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Život v korekcii a na háku
Utekal a utekal. Sedemkrát

u‰iel z väzenia, no vÏdy ho chy-
tili. Nasledovala korekcia a bit-
ky na háku. Po nejakom ãase uÏ
necítil vlastné telo. Vyrastal bez
rodiãov v detskom domove. Na
banskej priemyslovke nevydÏal,
vzoprel sa. Stalinovi na násten-
ke nakreslil rohy a somárske
u‰i. Vyhodili ho zo ‰koly. Mal
dvadsaÈ, keì na volebnú miest-
nosÈ napísal: „Chceme slobodu,
nech nám komunisti nemútia
vodu!“ Nasledovalo ‰trnásÈ ro-
kov väzenia. S mal˘mi prestáv-
kami na slobode poãas útekov.
Jeho túÏba po slobode bola sil-
nej‰ia neÏ in‰tinkt sebazáchovy.
Na otázku, preão sa rozhodol
vyrozprávaÈ svoj príbeh, Ladi-
slav Solár (1940)  povedal – mu-
sím to dostaÈ zo seba, lebo ma
to zniãí. 

Ako si spomínate na svoje
detstvo?

Narodil som sa v Ko‰iciach a celé

detstvo  preÏil v detskom domove.
Preão, to som sa nikdy nedozvedel.
Svojich rodiãov som nikdy nevidel.

Nena‰la sa Ïiadna rodina, ão
by vás adoptovala?

Nie. Keì som chodil do vy‰‰ej
priemyselnej ‰koly geologickej a ban-
skej, odbor v˘stavba baní v Spi‰skej
Novej Vsi, stratil som ‰tipendium
v treÈom roãníku. Rozhodol som sa
ísÈ do baní v Ostrave. 

A preão ste stratili ‰tipen-
dium?

Lebo sme urobili nástenku a Stali-
novi som nakreslil rohy i somárske u‰i. 

âo vás k tomu viedlo? 
Zrejme vzdor voãi uctievaniu

tejto osoby. Chcel som ho trochu
zosmie‰niÈ. Stratil som ‰tipendium aj
internát,  hoci cez víkend som bol aj
tak  na ulici. 

Pokraãovanie na 10. strane

Ladislav Solár poãas sympózia v Ko‰iciach. Foto Eva Zelenayová
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Do nového roku chcem zaÏelaÈ v‰etk˘m
na‰im ãlenom, ale aj v‰etk˘m ãitateºom Sve-
dectva a sympatizantom poÏehnan˘ a ‰Èastli-
v˘ nov˘ rok. Rovnako sa poìakovaÈ v‰etk˘m
na‰im darcom a prispievateºom, ktorí nám
pomáhajú zaplátaÈ aspoÀ tie najväã‰ie diery,

keì na väã‰ie projekty  nezostáva.
Samozrejme, Ïe nikto nevie, ãoho sa tento rok doÏijeme

– ãi to bude rok aspoÀ trochu pokojného budovania, alebo
aj úmorného odráÏania zlomyseºn˘ch útokov komsomolské-
ho mediálneho dorastu. 

TakÏe namiesto hádania z kávovej usadeniny sa iba pri-
stavím pri dvoch veciach, o ktor˘ch som si pred t˘mi zhruba
30 rokmi myslel, Ïe ich uÏ nezaÏijem. Prvá je aÏ neuveriteºn˘
paradox, Ïe ºaviãiarski extrémisti teraz útoãia zo Západu.
Rovnako, ako sa voºakedy ZSSR snaÏil roz‰irovaÈ svoju po-
krokovú agendu po celom svete, teraz je to Západ, ktor˘ tu
dováÏa ãi uÏ voºnú lásku, známu zo sovietskych porevoluã-
n˘ch ãias, boj proti rodine, vykorenen˘ internacionalizmus
alebo aÏ ‰ialenú nenávisÈ proti náboÏenstvu. No a surov˘
boº‰evick˘ boj proti slobode slova, ktor˘ sa uÏ vyrovná tomu
komunistickému(!). Marxistick˘ rozklad hodnôt tu máme
hlavne vìaka sekte neokonzervatívcov, ktorí sa etablovali za
Clintona a Busha. V Európe sú to zase hlavne „zelení“, ktorí
totálne zneuÏili ekologické my‰lienky na svoju lÏivú ºaviãiar-
sku propagandu a s ozajstnou ochranou prírody a kultúry
nemajú niã spoloãné. Naopak, ich politika ide po krku
v‰etk˘m európskym hodnotám, vrátane t˘ch naozaj ekolo-
gick˘ch. 

Keì sa vrátim trochu do minulosti, tak ostatné americké
voºby veºmi pripomenuli ãasy z konãiaceho sa komunizmu,
keì sme s napätím sledovali voºby v Anglicku, Nemecku ãi
USA. Samozrejme, nemohli sme absolútne niã, iba ich
bezmocne sledovaÈ a drÏaÈ palce, aby vyhrali konzervatívci
Thatcherová, Kohl alebo Reagan. âo sa nakoniec aj stalo
a znamenalo to koniec komunizmu. Îe akého, to tu teraz
rozvádzaÈ nebudem, ale pre nás to najhlavnej‰ie bolo, Ïe sa
muselo skonãiÈ s najväã‰ím terorom a aspoÀ na chvíºu sa
uvoºnila aj sloboda slova. V zásade i‰lo o nádej. 

Hneì „zrána“ nového roku sa mi nechce veºmi pú‰ÈaÈ
do ve‰tenia, na druhej strane nemôÏem zaprieÈ, Ïe aj voºba
Donalda Trumpa pote‰ila viacero na‰ich ãlenov a po dlhom
ãase zviedla uvaÏovaÈ trochu o nádeji na lep‰iu americkú
politiku. Hlavne, Ïe to vyzerá na to, Ïe sa od t˘ch najvy‰‰ích
pák moci predsa len odstaví tá ºaviãiarska marxistická sekta,
ktorá sa nezmyselne nazvala „neokonzervatívci“ a ktorá

spravila z krajiny slobody, ktorou USA voºakedy boli, najne-
návidenej‰í ‰tát na zemeguli. Mimochodom, aj tu sa jasne
ukázalo, Ïe pouÏívanie slova pravica na na‰ej politickej scéne
je iba e‰tebácky kon‰trukt. Veì ÈaÏko nájsÈ ‰t˘lovej‰ieho
a autentickej‰ieho praviãiara ako je Trump – a celá na‰a tzv.
pravica ho aÏ fanaticky nezná‰a. Lep‰ie sa prezradiÈ ani
nemohli. 

Na druhej strane – fakt som si nemyslel, Ïe e‰te niekedy
zaÏijem takú oslavu najväã‰ieho vraha ºudskej histórie, Stali-
na, s akou sa tu obãas stretnem. âloveka, ktor˘ spoloãne
s Hitlerom, ako sa vraví, rukou nerozdielnou, plánovite roz-
pútal druhú svetovú vojnu, doviezol k nám neºudsk˘ teror,
ktor˘ nás stál tisícky povraÏden˘ch a umuãen˘ch a ìal‰ím
stotisícom spravil zo Ïivota peklo. Nehovoriac uÏ o hospo-
dárskom rozvrate. Komunisti, ktor˘ch posadil k válovu a dal
im do rúk popravné sekery, ho neváhajú oznaãiÈ dokonca za
„osloboditeºa“. Z toºkého oslavovania si doteraz ani len
nestihli z rúk zmyÈ krv obetí, ktoré majú na svedomí.

TakÏe aj na súãasné Rusko sa treba pozeraÈ opatrne, aj
keì oproti rozkladnej politike Západu sa tá ruská zdá ºu-
ìom, vyznávajúcim klasické konzervatívne hodnoty, mo-
mentálne oveºa znesiteºnej‰ia. KeìÏe v‰ak neveríme na zá-
zraky, musíme vidieÈ, Ïe staré boº‰evické ‰truktúry tam tieÏ
e‰te zìaleka nezmizli. Nemusíme spomínaÈ ani Stalina. Za
v‰etko spomeniem fakt, Ïe 5. septembra 2017 odhalili
v meste Kirov pamätník Felixovi DzerÏinskému, zakladateºo-
vi âeky, najvraÏednej‰ej a najbrutálnej‰ej polícii sveta. No
a na ºudí, ktorí sú schopní tak˘chto amorálnych aktov, si
urãite treba daÈ veºk˘ pozor.

Stále nám v‰ak zostáva nádej, ktorú nám nikto nemôÏe
zobraÈ. Tú môÏeme podporiÈ aspoÀ mal˘mi skutkami a t˘m,
Ïe sa budeme správaÈ podºa morálneho odkazu zanechané-
ho na‰imi politick˘mi väzÀami – rovnako popraven˘mi ako
t˘mi, ão preÏili v neºudsk˘ch podmienkach.

A tak na zaãiatku roka okrem veºa zdravia Ïelám na‰im
ãlenom aj veºa energie. Aby kaÏd˘  aspoÀ trochu priloÏil
ruku k dielu a pomáhal udrÏiavaÈ a zveºaìovaÈ na‰u organi-
záciu. Napríklad získavaním nov˘ch ãlenov a roz‰irovaním
na‰ej základne. Pri koncoroãnom bilancovaní môÏem s urãi-
t˘m uspokojením povedaÈ, Ïe napriek zomrel˘m, máme na
konci roka väã‰iu ãlenskú základÀu ako na zaãiatku. PretoÏe
ºudia si uÏ zaãínajú v‰ímaÈ, Ïe nám ide o zachovanie hodnôt,
na ktor˘ch vyrástla kresÈanská Európa a rovnako tak treba
na základe t˘chto hodnôt zveºaìovaÈ a budovaÈ aj Sloven-
sko. Ná‰ domov. Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD
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Novoročné želanie a pár riadkov navyše
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OpäÈ zaãíname ìal‰í rok, kto vie koºk˘ uÏ
v na‰om Ïivote. Máme za sebou skoro pätinu
tretieho kresÈanského tisícroãia, ktoré sme za-
ãínali s takou veºkou nádejou. A preto napriek
v‰etk˘m negatívnym javom a ne‰Èastn˘m
udalostiam z minulosti – aj v roku 2018 u nás

i v Európe, ba v celom svete, do nového roku 2019 musíme
hºadieÈ s optimizmom a nádejou, Ïe nad t˘m v‰etk˘m je Pán
Boh, ktor˘ má v rukách na‰e osudy. On kráãa s nami a ne-
prestáva robiÈ veºké veci. A my musíme ãeliÈ aj v˘zvam roku
2019. âakajú nás, ak v‰etko dobre pôjde, voºby prezidenta
republiky i europoslancov. Nenechajme sa „opiÈ predvoleb-
n˘mi roÏkami“, ale krúÏkujme ich s otvoren˘mi oãami i srd-
com. 

V na‰ich ãasoch popri neustále rastúcich moÏnostiach
komunikácie – kaÏd˘ pozerá len do mobilu, aby okamÏite
odpovedal  na maily, priãom ãasto nezbadá na ulici priateºa

idúceho mu oproti. Musíme sa zamyslieÈ a vrátiÈ ku vlastn˘m
kultúrnym koreÀom. UvedomiÈ si reálnosÈ nebezpeãenstva,
ão sa môÏe staÈ, ak dovolíme vládnuÈ elitám, ktor˘ch vlastné
korene nezaujímajú, pre ktor˘ch sú v‰etky náboÏenstvá len
ópium ºudstva a ãlovek len zhlukom buniek, ktor˘ nemá ão
prem˘‰ºaÈ o svojom Ïivote a cieli. Staãí mu maÈ peniaze ako
prv˘ a posledn˘ cieº Ïivota. 

Úloha kultúry, kresÈanskej kultúry, kde Boh musí maÈ
svoje miesto v spoloãnosti, je nenahraditeºná pri formovaní
ãloveka. Nedajme sa zmanipulovaÈ médiami, ale p˘tajme sa
star‰ích, ako sa veci majú, najmä t˘ch, ktorí za svoju vieru v
Boha a v spravodlivosÈ si svoje odsedeli vo väzniciach. Histó-
ria nech je pre nás uãiteºkou Ïivota. Na‰a vlastná, cirkevná,
národná i ‰tátna.

Spolu s vami dúfam, aby nám nov˘ rok 2019 priniesol
pokoj, spravodlivosÈ a slu‰n˘ Ïivot. Ján Ko‰iar

duchovn˘ PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD
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V novom roku si
zvyãajne Ïeláme mnoho
zdravia a BoÏieho po-
Ïehnania. Ja by som si
e‰te Ïelala, aby sa na‰lo
viac odvahy v na‰ich

ãlenoch vyrozprávaÈ svoje utrpenie za
prejavené názory. S obdivom som
poãúvala pána Ladislava Solára,
nesmierne trpiaceho pri spomienkach
na korekcie a bitky. Áno, znovu sa
vracal do t˘ch ãias bezúte‰nosti, ale
musel to urobiÈ. Preão? Aby sa b˘valí
muãitelia neschovávali za bariéru
mlãanlivosti, ktorou ich prinútili byÈ
ticho o svojich v˘ãinoch. Lebo iba vte-
dy sa svet dozvie pravdu o „úÏasnom“
b˘valom reÏime, keì prehovoria väzni
svedomia. Pán Solár rovnako ako
mnoho politick˘ch väzÀov privítali
vznik samostatnej Slovenskej republiky
a ÈaÏko sa im poãúva kriminalizovanie
jej tvorcov. Sami totiÏ  najlep‰ie vedia,
ako sa to konãí. 

Do roku 2019 ide Svedectvo s ma-
l˘mi zmenami. T˘ka sa to najmä ti-
tulnej strany, kde na ºavej strane sme
vymenili staré logo za súãasné, dopl-
nené o dátum vzniku organizácie. Je
to dôleÏit˘ údaj, najmä ak sa ãasÈ poli-

tick˘ch väzÀov, ktorá v roku 1999
opustila organizáciu, skr˘va pod sta-
r˘m názvom. Aj preto sme do tiráÏe na
druhej strane dole uviedli vydavateºa
novín, ktor˘m je PV ZPKO a uvádzame
aj skutoãnosÈ, Ïe organizácia vznikla
v roku 1990 pod názvom Konfederá-
cia politick˘ch väzÀov Slovenska. UÏ by
nikoho nemalo m˘liÈ, ktorá je tou

pôvodnou organizáciou politick˘ch
väzÀov. Na pravej strane tieÏ sme do-
plnili údaj odkedy ãasopis vychádza.
Prvé ãíslo vy‰lo v decembri 1991, takÏe
máme za sebou uÏ 28 roãníkov. K to-
muto kroku sa rozhodla redakãná rada
Svedectva a konkrétny návrh prednie-
sol Jozef. M. Rydlo, ktorému touto
cestou ìakujeme za neoceniteºnú ra-
du. Pritom ide o takú samozrejmosÈ,
Ïe sme si ju my, ostatní, ani nev‰imli.
E‰te raz ìakujeme.

Keì som pri mene Jozefa Rydla,
nemôÏem nespomenúÈ, Ïe e‰te aj
dnes sú vlastenci ostrakizovaní, ão
veºmi surovo predviedli korporátne
médiá, ale pridal sa aj verejnoprávny
telerozhlas i ãasÈ vedeckej obce, keì
Matica slovenská udelila J. M. Rydlovi

Cenu Daniela Rapanta. Pravda, ide
o tú ãasÈ novinárov a historikov,  ktorí
sa nedokáÏu zmieriÈ s my‰lienkou, Ïe
opäÈ máme svoj ‰tát. Napokon, nebolo
by na tom niã zvlá‰tne, ak by sa tak˘-
mito názormi neprejavovali pracovníci
najprestíÏnej‰ieho pracoviska, Sloven-
skej akadémie vied. O udelení Ceny
Daniela Rapanta Maticou slovenskou
pí‰eme v tomto vydaní Svedectva a je
zaráÏajúce, ak laureáta spochybní ãasÈ
domácej historickej obce, pritom prezi-
dent Oscar Luigi Scalfaro ocenil jeho
v˘nimoãn˘ prínos pre taliansku a eu-
rópsku kultúru talianskym ‰tátnym
vyznamenaním. Îiaº, slovensk˘ pre-
zident Andrej Kiska má iné kritériá na
udeºovanie ‰tátnych vyznamenaní.
Tomu imponujú najväã‰í zradcovia -
Slovenska.  

Kedysi jeden z komentátorov mal
rubriku Na Slovensku je to tak, no bol
to práve novinár, ktor˘ víÈazstvo pro-
národn˘ch síl vo voºbách v roku 1992
nestrávil dodnes. A nie je jedin˘. Aj
preto je odvaha a statoãnosÈ politic-
k˘ch väzÀov komunizmu rozprávaÈ
o tom, ão preÏili a za ão trpeli veºmi,
veºmi potrebná. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Statočných rebelov potrebujeme aj dnes
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Milí politickí väzni, priatelia, sympatizanti!



Regionálna organizácia PV ZPKO
v Banskej Bystrici ukonãila rok 2018
slávnostnou schôdzou s posedením pri
kapustnici. 

Zi‰lo sa na nej 21 ãlenov. Posede-

nie obohatili ãlenky na‰ej organizácie
zo spevokolu z Heºpy krásnymi vianoã-
n˘mi koledami a piesÀami. Touto ces-
tou sa im chcem za ich aktivity srdeãne
poìakovaÈ a popriaÈ veºa zdravia v no-

vom roku. Na schôdzi sa zúãastnil aj
Miroslav Îila, ktorému sme k okrúhle-
mu Ïivotnému jubileu 80 rokov Ïelali
len to najlep‰ie. 

Helena Halková

Predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová ne-
zabúda na chor˘ch, nevládnych i zosnul˘ch ãlenov organi-
zácie. V polovici novembra nav‰tívila v nemocnici v Nov˘ch
Zámkoch hospitalizovanú ãlenku, popriala jej r˘chle uzdra-
venie a skor˘ návrat domov. ● Spolu s Bohumilom Loudom
23. novembra 2018 poloÏili kvety na hrob dlhoroãného ãle-
na a hospodára organizácie Karola ·ramka, ktor˘ uÏ ‰tyri
roky odpoãíva v pokoji. Venovali mu modlitby a pri zapá-
len˘ch svieãkach spomínali na neho. Jeho dcéra, Viola Svi-
taãová, tieÏ ãlenka PV ZPKO sa poìakovala, Ïe vedenie
organizácie nezabúda na jej ocka. (al)

Uplynulý rok v Žiari
V poboãkách PV ZPKO z roka na rok pribúdajú imobil-

ní ãlenovia a preto nie je komunikácia v ãlenskej základni
bez problémov. V poboãke v Îiari nad Hronom sa pre zv˘-
‰enú chorobnosÈ vedenie organizácie vlani stretlo iba raz.
Ale to neznamená, Ïe spolu nehovoria. 

Moderné technológie síce spoja ºudí aj pripútan˘ch na
lôÏko, no nenahradia osobné stretnutia. Podpredsedu v˘-
boru pána Michala ·usteka od konca októbra kvôli choro-
be nahradil pán ªubomír âervenák. âlenovia poboãky sa
v‰ak po cel˘ rok zúãastÀovali v˘znamn˘ch podujatí, ak˘m
bola Barbarská noc v Banskej Bystrici 13. apríla alebo spo-

mienka na odhalenie pamätníka obetiam komunizmu v Îi-
line pred dvadsiatimi rokmi ãi odborn˘ seminár Politickí
väzni 20. storoãia v Ko‰iciach. TaktieÏ si uctili pamiatku
obetí komunizmu 17. novembra v Bratislave, pri centrál-
nom pamätníku na cintoríne VrakuÀa. 

Ako uvádza predsedníãka poboãky pani Margita Zima-
nová, veºmi nápomocn˘m pri získavaní nov˘ch ãlenov bol
Július Homola. Jeho priãinením pribudli do poboãky Vikto-
ria ·u‰eková, Gejza Lakti‰, Anna Homolová a Monika Pa-
cherová. Pri hodnotení súãasného stavu v na‰om ‰táte v‰ak
pí‰e: „Veru nie sme spokojní s t˘m, ão sa teraz u nás deje.“
O príbeh rodiny pani Zimanovej prejavila záujem pracovníã-
ka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Kamila
Koza-BeÀová, ktorá ju poÏiadala o rozhovor. (zl)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Nezabúdajú, povzbudzujú sa

Skončili rok kapustnicou

Spevokol z Heºpy, ktorého speváãky sú súãasne ãlenkami PV ZPKO,  uÏ tradiãne

prispievajú k slávnostnému charakteru podujatia. ● Vpravo jubilant Miroslav 

Îila. Foto archív



Toto väzenie bolo pevnosÈou ako na Slovensku
Leopoldov. Îili tam najväã‰í trestanci – vrahovia, vykrádaãi
a pod. Okrem toho tam väznili kÀazov z celej republiky.
V halách sa driapalo perie, navliekali guºôãky z farebného
skla na silónové nite a vznikali náhrdelníky. B˘valo sa po
‰tyroch na „cimre“. KÀazi si zaobstarávali hrozienka, ktoré
natenko narezali a lúhovali vo fºa‰tiãkách od liekov na
om‰ov˘ mu‰t. 

Pravidelne mesaãne robili dozorcovia predpísan˘ teroris-
tick˘ filcung – prehliadku. V ist˘ deÀ sa muselo kÀazské od-
delenie pripraviÈ na filcung. KÀazi vystúpili na chodbu, museli
sa vyzliecÈ  a veci „na ‰tvorãek“ zloÏiÈ k nohám. V jednej izbe
bol kÀaz nízkej postavy z Moravy – Petr Dávidek. U nich
v krãahu na stole mali v˘luh z hrozienok a mali ho porozlie-
vaÈ do fºa‰tiãiek. V tom zaznel na chodbe hlas veliteºa:
Filcung. Dozorci r˘chlo otvárali dvere, aby mohli väzni vystú-
piÈ. Dozorcovia mali tip na väzÀa Dávidka, ktorého pova-

Ïovali za autoritu. Po skonãení filcungu prichystali divadlo:
naplánovali vrátiÈ sa do Dávidkovej cimry.

A tu nastal obrat, lebo Dávidek mal echo o tom filcungu.
Keì dozorcovia formálne pre‰li jeho cimrou a boli vovnútri
o päÈ izieb ìalej, Dávidek r˘chlo vbehol do cimry. Zobral
krãah a v susednej ho vymenil za druh˘. V Àom bola chloro-
vaná voda z vodovodu. A bleskovo sa vrátil na svoje miesto
na chodbe. 

Po skonãení filcungu sa veliteº Mírova so ‰tyroma dozor-
cami vrátil k Dávidkovej cimre, aby urobil divadlo s „om‰o-
v˘m vínom“ (mu‰t z hrozienok). Jednému z dozorcov priká-
zal vypiÈ obsah krãaha. Ten si s úºubou potiahol veºk˘ dú‰ok
a odrazu ho vypºul na dláÏku s poznámkou: „Fuj, smardºavá
chloridná voda“. Po ich odchode Dávidek povedal posme‰nú
vetu: „Pánové, teì jste videli Kánu Galilejskú naopak“. 

Do roka sa tá fráza roz‰írila po väzniciach.
Anton Seme‰

Na Slovensko prúdia eurofondy, ktor˘ch zámerom je,
alebo aspoÀ teoreticky bolo, vyrovnanie Ïivotnej úrovne
a infran‰trukúry v nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ.

Prakticky ide o peniaze, ktoré ãlenské krajiny odvádzajú
do spoloãnej kasy v Bruseli, no vracia sa z nich len istá ãasÈ,
aj to t˘m, ktorí v tom vedia chodiÈ.

Politickí väzni z b˘valého v˘chodného komunistického
bloku, ktorí majú svoje zdruÏenia ako je na‰e PV ZPKO, III.
odboj, sú spojení aj v medzinárodnej organizácii INTERASSO
so sídlom v Berlíne.

Trhová ekonomika, pluralizmus politick˘ch strán a mé-
dií, volebn˘ systém ako základné demokratické prvky v Eu-
rópe si v‰ak dnes veºmi neváÏia utrpenie politick˘ch väzÀov
a prakticky vôbec ich nepodporujú. âesÈ v˘nimkám. Ru-
munsko: veºk˘ pomník obetiam komunizmu v hlavnom
meste a ‰tátne vyznamenania politick˘m väzÀom.

Neviem o tom, ãi niektoré orgány EÚ komunikujú zo
zdruÏením INTERASSO, ktoré zo svojich kongresov – ako to
ãítame aj v na‰om Svedectve, do Bruselu posielajú rezolúcie,
Ïe nie je v‰etko v poriadku a spravodlivosti sa treba aj dnes
tvrdo doÏadovaÈ. Ale aspoÀ nás zatiaº nezatvárajú. Situáciu
Ïivota b˘val˘ch politick˘ch väzÀov komunistického reÏimu
na Slovensku poznáme a podobná je aj v in˘ch krajinách.
Politické orgány EÚ vyvíjajú iniciatívu na tvorbu zákonov
v národn˘ch parlamentoch, Ïiaº tie sú ãoraz viac namierené
proti rodine a prirodzenosti ãloveka. Mám konkrétne na
mysli genderistov a manÏelstvá homosexuálov. EÚ opustila
svoju podstatu byÈ spoloãn˘m domovom pre voºn˘ pohyb
tovaru, peÀazí a sluÏieb a príli‰ sa mie‰a do Ïivota svojich

obãanov. Kedysi sme si mysleli, Ïe George Orwell v románe
1984 sa blíÏi k opisu totality v ZSSR. Dnes, 30 rokov po
Novembri, sa to javí tak, akoby písal o na‰ej súãasnosti.
Samozrejme, Ïe s t˘m ruka v ruke ide vytláãanie do zabud-
nutia, znehodnocovanie a likvidácia svedectiev z obdobia
komunizmu, tak preão by mali podporovaÈ in‰titúcie, ktoré
zbierajú svedectvá z obdobia pred rokom 1989?

ROZPOâET EÚ má sedem kapitol, v ktor˘ch sú ãle-
nenia, kde EÚ poskytuje finanãné prostriedky. Sú to
kapitoly :

1. UdrÏateºn˘ rast
2. Prírodné zdroje
3. Sloboda, bezpeãnosÈ, spravodlivosÈ
4. Obãianstvo
5. EÚ ako svetov˘ aktér
6. Administratíva
7. Kompenzácia pre nov˘ch ãlenov

Z ktorej kapitoly by sme mohli získaÈ nejak˘ gro‰, aby
sme mohli aspoÀ udrÏiavaÈ a opraviÈ pamätníky a hroby
politick˘ch väzÀov? 

Cez eurofondy EÚ financuje v Slovenskej republike
rozliãné projekty, len NIE t˘ch, ktorí boli a sú prv˘mi
nositeºmi zápasu  za demokraciu a slobodu do roku 1989.

Ostáva dúfaÈ, Ïe e‰te za ná‰ho Ïivota sa to zmení.
Máme v rukách nástroj: volebn˘ lístok.

Mikulá‰ Tóth
RP PV ZPKO Trebi‰ov

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Európska únia vo vzťahu k bývalým politickým väzňom v postkomunistických štátoch a na Slovensku

Opísal Orwell dnešok?

Mírov – slávna väznica na Morave



Na Slovensku sa udomácnil zvyk útoãiÈ na kaÏdého, ko-
mu v hrudi bije slovenské srdce. âi sú to politici, umelci,
vedci alebo Ïurnalisti. V ostatnom ãase sa objektom záujmu
súkromn˘ch médií, s ktor˘mi sa, Ïiaº, absolútne stotoÏnil ve-
rejnoprávny telerozhlas, stal Jozef M. Rydlo. Zámienkou na
jeho diskreditáciu bolo udelenie Ceny Daniela Rapanta
Maticou slovenskou. 

Pred vstupom do Zichyho paláca stáli ‰tyria mladí ºudia
s ruãne vyroben˘mi transparentmi, na ktor˘ch bolo napísa-
né: „Jozef Rydlo – násilník, zlodej, podvodník, profesor.“
Na otázku,  ãi vedia, voãi komu protestujú, jeden z mladíkov
odpovedal: „Nemáme radi ºudákov.“ A zrejme ani poslan-
kyÀa NR SR Viera Dubaãová, ktorá zaútoãila aj na Maticu.
V parlamentn˘ch voºbách kandidovala za stranu OªaNO, no
pred voºbami do VÚC odi‰la z parlamentného klubu strany,
lebo „ºuìom sú nezávislí kandidáti sympatickej‰í“...

K lynãu sa pridalo aj vedenie Filozofickej fakulty UK a vo
svojom stanovisku uviedlo o.i.: “PovaÏujeme za nevhodné,
aby ocenenie pomenované po tejto v˘znamnej osobnosti
slovenskej vedy získal ãlovek, ktorého vedecké a morálne
kvality sú spochybÀované...“ TakÏe vedecká obec pouÏíva
ako „argument“ mediálne spochybÀovanie kvality laureáta. 

Jozefovi M. Rydlovi odovzdal cenu predseda HO MS

Róbert Letz. Pozdrav laureátovi od predsedu NR SR Andreja
Danka preãítal jeho poradca Luká‰ Machala. Danko zabla-
hoÏelal Rydlovi k udeleniu ceny a poìakoval sa mu za jeho
pôsobenie v Ríme, kde ako generálny tajomník Slovenského
ústavu dlhé roky rozvíjal a podporoval vedeck˘ Ïivot slo-
venského exilu. Pripomenul, Ïe taliansky prezident Oscar
Luigi Scalfaro ocenil jeho v˘nimoãn˘ prínos pre taliansku
a európsku kultúru ‰tátnym vyznamenaním. A tieÏ skutoã-
nosÈ, Ïe slovenskí vlastenci ho vnímajú ako v˘znamného
predstaviteºa slovenského národného obrodenia druhej
polovice 20. storoãia. 

Na slávnostnom odovzdaní ceny sa zúãastnilo viacero
v˘znamn˘ch osobností verejného Ïivota, predstaviteºov cirkvi
a historickej obce. A práve historici predviedli, aká nesmierna
záÈaÏ visí nad Slovenskom. Ani takmer po tridsiatich rokoch
sme nedokázali dekomunizovaÈ spoloãnosÈ a v tomto prípa-
de in‰titúcie zaoberajúce sa historiografiou. TakÏe dnes proti
sebe stoja historici s komunistick˘m videním sveta a historici
bez ideologického zaÈaÏenia. A ani po takmer tridsiatich
rokoch od odzvonenia ‰tvrtého ãlánku v ústave o vedúcej
úlohe strany v spoloãnosti, prednovembroví titani neopustili
pozície v ústavoch, ktoré prezentujú slovenské dejiny. 

Eva Zelenayová

Po rozličných štrapáciách a povzbu-
dzovaní zo strany priateľov prišlo v Ríme
k zachyteniu spomienok otca arcibiskupa
Dominika Hrušovského. Vďaka tomu má-
me malú encyklopédiu katolíckeho života
v zahraničí druhej polovice 20. storočia.

Otec Dominik, ktorý bol pri vzniku Slo-
venského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
podáva informácie z prvej ruky nielen o zá-
kulisí jeho vzniku, ale i o jeho bohatej a pre
slovenský národ veľmi užitočnej činnosti. Če-
si žijúci v Ríme intervenovali kade-tade v Rím-
skej kúrii, aby sa Slováci vo Večnom meste
nemohli usadiť. Tí sa ale nedali, a predsa sa
usadili: na okraji (za hradbami) v La Storte.
Osudy Ústavu, ktorého otec Dominik bol rek-
torom v rokoch 1973 – 1992, sú v knihe per-
fektne zachytené.

Keď v roku 1966 otec Dominik (vy-
svätený za kňaza 23. decembra 1950) pri-
šiel pracovať do Slovenského ústavu sv. Cyri-
la a Metoda v Ríme, mal za sebou už pas-
toráciu v severnom Taliansku v diecéze
Belluno, pedagogickú formačnú činnosť
v kňazskom seminári vo Viterbe i pôsobenie
medzi krajanmi na Slovenskej katolíckej misii

v Paríži. Tam pracoval spolu s Františkom Re-
vesom, ktorý aj po zatknutí dona Titusa Ze-
mana, pokračoval so železnými nervami
v pašovaní klerikov cez rieku Moravu do Ra-
kúska až došlli do Turína. 

Dominik Hrušovský získal mnohostranné
pastoračné skúsenosti. Život v Ríme, keď sa
stal rektorom Ústavu, vedúcim pastorácie
a neskôr biskupom (vysvätený bol 6. januára
1983) pre slovenských katolíkov v zahraničí,
ho vtiahol do kontaktov nielen s kňazmi
v rozličných centrách slovenskej diaspory,
ale aj s viacerými mecenášmi – podporova-
teľmi Ústavu. V Ústave bolo aj Slovenské
gymnázium Antona Bernoláka pre chlapcov
zo slovenských rodín – detí emigrantov
i z bývalej Juhoslávie. Viacerí z nich sa stali
kňazmi. To bolo to najcennejšie popri vydá-
vaní kníh a ich zasielaní na Slovensko. Pašo-
vali sa cez Maďarsko i cez Poľsko; to už síce
nebola konkrétne Dominikova „parketa“, ale
bez prameňa by netiekla rieka... Ttie roky
činnosti Slovákov v zahraničí otec Dominik
perfektne zdokumentoval. 

Osobitná (a bolestná) kapitola je obdo-
bie po návrate na Slovensko po roku 1992.

Prišla ponuka Talianskej biskupskej konferen-
cie a pátra Werenfrieda vybudovať v Trnave
najmodernejšiu tlačiareň. Je to zamotaná
a málo známa kauza, ktorú otec Dominik
krok po kroku osvetľuje a dokumentuje. Dnes
sme múdrejší... Po roku 1990 nestačilo len
v Ríme vymenovať nových biskupov, ale bolo
treba ich aj inštruovať – zaučiť  do praxe.
Platí príslovie: Nemo dat, quod non habet
(Kto nemá v sebe schopnosti, tak to nemôže
zo seba vydať). Tá veľká ponuka „zhorela“
a ostala len malá tlačiareň pre Vydavateľstvo
Lúč v Devíne a väčšia v Olomouci (Vlček). 

Otca biskupa Dominika z nepriaznivých
slovenských trápení vytrhlo menovanie za
apoštolského nuncia do Bieloruska (15. aprí-
la 1996). Tam napríklad za jeho éry vzniklo
vo Vitebsku nové biskupstvo. Plným právom
môžeme povedať, že otec arcibiskup Domi-
nik sa zapísal zlatými písmenami aj do dejín
Katolíckej cirkvi v Bielorusku. Mal som tú česť
ho viackrát navštíviť v Nitre aj v poslednom
roku jeho požehnanej pozemskej púte
a som mu veľmi vďačný za svedectvo jeho
požehnaného, hoci neľahkého života. 

Anton Seme‰

ZAZNAMENALI SME
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J. M. Rydlovi udelili Cenu D. Rapanta

Pamäti Dominika Hrušovského, Postscriptum 2018

Roztratených zhromažďovať



V roku 2018 ãasto prehnane aj  celkom
falo‰ne sa pripomínali osmiãkové v˘roãia.
PäÈdesatroãnica vpádu vojsk Var‰avskej
zmluvy do âSSR sa niesla v znamení aktua-
lizovanej protiruskej hystérie. Storoãnicu
âesko-Slovenska  bombasticky  slávili v Pra-
he i Bratislave takmer cel˘ rok, no akosi sa

zabudlo pripomenúÈ, Ïe âeskoslovensko, presnej‰ie to
ºudovodemokratické, bolo zloãineck˘m ‰tátom, slobody
boli potlaãované a ºudia prenasledovaní a väznení aj za so-
cialistického zriadenia. Tak preão dôstojne  neslávime 14.
marec, vznik prvého slovenského ‰tátu? Veì reÏim je jedna
vec a ‰tátnosÈ druhá...

A tak tu máme hneì jeden dôvod na oslavu alebo as-
poÀ tichú spomienku v jubilejnom roku 2019. UÏ 1. januá-
ra sme si pripomenuli polstoroãie od vzniku  Slovenskej so-
cialistickej republiky. Na skromnej oslave  na bratislavskom
hrade, kde  druhú Slovenskú republi-
ku vyhlásil vtedaj‰í predseda SNR
Ondrej Klokoã, tieklo ‰ampanské
a mnoh˘ch  za tuhého mrazu hriala
my‰lienka, Ïe po pôste trvajúcom 24
rokov opäÈ má Slovensko vládu, mi-
nisterstvá i hlavné mesto. Tentoraz
nebol potrebn˘ Homolov puã  na po-
tlaãenie  úsilia o samostatn˘ Ïivot, sta-
ãilo  jedno zasadanie  ústredného v˘-
boru komunistickej strany v Prahe
roku 1970 a z federácie zostalo len
torzo. Napriek tomu 1. januára  1969
Slovensko vykroãilo správnym smerom
a muselo prejsÈ ìal‰ích 24 rokov, aby
sa sen o samostatnom ‰táte stal skut-
kom.  

Zišiel sa prvý parlament
Tento sen sa zaãínal napæÀaÈ uÏ

dávno, 18. januára  1939, keì v budove na Îupnom ná-
mestí v Bratislave sa po prv˘krát  v na‰ich dejinách zi‰iel
riadne zvolen˘ snem Slovenskej krajiny, teda ná‰ prv˘ par-
lament. Je to v˘znamn˘ dátum novodob˘ch slovensk˘ch
dejín. 9. marca 2019 si musíme pripomenúÈ 80 rokov Ho-
molovho puãu. BrániÈ nemeckej agresii, na to ãeskoslo-
venská armáda nena‰la  odvahu, zabrániÈ naplneniu Pitts-
burskej dohody trebárs aj s pouÏitím  zbraní, na to uÏ v ge-
nerálnom ‰tábe bolo odvahy nadostaã, najmä keì Slováci
disponovali len vidlami a poºovníckymi pu‰kami. Jedna
z mála bojov˘ch akcií  ãeskoslovenskej armády v jej 68 –
roãnej histórii skonãila fiaskom a priamo viedla k 14. marcu
1939. Vznik Slovenského ‰tátu je dôleÏité si pripomenúÈ aj
s jeho úspechmi a chybami, ktoré sa udiali za krát-
kej existencie na‰ej prvej republiky. 

O samostatnosÈ a samosprávu sa Slováci usilovali uÏ
pred 170 rokmi. Aj toto okrúhle v˘roãie stojí za zmienku.
Slovenská deputácia vedená katolíckym kÀazom Jozefom
Kozáãkom 19. marca 1849  odovzdala cisárovi  Franti‰kovi
Jozefovi pamätn˘ spis, kde sa poÏadovalo oddelenie troch
miliónov  Slovákov  etnickou  hranicou  od  zvy‰ného Uhor-
ska a vytvorenie samosprávneho, teda autonómneho -
Slovenska v rámci Habsburskej rí‰e. V˘konnú moc mal maÈ
slovensk˘ krajinsk˘ úrad podriaden˘ rí‰skej vláde vo Viedni.  

V marci si e‰te pripomenieme 80 rokov od Malej vojny,
keì improvizované slovenské ãaty zastavili vpád maìar-
sk˘ch  oddielov a nemalo by sa zabudnúÈ, Ïe 24. marca
1939 bez vypovedania vojny deväÈ maìarsk˘ch lietadiel
bombardovalo letisko a predmestia Spi‰skej  Novej Vsi, kde
zahynulo 13 osôb. 

Deviatka nepriala diktatúram
Ale aj vpád maìarsk˘ch boº‰evi-

kov roku 1919 a ich dielo Sovietska
slovenská republika na ãele s ãesk˘m
boº‰evikom Antonínom  Janou‰kom
budú maÈ v mesiacoch máj a jún
okrúhle v˘roãia. Dvakrát v deviatko-
v˘ch rokoch posledn˘ch dvoch storoãí
sa zrútila diktatúra. V roku 1859 padol
Bachov absolutizmus a roku 1989
mocensk˘ monopol komunistov. Prí-
ãiny, priebeh i v˘sledky t˘chto
spoloãensk˘ch zlomov by nemali zos-
taÈ nepov‰imnuté. Prijatie slovenskej
ústavy v júli 1939 a voºba aj in‰talácia
prvého prezidenta Slovenskej republi-
ky 26. októbra boli tieÏ dôleÏit˘mi míº-
nikmi pri budovaní základov prvej
‰tátnosti. 1. september 1939 bol za-
ãiatkom najväã‰ej svetovej vojny v de-
jinách ºudstva. ÚãasÈ slovenskej armá-

dy na protipoºskom ÈaÏení je pre nás varovaním najmä
dnes a to bez ohºadu na úskoky  a v˘pady poºskej politiky
v predchádzajúcom období. Varovaním najmä v tom zmys-
le, Ïe spojencov si Slovensko zvyãajne nevyberalo, ale
nesmie sa podieºaÈ na plnení ich agresívnych  plánov.    

Piaty júl 1869 bol pre na‰ich predkov tragick˘m  dÀom,
otec národa ·tefan Moyses odi‰iel na veãnosÈ. StopäÈdesiat
rokov uplynie od dÀa, keì Slováci stratili veºkú zá‰titu v zá-
pase so stále rozpínavej‰ím maìarizmom. Snáì e‰te väã‰ia
strata ná‰ národ postihla pred sto rokmi 4. mája 1919, keì
tragicky, ale nie bez cudzieho zavinenia zahynul Milan
Rastislav ·tefánik. Prichádzal s plánom vyhlásiÈ sa za
viceprezidenta a v prípade, ak by zostal na Ïive, dokázal by
zabrániÈ  premene Slovenska  na  kolóniu. 

Ivan Mrva

FAKTY A POEMIKA
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V znamení deviatkových výročí



Narodil sa v Meleku (pri Vráb-
ºoch) 31. decembra 1912, ako

najmlad‰í z troch synov. Keì mal dva
roky, ich otec padol v svetovej vojne.
Matka s deÈmi sa ocitla v kritickej si-
tuácii, na pokraji hladu. S pomocou
príbuzn˘ch napokon vy‰tudoval a v jú-
li 1939 bol vysväten˘ v Bratislave.
Pôsobil na farách v Gajaroch, Topoºãa-
noch, Dvorníkoch, Hlohovci, Pezinku
a napokon v roku 1952 v Mojmírov-
ciach pri Nitre (vtedy Urmín) ako farár.

Medzi rokmi 1945 – 1948 ovládla
ãsl. ‰tát komunistická strana, ktorá sa
netajila snahou zlikvidovaÈ Cirkev. A to
tak, Ïe si pod heslom tzv. „Katolíckej
akcie“ vytvorí novú, sebe poslu‰nú cir-
kev, ktorá sa odtrhne od Ríma. V roku
1950 boli rozohnané v‰etky muÏské
rehole, rehoºníci umiestnení do kon-
centraãn˘ch táborov. Biskupi boli vo
väzení alebo v izolácii. âas prenasledo-
vania odhaºoval charaktery ºudí i kÀa-
zov. Men‰ia ãasÈ tlaku podºahla. Väã‰i-
na v‰ak odolala. âasÈ ukázala svoju
vernosÈ Cirkvi konkrétnymi ãinmi. 

Rak patril medzi t˘ch, ktor˘m ne-
ch˘bala odvaha. Okrem toho mal aj
motorku, ktorá sa v ãase, keì telefóny
neboli, alebo boli odpoãúvané a po‰ta
cenzurovaná, ukázala ako veºmi dôle-
Ïit˘ spojovací kanál. Keì v roku 1949
‰tát pod hrozbou ÈaÏk˘ch trestov za-
kázal ‰íriÈ a ãítaÈ pastiersky list, v kto-

rom biskupi vyzvali veriacich na ver-
nosÈ Cirkvi, Rak zakázan˘ obeÏník z tr-
navského biskupstva tajne rozváÏal
svojim motocyklom po farách v hloho-
veckom okrese. V roku 1951 sa zapojil
do ukr˘vania kÀaza Dr. Antona Bote-
ka, ktor˘ utiekol z koncentraãného
tábora pre rehoºníkov v Moãenku
a neskôr u‰iel do Ríma. ·tB na to pri‰-
la. Pod falo‰nou zámienkou, Ïe Rak na
fare ukr˘va tajnú vysielaãku, ho v noci
zo 7.na 8. januára 1953 e‰tebáci pre-
padli, faru vyrabovali a jeho odvliekli.
Bolo to obdobie, keì ·tB mala v ru-
kách prakticky neobmedzenú moc.
Zatkli koho chceli, zabili, koho chceli,
zobrali. Svojich zaistencov kruto muãili. 

Odsúdený za velezradu
DôleÏitú rolu v trestaní nepohodl-

n˘ch a súãasne v zastra‰ení verejnosti
mali politické procesy. V priebehu ro-
kov 1953/1954 vládnuca KSâ takto
pripravila o.i. aj veºk˘ proces s katolíc-
kymi aktivistami na ãele s RNDr. Imri-
chom Staríãkom. Raka zamontovali do
tejto „proti‰tátnej“ skupiny. Jeho po-
moc prenasledovanému rehoºníkovi
a poslu‰nosÈ biskupom Krajsk˘ súd
v Bratislave (Dr. Uhrin) kvalifikoval ako
„zloãin velezrady“ a 30. apríla 1954
ho v mene âSR odsúdil na ‰esÈ rokov
nepodmieneãne, prepadnutie majetku
a stratu obãianskych práv. 

Trest si odpykával v podzemn˘ch
baniach v Nápravno-pracovnom tábo-
re Rtynû v Podkrkono‰í. ·esÈroãné vä-
zenie si musel odpykaÈ do posledného
dÀa a poslednej hodiny. Tak ako aj
ostatní politickí väzni, musel podpísaÈ
záväzok o úplnej mlãanlivosti a musel
si zaplatiÈ e‰te aj za eskortu, väzbu
a väzenie. KeìÏe odmietol spoluprácu
s ·tB a s komunistami vôbec, nepustili
ho na podmienku a ani mu nedovolili
sa vrátiÈ do pastorácie. Pracoval na JRD
v rodnej obci. AÏ v roku 1965 dostal
uprázdnené fary v Modrovej a Starej
Lehote. Dôsledkom väznenia nastali aj
ÈaÏké zdravotné problémy. Prekonal tri
váÏne operácie. Krátko po poslednej,
6. januára 1988, v pie‰Èanskej nemoc-
nici zomrel.

Pripomenie ho tabuľa
ªudia prichádzajú a odchádzajú,

mená star‰ích sa vytrácajú z pamäti. D.
p. Raka si v obci, kde je pochovan˘,
pamätajú len tí, ão majú viac ako 40
rokov. KeìÏe umrel pred rokom 1990,
o svojom utrpení nemohol hovoriÈ, je-
ho zásluhy nik nespomenul. Jeho me-
no nenájdeme ani v Lexikóne katolíc-
kych kÀazov. V literatúre – historickej
ãi cirkevnej – prakticky neexistuje. 

Je teda morálnou povinnosÈou
t˘ch, ão si ho e‰te pamätajú, prípadne
t˘ch, ktor˘ o jeho zásluhách vedia, aby
ich zaznaãili pre budúce generácie.
Aby ukázali, Ïe Slováci a Katolícka cir-
kev mali aj v nedávnom období mnoÏ-
stvo veºk˘ch osobností, ºudí, ktorí
môÏu byÈ lep‰ím vzorom neÏ prázdne
celebrity propagované v liberálnych
médiách. A moÏno ich treba spomínaÈ
práve dnes, v situácii, keì vo svete za-
ãína nové prenasledovanie Cirkvi, uká-
zaÈ morálne vzory statoãn˘ch pastierov
z minulosti, ktorí dokázali, Ïe prenasle-
dovaniu sa vÏdy dá ãeliÈ. 

Pamätná tabuºa je akiste dôstoj-
nou a trvácou formou uchovania pa-
mäti. A je dobré, Ïe prichádza nielen
v roku 30. v˘roãia jeho smrti, ale aj
v predveãer jeho narodenín a menín.

Martin Lacko
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Kto bol Silvester Rak?

Pod odhalenou pamätnou tabuºou v Modrovej: zºava Martin Lacko, Ján

Liteck˘ ·veda, em. arcibiskup Ján Sokol, dp. Ján Ko‰iar a správca farnosti

dp. Jozef Drobn .̆ Foto archív



Keì som v ten deÀ zavolala pani Magde Rúfusovej, v jej la-
konickom: „Umrel“, bolo cítiÈ neuveriteºné prekvapenie. Zavislo
vo vzduchu skôr ako otázka. Osemdesiat rokov a jeden mesiac
bol tu s nami. Znaven˘ na úmor svoj boj dobojoval. V päÈdesiat-
ke pln˘ síl písal: „Môj Pane, neodloÏ a pouÏí nás smelo. / AÏ do
poslednej chvíle pouÏi. / Tvrdo, jak ohorok – tak za‰liapni nám
telo, / aÏ dohorí, aÏ doslúÏi, / a nenechaj nás dlho umieraÈ.“
V sedemdesiatke mal prosbu: „Mám dlhy, Pane môj. / Nechaj
ma e‰te platiÈ. / PodrÏ ma v sluÏbe. / AspoÀ o leto...“ Dostal di‰-
tanc – o desaÈ liet. Kruh sa uzavrel. Definitívne platí: „Zbohom
slová. / âo vieme, vieme potichu. / ... to podstatné je mlãanie.“/

On uÏ vie. A my? Od onoho dÀa sa p˘tam: âo sa stalo?
K˘m tu stál, bol ako pevnosÈ, zá‰tita, hradba strácajúcej sa ºud-
skosti, ako láskavá ruka vÏdy ochotná chápaÈ, dvíhaÈ a nasme-
rovaÈ zneisten˘ch. Ako teraz ìalej? Vraciavam sa ku vzácnym
chvíºam osobného ãi písomného rozhovoru s ním. Tentoraz síce
trúfalo, ale chcem sa o ne podeliÈ s t˘mi, ktor˘ch jeho odchod
tieÏ zasiahol ako pozostal˘ch. A dúfam, Ïe mi to bude zhora
dobrotivo odpustené.

Nemal rád okázalé chvály, pompéznosÈ. Keì som sa odvá-
Ïila napísaÈ mu svoje nad‰enie z jeho zbierky, odpísal: „ A to, ão
mi urobilo najväã‰iu radosÈ, nebola chvála, ale porozumenie.
Chcel som svojou knihou presne to, ão ste o nej napísali Vy...
prostota je najÈaÏ‰ia vec na svete, pretoÏe sa musí vykupovaÈ Ïi-
votom, nie literatúrou. ëakujem, Ïe ste ma pochopili. Najkraj‰í
sviatok je sviatok porozumenia.“ (9.9.72)

Inokedy: S nekoneãnou neÏnou trpezlivosÈou a láskou po-
Ïiadal Zuzanku „anjela, s ktor˘m Ïil“, aby nakreslila tete kviet-
ky. („Povedz mi, dieÈa, / kto vymyslel kvet! / Povedz mi, kvietok,
/ kto vymyslel dieÈa! / Máte sa radi od poãiatku sveta...“/.) A po-
ãúval. Vedel to nielen u‰ami. V hlbok˘ch modr˘ch oãiach blika-
lo ºudsky súcitné srdce. Aj náznaku rozumel. „A netrápte sa ve-
ºa. Adam je star˘ uÏ tisíce rokov a mení sa dosÈ málo a dosÈ ne-
rád. To len spoloãenské prevraty sú ako príchod cirkusu do
mesta... V‰etko tu uÏ bolo, ako hovorí Kazateº: „âo je, uÏ bolo
dávno, aj ão má byÈ, uÏ bolo tieÏ.“ S ãlovekom treba maÈ trpez-
livosÈ, ak nechcete nad ním lámaÈ palicu. Porozprávajte sa so
Zuzankou a so svojím vnúãaÈom. Len tam je to e‰te ãisté.“
(14.11.95)

Ktosi mi posiela slová
Vo svojom tichu veºmi pozorne drÏal ruku na tepe ãasu

a dejov ãloveãensk˘ch. Citlivo vnímal moÏné i nemoÏné v ãase
40-roãného putovania: „S duchom je to e‰te ÈaÏ‰ie ako s telom,
kde ranu ut⁄Ïi‰ ºahko, ale aj hojí sa dlho. V‰etko sa bude dlho
hojiÈ.“ „Nad v‰emoÏn˘mi politick˘mi zástavami musí viaÈ zásta-
va ºudskosti.“

KaÏdé jeho slovo bolo „ÈaÏké zrno pre sejbu“. Práve to ÈaÏ-
ké nebolo pohodlné pre podaktor˘ch kritikov. Presne im odpo-
vedá Óda na radosÈ („Z diaºky cítim plytké , to bokom na pos-
mech.“) a pote‰ilo ma, Ïe som svojou tro‰kou do mlyna prispe-
la jej reedícii.

Keì ma osobn˘ záujem viedol nahliadnuÈ do kuchyne jeho
tvorby, napísal: „Nemám doma dielÀu a nielen, Ïe neviem, do-

konca ani nechcem vedieÈ, ako sa to robí. Pred kaÏdou svojou
novou básÀou sa trasiem ako diletant a nikdy nemám ani tu‰e-
nia, ako ju urobiÈ.“ (AÏ hodne neskôr pochopil, Ïe: „Ktosi mi
posiela slová.“ „BoÏe, e‰te len idem – a Ty si uÏ tu.“) Ale pora-
dil: „Azda je treba nájsÈ si uÏ v hotovej poézii „svojich“, nebáÈ
sa takzvan˘ch vplyvov, tie sa musia rozbiÈ o kaÏdú osobnosÈ.“
„SpoznaÈ a zabudnúÈ a potom vedieÈ nevedomá – ten prudk˘
posun, ktor˘ báseÀ vyãleÀuje nad beÏné hovory, seba – mú-
drej‰ie hovory.“ (6.5.74)

Myslím, Ïe bolestne nerád spomínal tragiku v jeho rode zo
zaãiatku 50. rokov, kedy uÏ „KríÏ prestával byÈ svät˘m.“ No po-
pri na‰om meste Îiar nad Hronom cestúval na svoj Liptov.
A vÏdy sa s úãasÈou p˘tal: „UÏ je to lep‰ie s ovzdu‰ím?“ Úãast-
níci besedy s ním v Závodnom klube v Îiari nad Hronom si ho
isto pamätajú. 

Sirota po Bohu
PravdaÏe sme neobi‰li tému – viera. Ale – to bola téma ce-

lého jeho Ïivota a diela, rozloÏitá a zloÏitá. Aj keì mal chvíºami
pocit „siroty po Bohu“, bol to prejav jeho synovstva. Odpovedí
je veºa: „A je to prosté, Ïe si: musí byÈ / i autor, ak je dielo. /
A dielo je a my sme v Àom a ním.“ „BáseÀ a modlitba sú sest-
ry.“ „Prázdno je, BoÏe, bez Teba.“ Karol Nandrásky v knihe Mi-
lan Rúfus – Poeta Sacer jednoznaãne vidí, Ïe ide o „tvorcu ob-
novujúceho kreatívnu súãasnosÈ medzi nebom a zemou, medzi
Bohom a ºuìmi“. „Varuje, lebo sa o nás bojí. Jeho vánok topí
námrazu a jeho láska zapaºuje sviece na‰ich du‰í.“ „Kriesi ºud-
skosÈ, aby sa zachovala.“ (K.N.)

DoslúÏil gigant ducha. Rodnému Liptovu, z ktorého vyrá-
stol a rozko‰atil sa na v‰eºudské univerzum, splatil daÀ svojím
do poslednej chvíle vyuÏit˘m telom (stalo sa tak náhodou v deÀ,
kedy zaãínal t˘ÏdeÀ ekumény?). Slovenskom (zaujat˘m a roz-
trÏit˘m z hluku aktualít) tá správa prelietla akosi ticho (ako ticho
básnik Ïil). Akoby ani nevnímalo, Ïe sa práve stalo dediãom ne-
smierneho bohatstva v diele svojho jedineãného básnika. Áno,
zostáva s nami duch jeho diela ako oná pevnosÈ, na ktorú napí-
sal: „rafije sa rútia k hodine rozhodnutia, lebo uÏ môÏeme byÈ
len múdri alebo nebyÈ.“ 

O aktuálny a veãne platn˘ závet sa moÏno oprieÈ v Rúfuso-
vom prebásnenom 49. biblickom Ïalme:

„Nebudem sa báÈ vo dÀoch zl˘ch,

akÏe mi budú ubliÏovaÈ

tí, ão sú py‰ní na svoj majetok

a veºk˘m bohatstvom sa chvália.

Blázni! Veì zo smrti sa nevykúpia

a vlastnú du‰u nevyplatia Bohu,

lebo jej cena príli‰ vysoká.

Umiera ãlovek, hrob je jeho domom,

z rodu na rod dedí ten príbytok

i ãoby celú zem naz˘val svojou.“

„Tak˘ je koniec t˘ch, ão bláznivo si veria

a vlastn˘ osud sa im zapáãil.“

Milan Rúfus zomrel pred desiatimi rokmi, 11. januára
2009. Mária ZaÈková

KULTÚRA

9

Nezabudnuteľná Rúfusova ľudskosť

ro
ãn

ík
 2

9
●

ja
nu

ár
 2

01
9



Pokraãovanie z 1. strany

V internáte nebolo moÏné b˘vaÈ
poãas sviatkov a prázdnin. Musel
som vym˘‰ºaÈ kam na noc a organi-
zovaÈ si Ïivot sám. 

Kam ste teda chodievali? Ako
ste trávili nedele a sviatky?

Keì som mal peniaze, väã‰inou
niekde v ubytovni. Permanentne som
chodieval brigádovaÈ, nakladaÈ ze-
miaky alebo do tehelne. Bola to ÈaÏ-
ká robota pre stredo‰koláka. Keì
som pri‰iel do detského domova po-
vedali mi, Ïe tam uÏ nemám miesto.
Vreckové som dostával 24 korún me-
saãne, ale to nestaãilo ani na stravu,
nieto e‰te na ubytovanie. 

To, ão ste preÏívali sa vás mu-
selo veºmi bolestne dot˘kaÈ. Ako
sa na to pozeráte dnes?

Videl som, ako moji spoluÏiaci idú
domov a ja som nemal kam. Sviatky
boli pre mÀa hotov˘ horor. Nemal
som rodinu, nikoho. Potom, keì ma
vyhodili zo ‰koly a teda aj z internátu,
hºadal som útoãisko v detskom do-
move, ale jeho riaditeº Vojtech Mika
mi povedal, Ïe tam uÏ nemám ão ro-
biÈ. Vtedy bolo baníctvo preferované,
tak som sa prihlásil do bane v Ostra-
ve. Baníctvo som ‰tudoval, takÏe mi
bolo blízke. A pribudol aj náborov˘
príspevok 10 800 korún.

Tak vám bolo sveta ÏiÈ. Mohli
ste si aj ‰kolu dokonãiÈ?

To som si myslel, ale to sa stalo
aÏ oveºa neskôr. 

Ako dlho ste pracovali v Os-
trave? Tam to uÏ bolo v poriad-
ku?

No, tam to bolo v neporiadku.
V 60. rokoch bolo v Ostrave ãínske
kultúrne stredisko, kam som obãas
za‰iel a stretával sa so v‰elijak˘mi
ºuìmi, ktorí neboli naklonení reÏimu.
V Karvinej som najskôr robil v bani
Mier, potom v bani 1. máj. Îiadali
ma, aby som sa stal ãlenom úderky,
ale to mohli byÈ len zväzáci a ja som
odmietal vstúpiÈ do mládeÏníckej or-
ganizácie. Povedal som im, Ïe ka‰lem
na celú úderku aj na komunistov.
Tak pri‰li po mÀa dvaja chlapi a zo-
brali ma na SNB. Jeden z nich pove-

dal, to je ten vtáãik. V príhodnom
okamihu som sa odtiaº vytratil, roz-
hodol sa vrátiÈ do Spi‰skej Novej Vsi,
kde som mal jedného kamaráta,
s ktor˘m sme uvaÏovali ujsÈ do ·pa-
nielska.

Zrejme sa vám to nepodarilo?
Nie, lebo ma udal Vojtech Mika

a putoval som za mreÏe. Eskortovali
ma do Ko‰íc a odtiaº do Zámrsku.
Tam ma desaÈ mesiacov vypoãúvali,
potom odviezli na Bory a odtiaº som
sa dostal von na amnestiu. V rozhod-
nutí o amnestii mám uvedené, Ïe
som takto konal pod vplyvom impe-
rialistickej rozviedky. NuÏ som sa vrá-
til do Spi‰skej Novej Vsi, kde som sa
uchádzal o prácu v nábytkárskom
podniku. Nezobrali ma, tak som sa
vrátil do Ostravy. LenÏe v roku 1960
boli voºby a ja som na volebnú miest-
nosÈ vylepil heslo: „Chceme slobodu,
nech nám komunisti nemútia vodu!“
A boli z toho opletaãky. 

Vy ste sa priznali?
Oni ma pritom chytili. Keì som

to tam nalepil a pozeral sa na to,
v tom ma dvaja chytili pod pazuchy.
Chvíºku som to vydrÏal, no potom
som sa vychytil a utekal preã. Strieºa-
li po mne, ale u‰iel som. Najskôr som
sa potuloval, napokon som zase i‰iel
do brigádnického domu, kde som
b˘val, a tam ma zatkli. ObÏalovali
ma, Ïe som maril v˘kon úradného
rozhodnutia,  napadol verejného

ãiniteºa, pritom napadnut˘ som bol
ja. Dostal som za to ‰esÈ a pol roka. 

A kde ste boli vo v˘kone tres-
tu?

V‰elikde. V Leopoldove, Ruzyni,
Pankráci, odkiaº som 30. apríla 1964
u‰iel.  

To sa vám ako podarilo?
Pozoroval som, ako väzni od-

chádzajú pracovaÈ z Pankráca na
Spofiilov, kde sa vo veºkom rozbieha-
la v˘stavba obytn˘ch domov.  VÏdy
tam stáli autobusy, väzni boli zorade-
ní. Videl som, Ïe by sa dalo zamie‰aÈ
medzi nich. Samozrejme, Ïe väzÀov
zratávali pred nástupom do autobu-
su aj v autobuse, ale niekedy poãty
nesedeli a potom ich zratúvali e‰te
pred odchodom na pracovisko. To
som vedel od spoluväzÀov. V ten kri-
tick˘ deÀ som o svojom pláne po-
vedal Igorovi ·paãekovi, synovi pro-
fesora na vysokej ‰kole v Brne, ãi
nechce ísÈ aj on. No neveril, Ïe sa to
podarí a ne‰iel. Pri vypoãúvaní ho tak
zbili, Ïe zomrel. 

âiÏe vozili väzÀov na stráÏené
pracovisko, z ktorého sa vám po-
darilo ujsÈ?

Áno, v ten deÀ som sa zamie‰al
medzi odchádzajúcich väzÀov, zráta-
li nás a zistili, Ïe je o jedného viac,
ale nebol uÏ ãas znova nás  prerátaÈ.
Vedel som, Ïe skôr neÏ vyjdeme
z autobusu a budú nás znova rátaÈ,
musím sa stratiÈ. Schoval som sa,
a keì  väzÀov znova rátali,  uÏ nebo-
lo o jedného navy‰e. Od jedného ba-
chara som mal informáciu, Ïe keì
väzni po robote odídu z pracoviska,
ostane opustené, uÏ ho nikto nestrá-
Ïi. Cel˘ deÀ som teda nervózne ãa-
kal, veãer si poprezeral objekt, vylie-
zol som na stráÏnu veÏu a skoãil.  UÏ
som bol slobodn˘. Pamätám sa, bola
jasná noc, Orion svietil, a tak som ve-
del, Ïe musím ísÈ na juh na hranice.
âím skôr, t˘m lep‰ie. LenÏe nebolo
to také jednoduché. 

Ak˘ ste mali plán?
UjsÈ cez Rakúsko. 
Ako? Pe‰o?
Pe‰o. Po ceste som natrafil na lo-

denicu. Bola prázdna, vlámal som sa

NÁŠ ROZHOVOR
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do nej cez vrchné okno. LeÏal som
a poãul, Ïe niekto prichádza. Schoval
som sa pod posteº. Pri‰li dvaja chlap-
ci a keì mi vypadli mince z vrecák,
spozorneli. Zistili, Ïe posteº je e‰te
teplá, tak som vyliezol a povedal som
im, ão sa stalo. PoÏiadal som ich
o veci na  holenie a bol som si ist˘, Ïe
sa o mne zmienia rodiãom. Ale nie.
Doniesli mi, ão bolo treba a ja som
i‰iel ìalej.  Zoznámil som sa s jedn˘m
ãlovekom a keìÏe zaãalo byÈ daÏdi-
vo, odporúãal  mi poãkaÈ, k˘m  sa
oteplí. Zostal som teda u neho v kôl-
ni asi tri t˘Ïdne a pomáhal som mu. 

Nehºadali vás?
Urãite. Vedel som, ako to chodí,

tri dni nástupy, filcunky, mysleli si, Ïe
som sa niekde schoval. A ja som e‰te
aj napísal list na ministerstvo vnútra
do Prahy. V ¤íãanoch som ho hodil
do po‰tovej schránky.

A o ãom?
Îe Chru‰ãov dlho nevydrÏí vo

funkcii, Ïe v‰etko, ão sa robí je zlé
a uÏ ani neviem ão v‰etko.

TakÏe vy ste sa postavili na
odpor a e‰te ste o tom dali vedieÈ
ministerstvu vnútra? âo ste si od
toho sºubovali?

Niã, len aby vedeli, Ïe som naÏive
a Ïe nesúhlasím s t˘m, ão sa deje.
V âesk˘ch Budûjoviciach som mal
roztrhané trampky, tak som si kúpil
nové. V predajni s obuvou robila dcé-
ra vy‰etrovateºa, volal sa major Ne-
horal. Spoznala ma podºa zatykaãa,
udala ma a keì ma zat˘kali, pobil
som sa. Dostal som sedem rokov
väzenia. 

Kedy to bolo?
V roku 1964. Najskôr mi pridali

desaÈ mesiacov za útek, ale potom
mi trest za útek zru‰ili, no obvinili ma
z mnoÏstva trestn˘ch ãinov, t˘kajú-
cich sa majetkovej rozkrádaãky, hoci
som niã z toho  neurobil, ba ani som
sa k tomu  nikdy nepriznal. Ale oni
povedali, Ïe som vinn˘ a hotovo.
Jednoducho ma z âesk˘ch Budûjovíc
eskortovali do Tábora a tam v lokál-
nej väzbe mi hovorili, toto si urobil,
tam si to urobil, takto si to urobil.
A dávali mi do rúk nejakú konzervu,
obleãenie  a potom to pouÏili ako
dôkazov˘ materiál, na ktorom boli
moje odtlaãky prstov. PreÏíval som

veºké sklamanie, Ïe úradná moc sa
takto sprosto zachovala. 

âo vás motivovalo k odporu
voãi tomuto reÏimu?

Tak napríklad na internáte  kaÏd˘
do mÀa huãal - strana potrebuje do-
siahnuÈ, aby ste boli slu‰ní obãania.
A ja som si hovoril a ão, ja som ne-
slu‰n˘? To ma uráÏalo. Vylepenie
hesla  na volebnú miestnosÈ bolo lo-
gick˘m pokraãovaním môjho vzdoru.
Vtedy sa mi to nezdalo aÏ také zá-
vaÏné, aké dôsledky to napokon pre
mÀa malo. A z toho sa odvíjali ìal‰ie
skutky. Lebo zasa som u‰iel a pribud-
li ìal‰ie problémy. Veì aj minister
vnútra sa bol na mÀa pozrieÈ, aby na
vlastné oãi videl, ako vyzerá chlap, ão
u‰iel z väzenia  a napísal ten list.

âiÏe on ten list dostal?
Dostal. 
A kde bol za vami minister?
V Ruzyni. Vtedy som si vytrpel.

Prakticky ma bili kaÏd˘ deÀ. Vytiahli
ma z korekcie, to bola taká cela
v pivnici bez okien, navliekli na mÀa
kazajku, zavesili ma na hák, a keì
som sa nemohol h˘baÈ, tak do mÀa
kopali. (Roztriasli sa mu ruky a slzy
stekali po tvári, prestal hovoriÈ. AÏ po
hodnej chvíli pokraãoval.) Vy‰etrovali
ma a chceli vedieÈ, kto mi pomáhal,
od koho som získal informácie. 

âiÏe pri t˘ch v˘sluchoch vás
mlátili?

No a ako! Keì som sedel na sto-
liãke, priviazali mi vzadu ruky a facky
boli iba pohladením. Keì som neod-
povedal podºa ich predstáv, dostal
som úder. Niekoºkokrát som bol tak˘
zbit˘, Ïe som vôbec necítil, Ïe ma e‰-
te bijú. To padalo do mÀa ako do
vreca. Niekoºkokrát som si myslel, Ïe
uÏ je po mne. 

Preão vás dali do korekcie?
Zvyãajne to bolo za nejak˘ trest.

Len za to, Ïe som u‰iel. Hneì na
zaãiatku ma tam strãili.

Ako dlho ste tam boli?
Neviem, celkom som stratil po-

jem o ãase. Bol som tak˘ ubit˘, v‰et-
ko ma bolelo, len spaÈ sa mi chcelo.
A vÏdy, keì sa otvorili dvere, tak mi
srdce... (ËaÏk˘ dych a hork˘ plaã, ru-
ky znovu roztrasené.) 

Ako dlho ste boli vo väzení?
Kedy vás pustili?

V roku 1974. 
To ste mali 34 rokov, takÏe

celú mladosÈ vám zniãili vo väze-
niach. Spomínali ste,  Ïe ste písali
básne.

Mám ich asi ‰esÈsto. Aj veºa pes-
niãiek som zloÏil. V‰elijaké.

V‰etky si pamätáte?
Pamätám, ale niekedy sa musím

na ne rozpamätávaÈ. Vymyslel som
tajné písmo, no roz‰ifrovali ho. VÏdy
nasledovalo jedno a to isté. Korekcia,
bitky. (Plaã.) Jednu pesniãku som
spieval na cintoríne VrakuÀa: 

Zlovestné svietia svetlá v noci na koridore.
Dávno by sme mali spať, no 
takmer všetci sme hore.
Čakajúc na hrozné dávky z guľometu, ktoré mnohých z priateľov
do zabudnutia smrťou zmetú.

Zlovestne sa týčia strážne veže a na nich muži so samopalmi, 
oni spôsobili aj rodinám obetí náreky s krvavými žiaľmi.
Veď sú to neľudia, ich svedomie už dávno stvrdlo na kameň,
zastrelia každého, koho im naženú pred hlaveň.
(Nemôžem ďalej. Plač, triaška rúk. )

Vo väzení ste boli ‰trnásÈ ro-
kov s mal˘mi prestávkami na
úteku. Pomysleli ste si niekedy,
Ïe predsa raz bude lep‰ie? âo
vám dávalo nádej?

VÏdy som tomu veril. Pri Ïivote
ma drÏala viera v Boha.

V roku 1968 nastalo isté uvoº-
nenie. Aj vo väzeni?

V 68 vo väzení nebolo vôbec
Ïiadne uvoºnenie. Pamätám si jeden
v˘stup. Pri‰iel nám tam niekto roz-
právaÈ o tom, aby sme si nemysleli,
Ïe nás pustia. Îe v‰etko, ão sme vy-
konali, sa hodí za hlavu. Potom zaãa-
la diskusia a ja som vystúpil s poÏia-
davkou, Ïe keì je uÏ taká voºnej‰ia
doba, mohli by nám dovoliÈ aspoÀ
pitralon po holení. V‰etci zaãali hulá-
kaÈ a ja som bol strieskan˘. 

V Plzni na Boroch bola o‰etrovÀa.
Vybrali ma za o‰etrovateºa. Na tej o‰et-
rovni nás bolo ‰trnásÈ. Zatvorili nás tam
a kapitán âíÏek s tak˘m evanjelick˘m
posmechom nám povedal, Ïe tu bude-
me maÈ ãas len pre seba. V miestnosti
boli po oboch stranách postele, bolo
ich ‰estnásÈ, ale nás len ‰trnásÈ. Siedmi
sme boli o‰etrovatelia a siedmich naka-
zili Weilovou chorobou, chlorpromazi-
novou horúãkou, ãervenkou... 

Pokraãovanie na 12. strane
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Podrobnosti o bombardovaní
Zlat˘ch Moraviec v roku 1945 mi
rozprával Stano Maruniak. Po
Viedenskej arbitráÏi bol ako 16-
roãn˘ s celou národne orientova-
nou rodinou nútene vysÈahovan˘
do Zlat˘ch Moraviec. Ob˘vali dve
miestnosti na prízemí v Palote.
Dnes je ich byt súãasÈou nemoc-
nice. Vtedy to bola ‰tátna budo-
va v ktorej sídlil okresn˘ úrad.
Podºa Maruniaka b˘valo v nej vy-
‰e desaÈ rodín. Maruniak je dnes
uÏ neboh˘. Odsedel si desaÈ ro-
kov v Jáchymove a v Leopoldove
a po vzniku organizácie politic-
k˘ch väzÀov stal sa jej ãlenom. 

Mesto bombardovali dopoludnia
na Kvetnú nedeºu 1945. Bol to uzná-
van˘ sviatok preto mesto bolo plné
ºudí. Jedni i‰li do kostola, iní z kosto-
la. Odrazu na dvojplo‰níku priletela
Drexlerová s naloÏen˘mi zápaln˘mi
fosforov˘mi bombami na 50 metro-
v˘ch lanách. To aby mohla lep‰ie
zasiahnuÈ cieº a zaãala mesto bom-
bardovaÈ. Plán na bombardovanie
mesta jej pripravil a nakreslil Ïandár
Oresk˘, ktor˘ bol Ïandárom aj za
prvej Slovenskej republiky. Po vojne
bol ìalej Ïandárom, ale uÏ ako vern˘
komunista. Urãite bol komunistom aj
za prvej republiky, ale sa k tomu
verejne nehlásil. 

ªudia toto neãakali a keì sa
zaãalo bombardovanie, tak sa scho-
vávali kde sa dalo, líhali si aj do jar-
kov. Bolo to zákerné prekvapenie pre
mesto.

A bomby padali
Prvá bomba spadla na kraj chod-

níka pred menzou a vyhæbila tam asi
meter hlbok˘ kráter priãom zabila
Ïandára Zemanoviãa, ktor˘ tadiaº
prechádzal. Nohu mu odtrhlo v steh-
ne a zostala visieÈ asi na jednom cen-
timetri kúsku koÏe. MUDr. Kar‰ay,
ktor˘ b˘val oproti, mu ju vreckov˘m
noÏíkom odrezal, lebo inak sa s ním
nedalo h˘baÈ. Dnes je z menzy

domov dôchodcov a v Kar‰ayho do-
me je predajÀa nábytku. Drexlerka
chcela zasiahnuÈ dom poslanca Slo-
venského snemu prof. Ruda Kru‰in-
ského, ale netrafila ho. ZároveÀ spus-
tila streºbu z guºometu z lietadla, ale
ãi trafila dom poslanca Kru‰inského
neviem, dnes na Àom niã nevidieÈ.
Ale dodnes sú na kamennom múriku
ohrady domu b˘valého  MUDr. Mrá-
za stopy po guºkách a tieÏ na jej Ïe-
leznej ãasti. 

Dom b˘valého poslanca Kru‰in-
ského je hneì vedºa domu Dr. Mráza
smerom do mesta. Jeho dcéra e‰te Ïi-
je, ale nechce o tom veºa hovoriÈ, le-
bo jej otca komunisti po vojne odsú-
dili na sedem rokov väzenia, pretoÏe
bol poslancom nepriateºského ‰tátu.
Teda Slovenského ‰tátu, ktor˘ bol
v tom ãase uznan˘ 21 ‰tátmi sveta. 

Druhú bombu hodila na Melãá-
kov dom. Ten za prvej âSR kúpil od
Ïidov dolnú synagógu a urobil z nej
sódovkáreÀ. Po vojne ju prerobili na
pekáreÀ. Budova stojí dodnes. Po ro-
ku 1989 ju Ïidia chceli re‰tituovaÈ,
lenÏe nemali Ïiadne doklady a evi-
dencia potvrdila jej predaj.

Zhorela zaživa
Tretiu bombu chcela hodiÈ na ro-

botnícky dom v malej uliãke, kde bo-
lo v tom ãase veliteºstvo Hlinkovej
gardy. Zase netrafila, ale bomba
spadla na dom ‰ustra âekmeho
oproti robotníckemu domu. Jeho Ïe-
na zaÏiva zhorela a on utrpel ÈaÏké
popáleniny na rukách a na tvári, keì
ju zachraÀoval z horiaceho domu. Po
zahojení mu ostali ÈaÏké jazvy, ktoré
mu znetvorili tvár a obmedzovali po-
hyb prstov a rúk. 

·tvrtú bombu hodila na b˘valú
me‰tianku, v ktorej vtedy bolo veliteº-
stvo nemeck˘ch vojakov. Budovu tra-
fila, ale ãi bol niekto zranen˘ alebo
m⁄tvy, neviem. Dnes je budova
prázdna, po vojne aÏ do roku 1989
v nej bolo sídlo MsNV. Môj neboh˘
otec spomínal, Ïe nemeckí vojaci boli
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Dokonãenie z 11. strany

Tí siedmi sa dali dobrovoºne
nakaziÈ?

âoby, to urãili väzenskí úradníci,
kto kam pôjde. Policajti chodili okolo
nás v skafandroch.  KaÏd˘ akoÏe
o‰etrovateº mal na starosti jedného
akoÏe pacienta. K˘m som bol tam,
ôsmi zomreli. Nakazen˘ weilovkou sa
ráno zobudil cel˘ ‰edomodr˘, nafúk-
nut˘. My sme ich obsluhovali, podá-
vali lieky.  Neviem ako sa to skonãilo,
lebo aj ja som ochorel. Striedavo ma
oblieval horúci a studen˘ pot, tak ma
z toho vyradili. Dali ma na izolaã-
ku.Ten, ktorého som o‰etroval sa
volal Július Droppa. Zomrel na wei-
lovku. O ão ide som sa dozvedel
z chorobopisov, ktoré si lekári zabud-
li na o‰etrovni.  

TakÏe v Plzni na Boroch sa ro-
bili takéto medicínske experi-
menty?

(Plaã, trasenie rúk.)
Koºko väzníc ste spoznali

zblízka?
Pankrác, RuzyÀ, Bory, Zámrsk,

Pardubice, Leopoldov, Ilava. V Pardu-
biciach som raz spieval a pridala sa
nejaká väzenkyÀa z vedºaj‰ej cely.
Bachari vrieskali, aby sme boli ticho.
Neposlúchli sme. Potom som poãul
ako zav⁄zgali dvere a tá Ïena kriãala,
plakala, iste ju bili. O chvíºu som do-
stal aj ja. 

A ão ste spievali?
KaÈu‰u.
Spomínali ste, Ïe sudca  Bará-

nek, ktor˘ vás súdil, zostal sud-
com aj po roku 1989? Boli ste re-
habilitovan˘?

PoÏiadal som o rehabilitáciu, ale
z Plzne mi napísali, Ïe v‰etky spisy uÏ
skartovali a z Ostravy mi ani neodpo-
vedali. No a na krajskom súde mi
povedali, Ïe vzhºadom na to, Ïe
nemám  kompletnú dokumentáciu,
nemôÏem byÈ rehabilitovan˘. Na dô-
vaÏok mi koncom roka 2018 zníÏili aj
dôchodok.

Eva Zelenayová

Život v korekcii

a na háku
Keď bombardovali 

Zlaté Moravce



umiestnení v budove gymnázia a po-
niãili v nej takmer v‰etky okná, lebo
ich otvárali vytrhovaním a nie kºuãka-
mi. Vtedy uÏ „beÏalo“ Povstanie
a chovanie Nemcov bolo adekvátne
k danej situácii.

Piata bomba trafila Oreského
dom. âi to urobila úmyselne alebo sa
pom˘lila, neviem. V meste panovala
nálada – Oresk˘ dostal to, ão mu
patrí. 

Pri tomto bombardovaní krúÏila
nad mestom a nalietavala kaÏdú
bombu samostatne. ªudia boli vy-
stra‰ení, lebo v‰ade bol pokoj a zrazu
bombardovanie. 

Po vojne preverovala
To je v‰etko, ão viem o bombar-

dovaní, ão mi porozprával neboh˘
Stano Maruniak a nieão mi doplnili
starí, dnes uÏ vy‰e osemdesiatroãní
pamätníci. Dne‰ní povojnoví ºudia
o tomto bombardovaní niã nevedia,
a ani ja by som o tom nevedel, keby
ma na to neupozornil Stano Maru-
niak. 

Po vojne sa Ïidovka Drexlerová
stala predsedkyÀou preverovacej ko-
misie pre v‰etk˘ch uãiteºov a ‰tát-
nych zamestnancov. Skúmala ako sa
chovali a aké postoje zastávali za Slo-
venského ‰tátu. Zase sa tu najviac
rozdrapovali komunisti a partizáni,
ak skutoãne nimi aj boli. 

Môj neboh˘ otec bol profesorom
na gymnáziu a súãasne aj správcom
Matice slovenskej v meste. TakÏe aj
môj otec sa dostal pred túto komisiu.
Patril k prvej formujúcej sa inteligen-
cii po vzniku prvej âSR. Maturoval
v roku 1933 na gymnáziu, kde väã‰i-
na profesorov bola ãeskej národnos-
ti. Po maturite nedostal Ïiadne za-
mestnanie, chcel ísÈ na vysokú ‰kolu,
ale ako polosirota nemal na to fi-
nanãné prostriedky. Vtedy platilo, Ïe
pre chudobn˘ch ‰tudentov jestvovala
moÏnosÈ dostaÈ ‰tátne ‰tipendium,
ale to musel podpísaÈ riaditeº gymná-
zia. Ale riaditeº - âech  Skovajska mu
odmietol podpísaÈ ÏiadosÈ. Preto sa
rozhodol pre nástup na základnú vo-
jenskú sluÏbu. Po vojne sa postupne
dostal uãiÈ na cirkevné dedinské ‰ko-
ly a neskôr si doplnil vzdelanie aj
o vysoko‰kolské. 

Aktívny Matičiar
Organizoval rôzne matiãné akcie

v meste, ão sa stalo t⁄Àom v oku rôz-
nym maìarónom. Mesto bolo prak-
ticky maìarské a slovenãina sa pou-
Ïívala  len v ‰kolách alebo u beÏn˘ch
ºudí. Ale problém bol v inom.

Otec môjho otca padol v prvej
svetovej vojne. Prvú triedu chodil
dvakrát. Prv˘ raz po maìarsky a po
vzniku âSR znovu, ale po slovensky
v KÀaÏiciach. Jeho matka nebola za-
mestnaná, veì vtedy bolo málo
moÏn˘ch zamestnaní pre Ïeny, bola
teda domáca a roºníãka. Keì ovdo-
vela ihneì odi‰la na dolnú zem do
dne‰ného Maìarska pracovaÈ na
majetky, aby si zarobila nejaké pe-
niaze. Otec ako Ïiak gymnázia tieÏ
potreboval peniaze a tie si zabezpe-
ãoval vyuãovaním slab‰ích Ïiakov
z lep‰ích rodín alebo okopávaním re-
py a kukurice poãas prázdnin na ma-
jetku Drexlerovcov. Práve otec  Drex-
lerovej stál ako dozor nad robotník-
mi a stále sa môjmu otcovi vyhráÏal,
Ïe niã nerobí a zle robí a niã mu ne-
zaplatí. 

A tu zrazu sa stretli proti sebe
otec ako profesor na gymnáziu
a ona, Drexlerka, ako predsedkyÀa
preverovacej komisie. Ako novodo-
bá predstaviteºka moci v meste za-
ãala skákaÈ proti otcovi. Ten jej niã
nenechal a zaútoãil na Àu: „Ty ‰pina
jedna.... no to písaÈ nebudem, to si
poºahky kaÏd˘ domyslí. Po tomto
tvrdom v˘stupe, keì jej otec nezo-
stal niã dlÏn˘  a vykriãal jej minulosÈ
aj to, ako sa k nemu chovala, keì
ako Ïiak gymnázia u nich brigado-
val, komisiu rozpustili. Drexlerka tieÏ
neãakala a za dva dni u‰la do Anglic-
ka. Preão ne‰la do Moskvy ãi inde do
ZSSR nikto nevie. TotiÏ Drexlerovci
boli veºkostatkármi v meste a jej otec
zaãiatkom vojny u‰iel do Anglicka.
Mala brata, veºmi dobrého architek-
ta, ktor˘ robil v Berlíne dovtedy, k˘m
nezaãali Ïidov v Nemecku likvidovaÈ.

Predsedom novej preverovacej
komisie sa stal Horvath, ktor˘ bol za
Slovenského ‰tátu v Hlinkovej garde
a po vojne aÏ do smrti sa z neho stal
vern˘ komunista. 

MUDr. ªubomír S˘kora
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Protest
Kongresu slovenskej 

inteligencie voči glorifikácii 
zaniknutého štátu

V januári 2018 sme si pripomenuli 25 ro-
kov, teda štvrťstoročie od chvíle, keď sa Slo-
vensko opäť stalo samostatným a suverénnym
štátom na mape Európy i sveta. Za vznik slo-
bodnej SR sa plnou váhou postavil aj Kongres
slovenskej inteligencie, ktorý od roku 1992
združoval národne zmýšľajúcu inteligenciu. KSI
preto cíti potrebu reagovať na javy, ktoré našu
štátnosť aj po štvrťstoročí spochybňujú či mar-
ginalizujú.

Vyjadrujeme naše sklamanie nad tým, že
ponad historickú skutočnosť obnovy slovenskej
štátnosti a vzniku druhej Slovenskej republiky
politické vedenie SR, štátne orgány i médiá pre-
šli len okrajovo. Dátum štátnej nezávislosti je
pritom v kultúrnom svete kľúčový. 

Zamlčuje sa, či dokonca kriminalizuje ďal-
ší kľúčový medzník slovenského emancipačné-
ho vývoja, a to dosiahnutie autonómie Sloven-
ska 6. októbra 1938. Vtedy si Slováci po prvý-
krát konštituovali vlastnú národnú vládu
i vlastný zákonodarný zbor.

Miesto toho sme prakticky celý rok 2018
svedkami osláv zaniknutého Československa.
Vznik aj dejiny ČSR sa podávajú nekriticky, až
glorifikačne, a to aj v rámci RTVS, ktorá by už
svojou podstatou verejnoprávnej inštitúcie mala
podávať historické fakty objektívne a vyvážene
a pri prezentácii histórie zohľadňovať sloven-
ský národný zreteľ.

Pripomíname, že T. G. Masaryk a E. Be-
neš, napriek zakladateľským i povojnovým
zmluvám, budovali ČSR od prvého dňa ako čes-
ký štát s pripojením Slovenska. Štátnou ideoló-
giou bol čechoslovakizmus.

Odmietame oslavovať štát, ktorý Slová-
kov neuznal za národ, upieral ich prirodzené
národné i sociálne práva, ktorého četníci strie-
ľali do štrajkujúcich, a ktorý státisíce Slovákov
vyhnal za prácou do cudziny.

Vyslovujeme svoj protest proti tomu, aby
verejnoprávna RTVS ostentatívne ignorovala
tradície zápasu o štátnu nezávislosť Slovenska,
nespočetné snahy i obety slovenských vlasten-
cov doma i v exile, ba dokonca očierňovala za-
kladateľské garnitúry Slovenskej republiky
a oslavovala štát, ktorý sa pre Slovákov ukázal
byť slepou uličkou vývoja.

1. hovorca KSI Martin Lacko

Bratislava  7 .11. 2018
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1. januára 1993 vo‰la Sloven-
ská republika do Ïivota ako nezávisl˘
samostatn˘ ‰tát s úplnou a pôvod-
nou ‰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 Hnili-
ca. Vysvätil ho roÏÀavsk˘ biskup Ró-
bert PoboÏn˘.

5. januára 1968 zvolili Alexand-
ra Dubãeka za 1. tajomníka ÚV KSâ,
ãím sa zaãala Dubãekova jar. 

8. januára 1950 zomrel ban-
skobystrick˘ biskup Andrej ·krábik.

18. januára 1939 sa v Bratisla-
ve  konalo prvé slávnostné zasada-
nie Slovenského snemu.

20. januára 1928 vláda âesko-
slovenskej republiky schválila „Mo-
dus vivendi“, dohodu medzi âSR
a Svätou stolicou.

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

STALO SA

Pri sladkom potešení
Predsedníãka nitrianskej regionálnej organizácie PV

ZPKO A. Loudová je nedostíÏnou cukrárkou. Jej skvelej torte
neodolá ani najväã‰í odporca sladkosti. 

Pred Vianocami si na nej zama‰krtilo vedenie PV ZPKO

spolu s viacer˘mi ãlenmi. Zastavil sa aj Ladislav Solár, prv˘
zºava, s ktor˘m je rozhovor v tomto ãísle Svedectva. Vedºa
neho AlÏbeta Loudová, Ján Liteck˘ ·veda, Ján Ko‰iar a Rafael
Rafaj. Gratulácia patrila najmä predsedovi organizácie, ktor˘
14. decembra oslávil okrúhle sedemdesiatiny. Îivio!

(ez)

Ešte raz
Ešte raz sa musím dvihnúť a ísť v šíru diaľ, sveta kraj.
Tam kde je stále máj, slobody pravý raj.
Tam niekde na Havaj a ešte snáď kúsok v diaľ, kde nehrozí mi kriminál. 
Ten kriminál, ktorý mi mladosť vzal a v srdci zanechal bolesť a žiaľ.
Človek by sa nad sebou trpko pousmial, to som si, to som si, ale dal.

Každé ráno s túžbou sa pozerám za koridory, 
vidím tam v diaľke v rozbresku zory tiahnuť sa hory.
Ktoré ma lákajú, mne smutnému spať nedajú, do ďalekých svetov ma stále volajú.
Do ďalekých svetov ma stále volajú. 

Už plavím sa morom k ďalekým obzorom a svoje zbohom z lode vám dám.
Ešte raz ku brehu vám zamávam. 
Tam kde letia mraky ja si plávam taky,
a svoje zraky len kupredu upieram.
Som rád, že brehy tie v dohľade mám. 

Ešte raz sa musím zdvihnúť a ísť v šíru diaľ, sveta kraj.
Tam ma žiaden vietor ešte nikdy nezavial.
Do krajín krásnych kde je ľud šťastný, počuť dievčatá sa smiať.
A na to, čo bolo, viac nespomínať, a na to, čo bolo, viac nespomínať. 

Verše z väzenia
Povedzte mojej materi 

Povedzte mojej materi,
že ja som tu stratený,
že ja  od rána do nocí,
vachtle brúsim a nie je mi pomoci.
Povedzte mojej dievčine,

že ja tu sedím nevine.
Že ja tu v krivde, biede žijem,
do úmoru na svojich tyranov driem.

Povedzte mojim kamarátom,
nech jednajú tvrdo ako hrom.
Nech na väzenie udrú v nejaký deň,
a dostanú ma z neho von.

LADISLALADISLAV SOLÁRV SOLÁR
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✞ Vo veku 89 rokov, 27. novem-
bra 2018, zomrel Felix NE·TRÁK zo
Serede, predseda poboãky PV ZPKO
Galanta-Sereì. Posledná rozlúãka sa
konala 30. novembra 2018 na cin-
toríne v Seredi. Poslednej rozlúãky sa
za regionálnu organizáciu v Trnave 
zúãastnili predsedníãka Beáta ëure-
ková a ãlenovia Jana Masafiová a Pa-
vel Izakoviã.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 64 rokov,
25. novembra 2018, zomrel Marián
REPÁK, ãlen poboãky PV ZPKO v Le-
voãi. Posledná rozlúãka sa konala 28.
novembra 2018 na cintoríne v Levoãi. 

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR

MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

10 EUR

Ing. Viliam Zopp, Bratislava 10 EUR

RNDr. Jozef Kollár, ·aºa 100 EUR

Martin Lacko, Modrová 20 EUR

Z lásky k ãloveku, Bratislava 165 EUR

Milan Bariãák, Nová Dubnica 20 EUR

Mária Brani‰ová, Bratislava 10 EUR

Oºga Búzová, Bratislava 15 EUR

RNDr. Vadoviã, Bratislava 20 EUR

Elena ·ebová, Bratislava 10 EUR

Ernest Ponechal, Tepliãka nad Váhom

20 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

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. Vydáva-
nie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obra-
ciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãaso-
pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stra-

tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Verí-
me v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o po-
moc 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 Ob-
chodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej

Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.

Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej ko-

rektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane

Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok

sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo

štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00

a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903

946 718.

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

55 rokov

Mária Hollá, Nitra 7.1.1964

60 rokov

Jozef Gadu‰, Levoãa 9.1.1959

65 rokov

Mária ·korecová, Nitra 27.1.1954
ªudmila Meli‰ová, Ko‰ 10.1.1954

70 rokov

MUDr. Agnesa Sandtnerová, Pezinok
1.1.1949

72 rokov

Marta Jajcajová, Bratislava
25.1.1947

75 rokov

Marian Burík, Ilava 18.1.1944
Oºga ·afráneková, Humenné

12.1.1944
Melánia Komarová, Spi‰ská Nová Ves

24.1.1944

80 rokov

Anna Fodorová. Îilina 1.1.1939
Anna Buãková, Polomka 5.1.1939 

81 rokov

Alojzia Rafajová, Îilina 28.1.1938
Agnesa Kuda‰íková, Levoãa21.1.1938

84 rokov

Franti‰ek BoÏa, Humenné 15.7.1935

85rokov

Jozef Turãek, Veºk˘ Lapá‰
25.1.1934

86 rokov

Ján Hric, Badín 30.1.1933

87 rokov

Helena Lauková, Sv. Anton
7.1.1932

88 rokov

Mária Pla‰tiaková, Nitra 2.1.1931

89 rokov

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

90 rokov

Milan BaláÏ, Trnava 14.1.1929

91 rokov

Pavol Lavo, Nitra 13.1.1928

95 rokov

Viktória ·u‰eková, Zlaté Moravce
23.1.1924

99 rokov

Ján David, Doln˘ Kubín 19.1.1920

Jubilantom srdeãne 
blahoÏeláme
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