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Najčastejší trest za nelojálnosť - smrť
Mala trinásÈ rokov, keì sa

jej Ïivot obrátil naruby. Otca,
s ktor˘m si rozumeli pohºadom,
zatkli. Mala síce sestru, ale  ve-
kov˘ rozdiel sedem rokov
spôsobil, Ïe sa neveºmi chápali.
Bernardína, v tom ãase rodn˘m
menom  Zimková, bola v ‰kole,
keì sa to stalo. Dodnes Ïije
v dome, v ktorom sa odohrala
tragédia, ktorá, pravda, mala
svoju predohru. Ako v mnoh˘ch
in˘ch prípadoch, aj jej otca  re-
Ïimisti  vytypovali  pre svoje zá-
mery. Bol majetn ,̆ dokonca na-
roden˘ v USA.  A ukazoval sa
ako veºká prekáÏka pri kolekti-
vizácii poºnohospodárstva. Te-
da, neÏiaduci. Ak on nevstúpi,
nevstúpia ani ostatní, blikalo
pri  jeho mene. A tak sa zaãala
poºovaãka na ·tefana Zimku.
Porozprávala nám o tom jeho
dcéra Bernardína Spru‰anská.

Vá‰ otec sa narodil v roku
1907 v Spojen˘ch ‰tátoch americ-
k˘ch, kde sa za prácou vysÈaho-

vali  jeho rodiãia. Na Slovensko
pri‰iel s rodiãmi  ako sedemroãn˘.
Dokázal rozprávaÈ o svojich poci-
toch, o tom,  preão sa trebárs ne-
vrátil do Ameriky?

S otcom sme si boli veºmi blízki.
Kde bol on, bola som aj ja. Narodil
sa ako ‰tvrté dieÈa, ale v‰etci traja sú-
rodenci zomreli.  Jeho rodiãia mali

veºké hospodárstvo a t˘m bolo roz-
hodnuté, ão bude robiÈ.  Nechceli ho
pustiÈ ani do USA, ani ‰tudovaÈ, hoci
sa veºmi dobre uãil. Keì mal naruko-
vaÈ k vojsku dostal ultimátum, alebo
odíde do Spojen˘ch ‰tátov, alebo na-
rukuje ako slovensk˘ obãan. Zostal.

Pokraãovanie na 10. strane

Bernardína Spru‰anská (vºavo) na sneme PV ZPKO v roku 2011.
Foto Vlastimil Morávek
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Máme za sebou rok 2014, dvad-
siatypiaty rok zmien, ktoré by sme
napriek ódam kvázi revolucionárov
mali nazvaÈ  ro‰ádov˘mi! Svoje
kurikulum Politickí väzni Zväzu proti-
komunistického odboja – III. odboj
vyznali v autentickom príspevku bra-
ta Jána Liteckého ·vedu. Urãite  poly
historici nebudú s ãlánkom súhlasiÈ.
Gosiorovského ãi Plevzovi Ïiaci ale-
bo  historici, ktor˘ch „top“ vedeck˘
v˘kon spoãíva v probléme veºkosti
pohlavného údu Svätoplukovho
koÀa na Bratislavskom hrade.

Názor PV ZPKO, teda väã‰iny
ãlenstva, budú poznaÈ na‰i potom-
kovia aspoÀ z ná‰ho Svedectva.
Vôºa väã‰iny médií sa podºa scená-
rov skutoãn˘ch pánov Európy a sve-
ta a napokon aj ná‰ho Slovenska
prejavuje v intenciách svetoobãian-
stva, ºudí bez vlasti a rodiny. 

Ak robíme rekapituláciu roku
2014,  mali  by sme ju robiÈ ako
jednotlivec, osoba, slovensk˘ obãan,
veriaci v Boha, ãlen PV ZPKO, ãlen
rodiny, ako otec, matka, brat,
sestra, syn, dcéra. Evoluãná krivka
naznaãuje, Ïe by sme mali byÈ
schopní sebareflexie. My sami, na‰e
deti ãi vnuci. V prejave na bratislav-
skom cintoríne VrakuÀa som nie
náhodou povedal príbeh o otcovi
a synoch, ktorí si zo svojej Ïivotnej
filozofie vyãiarkli v‰etko to, ãomu
hovoríme dediãstvo otcov na‰ich.
Rekapitulácia roku 2014 je príleÏi-
tosÈou op˘taÈ sa svojho svedomia,
koºko vie na‰e potomstvo o ãasoch
totalitnej moci komunistov a na-
cistov. Kto v na‰ej vlasti konkrétne
realizoval ich moc. Koºko bolo krvi
a obetí, zniãen˘ch ºudsk˘ch Ïivotov
kádrovãíkmi, udavaãmi, konfidentmi
a agentmi ·tB ãi doná‰aãmi straníc-
kym kádrom, kvôli vylep‰eniu  svoj-
ho kádrového posudku, ãi ‰anci

dostaÈ svoje deti do ‰kôl? A bolo by
dobé maÈ pred sebou zrkadlo, aby
sme si svoju úprimnosÈ mohli overiÈ,
moÏno podºa rumenca na tvári?!
Bolo by  správne, spytovaÈ svoje sve-
domie, aby sme mali morálne právo
súdiÈ. 

âlovek je hrie‰ny tvor aj podºa
Biblie. Teda nie sme v˘nimkou, dôle-
Ïit˘ je v‰ak fakt, Ïe sme stáli rovno
aj za cenu muãenia, ãi obetí na Ïivo-
toch. Îe dnes sme vyslancami prav-
divej v˘povedi o polstoroãí totality
a kritikmi  skresºovania  histórie
Slovákov ãi Slovenska a to aj hlboko
do ich dejín. 

Uznanie historikom odhaºujúcim
pravdu môÏeme vyjadriÈ len my, le-
bo akademické funkcie „historikov“
predsa nebudú negovaÈ ãasto vlast-
né „objavy“ a tvrdenia z minulosti.
A keìÏe e‰te stále rozhodujú
o „PRAVDE“, tak ani ich  Ïiaci, kto-
r˘m velia, nemôÏu byÈ iní. 

Aj na‰a organizácia dospela do
‰tádia vyvolan˘ch potrieb zmeniÈ
pracovnú a organizaãnú metodiku
ãinnosti. Iste,  bude to úlohou komi-
sie, ktorú ste schválili na Republiko-

vej rade PV ZPKO 3. decembra mi-
nulého roku. Ale vyvstáva aj potreba
maÈ názor kaÏdého ãlena a mo-
difikovaÈ pravidlá tak, aby vyhovova-
li najmä ºuìom v regiónoch. Dúfam,
Ïe na sneme budeme pripravení na
diskusiu o budúcnosti na‰ej orga-
nizácie. 

V minulom roku sme tieÏ mali
organizácie kde to Ïilo. Veºmi si ce-
ním Spi‰, Levoãu, Îiar nad Hronom
(Svät˘ KríÏ), Îilinu, Nitru, Trenãín
a znovu oÏívajúcu Banskú Bystricu.
Tradiãne aktívnu Bratislavu. Bratisla-
va a okolie majú veºkú konkurenciu
v profesionáloch  novej KPVS, ktorú
podporuje  ÚPN,  médiá a politické
strany. Na‰i následníci  urãite budú
vládaÈ viac, ako my,  osemdesiatnici,
z ktor˘ch mnohí sme uÏ takpovediac
minuli pu‰n˘ prach. SúãasnosÈ a bu-
dúcnosÈ bude klásÈ väã‰ie nároky
a preto nové vedenie bude potrebo-
vaÈ pomoc nás v‰etk˘ch. Ono okríd-
lené  viac hláv, viac vie, nie je také
zavrhnutia hodné. 

Tí na‰i ãlenovia, s ktor˘mi som
sa stretával, a ktorí na‰u zástavu
hrdo niesli, boli aj mojím motorom,

SLOVO NA ÚVOD
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Svedkom jedinečnej histórie

Arpád Tarnóczy na rokovaní Republikovej rady PV ZPKO v decembri
minulého roku sa vzdal funkcie predsedu organizácie. Foto Ján Ko‰iar
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Požehnanie starého človeka
Nech sú poÏehnaní tí, ktorí chápu, / Ïe moje nohy uÏ nevládzu

chodiÈ. / Nech sú poÏehnaní tí, ktorí majú pochopenie, / Ïe zle 
poãujem, a ktorí sa usilujú / hovoriÈ nahlas a zrozumiteºne. / Nech sú

poÏehnaní tí, ktorí vedia, / Ïe moje oãi uÏ veºa nevidia / a Ïe hneì 
v‰etko nepochopím. 

Nech sú poÏehnaní tí, ktorí nenadávajú, / keì nieão rozlejem, 
zvalím alebo nechám spadnúÈ. / Nech sú poÏehnaní tí, ktorí mi 
pomáhajú nájsÈ veci. / Nech sú poÏehnaní tí, ktorí sa na mÀa 

usmejú / a rozprávajú sa so mnou. / Nech sú poÏehnaní tí, ktorí ma 
poãúvajú, / keì spomínam na minulosÈ. 

Nech sú poÏehnaní tí, ão zmierÀujú moje bolesti. / Nech sú
poÏehnaní tí, ão mi dávajú pocítiÈ, / Ïe ma majú radi a sú ku mne dobrí.

/ Nech sú poÏehnaní tí, ão mi uºahãujú ÈaÏkú cestu do / veãnosti / 
a myslieÈ na dobrého Boha, / ja si na nich urãite spomeniem.

Phil Bosmans

SLOVO NA ÚVOD
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So zaãiatkom nové-
ho roku je akosi mimo-
voºne spojené bilanco-
vanie. A predsavzatia.

Nie inak je to aj v na‰ej organizácii.
Politickí väzni sú veºmi vnímaví voãi ne-
spravodlivosti  a aj táto vlastnosÈ ich
v minulosti pripravila o pohodlie Ïivota.
Ale ão zaváÏi pohodlie voãi svedomiu?
No len u toho, kto ho skutoãne aj má. 

Pri príleÏitostí 1100. v˘roãia prícho-
du sv. Cyrila a Metoda na územie
na‰ich predkov   sa konala národná púÈ
do Ríma. Asi 500 Slovákov z celého
sveta 14. septembra 1963 prijal na
audiencii pápeÏ Pavol VI. a oslovil ich
milovaní Slováci. Na záver pobozkal
slovenskú zástavu, ktorá bola v tom
ãase zakázaná. Ján Pavol II. poãas svojej
náv‰tevy Slovenska pobozkal jeho zem.
A vkladal veºké nádeje do ná‰ho
národa, ako záchrancu kresÈansk˘ch
hodnôt. âo nám z nich zostalo? 

PoslankyÀa NR SR Lucia Nicholso-

nová (SaS) v rozhlasovej diskusii oznaãi-
la pripomienky kresÈansk˘ch a konzer-
vatívnych organizácií k Celo‰tátnej
stratégii ochrany ºudsk˘ch práv za ex-
trémne a ich organizácie za extrémis-
tické. Dokonca ich nazvala katolibanca-
mi. Niã nie je hor‰ie, ako na niekoho

ukázaÈ prstom. Politickí väzni vedia
o tom svoje. Nicholsonová to urobila
a nie je sama, komu sa kresÈanské hod-
noty zdajú nepatriãné do 21. storoãia.
Gender ideológia si razí cestu svetom
s podporou najvy‰‰ích mocensk˘ch
centier. Aj preto pápeÏ zvolal synodu
o rodine v minulom roku a bude
pokraãovaÈ aj v roku 2015. Slovákov
ãaká referendum o rodine. Ako dopad-
ne na Slovensku?  Zahraniãím v˘datne
dotovaná mimovládna organizácia
In‰titút pre verejné otázky (IVO) samo-
zvane a pravidelne hodnotí stav
demokracie na Slovensku. Ak uÏ

nemohol zabrániÈ konaniu referenda,
aspoÀ chce Slovákov zastra‰iÈ. Vyhlásil,
Ïe zásluhou referenda sa zhor‰il stav
demokracie v ‰táte.  In˘mi slovami Me-
seÏnikov in‰titút odkazuje Slovákom,
Ïe ãím viac budú dbaÈ o zachovanie
slu‰nej, tradiãnej rodiny, t˘m hor‰iu
známku im in‰titút vystaví. 

Komunistick˘ reÏim tieÏ nemal rád
kresÈanov. Nerobili kompromisy so sve-
domím. Kto nebol vysporiadan˘ s ná-
boÏenskou otázkou mohol zabudnúÈ
na kariérny postup v zamestnaní. Niet
poch˘b, Ïe politickí väzni sa zúãastnia
na referende o rodine a budú hlasovaÈ
za slu‰nú spoloãnosÈ. Aj keì sa to opäÈ
nenosí. A mohli by urobiÈ aj viac. Preão
by práve organizácia, ktorej ãlenská
základÀa sa skladá z etalónov mravnos-
ti nemohla prevziaÈ hodnotenie mrav-
nej úrovne a stavu demokracie spo-
loãnosti? Azda by sa na‰li sponzori...

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Na prahu nového roku

PPff   

22001155

a za to im z celého srdca ìakujem.
Dôvody, preão uÏ nevládzem po-
znáte. Ale napriek tomu chcem byÈ
úãastn˘ Ïivota na‰ej organizácie ako
ãlen,  poradca, pokiaº len budem
vládaÈ a vedieÈ. Cítim sa spoluzod-
povedn˘m i za jej budúcnosÈ a urãi-
te mi bude útechou, keì sa nám
bude dariÈ. A toto je moje veºké
prianie do roku 2015. Budem prosiÈ
Boha,  aby sa nám darilo, a Ïelám
vám splnenie v‰etk˘ch potrieb, aby
ste boli úspe‰ní  v osobnom Ïivote,
aby vám pomáhali va‰i blízki,
ktor˘ch ste to, dúfam, uãili. 

Nezabudnite, Ïe pí‰ete históriu,
ktorej ste jedineãn˘mi svedkami.

V poézii, ktorú prikladám je kré-
do seniorov na‰ej organizácie a pre-
to verím v na‰ich nasledovníkov. Tak
nech nám Pán Boh pomáha. 

P.S.
Nov˘ rok 2015 zaãnite t˘m, Ïe

svojim blízkym poviete: ªúbim
Ëa...Vás!

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO
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Na rokovaní Republikovej ra-
dy PV ZPKO 3. decembra 2014 do-
‰lo k závaÏn˘m rozhodnutiam.
âlenovia rady odhlasovali  ter-
mín konania najbliÏ‰ieho snemu,
ktor˘ sa uskutoãní v júni tohto
roku a zobrali na vedomie abdi-
káciu predsedu organizácie Arpá-
da Tarnóczyho zo zdravotn˘ch
dôvodov.

Rokovanie otvoril Arpád Tarnóczy,
ktor˘ informoval prítomn˘ch o náhlej
hospitalizácii podpredsedníãky PV ZPKO
Anny Fodorovej, v dôsledku ãoho nebu-
de rade predloÏená správa o hospodá-
rení. ëalej informoval, Ïe návrh  roz-
poãtu na  rok 2015 musí byÈ predloÏen˘
do konca roka 2014. 

Správu o ãinnosti od ostatného
rokovania Republikovej rady PV ZPKO
30. júna 2014 predloÏil podpredseda
PV ZPKO Anton Malack˘. Kon‰tatoval,
Ïe vzhºadom na to, Ïe Ïiadna regionál-
na organizácia nepredloÏila návrh na
funkciu predsedu, mimoriadny snem sa
nekonal. Hovoril tieÏ o iniciatívach
smerujúcich k spojeniu organizácii PV
ZPKO a Novej KPVS. Rozhovory neviedli
k zmene statusu. 

Podºa programu republikovej rady

Arpád Tarnóczy sa vzdal funkcie pred-
sedu k 31.12.2014 s t˘m, Ïe aÏ do sne-
mu bude ‰tatutárom organizácie. 

Hospodárka Zuzana Mathiová
oboznámila prítomn˘ch so stavom hos-
podárenia a navrhla zv˘‰iÈ cenu roãné-
ho predplatného Svedectva na 10 eur. 

K abdikácii predsedu sa  odmietavo
vyjadril Anton Malack˘ i Ján Ko‰iar. Ar-
pád Tarnóczy reagoval, Ïe zlyhal, lebo
nedo‰lo k spojeniu PV ZPKO a KPVS
a zdravotne sa necíti na plnohodnotné
vedenie organizácie. Navrhol, aby na
nové zabezpeãovanie úloh vznikol tím. 

Rokovanie moderoval Ján Liteck˘
·veda, ktor˘ v diskusii odovzdal slovo
Rafaelovi Rafajovi. B˘val˘ poslanec NR
SR upriamil pozornosÈ prítomn˘ch na
nové v˘zvy, ako pripomienkovanie tren-
dov Európskej únie, v ktor˘ch sa opäÈ
prebúdza  ideológia iniciovaná neomar-
xistami. Poukázal najmä na hrozbu
multikulturalizmu a pouÏívanie legalizo-
van˘ch komunistick˘ch praktík odpoãú-
vania, ovládania más cez cenzurované
médiá, na slovník politickej korektnosti.
Navrhol vyuÏitie novej európskej scény
na podporu ãinnosti organizácie, ale aj
na  aktualizáciu tém, ktoré oslovia
politickú scénu. A poloÏil reãnícku otáz-
ku: Kto poveril Alianciu Fair-play, aby

kontrolovala ‰tátne in‰titúcie, ãi dodrÏu-
jú zákony?  Na‰a organizácia má kredit
na spoloãensk˘ dohºad, ãi zákony ne-
obmedzujú slobodu, nie Fair-play. Vyz-
val aj na zameranie sa zrovnoprávniÈ pr-
v˘, druh˘ a tretí odboj. 

·tefan Novák navrhol prizvaÈ do
predsedníctva Jána Liteckého ·vedu.
Mária Dvorãáková poìakovala predse-
dovi A. Tarnóczymu za jeho prínos pre
PV ZPKO a podporila jeho my‰lienku,
aby regióny vyvíjali väã‰iu aktivitu. Ho-
vorila aj o svojich skúsenostiach  v práci
s mládeÏou. Anton Tomík spomenul,
ako ho cez Svedectvo na‰iel Ústav pre
‰túdium dejín zloãinov komunizmu
v Prahe a pozval na stretnutie. Zo Sve-
dectva sa dozvedeli o jeho úteku. Voj-
tech Ottmar poznamenal: „Na‰i bachari
majú vy‰‰ie penzie, ako my.“ Informo-
val prítomn˘ch aj o tom, Ïe uÏ ãoskoro
vyjde druhá ãasÈ jeho kniÏky Spomienky
starého Trnavãana.  Ján Ko‰iar spome-
nul, Ïe sa zúãastÀuje na stretnutiach
vlasteneckého charakteru, ktoré organi-
zuje Matica slovenská a NEZES. 

Zasadnutie Republikovej rady PV
ZPKO sa skonãilo jednomyseºn˘m
odhlasovaním uznesenia a hymnickou
piesÀou Kto za pravdu horí. 

Eva Zelenayová

NA AKTUÁLNU TÉMU

4

Z funkcie predsedu abdikoval Arpád Tarnóczy

Snem sa uskutoční v júni 2015

Republiková rada PV ZPKO 
Berie na vedomie:  
1. Správu o ãinnosti PV ZPKO od poslednej RR, ktorú

predniesol podpredseda Anton Malack˘.
2. Náhlu hospitalizáciu podpredsedníãky Anny

Fodorovej.
3. Abdikáciu predsedu Arpáda Tarnóczyho z postu

predsedu.
4. PribliÏn˘ stav financií, ktor˘ ozrejmila pani Zuzana

Mathiová.
5. Rokovania o zbliÏovaní medzi politick˘mi väzÀami,

ktoré  pokraãujú len medzi PV ZPKO a KPVS.

Rozhodla:
1. O  kooptovaní  Jána  Liteckého  ·vedu  do  vedenia

PV ZPKO.
2. O termíne snemu, ktor˘ sa  bude konaÈ v polovici

júna 2015.
3. O tíme, ktor˘ pripraví program snemu: Rafael Rafaj,

Ján Liteck˘ ·veda, Ján Ko‰iar, Miroslav Pleceník, ·tefan
Novák, Mária Dvorãáková a podpredsedovia.

Odporúãa: ZintenzívniÈ ãinnosÈ PV ZPKO v regiónoch.
Schvaºuje: Zv˘‰enie  predplatného  za Svedectvo na

10 eur za rok.
Uznesenie bolo prijaté jednomyseºne.

Uznesenie  Republikovej rady PV ZPKO III. odboj 
zo dňa 3. decembra 2014 v Bratislave
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Regionálna  poboãka PV
ZPKO v Levoãi zorganizovala
pri príleÏitosti DÀa ºudsk˘ch
práv stretnutie ‰tudentov s po-
litick˘m väzÀom, predsedom
RO PV ZPKO v Ko‰iciach ·tefa-
nom Novákom. Pedagogiãka
Cirkevného gymnázia ·tefana
Mi‰íka v Spi‰skej Novej Vsi
Mgr. Mária Mareková  o disku-
sii so ‰tudentmi napísala:

Poãas pondelkového dopoludnia
(8.12.2014) nám svoj príbeh porozprá-
val politick˘ väzeÀ ·tefan  Novák.
Sprevádzala ho Mária Dvorãáková,
dcéra  ìal‰ieho politického väzÀa, kto-
rá si zaspomínala na obdobie svojho
detstva a mladosti, ktoré boli pozna-
ãené súdnymi procesmi s jej otcom. 

Na tvári pána Nováka bolo vidieÈ,
Ïe na ãas stráven˘ vo väzení a súdny
proces sa mu nespomína ºahko. V de-
zolátnych podmienkach vtedaj‰ích
väzníc preÏil neºahké okamihy, na kto-
ré ani po takmer 60-tich rokoch neza-
budol. Napriek tomu sa rozhodol
hovoriÈ o nespravodlivostiach b˘valého
reÏimu. Preão? PretoÏe práve mladí
ºudia majú vo svojich rukách zodpo-
vednosÈ za to, aby sa niektoré veci
z minulosti uÏ nikdy nezopakovali. Aby
sme v‰ak pochopili tieto udalosti, mali
by sme dobre poznaÈ dejiny minulého
reÏimu. K tomu nám pomohlo aj toto
stretnutie, za ktoré na‰im hosÈom
srdeãne ìakujeme. 

Príbeh pána Nováka a pani
Dvorãákovej oslovil aj na‰ich Ïiakov,
v ktor˘ch toto stretnutie zanechalo
zmie‰ané pocity, pretoÏe sa dozvedeli
o nov˘ch skutoãnostiach a udalos-
tiach, aké museli preÏívaÈ aj ich rodáci.
Na‰i ‰tudenti o tomto stretnutí pí‰u:

„Príbeh pána Nováka bol pre mÀa
veºk˘m povzbudením a akousi pripo-
mienkou toho obdobia, ktoré som
síce nezaÏil, ale bytostne sa ma dot˘-
ka a je mojou kaÏdodennou súãasÈou.
Problematiku politick˘ch väzÀov ãi uÏ
v âSSR alebo in˘ch totalitn˘ch ‰tátoch
som zaãal viac sledovaÈ a zaujímaÈ  sa
o Àu asi pred rokom. Je to citlivá téma

na‰ich dejín a mnoho z väzÀov si vytr-
pelo svoje. Pán Novák spomínal, Ïe
snáì najhor‰ie obdobie to bolo práve
pre rodiny odsúden˘ch. âo sa t˘kalo
samotn˘ch odsúden˘ch boli ponecha-
ní v najodpornej‰ích podmienkach,
bez vody, jedla. Po prepustení z väzni-
ce to pán Novák taktieÏ nemal ºahké.
Musel pracovaÈ v bani, priãom mu
ostali hlboké rany na du‰i a na srdci.
Preto moja veºká úcta patrí v‰etk˘m
politick˘m väzÀom.“

„Udalosti z minul˘ch rokov nám
priblíÏil pán Novák, ktor˘ bol politic-
k˘m väzÀom. Vo väznici preÏil 3 roky
a z jeho slov vieme, Ïe to nebolo niã
príjemné. Rozprával nám o tom,
preão ho uväznili  a ako tieto roky vo
väznici preÏíval. TaktieÏ rozprával, Ïe
po tom sa bolo ÈaÏké zamestnaÈ, no
on to dokázal. Vo väznici sa v t˘ch ro-
koch chovali k politick˘m väzÀom veº-
mi kruto, mali nedostatok pitnej vody
a sprchy sa doãkali aÏ po siedmich
mesiacoch. Veºmi sa mi páãila táto
predná‰ka, pretoÏe som sa dozvedela
mnoho nov˘ch vecí z minulosti.“

„ Predná‰ka politického väzÀa ma
veºmi zaujala. Myslím si, Ïe na‰a mla-
dá generácia by mala o t˘chto veciach
vedieÈ viac. Mnoho ºudí Ïije v klam-
stve, pretoÏe nevedia, ão sa v skutoã-
nosti dialo. Mil˘, star‰í pán nám to
v‰etko vysvetlil a to sa mi veºmi páãilo.
ZaÏil na vlastnej koÏi krutosÈ komuniz-

mu. Bol k nám priateºsk˘ aj napriek
tomu, Ïe sa mu na tie veci ÈaÏko
spomínalo s veºkou ochotou nám
o v‰etkom porozprával. Má u mÀa
veºké plus, pretoÏe ja by som to asi
nedokázala. U mÀa bude maÈ vÏdy
miesto medzi veºk˘mi osobnosÈami.
Vìaka nemu sa urãite väã‰ina zamys-
lela nad svojim Ïivotom o koºko ho
má ºah‰í a ão je ozajstné utrpenie.“

„Predná‰ka s pánom Novákom sa
mi veºmi páãila, lebo ºudia ktorí preÏili
takéto situácie najlep‰ie vedia o ãom
to bolo. Závidím im, Ïe také nieão
preÏili a neboja sa to povedaÈ. Nepáãi-
lo sa mi v‰ak to, Ïe beseda bola príli‰
krátka.“

„Pán Novák bol veºmi príjemn˘,
priateºsk˘ a ochotne odpovedal na
na‰e otázky. Mal pravdu v tom, Ïe by
sa malo o t˘chto veciach vedieÈ a písaÈ
v uãebniciach dejepisu. Zarazilo ma
to, v ak˘ch bol podmienkach. Je to
smutné.“

„DÀa 8.12.2014 k nám pri‰iel
pán, ktor˘ bol politick˘m väzÀom. Bo-
lo od neho veºmi ‰ºachetné, Ïe bol
ochotn˘ odpovedaÈ na na‰e otázky aj
keì bolo zreteºné, Ïe niektoré veci ho
zobrali, ale predsa sa ovládol a zvládol
to s nami. Podºa mÀa by sa mali také-
ho predná‰ky ãi besedy organizovaÈ
ãastej‰ie a na viacer˘ch ‰kolách, aby
sme si my, dne‰ná mládeÏ, uvedomili
a vedeli si váÏiÈ to, ão máme.“

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Deň ľudských práv netradične

Komunistick˘ reÏim kruto zasiahol mladosÈ  ·tefana Nováka.
Foto Mária Dvorãáková

SVED_01 s.4_5  14.1.2015  7:39  Stránka 3



Ján Chryzostom kardinál
Korec sa 22. januára doÏíva 91
rokov. PospolitosÈ politick˘ch

väzÀov si s radosÈou pripomína
tohto kÀaza s veºk˘m sloven-
sk˘m srdcom a muãeníka za
vieru. Îelá mu BoÏiu pomoc aj
na prahu nového roku, aby
sme sa e‰te dlho mohli te‰iÈ
z jeho prítomnosti. 
Jezuita, kardinál a emeritn˘ rím-

skokatolícky biskup Nitrianskej diecézy
Mons. Ján Chryzostom Korec sa naro-
dil  v Bo‰anoch. V roku 1939 vstúpil
do Spoloãnosti JeÏi‰ovej. Do roku
1950 ‰tudoval filozofiu a teológiu na
viacer˘ch miestach, napríklad v Ru-
Ïomberku, v Trnave a v Brne. Po likvi-
dácii klá‰torov bol internovan˘ v Jaso-
ve, Podolínci a v Pezinku. Tajnú kÀaz-
skú vysviacku prijal 1. októbra 1950

a odi‰iel do civilného Ïivota. O rok ne-
skôr ho biskup Pavol Hnilica tajne
vysvätil na biskupa. Do roku 1960 pra-
coval ako robotník a tajne vykonával
biskupskú sluÏbu. Neskôr ho odsúdili
na 12 rokov pre vlastizradu a uväznili
v Prahe, Pankráci, Ruzyni a Valdiciach.
Po prepustení sa opäÈ zapojil do nábo-
Ïenského Ïivota. Pracoval ako robot-
ník, naposledy ako opravár v˘Èahov
v Bratislave-PetrÏalke. V roku 1990
pôsobil ako rektor KÀazského seminá-
ra v Bratislave. V tom istom roku bol
menovan˘ za nitrianskeho diecézneho
biskupa, v roku 1991 za kardinála. Od
9. júna 2005 je emeritn˘m nitrianskym
biskupom. Îije v Nitre.

(ez)
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Stojíme pod kríÏom pamätnej náv‰tevy
Svätého Otca Jána Pavla II. vo Vajnoroch. KríÏ je
symbolom utrpenia, obety, ale aj víÈazstva. Vaj-
norsk˘ kríÏ nám pripomína obete zloãineckého
reÏimu. Stretli sme sa presne po 25. rokoch od
pádu komunistického reÏimu a napriek preÏitému
utrpeniu je dnes Bohu za ão ìakovaÈ. KeìÏe
pamäÈ ãloveka je krátka, uvediem krátky exkurz,
ktor˘ sa t˘ka obetí b˘valého reÏimu. 

Od nástupu komunistov k moci bolo v âes-
ko-Slovensku evidovan˘ch 250 tisíc politick˘ch
väzÀov. Mnohí z nich preÏili svoje najkraj‰ie roky
v zajateck˘ch táboroch, táboroch núten˘ch prác,
alebo v PTP. Mnohí obãania v rámci akcie B boli
vysÈahovaní zo svojich domovov. Dnes ráno pri
Bráne slobody sme poloÏili vence 400 obetiam,
ktor˘m sa nepodaril útek cez Îeleznú oponu.
Omnoho viac ich zahynulo pri ne‰Èastiach v ba-
niach, v kameÀolomoch, alebo vo väzeniach, pri
ich vypoãúvaní dozorcami. Popraven˘ch bolo 241
osôb, otcov a Ïiviteºov rodín. Ich mená sú zapísa-
né na doskách tohto pamätníka. 

Dejiny oboch reÏimov so sebou priná‰ali príbehy nenápadn˘ch
hrdinov, ktorí boli ochotní riskovaÈ, aby pomohli svojím blízkym. Ich
hlas rezonoval a ich utrpenie nás zocelilo. Vìaka t˘m 250 tisíc sta-
toãn˘m, dnes uÏ neexistujú hraniãné kontroly medzi na‰ou krajinou
a krajinami Západnej Európy. Mladí ºudia môÏu slobodne cestovaÈ
a ‰tudovaÈ kdekoºvek vo svete. ÚãasÈ na voºbách je slobodná a dob-
rovoºná. KaÏd˘ má moÏnosÈ vyjadriÈ svoje politické ãi náboÏenské
presvedãenie. Pre nás, skôr naroden˘ch, sa sen stal skutoãnosÈou. 

Úlohou Ústavu pamäti národa  je nestranné hodnotenie nacis-
tického aj komunistického reÏimu. V súvislosti so spáchan˘mi trest-
n˘mi ãinmi proti ºudskosti ÚPN podal 45 podnetov na Generálnu

prokuratúru. PozornosÈ sústredil na obete b˘valého
reÏimu. Do národnej rady dal podnet na od‰kod-
nenie politick˘ch väzÀov a tieÏ zobratie  v˘sluho-
v˘ch  dôchodkov b˘val˘m príslu‰níkom ·tB. V súd-
nych sporoch s príslu‰níkmi a b˘val˘mi spolu-
pracovníkmi ·tB ústav zaujal aktívny postoj
a zodpovedne háji záujmy prenasledovan˘ch
z obdobia komunistického reÏimu. 

Ak spoloãnosÈ nie je ochotná prijaÈ svoju
minulosÈ ako fakt, nebude sa zaoberaÈ ani zacho-
vaním pamäti národa. Nebude ju trápiÈ ani siedme
sÈahovanie zamestnancov Ústavu pamäti národa
za posledn˘ch 11 rokov, hoci poslanie ústavu je
diametrálne odli‰né od poslania sÈahovacej sluÏby.
Nebude sa zaoberaÈ odpoveìou generálneho
prokurátora, Ïe zloãiny sú premlãané, lebo boli spá-
chané podºa vtedy platn˘ch predpisov. A spoloã-
nosÈ nebude trápiÈ ani skutoãnosÈ, Ïe v súãasnosti
svedectvo príslu‰níkov ·tB má väã‰iu váhu, ako
h⁄ba listinn˘ch dôkazov zachovan˘ch v archíve
Ústavu pamäti národa. 

Sloboda kaÏdej krajiny úzko súvisí s vyrovna-
ním sa s pravdou o svojej minulosti. V krajinách, kde je potlaãená
sloboda sa pravda nedokáÏe presadiÈ. A naopak, ak pravda o zloãi-
noch b˘valého reÏimu získa iba obmedzen˘ priestor, potom slobo-
da takej krajiny je relatívna. Zápas o v˘klad histórie ná‰ho národa
nie je zìaleka iba súkromnou záleÏitosÈou iba pamäÈov˘ch in‰titú-
cií. História je uãiteºkou Ïivota. Preto je v na‰om záujme, aby tí,
ktorí na vlastnej koÏi okúsili hrôzy komunistického reÏimu, ich uÏ
nikdy viac nemuseli preÏívaÈ. A aby tí, ktorí hrôzy totalitného reÏimu
neokúsili, boli vnímaví na znamenia ãias, ktoré by sa mohli
zopakovaÈ. Ondrej KrajÀák

predseda SR ÚPN

S posolstvom predstúpil
pred slávnostné zhromaÏ-
denie predseda Správnej
rady Ústavu pamäti náro-
da Ondrej KrajÀák.

Foto Vlastimil Morávek

Slovenskému kňazovi

Kde je potlačená sloboda, pravda sa nepresadí
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Na sviatok Troch kráºov, 6. ja-
nuára 2015, skonãil svoju Ïivotnú
púÈ Jure Knezoviç, v˘znamn˘ pro-
tikomunistick˘ ãiniteº a ná‰ priateº.
Pochovan˘ bol v bratislavskom
krematóriu 9. januára. V ostatn˘ch
rokoch Ïil s manÏelkou Renátou
v Bratislave.

Narodil sa v roku
1942. V roku 1952
ho ako gymnazistu
zatkli za to, Ïe bol
ãlenom Chorvátskej
revoluãnej mládeÏe,
ktorá chcela oslobo-
diÈ Chorvátsko od
komunistov. Súd mu

vymeral tri a pol roka zostrenej väzby
v bosnianskej  väznici v Zenici.  

Po prepustení emigroval do
Rakúska a neskôr do Nemecka, kde
do‰tudoval a stal sa podnikateºom. Po
Titovej smrti sa vrátil do Chorvátska
a bol zvolen˘ za viceprezidenta
Chorvátskeho zväzu b˘val˘ch politic-
k˘ch väzÀov. 

V roku 1999 sa stal prezidentom
Medzinárodnej asociácie b˘val˘ch poli-
tick˘ch väzÀov a obetí komunizmu
(INTERASSO), ktorá zdruÏuje 16 ná-
rodn˘ch organizácií od Albánska aÏ po
Ukrajinu. Jej ãlenom sú  aj Politickí väz-
ni ZPKO a podpredsedom INTERASSO
je Ján Ko‰iar. Vlani na 21. kongrese
INTERASSO v Rumunsku sa Jure
Knezoviç zo zdravotn˘ch dôvodov
vzdal funkcie.

Asociácia sa v posledn˘ch rokoch
usiluje najmä o zákaz propagácie ko-
munizmu na európskej úrovni. Inicio-
vala napríklad deklaráciu o zákaze pro-
pagácie komunizmu, ktorú schválil
Európsky parlament. Rovnako o tejto
veci komunikuje aj s Radou Európy
a komisariátom OSN pre ºudské práva.

Venuje sa tieÏ podpore politick˘ch
väzÀov v krajinách, v ktor˘ch sa zatiaº
neuskutoãnili rehabilitácie. Sú medzi
nimi Moldava, Bosna a Hercegovina ãi
Ukrajina. V t˘chto ‰tátoch sú stále
platné tresty politick˘ch väzÀov komu-
nistického reÏimu. 

(zl)
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� Predseda PV ZPKO Arpád Tarnó-
czy vyz˘va funkcionárov organizácie
v regiónoch, aby na  svojom teritóriu zma-
povali pamätníky, pamätné tabule, hroby
a iné miesta súvisiace s protikomunistick˘m
odbojom. A aby sa dátumy, ku ktor˘m sa
viaÏu, stali príleÏitosÈou na organizovanie
pietnych spomienok. Podºa moÏnosti orga-
nizovan˘ch s miestnou ‰kolou. 

� Predsedníctvo PV ZPKO Ïiada
urobiÈ inventarizáciu a sumarizáciu ãinností
vypl˘vajúcich zo záväzkov roku 2014.

� Predsedníctvo rozhodlo o tom,
Ïe  poverí Rafaela Rafaja, aby pomocou
osobn˘ch kontaktov pomohol presadiÈ

legislatívne zámery organizácie súvisiace
s prijatím zákona o III. odboji.

� Na zabezpeãenie ãinnosti roku
2015 predloÏí organizácia povinné materiály
ministerstvu vnútra, financií a príslu‰n˘m
‰tátnym úradom.

� V súvislosti s nastávajúcim
snemom je nevyhnutné, aby v‰etky regio-
nálne poboãky uskutoãnili ãlenské schôdze
najneskôr do 31. marca, zvolili delegátov
snemu a seriózne sa pripravili na jeho
rokovanie.

� Predsedníctvo zobralo na
vedomie správu o náhlej smrti Jure
Knezoviça, dlhoroãného predsedu 

celoeurópskej organizácie politick˘ch väz-
Àov INTERASSO, ktor˘ zomrel 6. januára
2015.

� Predsedníctvo s vìakou prijalo
list od trnavského arcibiskupa Mons.
Jána Oroscha, ktor˘m vyjadril súhlas, aby
vdp. Ján Ko‰iar duchovne viedol PV ZPKO. 

� Predsedníctvo upozorÀuje svo-
jich ãlenov, ktorí vlastnia preukaz vydan˘
Dopravn˘m podnikom Bratislavy, Ïe je
potrebné od 1. januára 2015 si ho obnoviÈ.
Robia to na poãkanie v predajn˘ch miestach
DPB, priãom je potrebné predloÏiÈ obãian-
sky preukaz a ãlensk˘ preukaz PV ZPKO so
známkou na rok 2015. 

AKTIVITY PREDSEDNÍCTA PV ZPKO

Jure Knezović odišiel do večnosti

Jure Knezoviç

Jure Knezoviç (druh˘ zºava) na sneme PV ZPKO v roku 2011. Foto Vlastimil Morávek

Odznelo nad rakvou
Som poctený, že môžem povedať pár slov za našu organizáciu, PV ZPKO. Členovia našej organizácie, ktorí mali v mno-

hom podobný osud, veľmi dobre vedia oceniť a hlboko si vážia hrdinský a zásadový postoj človeka, ktorý nesklonil hlavu pred
zločineckým komunistickým nezmyslom, ktorým súdruhovia chceli zmeniť nielen dejiny, ale aj ľudskú prirodzenosť. Najmä
vďaka takýmto ľuďom skončil tento režim v troskách.

U Jure Knezovića si treba ceniť najmä to, že sa neprejavil len zásadovým a hrdinským postojom, ale aj namáhavou
prácou pri organizovaní politických väzňov, čo je niekedy ešte ťažšie. Bol dlhoročným predsedom európskeho združenia poli-
tických väzňov INTERASSO, ktoré aj vďaka nemu vykonalo množstvo práce na etablovaní politických väzňov v spoločnosti,
ocenení ich zásluh. Zároveň na najvyššej európskej úrovni politicky pracovalo na potieraní snáh o obnovu komunistických
režimov a hlavne ich pretrvávajúcich spôsobov. 

Našu slovenskú organizáciu spája so zosnulým ešte jedna vec – tak ako on, ktorý sedel nielen za boj proti komunizmu
ale hlavne za oslobodenie Chorvátska, aj naši členovia boli vo väčšine odsúdení nie iba za protikomunistické postoje, ale
hlavne za snahy obnoviť slovenskú samostatnosť.

Je priam symbolické, že záver svojho života prežil na Slovensku, aj so svojou  slovenskou manželkou.
Pokoj jeho duši – česť jeho pamiatke. Ján Litecký Šveda
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Na pozvanie novej KPVS
sa ãlenovia Regionálnej or-
ganizácie v Nitre zúãastnili
odhalenia pamätnej tabule
politick˘m väzÀom na múre
nitrianskej väznice. 
Pietna spomienka na politick˘ch

väzÀov nitrianskej väznice sa zaãala
sv. om‰ou v Piaristickom kostole a po-
kraãovala odhalením pamätnej tabu-
le. Zástupcovia obidvoch organizácií
poloÏili k pamätníku  kvety a vzdali
úctu t˘m, ktorí sa nedoÏili a poloÏili
svoje Ïivoty za slobodné Slovensko
a ná‰ národ. 

Predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre
AlÏbeta Loudová vyjadruje poìakova-
nie v‰etk˘m politick˘m väzÀom a ich
rodinn˘m príslu‰níkom i sympatizan-
tom zúãastnen˘m na tejto pietnej
spomienke pri príleÏitostí aktu
odhalenia pamätnej tabule. (al)
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(Úryvok z kniÏky)
V ãase, keì som bol zatvoren˘ v Jus-

tiãnom paláci v Bratislave, dostal sa do
vy‰etrovacej väzby aj jeden chudák.
Dôvod jeho zatknutia bol takmer neuveri-
teºn˘. Ocitol sa tam iba vìaka svojej zlej
Ïene a svokre. 

Raz totiÏ do‰iel domov riadne podna-
pit˘ a Ïena so svokrou ho zaãali biÈ hlava
– nehlava. MuÏ im z bytu u‰iel a poníÏen˘
ich bitkou sa rozhodol, Ïe sa natruc vráti
do krãmy a e‰te si tam vypije. Keì pre‰iel
okolo Krajskej správy ZNB, Bratislavãania
jej hovoria U dvoch levov, znovu sa rozºú-
tostil nad poníÏením, akého sa mu od
t˘ch dvoch Ïien dostalo. 

Neist˘m krokom sa otoãil smerom
k svojmu bytu, ktor˘ sa nachádzal v dome
vedºa Krajskej správy ZNB. ZaÈatou päsÈou
pohrozil a rozãúlene vykríkol: - Len
poãkajte, vy ‰piny, aj na vás raz príde! Raz
sa vám za to v‰etko pomstím!

Uniformovan˘ príslu‰ník VB a dvaja

e‰tebáci v civile, ktorí stáli pred budovou
U dvoch levov zaãuli v˘krik, chytili podna-
pitého chlapíka a zaãali ho vy‰etrovaÈ. 

Drobn˘ ãlovieãik sa im usiloval
vysvetliÈ, Ïe sa nehrozil budove Krajskej
správy ZNB, ale vedºaj‰ej budove, v ktorej
b˘va jeho Ïena a svokra, a urobil to preto,
lebo ho pred chvíºou zbili. Vy‰etrovacie
orgány rozhodli celú vec preveriÈ priamo
na mieste. 

Podnapitého ãlovieãika odviedli do
susedného domu, v ktorom b˘val a zaz-
vonili pri dverách jeho bytu. Keì manÏel-
ka, ktorá otvorila dvere, uvidela svojho
muÏa v sprievode uniformovaného
príslu‰níka a dvoch neznámych muÏov,
zarazila sa. 

- Je to pravda, Ïe ste spolu s va‰ou
matkou zbili vá‰ho manÏela? - prísne sa
sp˘tal uniformovan˘ príslu‰ník. 

- Ale, JoÏinko! - vyãítavo vykríkla
Ïena na svojho muÏa. 

- Ako si si mohol také nieão  vymy-

slieÈ a obÈaÏovaÈ t˘m e‰te túto súdruhov?
- My by sme ná‰mu JoÏinkovi neskri-

vili ani vlások na hlave, - za‰veholila slad-
k˘m hláskom svokra, ktorá medzi t˘m
dobehla ku dverám. 

Ne‰Èastného ãlovieãika odviedli
naspäÈ na Krajskú správu ZNB, v ktorej
sídlilo aj oddelenie ·tB. Tam jeho obhajo-
bu oznaãili ako úãelovú, lebo pravdepo-
dobnej‰ia sa im zdala v˘poveì t˘ch dvoch
Ïien. 

Podnapit˘ ãlovieãik v‰ak mal v ne-
‰Èastí aj ‰Èastie. Lebo ho po niekoºk˘ch
t˘ÏdÀoch pobytu vo vy‰etrovacej väzbe
prepustili na slobodu a neodsúdili ho.
V jeho Ïene a svokre sa totiÏ pohlo svedo-
mie a priznali sa, ako to s tou bitkou nao-
zaj bolo. 

V cele vy‰etrovacej väzby sme sa so
smiechom dohodli na tom, Ïe vo „vyspe-
lej socialistickej spoloãnosti“ by si mal
ãlovek dobre rozmyslieÈ, akej budove sa
pohrozí. 

Nie je budova ako budovaVojtech Ottmar:

Podvratník

P.S. Vojtechovi Ottmarovi vy‰la v t˘chto dÀoch druhá ãasÈ kniÏky Spomienky starého Trnavãana. Gratulujeme.

Nitre pribudla tabuľa

Pod múrmy väznice. Foto archív
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Vstupujeme do roku ªu-
dovíta ·túra. Narodil sa pred
200 rokmi (29. 10. 1815 – 12.
1. 1856) a to je pre mnoh˘ch
konsenzuálny historick˘
medzník, ktor˘ by nás mal
viesÈ k hlb‰iemu a kritické-
mu zamysleniu sa nad na‰im
minul˘m, súãasn˘m aj budú-
cim v˘vojom. 

Mnohí to na nás
vidia, Ïe nejakou hlb-
‰ou sebareflexiou
zväã‰a nevynikáme, ão
sa v‰ak musí radikálne
zmeniÈ, ak chceme
vitálne preÏiÈ vo veºmi

turbulentnom globálnom, ale i európ-
skom v˘voji a ·túrova generácia je
práve ìal‰ím dobr˘m v˘chodiskom.

Mali by sme v‰ak reagovaÈ o ãosi
lep‰ie a pruÏnej‰ie, ako pri predminulo-
roãnom veºkom jubileu pripomínania si
príchodu cyrilo-metodskej misie na na-
‰e územie, ktoré po bernolákovcoch,
aj ‰túrovci prevzali ako fundamentálnu
súãasÈ ná‰ho kultúrneho, historického
a duchovného dediãstva.  Preto je  tro-
chu nepochopiteºné, Ïe sme sa v súãas-
nosti iba rozbehli a nad˘chli k odvahe
vyvrátiÈ mnohé predsudky  o na‰ej
nehistorickosti, bezv˘znamnosti a ano-
nymnosti  a presvedãiÈ v‰etk˘ch o hl-
bokej ukotvenosti v kresÈanskom,
slovanskom, stredoeurópskom a eu-
rópskom ukotvení a zakorenení. Veì
sme sa na mnoho stároãí z dejín vytra-
tili ako národ bez vlastného ‰tátu.
Impulzy, ktoré vy‰li od nás pre duchov-
n˘ a kultúrny rozmer kontinentu, boli
tieÏ obrovské a neprehliadnuteºné. Ne-
budeme ich tu opakovaÈ, ibaÏe v súbo-
ji hlavn˘ch dediãov posolstva z Byzan-
cie a Ríma, koncepãne i r˘chlosÈou na
medzinárodnej scéne nás spoãiatku
predbiehali  bratia Moravania aj âesi.
V predstihu od‰tartovaním celosvetovo
v˘znamného 1150. jubilea koncertom
v mekke kresÈanstva, aj filmovo-televíz-
nym seriálom. Tu treba poznamenaÈ,
Ïe sme na jeho prípravu dobromyseºne

a naivne poskytli  aj znaãné prostried-
ky, ale uÏ sme neustráÏili scenár, dra-
maturgiu, príbeh ani len  miesto jeho
deja. OpäÈ nás âesi nebratsk˘
a neoprávnene vysunuli na okraj ãi aÏ
mimo kºúãov˘ch udalostí deja...

NapraviÈ to mal aÏ vlastn˘ trojdiel-
ny dokumentárny film Misia bratov
Kon‰tantína a Metoda reÏiséra Kristiá-
na Bezáka, ktor˘ v‰ak mal premiéru aÏ
po roku veºkého jubilea. Oprávnene sa
postavil k ãeskej fabulovanej verzii
nepriamo polemicky. Vecne a interpre-
taãne objektívne dokumentujúc
vizuálne sugestívne miesta kºúãov˘ch
udalostí  pamätnej misie a jej odkaz
nielen do na‰ej prítomnosti. Priestor
v Àom  dostala celá plejáda najlep‰ích
slovensk˘ch znalcov - historikov, jazy-
kovedcov a archeológov spolu s kom-
petentn˘mi vedcami zo zahraniãia.  Ale
ãi film uÏ stihneme presadiÈ aj do
zahraniãia, práve preto, Ïe bol „aÏ“
t˘m druh˘m v poradí, nie je pre nás
najpríjemnej‰ia otázka. 

Rovnako sa treba op˘taÈ, ako je
moÏné, Ïe na také v˘znamné jubileum
vôbec nereagovali také v˘znamné kul-
túrne ‰tátne in‰titúcie ako Slovenská
národná galéria, Slovenská filharmónia
a Slovenské národné divadlo nejakou
pozoruhodnou prezentáciou? A keì sa
uÏ zdalo, Ïe C+M jubileum môÏe skon-
ãiÈ aÏ medzinárodn˘m fiaskom z nevy-
uÏitej príleÏitosti, rozbehli sa a zapraco-
vali aj mnohé in‰titúcie ako Ústav
svät˘ch Cyrila a Metoda v Ríme, viaceré
univerzity s konferenciami a zborníkmi
ãi men‰ie galérie. Spomeniem iba
popradskú tatranskú s v˘stavou ‰tyroch

Rudavsk˘ch a dvoranu Ministerstva
kultúry, kde vystavoval svoje celo-
Ïivotné kultové dielo Mikulá‰ Klimãák.
No predsa len sme svetu mohli daÈ
o udalosti vedieÈ podstatne viac a pri-
tiahnuÈ moÏno aj turistov zo sveta
a neboli by sme sa prepadli  v ‰tatisti-
kách  náv‰tevnosti na  posledné miesto
rebríãka krajín Európskej únie v uplynu-
lom roku...

V˘berová odporúãajúca bibliogra-
fia 1150. v˘roãie príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Veºkú Moravu, 2013,
nevznikla síce na pôde oãakávanej
Slovenskej národnej, ãi najväã‰ej Uni-
verzitnej kniÏnice v Martine a Bratisla-
ve, ale „iba“ v KniÏnici Juraja Fándlyho
v Trnave, pod zá‰titou predsedu VÚC
Tibora Miku‰a.  Mimoriadny v˘znam
kultúrneho rozmeru solúnskej misie  si
principiálne uvedomuje viac, ako iní
politici, hoci ju máme zakotvenú v pre-
ambule ústavy. V úvode bibliografie je
napísané: „Ich písmo a slovo bolo po-
Ïehnaním a dávalo Ïivotu nov˘ zmysel.
Bolo to slovo aké nám dnes mnohokrát
ch˘ba.“

A to ch˘bajúce slovo i slová bude-
me teraz intenzívne hºadaÈ aj v kºúão-
vom jubilantovi roka 2015 – ·túrovi.
Ale aj v celej jeho generácii i v nasle-
dovníkoch, nezabúdajúc aj na  ìal‰ích,
na pleciach ktor˘ch, chceme ãi nechce-
me, sme vyrástli aj my. Predurãili na‰e
bytie v programe i víziách, ktoré oni
mohli iba ãiastoãne naplniÈ. Najmä pre-
sadením celonárodného spisovného
jazyka a neobyãajn˘mi literárnymi
a kultúrnymi v˘konmi. Zostávajú pod-
netn˘mi a ãist˘mi prameÀmi stálych
in‰pirácií. Veì len keì si pripomenieme
jedinú ·túrovu my‰lienku, musíme
prahnúÈ po poznaní  aj ìal‰ích: „Ná-
rod, v ktorého du‰i je hlboko zakorene-
ná úcta k právam kaÏdého ãloveka,
a pre ktorého je samozrejmosÈou, Ïe
v‰etci sú si rovní, nosí v srdci lásku
k ãloveku a nerobí medzi ºuìmi rozdiel
a navy‰e aj sám sa spravuje – len
tak˘to národ môÏe byÈ úprimn˘m,
otvoren˘m a ãestn˘m národom“.

Viliam Jablonick˘

Štúr, jeho predchodcovia a nasledovníci
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Dokonãenie z 1. strany

âo spôsobilo  zmenu v Ïivote
rodiny?

Dá sa povedaÈ, Ïe sa tak stalo
v roku 1950, keì k nám zaãal chodiÈ
Alexander Toronyi. Tohto ãloveka
k nám doviedol jeden roºník, Urban
Brdeãka, ktor˘ rád pozeral na dno
pohárika. Bol bled˘, uzimen˘, vy-
chudnut˘, ruÏenec v ruke, no a otec
ako kresÈan, veºmi náboÏensk˘ zalo-
Ïen˘, sa nad ním uºútostil. Dal mu
sto korún a to bola chyba. Ten
ãlovek  mi dokonca povedal, Ïe na
Slovensku sa menuje Juriãka, v Ne-
mecku Rauf  a v Maìarsku Toronyi.
PravdaÏe som sa op˘tala,  ako je to
moÏné, veì ja kdekoºvek pôjdem,
budem sa volaÈ Zimková.  Ostal zara-
zen˘ a prestal rozprávaÈ. 

Preão? 
No, to neviem, ale správal sa

podºa porekadla: „Podaj prst, zoberú
ti ruku“. Prichádzal k nám
v akomkoºvek ãase, bez pozvania,
mamiãka bola na to nahnevaná. Ona
nechcela, aby k nám chodil. A on do-
‰iel aj vtedy, keì  sme v‰etci spali.
Zobudili sme sa a on  sedel v kuchyni
na stoliãke. 

A otec niã nepodnikol?
Jemu ho spoãiatku bolo ºúto.

Neskôr sa votrel do priazne t˘m, Ïe
rozprával o tom, aké to bude zlé,
keì budú musieÈ roºníci vstupovaÈ do
druÏstva. Nadával na komunistov
a otec mu prikyvoval. Po ãase otec
zbadal, Ïe to môÏe byÈ pre neho
nebezpeãné, ale uÏ bolo neskoro.
Rodiãia patrili k najväã‰ím sedliakom
v dedine a vôbec nemali v úmysle
vstúpiÈ do druÏstva. Vlastnili 10 ha
pôdy. A bolo viac neÏ isté, Ïe ak otec
nepôjde  do druÏstva, nepôjde  nikto
z dediny.   A s otcom si nevedeli
poradiÈ. 

Ale otec sa nestaral o politi-
ku, alebo to bolo inak?

On bol angaÏovan˘ za prvej Slo-
venskej republiky.  Bol ãlenom  Hlin-
kovej slovenskej ºudovej strany, bol aj
jej pokladníkom v dedine. No s gar-
distami cviãiÈ nechodil.  Nepáãilo sa
mu, ão robili so Îidmi. 

A po vojne?
Staral sa len o svoje gazdovstvo.

A cítil, Ïe sa na neho nieão chystá,
keì ten ãlovek bol u nás ako doma.
Mali sme pod bránou vchod do sen-
níka a on odtiaº pre‰iel cez komoru
k nám do domu. Otec  potom dom
zamykal, aby sa k nám nedostal, iba-
Ïe on si vÏdycky na‰iel cestu.  To
trvalo od novembra 1950 do apríla
1951. Keì sa neukazoval, otec sa

pote‰il, Ïe uÏ bude od neho pokoj.
A 3. mája ho zaistili. 

Pamätáte sa na to?
Áno,  bolo to na Nanebovstúpe-

nie Pána, vtedy sa uÏ nesmelo svätiÈ,
uÏ to komunisti zakázali. Bola som
v ‰kole a keì som poobede o tretej
pri‰la domov, sestra stála pri dverách
na dvore a plakala. Sp˘tala som sa
jej, ão ty plaãe‰? A ona mi hovorí, ta-
tíãka zavreli. Chlapi mali tak˘ zvyk, Ïe
poobede, keì nasypali kravám, vy‰li
von debatovaÈ. V ten deÀ pri‰la
k chlapom Ïena predsedu Národné-
ho v˘boru, Marina Olejniková,
a povedala, ·tefan, má‰ ísÈ k nám.
A ·tefan sa pobral na úrad a vrátil sa
o deväÈ rokov. 

âo sa  potom u vás doma
dialo?

Vzápätí sa k nám nahrnulo 28
e‰tebákov s automatmi. Toºko ich
pri‰lo zatváraÈ jedného sedliaka,
ktor˘ niã neurobil.  Zaãali vy‰etrovaÈ
mamiãku, mÀa si akosi nev‰ímali.
Mamiãka spomínala, Ïe otec  uÏ
vedel, Ïe je zle, lebo keì i‰iel do sto-
doly po slamu a seãku, videl za  Àou
chlapov v koÏen˘ch kabátoch. TakÏe
vedel, Ïe sa nieão deje, len nevedel,
Ïe pri‰li po neho. Mamiãke povedal,
mama, nieão sa tam deje, je tam
plno chlapov. A to ho oni sledovali. 

Iba otecka zavreli?
V ten deÀ len otecka, ale z dedi-

ny zavreli troch. V júni Pavla  Brdeã-
ku  a v auguste  Václava Gádo‰ího.
To boli v‰etko sedliaci. Gádo‰í mal
rovnak˘ majetok ako my a bol do-
konca poslancom za Agrárnu stranu.
Cel˘ t˘ÏdeÀ pracoval v Bratislave a na
sobotu a nedeºu chodil domov. To
boli najlep‰í sedliaci z dediny.  Keì
otecka zavreli, ostali sme samé tri Ïe-
ny na t˘ch 10 ha pôdy. V‰etko bolo
zasiate, zasadené, veì uÏ bol máj
a pomohli nám aj susedia. Ale druhú
jar, hoci e‰te nebolo po súde, uÏ sme
nemohli obrábaÈ polia písané na
otca, len mamiãkine, aj tie nám
potom o dva roky zobrali. A keì
otecka odsúdili, cel˘ jeho majetok
prepadol v prospech ‰tátu. Chceli
zhabaÈ aj mamiãkin  a vyviezÈ nás do

NÁŠ ROZHOVOR
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Najčastejší trest za nelojálnosť - smrť

·tefan Zimka v roku 1951 vo 
vy‰etrovacej väzbe. Foto archív

ManÏelia Spru‰anskí pred Jasky-
Àou Panny Márie Lurdskej  v Popu-
dinách v roku 2004. Foto archív
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Sudet,  ale akosi sme to ustáli. T˘ch 9
mesiacov, pokiaº bol otec v Leopol-
dove na samotke vo vy‰etrovacej
väzbe,  kaÏd˘ deÀ boli u nás e‰téba-
ci. A len hºadali zbrane, a kde sú
a kde sú. Stále rozprávali, ako zabijú
otca. Mali sme strach. Neprajem to
nikomu.

Z ãoho ho obvinili a na koºko
odsúdili?

Najskôr na trest smrti, ale deì
zbrane nena‰li tak dostal 20 rokov.
Z nich si 9 odsedel. Súdili ho 5.júna
1952, súd trval 7 dní.  Bol to verejn˘
proces, na ktorom organizovaní ro-
botníci na nich pokrikovali ako na
psov. Naraz súdili 17 ºudí od Skalice
aÏ po Nové Mesto nad Váhom za
vlastizradu. V‰etko to boli sedliaci,
drobní remeselníci, skrátka ºudia,
ktorí nesúhlasili s t˘m, Ïe im brali
Ïivnosti. 

Kam odviedli otecka po súde?
Do Ilavy. Tam páral perie. Ale uÏ

na Vianoce bol v Jáchymove na
Rovnosti. Tam bol dva roky. Chodili
sme tam za ním na náv‰tevu. Odtiaº
ho dali do Pfiíbramu na láger Bytíz
kde bol 6 rokov. 

TakÏe takmer deväÈ rokov
doloval urán. Nepoznaãilo to je-
ho zdravie?

Veºmi, ale nielen po fyzickej
stránke,  v oãiach sa mu neprestajne
zraãil  strach. Bál sa, keì sme i‰li na

dovolenku, spal so sekerou pod van-
kú‰om a psa mal vÏdy pri sebe. Bál
sa ostaÈ sám. Navy‰e preÏil päÈ
infarktov srdca  a mozgu.  LenÏe nie-
len otca poznaãilo väzenie. Vrátil sa
na amnestiu v roku 1960 a v roku
1961 i‰la mamiãka  na pohreb, tam
odpadla a zomrela. Mala 49 rokov. 

Otec nepoÏiadal o rehabili-
táciu?

V roku 1968 nastalo v na‰ej rodi-
ne veºké nad‰enie lebo sme si mysle-
li, Ïe padol komunizmus. No iste!
OkamÏite sme zaãali vybavovaÈ otec-
kovu rehabilitáciu, ale niã sa nedialo.
Pri‰iel Husák a bolo po nádeji. V roku
1982 som dostala srdcovú i mozgo-
vú príhodu a keì som nebola v ska-
lickej nemocnici tak som sa lieãila
v Bratislave. Bola som z domu preã
najmenej tri ‰tvrte roka a otec ne-
chcel zostávaÈ  v dome sám. Vybavil
si domov dôchodcov v Skalici s ãím
som sa nevedela zmieriÈ. Ale lekárka
mi dohovárala, Ïe ão si ja s ním
poãnem, keì sama potrebujem
pomoc. 

Rozprávali ste sa spolu o tom,
ão preÏil vo väzení?

Samozrejme, ná‰ vzÈah bol rov-
nak˘ ako predt˘m. Hodiny sme sa
spolu rozprávali, preto o v‰etkom vi-
em. A v‰etko som aj dopodrobna
opísala  vo svojich spomienkach. 

Ako ste Ïili v tieni otca?

Od  momentu, kedy ho zavreli,
v nenávisti voãi komunizmu. Veºmi
dobre som sa uãila, preto sa otec
rozhodol, Ïe pôjdem ‰tudovaÈ a sest-
ra bude robiÈ na majetku. Mala k ze-
mi vzÈah. Má 83 rokov a e‰te okopá-
va v záhrade. Ale komunizmus v‰et-
ko zmenil. Otec ma bral v‰ade so
sebou.  Keì ho zavreli, veºmi mi ch˘-
bal. A keì som videla tu ma‰inériu
ão s nami robili! Chodila som do
siedmej triedy, keì otca zavreli. Ja
som síce nepovedala nikomu niã, ale
zaruãene sa o tom v ‰kole dozvedeli.
No  bolo ticho. AÏ keì som skonãila
9. triedu a chcela som ísÈ na strednú
‰kolu, zavolal si ma  riaditeº a pove-
dal mi, ty nemôÏe‰ ísÈ ani ‰tudovaÈ,
ani sa ísÈ uãiÈ, ani do roboty.  Ty si
odpísan˘ ãlovek, lebo si dcéra politic-
kého väzÀa. To mi povedal. Nedali
mi ani prihlá‰ku, niã.  Cez prázdniny
mi to nedalo a za‰la som na úrad
práce, kde som stretla slu‰ného ãlo-
veka, volal sa  Gergély.  V‰etko som
mu povedala a myslela som si, Ïe te-
raz ma dá zatvoriÈ. Ale on mi poradil,
ako sa môÏem vyuãiÈ. Podarilo sa, ale
musela som si dávaÈ veºk˘ pozor, aby
som sa neprezradila, Ïe chodím do
‰koly. Vyuãila som sa a ako najlep‰ia
uãnica som  za odmenu dostala kniÏ-
ku od Antonína Zápotockého âerve-
ná Ïiara nad Kladnom. Vzápätí som
ju vyhodila. Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Dcéry postihnut˘ch väzÀov Bernardína Spru‰anská (vºavo) a Margita 
Zimanová na bratislavskom cintoríne VrakuÀa v novembri 2014.

Foto Vlastimil Morávek

Svadobn˘ deÀ Bernardíny rod.
Zimkovej a Mariána Spru‰anského
7. 7. 1957. Foto archív
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Pani Margita Zimanová je zná-
ma v prostredí politick˘ch väzÀov ako
veºmi aktívna ãlenka organizácie. Má
záujem, aby sa nezabudlo na zloãiny
komunizmu. Stretáva sa so ‰tudentmi,
pí‰e spomienky. VydaÈ v‰ak knihu
v trhovom hospodárstve je pre
dôchodcov takmer nemoÏné. Obrátila
sa na prezidenta republiky, aby cez
svoj vplyv pomohol získaÈ sponzorov
na literatúru objasÀujúcu Ïivot rodín
politick˘ch väzÀov. Neuspela. 

Pred vianoãn˘mi sviatkami znova
napísala list hovorcovi prezidenta.
V nádeji, Ïe si ho preãíta aj prezident.
DosÈ intenzívne v nej rezonovala spo-
mienka na slávnostn˘ veãer v Sloven-
skom národnom divadle 17. novem-
bra.  „Ako dcéra po obidvoch poli-
tick˘ch väzÀoch – otecko bol
popraven˘ na Pankráci 28. marca
1953 a mamiãka odsúdená na do-

Ïivotie – som sa usadila so ‰tu-
dentmi na balkóne. Mala som pek-
n˘ v˘hºad na celé divadlo. Vpredu
e‰te zostalo pár voºn˘ch miest
a pán Neupauer mi povedal, aby
som si i‰la tam sadnúÈ“, pí‰e v liste
a pokraãuje: „Povedala som mu, Ïe
ja medzi t˘ch komunistov sedieÈ
nejdem. Vpredu sedeli ãlenovia b˘-
valej organizácie VerejnosÈ proti
násiliu (VPN). Boli títo ãlenovia dl-
hé roky vo väzení? Bol im odobra-
t˘, prepadnut˘, rozkradnut˘ ãi
skonfi‰kovan˘ cel˘ majetok, ako
mojej rodine? Nemohli chodiÈ do
‰koly ako ja? Usporiadatelia osláv
umoÏnili na 25. v˘roãie DÀa boja
za slobodu a demokraciu ãestné
miesto ãlenom VPN – komunistom.
Tak to vyzerá, Ïe VPN – komunisti
sa priãinili po roku 1989 o zmenu
reÏimu u nás na Slovensku, keì

sedeli na popredn˘ch miestach
v divadle. Na hrudi mali pripnut˘
okrúhly znak VPN. Na‰im politic-
k˘m väzÀom v roku 1989 nedali
títo ºudia, ktorí netrpeli vo väznici-
ach, ani hovoriÈ na Nám. SNP
v Bratislave, kde bolo poãuÈ iba
pánov Budaja a KÀaÏka.“ 

ëalej pani Zimanová informovala
hovorcu prezidenta, Ïe „politickí väzni
boli vzdelaní ºudia, právnici, lekári,
kÀazi, biskupi, inÏinieri. No zdá sa, Ïe
kto trpel za totality, trpí aj teraz“. Opí-
sala aj situáciu troch organizácii politic-
k˘ch väzÀov a p˘tala sa, preão je
uprednostÀovaná organizácia KPVS
zaloÏená aÏ v roku 1999? 

Ktovie, ãi pán prezident si nájde
ãas preãítaÈ si list dcéry obete komu-
nizmu, keì  dosiaº neodpovedal na
otázku ná‰ho ãasopisu, ak˘ má vzÈah
k politick˘m väzÀom. (mz, ez)

UÏ po sedemdesiaty raz sa mi obnovujú najÈaÏ‰ie
Ïivotné spomienky na udalosti, ktoré sme preÏili v ro-
ku 1945. BlíÏil sa koniec druhej svetovej vojny. Od v˘-
chodu prekraãovali na‰e hranice ruské vojská a sme-
rovali na Pre‰ov, Spi‰, Mikulá‰... Po Novom roku bol
obsaden˘ Poprad, Svit, v na‰ej obci sa usadil ‰táb
NKVD. ManÏel mal 9. februára 1945 narodeniny – 31
rokov.  Domov pri‰iel z druhej smeny o desiatej veãer,
jeden a polroãná dcérka uÏ spala. Po veãeri sme i‰li
spaÈ v‰etci. 

Okolo polnoci nastal veºk˘  buchot. Rodiãia spali
bliÏ‰ie dverí, otec vstal a i‰iel otvoriÈ. Vonku stáli dva-
ja ruskí vojaci s bajonetmi a jeden civil. P˘tali sa, kde
je „chazaj“. Otec im povedal, Ïe pri‰iel z roboty a spí.
Rozkriãali sa – tak ho zavolaj! Vystra‰en˘ otec pri‰iel
a hovorí, má‰ sa r˘chle obliecÈ,  chcú s tebou hovoriÈ
a má‰  s nimi ísÈ. Matka zaãala kriãaÈ – neberte mi
syna, niã vám neurobil, zoberte otca. On vám po-
rozpráva a pôjde s vami. 

Ja som bola stra‰ne preºaknutá, triasla som sa
a kriãala, dcérka tieÏ. Niã nepomohlo. Z obce zobrali
12 obãanov vo veku od 30 do 50 rokov, doma zostalo
11 osamoten˘ch matiek  a 44 nezaopatren˘ch detí,
polosirôt. Jeden z nich bol slobodn˘ a jeden zomrel.

Viac sa nevrátil. Zostala po Àom manÏelka s ôsmimi
deÈmi od 1 do 12 rokov. Obrali nás o manÏelov, nepo-
vedali, ão je s nimi, kde sú, ãi sa e‰te vrátia. Zobral
nám ich ‰táb NKVD. Îili sme v strachu ão bude ìalej,
ão máme robiÈ. 

Po dva a pol roku sa vracali v zúboÏenom  stave.
V‰etk˘ch nás to poznaãilo, celé rodiny. Stali sme sa
nespoºahliv˘mi.  No najviac to pocítili deti. Do konca
Ïivota ich odstrkovali, lebo otec bol v Rusku. Nikdy
sme sa nedozvedeli, preão sme boli takto nespra-
vodlivo potrestaní. 

Pomaly kráãam svoju deväÈdesiatroãnú púÈ. No
stále som v spomienkach na manÏelov˘ch naro-
deninách, keì mal 31 rokov... Tohto roku by uÏ mal
o 70 rokov viac, 101. Îili sme spolu 56 rokov. Mal 85,
keì zomrel. BoÏe, buì mu milostiv .̆ 

Srdeãne vás zdravím a ãasopisu Svedectvo prajem
veºa, veºa BoÏích milosti, poÏehnania, radosti i od
drahej na‰ej nebeskej Sedembolestnej Matky  Panny
Márie. V‰etk˘m pracovníkom veºa pevného, stáleho
zdravia, úspechov vo v‰etkom poãínaní pre v‰etko, ão
tvoríte na ãesÈ a slávu BoÏiu.

Mária ·ellengová
Spi‰ská Teplica

Z LISTOV ČITATEĽOV
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Nedá sa zabudnúť

List pre prezidenta republiky
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Armin Mohler je známy hlavne ako autor
jedného zo základn˘ch diel o nemeckej
politickej histórii Konzervatívna revolúcia
v Nemecku. Vydavateºstvo Antaios uvádza
súãasné, uÏ druhé vydanie tejto publikácie
slovami: „Mohlerovo postavenie sa liberaliz-
mu, tomuto veºkému zmäkãovadlu, nie je

nikde formulované koncentrovanej‰ie ako v tomto texte.“
Samotn˘ text je z roku 1988 a prv˘krát vy‰iel ãasopisecky.  

Mohler je ãlovek, ktor˘, ako sám
priznáva, v mladosti bol v zajatí rôz-
nych ideologick˘ch abstrakcií, no po-
tom absolvoval „druhé narodenie“
a zakotvil v realite. Liberalizmus je pre
autora len odvrátená tvár socializmu,
pretoÏe obidve ideológie povaÏujú
ãloveka za tvora stvoreného ekono-
mikou s predstavou abstraktne
slobodného indivídua, ktoré je
nepriateºsky naladené ku kultúrnym
a národn˘m hodnotám. Z tohto po-
hºadu aj peniaze stoja „vºavo“.
Samotné slovo sa vo verejnom
diskurze ani veºmi nepouÏíva, skôr
pojmy ako „demokratick˘“, „otvore-
n˘ svetu“, „tolerantn˘“, ktoré sú
typické pre ideologickú ºavicu. 

KniÏoãka sa zaãína otázkou:
„Kto je ne‰kodn˘ praviãiar?“ Mohler
pí‰e, Ïe ak chceme zistiÈ, kto je ak˘
praviãiar, musíme zistiÈ, koho pova-
Ïuje za nepriateºa ã. 1. A pokraãuje: „Ak sú to komunisti,
tak máte pred sebou naivného dobráka, ktor˘ nevie, Ïe ko-
munizmus je iba záleÏitosÈ zaostal˘ch spoloãenstiev, ktor˘
sa dá vnútiÈ iba zahraniãnopolitick˘m v˘vojom alebo vojen-
sky. (Presne tak to bolo aj na Slovensku, pozn. J.L.·.) Ale ak
je ãlovek zameran˘ voãi liberálom, vtedy je situácia váÏnej-
‰ia. PretoÏe tento praviãiar vie, Ïe má nepriateºa, ktor˘ uÏ
pôsobí vnútri hradieb ...“ ëalej pí‰e, Ïe nemá niã proti hod-
notám, ku ktor˘m sa liberáli hlásia – ani proti slobode,
tolerancii, proti právu na kritiku. TaktieÏ to nie sú hodnoty,
ktoré by patrili iba liberálom, no iba oni ich takto plagátovo
hlásajú, bez ohºadu na obsah. To, ão mu najviac prekáÏa na
liberáloch je, Ïe posudzujú ãloveka iba podºa toho, ão hovo-
rí a nie podºa skutkov. 

Zásadn˘ problém liberalizmu vidí autor v tom, Ïe liberál-
ny ‰tát môÏe existovaÈ len vtedy, ak e‰te fungujú pozostatky
tradícií a hlboko zakorenen˘ch star˘ch mravov, ktor˘mi ‰tát
zvláda svoje problémy. No ak tieto predpoklady postupne
zvetrajú, potom aj tie najlep‰ie myslené liberálne heslá sa
stanú rozbu‰kami. Autor cituje aj b˘val˘ch zástancov libera-

lizmu, ktorí sa uÏ zaãínajú p˘taÈ, ãi to neprehnali, najmä keì
zo zástancov „slobody k ãomu“ sa stali ideológovia
„slobody od ãoho“. Presvedãenie, Ïe v‰etko sa dá zvládnuÈ
rozumom, povaÏuje autor uÏ pomaly za zaãiatok du‰evnej
choroby. 

Jeden z ich najhor‰ích abstraktn˘ch vynálezov je „auto-
nómne indivíduum“, no kaÏd˘ ãlovek Ïije iba vo vzÈahoch
a v súvislostiach s in˘mi ºuìmi, ãi rodinami. Kritizuje súãasné
ústavy, ktoré sa neobmedzujú na základné kon‰tatovanie,
ktoré konania sú zakázané, ale ktoré chcú stanoviÈ, ktoré
my‰lienky sú zakázané. Spisovateº Richard Wagner jasnozri-
vo vybadal, Ïe na‰a „vedúca“ kultúra je kultúra „tabuizá-

cie“. KeìÏe „mienka“ je taká dô-
leÏitá, neãudo, Ïe médiá postupne
integrovali exekutívu, legislatívu aj
súdnu moc a zobrali na seba novo-
dobú „trojjedinosÈ.“

Jediní, ktorí naru‰ujú liberálnu
idylku sú praviãiari a konzervatívci,
preto je na nich tak˘ mediálny pohon.
ªaviãiari, aj keì kritizujú niektoré
aspekty liberalizmu, predsa sa len ºah-
‰ie zaãleÀujú do jeho koordinátov.
Veì nakoniec tieÏ veria na dobre
skon‰truovaného ãloveka. 

V ìal‰ej kapitole hovorí o gulagu
a mafii a pokraãuje o prehnanej súÈa-
Ïivosti (agón), ktorá vyústila iba do
kramárskeho virvaru oproti univerzál-
nej spravodlivosti Rímskej rí‰e a uni-
verzálnemu uãeniu Katolíckej cirkvi.
Veºmi v˘znamnú úlohu pre ºudsk˘ Ïi-
vot prikladá rituálom, ktoré moderná
doba vytláãa na okraj, ak ich priamo

nezosmie‰Àuje. Venuje sa aj tzv. „antifa‰izmu“, ão je len
praktick˘ nástroj dravého liberalizmu. Hlavn˘m nepriateºom,
ktor˘ch liberáli takticky skr˘vajú za tento pojem, v‰ak zostá-
va pravica a konzervatívci. Boj proti konzervatívnym my‰lien-
kam sa vedie nielen pomocou nezmyseln˘ch my‰lienok
o fungovaní spoloãnosti, nielen zºava ãi sprava, ale aj zhora
a hlavne zdola. Útok zdola spoãíva hlavne vo vyvolaní hnu-
su. Tento sa dostavuje po neprestajn˘ch jednostrann˘ch
informáciách, keì sa stále predkladajú odporné, ‰okujúce,
bezoãivé a zlé veci, ako keby ani iné neexistovali. No kto ani
po v‰etk˘ch t˘ch fekáliách, obnaÏovaní a hororoch nepre-
padne sebanenávisti, pre toho majú trochu jemnej‰í
prostriedok: „umenie diery“. Toto má kaÏdému vsugerovaÈ,
Ïe kamkoºvek vkroãí, narazí iba na prázdnotu a na niãotu.
S t˘m súvisí aj neustála snaha odstrihávaÈ ºudí od ich
koreÀov. José Antonio Primo de Rivera uÏ v roku 1934
napísal: „Liberálny ‰tát neverí na niã, dokonca ani sám na
seba. Neãinne prizerá v‰etk˘m moÏn˘m experimentom, aj
tak˘m, ktoré ho raz zniãia.“

Ján Liteck˘ ·veda

Knižný kútiKK
Liberálny štát ničomu neverí
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1. januára 1993 vo‰la Slovenská
republika do Ïivota ako nezávisl˘ sa-
mostatn˘ ‰tát s úplnou a pôvodnou
‰tátnou suverenitou. Hneì po vyhlá-
sení ju uznalo 91 ‰tátov a bola prijatá
do OSN ako 180. ãlensk˘ ‰tát.

1. januára 1919 bola obnovená
ãinnosÈ Matice slovenskej.

1. januára 1977 vznikla Charta
77.

2. januára 1951 bol za tajného
biskupa na Slovensku vysväten˘ 27-
roãn˘ jezuitsk˘ novokÀaz Pavol Hnili-
ca. Vysvätil ho roÏÀavsk˘ biskup Dr.
Róbert PoboÏn˘.

6. januára 1807 sa narodil Jozef
Maximilián Petzval, slovensk˘ fyzik,
matematik a vynálezca. Je povaÏova-
n˘ za zakladateºa modernej optiky.

8. januára 1950 zomrel  bansko-
bystrick˘ biskup Andrej ·krábik.

10. januára 49 prekroãil Cézar
rieku Rubikon a v Ríme vypukla
obãianska vojna.

10. januára 1951 sa v Bratislave
zaãal pred senátom ·tátneho súdu
proces so slovensk˘mi biskupmi
Jánom Vojta‰‰ákom, Michalom Buz-
alkom a gréckokatolíckym biskupom
Petrom Pavlom Gojdiãom. 

10. januára 1914 objavili v Gbe-
loch prvé loÏisko ropy na Slovensku.

10. januára 1913 sa v Bratislave
narodil Gustáv Husák, prezident
âSSR, odsúden˘ za burÏoázny nacio-
nalizmus, neskôr rehabilitovan˘. 

10. januára 1821 sa v Dolnom
Kubíne narodil Janko Vlastimil
Matú‰ka, autor hymny Nad Tatrou sa
bl˘ska.

11. januára 2009 zomrel vo
veku 80 rokov v˘znamn˘ slovensk˘
básnik Milan Rúfus.

12. januára 1856 zomrel v Mod-
re národn˘ buditeº ªudovít ·túr.

15. januára 1813 zomrel v No-
v˘ch Zámkoch filológ, katolícky kÀaz
Anton Bernolák. Bol prv˘m ko-

difikátorom  spisovnej  slovenãiny. 
16. január 2009 bol posledn˘m

dÀom platnosti slovenskej koruny. 
18. januára 1939 sa v Bratislave

konalo prvé slávnostné zasadanie
Slovenského snemu.

20. januára 1928 schválila vláda
âesko-Slovenskej republiky „Modus
vivendi“, dohodu medzi â-SR
a Svätou stolicou.

20. januára 1939 prezident
republiky  Emil Hácha, na návrh slo-
venského snemu, vymenoval tretiu
vládu Slovenskej krajiny. Jej predse-
dom sa stal  Jozef Tiso.

20. januára 1919 bola rozpuste-
ná Slovenská národná rada.

25. januára 1922 Slovenská
ºudová strana predloÏila Národnému
zhromaÏdeniu prv˘ návrh na autonó-
miu Slovenska. 

25. januára 1688 sa v Terchovej
narodil legendárny zbojník Juraj
Jáno‰ík.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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STALO SA

âlenovia levoãskej poboãky PV
ZPKO nav‰tevujú svojich  priateºov,
ktor˘m sa uÏ ÈaÏ‰ie prekonávajú
vzdialenosti. Ladislavovi Tkáãovi
(na obr.) k jeho 92. narodeninám
blahoÏelá Îofia Szatmáryová.

Foto Mária Dvorãáková

JUBILEUM Oznam
VáÏení ãitatelia, do Svedectva ã.1/2015 prikladáme ‰ek na

zaplatenie predplatného ãasopisu PV ZPKO Svedectvo na rok
2015. Cena sa zv˘‰ila na 10 eur. Pri platbe beÏnou poukáÏkou
treba uviesÈ nasledujúce údaje:

Adresát: 
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj
Obchodná 52 
811 06 Bratislava
âíslo úãtu: SK 743100
0000004000128109 SBERBANK Slovensko, a.s.

Privítame aj podporu dvoch percent z daní. 
Ak máte moÏnosÈ podporiÈ na‰u ãinnosÈ zaslaním dvoch percent

z daní, pomôÏete na‰ej organizácii v jej ìal‰ej existencii. Prípadne
vyhºadajte vo svojom okolí ochotn˘ch darcov.

Potrebné údaje:
IâO 00679879
Obchodná 52
811 06 Bratislava
âíslo úãtu: SK 743100
0000004000128109 SBERBANK Slovensko, a.s.
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V januári si pripomíname v˘znam-
né Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich
ãlenov a priaznivcov. Spomíname
aj na t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti
nedoÏili.

60 rokov
Vojenãák Jozef, Nitra 22.1.1955
Repák Marian, Levoãa 30.1.1955

65 rokov
Valãek Jozef, Marianka 2.1.1950

70 rokov
Molnárová AlÏbeta, ·avoº 5.1.1945
Potanãoková Magdaléna, 
Luãenec 12.1.1945

75 rokov
âechová Jifiina, Martin 21.1.1940

81 rokov
MiãáÀová Mária, Dlhá nad Oravou

26.1.1934

82 rokov
Hric Ján, Badín 30.1.1933

83 rokov
I‰tók Jozef, Ko‰ice 27.1.1932
Lauková Helena, Sv. Anton 7.1.1932
Okál Michal, Ing., RuÏomberok

19.1.1932

84 rokov
Pla‰tiaková Mária, Nitra 2.1.1931

85 rokov
Surov˘ Ján, RuÏomberok 1.1.1930
DaÀová Mária, Topoºãany 27.1.1930
Seme‰ Anton, Bratislava 30.1.1930

86 rokov
Tomá‰eková Franti‰ka, 
Záhorská Ves 14.1.1929
BaláÏ Milan, Trnava 14.1.1929
Oveãková Anna, Humenné

23.1.1929
Korba Jozef, Hnilãík 19.1.1929

87 rokov
Lavo Pavol, Nitra 13.1.1928

88 rokov
Molnárová Otília, Cífer 29.1.1927

89 rokov
Stránska Otília,Trenãín 16.1.1926

90 rokov
Ataloviã Jozef, âerveník 1.1.1925

95 rokov
David Ján, Doln˘ Kubín 19.1.1920

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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PRIPOMÍNAME SI

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sym-

patizanti, priatelia. Na‰a organizácia
dlhodobo  zápasí s ne‰tandardnou
situáciou, keì pripravuje plány svojej
ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí
nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou
o pomoc. Vydávanie Svedectva nie
je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto
sa obraciame na Vás s prosbou, vy-
hºadaÈ vo Va‰om okolí potenciál-
nych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak
nebude vychádzaÈ, akoby sme strati-
li nástroj prezentácie vlastného jest-
vovania. Azda neprajníci  by sa tomu
aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu
podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìa-
lej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia
o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu
poslaÈ svoj príspevok na ãíslo  úãtu:
4000128109/3100, ‰pecifick˘
symbol: 1212, alebo sa kontaktujte
na tel. ãíslach  0905 737 790
a 0902 199 429. Darcom úprimne
ìakujeme. 

Vedenie PV ZPKO 
a ãasopisu Svedectvo

Fritz Fridrich, Martin-Záturãie
195 EUR

Voln˘ Ján, PhDr., PhD., 
Spi‰ská Nová Ves 70 EUR
Miãek Jozef, Námestovo 30 EUR
KrajÀák Jozef, Veºká Lomnica

20  EUR
IÏdinsk˘ Oskar, Bratislava

10 EUR
Brichta Ján, Ing., Bratislava

10  EUR
Arcibiskupsk˘ úrad, Trnava

50 EUR
Darcom vyslovujeme 

úprimné poìakovanie.

PRISPELI NA ČINNOSŤ

� Začiatok minulého storočia 
Rusko, Peterburg
Robotník Sidorov sa po ÈaÏkej

smene v Putilovskom závode vracia
domov.

Rozhodol sa, Ïe urobí radosÈ svo-
jim deÈom. Kúpil teda melón a kráãa
si s ním pod pazuchou.

Tu zrazu spoza rohu vyskoãí mal˘
chlapík, tak˘ holohlav˘ s ry‰avou
briadkou a so sekerkou v ruke. Chla-
pík skríkne:

- Nó, baÈko, poloÏte pekne melón
na zem.

Robotník Sidorov spoznal v tom
malom chlapíkovi vodcu svetového
proletariátu, súdruha Lenina. Poslú-
chol ho teda a poloÏil melón na zem.

Chlapík priskoãil k melónu a tresk
ho sekerkou. Rovno na dve polovice.

Potom jednu schmatol a so spo-

kojn˘m úsmevom zmizol za rohom.
.... a to je celá história o tom, ako

sa Vladimír Iºjiã Lenin podelil o melón
s neznámym prost˘m robotníkom.

� Rok 1920 Sovietske Rusko
Felix Edmundoviã DzerÏinskij sa p˘ta

Vladimíra Iºjiãa Lenina:
- Vladimír Iºjiã, ão je to socialistická

ekonomika?
- Felix Edmundoviã, vysvetlím vám to

prakticky. Máte chlpaté nohy?
- Mám.
- Veºmi chlpaté?
- Veºmi.
- Veºmi, veºmi chlpaté?
- Veºmi, veºmi.
- NadeÏda  Konstantinovna, - obráti

sa Lenin na Krupskú - pí‰te:
„DzerÏinskému v zime pre‰ívané

nohavice neprideliÈ!“ 

TROCHA HUMORU
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