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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Ako mu režim vstúpil do života
NÁŠ ROZHOVOR
Mgr., Ing. Ján Kovaãovsk˘
je Pezinãan. Narodil sa ako
druhé dieÈa vo ‰tvordetnej katolíckej rodine 30. októbra
1930. Na svojich rodiãoch zdôrazÀuje pracovitosÈ. Hoci mali
dosÈ roboty na vlastn˘ch poliach a vo vinohrade, privyrábali si aj v in˘ch gazdovstvách.
Od detstva ho priÈahovala politika, no rodiãia chceli, aby sa
stal hospodárom na majetku.
Ako sa tomu dalo vyhnúÈ? Iba
ísÈ ‰tudovaÈ za kÀaza. To by
Ïiadna kresÈanská rodina neodmietla svojmu synovi. IbaÏe
‰túdium na bohosloveckej fakulte po skonãení druhej svetovej vojny bolo mimoriadne
riskantné. Aká to bola doba,
keì sa k moci dostali komunisti, hovoríme s na‰im
ãlenom Jánom Kovaãovsk˘m.
âo si najviac pamätáte zo
svojho detstva?
Svojich upracovan˘ch rodiãov. Zo

V čísle

Ján Litecký Šveda

Novoročné trhance
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Eva Zelenayová

Pravda si razí cestu
Virtuálna tabuľa
hrdinom

Ján Kovaãovsk˘ so zaujatím poãúval predná‰ky historikov.
Foto Eva Zelenayová

svojho najstar‰ieho syna Franti‰ka
chceli maÈ uãiteºa a zo mÀa poºnohospodára. Keì som vychodil ‰tyri
triedy me‰tianskej ‰koly mal som
zostaÈ doma a viesÈ domáce hospodárstvo. To bolo v roku 1944. A vtedy, na konci vojny, som s rodiãmi
preÏil prevrat.
Ako ste tie udalosti vnímali?
Na fare v Pezinku u dekana
Vendelína Kri‰tufka sa schádzala

podstatná ãasÈ slovenskej vlády. Od
jeho dvoch kaplánov som dostával
rozliãné materiály na ãítanie, ão vo
mne vzbudilo záujem o politiku.
UÏ v ‰trnástich rokoch? To
muselo byÈ nieão veºmi silné, ão
vás oslovilo, aby ste sa tomu venovali.
Získal som prehºad o tom,
v akom stave je krajina, roºníctvo.
Pokraãovanie na 10. strane

Juraj Vrábel

Mikuláš Tóth

Viliam Jablonický

Eštebáci sa môžu
smiať

Prelomme
mlčanie
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Slovenská kultúra
vo svete
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Eva Zelenayová
Vyšli Hrnkove
dejiny Slovenska
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Ján Lakota
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Moje svedectvo
o „Pomstaní“
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Juraj Vrábel
6

Vianočná koleda
ho stála život
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SLOVO NA ÚVOD

Novoročné trhance
Na zaãiatok roka by sa patrilo
pripraviÈ nieão fajnovej‰ie, ale aj
otvoriÈ okná pre ãerstv˘ novoroãn˘
vzduch. Tak sa skúsme pozrieÈ na
nejaké zahraniãné ãasopisy, ktoré
vydávajú b˘valí politickí väzni v ìal‰ích európskych krajinách. Aby
sme sa aj im pozreli trochu do
hrncov a overili si, ãi ich strava je
aÏ taká rozdielna od na‰ej.
Zaãnem v zemepisne najbliÏ‰ej, v âesku. Sami vieme, aké máme u nás najnov‰ie problémy
s Ústavom pamäti národa. Ale keì si preãítame v ãasopise
Zpravodaj KPV ãíslo 2-3 úvodn˘ materiál, odrazu zistíme, Ïe
nie sme v tom sami. Historik Pavel Îáãek, zakladateº a prv˘
riaditeº Ústavu pre ‰túdium totalitn˘ch reÏimov totiÏ o. i. hovorí: „Neb˘val˘ priestor vo verejnom Ïivote získavajú extrémne politické sily, hlavne komunisti, ktor˘ch základnou premisou je klamanie o prednovembrovom totalitnom reÏime
a jeho relativizácia ...

V kaÏdom ãísle sú aj recenzie zaujímav˘ch kníh, ktor˘ch
v Nemecku vychádza predsa len viac ako u nás, kde peniaze
na ich vydávanie zostali prakticky iba komunistom a ich liberálnym dietkam. S dvoma s historickou tematikou sa oboznámime. Prvá je od Stojana Rajãevského: „Bulharsko pod komunistick˘m reÏimom 1944 – 1989“. Opisuje, ako sovietska
armáda 8. septembra vtrhla do Bulharska a s pomocou domácich prisluhovaãov nastolila neºudsk˘ teror. UÏ v prv˘ch
dÀoch a t˘ÏdÀoch tzv. „Trojky“ bez „zbytoãn˘ch formalít“,
ako je obÏaloba a súd, povraÏdili 30 000 ºudí. Hneì v roku
1945 sa zaãal ilegálny odboj a „Goriani“ vytrvali v bojoch
proti komunistom aÏ do roku 1950. V závere knihy poukazuje na situáciu nie nepodobnú na‰ej, keì starí komunisti sa
snaÏia o ospevovanie a o re‰tauráciu tohto zloãineckého reÏimu. Druhá historická kniha je od Roberta Kindlera: „Stalinovi
nomádi“. Venuje sa hladomoru v Kazachstane v rokoch
1932/33, ão bola jedna z najväã‰ích tragédií stalinizmu, no
nevie sa o nej takmer niã. Priãom od hladu tam zomrelo asi
jeden a pol milióna ºudí a z územia odi‰lo niekoºko stotisíc
uteãencov.

Pravda prekáža

Z obete kolaborant

Niektor˘m politick˘m subjektom, ale aj jednotlivcom zjavne prekáÏa úplná pravda o minulosti, pletie sa im pod nohy
a okrem iného im komplikuje obchody s komunistami... preto
museli byÈ normalizované in‰titúcie historickej pamäte... nedávno Ústav pre ‰túdium totalitn˘ch reÏimov. Je síce pravda,
Ïe extrémna politická ºavica nemala silu tieto in‰titúcie
zniãiÈ, ale zato bola schopná v nich zorganizovaÈ ãistky,
aÏ sa stali nedôveryhodn˘mi karikatúrami pôvodného,
dokonca zákonom vymedzeného zámeru.“ Myslím si, Ïe
tu uÏ nech˘ba niã, ani tá povestná ‰tipka soli.
Nemeck˘ mesaãník Der Stacheldraht (Ostatn˘ drôt), ktor˘
vydáva Zväz prenasledovan˘ch stalinizmom (BSV) a Únia zdruÏení obetí komunistického násilia (UOKG) je tieÏ ãiernobiely
ako na‰e Svedectvo a má iba o 4 strany viac. V ãlánku „Leninove zloãiny v jednej línii so Stalinov˘mi“ sa doãítame o dobre
vymyslenej akcii, keì sa zorganizovalo celonemecké stretnutie
t˘ch väzÀov, ktorí si odpykávali svoj trest za polárnym kruhom
vo Vorkute. Toto stretnutie spravili v mesteãku Schwerin, kde
dodnes (!) stra‰í socha Lenina, najväã‰ieho iniciátora neºudského ãerveného teroru a zakladateºa âeky. Ako uviedli vo
svojom vyhlásení: „Tento pamätník je rana do tváre v‰etk˘m
obetiam komunizmu.“ A rovnako ako v na‰ej organizácii
prijali stanovisko, Ïe spomienku na komunistické zloãiny musí
udrÏaÈ aj generácia nasledovníkov.

A nakoniec uÏ len jednu drobnosÈ z chorvátskeho
„druÏobného“ ãasopisu Politiãki zatvorenik, ã. 268. Aj tam
nájdeme mnoÏstvo zaujímav˘ch materiálov, vyberiem len
jeden, aby sme si ukázali, aká podobná a voãi ozajstn˘m bojovníkom za slobodu nevraÏivá situácia je momentálne v celej
Európe. Tihomir Nuiç svoj ãlánok uvádza známym povzdychom, Ïe historici dostali do daru nieão, ão bolo odopreté
dokonca olympsk˘m bohom: právo meniÈ minulosÈ. Na príklade procesu s arcibiskupom Alojzije Stepinacom (neskôr blahoslaven˘m) ukazuje, ako etablované ‰vajãiarske noviny Neue
Zürcher Zeitung písali o Àom v roku 1946, v ãase procesu,
keì ho pravdivo opísali ako obeÈ komunistického teroru
a prenasledovania cirkvi. No o 50 rokov neskôr je to uÏ pre
nich kolaborant nacionalistického usta‰ovského reÏimu v závese Nemecka, priãom nemajú najmen‰í problém s prekrúcaním ãi ignorovaním faktov.
Ako teda vidíme, aj na‰i zahraniãní kolegovia Ïijú na veºmi
podobnej strave ako je tá na‰a, tieÏ varia z rovnak˘ch surovín.
Rovnako z toho vidno, Ïe ani v novom roku nás neãaká nijak˘
oddych od na‰ej osvetovej práce. A uspokojenie nad t˘m, Ïe
komunizmus predsa len skrachoval, treba zatiaº uÏívaÈ iba vo
veºmi skromn˘ch dávkach.
Ján Liteck˘ ·veda
Predseda PV ZPKO
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Trojkráľové stretnutie
KaÏdoroãne sa v Bratislave na
Obchodnej ulici koná trojkráºove posvätenie priestorov PV ZPKO. V prvú januárovú stredu za prítomnosti viacer˘ch na‰ich ãlenov, redakãnej rady,
dvorného vydavateºa a sympatizantov
organizácie hneì po pracovnej ãasti,
venovanej ãasopisu Svedectvo, posvätil
kancelárie a posvätenou kriedou oznaãil ich dvere duchovn˘ na‰ej organizácie Ján Ko‰iar. Písmená CMB (Christus
mansionem benedicat = Kristus nech
Ïehná tento dom) a letopoãet 2017
nám pripomínajú, Ïe v BoÏej prítomnosti aj naìalej chceme byÈ Ïiv˘mi
svedkami nádeje v na‰om slovenskom
svete, ktor˘ ãasto zabúda, ako ºahko
môÏe ãlovek stratiÈ svoju slobodu, ak sa
zriekne BoÏieho poÏehnania a ochrany.
Je samozrejmé, Ïe preto aj nov˘ rok
2017 v ústredí politick˘ch väzÀov sa zaãal modlitbou a Ïelaním v‰etkého dobrého do nastávajúceho roku.

Prekvapením bola kapustnica, ktorú pripravila na‰a úãtovníãka. Pote‰ila
telo aj du‰u, lebo pri plnom tanieri sa
lep‰ie diskutuje, neÏ pri prázdnom stole. A preto jej vìaãní konzumenti radi
spomínajú a odporúãajú zachovaÈ dobré zvyky do budúcnosti. A nielen
v ústredí, ale vo v‰etk˘ch na‰ich po-

boãkách. UÏ len poznamenáme, Ïe
v tomto prípade sme ani veºmi
nevnímali slab‰ie vykurovanie na‰ich
priestorov.
Radostn˘ a poÏehnan˘ rok 2017
v‰etk˘m ãlenom a priateºom PV ZPKO
Ïelajú ãlenovia predsedníctva PV ZPKO
a pracovníci redakcie Svedectvo.

Pravda si razí cestu
Z roka na rok sme
si zvykli pripomínaÈ nie
veºmi ute‰ené postavenie politick˘ch väzÀov komunizmu
v na‰ej spoloãnosti. Niekedy mohlo
dokonca vyznieÈ ako ÏiarlivosÈ antikomunistov voãi antifa‰istom, hoci nespokojnosÈ mala podstatne hlb‰í zmysel neÏ len v˘‰ku dotácie. I‰lo a ide
o dve zloãinecké ideológie, ktoré nie
sú v spoloãnosti rovnako vnímané.
A ak hovoríme v spoloãnosti, máme
na zreteli jej oficiálne ‰truktúry.
âasto sa asymetria vyníma na
prezentovaní Slovenského národného
povstania. Dodnes je uvádzané ako
víÈazstvo protifa‰istického odboja,
ktor˘m sa prekr˘vajú aj krvavé zloãiny
komunistov. Musia, lebo protifa‰istick˘ odboj bol roky prezentovan˘ ako
odboj organizovan˘ komunistickou
stranou. Niã iné povojnová oficiálna
historiografia nepripú‰Èala a dodnes
je to tak.

Ist˘m prekvapením je iniciatíva redakcie Pravdy, ktorá priná‰a pohnuté
osudy ºudí, obetí povojnovej moci len
preto, Ïe pomáhali kÀazom. Ide
o prienik do tabuizovanej tematiky,
ktorou sa dosiaº zaoberal iba ãasopis

SLOVO SVEDECTVA
Ústavu pamäti národa PamäÈ národa
a na‰a redakcia. Je to neãakan˘ poãin najmä preto, Ïe Pravda bola odjakÏiva ºavicov˘m denníkom, do roku
1989 vydávan˘m komunistickou stranou. Síce o Ïiadnej sebareflexii redakcie nemoÏno hovoriÈ, ba ani sa neusiluje chápaÈ túÏbu slovenského národa po samostatnosti, ktor˘ mal
najviac povojnov˘ch obetí.
Vlani tieÏ vy‰la prvá kniÏka o slovensk˘ch dejinách od domáceho historika s odli‰n˘m pohºadom na obdobie prvej Slovenskej republiky a SNP,
neÏ dosiaº pripú‰Èala oficiálna historiografia. Historik Anton Hrnko sa okra-

jovo priblíÏil v˘kladu na‰ich dejín historikov v emigrácii. Napríklad uviedol,
Ïe „slovensk˘ ‰tát, ktor˘ sa od prijatia
ústavy 21. júla 1939 oficiálne volal
Slovenská republika, vychádzal pri
kon‰tituovaní svojho politického systému z predchádzajúceho ústavného
v˘voja v prvej â-SR, av‰ak ideovo sa
in‰piroval katolíckou ‰tátoprávnou
a sociálnou teóriou, ako bola zakotvená v pápeÏsk˘ch encyklikách Rerum
novarum a Quadragessimo anno“.
Ako vieme, demokracia masarykovskej republiky je dodnes zdôrazÀovaná ako vzor demokracie a o pápeÏsk˘ch encyklikách nemoÏno tvrdiÈ,
Ïeby boli v rozpore s demokraciou.
Aj keì veºmi pomaly, predsa sa
otvárajú dvierka pravde o na‰ej minulosti, a to je viac neÏ mizern˘ finanãn˘
rozpoãet pre na‰u organizáciu, ktorej
nejde o niã iné, len o pravdu.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Virtuálna tabuľa hrdinom
V mienkotvorn˘ch médiach ãasto a mnohokrát úplne zbytoãne opakovane poãúvame z úst na‰ich tzv. „dobrodincov“
prízvukovanie, ak˘ sme to len holubiãí národ, aká sme to len
malá krajina, ako je to u nás na Slovensku v‰etko zlé, pí‰e nás
sympatizant Ladislav Nebus. V‰imol si, Ïe v˘roãie obnovenia
slovenskej ‰tátnosti - 1. január - médiá na Slovensku znovu
odignorovali. Hnevá ho, Ïe politici o Slovensku hovoria ako
o krajine, pojem republika ich priam dusí. Pritom poukazuje
na na‰ich susedov, ktorí aj pri správach o poãasí niekoºkokrát
spomenú spojenie v na‰ej republike. Poslal do redakcie zaujímav˘ projekt, ktor˘m si Trenãania uctili pamiatku hrdinov,
o ktor˘ch, ako pí‰e, dnes len málokto vie. Je dôkazom toho,
Ïe nie v‰etci ºudia sú ºahostajní voãi svojmu ‰tátu a vedia si
uctiÈ t˘ch, ktorí sa preÀ dokázali obetovaÈ. K nim patrí Ing.
Vojtech Brabenec, ktor˘ vydáva na internete Trenãana,
Trenãanom o Trenãíne.
Na stránke sa objavila aj virtuálna pamätná tabuºa Organizácii slovensk˘ch rodoºubov a vlastencov (1945-1955) a jej ãlenom. V úvode sa doãítame: „Túto virtuálnu pamätnú tabuºu
umiestÀujem na budovu niekdaj‰ieho Závodného klubu Revoluãného odborového hnutia národného podniku Merina
(predt˘m pôvodná budova továrne Titanit) v Trenãíne pod vrchom Sokolica. V tejto budove Krajsk˘ súd Bratislava v dÀoch
29. septembra aÏ 1. októbra 1955 na verejnom pojednávaní
súdil a odsúdil jedenásÈ ãlenov Organizácie slovensk˘ch rodoºubov a vlastencov.“ Nasleduje tabuºa s textom: „Na pamiatku. Organizácia Slovensk˘ch rodoºubov a vlastencov zaloÏená v Trenãíne pôsobilka v rokoch 1945-1955 proti
povojnovému reÏimu. V nenásilnom odpore proti totalite pevne verili vo víÈazstvo slobody, demokracie a obnovenie slovenskej ‰tátnej samostatnosti. Bratislavsk˘m
krajsk˘m súdom na verejnom pojednávaní v Trenãíne
Pod Sokolicami boli 1. októbra 1955 odsúdení: Pavol
Janãoviã (1899-1957) na doÏivotie, na smrÈ ut˘ran˘ v Brne. Ivan ·telcer (1923) na doÏivotie, väznen˘ 13 rokov.
Gejza ·telcer (1899) na 23 rokov. Marcel âavoja na 18
rokov, Pavol Fejfár na 15 rokov, Ján Janãoviã na 13 rokov, Mária Horváthová na 10 rokov, Peter Opatovsk˘
na 8 rokov, Ondrej Hrnãár na 6 rokov, Vít KriÏan na 5 rokov. UÏ predt˘m boli odsúdení: MUDr. Ján HabáÀ, JUDr.
Vojtech Hudec, Prof. Ing. Michal Rovder a ìal‰í. Ich
obete neboli márne. Táto pamätná tabuºa bola zriadená
1. januára 2017, v deÀ 24. v˘roãia v podmienkach slobody a demokracie obnovenej slovenskej ‰tátnosti,
o ktorú vytrvalo usilovali.“
ëalej sa autor Ing. Vojtech Brabenec sa venuje aj ìal‰ím
rodákom zúãastnen˘m na povojnovom protireÏimovom odboji v Trenãíne. Jeho text priná‰ame v skrátenej podobe.
Známy je prípad slovenského katolíckeho skauta, Trenãana Eduarda Tesára (19.VII.1922) a jeho dvoch druhov Alberta Púãika a Antona Tunegu, zdruÏen˘ch v organizácii Biela
légia, ktorí boli popravení 20.2.1951. Ich pamiatku pripomínajú dve pamätné tabule v trenãianskom gymnáziu (po 1989
a 19.2.2011). Pripomína ich aj Matica slovenská (matiãn˘ film
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na: https://www.youtube.com/watch?v=cptuega8QS0),
wikipédia, nadácia s menom Tunegu.
Málo známe je povojnové odsúdenie (1958, 6 rokov za
„vyzvedaãstvo“) Trenãana Dr. Jána Hanu‰ina st. (1920), riaditeºa Slovenského národného múzea.
Nenápadne bol zverejnen˘ (moÏno viac v Rakúsku neÏ
v Slovensku) povojnov˘ (leto 1950) útek trenãianskych skautov
(·insk˘, Minárik, Hronsk˘, Laba‰ka, Maleãek, ZaÈoviã, Zeleska)
z „osvobozenej“ vlasti do Rakúska, kde (uÏ v Rakúsku) bol
prv˘ zastrelen˘, potom ostatní väznení v Jáchymove, posledn˘
nedospel˘ skonãil v polep‰ovni.
V úzkom kruhu star‰ích Trenãanov sa vedelo o povojnovom odsúdení JUDr. Vojtecha Hudeca a MUDr. Jána HabáÀa.
Celkom neznámy bol donedávna desaÈroãn˘ odboj
pomerne rozsiahlej skupiny Organizácia slovensk˘ch rodoºubov a vlastencov (OSRV) a s Àou spojenej skupiny
Slovenské oslobodzovacie hnutie. Ich ãinnosÈ od jari 1945
do jari 1955, kedy ich uväznili, dodnes nie je v úplnosti zaznamenaná, i keì priekopnícku prácu v tom vykonal Dr. Martin
Lacko. Tak svojimi ãlánkami, ako aj vydaním knihy spomienok
Ivana ·telcera.
Z toho, ão je známe, treba zdôrazniÈ ich nenásilné
metódy. Neboli to Ïiadni slovenskí Ma‰ínovci. Ciele OSRV sú
zrejmé z ich dokumentov:
● V˘zva slovenského národa k národom a vládam v‰etk˘ch ‰tátov slobodného a demokratického sveta, datovaná
v Banskej Bystrici 12.2.1950.
● Memorandum, v r. 1954.
● Ohlas k slovenskému národu, z 12.2.1955.
Z nich aj po ‰iestich desaÈroãiach aÏ „moderne“ pôsobí
ich vtedaj‰ie volanie po „víÈazstve slobody, demokracie a obnovení slovenskej ‰tátnej samostatnosti", a zaãlenení do Európskej federácie, ão sa v akejsi podobe uskutoãnilo aÏ po roku 1989, 1. januára 1993... Doãkal sa ho uÏ len posledn˘
z nich.
Nie v‰etky ich dokumenty sa zachovali, nie v‰etky ich ãiny
zostali v pamätiach ãi spisoch; ich pôsobenie sa neobmedzilo
na Trenãín, spomenuté sú e‰te PovaÏská Bystrica, Banská
Bystrica, Bratislava. Ich letáky nachádzala ·tB v Bratislavskom,
Nitrianskom a Îilinskom kraji, s písomnosÈami sa obracali na
zahraniãie. O Ïivote väã‰iny ãlenov OSRV nevieme takmer niã.
Ani mená odsúden˘ch na tabuli nemusia byÈ úpln˘m zoznamom ãlenov uvedenej odbojovej skupiny, napríklad je tu e‰te
dvojroãné väzenie Mariána ·telcera a úãasÈ Elemíra Pa‰ku
z Piaristického gymnázia v Trenãíne.
Súdiac podºa trestov, dá sa povedaÈ, Ïe politick˘ nenásiln˘
odpor to mal v mieri po vojne ÈaÏ‰ie neÏ poãas nej. Neustal
v‰ak celkom ani po prenasledovaní a nebol vÏdy organizovan˘. Mal aj partizánske formy, reÏimom ÈaÏko zvládnuteºné:
spomínam si uÏ len nahrubo na rozprávanie (okolo 1989)
kapitána ·tB, pracujúceho v elektroenergetike, s ktor˘m som
b˘val v pracovnom styku, Ïe mnoÏstvo porúch na vysokonapäÈov˘ch vedeniach b˘valo spôsobené skratmi reÈazami
hoden˘mi na vedenie.“

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Ani po tretíkrát v NR SR neprešla novela zákona o protikomunistickom odboji

Eštebáci sa môžu smiať
Politickí väzni komunizmu si 17.
novembra pripomenuli zaãiatok NeÏnej revolúcie. Uctili si pamiatku popraven˘ch a umuãen˘ch spoluväzÀov,
ktorí svojimi postojmi sa priãinili o vytúÏenú slobodu. UÏ po tretíkrát bol
v NR SR predloÏen˘ návrh novely
zákona o protikomunistickom odboji
poslankyÀou Erikou Jurinovou. Cieºom tejto novely nebolo potrestaÈ b˘val˘ch príslu‰níkov ·tB, ale odstrániÈ
finanãné v˘hody ºudí, ktorí sa podieºali na krutom vy‰etrovaní a t˘raní politick˘ch väzÀov, ãím spôsobili nemalé
utrpenia ich rodinn˘ch príslu‰níkov.
V dôvodovej správe sa okrem iného uvádza: ,,Hlavn˘m úãelom predloÏeného návrhu zákona je ukonãiÈ po
27 rokoch od NeÏnej revolúcie

nespravodliv˘ a neúctiv˘ stav v demokratickej spoloãnosti, kde tí, ão roky
boli utláãateºmi a prenasledovali osoby, muãili ich a popierali základné
ºudské práva, hlavne slobodu slova,
poberajú dnes vysoké v˘sluhové dôchodky, a tí, ão rukami t˘chto osôb trpeli, majú nízke starobné dôchodky.
Preto sa navrhuje plo‰né zdanenie v˘sluhov˘ch dôchodkov pre b˘val˘ch
príslu‰níkov ‰tátnej bezpeãnosti a ich
zloÏiek o 50 percent. KeìÏe návrh zákona si neberie za cieº získanie dodatoãn˘ch prostriedkov do ‰tátneho rozpoãtu, ale najmä odstránenie amorálneho a nespravodlivého sociálneho
stavu, súãasne sa návrhom zákona
priznáva jednorazov˘ finanãn˘ príspevok politick˘m väzÀom, ich manÏel-

kám, manÏelom alebo ich vdovám
a vdovcom vo v˘‰ke 1 000 eur.“
Z prítomn˘ch 111 poslancov hlasovalo 110. Poslanci za Smer-SD boli
proti, alebo sa zdrÏali hlasovania. Îiaº,
aj poslanci SNS, okrem Jaroslava Pa‰ku, sa zdrÏali hlasovania, ãím novela
zákona nepre‰la.
Je to neúcta voãi t˘m, ão za slobodu obetovali aj to najdrah‰ie ão
mali, svoje Ïivoty, aby v slobodnej
spoloãnosti v poslaneck˘ch laviciach
sedeli poslanci, ktorí mali moÏnosÈ
Ïijúcim politick˘m väzÀom alebo ich
pozostal˘m pomôcÈ preÏiÈ ich poznaãenú starobu, ktorú im spôsobil b˘val˘ komunistick˘ reÏim.
Juraj Vrábel
ãlen redakãnej rady Svedectva

Kapustnica...

Pavol Stano v rozhovore s Jánom
Ko‰iarom.
Foto Eva Zelenayová

âo nás ãaká v tomto roku? ËaÏká otázka.

Jozef Herman, Ján Ko‰iar a Ivan Mrva.
Foto Eva Zelenayová

Foto Eva Zelenayová

Sprava Jozef Rydlo, Anton Seme‰ a Ján Liteck˘ ·veda.
Foto Eva Zelenayová
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ÚVAHA

A boli Vianoce
Nedávno som sa zúãastnil debaty o cirkvách po roku
1989 a odchádzal som odtiaº dosÈ znechuten˘, ba aÏ zhrozen˘. Potvrdila sa mi jedna pravda, okolo ktorej krúÏim uÏ
desaÈroãia ako maãka okolo horúcej ka‰e. Nepochybne
môÏe ísÈ o svätú in‰titúciu a môÏe hlásaÈ najjasnej‰iu pravdu
z úplne v‰etk˘ch, a ja vôbec nepochybujem, Ïe na‰a Cirkev
takou aj je. Ale ak ide, ºudovo povedané, o fleky a prachy,
aj v tej najdokonalej‰ej ustanovizni sa dejú krivdy, nepokoje
a krutosti vypl˘vajúce z kariérnych bojov o miesto pod
slnkom a ãi o post v chráme. V˘nimky asi nejestvujú a treba
tieto zákonitosti a nevyhnutnosti braÈ do úvahy. Je to paradox, ale najlep‰ie to chápu ºudia chudobní duchom.
Zdá sa vám to smie‰ne a nepodloÏené? Nie, moji milí,
práve takíto ºudia vidia veci skrz - naskrz lep‰ie, ako cez najdrah‰ie cétéãko. Ak˘ je proti tak˘mto zlám spoºahliv˘ liek?
Asi len v‰ímaÈ si a poãúvaÈ práve t˘chto ºudí a to by malo
byÈ hlavn˘m znakom nasledovníkov JeÏi‰a Krista. Ale to
v‰etko sa musí vnímaÈ a rie‰iÈ s pokorou, reálnym pohºadom na Ïivot a schopnosÈou ustupovaÈ a odpú‰ÈaÈ. Ak sa to
v rámci toho svätého spoloãenstva nedeje, je nám z toho
doslova zle.
Z pozorovania stále sa opakujúcich poku‰ení a nedostatkov vznikajú v‰elijaké tie stále nov‰ie reformácie, stále lep‰ie
rehole a stále jasnej‰ie teológie ãoraz lep‰ieho oslobodenia

a ãi aj uvoºnenia. Nedajte sa m˘liÈ, drahí moji, sú zásady a zákony, ktoré nemoÏno relativizovaÈ a neslobodno z nich ustupovaÈ, ani ich prekroãenia bez nápravy a ºútosti odpú‰ÈaÈ!
Tieto tendencie sa aj v tej na‰ej Cirkvi, ktorá chce byÈ najsvätej‰ou, chvíºami zintenzívÀujú, hlavne v ãasoch chaosu,
neistoty a veºkej nespravodlivosti. Nedajme si teda popliesÈ
hlavy, tie nespoãetnekrát overené pravidlá a spôsoby správania nemoÏno zºahãovaÈ, spochybÀovaÈ a myslieÈ si, Ïe ich
relativizáciou nieão naprávame a zlep‰ujeme. Ak sa to znovu
a znovu opakuje a neustále sa skú‰ajú a tlaãia nové spôsoby
na ospravedlnenie zla, môÏeme si pritom len opakovane povzdychnúÈ "apage Satanas", teda "odíì Poku‰iteº!"
V‰ímajme si teda hlavne t˘ch, ktorí sú sluÏobníkmi v‰etk˘ch a aj pri takej kauze ako na ruÏomberskej univerzite registrujme nielen to, ako spravodlivo ãi nespravodlivo si delia
benefity tí horní a hornej‰í, ale nakoºko sa krivdí t˘m spodn˘m a spodnej‰ím, teda upratovaãkám, knihovníãkam, kuchárkam a prípadne aj ‰oférom, murárom a tesárom.
Kedysi, keì sme boli utláãaní a muãení, na‰i prenasledovatelia sa s obdivom ãudovali, ako sa tí kresÈania milujú.
Ak sa navzájom Ïerieme, podráÏame a neustále svojich
vlastn˘ch kritizujeme, asi niekde robíme zásadnú chybu.
AspoÀ na záver pridám nieão na povzbudenie. Zdá sa,
Ïe ãoraz viac ºudí chápe, Ïe Ïijeme v zlomovej dobe a uÏ
nejde len o uchovanie katolíctva, ale o samotn˘ zmysel
kresÈanstva.
Vlado Gregor

Moje svedectvo o „Pomstaní“
Moje svedectvo nie je a ani nemôÏe byÈ svedectvom
priamym. Informácie pochádzajú od mojich rodiãov. Ani
jeden z nich uÏ neÏije.
Moja mama pochádzala zo Star˘ch Hôr. Celá rodina
(star˘ otec, stará mama, mama, mamin brat) nikdy o partizánoch nepovedali niã dobré. Ich jedin˘ v˘raz pre nich bol –
vagabundi a banditi. Partizáni rabovali, Nemci si slu‰ne vyp˘tali. Poãas slovenského ‰tátu bol pre nich prezident Tiso doslova otcom národa. Preão? Mali sa tak dobre ako e‰te nikdy
predt˘m. (Starí rodiãia Ïili e‰te v Rakúsko-Uhorsku, obaja starí otcovia bojovali pri Piave, rodiãia uÏ zaÏili 1. â-SR). Mäso
sa objavilo na stole jedenkrát do t˘ÏdÀa, bola zamestnanosÈ.
A ão je hlavné, nebola tu vojna!!! Neboli tu nemecké vojská.
Neºudské transporty do lágrov boli zastavené. Po „Pomstaní“ sa obnovili, ale s t˘m uÏ slovenská vláda nemala niã spoloãné. Prezident Tiso chodil bez ochranky, mal len vodiãa.
V Star˘ch Horách sa otvorilo zrekon‰truované pútnické
miesto Studniãka, priãom na om‰i bol (necelebroval ju) aj
Tiso. A to za nad‰enia domácich ako aj cudzích. (Nikto v na‰ej rodine nearizoval, so Ïidmi v dedine sa vychádzalo
neutrálne, nikto ich odnikiaº nevyháÀal.) Toto v‰etko skonãilo po postrieºaní neozbrojenej nemeckej misie vrátane Ïien
a detí v Martine. âasÈ t˘ch, ktorí strieºali boli e‰te deÈmi.
Tieto deti v‰ak uÏ boli ozbrojené.
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Takto sa zaãala noãná mora ºudí na Star˘ch Horách.
Noãné prepady, rabovanie. Pri‰li nemeckí vojaci. Zajat˘ch
Nemcov partizáni postrieºali na Richtárovej. Do ná‰ho domu
vtrhli „partizáni“. Zastrieºali si na hlavnú cestu. Potom u‰li.
Nemci nám chceli podpáliÈ dom. (Prá‰ok na podpálenie som
odstraÀoval aj ja omnoho rokov neskôr). Zatkli starého otca.
Chceli ho zastreliÈ spolu s ìal‰ími zatknut˘mi chlapmi z dediny. Zachránil ich farár, ktor˘ vysvetlil nemeckému veliteºovi
nezmyselnosÈ tohto konania. Partizáni v rámci „Pomstania“
zastrelili a orabovali na Pieskoch Îidov na úteku. Pred k˘m
asi utekali? No, peniaze nesmrdia. Sused v dome oproti musel narukovaÈ. Mal osem a dvojroãného syna. Plakal drÏiac
ho na rukách. Bol zabit˘ na Jastrabej. Kvôli ãomu?
Môj otec pochádzal z Detvy. Jeho star‰í brat bol narukovan˘ v Brezne. Poãas tejto noãnej mory musel ísÈ „bojovaÈ“.
Pri úteku ho Nemci zatkli v...Star˘ch Horách. Dostal sa do
koncentraãného tábora (Stammlager 8A). V auguste 1945
bol úradne vyhlásen˘ za m⁄tveho. Nemci nikdy nikoho z rodiny neod‰kodnili. (Brat bol slobodn˘, bezdetn˘, rodiãia
zomreli, otec tieÏ). Môj otec mal doslova „penu na hube“,
keì sa niekto pokú‰al glorifikovaÈ Slovenské národné
povstanie. Nebolo ani Slovenské, ani národné, ani povstanie.
Bol to proti‰tátny puã, ktor˘ zdevastoval Slovensko.
MUDr. Ján Lakota, CSc.

FAKTY A POLEMIKA

Prelomme mlčanie
V období budovania socializmu
v b˘valej âSSR si ochrana ‰tátnych
hraníc zo západn˘mi susedmi vyÏiadala 400 obetí. Uteãencov, ktorí sa pokú‰ali o ilegálny prechod ‰tátnych hraníc
na západ. ëal‰ie tisíce zadrÏali a poslali do väzenia. Vtedaj‰ia vládna moc
ich naz˘vala naru‰itelia ‰tátnych hraníc, ktorí sa priznali Ïe mali v úmysle
pokúsiÈ sa o ilegálny prechod ‰tátnej
hranice so západn˘mi susedmi. Boli
zadrÏaní hliadkami Pohraniãnej stráÏe.
Pri v˘kone sluÏby na ‰tátnych hraniciach so západn˘mi susedmi bolo
usmrten˘ch 654 príslu‰níkov Pohraniãnej stráÏe, vojakov základnej vojenskej
sluÏby. Väã‰ina z nás pohraniãníkov,
b˘val˘ch vojakov základnej vojenskej
sluÏby, si po jej skonãení priniesla do
civilu traumy. Jednou z nich je chorobná mlãanlivosÈ o tom, ão sa dialo na
hraniciach âesko-Slovenska s Rakúskom a Nemeckou spolkovou republikou do roku 1989.
No po rokoch badáme, Ïe b˘valí
veliaci dôstojníci, funkcionári 11. Bratislavskej brigády Pohraniãnej stráÏe
útvaru 59-47, po vzore svojich kolegov
z âesk˘ch pohraniãn˘ch brigád Cheb,
Su‰ice, DomaÏlice, âeské Budejovice
a Znojmo organizujú kaÏd˘ rok stretnutie v Istracentre Devínska Nová Ves.
VÏdy v deÀ b˘valého sviatku Pohraniãnej stráÏe ktor˘ pripadal na 11. júla.
Vlani sa stretnutie uskutoãnilo 4.
júna 2016. Na tomto stretnutí, pri príleÏitostí 65. v˘roãia prijatia zákona
o práve príslu‰níka pohraniãnej stráÏe
pouÏiÈ zbraÀ, odovzdávali medaily vyznamenan˘m príslu‰níkom. A nebol to
nikto in˘, neÏ osemdesiatpäÈroãn˘ b˘val˘ posledn˘ najvy‰‰í veliteº, náãelník
11. Bratislavskej brigády Pohraniãnej
stráÏe útvaru 59-47 plk. Ing. Viktor
Gallo. Ten 24. októbra 1956 podpísal
spoluprácu so spravodajcami vojenskej
kontrarozviedky Pohraniãnej stráÏe,
evideãné ãíslo 11 259, krycie meno
Josef Novák.
Na t˘chto stretnutiach sa zúãastÀuje aj b˘val˘ zástupca pre veci politické 11. Bratislavskej brigády Pohraniãnej stráÏe útvaru 59-47, pplk. Rastislav

Mikulá‰ Tóth pri pamätníku obetiam komunizmu v Bratislave.
Foto Eva Zelenayová

Hradil, naroden˘ 2. novembra 1929.
Obaja boli v najvy‰‰om velení brigády
Pohraniãnej stráÏe. Navy‰e plk. Gallo
spolu so zástupcom náãelníka ‰tábu
hlavnej správy PS O·H v Prahe plk.
PhDr. Anton Nemcom absolvovali trojmesaãn˘ kurz na Vysokej veliteºskej
‰kole Pohraniãnej stráÏe KGB v b˘valom ZSSR. Anton Nemec, pov˘‰en˘
do hodnosti generálmajora pohraniãnej stráÏe je autorom návrhu Smeãky
psov, vyuÏit˘ch pri ochrane ‰tátnych
hraníc. Je zodpovedn˘ za riziko ohrozenia Ïivotov uteãencov svorkami
psov, ktorí sa pokú‰ali o prekonanie
signálnej steny Ïeleznej opony.
SmrÈ Hartmuta Tautza (10.2.1968
- 9.8.1986) bola dielom jeho „zlep‰ovacieho návrhu“. Dohr˘zla ho
svorka psov. Aktéri drám z hraníc poãas socializmu sa znova stretávajú. Na
ich podujatiach nech˘ba kultúrny
program a obãerstvenie. Hoci nemajú
záujem o publicitu, predsa do kamery
nieão povedali a verejnosÈ sa o nich
mohla ãosi dozvedieÈ.
Pamätník Brána slobody v Devíne,
na sútoku Dunaja a Moravy, je nem˘m
svedkom, na ktorom sú vyryté mená
usmrten˘ch ºudí, ktorí sa pokú‰ali ujsÈ
z b˘valého âesko-Slovenska na Západ. B˘valí pohraniãníci, vojaci základnej vojenskej sluÏby mlãia. Av‰ak
b˘valí dôstojníci, funkcionári Pohraniãnej stráÏe organizujú stretnutia na
oslavu dÀa Pohraniãnej stráÏe. Veliaci

dôstojníci PS 11. Bratislavskej brigády
a z jej útvarov, ktorí nám velili od
vtedaj‰ej pohraniãnej obce Moravsk˘
Ján aÏ po Rusovce sa znova angaÏujú
v propagácii toho, ão ochrana ‰tátnych
hraníc zanechala. Pohraniãná stráÏ
v b˘valom âesko-Slovensku mala
právomoc uteãenca zadrÏaÈ, vypoãuÈ
a eskortovaÈ do vy‰etrovacej väzby.
Veliaci dôstojníci, funkcionári Pohraniãnej stráÏe 11. Bratislavskej brigády na Slovensku sú zodpovední za
smrÈ ºudí v blízkosti demarkaãnej ãiary,
uteãencov i vojakov pohraniãníkov.
A oni dnes oslavujú! Îivot uÏ nikto nikomu nevráti. Traumy v rôznych podobách v ºuìoch z hraníc socializmu pretrvávajú a zdá sa, Ïe ostanú v nich aÏ
do konca Ïivota. M⁄tvi neprehovoria,
ale Ïiví môÏu! Mlãanie nepomôÏe, len
znásobuje bolesÈ. Svedectiev z hraníc
so západn˘mi susedmi je na Slovensku
mnoho.
A preão tieÏ mlãaÈ o skutoãnosti,
Ïe b˘val˘ hlavn˘ veliteº 11. Bratislavskej brigády Pohraniãnej stráÏe, útvar
59-47 plk. Ing. Viktor Gallo bol v operaãnom ‰tábe Bratislavy, ktor˘ riadil
a koordinoval plnenie úloh medzi
útvarmi ZNB, ·tB, vojenskou kontrarozviedkou a Pohraniãnou stráÏou na
potlaãenie pokojnej demon‰trácie
veriacich 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí? Preão? Aby mohli
pokojne oslavovaÈ?
Mikulá‰ Tóth
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ZAZNAMENALI SME

Vianočná koleda ho stála život
Metod Dominik Trãka, CSsR, sa narodil 6. júla 1886 vo
Fr˘dlante nad Ostravicou (âR) ako posledn˘ zo siedmich
detí. Vyrastal v katolíckej rodine, v ktorej dostal dobrú kresÈanskú v˘chovu. V roku 1903 vstúpil do noviciátu redemptoristov a po roku zloÏil rehoºné sºuby. Na kÀaza ho 17. júla
1910 vysvätil praÏsk˘ arcibiskup Lev kard. Skrbensk˘. Ako
kÀaz pôsobil v Prahe, Plzni, na Ukrajine, Stropkove, Michalovciach, kde mal znaãn˘ podiel na vybudovaní nového
gréckokatolíckeho klá‰tora, v ktorom sa stal aj predstaven˘m. V roku 1946 – 1949 zaloÏil nové klá‰tory v Stropkove a v Sabinove.
Keì sa vo februári 1948 k moci
dostala komunistická strana, v michalovskom klá‰tore urobili prehliadku,
po ktorej obvinili Metoda Dominika
Trãku z proti‰tátnych kázní. Otec Trãka bol núten˘ odísÈ do Sabinova.
V roku 1950 pri likvidácii klá‰torov
komunistickou mocou bol odvezen˘
do Podolínca. Niekoºkokrát bol vzat˘
do vy‰etrovacej väzby, kde podstúpil
neºudské zaobchádzanie. Pre nedostatok dôkazov ho prepustili na slobodu. Av‰ak 8. augusta 1951 bol
znova vzat˘ do vy‰etrovacej väzby,
z ktorej sa uÏ nevrátil. Pripisovali mu,
Ïe tajne roz‰iroval pastierske listy biskupa Gojdiãa a arcibiskupa Berana.
A 20. septembra 1951 bolo na neho Metod Dominik Trãka
podané na trestné oznámenie. Vy‰etrovaciu väzbu preÏil v Bratislave a na druh˘ deÀ bol prevezen˘ do väznice Krajského súdu, kde si zapustil aj povestnú
bradu.

Odsúdený na 12 rokov
Dr. Hetényi ho obvinil z velezrady a vyzvedaãstva. ObÏaloba bola postavená na tom, Ïe ako predstaven˘ redemptoristov napomáhal benderovcom a spolupracoval s vatikánskym ‰piónom dr. Mastiliakom. (O. Mastiliaka som poznal
osobne ako kÀaza svätého Ïivota.) Predsedom senátu bol
Pavol Korbuly. Po bezohºadnom vy‰etrovaní ho odsúdili na
12 rokov väzenia, peÀaÏn˘ trest dvadsaÈtisíc korún, konfi‰káciu celého majetku a stratu obãianskych práv na desaÈ rokov. Odvolanie bolo bezdôvodne zamietnuté. Od toho ãasu
zaãal o. Metod svoju dlhú cestu utrpenia, ktorá sa skonãila
muãeníckou smrÈou. Komunistick˘ reÏim ho nezlomil, naopak, ostal vern˘ hodnotám Evanjelia, ktoré Ïil a hlásal.
V˘kon trestu preÏíval v Ilave a Mírove, odkiaº ho 22. apríla
1958 ako 72 -roãného previezli do Leopoldova. Ten sa stal
posledn˘m miestom jeho pozemského Ïivota.
Redemptorista Ján Blesík, spoluväzeÀ v Leopoldove, vydal svedectvo o sklonku Ïivota otca Trãku. Po príchode do
väznice bol uÏ váÏne chor˘, ale nikdy neklesal na duchu. Bol
vzorom trpezlivosti a zná‰ania bolesti. Nesmierne bol
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vìaãn˘, keì si k nemu sadol biskup Gojdiã a biskup Vojta‰‰ák a spoloãne sa pomodlili. Dominikán Pius Kriv˘ spomína,
Ïe v cele ã. 4, kde bol aj otec Trãka, ho 25. decembra 1958
niektor˘ kÀaz poÏiadal, aby zaspieval nejakú vianoãnú koledu v˘chodnej liturgie. Otec Metod zanôtil vianoãnú koledu
a ostatní prítomní sa tí‰ko pridali. SluÏbukonajúci bachár,
ktorého prez˘vali ,,Paskfiivec“, to vyhodnotil ako vzburu.

Korekcia ako vražedný nástroj
OkamÏite pribehlo päÈ podnapit˘ch väzensk˘ch dozorcov a prichytení museli ísÈ na raport. Otec Dominik
Trãka ako organizátor ,,vzbury“ pre
ÈaÏké poru‰enie väzenskej disciplíny
dostal desaÈ dní korekcie. SpoluväzeÀ
Lojzo Bako‰ sa pred dozorcom zastal
potrestaného a preto si aj on vyslúÏil
korekciu. Dr. Holubníãek, kanonik
z Olomouca, tichuãko upozornil podnapit˘ch dozorcov, Ïe katolícki kÀazi
za Hitlera poãas vojny mohli slúÏiÈ
v koncentrákoch sv. om‰e. Za túto informáciu dostal tieÏ desaÈ dní
korekciu. MoÏno, Ïe títo bezcitní,
krutí ºudia dnes poberajú v˘sluhové
dôchodky. V korekcii na studenom
betóne dostal otec Trãka zápal pºúc
a vysoké horúãky. Ani na ÏiadosÈ
o‰etrujúceho lekára ho nepremiestnili
do väzenskej nemocnice. Do cely ho
priniesli zomrieÈ.
Spomínan˘ redemptorista Ján Blesík vo svojich pamätiach pí‰e: Práve mal sluÏbu dobr˘ dozorca, ktorého väzni
volali Táta. Dovolil väzÀom, aby boli pri smrteºnej posteli
umierajúceho otca Trãku. Pri jeho lôÏku sa striedali spoluväzni, kÀazi, ale aj biskupi Gojdiã, Hopko, Vojta‰‰ák, Trochta, Buzalka i Otãená‰ek. Podºa oficiálnych záznamov väzenskej správy otec Metod Dominik Trãka zomrel 23. marca
1959 o 19.45 hod. v leopoldovskej väznici. Z cely do väzenskej márnice ho vyniesli na nosidlách. Za nimi kráãalo osem
biskupov, spolubratia a viac ako sto kÀazov za sprievodu
stráÏmajstra. Je veºmi zaujímavé a zvlá‰tne, Ïe keby mal otec
Trãka pohreb na slobode, iste by komunisti nepovolili, aby
mal poslednú rozlúãku s tak˘m poãtom biskupov, duchovn˘ch pastierov a bratov. To sa mohlo udiaÈ iba BoÏím riadením. Pochovali ho 25. marca 1959 na väzenskom cintoríne
v Leopoldove uÏ bez sprievodu. V súãasnosti je jeho telo
uloÏené do sarkofágu a nachádza sa v boãnom oltári
v Chráme Sv. Ducha v Michalovciach.
PápeÏ Ján Pavol II. vyhlásil otca Metoda Dominika Trãku
4. novembra 2001 na Svätopeterskom námestí v Ríme za
blahoslaveného.
Juraj Vrábel
ãlen redakãnej rady Svedectva

KULTÚRA

Slovenská kultúra vo svete
Médiá, aÏ na v˘nimky, sa témy prezentácie slovenskej kultúry v Európe i vo svete
takmer nedotkli, hoci v decembri, aj v predchádzajúcich mesiacoch uplynulého roku
vrcholili podujatia k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ. Domácich politikov i médiá
zaujímalo hlavne to, ako Slovensko obstojí
pri základn˘ch medzinárodno-politick˘ch, ekonomick˘ch
a ãiastoãne sociálnych otázkach. Na‰i diplomati vo svete dokazovali, Ïe ak sa chceme presadiÈ viac ekonomicky a politicky, kultúra je ten najlep‰í prostriedok i sprostredkovateº
komunikácie a neraz aj zmierovateº priam nerie‰iteºn˘ch
konfliktov a rozporov. Îe práve kultúra môÏe prebudiÈ
záujem aj o inak nedominantné krajiny a priniesÈ oÏivenie
cestovného ruchu. Ak by sme sa riadili iba na‰imi médiami,
vrátane verejnoprávnych, ºahko by sme mohli nadobudnúÈ
dojem, Ïe sme svoju príleÏitosÈ zviditeºniÈ sa, presadiÈ a vystúpiÈ z anonymity európskych ‰tátov aj tentoraz vôbec
nevyuÏili. Na‰Èastie je to takmer obrátene a dúfam, Ïe z toho budeme ãerpaÈ nielen do budúcnosti, ale kultúra sa stane úãinnou a trvalou stratégiou ná‰ho aktívnej‰ieho úãinkovania na medzinárodnej scéne, z ãoho sa môÏeme pouãiÈ
napríklad nielen od nordick˘ch ‰tátov, ale aj od na‰ich
susedov, vrátane Rakúska.

Potrebujeme kultúrne inštitúty
Nepoznáme ohlasy zo samotn˘ch kritík a recenzií na podujatia, ale z internetov˘ch stránok rezortu diplomacie i samotn˘ch kultúrnych in‰titútov sa môÏeme dozvedieÈ aspoÀ
základné údaje. Veºa sa toho udialo najmä v Nemecku, kde
na‰Èastie máme jeden z mála (‰iestich ãi siedmich) Slovensk˘ch in‰titútov, ktor˘ niektorí uvaÏovali nezmyselne zru‰iÈ.
Na galakoncerte slovensk˘ch spevákov v Berlínskom dóme
na ãele so svetovou koloratúrnou sopranistkou Editou Gruberovou, medzinárodne etablovan˘m tenoristom Pavlom
Br‰líkom a ìal‰ími mlad˘mi kolegami odzneli piesne a operné árie nielen od najrenomovanej‰ích svetov˘ch skladateºov. Ale pred vy‰e tisíc divákmi aj diela Alexandra Moyzesa
a Mikulá‰a Schneidera-Trnavského. Gruberová v Berlíne
spievala uÏ predt˘m v inej rozmanitej zostave na‰ich hudobníkov a taneãníkov v programe „So klingt Europa – so
klingt die Slowakei“ (Tak znie Európa – tak znie Slovensko),
dokonca na pozvanie spolkového ministra financií Nemecka
Wolfganga Schäubleho v rámci prezentácie Slovenska ako
predsedníckej krajiny Rady EÚ. S Petrom KaÏimírom verejne
diskutoval o aktuálnych otázkach v Európe a zároveÀ sa
uskutoãnili vernisáÏe v˘tvarníãok Makarovej a Bergerovej.
Ako tradiãne, na‰a RTVS, preberajúca mnoÏstvo druhotriednych ‰portov˘ch a in˘ch programov, si podujatie vôbec nev‰imla.

Vystavujú zakázaných
Na piatu spoloãnú v˘stavu avantgardn˘ch galandovcov
z roku 1968 v Berlíne, nadviazala po desaÈroãiach v˘stava zo

zbierok Turãianskej galérie v Martine - Vertraute Formen
(Povedomé formy). Diela deviatich legiend slovenskej moderny, zakázané poãas normalizácie budú v Berlíne vystavované do februára 2017 spolu s fotografiami ich nemeckého
obdivovateºa Köhlera – Kellyho. Po nedávnom úmrtí sochára
Andreja Rudavského Ïije z nich uÏ len Rudolf Krivo‰.
Najfrekventovanej‰ím a najÏiadanej‰ím menom nielen
v Nemecku bola v‰ak postava jubilujúceho, ale uÏ neÏijúceho politika Alexandra Dubãeka. Spolu s In‰titútom slavistiky
Humboldtovej univerzity sme mu pripravili dve v˘stavy:
Alexander Dubãek - v˘znamná osobnosÈ modern˘ch dejín
Slovenska a európskej politiky a Alexander Dubãek – ºudská
tvár politiky. Veºvyslanec Peter Lizák s historikmi pripomínal
nielen v˘rok „Nezahynie národ, ktor˘ sa riadi tak svojím rozumom, ako aj svedomím“, ale tieÏ vyzdvihol jeho dôleÏitosÈ
v na‰ich dejinách i to, Ïe sa narodil v tom istom dome v Uhrovci, ako pred dvesto rokmi ªudovít ·túr. A rovnaké jubileum ako ·túr, dvesto rokov od zaloÏenia, si pripomínala
vlani práve Humboldtova univerzita. Podobne bol Dubãekovi venovan˘ seminár na pôde najstar‰ej írskej univerzity Trinity College v Dubline, ktorá mu v roku 1991 udelila ãestn˘
doktorát. Konalo sa to v spolupráci s miestnymi katedrami
slavistiky a histórie a Centrom európskych ‰túdií. V˘stava
spolu so star‰ím filmom o Dubãekovi bola aj v priestoroch
EU Info centra v macedónskom Skopje. V priestoroch Veºvyslanectva SR v Taliansku v˘stavu jeho fotografií od Vladimíra Benka s koncertom pri príleÏitosti roka slovenskej hudby
otvoril riaditeº Slovenského In‰titútu v Ríme Peter Dvorsk˘.
S predvianoãn˘m koncertom bola Dubãekova v˘stava v pôvodne slovenskej Béke‰skej âabe, v miestnom Malom evanjelickom kostole. A v spolupráci so ZdruÏením Slovákov potomkov Interhelpa, dokonca aj v Kirgizsku, Bi‰peku. Na
pamätníku v‰etk˘m slovensk˘m tam pochovan˘m „interhelpovcom“ sú v troch jazykoch, kirgizskom, slovenskom a ruskom, vytesané slová Dubãeka: „...verím v dobro ãloveka...“

Dominujúca Lúčnica
Prezentácia Slovenska by sa nezaobi‰la bez vystúpenia
ºudového umeleckého súboru Lúãnica, ktoré sa uskutoãnilo
v novembri 2016 v prestíÏnom Kongresovom a hudobnom
paláci v ·trasburgu. Podºa správ diplomatov „farebn˘mi
kost˘mami, temperamentnou hudbou a nádhernou choreografiou vyvolala viacnásobné ovácie publika“. Ako predt˘m
na dlh‰om turné vo vzdialenej Nikarague, ktoré vyvrcholilo
v Národnom divadle Rubéna Darío. V˘poãet na‰ich kultúrnych prezentácií by sa nemohol obísÈ bez tradiãného uÏ 14.
vianoãného koncertu v kostole La Madeleine v ParíÏi, v podaní Bratislavského chlapãenského zboru. Tam odzneli aj
slovenské koledy. ObísÈ nemoÏno ani ìal‰ie nedávne v˘stavy, filmové, literárne a kultúrne podujatia v Moskve, Pekingu, New Yorku, Tokyu, Belehrade, Budape‰ti, Jeruzaleme,
Talline a inde. Ostáva veriÈ, Ïe budú aj ucelene kniÏne ãi
filmovo zdokumentované a zhodnotené.
Viliam Jablonick˘
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Ako mu režim vstúpil do života
Pokraãovanie z 1. strany

Vedel som, Ïe na Ukrajine je hladomor. Po prevrate som rodiãov presviedãal, aby sa nehnali za získavaním majetku, lebo aj tak v‰etko stratia. A to bol
prv˘ kameÀ úrazu s mojimi rodiãmi.
Vtedy som sa v podstate s nimi rozi‰iel.
Kvôli názoru? Veì ste nemali
ani pätnásÈ rokov.
Môj otec, zanieten˘ maloroºník,
sedliak úplne zviazan˘ so zemou mi nechcel veriÈ. A ja som sa chcel z toho stereotypu dostaÈ. Chcel som ‰tudovaÈ, nie
zodraÈ sa na majetku ako moji rodiãia.
V roku 1945 som dokonãil ‰tvrtú triedu
a zahlásil som, Ïe chcem ísÈ ìalej do
‰koly. Ale skú‰ky do kvinty som neurobil, lebo predsa len bol rozdiel medzi vedomosÈami z me‰tianskej ‰koly a gymnázia. TakÏe musel som ísÈ do kvarty. Po
skonãení roãníka som rodiãom povedal,
Ïe ja doma nebudem, s ich rie‰ením
nesúhlasím a Ïe idem ‰tudovaÈ za farára. No a kresÈansky zaloÏení rodiãia
nemali na v˘ber. Mohli iba súhlasiÈ.
Hovorili ste, Ïe rodiãom veºmi
záleÏalo na ich hospodárstve a nebrali váÏne va‰e varovania. Boli va‰i
rodiãia málo zorientovaní v politike?
Nemyslím si to. Veì otec sa angaÏoval v katolicizme. Organizoval procesie, púte do Marianky, ·a‰tína, Mariazellu a ìal‰ích pútnick˘ch miest. Po
roku 1945 sa stal funkcionárom slovensk˘ch roºníkov vo v˘bore zaloÏenom
parlamentom v Prahe. Staral sa o zásobovanie vinohradníkov. Ale zrejme nieão z jeho mladosti v Àom zostalo. Pochádzal z dobrej a bohatej pezinskej
rodiny, takÏe ho otec po piatich roãníkoch základnej ‰koly poslal do Viedne
a prvú a druhú triedu absolvoval u kapucínov. Do tercie mal ísÈ ku kapucínom v Budape‰ti. Oni si t˘ch chlapcov
takto podávali. Mal spoluÏiaka z Viniãného. Ale zaãalo sa hovoriÈ o vojne, tak
môj otec po tercii nepokraãoval a aj
s t˘m kamarátom sa vrátili domov. Mali
vtedy 13-14 rokov. Môj dedo povedal
dobre, bude‰ doma robiÈ. Ten z Viniãného mu dal pár faciek a povedal, ide‰
do Trnavy a bude‰ pokraãovaÈ na gymnáziu tam. Keì som odi‰iel z domu,
uvedomoval som si, Ïe do urãitej miery
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Ján Kovaãovsk˘ v mladosti.
Foto archív

rodiãom krivdím. Pri‰iel v‰ak rok 1948
a vtedy otec pochopil, Ïe som mal
pravdu. Îe ten môj odchod bol moÏno
kapricom, ale z mojej strany to tak nebolo. V klá‰tore som mal dobré podmienky, vtedy sa piaristi podieºali na
profesorskom zbore. Mne sa to páãilo,
ale pri‰iel „VíÈazn˘ február“.
âo znamenal pre va‰u rodinu?
Ministerka Jankovcová odvolala
otca z funkcie vo v˘bore a to bola prvá
rana pre rodiãov. Postarali sa o to nepriatelia Cirkvi z radov komunistov, ktorí sa v tomto orgáne schádzali aj za
prvej â-SR. Pravda, mamiãke to vyhovovalo, lebo otec odchádzal na schôdze
v˘boru aj na tri dni. Mamiãka nebola
z toho nad‰ená. Ale otca to trápilo. On
chcel poºnohospodárstvu pomôcÈ.
A myslíte si, Ïe preto ho odtiaº
vyhodili, Ïe bol siln˘ katolík? Îe to
novej moci nevyhovovalo a preto
ho z funkcie stiahli?
Celkom iste to spôsobilo otcovo katolícke pozadie. A potom pri‰iel rok
1950 a s ním zakladanie roºníckych
druÏstiev. Vtedy sa otec priznal, chlapãe,
mal si pravdu, uÏ je to tu. A päÈdesiatroãn˘ chlap zaãal plakaÈ nad Ïivotom.
A vy?
Ja som ‰tudoval u piaristov vo
Svätom Jure a bol som spokojn˘, Ïe budem kÀazom a pre ºudí uÏitoãn˘m. OdjakÏiva mi bolo sympatické také povolanie, v ktorom sa ºudia angaÏujú v prospech in˘ch a nielen, aby sa sami

vzdelávali. Skonãil som gymnaziálne
‰túdiá, síce s urãit˘mi problémami, ale
medzit˘m zlikvidovali rehole.
Vás tieÏ dali do koncentraãného
tábora?
Samozrejme.
A kde ste boli?
Zaãínal som v Hronskom BeÀadiku,
odkiaº som utiekol.
NestráÏili vás?
StráÏili, ja som u‰iel v noci skokom
zo sedemmetrového múra e‰te s jedn˘m spoloãníkom. Cestovné lístky do
Bratislavy nám kúpilo jedno dievãa. Keì
som sa vrátil, premiestnili ma do Kostolnej.
Preão ste utekali?
Boli tam hrozné pomery. Spali sme
na zemi na slame jeden vedºa druhého.
Bolo nás tam veºa a mne to stra‰ne prekáÏalo.
V Kostolnej bolo lep‰ie?
Bolo lep‰ie, ale tam som sa dostal
na prev˘chovu. Keì zistili, Ïe som u‰iel
a vrátil som sa tak povedali, ty má‰ e‰te
nádej na prev˘chovu.
Z ãoho pozostávala?
Predná‰ky z marxizmu, leninizmu,
vtækanie do hláv, Ïe Boha niet... No
a odtiaº ma poslali na stavbu priehrady
v Púchove.
TakÏe ste ‰tudovali marx-leninizmus?
No nie, na gymnáziu u piaristov
som mal v˘hodu, Ïe ma viedli ako externého ‰tudenta. Nemusel som ‰tudovaÈ
komunistickú ideológiu, ale som sa usiloval skonãiÈ roãník. VÏdy mi nejakí
chlapci a dievãatá dohodili uãebnice
a zo‰ity, ale keì som bol v oktáve, bolo
to v roku 1950, dostal som povolávací
rozkaz.
To ste e‰te boli v tábore?
Nie, tie uÏ rozpustili, bol som doma
u rodiãov, uÏ som chodil do ‰koly ako
riadny ‰tudent. Ale oznámili nám, Ïe
8. decembra (v roku 1949) sa ide do
‰koly. A to je prikázan˘ sviatok. Tak sme
zorganizovali ‰trajk. Jednoducho 110
‰tudentov nepri‰lo do ‰koly. Hrozilo
nám vylúãenie, potom to nejako ututlali a rie‰ili u Laca Novomeského, vtedaj‰ieho povereníka pre ‰kolstvo a kultúru. Povedal im, Ïe oceÀuje moje
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schopnosti, ale keby som ich vyuÏíval
pre socializmus, vtedy by sme bezpeãne
kráãali v ústrety socializmu veºk˘mi
krokmi. Skonãil som septimu a e‰te som
ani nezaãal chodiÈ do oktávy, dostal
som povolávací rozkaz.
Do základnej vojenskej sluÏby?
Práve, Ïe to bolo zvlá‰tne, povolali
ma pred skonãením ‰koly. Otec teda
chcel vedieÈ, ão sa to so mnou robí
a i‰iel so mnou. Lekárka ma e‰te ani
dobre nevidela a rozhodla, Ïe idem na
vojnu. A vtedy som otca videl druh˘krát
plakaÈ. Ja som totiÏ nebol odveden˘ na
vojenãinu ako branec, ale e‰te s dvoma
chlapcami nás chlapík s hodnosÈou
a‰piranta, so samopalom, odviedol na
stanicu a odviezli nás do Libavy.
Tam boli PTP, nie?
To sme vtedy e‰te nevedeli. Ostrihali nás, obliekli nám nemecké uniformy, dostal som bundu, na ktorej e‰te
boli vyhrnuté rukávy a dostali sme aj vychádzkové americké uniformy. Keì sme
ich videli, povedali sme si, to asi nebude také zlé.
A bolo?
Skonãilo to mizerne. UÏ na druh˘
deÀ nás naloÏili do vlaku a pod dozorom dôstojníka nás doviezli do Prahy.
Na stanici sme museli vytvoriÈ krúÏok, to
nás bolo asi päÈ aÏ ‰esÈ chlapcov a okolo nás chodil dôstojník. Potom nás naloÏili do ìal‰ieho vlaku a odviezli do Plzne.
Na Bory. UÏ prvú noc sme spoznali, kde
sme.
Vo väznici.
Áno, v jednej z najväã‰ích. Celú noc
zavíjali psy, lebo popravovali ºudí a psy

S Jánom Ko‰iarom pri pamätníku
obetiam komunizmu v Bratislave
– Vrakuni.

to vycítia. Vtedy mi naskoãili zimomriavky. Hodili nás do jednej miestnosti s betónovou podlahou, no uÏ na druh˘ deÀ
zistili, Ïe my tam nepatríme.
A vedeli ste uÏ, Ïe ste vo väznici?
Samozrejme, tam si kaÏd˘ na vás
‰ºapne. Ako na muchu. A oznámi vám,
Ïe uÏ ste tu. Väzni sú pre nich veºká
banda. Na druh˘ deÀ nás previezli do
b˘valého Ïidovského lágra, smerom na

Vlani na seminári v Kaskádach.

Klatovy. Na ºavej strane je prekrásny
park. Ten sa mi aj vtedy mimoriadne páãil. A nás cez ten park odviezli do toho
b˘valého Ïidovského tábora, kde boli
spolovice rozpadnuté baráky. Bolo nás
okolo dvesto a tam nás ubytovali. Medikov, stavbárov, bohoslovcov, sam˘ch
vzdelan˘ch ºudí. Na tretí deÀ po príchode sme zaãali pracovaÈ na dostavbe
vojenskej nemocnice. Ja som bol pridelen˘ k mie‰aãke. Robil som tam ‰esÈ
mesiacov a päÈ dní.
Ako presne si to pamätáte.
Lebo som dostal vojenskú kniÏku.
Bol som síce vojak, ale bez zbrane. ReÏim ako v lágri. Prvé dva mesiace nijak˘
kontakt s vonkaj‰ím svetom. Ani s rodinou. Keì nás vodili do práce, stráÏili
nás vojaci. To neboli väzenskí stráÏcovia, ale vojaci so zbraÀou a to som
nevedel pochopiÈ. Iste, keby som utekal,
nestrelí do mÀa. Na‰li sme si jednu
spojku – dievãa – cez ktorú sme posielali
listy. To dievãa s nami cítilo, lebo bola
dcérou majiteºa pieskovísk, ktorého
popravili na Boroch.
Preão?
Tí chlapci, ão tam boli, hovorili, ako
sa popravovalo v âechách. Ty si bol Nemec, zabiÈ. Takto si vybavovali úãty. Raz
mi jeden ‰ofér priniesol chlieb a slaninu.
Strava bola mizerná, schoval som to

a chcel som sa o jedlo podeliÈ na baráku. Ale keì som vyÈahoval chlebík, chytil ma stráÏnik a chlieb hodil na zem
a rozdupal ho. To bolo ãosi, ão sa ma za
celé obdobie môjho pobytu v táboroch
najviac dotklo. Moji rodiãia na chlieb
tvrdo robili. S chlebom sa to nerobí. Bol
som presvedãen˘, Ïe toho ãloveka poznám, Ïe som ho uÏ niekde videl. Bol to
radov˘ desiatnik, ale veºk˘ kruÈás. Keì
som o tom neskôr hovoril môjmu
kamarátovi, tak mi pripomenul, Ïe on u nás
‰tudoval chémiu. Tento
svet je tak˘ mal˘.
Kedy sa skonãilo
va‰e trápenie?
âas letel. Zima bola
ukrutná, medzi panelmi
‰káry, Ïe sme i‰li pomrznúÈ. Veãer o siedmej uÏ
museli byÈ kachle vyãistené, takÏe do rána sa nedalo vydrÏaÈ. Bolo nás
dvanásÈ a jeden z nás bol
tak˘ vrták, Ïe urobíme nejak˘ „kúsok“.
A ten spoãíval v tom, Ïe ukradneme
uhlie a v noci si zakúrime. Zle to dopadlo. V americkej vychádzkovej uniforme
som vycestoval vlakom domov. No
v Kolíne pristúpila vojenská kontrola,
vystúpil som z vlaku a do Brna som sa
v tej zime priviezol na nárazníku Ïelezniãného vozÀa. V Brne som sa nad
uhlákom zohrial a uÏ bez problémov
docestoval do Bratislavy.
Ako sa skonãilo toto dobrodruÏstvo?
Pom˘‰ºal som emigrovaÈ cez ·umavu, ale napokon som sa vrátil do lágra. Bolo to na Silvestra, nikdy predt˘m
som nevidel toºko napit˘ch ºudí. Nikto
si ma nev‰ímal, ale uÏ ráno som pri‰iel
o prvé zuby. Vyrazil mi ich jeden z dozorcov, ktor˘ vedel, Ïe som u‰iel. Na
tretí deÀ ma zavolal armádny kapitán
a oznámil mi, Ïe môj „v˘let“ bol zbytoãn˘. Lebo 2. januára pri‰lo rozhodnutie, Ïe som prepusten˘. Dostal som vojenskú kniÏku so zápisom, Ïe som odslúÏil ‰esÈ mesiacov a päÈ dní. Zmaturoval
som a znovu mi pri‰iel povolávací rozkaz. Pri‰iel termín odvodov a odviedli ma
k zbrani. A dokonca som vojenãinu
skonãil ako vzorn˘ vojak, ão mi neskôr
pomohlo dostaÈ sa na vysokú ‰kolu.
Eva Zelenayová
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RECENZIA

Vyšli Hrnkove dejiny Slovenska
Historik a politik Anton Hrnko vydal koncom roka Dejiny Slovenska veselo i váÏne. Text je váÏny a to, ão dodáva
kniÏke veselosÈ, sú ilustrácie Milana Stana. Ambícia autora,
na malej ploche zobraziÈ dejiny Slovenska a Slovákov od
poãiatku podnes je pozoruhodná. IbaÏe ani Hrnko sa nevyhol prekonanému názoru, Ïe Slovania pri‰li na dne‰né
územie Slovenska na prelome 5. aÏ 6. storoãia. Anton
Seme‰ v kniÏke Nie sme tu odvãera napríklad upozorÀuje,
Ïe uÏ v 2. storoãí sa zjednocovali kmene na na‰om území
a pod jednotn˘m názvom Souvenoi (Sloveni) ich uvádza
Klaudios Ptolemaios a nie je jedin˘. Napokon starobylosÈ
Slovanov v na‰ej zemepisnej oblasti potvrdzujú aj v˘skumy
v genetike.
Sporn˘m termínom, ktor˘ sa v súvislosti s na‰im územím pouÏíva, sú Germáni. Hrnko uvádza, Ïe na prelome
letopoãtov pri‰li na na‰e územie nové kmene, väã‰inou
germánske. Pojem Germáni ja zauÏívan˘ na dne‰n˘ch
Nemcov. Seme‰ má iné vysvetlenie. Odvoláva sa na rímskeho spisovateºa Tacita, ktor˘ vo svojom diele Germánia
uvádza, Ïe kmene na strednom Dunaji uÏ nemenujú barbarmi, ale naz˘vajú ich Germánmi, ãiÏe blízkymi. A ìalej
tvrdí, Ïe ide zásadne o slovenské kmene, lebo Tacitus jasne
hovorí o rozlohe Germánie: Je to obrovsk˘ priestor medzi
ústím Ryna a riekou Labe zo západu, z juhu je hranicou
Dunaj a na v˘chode Visla. Podºa Seme‰a názov vtedaj‰ej
Germánie nemá nijak˘ súvis so star˘mi Teutónmi – dne‰n˘mi Nemcami. Pritom ide o obdobie 2. storoãia po Kr. Ak
jestvujú rímske pramene, ako tvrdí Seme‰, potom by nemali zostaÈ bez pov‰imnutia na‰ich historikov.
Hrnko urobil v˘znamn˘ posun v hodnotení prvej Slovenskej republiky, Slovenského národného povstania aj povojnového obdobia voãi doteraj‰iemu oficiálnemu chápaniu na‰ich novodob˘ch dejín. Pravda, nepriblíÏil sa k dielam
slovensk˘ch historikov v emigrácii, ale znaãne odtabuizoval
tento úsek na‰ich dejín. Ako na inom mieste spomíname,
podºa Hrnka prvá Slovenská republika vychádzala pri kon‰tituovaní svojho politického systému z predchádzajúceho
ústavného v˘voja v prvej â-SR, av‰ak, ako uvádza Hrnko,
„ideovo sa in‰pirovala katolíckou ‰tátoprávnou a sociálnou
teóriou, ako bola zakotvená v pápeÏsk˘ch encyklikách Rerum novarum a Quadragessimo anno. Hrnko spomína, Ïe
„reÏim slovenského ‰tátu bol vo vzÈahu k svojim obãanom
pomerne mierny. Na rozdiel od mnoh˘ch okolit˘ch ‰tátov
nepostupoval drakonicky ani proti svojim otvoren˘m
odporcom“.
Nedá sa povedaÈ, Ïe Hrnko prichádza s nov˘m pohºadom na zápas Slovákov o ‰tátnu samostatnosÈ, na udalosti
poãas prvej Slovenskej republiky a povojnového usporiadania ‰tátu, ale ako prv˘ z domácich historikov sa zbavuje
ideologick˘ch nánosov z minulosti. Ist˘m prekvapením je
spracovanie kapitoly Míºniky slovensk˘ch dejín. Napríklad
pri dátume 26. máj 1946 je uvedené: „konali sa poloslo-
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bodné voºby do národného zhromaÏdenia. Voºby na
Slovensku v˘razne vyhrala Demokratická strana, av‰ak
celo‰tátne vyhrali komunisti.“ Takéto kon‰tatovanie niã nehovorí o tom, Ïe Slovákom bol komunizmus vnúten˘. Pri
roku 1949 sa zasa dozvedáme, Ïe „na Slovensku sa rozpútala niekoºkoroãná kampaÀ proti tzv. slovenskému burÏoáznemu nacionalizmu v komunistickej strane, ktorej za
obeÈ padla väã‰ina komunistick˘ch vodcov z obdobia protifa‰istického boja na ãele s G. Husákom.“ Nikde v‰ak nie je
zmienka o monsterprocesoch s predstaviteºmi katolíckej
cirkvi, o prenasledovaní zástancov slovenskej samostatnosti ãi veriacich. Ale pri roku 1963 sa doãítame, Ïe „v ‰táte
zaãali v súvislosti s ekonomick˘m krachom prebiehaÈ previerky a rehabilitácie nespravodlivo súden˘ch komunistov.
Postupne do‰lo k rehabilitácii aj slovensk˘ch burÏoáznych
nacionalistov“. Ako si moÏno v tejto kapitole vysvetliÈ zatajenie tak˘ch skutoãnosti, o ktor˘ch autor pí‰e v predchádzajúcich textoch? Akoby text knihy a poslednej kapitoly
nepísal ten ist˘ autor.
Politickí väzni komunizmu zvlá‰È citlivo vnímajú obdobie, v ktorom prebiehali ich perzekúcie. Nebolo ich málo,
na Slovensku vy‰e 70 tisíc. Mnohí za svoj názor zaplatili
Ïivotom, iní dlhoroãn˘mi väzeniami a aÏ do roku 1989 postavením na okraji spoloãnosti. Pri ìal‰om vydaní kniÏky by
mal autor zohºadniÈ tieto skutoãnosti.
Eva Zelenayová

ZAZNAMENALI SME

Voľby v rokoch šesť (III.)
Za 120 rokov sa
u nás sedemkrát
konali parlamentné
voºby v rokoch konãiacich ãíslom ‰esÈ:
1896, 1906, 1946,
1976, 1986, 2006
a vlani. S v˘nimkou
komunistického sãítania dospelého
obyvateºstva v rokoch 1976 a 1986
priniesli prekvapenie a voliãom aj
trochu nádeje. UÏ v roku 1946 sa
komunisti pokúsili ovplyvniÈ parlamentné voºby vo svoj prospech.
V âechách sa im to podarilo a zvíÈazili, no na Slovensku sa nedokázali presadiÈ napriek tomu, Ïe mali v rukách silné mocenské a propagandistické páky. Práve v máji
1946 väã‰ina Slovákov potvrdila,
Ïe im je komunistická ideológia
cudzia a národ dal prednosÈ tradiãn˘m hodnotám a demokracii.
Po vzniku â-SR v roku 1918 bolo
zavedené v‰eobecné a tajné volebné
právo a to aj pre Ïeny, a tak mohla
kaÏdá osoba star‰ia ako 21 rokov
pristúpiÈ k volebn˘m urnám, ão za
starého Uhorska nebolo. Pravda, prvé
parlamentné voºby v roku 1920 spôsobili veºa chaosu a dezorientovali voliãstvo. Zmizli volebné okresy, kde
kandidovali osobnosti so spätnou väzbou k voliãom. Nahradili ich volebné
kraje, zaveden˘ bol stranícky systém
na Slovensku doposiaº neznámy. Tieto
novoty tak poplietli ºudí, Ïe podºa
svedectva evanjelického kÀaza Michala Bodického, polovica voliãov ani
nevedela koho volí, ão bolo v˘hodné
pre demagógov Sociálnodemokratickej strany, ktorá zvíÈazila. Nasledujúce
voºby v rokoch 1925, 1929 a 1935
na Slovensku s prevahou vyhrávala
Slovenská ºudová strana (od roku
1925 s prívlastkom Hlinkova – HSªS)
s autonomistick˘m programom, ão reprezentanti praÏského centralizmu ani
obaja prezidenti nebrali na vedomie
a autonómiu s rôznymi v˘hovorkami
odmietali. V decembri 1938 sa koneãne volilo do slovenského snemu, no
uÏ s jednotnou kandidátkou a povin-

n˘m hlasovaním. Skorumpovan˘ stranícky systém, ak˘ u nás v medzivojnovom období devastoval spoloãnosÈ,
málokomu ch˘bal... Potom nasledovala osemroãná vojnová prestávka.
Od zaãiatku roku 1946 s pomocou Stalina obnovené âesko-Slovensko sa pripravovalo na parlamentné
voºby. Mali daÈ akúsi bodku za „revoluãn˘m obdobím“, ktoré sa na Slovensku zaãalo v auguste 1944 a vyÏiadalo
si tisícky obetí. Po vojne bol politick˘
systém deformovan˘ a reÏim nie demokratick˘, ale ºudovodemokratick˘.
PeãaÈ mu vtlaãili stovky popraven˘ch
v rámci tzv. retribúcie, tisíce odsúden˘ch do Ïalára, desaÈtisíce obetí divokej povojnovej pomsty v âechách a tri
milióny vyhnan˘ch príslu‰níkov nemeckej men‰iny. Za tak˘chto pomerov
mohli byÈ voºby len ãiastoãne slobodné
a ãiastoãne demokratické. Strany s najväã‰ou voliãskou podporou na Slovensku za medzivojnovej â-SR (HSªS a Republikánska strana zemedelského (!)
a maloroºníckeho ºudu tzv. agrárnici)
boli zakázané, obãania nemeckej
a maìarskej národnosti zbavení volebného práva a spolu s nimi aj tisíce
Slovákov stíhan˘ch za tzv. kolaborantstvo, takÏe poãet oprávnen˘ch voliÈ
bol drasticky zníÏen˘. Navy‰e volieb sa
mohli zúãastniÈ len povolené strany organizované v Národnom fronte a museli sa zaviazaÈ, Ïe budú podporovaÈ
Ko‰ick˘ vládny program. Do januára
sa o moc na Slovensku delili len dva
politické subjekty – Komunistická strana Slovenska (KSS) a Demokratická
strana (DS) ustanovená za povstania.
Ovládali ju b˘valí agrárnici a prevahu
v nej mali evanjelici. Koncom januára
1946 k nim pribudla Strana práce.
Mala zdruÏovaÈ t˘ch sociálnych demokratov, ktorí nesúhlasili so zlúãením
s komunistickou stranou v ãase bystrického povstania. Komunisti sa snaÏili,
aby DS odobrali ão najviac hlasov
a s niektor˘mi katolíckymi aktivistami
pripravovali vznik kresÈansko-sociálnej
alebo republikánskej strany. Prezieravej‰í predstavitelia DS si uvedomovali,
Ïe musia získaÈ podporu slovensk˘ch

katolíkov, niekdaj‰ích voliãov HSªS,
doposiaº odsunut˘ch na vedºaj‰iu koºaj a stigmatizovan˘ch peãaÈou rozbíjaãov â-SR, ºudáctva, prípadne fa‰izmu. A tak vznikla tzv. Aprílová dohoda, podpísaná 31. marca 1946.
Predseda DS Jozef Lettrich a katolícki
ãlenovia strany sa dohodli na doplnení
uÏ‰ieho predsedníctva DS katolíkmi,
na zostavení kandidátnych listín v pomere 2:1 v prospech katolíkov, na
podpore kresÈanskej náuky v ‰kolstve
a zaviazali sa presadzovaÈ re‰titúciu
cirkevn˘ch ‰kôl. Podpísanie dohody
znamenalo zjednotenie slovensk˘ch
politick˘ch síl v zápase s komunistami
bez ohºadu na konfesiu. Prostredníctvom biskupov, ktorí s Àou súhlasili,
DS získala katolíckych voliãov a dôverovali jej aj mnohí evanjelici. V KSS si
uvedomili nebezpeãenstvo a podnikli
v‰etko, aby oãiernili, oslabili a rozloÏili
DS. Bezpeãnostné orgány, ktoré komunisti ovládali, rozpútali voãi agitátorom demokratov teror. Ur˘chlili aj
vznik Strany slobody, ktorá mala odlákaÈ voliãov DS, no bolo uÏ neskoro.
Parlamentné voºby sa uskutoãnili 26.
mája 1946 a na Slovensku zvíÈazila so
ziskom 62 percent hlasov DS, KSS dostala len 30, 3 percenta, strany práce
aj obrody sa museli uspokojiÈ s troma
percentami. Na Slovensku zavládla radosÈ, ºudia sa domnievali, Ïe spoloãnosÈ bude uchránená od boº‰evick˘ch
praktík, Ïe proces s prezidentom Tisom a s ostatn˘mi ãlenmi vedenia prvej SR bude spravodliv˘. V âechách
v‰ak suverénne zvíÈazili komunisti
a spolu so slovensk˘mi pomáhaãmi zosnovali útok na DS. Obvinili ju z nespoºahlivosti, separatizmu, proti‰tátnych
tendencií a podobne a v júni presadili
tretiu praÏskú dohodu. âeské nekomunistické strany presadzujúce centralizmus podporovali obmedzenie kompetencií slovensk˘ch národn˘ch orgánov. Po obstrihaní právomocí SNR
a Zboru povereníkov, kde mala maÈ
DS väã‰inu, praÏská vláda poÏiadala
Svätú stolicu, aby pozbavila funkcií
‰tyroch slovensk˘ch biskupov.
Pokraãovanie na 14. strane
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Voľby v rokoch šesť (III.)
Pokraãovanie z 13. strany

Vatikán nevyhovel, ale útoky sa
mnoÏili, komunisti a ich pomáhaãi objavovali v DS reakãné, fa‰istické a proti‰tátne elementy. V septembri 1947
bezpeãnostné a spravodajské orgány
odhalili v ‰truktúrach strany „proti‰tátne sprisahanie.“ Vy‰e 600 zatknut˘ch, medzi nimi aj katolícki ãlenovia
predsedníctva, nezákonné väznenia
a brutálne v˘sluchy paralyzovali ãinnosÈ
DS. Pod tlakom komunistov, partizánskych tlúp a odborárskych nátlakov˘ch

skupín napokon strana kapitulovala,
svojim politick˘m oponentom prepustila ìal‰ie povereníctva a vypovedala
Aprílovú dohodu. Komunisti sa tak uÏ
v novembri 1947 stali pánmi situácie
na Slovensku a po februárovom puãi
v Prahe roku 1948 rozpustili uÏ len
torzo niekdaj‰ej dominantnej politickej
sily Slovenska.
Voºby v roku 1946 dokázali, Ïe
väã‰ina Slovákov odmieta komunizmus
a tak sme sa zaradili medzi politicky
vyspelé európske národy. V rokoch

1946 – 1950 sa potvrdila stará pravda:
„âo nechce‰, aby sa robilo tebe, nerob
ani ty in˘m.“ Napriek víÈazstvu DS sa
napokon komunisti na Slovensku presadili, najmä vìaka pomoci praÏsk˘ch
súdruhov, no zakrátko sa slovenská
komunistická garnitúra na ãele s predsedom Zboru povereníkov Gustávom
Husákom ocitla tam, kam nedávno
posielali svojich politick˘ch súperov
z DS - vo väzensk˘ch celách.
Ivan Mrva
autor je historik

Vyšiel zborník prednášok
Seminár, ktorý sme usporiadali v septembri 2015 sa stretol
s veľmi priaznivým ohlasom. Bolo preto pre nás výzvou, aby sme
v tejto iniciatíve pokračovali. V príjemnom prostredí rekreačného zariadenia Kaskády neďaleko vodnej nádrže Kráľová v okrese Galanta
sa stretli naši členovia prakticky zo všetkých pobočiek. Pozvanie na
seminár prijali Martin Lacko, Ivan A. Petranský, Peter Jašek a Juraj
Vrábel mladší. Z ďalekej Austrálie nám poslal vyžiadaný príspevok
náš známy historik a priaznivec Prof. František Vnuk.
Okrem doplnenia si informácií z nedávnych našich národných
dejín sme mali možnosť pokojne sa porozprávať o aktuálnej situácii
v našej spoločnosti dvadsaťsedem rokov po pamätnom Novembri
1989. Najviac rezonovala téma prepustenia PhDr. Martina Lacku, PhD
z Ústavu pamäti národa. Celá naša členská základňa nechápe postoj
predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka, ktorý napriek skutočnosti, že je synm politického väzňa, akoby stratil vlastný kritický pohľad na nedávnu minulosť a zavádza totalitné praktiky ako vystrihnuté podľa „poučenia z krízového vývoja v strane a v spoločnosti po
XIII. zjazde KSČ“.
Všetky príspevky autorov sú na vysokej odbornej úrovni. Martin Lacko, Peter Jašek i Ivan A. Petranský nám priblížili témy, ktorými
sa odborne podrobne zaoberajú. Je evidentné, že preštudovali množstvo literatúry a vypočuli aj mnohých svedkov doby. Veľmi vecná je aj

Výzva

štúdia Františka Vnuka, ktorého práce – knižné i publicistické, sú politickým väzňom dobre známe. Sme mu za jeho neúnavnú prácu na
poli histórie veľmi vďační.
Prvýkrát sme mali medzi sebou Juraja Vrábela ml., ktorý nás
prekvapil množstvom informácii o auguste 1968. Je to o to zaujímavejšie, že sám toto zložité obdobie osobne nezažil. Nezapadalo to síce
presne do témy o politických väzňoch a mučeníkoch, ale ďakujme
Pánu Bohu, že sa v našich krajoch nevešalo ako v Maďarsku po
„kontrarevolúcii“ v roku 1956.
Príspevok predsedu PV ZPKO Jána Liteckého Švedu je tiež
veľmi zaujímavý. Autor popisuje teoretické základy totalitných systémov, pričom uvádza množstvo faktov, ktoré sa jednoducho nedajú
vyvrátiť. Nemožno vytrhať strany z kníh, ako to robil Orwellov
Winston Smith... Veci nielen boli napísané a popísané, ale sa aj
naozaj stali...
Politickí väzni ďakujú nielen autorom prednášok, ale aj
Trnavskému samosprávnemu kraju i Event Hotelu Kaskády, že mohli
usporiadať vedecký seminár, z ktorého v spolupráci s vydavateľstvom
PostScriptum vyšiel zborník. Záujemcom je k dispozícii v ústredí na
Obchodnej ulici v Bratislave.
ThDr. Ján Košiar
duchovný PV ZPKO

VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, 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, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude
vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj
naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000
0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel. ãíslach 0905 737 790 a 0902 199 429. Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO
a ãasopisu Svedectvo
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2 % SA BLÍŽIA

V‰etk˘ch, ktorí sú ochotní prispieÈ na na‰u ãinnosÈ poukázaním
2 % zo zaplatenej dane upozorÀujeme, Ïe ZAMESTNANCI musia
túto skutoãnosÈ nahlásiÈ svojej úãtovníãke do 15. februára. SZâO to
uvedú vo svojom daÀovom priznaní.
Základné údaje:
IâO/SID: 00679879
Forma: Obãianske zdruÏenie
Obch. meno: Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
III. odboj
Sídlo: Obchodná
Súp. ãíslo: 52
PSâ: 811 06
âíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX,
alebo sa kontaktujte na tel. ãísle: 0902 1990429.
Darcom úprimne ìakujeme

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRIPOMÍNAME SI
V januári si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov. Spomíname aj na ãlenov, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.
55 rokov
ªubomír Ho‰ták, Dobrá
20.1.1962
Vladimír Furda, Ta‰uºa
23.1.1962
Pavol Zlatinsk˘, Uºany nad Îitavou
22.1.1962
60 rokov
Ján Hradisk˘, Levoãa

8.1.1957

65 rokov
ªudmila Meli‰ová, Ko‰ecké Podhradie
10.1.1952
70 rokov
Juraj Vrábel, Sabinov
13.1.1947
Mária Onderková, Humenné 14.1.1947
73 rokov
Oºga ·afraneková, Udavské 12.1.1944
75 rokov
RuÏena BaláÏová, Sereì

PRISPELI NA ČINNOSŤ

80 rokov
Mária Farka‰ová, Jamník

21.1.1937

83 rokov
Mária MiãáÀová
Jozef Turãek, Veºk˘ Lapá‰

25.1.1934

85 rokov
Helena Lauková, Sv. Anton
Jozef I‰tók, Ko‰ice

7.1.1932
27.1.1932

86 rokov
Mária Pla‰tiaková, Nitra

2.1.1931

87 rokov
Ján Surov˘, RuÏomberok
Mária DaÀová, Topoºãany
Anton Seme‰, Bratislava

1.1.1930
27.1.1930
30.1.1930

88 rokov
Milan BaláÏ, Trnava

14.1.1929

89 rokov
Pavol Lavo, Nitra

13.1.1928

97 rokov
Ján David, Doln˘ Kubín

19.1.1920

1.1.1942

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

Mgr. Martin Vrabãek, Liesek
10 EUR
Martin Markulák, Bratislava
5 EUR
Monika Chleboviã, Friedberg
40 EUR
RNDr. Tomislav Jurík, Csc.,
Bojnice
250 EUR
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
Margita Anta‰ová
10 EUR
Anna Poláãková, Bratislava
14 EUR
Tibor Miku‰, Suchá nad Parnou 100 EUR
Pavol Hole‰tiak, Zákopãie
20 EUR
Miroslav Luba, Leopoldov
10 EUR
MUDr. Dagmar Pechová,
Bratislava
10 EUR
Oºga Búzová, Bratislava
15 EUR
Peter a SoÀa SvoreÀovci, Bratislava
50 EUR
Katarína Mikulová, Bratislava
4 EUR
OZ Z lásky k ãloveku
165 EUR
Ing. Milan Bariãák, Nová Dubnica 30 EUR
Július Homola, Topoºãianky
20 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

■ Predseda na‰ej organizácie Ján Liteck˘ ·veda v poÏadovanom termíne vybavil
na notariáte potrebné náleÏitosti, aby sa PV ZPKO mohli staÈ aj ìal‰í rok príjemcom 2%
z poukázanej dane. TaktieÏ niekoºko ìal‰ích dôleÏit˘ch potvrdení a dokladov potrebn˘ch
na podanie Ïiadosti o dotáciu na Ministerstvo vnútra SR.
■ âasopis nemeck˘ch politick˘ch väzÀov a prenasledovan˘ch komunizmom
„Stacheldraht“ (Ostnat˘ drôt) v poslednom ãísle uverejnil prejav Jána Liteckého ·vedu,
ktor˘ zaznel na vlaÀaj‰om kongrese INTERASSO v Budape‰ti.

STALO SA
1. januára 1993 vo‰la Slovenská republika do Ïivota ako nezávisl˘ samostatn˘ ‰tát s úplnou
a pôvodnou ‰tátnou suverenitou. Hneì po vyhlásení ju uznalo 91 ‰tátov a bola prijatá do OSN ako
180. ãlensk˘ ‰tát.
2. januára 1951 bol za tajného biskupa na Slovensku vysväten˘ 27-roãn˘ jezuitsk˘ novokÀaz
Pavol Hnilica. Vysvätil ho roÏÀavsk˘ biskup Róbert PoboÏn˘.
5. januára 1968 zvolili Alexandra Dubãeka za 1. tajomníka ÚV KSâ, ãím sa zaãala Dubãekova jar.
8. januára 1950 zomrel banskobystrick˘ biskup Andrej ·krábik.
18. januára 1939 sa v Bratislave konalo prvé slávnostné zasadanie Slovenského snemu.
20. januára 1928 vláda âesko-Slovenskej republiky schválila „Modus vivendi“, dohodu medzi
â-SR a Svätou stolicou.
20. januára 1939 prezident republiky Dr. Hácha, na návrh slovenského snemu, vymenoval tretiu
vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom sa stal dr. J. Tiso.

● Pozdrav z Kanady a finanãn˘
príspevok nám aj tohto roku poslala pani Magda Suchá. ëakujeme
a v ìalekej novej domovine Ïeláme poÏehnan˘ rok a pote‰enie
z ná‰ho ãasopisu.
Eva Zelenayová
■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej
ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00
hod. do 13. 00 hod.
(r)

ROZLÚČILI SME SA
✞ Vo veku 85 rokov, 13. decembra
2016, zomrela Terézia SUCHÁNKOVÁ,
dlhoroãná ãlenka Regionálnej poboãky PV
ZPKO v Îiari nad Hronom. Posledná rozlúãka sa konala 16. decembra 2016 na cintoríne v Ladomerskej Vieske.
✞ Vo veku 84 rokov, 19. decembra
2016, zomrel Ladislav PAPAN, dlhoroãn˘
ãlen v˘boru Regionálnej poboãky PV ZPKO
v Îiline. Posledná rozlúãka sa konala 22. decembra 2016 na cintoríne v Lietavskej

Lúãke – Ilove. Pohrebu sa za organizáciu
zúãastnila podpredsedníãka Ïilinskej organizácie PV ZPKO.
✞ Regionálna organizácia v Îiline sa
oneskorene dozvedela o úmrtí svojho dlhoroãného ãlena Jozefa ADAMÍKA, ktor˘
zomrel 21. júla 2016 vo veku 97 rokov.
Posledná rozlúãka sa konala 25. júla 2016
na cintoríne v Závodí.
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 90 rokov, 31.
decembra 2016, zomrel Vdp. Viktor

OLOS. Posledná rozlúãka sa konala 4. Januára 2017 na cintoríne vo Vala‰skej Dubovej.
✞ Vo veku 99 rokov, 18. decembra
2016, zomrela RuÏenka KRAMÁROVÁ,
dlhoroãná ãlenka Regionálnej poboãky PV
ZPKO Bratislava. Posledná rozlúãka sa konala 23. decembra 2016 v bratislavskom
krematóriu.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ
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