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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Vraví sa, že čas všetko zahojí
NÁŠ ROZHOVOR
V Trenãíne Ïije posledn˘ zo
súrodencov Antona Tunegu,
Milan. Antona Tunegu popravili 20. februára 1951 spolu s Albertom Púãikom a Eduardom
Tesárom. Politick˘ proces s troma trenãianskymi gymnazistami patril k najdôleÏitej‰ím politick˘m procesom na Slovensku i v âesko-Slovensku, lebo
boli vykonané tri rozsudky
smrti, 62 obÏalovan˘ch a 48
odsúden˘ch osôb. Najstar‰ia
v rodine bola dcéra Marta, nasledovali Anton, Justína, Milan
a Mária. Milan sa narodil 16.
augusta 1930 v Neporadzi.
Pred vianoãn˘mi sviatkami poskytol ná‰mu ãasopisu rozhovor vo svojom byte, v ktorom
od smrti manÏelky Anny v roku 2014 Ïije sám.
Spomínate si, ako rodiãia preÏívali zatknutie a popravu vá‰ho
brata?
Bol som mlad˘, zmäten˘. Mama

V čísle

Ján Litecký Šveda

Okrúhle
impresie
Pripomíname si
25 rokov
samostatnosti

Milan Tunega, posledn˘ Ïijúci súrodenec Antona Tunegu, mart˘ra za
vlasÈ, popraveného 20. februára 1951.
Foto Eva Zelenayová

nebola zamestnaná a otec bol uÏ
penzionovan˘. Od roku 1905 bol
Ïandárom. Poãas prvej svetovej vojny
bol ako poºn˘ Ïandár v Bosne a Hercegovine. Ale nikoho nenaháÀal,
chodil iba na obchôdzky. Îandári
mali na obsadenom území udrÏiavaÈ
poriadok. Mal mladého kolegu, ktor˘
raz vystrelil do vzduchu, keì „komi-

Eva Zelenayová
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Nie je
totalita,
ako totalita

Ján Brodňanský
Pietna spomienka
v Košiciach
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Ján Košiar
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1. január 2018...
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Štefan Novák
opäť medzi
študentmi

táãi“ zaãali utekaÈ. A jednému z nich
sa mu podarilo streliÈ do nohy. Darmo mu otec hovoril, aby ho nechal,
nech si beÏí kde chce. Keì som bol
mal˘ otec mi príhody z vojny rozprával ako rozprávky.
Keì vám zatkli brata, to uÏ
ne‰lo o rozprávky.
Pokraãovanie na 10. strane

Ján Košiar
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Výročie Slovenskej
cirkevnej provincie

8

Viliam Jablonický
6

Hrdý a vzdorovitý
herec Valach
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Okrúhle impresie
Dúfam, Ïe vìaka „okrúhlosti“ nebudú
tieto impresie príli‰ rozbehané. Ale pri prelome rokov to asi ani ináã nejde. Staré
zaÏité sa zbieha ãi rozbieha s nov˘mi oãakávaniami, ktoré sa len ÈaÏko dajú nejako
presnej‰ie pomenovaÈ. Ale prvé, ão napadne v januári 2018 kaÏdého je to, Ïe je to
rok mimoriadne veºa v˘roãí. Veì uÏ 1. januára to bolo 25 rokov obnovenej Slovenskej republiky. Samozrejme, Ïe politickí väzni si pripomenú hlavne „VíÈazn˘“
február 1948 s nehaten˘m nástupom ateizmu, potom „aj
druhé oslobodenie“ 21. augusta 1968, 28. október 1918 no
a hlavne 6. október 1938. S t˘mito dátumami je úzko spätá
existencia kaÏdého politického väzÀa na Slovensku. âi v dobrom ãi zlom. Veì napríklad v súvislosti so 6. októbrom pevn˘
postoj na ideách autonómie a samostatnosti na‰ich ºudí privádzal do väzenia ako na beÏiacom páse, ako aj niektoré
ìal‰ie spomenuté dátumy rozputávajúce represie, ktoré
v 50. rokoch a neskôr konãili v krvav˘ch väzniciach a koncentrákoch.

Pripravme si silné nervy
Na t˘chto v˘roãiach sa dá priam rukolapne ukázaÈ, za ão
boli tie neºudské tresty b˘valého reÏimu: za slovenské povedomie, pevn˘ kresÈansk˘ postoj a za vzdorovanie patologickému nezmyslu komunizmu. Pri okrúhlom stom v˘roãí 28.
októbra si treba uvedomiÈ, Ïe ak odhliadneme od ãeského
chytráctva, bola to takmer rovnaká utópia, ako keì sme si
minulého roku pripomenuli 100 rokov komunizmu. E‰te nikdy nefungovalo spravodlivé spoluÏitie veºkého s mal˘m. Celá
tá ãeskoslovenská propaganda slúÏila rovnako kriveniu skutoãnosti, ako tá komunistická. A znásilÀovanie prirodzenej
skutoãnosti zákonite vedie k väzniciam a k teroru – raz
väã‰iemu, inokedy men‰iemu. Neãudo, Ïe dodnes je medzi
ãechoslovákmi najviac komunistov a naopak. Treba si e‰te
uvedomiÈ, Ïe u nás samotn˘ komunistick˘ nezmysel zabil
menej ºudí, ako ãesk˘ nacionalizmus. IbaÏe práve komunistick˘ nezmysel bol ten najvhodnej‰í nástroj pre vrahov.
A dobre vieme, kto tvoril u nás komunistickú základÀu – samá spodina. Chvalabohu, toto koleso dejín sa uÏ otoãiÈ späÈ
nemôÏe, no musíme si nachystaÈ trochu silnej‰ie nervy na
tento rok, pretoÏe komunistické deti, ktoré prakticky totalitne ovládajú „na‰e médiá“, nám budú s veºkou vervou aspoÀ
pºuÈ do na‰ej slovenskej polievky. Pri kaÏdej príleÏitosti. Hneì
prv˘ veºk˘ pºuvanec, preplnen˘ hnisom nenávisti, letel z prezidentskej kancelárie rovno 1. januára.

Genocídne storočie
No a keì sme pri m⁄tvych a utópiách, e‰te jedno v˘roãie
by som rád pripomenul. V novembri bude 100 rokov od
skonãenia prvej svetovej vojny. Vojny, v ktorej zahynulo asi
10 miliónov ºudí. Vojny, ktorá pochovala monarchie na
európskej pevnine aj s ich star˘mi ako-tak rytierskymi
spôsobmi. Vtedy sa zdalo, Ïe t˘ch 10 miliónov je obrovské
mnoÏstvo, aÏ historick˘ zlom, za ktor˘ bol ale z veºkej miery
zodpovedn˘ aj technick˘ pokrok. Treba e‰te dodaÈ, Ïe to boli hlavne vojaci, civilov bolo minimálne. V roku 1918 e‰te
nikto netu‰il, Ïe to je len slab˘ úvod do 20. storoãia s jeho
totálnymi genocídami. Pokiaº starí mocnári viedli vojny hlavne kvôli územiam a poplatkom, aj keì sa obãas vyskytli aj
celkom pikantné zápletky, platili medzi nimi urãité pravidlá
hry a rytierskej slu‰nosti. No po páde monarchií odrazu nastúpili obchodníci s „my‰lienkami“, „názormi“, „spasitelia
sveta“, teda celá tá ºaviãiarska svoloã, ktorá formuje politiku
dodnes. A súper uÏ odrazu nebol „protivník“, ktorého treba
poraziÈ, ale vrah a vyvrheº ºudstva, ktorého treba „zlikvidovaÈ“. Alebo prinajmen‰om daÈ do blázinca, lebo nechápal
tie najÏiarivej‰ie humanistické posolstvá. A nastali orgie
vyvraÏìovania, ktoré trvali celé 20. storoãie.

Štafetu prevzal islam
A teraz prechádzajú aj do 21. storoãia, keì ‰tafetu najväã‰ích vrahov prevzal islamsk˘ fundamentalizmus. Za mlãania, ãi dokonca za aktívnej pomoci ºaviãiarskych intelektuálov,
ktor˘m asi ch˘ba rázna Trockého alebo Stalinova taktovka.
A ktorí sa chcú takto zbabelo pomstiÈ európskym robotníkom
za to, Ïe sa vyka‰ºali a stále ka‰lú na ich slabomyseºné teórie
a hlavne, Ïe neodvrhli kresÈanstvo. Kominterna a jej deti nikdy
nechápali Ïivot v celej jeho rozmanitosti, vÏdy mali len nejak˘
vymyslen˘ vzorec, takÏe je úplne logické, Ïe nechápu ani jeho
hodnotu. Práve preto my, drÏitelia odkazu politick˘ch väzÀov
musíme dbaÈ na to, aby sme vzdorovali ako sa len dá silám
rozvratu, pre ktoré je ºudsk˘ Ïivot iba ºahko odpoãítateºná poloÏka, alebo ktor˘ môÏu zahrnúÈ medzi „kolaterálne“ ‰kody.
KaÏd˘ jeden reÏim má iba takú hodnotu, akú má pre neho
obyãajn˘ ºudsk˘ Ïivot. PretoÏe kaÏd˘ jeden ãlovek má neopakovateºnú hodnotu. V Ïiariv˘ch detsk˘ch oãiach tak, ako
v blednúcom zraku starca je obsiahnut˘ cel˘ svet aj s jeho nekoneãn˘mi zázrakmi. A kto je ochotn˘ pre akúkoºvek „vzne‰enú“ ãi „morálnu“ my‰lienku obetovaÈ ão i len jeden osobitn˘ svet originálneho ºudského Ïivota, je obyãajn˘ sprost˘
vrah.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Pripomíname si 25 rokov samostatnosti
Pred 25 rokmi, 1. januára 1993,
vstúpila Slovenská republika do obdobia svojej druhej ‰tátnej samostatnosti. Nepochybne k tomu prispel rok
1989 a ìal‰í pohyb na európskom
kontinente. Zánik vplyvu Sovietskeho
zväzu na európske krajiny v povojnovom usporiadaní ‰tátov viedol k rozpadu Sovietskeho zväzu a Juhoslávie
a vytvoreniu národn˘ch ‰tátov. Nemecko dostalo ‰ancu na zjednotenie.
Na Slovensku uÏ od pádu Ïeleznej
opony sa oz˘vali hlasy za samostatné
Slovensko a dokonca isté kontúry získala táto idea uÏ na pôde Verejnosti
proti násiliu (VPN) v Programe pre Slovensko. Bola v Àom zakotvená poÏiadavka právnej subjektivity pre Slovensko. Prvé rokovania slovenskej, ãeskej
a federálnej vlády o ìal‰om usporiadaní vzÈahov viedol za Slovensko Vladimír Meãiar. Podºa jeho spomienok
delegácia ãeskej vlády bola ochotná

prijaÈ návrh slovenskej strany, no nesúhlasili s ním zástupcovia federálnej
vlády. E‰te pred zaãiatkom rozhovorov
oznámil vtedaj‰í predseda Slovenskej
národnej rady Franti‰ek Miklo‰ko V.
Meãiarovi, Ïe ho VPN sÈahuje z rozhovorov o usporiadaní ‰tátu. Ten oznaãil
rozhodnutie VPN za zradu. Na ãele
VPN stál Fedor Gál. ëal‰ie dva roky
rokovania neviedli k Ïiadnym v˘sledkom, aÏ po júnov˘ch voºbách v roku
1992 nastal v nich prudk˘ obrat.

Na Slovensku vyhralo voºby HZDS
a v âesku ODS. Premiérmi v republikách sa stali Vladimír Meãiar a Václav
Klaus. UÏ 17. júla 1992 vyhlásila Slovenská národná rada Deklaráciu
o zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Vzapäti Václav Havel abdikoval z postu prezidenta âeskej a Slovenskej federatívnej republiky. Ústavu Slovenskej republiky schválil parlament 1.
septembra a 25. novembra 1992
schválilo Federálne zhromaÏdenie
âSFR ústavn˘ zákon o zániku federácie. Proti zániku federácie hlasovali
poslanci KDH Ivan âarnogursk˘, J.
Klokner, P. Kubiãár, G. Pradová, A.
Rajniã, A. Rakús, I. ·imko a poslanci
SDª J. Zán, M. Kováã, J. Olej a V. Pavlechová. Obidvom nástupníckym ‰tátom tento ústavn˘ zákon zakazoval
pouÏívaÈ ‰tátne symboly âSFR.
Redakcia

Nie je totalita, ako totalita
MôÏe totalitn˘ reÏim pripustiÈ, Ïe nie je
demokratick˘? Zrejme
nie. Po druhej svetovej vojne nastala
na Slovensku situácia, ktorá pretrváva
do dne‰n˘ch dní. Komunistick˘ reÏim
rozdelil bojovníkov proti totalitn˘m reÏimom na dve kategórie. Komunisti antifa‰isti sa dostali do kategórie privilegovan˘ch a v‰etci ostatní odbojári
proti totalitn˘m reÏimom, najmä proti komunizmu, boli prenasledovaní
ako nepriatelia ºudovodemokratického, neskôr socialistického zriadenia.
Viacerí ãlenovia na‰ej organizácie
aktívne vstúpili do povstania proti nemeck˘m okupantom. Vo voºbách
v roku 1946 dali hlas demokratick˘m
kandidátom a porazili komunistov.
KeìÏe neboli len odporcami fa‰izmu
a nacizmu, ale aj komunizmu, etablovan˘ komunistick˘ systém ich tvrdo
prenasledoval. PouÏíval tie najbrutál-

SLOVO SVEDECTVA
nej‰ie represívne metódy. Od popráv,
cez dlhoroãné väzenia aÏ po vyradenie zo spoloãnosti oznaãením nepriateº ºudovodemokratického zriadenia.
Na piedestál sa dostali len odporcovia
fa‰izmu uznávajúci komunistickú totalitu.
Paradoxne, úãastníci povstania
bojujúci proti fa‰izmu i komunizmu
sa po skonãení vojny dostali do väzníc, k˘m úãastníci povstania proti fa‰izmu, no uznávajúci komunistickú
ideológiu sa stali prototypmi hrdinov,
ktorí si ‰tyridsaÈ rokov uÏívali svoje privilegované postavenie. A uÏívajú si ho
dodnes, priãom ich vzÈah ku komunistickému, teda totalitnému reÏimu
dosiaº nikto neprehodnotil.
Poãas ‰tyridsiatich rokov moci
komunistov bolo permanentne deformované povedomie obãanov a vytvá-

raná „nová socialistická spoloãnosÈ“.
Bez národného povedomia i hodnotového základu. Bez duchovného
ukotvenia. V tomto prostredí pracovala aj veda, vrátane historickej. Napriek tomu, Ïe uplynulo 28 rokov od
zmeny reÏimu, dekomunizácia spoloãnosti sa dosiaº neuskutoãnila. Dosiaº sú v platnosti diela reÏimov˘ch
historikov a dodnes urãujú rozsah slobody pohrobkovia reÏimistov alebo
ich prisluhovaãov. Preto sa tak nápadne podobajú spôsoby udavaãa Benãíka so spôsobmi spolupracovníkov
·tB. Preto sa tak nápadne podobá
ãinnosÈ Národnej kriminálnej agentúry s ãinnosÈou ·tB. OpäÈ sú v hºadáãiku moci slobodomyseºní ºudia. Napriek tomu, Ïe dnes im rozsah
ºudsk˘ch práv garantuje Ústava SR.
PoÏehnan˘ nov˘ rok!
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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NA AKTUÁLNU TÉMU

1. január 2018 - 25. výročie obnovenia SR
Bol to november 1989 a jeho udalosti, ktoré otvorili cestu
k na‰ej ‰tátnej samostatnosti. Bola obnovená pokojnou cestou,
práve pred 25 rokmi, 1. januára 1993.
Po nároãn˘ch rokovaniach s ãeskou stranou si Slováci
obnovili svoj ‰tát Slovenskú republiku, ktorá sa tak znovu objavila na mape sveta. V ten deÀ na svätej om‰i v Dóme sv. Martina (hlavn˘m celebrantom bol arcibiskup – metropolita Slovenska Ján Sokol) som za spevu „BoÏe, ãos’ ráãil...“ videl plakaÈ od
dojatia muÏa, ktor˘ mal na tom leví podiel: bol to Vladimír Meãiar. Ten ist˘ Meãiar, ktorého v súãasnosti chcú zavrieÈ a minimálne mediálne popraviÈ, lebo nám vrátil ‰tátnu samostatnosÈ.
Ako prv˘ druhú Slovenskú republiku uznal Vatikán a to
e‰te pred 1. januárom 1993. Svedectvo o tom vydal kardinál
Ján Chryzostom Korec v ãlánku Cirkev a vznik Slovenskej
republiky 1. januára 1993. Okrem iného tam stojí:
«Vznikom Slovenskej republiky sa nám otvára moÏnosÈ
ìalej rozvíjaÈ nehatené zdravé tradície podºa potrieb ãasu. To
by malo vzbudzovaÈ radosÈ' a nad‰enie v kaÏdom na‰om obãanovi. Cirkev má pritom závaÏné poslanie - pripomínaÈ' nielen
veriacim, ale celému národu hodnotu a dôstojnosÈ' kaÏdého
ãloveka, kaÏdej rodiny v duchu pravej ºudskosti a vlastenectva.
Vznik Slovenskej republiky by mal oslovovaÈ kaÏdého
z nás. Po váÏnom historickom kroku Ríma o zriadení po dlh˘ch
tisíc rokoch samostatnej cirkevnej provincie Slovenska ako
na‰ej najváÏnej‰ej „identifikaãnej karty Slovenska“, sa treba
zmieniÈ o trvalo Ïiãlivom postoji Ríma k vzniku Slovenskej
republiky.
V predveãer jej vzniku, 30. decembra 1992, som na
Biskupsk˘ úrad v Nitre dostal list od pápeÏského nuncia
Giovanniho Coppu z Ríma s t˘mto obsahom:
„PápeÏ Ján Pavol II. vyjadruje Ïiãenia pokoja, rozkvetu a rozvoja novej Slovenskej republike, ktorá sa 1. januára objavuje na horizonte ostatn˘ch slobodn˘ch
národov Európy a sveta ako nezávislá a suverénna.
Svät˘ Otec, ktor˘ tak veºmi miluje dobr˘ch a vern˘ch obyvateºov Slovenska, je duchovne prítomn˘ pri
inaugurácii nového ‰tátu a sprevádza svojou modlitbou
cestu, ktorú nastupuje pod BoÏou ochranou.
Jeho SvätosÈ si súãasne Ïelá, aby katolícka Cirkev,
ktorá zaplatila tú najvy‰‰iu cenu muãeníctva a svedectva
viery poãas minulého prenasledovania, aj v budúcich
rokoch novej republiky v prvej línii spolupracovala so
v‰etk˘mi zdrav˘mi silami národa pri utváraní pokojnej
a ãinorodej budúcnosti, hodnej humánnej a kresÈanskej
tradície Slovenska. Na dosiahnutie tohto cieºa udeºuje
svoje osobitné apo‰tolské poÏehnanie.“»
Vìaka Bohu za pokojné preÏitie t˘chto dvadsiatich piatich
rokov. Urãite nie je v‰etko tak, ako sme si to vtedy prestavovali, lebo ãlovek je stále hrie‰ny a ak Boha vyluãuje zo spoloãnosti, tak to nejde dobr˘m smerom...
Svät˘ pápeÏ Ján Pavol II. v rozhovore s Jasom Gawronsk˘m, ktor˘ publikovali západné denníky 4. novembra 1993,
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na jeho otázku: Ako sa môÏe vysvetliÈ návrat komunistov
k moci v b˘val˘ch komunistick˘ch ‰tátoch? odpovedal: „Tu treba rozli‰ovaÈ. Nejde natoºko o návrat komunizmu ako takého,
ako skôr o reakciu na neschopnosÈ nov˘ch vlád, ão ani neprekvapuje. Jediná sila, ktorá vládla poãas päÈdesiatich rokov, boli
komunisti. Boli to najmä oni, ão vedeli, ako funguje politika,
ako pracuje parlament a tak ìalej. Druhí, ão sa teraz oznaãujú
ako „stred“ alebo ako „pravica“, neboli pripravení vládnuÈ,
preto, Ïe na to nemali moÏnosÈ. Boli silní a jednotní v opozícii –
ako v Poºsku za ãias Solidarity, ale teraz sú rozdelení...“
Celkom iste to platí aj o nás, o Slovensku. Ako sme naplnili odkaz pápeÏa, ktor˘ ãasto citujeme? „Slovensko má veºkú
úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícroãia. Dobre si to
uvedomte: Je povolané ponúknuÈ svoj veºmi v˘znamn˘
príspevok k pravému pokoju európskeho kontinentu
svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi muãeníkmi a vyznávaãmi, ako aj Ïiv˘mi svedkami svojich nov˘ch generácií“
(Vatikán, Bazilika sv. Petra, 9. novembra 1996).
Pamätáme si e‰te tieto slová? Vzali sme si ich k srdcu? Alebo tento veºk˘ pápeÏ vkladal do nás svoje nádeje zbytoãne?
Ako dnes ãelíme hrozbám prichádzajúcim z medzinárodn˘ch
fór, ktoré od nás vyÏadujú postupne krok za krokom odkrajovaÈ z na‰ej politickej, kultúrnej a duchovnej samostatnosti?
Ako chceme byÈ svetlom pre ostatné národy?
âo nám priniesla Európska únia, spolok bohat˘ch krajín,
z ktorej sme si koncom 20. storoãia urobili idol blahobytu a BoÏieho ‰tátu? âo nám priniesla bohatá Európa, ktorá sa dnes
bezmocne prizerá (ãi dokonca ju víta) na prisÈahovaleckú vlnu
moslimského a afrického sveta? âo je to za Európa, ktorej parlamenty uzákonili manÏelstvá homosexuálov? Poãuli európski
poslanci nieão o Sodome a Gomore? Dnes, 1. januára 2018,
toto naozaj uÏ nie je Európa, ktorej tvár zmenilo kresÈanstvo.
Tvár Európy sa mení pred na‰imi oãami. Blahobyt, ºudské práva
a náboÏenská sloboda sa onedlho stanú len spomienkou, ako
dobre nám bolo...
Ak sa ãlovek Európy nevráti k Bohu, bude musieÈ re‰pektovaÈ Alaha. Matematika nepustí. Jeho stúpencov, ktorí in˘m
berú nielen práva, ale aj Ïivoty, bude viac a budeme radi, ak
nám umoÏnia ÏiÈ v getách. Zatiaº e‰te je v na‰ich silách nieão
s t˘m robiÈ. Tak konajme!
Slovenská tradiãná rodina mala vÏdy ºudsk˘ Ïivot v úcte
a preto sme preÏili aÏ do dne‰n˘ch ãias. SvätoÏiaru a kríÏiky na
slovenskej dvojeurovke zatiaº e‰te máme, ale zrejme len dovtedy, k˘m niekto v Bruseli nenavrhne aj zmenu ná‰ho ‰tátneho
znaku, ktor˘ by mohol byÈ povaÏovan˘ za hlboko diskriminaãn˘ voãi cudzej identite.
S úctou voãi odkazu na‰ich predkov i k tvorcom obnovenej ‰tátnej samostatnosti Slovenskej republike, ale najmä
s vierou a dôverou v Boha a jeho ProzreteºnosÈ vykroãme do
dní nového roku 2018 a nedopusÈme stratu ‰tátu, ktor˘ sme
Ján Ko‰iar
získali od Boha ako veºk˘ dar.
duchovn˘ PV ZPKO

ZAZNAMENALI SME

Pietna spomienka v Košiciach
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja – III. odboj
z regiónov Ko‰ice a Pre‰ov si pietnym poloÏením venca, kvetín
a zapálením svieãok pri pamätnej
tabuli „Popraven˘m, muãen˘m
a prenasledovan˘m komunistick˘m reÏimom v rokoch 19451954“, umiestnenej na budove na
Hlavnej ulici ã. 66 v Ko‰iciach, 15.
novembra 2017 o 9,30 hod. uctili
pamiatku t˘chto obetí, ktoré
odvahou a nekrvav˘mi ãinmi
upozorÀovali na nedemokratické
spôsoby komunistickej moci na
Slovensku uÏ po roku 1945 .
Pietna spomienka sa konala pri
príleÏitosti DÀa boja za slobodu a demokraciu, ktor˘m je 17.november,
ako spomienka na deÀ zaãiatku
konca komunistickej totality aj na
Slovensku.
Pietna spomienka sa konala
s úãasÈou e‰te Ïijúcich a väznen˘ch
ãlenov PV ZPKO, ktor˘m to zdravie
dovolilo. Viedol ju pán ·tefan Novák,
predseda regionálnej organizácie PV
ZPKO v Ko‰iciach. ëal‰ím úãastníkom, Ïijúcim pamätníkom a väzÀom
komunizmu bol Jozef I‰tók, dlhoroãn˘ hospodár regionálnej organizácie
v Ko‰iciach. Za región Pre‰ov bola
prítomná Mária Dvorãáková, predsedkyÀa regionálnej organizácie
a ìal‰í ãlenovia oboch regionálnych
organizácií PV ZPKO. Pietnej spomienky sa zúãastnili aj manÏelky politick˘ch väzÀov, ich potomkovia
a sympatizanti.

Na snímke zºava Mikulá‰ Tóth, Mária Dvorãáková, ·tefan Novák a E. Ihnátová pri pamätnej tabuli obetí komunizmu v Ko‰iciach.
Foto archív

Prítomní si minútou ticha uctili
v‰etk˘ch politick˘ch väzÀov z ãias komunistickej totality rokov 1945-1989.
Politickí väzni prijímajú 17. november
1989 a dianie v tomto období za v˘sledok aj ich dávnej odvahy a neohrozeného neozbrojeného boja za
slobodu a demokraciu.
O deÀ neskôr, 16. novembra
2017 sa zúãastnili zástupcovia PV
ZPKO na spomienkovej akcii pri príleÏitosti DÀa boja za slobodu a demokraciu organizovanej Mestom Ko‰ice.
Spoloãne so zástupcami mesta reprezentovan˘mi viceprimátorkou a viceprimátorom mesta Ko‰íc i zástupkyÀou Ko‰ického VÚC, poloÏili k pa-

mätn˘m tabuliam umiestnen˘m na
budove ·tátnej vedeckej kniÏnice na
Hlavnej ul. ã. 10 a na budove na
Hlavnej ul. ã. 66 s pietou a úctou
i obdivom nad odvahou obetí komunizmu vence a kytice kvetov.
Dne‰ná sloboda a demokracia
je odmenou za utrpenie v‰etk˘ch politick˘ch väzÀov aj za utrpenie ich rodín. Aj keì jej podoba nie je celkom
zhodná s predstavami politick˘ch
väzÀov. Pri súãasnom stave na‰ej demokracie je pre obãanov nevyhnutné
byÈ stále ostraÏit˘mi, aby nemohla
vyrásÈ Ïiadna ìal‰ia totalita.
Ján BrodÀansk˘

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vo Vrakuni
Poãas oficiálnej náv‰tevy nemeckého prezidenta
Franka-Waltera Steinmeiera na Slovensku, ktorá sa konala 17. novembra minulého roku, poloÏil hosÈ v sprievode prezidenta SR Andreja Kisku veniec pri centrálnom
pamätníku obetí komunizmu na bratislavskom cintoríne
VrakuÀa.
Napriek tomu, Ïe rezort diplomacie odmietol zaradiÈ
náv‰tevu pamätníka zahraniãn˘m delegáciám, nemeck˘
prezident bol uÏ druhou hlavou cudzieho ‰tátu, ktorá si
uctila pamiatku slovensk˘ch obetí komunizmu.
(zl)

5

ZAZNAMENALI SME

Štefan Novák
opäť medzi študentmi
Sedemnásty november je príleÏitosÈou pre politick˘ch väzÀov komunizmu nielen klásÈ vence pri pamätníkoch obetí b˘valého reÏimu,
ale tieÏ stretnúÈ sa s mladou generáciou a odovzdaÈ jej svoje skúsenosti zo Ïivota pod totalitn˘m reÏimom. Nie kaÏd˘, ão preÏil jáchymovské peklo ãi iné Ïaláre je
schopn˘ spomínaÈ. ·tefan Novák,
predseda Regionálnej organizácie
PV ZPKO v Ko‰iciach si v‰ak uvedomuje, Ïe iba svedectvo priamych
obetí reÏimu môÏe byÈ mementom
pre nasledujúce generácie. Najmä
dnes, keì sa zloãiny komunizmu
s veºkou ºahkosÈou prehliadajú.

Stredná priemyselná ‰kola elektrotechnická v Ko‰iciach si vlani pripomenula 50. v˘roãie vzniku. Na pozvanie
pedagogiãky Ing. Jany Trnkovej sa na
pôde ‰koly 14. novembra minulého
roku uskutoãnila beseda so ‰tudentmi
I.E a F triedy a II. E so ·tefanom Novákom. Prítomná bola aj predsedníãka
Regionálnej organizácie PV ZPKO
v Pre‰ove Mária Dvorãáková, dcéra
politického väzÀa ·tefana Semana,
ktor˘ tieÏ preÏil krutosti a utrpenie
likvidaãn˘ch táborov v Jáchymavsk˘ch
baniach. Odsúdili ho za obranu levoãského kÀaza. UdalosÈ vo‰la do dejín
ako Levoãská vzbura.
Hostí privítal riaditeº ‰koly Ing. ·te-

fan Kri‰tinsk˘, ktor˘ sa zúãastnil na besede a po jej skonãení kon‰tatoval, Ïe
‰tudenti o tejto smutnej histórii vedia
veºmi málo. Pán Novák priblíÏil ‰tudentom aké boli dôvody na odsúdenie ºudí, ktorí neboli lojálni s reÏimom. Väã‰inou znel rozsudok vlastizrada a za to
boli tvrdé tresty, popravy nevynímajúc.
Pán Novák trpel za svoje náboÏenské
a politické presvedãenie a ‰tudentom
priblíÏil krutosÈ väzniteºov, ktorú nie
v‰etci väzni preÏili. Mesiace v samotke, ‰pinu, tvrdé v˘sluchy a bitku. NajÈaÏ‰ie si spomína na hlad pri plnení
noriem v ÈaÏbe uránovej rudy v Jáchymovsk˘ch baniach. Bez ak˘chkoºvek
ochrann˘ch prostriedkov. Dnes si vie
váÏiÈ Ïivot naplnen˘ láskou. Na záver
‰tudentom povedal : VáÏme si slobodu, ktorú máme a nedopusÈme, aby
zlo zvíÈazilo.
Beseda so ‰tudentmi bola
spontánna a o jej priebehu ‰tudenti napísali:
■ Kristián, I.F

Záujem ‰tudentov o Ïivot za socializmu nebol vôbec predstieran˘.
Foto archív
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Bolo to pouãné. Dozvedel som sa
veºa vecí o politick˘ch väzÀoch, o b˘valom politickom systéme a taktieÏ o
ÈaÏkom Ïivote v likvidaãnom tábore. V
dne‰nej dobe si väã‰ina ºudí nedokáÏe
predstaviÈ pracovaÈ v uránov˘ch baniach bez ochrann˘ch prostriedkov.
TaktieÏ nám to objasnilo, ako sa správali dozorcovia k väzÀom a v ak˘ch
neºudsk˘ch podmienkach Ïili v cele.
■ Neznámy ‰tudent
Beseda bola celkom zaujímavá,
pretoÏe málokto zaÏije nieão také a e‰te rozprávaÈ a spomínaÈ na tie ãasy,
tak na to treba váÏne odvahu. Som
celkom rád, Ïe sme mohli maÈ takúto
moÏnosÈ spovedaÈ b˘valého politického väzÀa. Pre niektor˘ch to moÏno
mohlo byÈ únavné, pretoÏe ak mám
povedaÈ pravdu, tak jeho v˘klad zabral
nejak˘ ãas... Ale chápem, Ïe to nebolo
ºahké zaÏívaÈ vo svojich my‰lienkach
zas a znova.

ZAZNAMENALI SME

Sprava Ing. ·tefan Kri‰tinsk˘, riaditeº ‰koly, ktor˘ po besede kon‰tatoval, Ïe ‰tudenti o tejto histórii vedia
veºmi málo. V strede politick˘ väzeÀ ·tefan Novák a Mária Dvorãáková, dcéra politického väzÀa.
Foto archív

Je dobré, Ïe sa robia takéto predná‰ky. Veºa ºudí nezaujíma ão bolo v
minulosti. Ja osobne mám takéto besedy rád a beriem ich pozitívne, no
mohli by byÈ ãastej‰ie, urãite to Ïiakom
aspoÀ trochu priblíÏi minulosÈ, aj to,
Ïe nie vÏdy v‰etko bolo také ruÏové
ako v dne‰nej dobe.
■ Matej
Je to urãite veºmi náuãné, aby uÏ k
takému väzneniu nikdy nedo‰lo. TieÏ

to bolo zaujímavé z tohto hºadiska, Ïe
sme sa dozvedeli, ako vyzerala taká
‰ichta, cela alebo barák. TieÏ nám to
ukázalo, Ïe si máme váÏiÈ Ïivotnú
situáciu v akej momentálne sme.
■ Adam, I.E
Beseda sa mi páãila kvôli tomu, Ïe
takéto informácie ako na besede nikde nemôÏeme získaÈ. Je dôleÏité, aby
deti vedeli o histórii viac, ako je v uãebniciach. Beseda bola veºmi zaujímavá.
ëakujeme.

·tefan Novák (v strede) spomína...

Foto archív

■ Adrián, I.F

■ Tadeá‰, I.E

Bolo to veºmi zaujímavé a pouãné.
Bolo mi ºúto tohto pána, ktor˘ preÏil
niekoºko rokov vo väzení. Bolo vidno,
Ïe muselo byÈ preÀho nároãné o tom
hovoriÈ!
■ Jakub, I.E
Zaujalo ma, ako ºudia Ïili vo väzení, na samotke. Îe sa tam nemohli
poriadne h˘baÈ, sprchovaÈ, jedlo nemali skoro vôbec a pán Novák tam
musel byÈ 8 mesiacov.
■ Neznámi ‰tudent
Zaujalo ma, ako vlastne Ïil poãas
toho, ão bol vo väzbe. Ak˘ mal “denn˘ reÏim“. Ako sa k nemu správali a
ak˘ mal ÈaÏk˘ Ïivot.
■ Dávid, I.E
Zaujalo ma celkovo v‰etko, hlavne
ten tvrd˘ reÏim, ako vtedy Ïili, Ïe vlastne nemohli povedaÈ ani svoj vlastn˘
názor a keì ho povedali tak boli zavretí. Bolo to oveºa prísnej‰ie, ako dne‰né väzby. Som rád, Ïe som sa dozvedel, aké ÈaÏké to bolo v minulosti.
■ Neznámy ‰tudent, II.E
Veºmi zaujímavé, som rád, Ïe sa
takáto beseda zorganizovala. Veºmi
náuãná. Veºk˘ re‰pekt pred pánom, Ïe
preÏil a zaÏil nieão, ão by sme si my
dnes nevedeli predstaviÈ.
■ Neznámy ‰tudent, II.E
Veºmi zaujímavá beseda a hlavne
náuãná a aspoÀ sme sa dozvedeli, Ïe
to nebolo vÏdy také ºahké ako dnes.
In˘ svet a aj ºudia. Nechcel by som to
preÏiÈ. ,,Klobúk“ dole pred pánom.
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Štyridsať rokov Slovenskej cirkevnej provincie
Pred ‰tyridsiatimi rokmi, 30. decembra 1977, vydal pápeÏ Pavol VI. dva dokumenty, ktoré sú natrvalo súãasÈou na‰ich slovensk˘ch dejín: Apo‰tolské kon‰titúcie Praescriptionum sacrosancti
a Qui divino, ktor˘mi zriadil samostatnú Trnavskú arcidiecézu a pov˘‰il ju na metropolitné sídlo pre celé Slovensko. T˘mto aktom sa
oddelilo územie Trnavskej apo‰tolskej administratúry od Ostrihomskej arcidiecézy. Na‰im juÏn˘m susedom sa to veºmi nepáãilo a prv˘
tajomník Socialistickej robotníckej strany Maìarska János Kádár
neváhal v júni 1977 osobne nav‰tíviÈ Vatikán a intervenovaÈ, aby sa
tak nestalo.
Tlaãová kancelária Svätej stolice informáciu, o tejto pre
nás váÏnej a dôleÏitej udalosti, pustila do sveta aÏ 10. januára 1978. V ãase, keì Slovensko nemalo vlastn˘ suverénny
‰tát a svet o Àom nevedel alebo nechcel vedieÈ, dostali Slováci od hlavy Katolíckej cirkvi veºk˘ dar, ako prejav uznania
slovenského národa.
Po prvej svetovej vojne v roku 1918 sa rozpadlo RakúskoUhorsko a v Európe vznikli nové ‰táty s nov˘mi hranicami. Preto
v roku 1928 Svätá stolica uzavrela s âesko-Slovenskou republikou
„modus vivendi“, ktor˘ Ïiadal, aby sa hranice diecéz kryli s hranicami ‰tátu. V roku 1937 pápeÏ Pius XI. vydal apo‰tolskú kon‰titúciu
Ad ecclesiastici regiminis, ãím vyjadril úmysel, Ïe na území b˘valej
cisársko-kráºovskej monarchie treba nieão robiÈ s cirkevno-správnym usporiadaním. VzÈahy medzi Prahou a Rímom boli stále napäté a po roku 1938 nastali opäÈ vojnové ãasy. ·tátne hranice po
An‰luse a vzniku Slovenského ‰tátu, ako aj priãlenením âiech
a Moravy k Nemeckej rí‰i sa znovu zmenili a cirkevná organizácia
sa preto ustanovila zas len doãasne a prechodne. Stav v roku 1939
rie‰ila bula Pia XII. Diocesium fines z 19. júla 1939.
Po druhej svetovej vojne a „víÈaznom februári“ pri‰iel
z Prahy komunistick˘ reÏim, ktor˘ nemal najmen‰í záujem
o situáciu Katolíckej cirkvi a jej ‰truktúry. Naopak, bojoval
proti nej a biskupi skonãili vo väzení (napr. Ján Vojta‰‰ák),
alebo u‰li na Západ (Pavol Hnilica), alebo tajne pôsobili
v podzemí (Ján Ch. Korec).
V ãase II. vatikánskeho koncilu (1962 – 1965) slovenskí biskupi
z domova a zo zahraniãia Ïiadali pápeÏa, aby nieão v tej veci robil.
Pavol Hnilica (ktor˘ dostal od biskupov R. PoboÏného, A. Lazíka, E.
Nécseya i F. Tomá‰ka písomné poverenie, aby bol ich hlasom v slobodnom svete) 14. apríla 1965 pápeÏovi Pavlovi VI. napísal: „Na‰i
ºudia vyjadrujú dôveru, Ïe Svätá stolica bude pamätaÈ aj na úpravu
slovensk˘ch diecéz a usporiada ich do cirkevnej provincie. Tak˘to
krok neobyãajne posilní dôveru slovenského národa k Petrovmu
Nástupcovi, voãi ktorému na‰i veriaci budú cítiÈ e‰te väã‰iu oddanosÈ, ão ich posilní vo vernosti vytrvalosti vo viere uprostred tvrd˘ch
skú‰ok.“ Oprávnené argumenty predloÏili aj slovenskí kÀazi Ïijúci
v zahraniãí, ako aj Svetov˘ kongres Slovákov, na ktorého ãele stál
·tefan B. Roman. Ten v tejto veci napísal aj G. Husákovi.
V roku 2003 napísal arcibiskup Ján Sokol do Katolíckych novín: „TúÏba v srdci ºudí Ïijúcich pod Tatrami maÈ samostatnú Slovenskú cirkevnú provinciu bola uÏ od nepamäti...Ïe sme kultúrnym
etnikom, osobitn˘m autentick˘m celkom, ktor˘ má právo organizovaÈ si svoj náboÏensk˘ Ïivot v duchu vlastn˘ch tradícií. Svätá stolica legalizovala na‰u suverenitu, a to t˘m, Ïe ustanovila, aby ani
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kúsok slovenského územia viac nespadal pod cirkevnú právomoc
susedn˘ch ‰tátov. Bolo to veºké vyznaãenie, ktorého sa nám
dostalo.“
Vidíme teda, Ïe cesta k samostatnej Slovenskej cirkevnej provincii nebola ani krátka, ani jednoduchá. A e‰te dvanásÈ rokov ãakala na svojho prvého arcibiskupa-metropolitu, k vymenovaniu ktorého do‰lo aÏ 26. júla 1989 a do úradu
bol uveden˘ v septembri 1989. Prv˘m a jedin˘m metropolitom Slovenskej (Trnavskej) cirkvenej provincie bol a ostáva
arcibiskup Ján Sokol.
Keì sa biskup Ján Ch. Korec v júni 1991 stal kardinálom, jeden z jeho prv˘ch cirkevnoprávnych i ‰tátnick˘ch poãinov bol, Ïe
30. júla 1991 poÏiadal predsedu SNR F. Miklo‰ku, „aby dekrét Qui
divino bol vhodn˘m spôsobom zakotven˘ medzi rozhodnutiami
prijat˘mi Slovenskou národnou radou.“
DôleÏit˘m medzníkom osvety o tejto historickej skutoãnosti
bol aj 1. november 1990. Po svätej om‰i v ·a‰tíne arcibiskupa Jána
Sokola, na ktorej bol prítomn˘ aj prezident âSFR V. Havel, Gustáv
Valach v‰etk˘ch pritopmn˘ch prekvapil preãítaním dokumentov
o zriadení samostatnej Slovenskej rímskokatolíckej cirkevnej
provincie. Prekvapen˘ a viditeºne vyveden˘ z miery bol prezident
Havel, ktor˘ v tomto slávnostnom akte v ·a‰tínskej bazilike iste vytu‰il aj príznak nieãoho iného – obnovenie slovenskej ‰tátnosti.
Kardinál Ján Chryzostom Korec v ãlánku Svedectvá doby
zdôrazÀuje, Ïe „v minul˘ch desaÈroãiach sa stávalo, Ïe v záplave
udalostí, sme zostávali akoby osamotení a vyhostení z dejín. Nevedeli sme zaradiÈ do prúdu na‰ich dejín, na‰ich slovensk˘ch i kresÈansk˘ch dejín, ani tie najv˘znamnej‰ie udalosti, ktor˘ch sme boli
svedkami. Chvíºami nás museli upozorniÈ' zo zahraniãia, aby sme
zaznamenávali pozoruhodné udalosti Ïivota národa ãi uÏ boli pokorujúce ãi povzná‰ajúce. Naposledy pápeÏ Ján Pavol II. nás upozornil, aby sme nezabúdali na svoje veºké osobnosti Slovenska.
Medzery na‰ej historickej pamäti sú veºké. My na Slovensku si, Ïiaº,
nevieme stále dosÈ Ïivo a s patriãnou úctou pripomínaÈ ani tie vynikajúce svetlé stránky na‰ich dejín, ktoré sú a mali by navÏdy zostaÈ
na‰ou hrdosÈou a slávou. Jednou takou nedocenenou udalosÈou
na‰ich dejín zostáva dodnes historická udalosÈ' prvého radu, ustanovenie prvej samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktoré sa
uskutoãnilo z rozhodnutia pápeÏa Pavla VI., 30. decembra 1977.“
Tempora mutantur a pápeÏ sv. Ján Pavol II. bulou Pastorali quidem z 1. marca 1995 zriadil na Slovensku druhú
cirkevnú provinciu (arcidiecézu) v Ko‰iciach. V bule sa uvádza, Ïe sa tak stalo na ÏiadosÈ arcibiskupa-metropolitu Jána
Sokola, ktor˘ tak ostáva prv˘m a jedin˘m metropolitom
Slovenska v rámci â-SSR, â-SFR i druhej Slovenskej republiky.
Keì sme si 30. decembra 2017 pripomenuli 40 rokov od zriadenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, Cirkev v Slovenskej republike uÏ má inú organizaãnú ‰truktúru. Pred desiatimi
rokmi vznikla napr. Bratislavská arcidiecéza a Îilinská diecéza, ão
v‰ak vonkoncom neuberá na v˘zname historického aktu blahoslaveného pápeÏa Pavla VI. z 30. decembra 1977.
Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO

KULTÚRA

Hrdý a vzdorujúci herec Valach
Îiaº, stále nepozorujeme, aby na‰a verejnoprávna televízia (ãiastoãne aj Slovensk˘
rozhlas) zaznamenala nejak˘ v˘raznej‰í posun
vo vnímaní a hlb‰om reflektovaní predov‰etk˘m jubileí slovensk˘ch osobností i udalostí,
aj ak˘chkoºvek závaÏn˘ch tém. Tie pár sekundové v˘povede v televíznom spravodajstve o nieãom a niekom podstatnom vôbec nestaãia a sú
viac-menej a ãastokrát iba zámienkou i ospravedlnením, Ïe
neurobili oveºa viac. Pritom v archíve majú mnohé závaÏne
dokumentárne poklady, no mnohé dôleÏité i zloÏité témy
treba iba nekomerãne a vãas nakrútiÈ, najmä za Ïivota e‰te
Ïijúcich osobností. Na dlh‰ie ich posadiÈ do triezvo posudzujúcich mediálnych kresiel. Nielen presilu opakujúcich sa
politikov. (Mimochodom, preão ani po dvadsaÈroãí nedokázala RTVS odvysielaÈ mierne parodickú televíznu inscenáciu
Andreja Ferka a ªuby Veleckej, ktorá vy‰la dodatoãne aspoÀ
kniÏne pod názvom Jáno‰íkova banka, pochopí asi sotva
kto, mimo doteraj‰ích programov˘ch riaditeºov. Veì vznikla
dávno po roku 1989!)

Osobnosť Valach
Televízia to „nestihla“ ani pri takej mimoriadnej umeleckej osobnosti, akou bol jeden z najv˘raznej‰ích hercov 20.
storoãia Gustáv Valach. Na‰Èastie si ho nedávno pripomenula z iniciatívy jeho divadelného kolegu zo SND Emila Horvátha, aspoÀ pri spomienke na v˘roãie jeho úmrtia (2002).
Premietnutím jedného z pozoruhodn˘ch televíznych filmov
âierne ovce, jej dlho profilujúceho reÏiséra Vida HorÀáka.
Pre závaÏnosÈ témy a spracovania ho v normalizácii na dlhé
roky odloÏili medzi ìal‰ie scenzúrované tituly! Tie diváci nemali vôbec nikdy uvidieÈ! Valach tam skvele hrá hrdého
a vzdorujúceho sedliaka, ktorému poãas kolektivizácie zabavili v‰etku pôdu i poºnohospodárske náãinie, neskôr neãinne
hrdzavejúce po spustnut˘ch dvoroch. A zrejme ho predt˘m
posadili aj do väzenia. Navy‰e je veºkozlodejom a funkcionárom z druÏstva krivo obvinen˘ z podpaºaãstva. No on si uÏ
chce iba uchovaÈ ºudskú dôstojnosÈ vo vzÈahu k synovi,
manÏelke a in˘m, ktorá vypl˘va z jeho morálneho, ale aj
zrejme vysoko efektívneho hospodárenia v minulosti. A takí,
obdobne postihnutí a zatracovaní, neboli v minulosti na slovenskom vidieku násilne kolektivizovanom v˘nimkou.

Rozporuplný naturel
Eduard Greãner, ktor˘ Valacha obsadil do jednej z hlavn˘ch postáv svojho najlep‰ieho filmu Drak sa vracia, ho povaÏuje za jedného z dvoch najväã‰ích filmov˘ch hercov svojej epochy. VyrovnaÈ sa mu mohol iba Ctibor Filãík, v celoeurópsky najvy‰‰ie ocenenom filme Stanislava Barabá‰a
Krotká. Bol tieÏ dlho trezorovan˘, lebo jeden z na‰ich najtalentovanej‰ích reÏisérov odi‰iel po roku 1968 do exilu. Nielen Greãner bol fascinovan˘ Valachovou ºudskou i hereckou
osobnosÈou, keì sa o Àom vyjadril: „Azda o nijakom inom
hercovi slovensk˘ch divadiel sa nehovorilo tak rozporne, tak

diametrálne obdivne i zatracujúco ako práve o Àom. On si
to svojou v˘bu‰nou letorou vytváral. On – akoby sa nevedel
sprataÈ sám do seba – vyÏaroval napätie, ktoré zjavne v sebe
nosil, v˘razne signalizoval uÏ na diaºku nevybuchnut˘ granát
svojho citového aj intelektuálneho sveta, blesky i‰li s ním,
ãasto i pred ním, ve‰tili a predznamenávali búrku, ktorá vzápätí prepukala. Bol to tvoriv˘ nepokoj veºkého umelca, ktor˘
v Àom burácal a ãasto aj boril jeho vnútro.“
Obdobn˘ tvoriv˘ zápas a potenciál Valacha vedeli vyuÏiÈ
iba najtalentovanej‰í reÏiséri v divadelnom, televíznom i rozhlasovom svete. Priemern˘ch s priemern˘mi hrami i úlohami, navy‰e dobovo ideologicky zmanipulovan˘mi, jednoducho odmietal a sarkasticky komentoval, ão vypl˘valo
z jeho aktívneho kresÈanského presvedãenia a humanizmu,
ktor˘ verejne dával najavo. Na hrane vyhodenia bol takmer
pri celom pôsobení v Slovenskom národnom divadle, i potom, keì sa tam vrátil po viacroãnom di‰tanci z konca päÈdesiatych rokov, keì mu straníci vyãítali, Ïe verejne so synmi
chodil do kostola. Predt˘m aj neskôr odmietal „pokrokovo“
protikresÈansky zamerané hry, napríklad aj skreslene predstavenú postavu Pia XII. v Hochhuthovej hre Zástupca, ktorú
tak obdivoval Ladislav MÀaãko. Rad‰ej robil bagristu, ako by
sa vzdal svojho presvedãenia.

Obdivoval ho Korec i Satinský
Jeho biografia má nev‰edne dramatickú podobu, akoby
vytesanú z prométeovského antického pôdorysu a mnoh˘ch
skvel˘ch postáv svetovej i domácej drámy, ktoré spolu vytvoril a v˘razne formoval poãnúc od Schillerov˘ch Zbojníkov
aÏ po Stodolovu Baãovu Ïenu. Koniec koncov sa o tom
môÏeme doãítaÈ nielen v Siluete generácie, 2013, ktorú
o najv˘raznej‰ích osobnostiach ãinohry SND napísal teatrológ Ladislav Lajcha, ale aj, tieÏ uÏ iba post mortem divadelní,
filmoví a rozhlasoví kritici a teoretici: Gustáv Valach, herec
pokory a vzdoru, 2004. K ním sa pridal nielen obdivujúci
„obdareného umelca“ kardinál Ján Chryzostom Korec, ale
aj glosujúci kolega Milan Lasica. Sebakriticky sa v nej zam˘‰ºal nielen nad sebou i slovensk˘mi a ãesk˘mi médiami,
ktoré v ãase smrti Valacha boli plné ãlánkov o Brodskom, no
smrÈ ná‰ho veºkého herca takmer vôbec nezaznamenali.
IbaÏe nepí‰e, Ïe to bolo jeho pevné a neotrasiteºné stanovisko na pozíciách národn˘ch a kresÈansk˘ch. Valach ho
verejne a slávnostne tlmoãil aj v ·a‰tíne roku 1990, keì vyjadril presvedãenie, Ïe najv˘raznej‰ie sa ná‰ho národa zastal
pápeÏ Pavol VI. kon‰titúciou o zriadení Slovenskej cirkevnej
provincie v roku 1977.
A aj tá spolu s veºk˘m úsilím a vierou skvelého herca vyústila do vzniku druhej, demokratickej a suverénnej ‰tátnosti Slovákov. Valachova biografia je v‰ak oveºa zloÏitej‰ia
a dramatickej‰ia. Zaiste k nej patrí aj poãiatoãné úãinkovanie
ako externého a interného hlásateºa v Slovenskom rozhlase
e‰te v prvej Slovenskej republike, ale aj málo známa emigrácia spolu s dobovou slovenskou vládou a Ïenba v Rakúsku...
Viliam Jablonick˘
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Vraví sa, že čas všetko zahojí
Pokraãovanie z 1. strany

Vtedy sme b˘vali v rodinnom
dome na Hornom ·ianci. Keì pri‰li
e‰tebáci, akurát bol Tonko doma.
A odviedli ho?
PravdaÏe.
A ão rodiãia, ako na to zareagovali?
Ako? Vedeli, Ïe Anton voºaão robí. Keì pri‰iel ‰tudovaÈ do Trenãína,
stal sa tajomníkom Hlinkovej mládeÏe. To bolo e‰te za prvej Slovenskej
republiky. Centrálu mali v kine Hviezda.
Po vojne bol ãlenom Bielej
légie a tá mala za cieº obnovu slovenskej ‰tátnosti.
Nechceli âesko-Slovensko.
Chceli, aby zostala samostatná
Slovenská republika. A nechceli
ani komunizmus.
Nechceli. Ja som obãas b˘val doma, a ão ja viem, v tom roku 1949
chytili Púãika na hraniciach a od neho
sa dozvedeli, Ïe spolupracuje s Tesárom a mojim bratom. Môj brat nechodil do zahraniãia, bol len doma.
Ani Tesár nechodil, robil v Bratislave.
Jeho otec b˘val v Trenãíne.
Zrejme uÏ neÏije.
Ale kdeÏe, no donedávna sme sa
e‰te stretávali v záhrade. On ma v‰ak
nepoznal.
Tesára si nepamätám, ale Púãika
áno. Pochádzal z Mote‰íc, kde som
chodil do ºudovej ‰koly. Bol som zo

Milan Tunega
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Anton Tunega

Foto archív

susednej dediny. Aj moja mama bola
z Doln˘ch Mote‰íc. Tam som mal
babku, dedka.
A keì bol súdny proces, tie tri
rodiny sa nedali dohromady?
Nestretávali sa? Neradili?
Neviem, i‰lo to veºmi r˘chlo.
Vy ste sa nepoznali zo súdu?
KdeÏe, veì nás tam nepustili. Jedine otca. Aj to len vtedy, keì ho odsúdili na doÏivotie. Ale vtedaj‰í prokurátor Anton Ra‰la sa odvolal a z Prahy
do‰lo, Ïe mu trest zv˘‰ili na trest smrti. Pravda, otec podal prezidentovi
Klementovi Gottwaldovi ÏiadosÈ o milosÈ, no ale zamietli ju. Mám dojem,
Ïe to bolo z Moskvy nariadené, na v˘strahu.
Oni to takto aj odôvodnili.

Foto Eva Zelenayová

Cel˘ proces bol zinscenovan˘.
A vy ste to ako zobrali, Ïe vám
brata popravili?
No, ãom som mal robiÈ, musel
som to prijaÈ. Mal som vtedy 20 rokov. Brata zatkli 7. januára 1949 a uÏ
vo februári ma zavolal riaditeº do
riaditeºne, kde bol nejak˘ e‰tebák,
a povedal mi, Ïe uÏ nemusím chodiÈ
do ‰koly. Mal som tri mesiace do
maturity.
A vy ste prestali chodiÈ do
‰koly?
Naão som tam mal chodiÈ, keì by
ma aj tak nepripustili k maturite? Keì
ten chlap odi‰iel z riaditeºne, riaditeº
mi povedal, Ïe to nejako urobíme. Externe. A ja mu hovorím: potrebujete
maÈ nepríjemnosti? A on mne: no to
by som nechcel maÈ. Hovorím, tak ma
nechajte tak.
âo ste potom robili?
Hºadal som si robotu. V Novom
Meste nad Váhom, v Púchove, a mohol som tam robiÈ, ale to sa mi zdalo
ìaleko. A naraz príde sused, staviteº
zo závodu Pozemn˘ch stavieb a hovorí, nechce‰ mi ísÈ robiÈ mzdového
úãtovníka? Tak som tam nastúpil,
akurát sa stavala Nová Dubnica. A zostal som tam do dôchodku.
TakÏe uÏ sa vám niã zlé neprihodilo?
Ale áno. Keì popravili môjho brata dostal som povolávací rozkaz do
PTP.
A ako dopadli va‰i súrodenci
a otec?
Otec uÏ bol penzista. Z vojny sa
hneì nevrátil domov, zostal v Maìarsku, pri‰iel aÏ v roku 1920. Dostal
miesto Ïandára vo Vihorlate. OÏenil
sa, keì mal 42 rokov a zomrel deväÈdesiatdvaroãn˘. Sestru Martu zavreli,
ìal‰ie dve sestry vy‰etrovali, prepustili
z roboty, prekladali z miesta na miesto. Justínu sledovala ·tB.
Preão zavreli sestru, tieÏ vyvíjala nejakú ãinnosÈ?
Nie, ona len prechovávala brata.
B˘val u nej v Bratislave.
A za to ju zavreli?
Dostala desaÈ rokov.
Aj ich odsedela?

NÁŠ ROZHOVOR

Nie cel˘ch, len osem rokov.
Boli ste kresÈanská rodina?
KresÈanská, chodili sme a aj stále
chodím do kostola.
âiÏe to kresÈanstvo a moÏno
aj vzÈah k Slovensku boli dosÈ
silné?
Silné.
Ako si spomínate na „pobyt“
v PTP?
Brata popravili 20. februára a uÏ
15. apríla som dostal povolávací rozkaz. NastúpiÈ som mal do Svätej Dobrotivej. Zaviezli nás do Liberca a odtiaº
do Hviezdova, kde bol v˘cvikov˘ tábor. Tam som robil mesiac poradov˘
v˘cvik.
Ak˘ to bol v˘cvik bez zbraní?
Lebo pétepáci nemali prístup
k zbraniam?
Za pochodu vpravo bok, vºavo
bok, k zemi a také hlúposti.
Celkovo ste ako dlho boli na
vojenãine, teda v PTP?
V podstate ani som nebol v PTP.
Keì sme robili na v˘stavbe letiska pri
Plzni, sa jedného dÀa pri nástupe veliteº op˘tal, kto z nás je vodoin‰talatér.
Robil som na stavbách, mal som nieão odpozorované, ale remeselníkom
som nebol. Váhal som. Keì sa v‰ak
jeden chalan prihlásil, tak som si povedal, zveziem sa pri Àom. A prihlásil
som sa. Dostali sme päÈtisíc korún,
aby sme si kúpili náradie. Ostatní
cviãili. My sme i‰li do Dûãína kúpiÈ to
náradie. Potom sme zriaìovali prípojky ku kotlom, ale nedokonãili sme
robotu.
Preão?
Lebo zástupca veliteºa práporu
nám povedal, chlapci, vy ste h...o a nie
vodoin‰talatéri. On to zistil. Vybrali
ma v‰ak robiÈ mzdového úãtovníka.
Aj na vojenãine?
Áno, ale vo firme. Aj ostatní robili
to, ãomu sa vyuãili. Robil som to skoro tri roky. âáslavské i pardubické letisko a keì som robil v Pardubiciach,
chodil som nav‰tevovaÈ sestru vo
väzení.
To muselo byÈ hrozné.
Nebolo. Ja som nebol postihnut˘.
Predstavte si, Ïe keì som pri‰iel na
stavbu, uÏ po ‰trnástich dÀoch mi ‰éf
ukázal v˘platu desaÈtisíc korún a e‰te
sa ma p˘tal, ãi som spokojn˘. Za

mesiac som zarobil 16 tisíc a doma
‰tyritisíc. Pravda, e‰te pred zmenou
peÀazí v roku 1953. Po zmene sme
uÏ dostávali len 1200 korún.
Aká to bola firma?
Stavebná firma POSISTA, robila aj
v zahraniãí.
âo stavala?
InÏinierske stavby. Mal som tam
kamaráta, ktor˘ skonãil obchodnú
akadémiu a ja som nemal Ïiadnu ‰kolu. Napriek tomu ma prehovárali, aby
som podpísal, Ïe tam ostanem, a oni
mi vybavia odchod do civilu na druh˘
deÀ.

Popravení trenãianski gymnazisti.
Foto archív

Nemali ste dokonãené vzdelanie, lebo sa o to súdruhovia postarali.
My sme ani nechodili do kasárne.
Blízko stavby bol rodinn˘ domãek,
tam sme mali izbu. Ja si nemôÏem
sÈaÏovaÈ. Keì rozpustili PTP 30. novembra 1953 trinástich z nás nepustili domov, Ïe sme neprevychovaní.
âo s vami urobili?
Niã, nechali nás tam. Boli sme
tam cel˘ december a po Novom roku
som zavolal ostatn˘ch, lebo som sa
dozvedel, Ïe Ostravsko-karvínsky revír
neplní ÈaÏbu, aby sme sa prihlásili. Aj
sme to urobili a tri mesiace sme robili
v bani. Keì nás prepú‰Èali, do správy
napísali: zru‰enie klasifikácie E. âiÏe
zru‰enie klasifikácie politicky nespoºahlivého.
TakÏe v bani ste sa vykúpili?
No. A po troch rokoch som bol
na cviãení u Ïenistov.
V PTP vám robili aj nejaké
predná‰ky, politické ‰kolenia?
PravdaÏe.

Aj v bani?
Tam uÏ nie.
Keì ste sa vrátili z vojenãiny,
znova ste nastúpili pracovaÈ do
Pozemn˘ch stavieb?
Znovu a odtiaº som i‰iel aj do
dôchodku.
Koºko deti máte?
Dve. Syn Ïije na Sihoti a dcéra je
v Jalovci pri Handlovej.
Deti nemali problémy dostaÈ
sa do ‰kôl?
Nie, to sa skonãilo v 50. rokoch.
Ale ako rodina ste zaplatili
tvrdú daÀ za to, Ïe ste boli kresÈania a Slováci.
Ja sa na to aÏ tak nepozerám.
Ste ãlenom na‰ej organizácie.
Je dôleÏité, aby sa pamäÈ ìalej
pestovala, aby sa nezabudlo. Sú
aj va‰e deti ãlenmi na‰ej organizácie?
Nie, chcú maÈ pokoj.
Vy ste v ìal‰ích rokoch po
vojenãine v PTP uÏ mali pokoj od
zamestnávateºa i ·tB ?
Nemal som pocit, Ïe ma sledujú.
Urobil som si maturitu na stavebnej
priemyslovke a postupoval som v zamestnaní. Najprv som bol asistentom
stavbyvedúceho, potom stavbyvedúcim a neskôr som robil na príprave
stavieb...
Ako vedúcemu pracovníkovi
vám neponúkali ãlenstvo v komunistickej strane?
No JeÏi‰ Mária.
A vstúpili ste?
Nie. Riaditeº ma síce navrhol, ale
okresn˘ v˘bor strany nesúhlasil.
A vy by ste boli vstúpili?
Nie. No po 68 roku to uÏ nebolo
také, ako predt˘m. To uÏ bol in˘ Ïivot, ako v 50. rokoch.
Viete o tom, Ïe jestvuje Nadácia Antona Tunegu?
Poãul som o tom z rádia.
Nikto vás v tejto veci neoslovil?
Nie, nikto.
Zúãastnila som sa na niekoºk˘ch podujatiach tejto nadácie
a nezdalo sa mi, Ïeby ich obsah
bol v súlade s ideálmi vá‰ho brata.
Nikoho odtiaº nepoznám.
Eva Zelenayová
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Novoročná úvaha
HovoriÈ a spomínaÈ na to ão bolo,
je chvályhodné, no nestaãí to. Nestaãí
sa ani zaseknúÈ v eufórii roku 1989,
v nadávaní na komunistov, ãi nebodaj
v ponosoch nad nízkymi dôchodkami.
To by bolo málo. Podstatné je odhodlanie bojovaÈ so zlom. To je totiÏ
veãné. Menia sa len jeho vonkaj‰ie
prejavy.
Najmä dnes ãelíme v mnoh˘ch
smeroch e‰te ÈaÏ‰ím pomerom, skú‰kam a v˘zvam, neÏ v ãasoch studenej
vojny. ZaÏívame nepredstaviteºné javy,
veci, o ktor˘ch by sa b˘val˘m politick˘m väzÀom, ale vlastne nikomu, v roku 1990 nezdalo ani v najhor‰om sne.
ZaÏívame propagáciu sexuálnych perverzností, genderizmu, útoky na rodinu, ktoré prekonávajú aj smutno známe 50. roky. Cirkev a národ sa znova
vyhlasujú za ãosi nevhodné, ba neprijateºné.
Vládna moc a médiá znova bezosty‰ne klamú. Miesto krásnych hesiel
o demokracii nám vyrastá nová, rafinovaná totalita, ktorá má podobné
ãrty ako tá boº‰evická. Aj jej ide o totálny rozvrat starého sveta, star˘ch
hodnôt a vytvorenie nového, z tradícií
a morálky vykoreneného ãloveka,

ktor˘ bude ºahko ovládateºn˘ a teda
zotroãiteºn˘.
V novom rozmachu sú tu sily
a tendencie, o ktor˘ch sme si mysleli,
Ïe ich dávno odvial november 1989.
Slováci sú znova nálepkovaní, obviÀovaní z fa‰izmu, xenofóbie, nacionalizmu. Znova sa prenasleduje slovensko‰tátne zm˘‰ºanie; obvinenie z „ºudáctva“, z nacionalizmu, ão je t˘m
najhor‰ím ão môÏe postihnúÈ príslu‰níka slovenskej inteligencie. Ako v 50.
rokoch.
T˘m ist˘m silám v‰ak vôbec neprekáÏa, Ïe súãasne vedecké ãi akademické in‰titúcie zamestnávajú ºudí verejne
hlásiacich sa k marxizmu. Tak, ako
boli Slováci zaostalí pre „modern˘ch“
súdruhov, sú zaostalí a nemoderní pre
nov˘ch globálnych neomarxistov a liberálov a ich domácich lokajov.
Snaha o uchovanie slovensk˘ch
a kresÈansk˘ch tradícií je znova stíhaná
ako prejav „extrémizmu“. Miesto
paragrafov postihujúcich údajnú „protiãeskú nenávisÈ a podr˘vanie ãsl. ‰tátu“, sa tu zastra‰uje a trestá paragrafmi o údajnom „rasizme“ a „xenofóbii“. ·pinavú úlohu ·tB, ktorá
odhaºovala, prenasledovala nepriate-

ºov „ºudovodemokratického zriadenia“ prebrali liberálne médiá a tzv. mimovládni aktivisti platení z americk˘ch
fondov. Novodobí Biºakovci, ktorí nám
dnes poz˘vajú pre zmenu americké
tanky, sa v‰ak na rozdiel od svojich
predchodcov z roku 1968 so svojim
poz˘vacím listom uÏ ani neskr˘vajú,
naopak, hrdia sa ním. Je to situácia,
v ktorej by mali nielenÏe elity, ale kamene pri ceste kriãaÈ. Îiaº, mlãia nielen
kamene, ale aj na‰e elity, na‰i politici,
intelektuáli, ná‰ episkopát, na‰i kÀazi.
Preão – neviem. Máme e‰te vôbec nejaké elity? V 50. rokoch tu boli – i keì
roztrúsení po väzniciach a gulagoch.
Kde sú v‰ak dnes?
Mám nádej, Ïe aspoÀ PV ZPKO na
ãele s Jánom Liteck˘m-·vedom budú
hájiÈ idey slobody, spravodlivosti, národovectva. A tieÏ zdravého rozumu. Îe
je tu e‰te aspoÀ jedna organizácia,
ktorá má orientáciu i smer. To, Ïe je
chudobná, bez finanãného a materiálneho zabezpeãenia, mediálne a politicky vyblokovaná, je iba znakom, Ïe je
na správnej ceste.
Dúfam, Ïe sa z nej nedá ani
v tomto novom roku vytlaãiÈ...
Martin Lacko

V Nitre tradične pri pamätníku
Pietna spomienka pri príleÏitosti DÀa boja za slobodu a demokraciu sa vlani v Nitre konala 16. novembra pred budovou MsÚ v Nitre pri Pamätníku v‰etk˘m obetiam komunizmu na Slovensku v rokoch
1948-1989 a pokraãovala kladením vencov pri pamätníku obetiam komunizmu. Organizátormi podujatia
boli Mesto Nitra, PV ZPKO a KPVS.
Za mesto sa na podujatí zúãastnil primátor Jozef
Dvonã, zástupca primátora Ján Vanão a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica i poslanci
mestského zastupiteºstva a ãlenovia organizácií politick˘ch
väzÀov.
S príhovormi vystúpili primátor mesta Nitra Jozef
Dvonã, predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda, predsedníãka
RO PV ZPKO AlÏbeta Loudová, d.p.Fronc, ‰tudent histórie
UKF M. Igaz a doktorand histórie UKF T. Kráºoviã. Pietna
spomienka na obete komunizmu má v Nitre svoju tradíciu
a bez pozornosti vedenia mesta nezostáva ani organizácia
PV ZPKO.
(al)
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Spomienková snímka pri pamätníku obetiam komunizmu v Nitre.
Foto archív

RECENZIA/ČITATEĽSKÉ FÓRUM

Július Homola

Kytica veršov
(Venované 25. výročiu
našej republiky)
Do rúk slovenskej verejnosti sa koncom roka 2017 dostala hodnotná publikácia básní Júliusa Homolu, v ktorej
vyjadruje svoju lásku k Slovensku, slovenskému národu, ku
katolíckej cirkvi a v‰etk˘m ºuìom dobrej vôle. Tento skromn˘, ale v˘znamn˘ autor (1930), robotník aj intelektuál, politick˘ väzeÀ aj básnik, publicista, hlboko veriaci ãlovek, ktor˘ sa vÏdy vedel obetovaÈ pre Boha, národ a pravdu, ako
pí‰e editor zbierky a historik Martin Lacko, t˘mto v˘znamn˘m spôsobom chce prispieÈ k 25 roãnému jubileu Slovenskej republiky. VÏdy mu záleÏalo na hodnotách, ktoré dávajú Ïivotu zmysel a pre ne sa angaÏoval, nezostával pasívnym, ão mu priná‰alo aj mnohé komplikácie nielen
v rokoch komunistickej totality. Vo svojom dôchodkovom
veku sa ako ãlovek prenasledovan˘ komunizmom angaÏoval v organizácii politick˘ch väzÀov, aj vo viacer˘ch
kresÈansk˘ch aktivitách. Pamätám si na na‰e stretnutia na
snemoch Slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici,
kde mu nech˘balo pero v ruke.
Básnická zbierka, ktorú vydali Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja v Bratislave, má 108 strán, je broÏovaná s farebnou obálkou. Úvodné slovo s názvom Básnik
svedomia, je od Teodora KriÏku. Autor zbierky sa k ãitateºom prihovára slovami pápeÏa Jána Pavla II. o slovenskom
národe, ktoré vyslovil pri náv‰tevách Slovenska v rokoch
1996 a 2003. V závere zbierku ver‰ov hodnotí jej zodpovedn˘ redaktor Martin Lacko a dopæÀa ju krátky Ïivotn˘
profil autora. Zbierku tvorí 51 chronologicky raden˘ch básní napísan˘ch v rokoch 1989 – 2017, pri rozliãn˘ch v˘znamn˘ch dejinn˘ch udalostiach Slovenska. Privítal v nich
zmeny v politickom Ïivote v roku 1989 a s nad‰ením aj
vznik Slovenskej republiky v roku 1993. BásÀou privítal náv‰tevu Jána Pavla II. v roku 1996 na Slovensku, osobitne
v Tatrách. TieÏ oslávil 2000 roãné jubileum príchodu JeÏi‰a

Snímka, ktorá obletela svet: pápeÏ Ján Pavol II. po
prílete do Bratislavy 22. apríla 1990 pokºakol a pobozkal slovenskú zem.
Ilustraãné foto

Krista. Zamyslel sa nad niektor˘mi udalosÈami v Ïivote národa i súãasnej Európy. BáseÀ venuje aj sv. Cyrilovi a Metodovi. Ako posledné sú zaradené básne k 25. v˘roãiu vzniku
Slovenskej republiky. V závereãnej jej vyslovuje Ïelanie do
budúcnosti, ktorú vidí ako spoloãnú s kresÈanstvom.
Te‰ím sa, Ïe aj v dne‰nej komerãnej dobe sa nájdu
ºudia, ktorí dokáÏu ponúknuÈ verejnosti autentické a hlboké my‰lienky, slová a skutky, ktor˘mi ich vedú k podstatn˘m hodnotám a správnym Ïivotn˘m postojom. Vìaka
a uznanie patrí predov‰etk˘m autorovi básnickej zbierky,
vydavateºovi a v‰etk˘m, ktorí sa na tom, aby mohla vyjsÈ,
podieºali.
ªudovít Ko‰ík

Ostali spomienky
âlánok v septembrovom ãísle
Svedectva K storoãnici Jozefa Bábika
mi oÏivil spomienku na milé stretnutie
v roku 1991 s t˘mto nev‰edn˘m ãlovekom. Chystala som sa vtedy do
Lond˘na na kurz angliãtiny v St. Patrick‘s International School. O kurze
som sa zmienila kÀazovi v kostole
Franti‰kánov v Bratislave. Povedal mi,
Ïe v Lond˘ne pôsobí slovensk˘ kÀaz

a dal mi kontakt na jeho sestru, ktorá
b˘vala na bratislavskej Kalvárii.
Pred odletom do Lond˘na v auguste 1991 som jej zavolala, ãi by
chcela nieão poslaÈ alebo odkázaÈ
bratovi... Mala som ho od nej pozdravovaÈ.
V katedrále Westminster Abbey
som si vyp˘tala kontakt na slovenského kÀaza – ochotne mi ho vyhºadali.

Zavolala som mu, odovzdala pozdrav
od sestry... Bol tak˘ láskav˘, Ïe pri‰iel
za mnou do ‰koly, pozval ma na obed
do BBC, kde mával relácie... potom
ma opäÈ odprevadil do ‰koly.
Odvtedy pre‰lo 26 rokov a uÏ si
nepamätám v‰etko, o ãom sme sa
rozprávali, ostali mi v‰ak príjemné
spomienky na Mons. Jozefa Bábika.
Mgr. Marianna Ano‰kinová
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

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 tajne vysväten˘ za biskupa na Slovensku 29 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.

Solidarita nevymrela
Predsedníãka Regionálnej organizácie PV ZPKO v Banskej Bystrici Helena Halková vyjadruje veºké poìakovanie
Komunitnému centru v Banskej Bystrici-Fonãorde za zbierku pre politick˘ch väzÀov komunizmu. Zorganizovali ju pra-

8. januára 1950 zomrel banskobystrick˘ biskup Andrej
·krábik.
18. januára 1939 sa v Bratislave konalo prvé slávnostné
zasadanie Slovenského snemu.
20. januára 1928 vláda âeskoslovenskej republiky schválila „Modus vivendi“, dohodu medzi âSR 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.

covníãky komunitného centra Ing. Silvia Îabková, Mgr. Diana Javorãíková a Mária Helexová a za finanãné prostriedky
pripravili pre politick˘ch väzÀov vianoãné balíãky.
Pani Halková ìakuje a odkazuje v‰etk˘m dobrodincom
„ktorí sa dokázali podeliÈ a tak urobiÈ radosÈ politick˘m väzÀom. Nech vám to Pán Boh odplatí.“
(hh)

Spomínali pri kapustnici
V predveãer vianoãn˘ch sviatkov, 18. decembra minulého roku, sa v Banskej Bystrici konala slávnostná koncoroãná
schôdza spojená s posedením pri kapustnici. Ako uviedla
predsedníãka Regionálnej organizácie PV ZPKO v Banskej Bystrici Helena Halková, zrekapitulovali rok, zaspomínali si na
svojich kolegov a poìakovali sa za preÏit˘ rok.
âlenom organizácie sa tradícia, ktorú praktizuje pani
Halková, veºmi páãi, lebo utuÏuje spolupatriãnosÈ ºudí s rovnak˘m osudom a pestuje priateºské vzÈahy.
(red)

V ústredí pri kapuste
Kapustnica od pani Evy Liteckej ·vedovej a torta od pani
Márie S˘korovej boli hlavn˘mi pochutinami pracovného
stretnutia vedenia organizácie a redakãnej rady s blízkymi
spolupracovníkmi organizácie. Pravda, bez ‰peciálneho
nápoja od pána Antona Seme‰a by rokovanie nemalo tú
správnu atmosféru. V mierne uvoºnenej nálade vyzneli aj príhody pánov Seme‰a a Tomíka z Jáchymovsk˘ch baní menej
kruto, neÏ realita, ktorú zaÏívali denno-denne. Duchovn˘
organizácie vdp. Ján Ko‰iar pokropil priestory kancelárií
svätenou vodou, poÏehnal ich, aby sa im kaÏdé zlo v nastávajúcom roku vyhlo.
(zl)

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
■ Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a podpredseda organizácie Rafael Rafaj nav‰tívili vlani 12.
decembra Mgr. Andreu Urmaniãovú, riaditeºku kancelárie ministra obrany SR. Predmetom rokovania bola ÏiadosÈ
o príspevok na vyhotovenie tabúº s menami popraven˘ch
a zavraÏden˘ch na úteku v ãasoch komunistickej totality na
doplnenie ná‰ho ústredného pamätníka politick˘ch väzÀov
na bratislavskom cintoríne VrakuÀa. Pani riaditeºka vysvetlila
pravidlá a moÏnosti poskytovania finanãnej ãiastky z pro-
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striedkov MO SR a spôsob, ako máme postupovaÈ pri podaní Ïiadosti. Rokovanie sa nieslo v ústretovom duchu.
■ V priestoroch bratislavskej kancelárie PV ZPKO
sme v‰ak Ïili aj oveºa prozaickej‰ími problémami, keì po
troch rokoch nám prenajímateº koneãne dal namontovaÈ
kúrenie. Znamenalo to kaÏdodenné sluÏby od rána do
veãera, vykladanie a sÈahovanie skríÀ a stolov a v‰etkého
nábytku a zariadenia a opätovné ukladanie vecí na miesto.
Nehovoriac o neporiadku, ktor˘ tieÏ bolo treba uprataÈ...

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRIPOMÍNAME SI

PRISPELI NA ČINNOSŤ

V januári si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch ãlenov, ktorí
sa tejto slávnosti nedoÏili.

84 rokov
Mária MiãáÀová, Dlhá nad Oravou
26.1.1934
Jozef Turãek, Veºk˘ Lapá‰
25.1.1934

50 rokov
Katarína Beinsteinová, Martin
18.1.1968

85 rokov
Ján Hric, Badín
30.1.1933

55 rokov
Ivana Fi‰er, Ivanka pri Nitre
23.1.1963
65 rokov
Mária Pitrová, Bratislava
Anna Jeníková,
Spi‰ská Nová Ves

86 rokov
Jozef I‰tók, Ko‰ice
27.1.1932
Helena Lauková, Sv. Anton 7.1.1932
87 rokov
Mária Pla‰tiaková, Nitra

2.1.1931

1.1.1953
9.1.1953

88 rokov
Mária DaÀová, Topoºãany 27.1.1930
Anton Seme‰, Bratislava 30.1.1930

70 rokov
Piro‰ka Tisová, Trenãín
18.1.1948

89 rokov
Milan BaláÏ, Trnava
14.1.1929

80 rokov
Alojzia Rafajová, Îilina
28.1.1938
Melánia Provazníková,
Trenãianská Teplá
23.1.1938
Agne‰a Kuda‰íková, Levoãa
21.1.1938

90 rokov
Pavol Lavo, Nitra
13.1.1928
98 rokov
Ján David, Doln˘ Kubín 19.1.1920
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

Uctili si Titusa Zemana
Organizácia politick˘ch väzÀov
v Nitre úãasÈou svojich ãlenov na
blahoreãení saleziána kÀaza a muãeníka Titusa Zemana v Bratislave
30. septembra minulého roku si
uctila pamiatku tohto politického
väzÀa. Titus Zeman má v liturgickom kalendári svoje miesto 8. januára. Je to deÀ, kedy v roku 1969
zomrel.
(ez)

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
RKFÚ, Smolenice
5 EUR
Elena ·ebová, Bratislava
10 EUR
Roman Vadoviã, Bratislava
20 EUR
Jozef Gallo, Trenãín
5 EUR
Anna Hudáková
10 EUR
Ján Grega, Tu‰ická Nová Ves
10 EUR
Vladimír Gregor, Bratislava
10 EUR
Oºga Búzová, Bratislava
15 EUR
Viliam Judák, biskup, Nitra
40 EUR
Magdaléna KrajÀáková,
10 EUR
ªudovít Pauloviã, Nitra
100 EUR
Jozef Faix, Svit
10 EUR
Oºga Babicová, Bratislava
10 EUR
Mária ·ellengová, Spi‰ská Teplica
2 EUR
Franti‰ek TuroÀ, Raková
10 EUR
RNDr. Jozef Kollár, ·aºa
100 EUR
Viktor ·imonoviã, Levice
1 EUR
Margita âirinová, Bratislava
10 EUR
Bartolomej Ka‰ãák, Vranov nad Topºou 15 EUR
Matej ·ulej, Veºká Lomnica
5 EUR
ªudovít Virãík, Pavlovce nad Uhom
10 EUR
Marián Káãer, Ri‰Àovce
5 EUR
Helena Petreje, Nadlice
10 EUR
Anna Zacková, Belu‰a
10 EUR
Gizela Búryová, Nová BaÀa
5 EUR
Alojz Poldauf, Îiar nad Hronom
30 EUR
Marcel I‰toÀa, Torysa
10 EUR
Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 86 rokov, 21. apríla
2017, zomrel ãlen na‰ej organizácie
Jozef BEDNÁR z Juskovej Vole.
✞ Vo veku 86 rokov, 21. decembra 2017, zomrela ãlenka poboãky PV
ZPKO v Michalovciach Anna KRUPOVÁ z Vrbnice. Posledná rozlúãka so
zosnulou sa konala 22. decembra
2017 na cintoríne v jej rodnej obci Vrbnici. Na kresÈanskom pohrebe sa zúãastnila ãlenka v˘boru poboãky Jolana
Lukáãová.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

Výzva
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
0902 199 429 a 0905 737 790. Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

■ 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.
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe
mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.
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