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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Naučil som sa hovoriť s Bohom
NÁŠ ROZHOVOR
Arpád Tarnóczy (1936) mal
rok, keì mu otec tragicky zahynul pri autonehode. Jeho star‰í
brat mal dva roky a mlad‰í sa narodil dva mesiace po smrti otca.
Svoj aristokratick˘ pôvod pocítil
hneì po vojne. S triednymi nepriateºmi sa komunistick˘ reÏim
nehral. Zat˘kanie, bitky a väzenské cely to bola jeho mladosÈ. ZamestnaÈ sa mohol iba ako pomocn˘ robotník. V chemick˘ch
závodoch pracoval aÏ do roku
1990. Z hasiãského bazéna urobil
plaveck˘ a 23 rokov v Àom úspe‰ne trénoval vodn˘ch pólistov.
Po zmene reÏimu sa stal prednostom okresného úradu, no sám
poÏiadal o uvoºnenie z funkcie
(pozri autentick˘ dokument na
str. 16). Stal sa poslancom NR SR,
veºvyslancom v Maìarsku, rytierom Maltézskeho rádu i predsedom PV ZPKO. V roku 1996 predloÏil v parlamente návrh zákona
o amorálnosti a protiprávnosti
komunistického reÏimu, ktor˘
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Arpád Tarnóczy

Nedajme si ukradnúť
vlastnú identitu
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Eva Zelenayová

Kde sú naši
velikáni
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Kardinál Ján Chryzostom Korec predstavuje pre politick˘ch väzÀov
svedomie národa. Na snímke mu Arpád Tarnóczy blahoÏelá k Ïivotnému
jubileu.
Foto Rudolf Zelenay

poslanci schválili. Je Ïenat˘,
otcom dvoch detí. Odkazuje:
ªudsk˘ Ïivot má zmysel hlavne
vtedy, keì v nieão veríte a keì
preto, v ão veríte aj nieão
urobíte.
Vá‰ Ïivotn˘ príbeh nie je typick˘m príbehom slovenskej
rodiny. Ako sa komunistick˘ re-

Aktivity Predsedníctva
PV ZPKO
4
Rezolúcie z kongresu
INTERASSO
5-6
Stop mediálnej hystérii
7

Ïim vysporiadal s rodinou, ktorej
v kolónke sociálny pôvod svietilo: aristokratick˘?
Bol som e‰te dieÈa, keì som sa
v roku 1945 zhodou okolnosti ocitol
v dave, ktor˘ komunistickí funkcionári so samopalmi na pleciach
presviedãali, Ïe teraz nastal ãas, kedy
pánom vykrútime krk.
Pokraãovanie na 10. strane

Ivan Mrva

Aký to bol štát?

Vojtech Ottmar
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Ján Litecký Šveda

Konzervatívec
neuteká
od politiky

Náčelnícke
kreslo
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Ale, nenechaj
si špiniť na hlavu
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Nedajme si ukradnúť vlastnú identitu
V súãasnosti v súvislosti s udalosÈami na Ukrajine uÏ aj premiér hovorí,
Ïe médiám neverí, lebo ne‰íria informácie, ale propagandu. No ani propaganda by nemusela byÈ uráÏlivou, a uÏ
vonkoncom nie vo verejnoprávnych
médiách. DeÀ Ústavy SR bol vyhlásen˘
ako ‰tátny sviatok, poãas ktorého by
sme si s pietou mali pripomínaÈ získanie samostatnosti a základného zákona ‰tátu. Namiesto toho nás redaktor
Slovenského rozhlasu v tento deÀ informoval: pri dátume 1. september je
dopísané DeÀ Ústavy. A dal slovo
politikovi, ktor˘ hlasoval proti prijatiu
tejto Ústavy - Jánovi âarnogurskému.
NuÏ a cel˘ príbeh o získaní ‰tátnej samostatnosti, ktorú schválenie Ústavy
SR predstavuje, sa odvíjal len a len od
jej nedostatkov. Napriek tomu, Ïe
pre‰la kritick˘m posudzovaním európskych in‰titúcií a vyjadrili sa o nej, Ïe je
‰tandardnou ústavou. Dokonca
Slovenská televízia zaradila informáciu o Ústave na koniec domáceho
spravodajstva.
Ako veºmi kontrastovali oslavy
DÀa Ústavy s in˘m ‰tátnym sviatkom –
SNP, sme sa mohli presvedãiÈ na vlastné oãi. K˘m DeÀ Ústavy sa zaobi‰iel
bez úãastí ‰tátnych predstaviteºov na
verejnej spomienke, oslavy SNP mi pripomenuli roky pred tzv. NeÏnou revolúciou. âo sme vlastne oslavovali?
Slovenské národné povstanie zabránilo oficiálnemu prechodu Slovenska
a jeho armády na protinacistickú
stranu. Ur˘chlenie zaãiatku povstania
vyprovokovali bene‰ovci a ich domáci
kolaboranti spolu s komunistami, aby
zabránili zachovaniu samostatnej
Slovenskej republiky. Bene‰ sa po vojne veºmi radikálne, a ako hovorí historik Ivan Mrva, aj gangstersk˘m spôsobom vysporiadal so slovenskou
otázkou a jej protagonistami. Svetová

propaganda preto úãelovo vytvárala
zo Slovenska a Slovákov „zl˘ch fa‰istov“ a dávala im ìal‰ie dehonestujúce prívlastky. Svet prijímal „informácie“ z praÏského centra v Lond˘ne
a od 30 tisíc signatárov petície za
pripojenie Slovenska k Maìarsku.
Dodnes tento bene‰ovsko-komunistick˘ obraz povstania sa prijíma ako
jedin˘ správny. BohuÏiaº.

Arpád Tarnóczy, predseda PV ZPKO

Smutnou skutoãnosÈou zostáva,
Ïe na Slovensku ovládli médiá protislovenské aÏ proti‰tátne Ïivly. Uzurpovanie médií bolo prv˘m krokom
k ovládnutiu verejnej mienky s cieºom
vytvárania duchovn˘ch bezdomovcov.
Darí sa im. A nielen súkromn˘m médiám, ale aj verejnoprávnej televízii
a rozhlasu, ktoré sú v rukách protislovensk˘ch kvázi novinárov, deformujúcich fakty a udalosti, vyhºadávajúcich
jednostranné negatívne informácie,
z ktor˘ch cítiÈ otvorené nepriateºstvo
voãi Slovákom a Slovensku.
Kdesi spod zeme sa vykutali Bene‰ove a Gottwaldove detiãky, ktoré

dostávajú masívnu mediálnu podporu,
aby Slovákov presvedãili, Ïe rozdelenie
federácie bolo omylom, a tí „slovenskí
hlupáãikovia ani nevedia preão“.
Odznelo v diskusii na ãeskej televíznej
stanici, kde Slovákov zastupovali páni
·imeãka a Hríb. Zrejme sú dobre
finanãne zabezpeãení, lebo majú dosÈ
prostriedkov na filmy, relácie, nákup
svedomia tvorcov t˘chto programov.
KúpiÈ sa dá v‰etko, ako povedal bezbreh˘ filantrop a e‰te bezbrehej‰í
finanãn˘ ‰pekulant George Soros.
Nás star‰ích zaráÏa najmä skutoãnosÈ,
Ïe sa to deje kontinuálne a úspe‰ne
uÏ od roku 1945. Zlyháva ‰kolstvo,
kde absentuje vlastiveda, zlyhávajú
in‰titúcie, ktoré sa hrdia názvom
„slovenská/slovensk˘/slovenské“. Na‰e dejiny by koneãne mali byÈ slovenské, ale tzv. na‰i historici usilovne pracujú na tom, aby sme si na nich
nemali ão váÏiÈ. Aby sme nemali
dôvod pociÈovaÈ lásku k vlasti, ão je
samozrejmosÈou u v‰etk˘ch národoch sveta. Pritom máme historikov,
ktorí vedia písaÈ pravdu, uznáva ich
svet, iba doma sú zaznávaní, zneucÈovaní. Historiãka a znalkyÀa na v‰etko
súdruÏka Katarína Zavacká, Du‰an
Kováã a Stanislav Miãev ich vyhlásili
za nespôsobil˘ch.
Ako ìalej? Ako demokraticky deratizovaÈ a poslaÈ na 28. poschodie
budovy STV tlupu zapredancov? Máme predsa nárok na svoj slovensk˘
rozhlas a svoju slovenskú televíziu!
Bez radikálnych opatrení (ktoré tu uÏ
raz boli a ãuduj sa svete, demokratick˘ svet na tom nena‰iel chybu!) to asi
nepôjde. A moÏno sa nakoniec ºud
zobudí a urobí poriadok po svojom.
Pochopiteºne, Ïe tzv. nezávislé médiá
nekritizujem, robia predsa to, za ão
ich platia, a keìÏe boli vychované k jedinej láske - k zlatému teºaÈu, niet im
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Arpád Tarnóczy v rokovacej sále NR SR.

ão vyãítaÈ. To si uvedomujem. Ale pri
udeºovaní licencií by pomohlo, keby
jednou z podmienok bola lojálnosÈ
k ‰tátu, v ktorom pôsobia! Chceme
tak veºa? Vo zvrchovanom ‰táte?
Ukazuje sa, Ïe zákon na ochranu
a obranu Slovenskej republiky nám
veºmi ch˘ba. Kedysi boli tvrd˘mi
odporcami tohto zákona práve tí, ão
Slovensko a slovenskosÈ, dne‰n˘m

Foto Eva Zelenayová

jazykom povedané, nemusia. A od
nemusia je veºmi blízko k aktivitám
smerujúcim k de‰trukcii ‰tátu. Deje sa
to pred na‰imi oãami. Je najvy‰‰í ãas
predloÏiÈ návrh takého zákona do NR
SR, veì takéto zákony majú takmer
v‰etky demokratické ‰táty. Len nám,
„zaostal˘m“
Slovákom
poradili
neprijaÈ ho.
âo ma zvlá‰È znepokojuje, je

zneuÏívanie agendy ºudsk˘ch práv. UÏ
dlhodobo patria do arzenálu niektor˘ch politick˘ch strán a mimovládnych
organizácii proti ãomukoºvek, ão je
slovenské a kresÈanské. KaÏd˘, kto sa
usiluje o zachovanie národn˘ch
hodnôt, tradícií, histórie a jazyka je
tvrdo ostrakizovan˘. V pozadí presadzovania nov˘ch ºudsk˘ch práv sa jasne
ãrta strata identity národov. V spoloãnosti sa pestuje kultúra smrti a jej
predstavitelia to nechcú vidieÈ.
Podprahovo sa verejnosti vnucuje
návrat do âesko-Slovenska. To máme
zabudnúÈ na koloniálne správanie sa
Masaryka a Bene‰a k Slovensku po
vzniku spoloãného ‰tátu? Na vnucovanie bezboÏného a ateistického masarykizmu? Na zloãiny Bene‰a proti
Slovákom po druhej svetovej vojne,
ktor˘ dal e‰te aj m⁄tveho Hlinku zlikvidovaÈ, aby odstránil symbol Slovákov?
Ich vlajka nám kaÏdodenne pripomína, ako si ctia dohody so Slovenskom.
Je mi veºmi smutno, Ïe e‰te stále sú
medzi nami ºudia, ktorí 28. októbra
na brehu Dunaja ronia slzy za „tatíãkom“ Masarykom. A na Hlinku, otca
národa, si ani pri jeho veºkom v˘roãí
nemá kto z predstaviteºov ‰tátu
spomenúÈ.
Arpád Tarnóczy

Kde sú naši velikáni?
V roku 1940 priznal
Slovensk˘ snem Andrejovi Hlinkovi titul Otec
národa. V roku 2007
prijal parlament deklaratívny zákon
o zásluhách Andreja Hlinku o ‰tátotvorn˘ slovensk˘ národ a o Slovenskú
republiku. U istej ãasti spoloãnosti vyvolal búrlivú reakciu, zodpovedajúcu
prejavom komunistick˘ch aktivistov
v roku 1936 poãas zjazdu HSªS, keì
chodníky mesta popísali sloganom
Hitler-Horthy-Hlinka, jedna linka. Komunisti nenávideli Hlinku. Ako kÀaz
stelesÀoval kresÈanskú morálku, ktorú
oni neuznávali. Hlinka bol jedineãn˘m
zjavom v slovenskej histórii. ZraÀovala
ho materiálna bieda ºudí a odmietal
maìarizáciu i ateizáciu národa. Hoci

bol kÀazom, dokázal prakticky usmerÀovaÈ ºudí a zakladaním potravinov˘ch druÏstiev ich aj dvíhaÈ z biedy.
Oãakával, Ïe vznikom spoloãného ‰tátu s âechmi sa skonãí národnostn˘
útlak Slovákov. Veºmi skoro spoznal,

SLOVO SVEDECTVA
ako Praha ekonomicky vyuÏíva Slovensko a navy‰e ohrozuje jeho náboÏenskú integritu. Podºa historika Ivana
Mrvu slovenská historiografia je mnoho dlÏná svojmu národu. Mnoho udalosti z na‰ich dejín zostalo neobjasnen˘ch, utajen˘ch, lebo nezapadali do
rámca ãechoslovakizmu. Aj v súvislosti
s Andrejom Hlinkom, M. R. ·tefánikom, s kreovaním vlád, v ktor˘ch si
âesi urobili zo Slovákov ‰tatistov. Je

dôleÏité si to pripomínaÈ a poÏadovaÈ
otvorenú diskusiu o na‰ich dejinách.
Tak, ako to poÏaduje Mrva (pozri na
strane 8). NemôÏeme mlãaÈ, keì uÏ aj
mlad˘ch historikov, ktorí si dovolia
inak interpretovaÈ slovenské dejiny
v období druhej svetovej vojny neÏ
samozvaní cenzori Du‰an Kováã, Katarína Zavacká a Stanislav Miãev,
oznaãia za hoch‰taplerov. Tu uÏ nejde
len o diskreditáciu a zhanobenie mladého a plodného historika (Martina
Lacka), ale o renesanciu boº‰evizmu.
A t˘ch slovensk˘ch dejín, ktoré boº‰evizmus sformoval. Hoc aj v Slovenskej
akadémii vied. Vieme, Ïe v nich nemal
miesto Hlinka a iní morálni velikáni.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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V Žiline
spomínali
Uplynulo 16 rokov od okamihu,
keì sme na Námestí obetí komunizmu v Îiline odhalili pamätník
obetiam komunizmu. Odvtedy je
miestom kaÏdoroãnej pietnej spomienky ãlenov Ïilinskej poboãky PV
ZPKO a bolo aj tohto roku. Stretli
sme sa 22. septembra, poloÏili k pamätníku veniec a spomínali aj na
t˘ch, ktorí nás opustili v posledn˘ch
rokoch. Na záver stretnutia zaznela
modlitba.
Anna Fodorová
predsedníãka
RO PV ZPKO v Îiline

âlenovia v˘boru Ïilinskej poboãky PV ZPKO pri pamätníku obetiam
komunizmu.
Foto archív

AKTIVITY PREDSEDNÍCTA PV ZPKO
■ Predsedníctvo PV ZPKO III.
odboj organizuje tak ako kaÏd˘
rok slávnostnú pietnu spomienku
politick˘ch väzÀov pri Pamätníku
popraven˘ch a umuãen˘ch na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni.
Uskutoãní sa 17. novembra 2014
o 11.00 hod. v DeÀ boja za slobodu
a demokraciu. Poznámka: Cintorín
vo Vrakuni je nov˘ názov RuÏinovského cintorína.
■ V súvislosti s organizova-

ním pietnej spomienky 17. novembra poÏiadajú PV ZPKO listom
rezortu diplomacie o oznámenie
tejto skutoãnosti diplomatickému
zboru.
■ Rovnako listom sa PV ZPKO
obrátia na rezort obrany, aby zabezpeãil úãasÈ ãestnej stráÏe, hudby a nosiãov vencov.
■ PV ZPKO uÏ tradiãne poz˘vajú na pietnu spomienku prezidenta Slovenskej republiky. Urobili

sme tak aj tohto roku a pozvali
prezidenta Andreja Kisku, od ktorého oãakávajú potvrdenie úãasti.
■ Predseda PV ZPKO poveruje poãas svojej neprítomnosti zastupovaním oboch podpredsedov
organizácie a Ïiada o priz˘vanie
predsedu bratislavskej organizácie
Ing. Jána Liteckého ·vedu.
■ NajbliÏ‰í snem PV ZPKO sa
uskutoãní v riadnom termíne v roku
2015.

âlenovia PV ZPKO (na obr. z roku 2011) pri kaÏdej príleÏitostí nav‰tívia pamätník Andreja Hlinku a pripomínajú
si jeho prínos pre slovensk˘ národ.
Foto Kazimír Krivo‰
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Rezolúcie prijaté na 21. kongrese INTERASSO

Sloboda zaplatená krvou
V septembrovom ãísle Svedectva sme vás
informovali o 21. kongrese na‰ej medzinárodnej organizácie INTERASSO. Kongres v Bukure‰ti prijal tri rezulúcie, z ktor˘ch uverejÀujeme
prvé dve. Tretiu nájdete v novembrovom ãísle.
Dnes, 23. augusta 2014, v pamätn˘ deÀ totalitn˘ch
reÏimov 20. storoãia apelujeme na svedomie nov˘ch poslancov Európskeho parlamentu, na Parlamentné zhromaÏdenie Rady Európy, na vlády ãlensk˘ch ‰tátov Európskej
únie a na predstaviteºov obãianskej spoloãnosti, aby ste
nezabúdali, Ïe cena dne‰nej slobody bola zaplatená krvou
mnoh˘ch obetí a vyz˘vame vás, aby ste jednoznaãne odsúdili zloãiny komunizmu v strednej a v˘chodnej Európe. Zásadné odsúdenie komunizmu popri v‰etk˘ch in˘ch
formách totality, ktoré niãili 20. storoãie, by bolo siln˘m
signálom proti populistick˘m a autoritárskym tendenciám
ohrozujúcim aj dnes obãanov Európy.
Zásadné odsúdenie komunistickej ideológie a jej reÏimov sa zatiaº zo strany Európskej únie nestalo; boli iba
ãiastkové vyjadrenia v niektor˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch.
Dôsledkom toho je bagatelizovanie komunistickej ideológie
a posilÀovanie Ïivotaschopnosti star˘ch m˘tov a hodnotení, ktoré stoja v protiklade s demokratick˘mi hodnotami,
ão môÏe viesÈ k ich politickému zneuÏitiu.
K ãomu takéto ch˘bajúce vyjadrenie o traumách minulosti môÏe aÏ viesÈ, je aktuálny prípad sibírskeho múzea
pracovného tábora - Gulagu Perm 36, ktorému hrozí zatvorenie. Obete stalinského teroru sú prekvalifikované na
obyãajn˘ch zloãincov a zradcov vlasti, bojovníci za slobodu
sú diskreditovaní ako fa‰isti. Spomienky na obete sa povaÏujú za krátkozrakú a oportunistickú politiku dejín a sú
manipulované hanliv˘mi spôsobmi. Od takejto politiky je
potrebné sa celosvetovo di‰tancovaÈ, aby sa zachovala
dôstojná spomienka na v‰etky obete diktatúr a aby sa
varovalo pred dôsledkami totalitn˘ch systémov.
INTERASSO v Bukure‰ti s veºk˘m nepochopením musí
vziaÈ na vedomie, Ïe v Bosne a Hercegovine dodnes nebol
prijat˘ nijak˘ zákon o od‰kodnení obetí komunizmu. Toto
je v porovnaní s b˘val˘mi komunistick˘mi ‰tátmi absolútna
v˘nimka. Ani pri následnom pracovnom umiestnení ºudí,
ktorí v ãasoch komunizmu niesli zodpovednosÈ, sa nikto
nep˘ta na ich minulosÈ. Návrh tzv. lustraãného zákona
vláda nikdy nebrala do úvahy. Nikomu neboli ani vrátené
nijaké majetky skonfi‰kované poãas komunizmu.
INTERASSO bude ÏiadaÈ Európsku komisiu, aby proces
ìal‰ieho zbliÏovania sa Bosny a Hercegoviny k EÚ bol
pozastaven˘, k˘m vláda nebude konaÈ vo veci od‰kodnenia obetí komunizmu.
INTERASSO na základe informácií o stave vo svojich

ãlensk˘ch organizáciách, ktoré odzneli na 21. kongrese
Ïiada
Parlamentné zhromaÏdenie Rady Európy,
príslu‰né medzinárodné organizácie ako aj mimoriadnych pozorovateºov pri OSN
- otvorene odsúdiÈ komunizmus a zakázaÈ ‰írenie
komunistickej propagandy v európskom priestore,
- upozorniÈ vládu Bosny a Hercegoviny, Ïe ak chce
pokraãovaÈ v procese zbliÏovania sa s Európskou úniou a jej
hodnotami, ‰tát musí nevyhnutne prijaÈ zákon o právnej
rehabilitácii obeti komunizmu a ich od‰kodnení.
Vlády ‰tátov a ìal‰ie zodpovedné in‰titúcie
- otvorene odsúdiÈ komunizmus a zakázaÈ ‰írenie
komunistickej propagandy v európskom priestore,
- umoÏniÈ a podporiÈ vzájomnú spoluprácu rozliãn˘ch
organizácií, ktoré sa zaoberajú spracovaním obdobia
komunistického prenasledovania v ich krajinách,
- právnu rehabilitáciu a sprístupnenie dokumentov
z obdobia komunizmu a prijaÈ v tejto oblasti patriãné
zákony,
- od‰kodniÈ obete komunizmu a t˘ch, ktorí boli za ne
zodpovední braÈ na zodpovednosÈ aj dnes.
Európsku obãiansku spoloãnosÈ
- podporovaÈ spoluprácu a existujúce siete a prístupové
mechanizmy k ‰tátnym, polo‰tátnym ako aj k obãianskym
organizáciám, aby spracovanie dejín komunistického
obdobia bolo ão najúãinnej‰ie. Kde tie siete a spojenia uÏ
existujú, tam ich v‰estranne podporovaÈ, kde ch˘bajú,
umoÏniÈ ich vznik,
- prijaÈ opatrenia, ktoré by prispeli k objasneniu
obdobia prenasledovania a osobn˘ch prípadov obetí
komunistick˘ch represií.

Podpredseda INTERASSO Ján Ko‰iar v bukure‰Èskej
väznici.
Foto archív
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ZAZNAMENALI SME

Rezolúcia číslo dva z 21. kongresu INTERASSO

Znepokojenie z totalitarizmu

Spomienkové foto z bukure‰Èského kongresu INTERASSO.

My, zástupcovia obetí komunizmu, sme znepokojení
nielen t˘m, ão sa stalo, ale najmä sa obávame, Ïe sa to
môÏe v budúcnosti zopakovaÈ. Nebolí nás len minulosÈ, ale
sme ustarostení o budúcnosÈ na‰ich detí a vnukov, ktor˘ch
budúcnosÈ bude závisieÈ od jednoty a slobody v Európe.
S obavami sledujeme, Ïe totalitárne tendencie sa
znovu preberajú k Ïivotu skrze zákony v jednotliv˘ch
krajinách postsovietskeho priestoru a s bolesÈou cítime, Ïe
politickí väzni existujú aj dnes, ako boli aj v minulosti. Sme
znepokojení, keì vidíme ako niekto na verejnosti ukazuje
alebo nosí na obleãení symboly, ktoré predstavujú
totalitné a imperiálne ideológie.
Rozhodn˘m spôsobom preto odsudzujeme rie‰enie

Za rokovacím stolom na 21. kongrese INTERASSO.
Foto Ján Ko‰iar
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Foto Ján Ko‰iar

vnútropolitick˘ch konfliktov vojensk˘m spôsobom boja
a poru‰enia územnej celistvosti, ktoré sú v rozpore so
zákonmi a medzinárodn˘mi dohodami. Sme veºmi ustarostení v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorá historicky
patrí do Európy. Obidva ‰táty, Ukrajina a Rusko sú ãlenmi
Rady Európy a to musí byÈ pre nich povinnosÈ rie‰iÈ konflikty mierov˘mi prostriedkami. S národmi Ïijúcimi na Ukrajine
vyjadrujeme svoju solidaritu v t˘chto ÈaÏk˘ch ãasoch.
INTERASSO na základe informácií o situácii vo svojich
ãlensk˘ch organizáciách, ktoré odzneli na 21. kongrese
Ïiada
Parlamentné zhromaÏdenie Rady Európy,
príslu‰né medzinárodné organizácie
ako aj mimoriadnych pozorovateºov pri OSN
- otvorene odsúdiÈ zjavné formy prejavu totalitarizmu
kaÏdého druhu ako aj etnickú, národnú a rasovú diskrimináciu a zabrániÈ takému správaniu skupín ºudí alebo
‰tátnych in‰titúcií, ktoré by mohli naru‰iÈ pokoj a slobodu
v Európe, najmä v b˘valej oblasti sovietskeho vplyvu,
- podporovaÈ v‰etky skupiny a sily, ktoré poukazujú na
zloãiny komunistick˘ch reÏimov a podporujú posilÀovanie
demokratick˘ch hodnôt,
- iniciovaÈ spoloãne s ãlensk˘mi organizáciami
INTERASSO vzdelávacie programy o totalitn˘ch reÏimoch,
aby sa v˘sledky mohli prezentovaÈ na 22. kongrese v roku
2015 v Bruseli, ak by to bolo moÏné, s podporou Európskej
komisie.
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO/VÝZVA

SPÝTALI SME SA

Arpáda Tarnóczyho,
predsedu PV ZPKO

Kanibalistická stratégia
● Pripomienkovali ste návrh Celo‰tátnej stratégie
ochrany a podpory ºudsk˘ch práv. Listom na va‰e v˘hrady voãi stratégii nov˘ch ºudsk˘ch práv reagovala
poradkyÀa premiéra Gabriela Rothmayerová. Napriek
va‰im v˘hradám predpokladá, Ïe máte radosÈ z dokumentu, ktor˘ podºa jej názoru, „potvrdí Slovenskú
republiku v civilizaãnom priestore Európy ako plnohodnotného ãlena“. Súhlasíte?
- Akoby som mohol? Naopak, s poãudovaním som

prijal jej list, lebo Európa stojí
na kresÈansk˘ch základoch,
ktoré táto stratégia popiera.
V‰etky kresÈanské organizácie na Slovensku, ku ktor˘m
sa hlási aj na‰a, majú in˘ názor na stratégiu. Navrhovaná
koncepcia ºudsk˘ch práv sa,
Ïiaº, k civilizaãn˘m hodnotám
Európy správa kanibalisticky
a je mi ºúto, Ïe ná‰mu premiérovi radia ºudia, ktoré s t˘m
súhlasia. Ná‰ názor sme si osvojovali vo vy‰etrovniach ·tátnej bezpeãnosti a zato ten jej povaÏujeme za anticivilizaãn˘.
(ez)

Nemôžeme mlčať, žiadame otvorenú diskusiu

Stop mediálnej hystérii
UÏ niekoºko t˘ÏdÀov vedú slovenské tlaãené médiá kampaÀ proti
historikovi PhDr. Martinovi Lackovi.
Zaãiatkom júla, bez toho, aby si overili pravú skutoãnosÈ, ‰írili nepravdivé
informácie, Ïe pomáhal zostaviÈ údajne extrémistické a ºudácke internetové stránky. V ãlánkoch sa M. Lackovi
pripisovali tvrdenia, ktoré nikdy
nevyslovil ani nenapísal. Útoky na jeho osobu sa vystupÀovali koncom
augusta 2014 v súvislosti s prípravou
a vysielaním dokumentárneho filmu
„Povstanie, Slovensko 1939 – 1945“,
na ktorého tvorbe Martin Lacko spolupracoval.
Scenár
dokumentu
vychádzal z jeho knihy venovanej Povstaniu.
Dobre organizovanej a ‰pinavej
Ïurnalistickej kampani podali pomocnú ruku traja na‰i kolegovia historici,
ktorí film jednomyseºne odsúdili
a ostro kritizovali RTVS za ochotu ho
odvysielaÈ. A to aj napriek tomu, Ïe
sme dosiaº od nich nezaznamenali nijaké v˘hrady, ãi uÏ vo forme recenzie
alebo odbornej polemiky s dielami
Martina Lacka. Expresívne vyjadrenia
právnej historiãky ani nepotrebujú komentár. Charakteristické v‰ak je, Ïe
v‰etci traja "cenzori" neprotestovali
a ani sa len nepozastavili nad mnoÏ-

stvom dokumentov i hran˘ch filmov
o SNP spred roka 1989, v ktor˘ch prevládal duch starej komunistickej propagandy! Práve viaceré také odvysielali v RTVS v posledn˘ch t˘ÏdÀoch. Na
rozdiel od spomínaného a napádaného dokumentu ich navy‰e uviedli bez
akejkoºvek korekcie a bez následnej
diskusie. Film "Povstanie, Slovensko
1939 - 1945" je zostaven˘ najmä
z dobov˘ch filmov˘ch t˘Ïdenníkov,
priãom ich vysielanie nie je na obrazovkách niãím neobvykl˘m. Napokon
uÏ dlhé roky je jeden propagandistick˘ filmov˘ t˘Ïdenník z komunistickej
éry kaÏd˘ t˘ÏdeÀ súãasÈou programu
verejnoprávnej RTVS i spravodajskej
TA3. Hysterická reakcia kritikov filmu
reÏiséra Vladimíra ·trica je neprimeraná a selektívna. Musíme kon‰tatovaÈ,
Ïe kritizovan˘ dokument reÏiséra V.
·trica a scenáristu M. Lacka bol oÏivením osláv okrúhleho v˘roãia SNP
a sprievodn˘ch televíznych programov, v ktor˘ch zväã‰a dominovali
jednostranné informácie a aj zavádzajúce hodnotenia.
Odmietame diskreditaãnú kampaÀ s cieºom zhanobiÈ a umlãaÈ
mladého a plodného historika PhDr.
Martina Lacka. Na tomto mieste vyz˘vame riaditeºov Historického ústavu

SAV, Vojenského historického ústavu
a Múzea SNP, aby slová, ktoré zaãiatkom júla uviedli v spoloãnom
stanovisku, Ïe sa nebránia otvorenej
diskusii, naplnili skutkami. Îiadame
tieÏ vedenie RTVS, aby usporiadala cyklus diskusn˘ch odborn˘ch relácií, kde
by sa polemicky vyjasnili názory na
neuralgické body slovensk˘ch národn˘ch dejín, predov‰etk˘m obdobia
rokov 1939 – 1945.
Doc. Ivan Mrva, prof. Jozef
·imonãiã, prof. Emília Hrabovec,
prof. Milan S. ëurica, dr. Bohumil Chmelík, prof. Ján Lukaãka,
prof. Augustín M. Húska, Ing.
arch.Stanislav Májek, dr. Jozef
M. Rydlo, dr. Ján Bobák, Ing. Ladislav Lysák, Ján Smolec, Drahoslav Machala, Anton Seme‰, Jozef Rácz, Thdr. Ján Ko‰iar, Ján
Liteck˘ – ·veda, dr. Peter Mulík,
Margita Kániková, Milica Majeriková – Molitoris, Ing. Jozef
Miku‰, dr. Petr Kubík, dr. Ivan A.
Petransk˘, Pavol Jakubãin, dr.
Peter Sokoloviã, Branislav Kinãok, dr. Peter Ja‰ek, dr. Martin
Garek, Martin Jarinkoviã, dr.
Vojtech Kárpáty, Martin Koneãn˘, dr. Ondrej Podolec, Arpád
Tarnóczy, Eva Zelenayová
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FAKTY A POLEMIKA

Česko-Slovensko - bolo mu dopriate 69 rokov života

Aký to bol štát?
âeskoslovenská, presnej‰ie v‰ak
âesko-slovenská republika zohrala
v na‰ich modern˘ch dejinách v˘znamnú úlohu. Napriek nesporn˘m
pozitívam mala aj mnoho tienist˘ch
stránok. Spoloãn˘ ‰tát âechov a Slovákov od zaãiatku trpel nestabilitou.
Po dvoch desaÈroãiach sa na krátko
decentralizoval, potom na ‰esÈ
rokov zanikol, z vôle veºmocí sa na
sklonku vojny opäÈ obnovil a 45 rokov vegetoval, napriek niekoºk˘m
pokusom získaÈ pôdu pod nohami.
Nasledovali udalosti neskorej jesene
1989 a dvojroãná agónia. âesko-Slovensko uÏ v lete 1992 fakticky zaniklo, zdá sa, Ïe navÏdy. Na jeho ãele
sa vystriedali deviati prezidenti, ani
jeden z nich neskonãil v úrade inak
iba smrÈou alebo (ne)dobrovoºnou
abdikáciou, ão tieÏ svedãí o krehkosti
‰tátu. Eduard Bene‰, takzvan˘ prezident budovateº abdikoval dokonca
dva razy. âesko-Slovensko bolo
hraãkou v rukách t˘ch, ão v Európe
tvrdili muziku. NáplÀ práce mu urãovali veºmoci. Najprv malo zabraÀovaÈ
nemeckej expanzii na juhov˘chod,
potom byÈ mostom medzi v˘chodom
a západom, na ‰tyri desaÈroãia sa
stalo vyhÀou socializmu a pevnou
hrádzou proti americkému imperializmu i západonemeckému revan‰izmu.
Vo v‰etkom zlyhalo.
E‰te pred 1. svetovou vojnou väã‰ina âechov ani Slovákov o spojení
ãesk˘ch krajín a Slovenska neuvaÏovala. âeskí politici sa usilovali naplniÈ
ãesk˘ ‰tátoprávny program len v rámci monarchie, slovenskí si za prv˘ cieº
vyt˘ãili aspoÀ dodrÏiavanie národnostného zákona a uvedenie slovenãiny do ‰kôl a administrácie. Svetová
vojna v‰etko zmenila. Poãas nej sa
postupne zaãali objavovaÈ kontúry
ãesko-slovenského ‰tátneho zväzku.
Prv˘m konkrétnym v˘sledkom bola
clevelandská dohoda v októbri 1915
medzi americk˘mi Slovákmi a âechmi, zakotvujúca republikánsku formu

8

Historik Ivan Mrva.
Foto Ladislav Lesay

vlády a federatívne usporiadanie.
Princíp zvrchovanosti Slovenska sa
zdôrazÀoval aj v ìal‰ích dokumentoch, na ktor˘ch tvorbe sa podieºali
americkí Slováci. Naproti tomu Masarykovo memorandum Independent
Bohemia (Nezávislé âechy) z mája
1915 malo in˘ obsah. Nezávisl˘
ãesk˘ ‰tát mal byÈ kon‰tituãnou monarchiou a o Slovákoch tvrdil, Ïe sú
to vlastne âesi i keì pouÏívajú svoje
náreãie ako spisovn˘ jazyk. Projekt
nového ‰tátu v strednej Európe napokon na‰iel podporu u politikov rozhodujúcich mocností Francúzska, Veºkej
Británie a USA, ktorí aÏ v poslednom
roku vojny rozhodli o likvidácii monarchie. Rozhodujúci v˘znam pre
spojenie Slovákov a âechov v jednom
‰tátnom zväzku mala Deklarácia slovenského národa prijatá 30. októbra
1918 na zhromaÏdení slovensk˘ch
politick˘ch ãiniteºov v Martine.
Z dôvodov na‰ej prísloveãnej ºahkomyseºnosti, politickej nezrelosti
a manipulácie sa tu ‰tátoprávne
usporiadanie vôbec nenaãrtlo. Slováci tak vstúpili do ‰tátneho zväzku
bez ak˘chkoºvek garancií samosprá-

vy. Pittsburská dohoda z 30. mája
1918 síce zakotvila slovenskú autonómiu, ale jej spolutvorca a signatár
Tomá‰ Masaryk uÏ vo funkcii prezidenta si na‰iel dosÈ v˘hovoriek, preão
nesplniÈ to, k ãomu sa zaviazal.
âeskoslovensko sa kon‰tituovalo
ako centralistick˘ ‰tát s absolútnou
ãeskou dominanciou, ktorej zhmotnením bola ãechoslovakistická ideológia. Podºa ústavy nového ‰tátu, prijatej 29. februára 1920, boli âesi
a Slováci jedn˘m národom s jednou
reãou ãeskoslovenskou, s rovnak˘mi
právami a povinnosÈami. Tak˘to ãechoslovakizmus mohol byÈ, aspoÀ
teoreticky, pre Slovákov najmä v sociálnej oblasti prospe‰n˘, ak by sa
uplatnil princíp rovnoprávnosti.
V praxi to v‰ak vyzeralo inak. Azda
najlep‰ie to vystihol Martin Rázus:
„V skutoãnosti jestvujú tri národy:
Jeden proteÏovan˘ národ ãesk˘, druh˘ krivden˘ národ slovensk˘ a tretí,
ku ktorému sa hlásia tí, ktorí chceli
z v˘hod národa ãeského aspoÀ odrobinku, národ ãeskoslovensk˘...“
„Státy se udrÏují ideami na
kter˘ch vznikli“, bolo Masarykov˘m
‰tátnopolitick˘m krédom. V tomto
mal pravdu, ãeskoslovensk˘ ‰tát zaloÏen˘ na falo‰nej idey ãeskoslovenského národa, mal neistú budúcnosÈ, ão
sa ukázalo hneì pri prvej váÏnej‰ej
medzinárodnej kríze v roku 1938.
Napriek v‰etk˘m negatívam a obrovsk˘m sklamaniam, âesko-Slovensko
znamenalo pozitívny posun v na‰om
národnom v˘voji. Poslovenãenie
‰kolstva a oddelenie od Maìarov
ur˘chlili emancipaãn˘ proces a Slováci sa stali modern˘m európskym
národom. Aj preto zápas o naplnenie národn˘ch práv za medzivojnovej âesko-Slovenskej republiky na‰iel
v mase slovenského ºudu oveºa väã‰iu podporu, ako tomu bolo za starého Uhorska.
Ivan Mrva
autor je historik
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KULTÚRA

Konzervatívec neuteká od politiky
Knižný
K
kútiK
Konzervativizmus má na Slovensku hlboké
korene. Je to postoj, okolo ktorého sa vÏdy
toãil ná‰ kultúrny a politick˘ Ïivot. Za prvej âSR
musel tvrdo vzdorovaÈ ãesk˘m pokrokárom,
aby sa za prvej Slovenskej republiky prirodzene skonsolidoval. Po roku 1945 v‰ak nastala
doba pokrokárskeho temna a prakticky celé
le‰enie slovenského duchovného sveta ãeskí nacionalisti za
pomoci slovensk˘ch boº‰evikov rozmetali. Bola to jedna z tak˘ch nenápadn˘ch genocíd v histórii Európy, ktorú takmer
nikto nezaregistroval.
Malá nádej na opätovné oÏivenie konzervatívneho ducha
pri‰la po novembri 1989, najmä keì sa zdanlivo niesol v znamení stroskotania tej najpokrokovej‰ej, najuniverzálnej‰ej
teórie ºudsk˘ch dejín. Îiaº, bola to len starostlivo pripravená kamufláÏ, takÏe ani konzervatívne, ani pravicové postoje neboli
vítané. Naopak, inscenátori urobili v‰etko pre to, aby takéto
a podobné my‰lienkové prúdy potlaãili. A tak sami zaãali zakladaÈ „pravicové“ ãi „konzervatívne“ strany, aby ich dostali
pod kontrolu. V‰etko, ão malo ozajstného pravicového ducha
v médiách neprestajne potierali ako extrémizmus, fa‰izmus,
spiatoãníctvo... Preto neza‰kodí preãítaÈ si knihu od vzdelaného
filozofa, aké je momentálne miesto konzervativizmu v podobne kontrolovanej zemi ako je Slovensko, v Nemecku, s trochou
teoretického ukotvenia. K tomu sa v˘borne hodí kniha Karlheinz Weissmanna „Konzervatívne minimum“ z roku 2009.
Zaãína t˘m, Ïe v‰eobecn˘ nástup ºavice v roku 1968 sa
prakticky skonãil a uÏ aj mladí ºudia ãím ìalej t˘m viac uprednostÀujú pravicové vzorce správania. Naopak, ºaviãiari v snahe
zakryÈ katastrofálne zlyhanie ich spoloãenského experimentu
sa zaãínajú premenovávaÈ na „konzervatívcov“. Naãrie trochu
aj do histórie, aby zistil, Ïe konzervativizmus, ako politick˘
pojem, sa ujal medzi posledn˘mi, keì uÏ dávno fungovali
oznaãenia ako socialisti ãi liberáli. Zaãiatok pouÏívania tohto
pojmu dáva do spojitosti s ãasopisom Le Conservateur, ktor˘
zaãal vychádzaÈ v roku 1818 a obhajoval záujmy umiernenej
monarchie.
Konzervatívec hºadá v spoloãnosti, podobne ako v prírode,
organické súvislosti. V jeho vysokom oceÀovaní Ïivého korení
aj príklon ku konkrétnemu a nevôºa k abstraktnému. Jeho
realizmus spoãíva zároveÀ na neprikrá‰ºovaní situácie. Pre konzervatívca je pri akomkoºvek konaní smerodajná skúsenosÈ,
preto to vysoké postavenie tradície, pretoÏe to je takreãeno
zozbieraná skúsenosÈ. Pri ak˘chkoºvek politick˘ch teóriách je
zásadne skeptick˘. SkúsenosÈ uÏ ukázala, v ak˘ch krvav˘ch
orgiách konãia tie zdanlivo naju‰ºachtilej‰ie my‰lienky, pretoÏe
systém sa uzatvára pred skutoãnosÈou. Cituje aj Edmunda
Burka, Ïe konzervativizmus nie je upnutie sa na to, ão bolo
vãera, ale Ïivot z toho, ão je vÏdy platné. Za kºúãové slovo
súãasného konzervativizmu povaÏuje slovo „spomalenie“.
Napriek tomu, Ïe v úvode pí‰e o miernom konzervatívnom

trende v spoloãnosti, poukazuje na odhodlanosÈ ºaviãiarov nepripustiÈ verejnú debatu o príãinách rozkladu spoloãnosti, na
ão majú v‰etky predpoklady, pretoÏe vlastnia najdôleÏitej‰ie
médiá. Pí‰e, Ïe práve tí, ão hlásia „rôznosÈ“, „inakosÈ“, ão je
ináã historické nóvum, nepripustia Ïiadne „rôzne“ ãi „iné“ názory, naopak, prenasledujú ich s jakobínskou vervou. Spomína
aj SolÏenicyna a jeho kritiku bezhraniãnej slobody páchaÈ zlo so
súãasn˘m potláãaním slobody kaÏdého, kto by proti tomu vystúpil. Benedikt XVI. zase vyjadril svoje znechutenie nad kultúrou smrti, ktorá sa maskuje ako vitalita. Na záver Weissmann
uvádza niekoºko „archimedovsk˘ch“ bodov, ktoré musí
obsahovaÈ konzervatívna agenda. Heslovite ich tu uvediem: Po
prvé: Nutné je prirodzené porozumenie svojej politickej a kultúrnej identite. Po druhé: Konzervatívna tradícia pomáha, ale
nie v zmysle nejakého kost˘movania ãi nostalgie. Po tretie:
Dúfa, Ïe raz skonãia ideológie, ale nie svetonázor. Po ‰tvrté:
Nesmie sa utekaÈ od politiky. Po piate: NeobávaÈ sa oznaãenia
„reakcionár“, veì ten iba „reaguje“ na odporné a opovrhnutiahodné aktivity. Po ‰ieste: Predov‰etk˘m konzervatívec musí
maÈ odvahu spoznávaÈ veci tak, ako sú v skutoãnosti. Po siedme: Iba poznaÈ objektívnu situáciu nestaãí, treba zakladaÈ
organizaãné centrá. Po ôsme: V˘hodou je, Ïe sa nemusia braÈ
stranícke ohºady. Po deviate: Pri svojej ãinnosti a jej predpokladoch nevychádzaÈ z odcudzeného systému, ale z rezerv na‰ej
histórie. Po desiate: VysvetliÈ sa v‰etko nedá, ale to nie je nev˘hoda, pretoÏe politikum ãerpá silu z konfliktu, tak ako v‰etko
Ïivé. Nejak˘ presn˘ konzervatívny program sa nedá stanoviÈ,
ten vÏdy bude iba následkom a v˘sledkom reálneho konfliktu.
Ján Liteck˘ ·veda
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NÁŠ ROZHOVOR

Naučil som sa hovoriť s Bohom
Pokraãovanie z 1. strany

Majetky, ktoré za tisíc rokov
nazdierali z pracujúceho ºudu, teraz
budú patriÈ vám. To sa dobre poãúvalo a mal som pocit, Ïe aj ºudia,
ktorí boli u nás zamestnaní a ne‰tandardne bolo o nich postarané, ktor˘ch som dokonca mal rád, prijali
túto víziu. Keì trochu opadla eufória
a z majetkov sa v‰etk˘m neu‰lo, vznikali prvé nepriateºstvá a veru uÏ sa
niektorí aj zastavili u nás doma a napriek zákazu sºúbili, Ïe po‰lú pani
grófke mlieko z majera. Podot˘kam,
z ná‰ho majera. Ohnivé reãi pokraãovali aj ìalej a triedili spoloãnosÈ na
vykorisÈovan˘ch a vykorisÈovateºov
a vtedy sa nám u‰la nálepka triednych nepriateºov, lebo sme vraj tisíc
rokov zotroãovali pracujúci ºud.
TakÏe vtrhli do ka‰tieºov, vyrabovali
ich, nás naloÏili na voz a zaviezli do
b˘valého koncentraãného tábora
v Novákoch.
A ako to rodine oznámili?
Pri‰li traja ozbrojení súdruhovia,
b˘valí partizáni z Hornej Nitry, ktorí
nám povedali, Ïe sa máme vysÈahovaÈ a môÏeme si zobraÈ 20 kg batoÏinu na osobu. Bolo nás päÈ, matka aj
stará mama boli vdovy a tri deti.
Najstar‰í brat mal jedenásÈ rokov,
ja deväÈ a pol a mlad‰í brat bol o rok
mlad‰í. TakÏe t˘chto triednych
nepriateºov z ná‰ho majera zaviezol
vozom ná‰ b˘val˘ zamestnanec do
tábora v Novákoch, ktor˘ uÏ stihli
vyrabovaÈ. ZávisÈ a príleÏitosÈ deklasovali akékoºvek etické pravidlá,
morálku i kresÈanské hodnoty.
âo sa stalo s majetkom va‰ej
rodiny?
V‰etko skonfi‰kovali. Ka‰tiele,
majere, len v Novákoch sme vlastnili
päÈ. Tragédia tejto rabovaãky spoãívala najmä v tom, ako sa zaobchádzalo s kultúrnym dediãstvom. Napríklad, keì sa v roku 1400 moji
predkovia odsÈahovali z dvestoroãného hradu v Sivom Kameni do ka‰tieºov na Hornej Nitre, doviezli aj
staré knihy písané na pergamene.
Lúza z nich post⁄hala kovania, i keì
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Po návrate z väzenia.

Foto archív

väã‰inou i‰lo iba o pozlátenú mosadz. Nakoniec zhoreli na dvore
ka‰tieºa v Novákoch. Pre t˘ch, ão rabovali, nemali nijakú cenu. Dokonca
ani koncertné krídlo, nad ktor˘m
uvaÏovali, na ão by sa dali pouÏiÈ
struny. Najviac ma zarazilo, Ïe tam
nebola len tá ãasÈ lumpenproletariátu, ale aj na‰i zamestnanci, ktorí
mohli nieão vedieÈ o kultúre.

Kedy ste si uvedomili, Ïe ste
nepriateºom reÏimu?
To bol postupn˘ proces. Neviem,
ãi som vnímal nov˘ reÏim hneì po
vojne, ale urãite som si uvedomoval,
Ïe sa stalo nieão veºmi zlé. Stratil
som domov. Po prepustení z nováckeho tábora, kde sme boli tri a pol
mesiaca internovaní, sme sa dostali
do jedného z na‰ich domov, ktor˘
nestihli skonfi‰kovaÈ. Predt˘m som
chodil do ‰koly na skú‰ky kaÏdého
‰tvrÈ roka, lebo doma sme mali uãiteºov. Po vojne, v roku 1945, som nastúpil do tretej triedy ªudovej ‰koly.
Doma sa hovorilo o tom, ão
sa deje?
DosÈ málo. Rodinné prostredie
bolo zloÏité. Matka bola osem rokov
vdovou a zdalo sa, Ïe v novom
partnerovi vidí ãloveka, ktor˘ vie túto
rodinu zachrániÈ. Bol to zamestnanec
Chemick˘ch závodov, nakoniec sa
zaÀho aj vydala, ale pôsobil v rodine
ako cudzí element. Neladilo to, boli
s t˘m problémy, vznikali urãité
napäté vzÈahy.
V ‰kole ste nemali problémy
prispôsobiÈ sa?
Zrejme nie, keì mi uãiteºsk˘ zbor
po skonãení ‰tvrtej ºudovej navrhol
dorobiÈ si diferenãné skú‰ky a pokra-

Arpád Tarnóczy (v strede) s bratmi. Sprava mlad‰í Anton, zºava star‰í
Ladislav.
Foto archív
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NÁŠ ROZHOVOR

Veºmi sa mi tam páãilo, lebo mali podobn˘ reÏim, ak˘ bol u nás doma. KaÏdého ‰tvrÈroka sme chodili
do Trnavy na skú‰ky, aby sme získali
vysvedãenie platné v celej republike.
Cel˘ deÀ sme boli nieãím zamestnaní. Telocvik, strava, hygiena, uãenie.
Tam mali profesori odborn˘ch
asistentov, ktorí stáli nad nami poãas
prípravy na vyuãovanie, takÏe nebolo
moÏné sa nieão nenauãiÈ. V treÈom
roãníku zru‰ili klá‰tor a ja som sa vrátil do Novák. KeìÏe som videl, kam
to v‰etko speje, zaãal som hºadaÈ
moÏnosÈ úniku z republiky. Natrafil
som, Ïiaº, na jedného Nemca, pracovníka Stasi. Pochádzal z Lehoty
pod Vtáãnikom, odkiaº bola moja
teta, ktorá bola jeho spoluÏiaãkou.

Dohodla s ním, Ïe keì pôjde do Nemecka zoberie so sebou aj mÀa
s bratom. Tak sme jedného dÀa vyrazili a v noci na hraniciach zaÏili nevídané divadlo. Dodnes mám na ruke
stopy po zuboch psa, ktoré mi
spôsobil poãas ná‰ho zat˘kania.
V Tepliciach nás potom odsúdili za
pokus o prechod cez hranice. Brat
dostal osem rokov, ja ‰esÈ. Do‰lo
v‰ak k nejakej kontrole vo väznici
a nezdali sa im na‰e dátumy narodenia. VyÏiadali si preto na‰e osobné
údaje z matriky v Novákoch. Odpoveì pri‰la aÏ po dvoch mesiacoch, no
a my sme cel˘ ten ãas boli umiestnení na samotkách ako väzni.
Eva Zelenayová
Dokonãenie v budúcom ãísle

Mlad˘ Arpád Tarnóczy.
Foto archív

ãovaÈ v prvom roãníku gymnázia. Len
som mal smolu, lebo v polovici roka
vymenili riaditeºa ‰koly a nov˘ bol nomenklatúrny komunistick˘ káder.
Keì zistil, Ïe má v ‰kole triedneho
nepriateºa, padlo rozhodnutie, Ïe zo
‰koly musím odísÈ. TotiÏ pred voºbami v roku 1946 som vytlaãil heslá:
SmrÈ nacizmu! a SmrÈ komunizmu!
Pre orgány bezpeãnosti nebolo ÈaÏké
odhaliÈ páchateºa. Prezradil ma
predajca v papiernictve. Aj ma zatkli,
ale keìÏe som e‰te nemal desaÈ
rokov, nepodliehal som pod nijak˘
paragraf. Ale uÏ som si zaãal písaÈ
svoj kádrov˘ posudok.
TakÏe vás pustili. A potom?
Pustili, ale najskôr si to so mnou
vybavili. Dôkladne vyuÏili svoje donucovacie prostriedky. Urobil som
prijímacie pohovory u Saleziánov
v Nitre a prijali ma do druhého roãníka Saleziánskeho gymnázia v ·a‰tíne.
To bolo v ‰kolskom roku 1946/47.
IbaÏe onedlho zru‰ili aj
rehole. âo bolo s vami potom?

Otec Arpáda s mamkou a jej sestrou. Na rukách mal˘ Arpád a Ladislav.
Foto archív
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SPOMIENKY

Tento pravdivý článok nie je schvaľovaním ani kritikou
žiadneho politického systému

Náčelnícke kreslo
Keì som ako mlad˘ Ïelezniãiar zaãal v roku 1963
robiÈ na Ïeleznici v Trnave,
moji starí kolegovia radi
rozprávali aj o udalostiach,
ktoré sa stali poãas druhej
svetovej vojny. V pamäti mi
utkvela jedna z nich, ktorú
som nezávisle poãul od viacer˘ch star‰ích Ïelezniãiarov.
Po vyhlásení vojny si prezident
prvej Slovenskej republiky Jozef Tiso
rád chodil obãas odpoãinúÈ na akúsi
chatu neìaleko Suchej nad Parnou
pri Trnave. Raz, poãas tuhej zimy,
napadlo toºko snehu, Ïe cesta medzi
Trnavou a Bratislavou zostala pre
autá neprejazdná. Vlaky do Bratislavy
v‰ak premávali ìalej a tak pre
prezidenta objednali a vyhradili
v osobnom vlaku do Bratislavy jedno
kupé. Rád by som e‰te raz zdôraznil,
Ïe jedno kupé a nie cel˘ vozeÀ, ako
sa to robí v súãasnosti.
A tak jedného dÀa, keì sa prezident v tomto nepriaznivom poãasí
vracal z chaty do Bratislavy, pri
dopravnej kancelárii v Trnave zastavilo jedno jediné auto. Jeho osadenstvo tvorili dvaja ºudia. Jedn˘m z nich
bol prezident Jozef Tiso a druh˘m
‰ofér auta, ktor˘ mu súãasne robil aj
ochranku.
Prezident sa chcel vyhnúÈ
zbytoãnému okukovaniu zvedavcov
v ãakárni, preto spolu so ‰oférom
zamieril do dopravnej kancelárie
a poprosil v˘pravcu, ãi by sa spolu so
‰oférom mohol do príchodu osobného vlaku zohriaÈ pri kachliach.
V˘pravca bol takou vysokou ‰tátnou
náv‰tevou zaskoãen˘ iba na chvíºu.
Hneì zobral voºnú drevenú stoliãku,
postavil ju k rozpálen˘m kachliam
a povedal:
- Nech sa páãi, pán prezident,
sadnite si u nás a zohrejte sa.
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Prezident Jozef Tiso poãas sv. om‰e.

Keì sa o chvíºu náãelník stanice,
ktor˘ mal kanceláriu hneì vedºa dozvedel, aká vzácna náv‰teva sedí
v dopravnej kancelárii, otvoril dvere
svojej úradovne dokorán a namáhavo vliekol ku kachliam svoje koÏené
náãelnícke kreslo.
Pri tejto ãasti rozprávania sa starí
Ïelezniãiari ‰kodoradostne smiali,
lebo kreslo bolo ‰iroké a dvere úzke.
TakÏe náãelník si na zárubni dverí
do krvi odral hánky prstov. Prezident
sa tváril, Ïe to nevidí a komentoval
to iba slovami:
- ëakujem vám pán prednosta,
ale to naozaj nemuselo byÈ. Veì ja
by som obsedel aj na obyãajnej
drevenej stoliãke, ale keì uÏ ste to
kreslo doniesli, na stoliãke si teraz
posedí môj ‰ofér.
Keì do‰iel osobn˘ vlak, prezident podal ruku prednostovi aj

Ilustraãné foto archív

v˘pravcovi stanice a rozlúãil sa s nimi. Potom spolu so ‰oférom nastúpili do vyhradeného kupé a pokraãovali v ceste do Bratislavy.
Spomienka na túto udalosÈ mi
napadla pred nedávnom, keì som
v na‰ich novinách ãítal o prehnan˘ch
bezpeãnostn˘ch opatreniach ãeln˘ch
politick˘ch predstaviteºov pri oslavách sedemdesiateho v˘roãia SNP
v Banskej Bystrici. Nesvedãilo by aj
súãasn˘m politikom viac skromnosti?
Peniaze u‰etrené na to mnoÏstvo
muÏov ich ochranky, ako aj na ich
autá by sa dali vyuÏiÈ uÏitoãnej‰ie,
napríklad v na‰om zdravotníctve.
Úvahy o tom v‰ak prenechám ãitateºom tohto ãlánku, lebo ako hovorí
staré múdre príslovie, hlúpemu
nehovor a chytrému napovedz.
Vojtech Ottmar
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ÚVAHA

Nevšímaj si, kto chodí v akej uniforme a obleku, ale hľadaj
vždy hlavne to dobré v človeku

Ale, nenechaj si špiniť na hlavu
Keì sledujeme Ïivot a ºudí okolo seba, prichádzame
k záveru, Ïe najväã‰iu cenu má jednotlivec a preto by sme
sa mali s úctou správaÈ k jedineãnosti a originalite kaÏdého ãloveka. Je to aj vo vesmíre tak zariadené, Ïe nielen
kaÏdá hviezda je trochu iná, ale jedineãná a neopakovateºná je aj kaÏdá snehová vloãka, alebo zrnko hviezdneho
prachu, z ktorého pochádzame. Tejto úcte a re‰pektu
k ºuìom sa môÏeme nauãiÈ aj od Ïivota, aj od vzácnych
ºudí, ktorí sa takto správali dávno pred nami.
âlovek je v‰ak aj tvor spoloãensk˘ a nevyhnutne sa
musí spájaÈ aj s in˘mi, vytváraÈ skupiny a hierarchie. Dávajme si pozor na posudzovanie a odsudzovanie rôznych
smerov a tendencií a vyzdvihovanie len tej svojej jedinej.
Uvedomujme si, Ïe v‰etci sme urãit˘m spôsobom neomylní, ale ist˘m spôsobom aj nepouãiteºní. UÏ som veºakrát
vo svojich úvahách ‰pekuloval nad t˘m, Ïe vo v‰etk˘ch náboÏenstvách a ideológiách sú dve línie, ktoré medzi sebou
bojujú, ale vzájomne sa aj dopæÀajú a ÈaÏko môÏe existovaÈ jedna bez druhej. Jedna línia je trochu rigidnej‰ia,
formalistickej‰ia a uprednostÀujúca vlastnú skupinu, jej
‰truktúry a hierarchie. Druhá línia hovorí viac o slobode
a o cene kaÏdého jednotlivého ãloveka, o osobitosti a originalite kaÏdej osoby a národa. V rámci Ïidovstva a kresÈanstva by sme tieto línie mohli nazvaÈ rabínskou a ãi
uãiteºskou a prorockou a ãi vidiacou, bez malichern˘ch
a deliacich usmerÀovaní.
Problém je v tom, Ïe tie ‰truktúry, hierarchie a pevné
i menej pevné zásady a pravidlá sa nevyhnutne vytvárajú
a generujú aj v t˘ch uãeniach, ktoré hlásajú tú najväã‰iu
úctu k hodnote jednotliv˘ch ºudí. Najhor‰ie na tom je, Ïe
aj tí naju‰ºachtilej‰í sa vo veºk˘ch spoloãenstvách stávajú
súãasÈou davu, ktor˘ sa dá zmanipulovaÈ do aÏ neuveriteºn˘ch krutostí a hlúpostí. Na druhej strane sa ale bez úcty
a re‰pektu k poriadku, zásadám a tradícii zbytoãne a nevyhnutne rozsype kaÏdé spoloãenstvo, ktoré rezignuje na
vyt˘ãené ciele. V‰etko sa potom môÏe stavaÈ odznovu
a bez pomoci uÏ overen˘ch skúseností.
V‰imnime si to, Ïe Kristus síce nechcel hierarchiu a slepú poslu‰nosÈ, hlásal dobrovoºnú podriadenosÈ a re‰pekt
voãi svojim blíÏnym a súputníkom, ale pritom vedome vytváral organizáciu s urãitou ‰truktúrou, poriadkom a postupnosÈou. Prijímal kaÏdého a debatoval s kaÏd˘m, ale
uãeníkov mal sedemdesiat, apo‰tolov dvanásÈ, v dôvernej‰om vzÈahu bol s tromi a najviac uprednostÀoval jedného,
ani nie najmúdrej‰ieho a ani nie najcharakternej‰ieho
Petra, ktor˘ ho tieÏ síce obãas zradil a nechápal, ale na
rozdiel od Judá‰a to oºutoval a v krátkom ãase a s veºk˘m
úsilím sa svoje omyly a nedostatky snaÏil odstraÀovaÈ.
JeÏi‰ pritom re‰pektoval a váÏil si aj Ïeny a nevyh˘bal
sa im, na rozdiel od dne‰n˘ch svätu‰károv, ktorí akosi

predpokladajú, Ïe budú svätej‰í ako on. Na druhej strane
ale podºa v‰etkého chápal, Ïe myslenie a správanie sa Ïien
sú trochu iné ako muÏské a teda aj ich úlohy a poslanie sú
iné. Je chybou modernej doby, Ïe chce pradávne skúsenosti a pravidlá prevracaÈ a nere‰pektovaÈ. VzÈahy Ïien
medzi sebou, muÏov medzi sebou a vzÈahy Ïien voãi
muÏom a muÏov voãi Ïenám sú nielen odli‰né, ale ãasto
diametrálne iné a práve toto napätie je nieãím maximálne
tvoriv˘m a uÏitoãn˘m. Je fatálnym omylom tieto ÈaÏko
presne definovateºné, ale evidentné odli‰nosti nebraÈ do
úvahy.
Na to, Ïe si treba váÏiÈ kaÏdého ãloveka a maÈ k nemu
úctu, poukazuje aj záÏitok môjho syna, ktor˘ videl v Jeruzaleme ortodoxn˘ch Ïidov, ako pºujú na takzvan˘ch
neveriacich, ale pritom práve jeden z nich ho prijal do
svojho domu, napriek riziku odsúdenia zo strany spoluveriacich. My musíme nielen v kaÏdom ãloveku, ale aj v kaÏdej skupine, vyznaní a organizácii hºadaÈ to dobré a spoloãné. Na druhej strane si v‰ak musíme váÏiÈ aj svoje dobré
tradície a skúsenosti a nepºuÈ na seba sam˘ch.
ËaÏko si môÏem váÏiÈ notorick˘ch prezliekaãov kabátov. Videli sme v ãasoch nedávnych, ako sa z ateistov
stávali religionisti, z politrukov politológovia a zo Ïidoboº‰evikov Ïidoglobalisti. Pri v‰etkej úcte k veku t˘chto
individualít treba urãité osoby a procesy nazvaÈ otvorene
a úprimne...
Sám mám teda skôr úctu k ºuìom, ktorí neopustili
potápajúcu sa loì, ktorú riadili vo svojich mlad‰ích a budovateºsk˘ch ãasoch, ale nech nás nepouãujú, akí boli
humánni, tolerantní a neomylní a akí budú znovu a zase.
Keì oni v päÈdesiatych rokoch budovali svoje kariéry, môj
otec a mnoho in˘ch sa trápili v pracovn˘ch táboroch a mohli pestovaÈ svoje talenty iba súkromne a v úzkych a prenasledovan˘ch spoloãenstvách. Práve kvôli t˘m opakovane
nekritizovateºn˘m tu bola ned˘chateºná atmosféra aj v ãasoch normalizácie, ktorú som zaÏíval na vlastnej koÏi. Preto
nech nám títo ºudia nenasadzujú somárske hlavy a nedokazujú, akú mali oni pravdu a ako perfektne by to znovu riadili
a doriadili. Nech nemajú tú drzosÈ vyhlasovaÈ, Ïe pohanstvo
bolo milosrdnej‰ie a dokonalej‰ie od kresÈanstva a Ïe kresÈania vytvárali dusnej‰iu a neslobodnej‰iu atmosféru, ako ich
budovateºsk˘, Ïiariv˘ a neomyln˘ ateizmus a komunizmus.
Nech netvrdia, Ïe nikomu neublíÏili, nikoho neprenasledovali a nikoho nezavraÏdili. Toto platí pre v‰etky spoloãenstvá,
v‰etky totiÏ mali svojich inkvizítorov a diktátorov, ale málokto dokáÏe byÈ tak drz˘, ako nedávni producenti naozaj
neuveriteºn˘ch nezmyslov. Majme teda re‰pekt k ºuìom aj
s ich chybami, lebo aj tie sú originálne a dá sa z nich pouãiÈ,
ale nenechajme si ‰piniÈ na hlavu.
Vlado Gregor
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

STALO SA
1. októbra 1938 ãeskoslovenská vláda
prijala poºské ultimátum a vyslovila svoj súhlas k poºsk˘m územn˘m nárokom. T˘kalo sa
to aj územia Slovenska. T˘mto rozhodnutím
praÏskej vlády Poºsko obsadilo ‰esÈ územn˘ch
úsekov Slovenska s rozlohou 221 km2 s 9914
obyvateºmi slovenskej národnosti .
2. októbra 1952 boli v procese pred
·tátnym súdom v Ko‰iciach odsúdení na trest
smrti za „teroristickú ãinnosÈ a ‰pionáÏ v prospech USA“ príslu‰níci Bielej légie Ján Re‰etka, Michal Mihok, Bohumil Gruber a Dr.
Bodnár, na doÏivotn˘ Ïalár Stanislav Hadaã,
na 25 rokov Ján Minárik, na 18 rokov Jozef
LeÏák a na 15 rokov väzenia M. Madej.
6. októbra 1938 pozval podpredseda
HSªS Jozef Tiso do Îiliny ãlenov V˘konného
v˘boru Hlinkovej slovenskej ºudovej strany.
K nim sa pripojili aj predstavitelia v‰etk˘ch
dôleÏitej‰ích politick˘ch strán Slovenska
a podpísali spoloãné Vyhlásenie o autonómii
Slovenska v rámci ãesko-slovenského ‰tátu.
6. októbra 1948 Národné zhromaÏdenie v Prahe vynieslo zákon na ochranu ºudovodemokratickej republiky. Tento zákon ã.
231/1948 a ìal‰ie nariadenia postupne
odstránili v‰etky pozostatky demokratického
právneho poriadku v âeskoslovenskej
republike.
8. októbra 1938 slávnostne pri‰la do
Bratislavy prvá autonómna vláda Slovenska
a ujala sa vykonávania ‰tátnej moci na
Slovensku. Jedn˘m z jej prv˘ch opatrení bol
dekrét ministerstva vnútra o zastavení
ãinnosti KSâ na Slovensku.
9. októbra 1919 sa Andrej Hlinka vrátil
do RuÏomberka. V noci z 11. na 12. októbra
ho ãeskí ãetníci odvliekli z RuÏomberka na
Moravu a bez súdneho pokraãovania ho
väznili najprv v Mírove, potom v Brodku a nakoniec v Podolí pri Prahe aÏ do 28. apríla
1920, keì ho museli prepustiÈ, lebo bol zvolen˘ za poslanca do praÏskej snemovne.
10. októbra 1938 predseda autonómnej
vlády Slovenskej krajiny Jozef Tiso prv˘m vládnym nariadením (ã. 1/1938 prez.) vyhlásil

slovenãinu za jedin˘ úradn˘ jazyk na
Slovensku.
18. októbra 1918 T. G. Masaryk vydal
Washingtonskú deklaráciu (Vyhlásenie nezávislosti ãeskoslovenského národa doãasnou
vládou âeskoslovenska), ktorou jeho „vláda“
vyhlásila samostatnosÈ ãesko-slovenského
‰tátu. âesko-Slovensko teda formálne vzniklo v zahraniãí, bez akéhokoºvek prejavu
súhlasu obyvateºstva území, na ktoré si jeho
tvorcovia robili nároky.
21. októbra 1947 ãeskoslovenská vláda v Prahe predloÏila návrh zákona o stíhaní
trestn˘ch ãinov proti ‰tátu. Zákon mal odstrániÈ pochybnosÈ, ãi takéto ãiny na Slovensku
sa majú stíhaÈ podºa zákona na ochranu
republiky ã. 50/1923, alebo podºa zákona
Slovenskej republiky ã. 320/1940 Sl. z.
23. októbra 1915 na spoloãnej konferencii Slovenskej ligy a âeského národného
zdruÏenia v Clevelande uzavreli prvú dohodu
o spolupráci americk˘ch âechov a Slovákov,
ktorá vo‰la do dejín ako Clevelandská
dohoda. âesk˘ návrh tejto dohody bol
struãn˘ a jasn˘:
Program: 1 SamostatnosÈ tak âeska,
ako aj Slovenska.
2. Spojenie ãeského a slovenského národa vo federatívnom zväzku ‰tátov s úplnou
národnou autonómiou Slovenska, s vlastn˘m
snemom, s vlastnou ‰tátnou správou, úplnou
kultúrnou slobodou, teda aj s pln˘m právom
uÏívania slovenského jazyka, s vlastnou
finanãnou a politickou správou, so ‰tátnym
jazykom slovensk˘m.
25. októbra 1938 Hitler z Viedne
nav‰tívil PetrÏalku a rozhodol, Ïe Nemecko
musí obsadiÈ aj Devín. Napriek opätovn˘m
úsiliam zo strany slovenskej autonómnej vlády zachrániÈ Devín pre Slovensko – centrálna
vláda v Prahe neprejavila o to záujem – 21.
novembra ãesko-slovenská delegácia odsúhlasila odstúpenie Devína a PetrÏalky Nemeckej rí‰i. T˘m Slovensko stratilo ìal‰ích 43
km2 územia a 15 566 obyvateºov.
25. októbra 1948 zriadila vláda Úrad

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 ãasopi-
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pre veci cirkevné, na ktorého ãelo postavila
komunistického predáka A. âepiãku. Jeho
poverencom pre Slovensko sa stal G. Husák.
26. októbra 1939 na slávnostnom zasadaní Slovenského snemu jednomyseºne
zvolili za prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu. ZloÏením Ústavou SR
predpísanej prísahy bol uveden˘ do úradu.
26. októbra 1942 Spojené ‰táty
americké uznali Bene‰ovu „ãeskoslovenskú
vládu v zahraniãí“.
27. októbra 1907 maìarskí Ïandári
strieºali do zhromaÏdeného davu veriacich,
ktorí protestovali proti maìarsk˘m kÀazom
vyslan˘m do ich obce âernovej, aby vysvätili
nov˘ kostol. Zastrelili 15 osôb a vy‰e 80 osôb
zranili. Obãania âernovej Ïiadali, aby kostol
vysvätil ich rodák Andrej Hlinka, z ktorého
iniciatívy bol kostol postaven˘. Maìarské súdy potom e‰te súdili 55 obyvateºov âernovej
a odsúdili 22 muÏov a 16 Ïien spolu na 36
rokov a 6 mesiacov väzenia.
27. októbra 1945 americká vláda vydala Dr. Jozefa Tisu a ìal‰ie slovenské politické
osobnosti vláde âeskoslovenskej republiky.
E. Bene‰ vydal „prezidentsk˘ dekrét“ ã.
137/1945 o trestaní niektor˘ch previnení
proti národnej cti (tzv. mal˘ retribuãn˘
dekrét), o zaistení nespoºahliv˘ch osôb
a o osobitn˘ch táboroch pre nútené práce.
27. októbra 1968 Národné zhromaÏdenie âSSR prijalo ústavn˘ zákon o ãesko-slovenskej federácii.
31. októbra – 1. novembra 1918 bola
vzbura vojakov v Pre‰ove. Komando maìarsk˘ch dôstojníkov uväznilo v noci asi 300
vojakov 67. pe‰ieho pluku, ktor˘ z 80 % pozostával zo Slovákov ·ari‰skej a Liptovskej
Ïupy. Viac neÏ jednu tretinu (120) z nich odsúdili náhlym vojensk˘m súdom na smrÈ pre
revoltu a rabovanie obchodov. Hneì ráno
bez v˘sluchu ich zaãali masovo popravovaÈ.
Október 1893 - minister osvety gróf
Albín Csáky vydal nariadenie, ktor˘m
rozkázal na mieste prepustiÈ zo sluÏby v‰etk˘ch uãiteºov, ktorí nevedia po maìarsky.

su. 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: 4000128109/3100, ‰pecifick˘ symbol: 1212, alebo sa kontaktujte na
tel. ãíslach 0905 737 790 a 0902 199 429.
Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

TROCHU HUMORU
Pamätáte sa?
Zomrel Brežnev. Príde do neba,
zaklope na nebeskú bránu. Svätý Peter sa
pýta:
- Kto je?
- Brežnev.
- Tu nemáš čo robiť, choď do pekla!
Brežnev odíde. O chvíľu nastane
veľký buchot na nebeskú bránu. Sv. Peter
sa pýta:
- Kto je?
- Čerti, Brežnev zomrel.
- Viem, veď som vám ho poslal dole do pekla.
- A my sme prví emigranti - hovoria čerti.
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRISPELI NA ČINNOSŤ

Šutka odišiel do večnosti
Salezián Ján ·utka, rodák z Orovnice pri
Hronskom BeÀadiku, preÏil Ïivot vo vzdialenom
Ekvádore. V roku 1949 zloÏil rehoºné sluÏby, ale
uÏ o rok ho udalosti Barbarskej noci vyhnali do
sveta. Emigroval, v Ríme poÏiadal o moÏnosÈ
pôsobiÈ v misiách. Vybrali ho do Spojen˘ch ‰tátov. Av‰ak pred jeho odchodom pri‰lo americké
vládne nariadenie, Ïe misionárov, ktorí pôvodne
pri‰li z v˘chodného bloku, Amerika neprijme.
Odi‰iel teda do Ekvádoru, kde boli veºmi ÈaÏké
podmienky, ale nikdy sa nesÈaÏoval. ·túdia teológie dokonãil v kolumbijskej Bogote. Za kÀaza bol
vysväten˘ v roku 1960.
Stal sa saleziánskym misionárom v amazonsk˘ch pralesoch medzi obávan˘mi domorod˘mi
Indiánmi Suarmi. Západná civilizácia ich naz˘vala lovci hláv. Îili polokoãovn˘m
Ïivotom, poznali ãíslice len od jedna do päÈ, nemali ‰koly, zdravotnú starostlivosÈ. Jedin˘m dopravn˘m prostriedkom bol osedlan˘ kôÀ. Vymyslel im zvy‰né
ãíslice v ich jazyku, vybudoval rozhlasov˘ ‰kolsk˘ ‰tudijn˘ systém, misionársku
leteckú záchrannú sluÏbu, ba pomáhal zakladaÈ Suarskú Federáciu, zdruÏenie,
ktoré dokázalo brániÈ v‰etky základné ºudské práva t˘chto Indiánov. V rokoch
1985-89 bol riaditeºom misie Mendez-Cuchanza. V roku 1989 bol menovan˘
za predstaviteºa saleziánskych suarsk˘ch misií pri ekvádorskej vláde a pôsobil aj
ako provinciálny radca. Neskôr pracoval v Macase ako riaditeº misie a stal sa
predstaven˘m saleziánskej komunity. KÀazom bol 53 rokov. Stal sa re‰pektovanou a uznávanou osobnosÈou. Zomrel 12. augusta 2014 v meste Cuenca
a pochovan˘ je v Catedrale de la Purisma v Macase. Nástupcom otca ·utku je
ìal‰í Slovák, Salezián otec Anton Odrobinák, rodák z Bobrova na Orave.
Eva Zelenayová

KrajÀák Jozef, Veºká Lomnica
3 EUR
Petreje Helena, Levoãa
8 EUR
Záhumenská Mária, Sklené
6 EUR
Rafaj Rafael, Mgr., Bratislava
90 EUR
Parcer Ján, Prievidza
11 EUR
Krajãiová ·tefánia, Nem‰ová
20 EUR
Porubská Patrícia, MUDr., Bratislava
100 EUR
Braxatórová Anna, Bratislava
50 EUR
Drexlerová Vilma, Zohor
20 EUR
Urbanová Iva, Brezno
3 EUR
Hlinková Zuzana, Ko‰ice
3 EUR
Slivková Hedviga, Ilava
13 EUR
·andor Ladislav, USA
100 EUR
Nemhlaha Jozef, Dubnica nad Váhom
13 EUR
Kliment Ivan, Tuhár
13 EUR
Macková Mária, RNDr., Zlaté Moravce 3 EUR
Miãek Jozef, Oravská Lesná
13 EUR
Babicová Oºga, Bratislava
3 EUR
Kolenãík Juraj, Trenãín
23 EUR
Ka‰ãák Bartolomej, JUDr.,
Vranov nad Topºou
8 EUR
Farka‰ Imrich, Spi‰ské Vlachy
20 EUR
·paková Mária, Levoãa
35 EUR
Zacharová BoÏena, Bratislava
9 EUR
Dammová Marta, Bratislava
11 EUR
Vyskoãilová Eugénia, Bratislava
2 EUR
Kri‰tofãíková Marta, Bratislava
6 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie.

PRIPOMÍNAME SI
V októbri si pripomíname Ïivotné
jubileá t˘chto na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch, korí sa
tejto slávnosti nedoÏili.

40 rokov
Elena Bystrianska, ·iatorská Bukovinka
15.10.1974

55 rokov
Mgr.Rafael Rafaj, Bratislava

19.10.1959

60 rokov
Mária Ga‰paríková, Topoºãany
16.10.1954
Eva Tomeková, Îilina
20.10.1954

65 rokov
Ján BrodÀansk˘, Ko‰ice

75 rokov
Ján Mravec, Ivanka pri Dunaji 19.10.1939

80 rokov
Magdaléna ·pórerová , Bratislava
23.10.1934
·tefan BaÀás, Martin
17.10.1934

Antónia Dudá‰ová, Dubnica nad Váhom
4.10.1934
Pavol Robota, Trenãianske Teplice
24.10.1934
·tefánia Lavova, Nitra
28.10.1934

81 rokov
Ondrej ·i‰ulák, Bratislava
Anna Petru‰ková, Jamník
Emília NiÏÀanská, Vrbové

85 rokov
Pius Kºúãovsk˘, Horné S⁄nie

29.10.1929

86 rokov
6.10.1933
24.10.1933
29.10.1933

82 rokov
·tefan Tomko, Michalovce
Ferdinand Lasica, Bratislava
Anna Palenãárová, Korytné
Mária Herodeková, Nitra

84 rokov
JUDr. Ing. Ján Kovaãovsk˘, ·enkvice
30.10.1930

9.10.1932
19.10.1932
11.10.1932
1.10.1932

83 rokov
MUDr. Teodor Streicher, Bojnice
9.10.1931
Hedviga Olejníková,
Popudinské Moãidºany
17.10.1931
Mgr.Franti‰ek Belica, Pezinok
15.10.1931

Lívia Brhloviãová, Bratislava
3.10.1928
Franti‰ek Majerák, Klá‰tor pod Znievom
2.10.1928
Juraj Jáno‰ovsk˘, Sereì
7.10.1928

87 rokov
Vladimír âupec, ·tiavnik

21.10.1927

88 rokov
Jozef Adamík, Îilina

19.10.1926

90 rokov
Anna Polaãková, Bratislava

20.10.1924

92 rokov
Helena Mrovãáková, Marku‰ovce
19.10.1922
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.
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