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Za nami je ‰tátny  sviatok, ktor˘
povaÏujeme aj za svoj – DeÀ boja za
slobodu a demokraciu. Tohto roku
sme sa na RuÏinovskom cintoríne
v Bratislave zi‰li  16. novembra (naj-
nov‰ie cintorín VrakuÀa). Pod kríÏom,
ktor˘m Slovensko vítalo Sv. Otca Já-
na Pavla II. poãas  historicky  prvej
náv‰tevy pápeÏa na Slovensku. Niãím
in˘m sa nedá symbolizovaÈ osud poli-
tick˘ch väzÀov ako kríÏom, ktor˘
mnohí z nás niesli pol storoãia, a kto-
rého následky nesieme doteraz.
MoÏno si ani neuvedomujeme,  Ïe sa
aj ná‰ III. odboj podieºal na tom, Ïe
sme na cintoríne spievali hymnu Slo-
venskej republiky, Ïe nás pozdravil
prezident Slovenskej republiky, pod
vlajkou zvrchovanej Slovenskej
republiky...Teraz uÏ ide len o to, aby
si to uvedomili aj súãasní predsta-
vitelia Slovenskej republiky a aby
nezabudli na to krásne slovenské
slovo ìakujeme vám.

Pred nami sú vianoãné sviatky,

sviatky  pokoja. Îelám vám sestry
a bratia, aby boli naozaj pokojné
a poÏehnané a rovnako aj nastáva-
júci rok 2014. Rád vám odovzdávam
pozdrav a ubezpeãenie od kardinála
Jána Chryzostoma Korca, Ïe zostáva-
me v jeho modlitbách a tieÏ od
arcibiskupa Dominika Hru‰ovského.
Vá‰ Arpád Tarnóczy

predseda

SLOVO NA ÚVOD
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reÏim za odsúdeniahodn˘, tak, ako ho definuje zákon o nemorálnosti a proti-
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Sviatky za nami
i pred nami
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O Vianociach, o ·tedrom dni
myslím – ani niet tmy na svete.
AspoÀ nie v tom svete, v ktorom
som rástol, a ktor˘ sa mi hlboko
vtisol do du‰e. I do srdca. 

Za detstva cel˘ rok som ãakával
na utiereÀ, t˘Ïdne pred ·tedr˘m ve-
ãerom sme hádali medzi bratmi, kto
ponesie lampá‰, lebo to boli e‰te
krásne ãasy, keì hocikde pouliãné-
ho svetla nebolo, ba veì  dolu
dolinami niet ho ani dnes. Mnohí
o Vianociach – teda aj my – niesli
sme lampá‰, hoci na oblohe bolo
plno hviezd a mesiac sa na‰iroko
usmieval.

Ale to tak muselo byÈ.
Veì na‰iroko roztekala sa

pieseÀ. Narodil sa Kristus Pán, veseº-
me sa...radujme sa!

AkoÏe mohlo byÈ ináã?!
Zdalo sa mi za on˘ch ãias, akoby

hviezdy boli poschodili do na‰ich
dolín a tak sa tu dolu pohybujú ako
na oblohe. 

Myslím, tma nikomu na um
nepri‰la, tak ako by tmy na svete ani
nebolo. Kostolné obloky Ïiarili, vo

vnútri plno bolo svetla a ºudia mali
v zraku mnoho veselosti...

Mnoho veselosti, mnoho svetie-
lok sme mali aj na vianoãnom strom-
ãeku a chceli sme ich maÈ e‰te viac.

Ale pre‰li roky a cez mnohé roky
v‰elijaké Vianoce pri‰li. Veru dotisla
sa neraz aj ãierÀava. Pamätám sa na
veºkú metelicu, mokré chumáãe
snehu biãovali tvár, lenÏe jednak
sme len ‰li na polnoãnú, azda sme
cítili, Ïe treba sa nám nabraÈ svetla
ão najviac: aj pre zajtraj‰ok a pre
ìal‰ie roky...

Tma je vÏdy na stráÏi. Hneì sa
dotisne, len ão sa trochu pozabud-
ne‰ myslieÈ na jas, pozabudne‰ zaÏaÈ
svetielko. 

Raz o Vianociach chor˘ bol brat.
Raz o Vianociach ch˘bala nám

matka...
Lebo míÀali sa roky.
Raz na bojisku v zákopoch mali

sme iba jednu svieãku o ·tedrom ve-
ãeri. Ktosi ju zachoval pre tento ve-
ãer, tak sme ju v mokrom zákope
pod plá‰Èom zaÏali a jeden po dru-
hom sme ju chodili pozeraÈ.

Roku 1944 tanky nám chodili
popod obloky o ·tedrom veãeri, sve-
tielka sa triasli na vianoãnej jedliãke,
lietadlá sa tmolili pod hviezdami,
mnoho bolo ãierÀav, naokolo
mnoho úzkostí, mnohí  sme uÏ ve-
deli, Ïe sú nám to posledné Vianoce
na  Slovensku, keìÏe boli uÏ blízko
i také svetlá, Ïe horeli celé dediny...

A jednak sme sa premáhali tento
veãer i skusovali spievaÈ: Radujme
sa...veseºme sa...

LenÏe to nebola radosÈ toho
veãera, to nebola sila toho ·tedrého
dÀa, to bolo in‰ie.

To boli v‰etko svetielka v nás
z predo‰l˘ch Vianoc, to boli piesne,
ão v na‰ich du‰iach usala‰ili sa za
on˘ch radostn˘ch dní, to boli Otãe-
ná‰e, ão nám matky hlboko za‰tepili
do sdrca, to bola viera vo Vykúpení,
viera v Spasiteºovi, viera v Kristovi, to
boli staré, dávne svetielka, ão nás
teraz chránili, aby nás nepridusila
tma, to boli dávno zaÏaté nádeje, Ïe
preÏijeme aj tieto úzkosti...

(Pokraãovanie na 7. strane)
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Demokracia nie je
raz a navÏdy dan˘ stav.
O demokraciu treba

bojovaÈ. Aj preto sú stále aktuálne
protifa‰istické ãi protikomunistické
organizácie. A nielen na Slovensku,
ale v celom demokratickom svete,
ktor˘ si neÏelá nijakú diktatúru. 

Je nesporné, Ïe komunistick˘
reÏim pripravil vo svete o Ïivot okolo
100 miliónov ºudí. Kruto sa vysporia-
dal s odporcami jeho ideológie aj na
Slovensku. V novembri si pozostalí
a obete b˘valého reÏimu pripomínali
uÏ 24. v˘roãie pádu tohto reÏimu.
V porovnaní s víÈazstvom nad fa‰iz-
mom v roku 1945 ide o krátke obdo-
bie, poãas ktorého sa obetiam
komunizmu dostalo istej satisfakcie.
Bojovníci proti fa‰izmu najmenej 65

rokov vyuÏívajú v˘hody plynúce
z tohto statusu. A je pozoruhodné,
Ïe v súãasnosti ich ‰tát podstatne
lep‰ie financuje, neÏ bojovníkov proti
komunistickej totalite. P˘tajú sa,

preão?  Veì  vystúpenie proti komu-
nizmu t˘ch, ktorí perzekúcie preÏili,
trvalo vy‰e ‰tyridsaÈ rokov. Cel˘ ten
ãas niesli dôsledky svojej statoãnosti. 

Dnes si sotva vieme predstaviÈ, Ïe
by niekoho odsúdili za to, Ïe by kriti-
zoval prezidenta alebo predsedu vlá-
dy. Jeden z na‰ich ãlenov napísal,
ako sa ho dotklo, keì jeho otca
odsúdili a zatvorili za kritiku Gustáva
Husáka. Mal iba osem rokov, v ‰kole
bol na posmech, moÏnosÈ vy‰‰ieho
vzdelania v nedohºadne. K˘m iné de-

ti chodili na víkend na chaty, on do
väzenia za otcom. Nedá sa zabudnúÈ
na obdobie neslobody a nikto ho
nemôÏe lep‰ie prezentovaÈ ako ºudia,
ktor˘m bránil vo v˘kone ich ºudsk˘ch
práv. 

Bezpochyby  o demokraciu treba
bojovaÈ. Vidno to aj dnes, keì sa
v záujme antidiskriminácie men‰ín
upravuje ºudskoprávna legislatíva aÏ
tak, Ïe ohrozuje prirodzen˘ v˘voj civi-
lizácie. Kto in˘, ak nie obete totalit-
n˘ch reÏimov majú morálne právo
vyjadrovaÈ sa a upozorÀovaÈ, ak sa
spoloãnosÈ zabudne v demokracii.
Politickí väzni si toto právo nedajú
zobraÈ. I keì ani dnes to nie je bez
obetí.

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Demokraciu si treba strážiť

Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu
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16. NOVEMBER 2013 VLASTIMILA MORÁVKA
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Prezident republiky Ivan Ga‰paroviã, minister obrany Martin Glváã a predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy
prichádzajú k pamätníku.

RadosÈ zo stretnutia.

Spomienky Mirka TuchyÀu (v strede) nájdete v januá-
rovom ãísle.

V˘mena názorov.
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Pieta pred pamätníkom. Sprava emeritn˘ arcibiskup Ján Sokol, Arpád Tarnóczy a Anton Malack .̆

V strede podpredseda NR SR Ján Figeº.

V˘chodniari v prevahe.
Médiá sú skôr atrakciou neÏ súãasÈou pietnej 
spomienky.

Spomienky na obdobie totality...
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Na RuÏinovskom cintoríne v Bra-
tislave sa 16. novembra uskutoãnil
pietny akt kladenia vencov pri príle-
Ïitostí DÀa boja za slobodu a demo-
kraciu. 

Moderátor podujatia Ján Ko‰iar
privítal prezidenta republiky Ivana Ga‰pa-
roviãa, podpredsedu NR SR Jána Figeºa,
ministra obrany Martina Glváãa, veºvy-
slancov Rakúskej republiky a ·panielske-
ho kráºovstva, diplomatov Bulharska, âes-
ka, Maìarska, Talianska a Turecka,  pred-
staviteºov politick˘ch strán, emeritného
arcibiskupa Jána Sokola, podpredsedu
Bratislavského samosprávneho kraja Mar-
tina Bertu a ìal‰ích funkcionárov mest-
sk˘ch ãastí Bratislavy, predsedu Správnej
rady Ústavu pamäti národa Ondreja
KrajÀáka, predsedu Politick˘ch väzÀov
Zväzu protikomunistického odboja Arpá-
da Tarnóczyho a v‰etk˘ch prítomn˘ch. 

„Zi‰li sme sa na 24. v˘roãie pa-
mätn˘ch novembrov˘ch udalostí, ktoré
znamenali koniec komunistickej tyranie
a vo‰li do dejín ako NeÏná revolúcia,“
povedal Ján Ko‰iar a pripomenul, Ïe
„mnohí sa t˘chto ãias nedoÏili,  zahynuli
na  popraviskách a vo  väzniciach a prá-
ve tento ná‰ pamätník tu stojí ako  v˘-

zva, aby sme na obete komunizmu ne-
zabudli.“

Prezident Ivan Ga‰paroviã vo svojom
príhovore zdôraznil, Ïe „nespomíname
len kvôli sebe, ale preto, Ïe éra totality
priná‰a pokorenie ºudsk˘ch hodnôt. Sme
povinní spomínaÈ na obete minulého
reÏimu, ktor˘ v ‰írení strachu bol dôsled-
n˘. NedoÏili sa, lebo konali zodpovedne.
ZaslúÏia si, aby  natrvalo zostali súãasÈou
na‰ej histórie. Sloboda a demokracia nie
sú samozrejmosÈou. Aj my konajme
zodpovedne“. 

Nevzdali sa ľudskosti
Podpredseda BSK Martin Berta sa

prihovoril slovami: „S úctou dnes spomí-
name na t˘ch, ktorí neboli ochotní
vymeniÈ slobodu za niã iné, lebo vedeli,
Ïe to nikdy nemôÏe byÈ dobr˘ obchod.
Îivot v slobode, ako zmysel existencie,
nadobudol v ich Ïivotoch reálny rozmer.
VzdaÈ sa slobody znamenalo pre nich
vzdaÈ sa ºudskosti, poprieÈ vlastné
ãloveãenstvo, vlastné ja.“

Ján Ko‰iar ospravedlnil predsedu me-
dzinárodnej organizácie Interasso Jure
Knezoviça, ktor˘ sa nemohol zúãastniÈ
kvôli chorobe. Na jeho ÏiadosÈ preãítal re-

zolúciu z 20. kongresu tejto organizácie,
zdruÏujúcej 13 organizácii politick˘ch väz-
Àov a obetí komunizmu: „Národy strednej
a v˘chodnej Európy poãas svojej nedávnej
histórie, keì nad demokraciou a huma-
nizmom vládol národn˘ socializmus a ko-
munizmus, priniesli obrovské obete.
Z vlastnej skúsenosti sme zaÏili zloãinnosÈ
t˘chto dvoch ideológií. Ako predstavitelia
miliónov obetí komunizmu v na‰ich kraji-
nách sa obraciame na poslancov Európ-
skeho parlamentu a ãlenov Parlamentné-
ho zhromaÏdenia Rady Európy s v˘zvou,
aby zloãiny komunizmu boli postavené na
úroveÀ zloãinov národného socializmu,
nakoºko obidve tieto ideológie sa stali
základom totalitn˘ch reÏimov a zabíjali ne-
vinn˘ch ºudí. Îiadame, aby boli odsúdené
ako zloãinecké. Robíme tak preto, aby sa
vylúãilo zopakovanie podobnej totality
v budúcnosti.“ Ko‰iar pozval prítomn˘ch,
aby sa zúãastnili aj pietneho aktu kladenia
vencov pri pamätníku politick˘m väzÀom
na Jakubovom námestí v Bratislave.

Pietny akt zakonãil emeritn˘ arcibis-
kup Ján Sokol modlitbou za obete
komunizmu. Na záver zaznela hymnická
pieseÀ Kto za pravdu horí.

Eva Zelenayová

Myslím si, Ïe by bol splnen˘m snom aj t˘ch, ktor˘ch
mená sú uvedené  na tabuliach tohto pamätníka, ale aj
t˘ch, ktor˘ch  mená sa na tabuli nenachádzajú, pretoÏe sú
pochovaní na Sibíri alebo sa stratili vo svete, kde po nich
nezostala ani pamiatka.  Lebo aj to bol jeden zo spôsobov,
ako nepohodln˘ch ºudí uprataÈ.  Som hrd˘, Ïe sa jeden sen,
maÈ svoj ‰tát,  splnil im aj mne.  V 50. rokoch to mohlo byÈ
len  veºk˘m  snom,  ktor˘  mnohí  ºudia  ani  nechceli
snívaÈ.

V predveãer tohto, pre nás veºkého dÀa,  dostali dvaja
na‰i ãlenovia Fridrich Fritz a neboh˘ Július Porubsk˘  ‰tátne
vyznamenanie.  Bol to nádherrn˘ deÀ. Veì tí ºudia,  ktorí
e‰te aj dnes nesú stopy toho, Ïe mali zl˘ kádrov˘ posudok,
Ïe nemohli ‰tudovaÈ, Ïe sa nemohla rozvinúÈ ich pracovná
kariéra, moÏno ãakajú, Ïe v tom ìakujem bude aj naplnenie
moÏností vyrovnaÈ sa spoloãnosti.  Preto prosím v‰etk˘ch
ústavn˘ch ãiniteºov, aby mysleli na to, Ïe existuje aj tretí

odboj. Re‰pektujeme  prv˘ aj druh˘, ale nevidíme dôvod,
preão by nemal byÈ re‰pektovan˘ aj  tretí, protikomunistick˘.  

Keì som dnes i‰iel na cintorín, tak som v duchu videl
nápis: Tí ão tu leÏia,  boli takí ako my  a my budeme takí,
ako sú oni.  Na‰a veková kategória je v podstate na ceste do
poslednej zástavky ná‰ho vlaku Ïivota. Chceli by sme
z okien tohto vlaku vidieÈ ‰Èastn˘ch ºudí, chceli by sme vidieÈ
túto krásnu zem, ktorú sme dostali od Boha, aby mala aj
krásnych a dobr˘ch ºudí. Mali by sme sa maÈ radi. Sme veria-
ci. Mnohí sa na kobkách, v samotkách ãi v baniach nauãili
veriÈ v Boha. My sme sa nemali komu sÈaÏovaÈ, jedine Pánu
Bohu. Malo by sa uÏ koneãne staÈ normálnym, aby sa
v uãebniciach dejepisu, obãianskej v˘chovy a v in˘ch
predmetoch  hovorilo a vedelo o tom, aby sme získali
mládeÏ aj pre váÏne my‰lienky.  Aby sme sa te‰ili na to, Ïe
keì oni raz budú viesÈ tento ‰tát bude to uÏ ‰Èastná zem.
A za to ‰Èastie sa spolu s vami v duchu modlím.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Štátny sviatok na cintoríne

Z príhovoru Arpáda Tarnóczyho na Ružinovskom cintoríne

Mám jeden splnený sen
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(Dokonãenie z 3. strany)
To boli najvzácnej‰ie dary, ão

nám ostali po rodiãoch a rád by som
mal teraz tak˘ hlas, ão by som mo-
hol volaÈ na v‰etky strany a na v‰etky
matky, na v‰etk˘ch otcov:

Lep‰ie je zaÏínaÈ svetielka
vãas!...Vãas zaÏínajte v du‰iach va-
‰ich detí svetielka o Jezuliatku, o veº-
kom dare Betlehema, svetielka viery,

svetielka lásky a nádejí, lebo na kaÏ-
dého kdesi ãíha tma, ale kto bude
nosiÈ v sebe svetlá, nebude ani ÈaÏké
chvíle preklínaÈ...

UÏ som dávno ‰ediv˘, ale tak sa
mi teraz zdá, Ïe drÏím v ruke onen
vianoãn˘ lampá‰ z detstva a ten mi
svieti, ukazuje cestu jasne i dnes, keì
obãas sám neviem, kade sa hnúÈ.

Jozef Cíger Hronsk˘

„Som veºmi rád, Ïe sa va‰e
predstavy naplnili, Ïe dnes
môÏeme ÏiÈ slobodne a prejaviÈ
svoje názory,“ prihovoril sa  pre-
zident SR Ivan Ga‰paroviã  poli-
tick˘m väzÀom potom, ako
v Prezidentskom paláci pri príle-
Ïitostí DÀa boja za slobodu a de-
mokraciu  udelil ‰tátne vyzname-
nania Medailu prezidenta
Slovenskej republiky.   Fridricho-
vi Fritzovi za v˘znamné zásluhy
a celoÏivotné úsilie pri obrane
demokracie, ºudsk˘ch práv a ná-
boÏensk˘ch slobôd a Júliusovi
Porubskému – in memoriam za
v˘znamné zásluhy a celoÏivotné
úsilie pri obrane demokracie
a ºudsk˘ch práv. 

„Som rád, Ïe sa stretávame pri
príleÏitostí, keì oceÀujeme charak-
ter, statoãnosÈ a zodpovednosÈ ºudí,
ktorí v ãase svojich najlep‰ích rokov,
keì mohli urobiÈ veºa pre svoje rodi-
ny, pre seba, ale aj pre spoloãnosÈ,
mali obmedzené moÏnosti a iniciatí-
vy. Stratili moÏnosÈ sa realizovaÈ.
Dnes je to najmenej, ão môÏeme
my obãania urobiÈ ako zadosÈuãine-
nie za cel˘ ich Ïivot. OceniÈ ich
prostredníctvom ‰tátneho vyzname-
nania,“ uviedol prezident a zdôraz-
nil,  Ïe  „dne‰ná mládeÏ si ani neu-

vedomuje ão ste vy museli podstú-
piÈ.  Veºmi ºahko prijíma pocit slobo-
dy, pocit moÏnosti konaÈ ako chce.
Zabudla a mala by si spomenúÈ na
to, Ïe aj pocit slobody nie je slobo-
da, v ktorej môÏem v‰etko. Sloboda
znamená zodpovednosÈ a tá nám
ãasto dnes ch˘ba. A ja vám e‰te raz
ìakujem za  va‰u zodpovednosÈ“.

Hlave ‰tátu sa poìakoval pred-
seda Politick˘ch väzÀov Zväzu proti-
komunistického odboja Arpád Tar-
nóczy. Povedal, Ïe politickí väzni
„od svojej mladosti snívali o tom, Ïe

raz budú maÈ Slovensko, svoj vlastn˘
zvrchovan˘ ‰tát. Niã viac sme ne-
mohli dostaÈ. Nie v‰etko sa nám pá-
ãi, moÏno sme ãakali aj ìakujem,
moÏno väã‰ie. Sme príslu‰níci tretie-
ho odboja.“ Vyjadril Ïelanie, Ïe aj
ìal‰í prezident bude slovenského
rodu, „aby sme mohli byÈ hrdí na to,
Ïe história nám vrátila insígnie Pribi-
nu, Svätopluka a in˘ch veºk˘ch ºudí,
ktorí za to obetovali svoje Ïivoty,
väzenie, gulagy tak, ako sme to
robili my“.

Eva Zelenayová

ZO ŽIVOTA PV ZPKO/SLOVO NA ÚVOD
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Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu

Štátne vyznamenanie
politickým väzňom

Dcéra Júliusa Porubského (druhá sprava) a Fridrich Fritz  u prezidenta
republiky. Foto archív
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Dôležité posolstvo
DeÀ ‰tudenta v ‰kole sa dá preÏiÈ rôznym spôsobom.

MôÏeme ho premárniÈ, alebo naplno vyuÏiÈ. Jeden z prí-
kladov, keì sme ho vyuÏili plnohodnotne bol 21.novem-
ber 2013. 

DeÀ, keì sme na urãité udalosti z na‰ej histórie získali
in˘ pohºad. Dostalo sa nám totiÏ veºkej pocty. Mali sme
moÏnosÈ vypoãuÈ si svedectvo ãloveka, ktor˘ pocítil hrôzu
minulého reÏimu na vlastnej koÏi. 

Multimediálna miestnosÈ Gymnázia sv. Franti‰ka
Assiského v Levoãi sa v rann˘ch hodinách zaplnila Ïiakmi.
Pripravená pre nás bola beseda s politick˘m väzÀom,
pánom ·tefanom Novákom z Poºanoviec, ktorého spre-
vádzala pani Mária  Dvorãáková. Ná‰ spoloãn˘ ãas sa zaãal
prezretím si dokumentárneho filmu 22 hláv, ktor˘ nám
bliÏ‰ie priblíÏil vtedaj‰iu situáciu a osudy ãlenov ‰tátnej
bezpeãnosti, ktorí sa rozhodli vzoprieÈ komunistick˘m
praktikám. Po filme nasledovalo svedectvo pána Nováka
a diskusia.

PoãúvaÈ, ako komunistick˘ reÏim ubliÏoval ºuìom, ne-
bolo jednoduché. ËaÏko sa opisujú pocity, ktoré sa nás
v t˘ch chvíºach zmocÀovali. Hnev nad nespravodlivosÈou
a absurdnosÈou  ãinov, za ktoré bol pán Novák odsúden˘
a neºudsk˘m spôsobom trestan˘, striedala ºútosÈ  a Ïiaº. Pri
predstave, ão museli v‰etci nespravodlivo trestaní podstu-
povaÈ, nehovoriac o ich rodinách a príbuzn˘ch, nám behal
mráz po chrbte. Súcitili sme so v‰etk˘mi ºuìmi, ktor˘ch sa
akokoºvek dotkla nespravodlivosÈ a krutosÈ b˘valého reÏi-
mu. Veºmi sme si váÏili aj otvorenosÈ t˘chto v˘povedí.

Po ukonãení besedy sme si e‰te pripomenuli pamiatku
v‰etk˘ch, ktorí boli odsúdení poãas Levoãskej vzbury pri

pamätnej tabuli  nachádzajúcej sa  v Chráme sv. Jakuba
v Levoãi. 

Ak by sa toto stretnutie neuskutoãnilo, boli by sme
nevedomky ochudobnení. Bolo nám cÈou preÏiÈ chvíle
v prítomnosti priamych svedkov udalostí, pretoÏe osobnú
prítomnosÈ a autentickosÈ nedokáÏe niã nahradiÈ. In‰piro-
vala nás odvaha, s ktorou sa dokázali vzoprieÈ a nádej,
s ktorou preÏívali celé trápenie. Lep‰ie svedectvo Ïivota,
ktor˘ Ïili a dodnes Ïijú s hlbokou vierou hádam neexistuje. 

Chceme sa touto cestou poìakovaÈ za moÏnosÈ osob-
ného stretnutia s pani  Dvorãákovou  a pánom  Novákom,
a tieÏ za posolstvo, ktoré sme dostali. Napriek tomu, Ïe je
dnes mladá  generácia odsudzovaná pre nezáujem,
vedzte, Ïe na‰e srdcia ste svojím príbehom pohli a to,  ão
sme poãuli, ostane hlboko v nich. ëakujeme!

Dominik RusÀák a Matú‰ Ka‰ãák
‰tudenti Gymnázia sv. Franti‰ka Assiského v Levoãi

Multimediálna miestnosÈ 21. novembra.
Foto Mária Dvonãáková

Spája ich pamätník
Pri pamätníku obetiam komu-

nizmu v Nitre sa 14. novembra
konala spomienková pieta. VzdaÈ
úctu obetiam komunizmu pri‰li
ãlenovia  PV ZPKO, KPVS, predsta-
vitelia mesta i ‰tudenti. Predsedníã-
ka  Regionálnej organizácie PV
ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová v‰et-
k˘m poìakovala, Ïe nezabúdajú na
odkaz t˘ch, ktorí svoje Ïivoty polo-
Ïili za slobodné Slovensko a národ. 

(al)

Smutné osudy
Primátor Bánoviec nad Bebravou Marián Chova-

nec prijal 21. novembra zástupcov regionálnej orga-
nizácie PV ZPKO, aby si uctili pamiatku obetí b˘valé-
ho reÏimu. Predseda organizácie Mirko TuchyÀa

zdôraznil, Ïe najväã‰ie zásluhy na slobodnom Ïivote
a demokracii majú práve politickí väzni. Pripomenul
osud kÀaza M. J. Lexmana z Bobota, ‰tudentov A.
Púãika a A. Tunegu rodákov z Mote‰íc i metódy ·tB,
ktor˘mi ut˘rali k smrti Tibora Benkoviãa z Nitrian-
skej Stredy. (mt)
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Peder Jensen, roãník 1975, je nórsky au-
tor blogov, známych po celej Európe. Svoje
politické eseje pí‰e pod menom Fjordman uÏ
od roku 2005. Nemecké vydavateºstvo
Antaios sa podujalo na uÏitoãn˘ ãin, keì
z esejí, roztrúsen˘ch po internete, vybralo 10
textov a vydalo ich v roku 2011 kniÏne pod

názvom „BrániÈ Európu“.
Fjordman poukazuje na to, ako uÏ pokroãila celosvetová

debata od Huntingtonovho boja civilizácií k novej téme, e‰te
dôleÏitej‰ej, a to je boj národov proti vlastnej globalistickej
elite s jej utópiami o splynutí národov. âím ìalej t˘m viac je
zrejmé, Ïe ºudia nie sú len obeÈou gigantického experimen-
tu, ale aj triedneho boja zhora. Z neeurópskych prisÈahoval-
cov sa stala chránená kasta, ktorá má pomôcÈ rozbiÈ Európu.
Zákony proti „rasizmu“ nie sú robené kvôli potrestaniu
kriminálnych ãinov, ale na potlaãenie akéhokoºvek odporu.
Súãasné európske zákonodarstvo sa usilovne snaÏí prekonaÈ
Orwella a trestaÈ uÏ aj nevhodné myslenie. (Poznámka – aj
na‰i internacionalistickí súdruhovia uÏ dali do zákona prena-
sledovanie „extrémizmu“, ktor˘ si oni zadefinujú, ako len
chcú. Toto nebolo ani v 50. rokoch!) 

Sãasti je to aj plod sekularizácie kresÈanskej lásky k blíÏ-
nemu, z ktorej sa vyrobili ºudské práva, ako jej egalitárna
odnoÏ a ìal‰ia zbraÀ na potrestanie „nevhodného“ správa-
nia. Autor ukazuje, Ïe úsilie o univerzálnu republiku tu bolo
uÏ od 18. storoãia v Amerike a vo Francúzsku, no nedalo sa
prirodzenou cestou uskutoãniÈ. Teraz v‰ak globálna elita
opäÈ oprá‰ila tieto utópie a v ãasoch globálnej komunikácie
a liberálneho amoku sa snaÏí potlaãiÈ etnickú identitu. 

Ako prv˘ míºnik na tejto ceste k pokroku a svetl˘m
zajtraj‰kom je treba nastoliÈ etnick˘ chaos, ão je prav˘ úãel
tzv. multikulturalizmu. A tak aj keì napríklad hodnoty islamu
sú v príkrom protiklade k liberálnym hodnotám a k paradig-
me globalizácie (útlak Ïien, antisemitizmus, teologick˘
fundamentalizmus, nenávisÈ k demokracii, príklon k násiliu),
manipulátori ho zatiaº vyuÏívajú na presadenie prvého cieºa:
duchovného a etnického rozvrátenia Európy. A v˘sledky sa
uÏ zaãínajú rysovaÈ – pokiaº v roku 1911 Európa ovládala
väã‰inu sveta, v roku 2011 uÏ neovládala ani predmestia
vlastn˘ch miest... U nás síce e‰te islamizácia tak nepokroãila,
ako v západnej Európe, no o to viac by sme sa mali usilovaÈ
vyberaÈ tak˘ch politikov, ktorí nás tak ºahko nepredajú glo-
balistom, aby sme sa nedoãkali rabovania a poÏiarov cel˘ch
mestsk˘ch ‰tvrtí, ako sa to uÏ prakticky beÏne deje v západ-
nej Európe (Liverpool, ParíÏ, Malmö, ...). 

Fjordmanove úvahy sú nielen brilantnou politickou ana-
l˘zou dne‰ka, ale idú aj ku koreÀom. Nevynecháva ani
Frankfurtskú ‰kolu a ìal‰ích marxistov. „Keì sa ruská revolú-
cia po prvej svetovej vojne neroz‰írila do in˘ch krajín, marxis-
tick˘ teoretik Antonio Gramsci hovoril o blokáde marxizmu
„kresÈanskou du‰ou“ Západu. Z toho vypl˘valo, Ïe zniãenie
tejto identity má prvoradú dôleÏitosÈ. Jednoducho – identita
je nieão ako triedny nepriateº. Pre názornej‰ie predstavenie

knihy uvediem aj pár citátov z kapitoly „Political correctness
– pomsta marxizmu.“

„Politická korektnosÈ je komunistická propaganda v ma-
lom.“ „Politická korektnosÈ je kultúrny AIDS, ktor˘ rozoÏiera
ná‰ imunitn˘ systém.“ „SpoloãnosÈ zloÏená zo sam˘ch
vykastrovan˘ch klamárov sa ºahko ovláda.“

Problém vidí aj v tom, Ïe pokiaº po páde nacizmu
prebehla „denacifikácia“, po páde komunizmu sa Ïiadna
„demarxifikácia“ nekonala. A pokiaº v‰etky tradiãné hodnoty
sú vysmievané alebo v rozklade, „antirasizmus“ postupne
zaberá ich miesto ako netolerantná modlosluÏba. „Tento
antirasizmus bude pre 21. storoãie t˘m, ãím bol komunizmus
pre 20. storoãie – zdroj násilia.“ Ak niekoho obvinia, Ïe je ra-
sista, je to to isté, ako keì v stredoveku niekoho oznaãili za
bosoráka, ãi bosorku. Nielen pre Marxa, ale aj pre neomarxi-
stov mier znamená to, Ïe neexistuje opozícia. 

Kniha sa venuje aj ìal‰ím patologick˘m javom na‰ej
doby, rozoberá feminizmus, rozklad rodiny, úpadok kultúry
otcov, antidiskrimináciu. Pokusy zaviesÈ ºaviãiarsku sexuálnu
v˘chovu do ‰kôl oznaãuje nielen ako mentálne zneuÏívanie
detí, ale priamo ako sexuálne zneuÏívanie a pedofíliu. A upo-
zorÀuje na vôbec nie ironickú skutoãnosÈ, Ïe ºaviãiarski
socialisti a superboháãi sú spojencami na ceste ku globalizo-
vanému zotroãeniu ãloveka, nie sú to Ïiadni protivníci. Glo-
bálni kapitalisti a globálni marxisti tvoria pevnú alianciu pri
presadzovaní svojich cieºov. Na záver uÏ len dva citáty:
„Politická korektnosÈ zabíja. Doteraz stála tisícky Ïivotov
európskych obãanov.“ „Politická korektnosÈ je vyºahãen˘
marxizmus. Multikulturalizmus nemá niã do ãinenia s tole-
ranciou a rozmanitosÈou, je to protizápadná ideológia
nenávisti, navrhnutá na zniãenie západnej civilizácie.“

Ján Liteck˘ ·veda

KULTÚRA
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Knižný kútiKK
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Dokonãenie z minulého ãísla
Pokraãujeme v rozho-

vore so ·tefanom Nová-
kom, predsedom Regionál-
nej organizácie PV ZPKO
v Ko‰iciach,  jedn˘m zo
spoluzakladateºov organi-
zácie politick˘ch väzÀov
na Slovensku. 

A donútili vás k nejakému
priznaniu?

Podpísal som v‰etko, a nielen ja.
Spoãiatku som e‰te ãítal zápisnice, ne-
skôr uÏ ani to. Dokonca som povedal,
pí‰te, ão chcete. Lebo najhor‰ie neboli
bitky, pri ktor˘ch aj zuby padali, ale
hlad a ‰pina. V cele bol jeden ‰pinav˘
slamník a dve deky. Samozrejme, Ïe
‰pinavé. Veãer som si jednu poloÏil na
slamník, druhou som sa prikryl. Ráno
som dostal vodu v dÏbáne, ktorou som
sa mohol umyÈ nad ‰védskym zácho-
dom. Nijaké kúpanie, Ïiadna hygiena.
Po toºk˘ch mesiacoch vy‰etrovania sa
ãlovek protivil sám sebe. Dostal som
zápal stredného ucha, no odmietli ma
zobraÈ na o‰etrovÀu. Dozorca mi pove-
dal, Ïe na to musí maÈ súhlas zhora. Po
troch t˘ÏdÀoch sa mi zápal  uvoºnil
sám, ale tie bolesti! A keì sa mi to uÏ
prevalilo, dozorca mi povedal, poãkaj-
te. Skú‰al mi vybaviÈ o‰etrovÀu, ale ne-
podarilo sa mu to. Nedostal som sú-
hlas, povedal mi.  Reku, keì uÏ tu ne-
dostanem infekciu, tak uÏ nikde. No
i tak sa stalo. Nedostal som, ale dodnes
mám následky, to ma najviac mrzí.
A potom, vyhráÏali sa mi, keì nepodpí-
‰ete, zhnijete tu. Ostatní uÏ dávno
vypadli, ãakajú len na vás. K˘m vy
nepodpí‰ete nemôÏe byÈ súd.  Ale
nebola to pravda. 

TakÏe súd sa mohol konaÈ aÏ
potom, keì ste im podpísali v‰et-
ko, ão chceli?

Presne tak. Pojednávanie bolo
verejné. Keì som prechádzal okolo
rodiãov poãul som, ako mama hovorí

otcovi, tak ão je s na‰ím synom, keì ho
tu niet? TakÏe ani vlastní rodiãia ma
nespoznali. 

Ako dopadol súd v Ko‰iciach?
V ãase súdneho procesu som uÏ

mal 20 rokov, ale skutok, za ktor˘ ma
odsúdili, bol vykonan˘, keì som mal
17 rokov, takÏe som bol odsúden˘
ako mladistv˘ podºa paragrafu 80 –
poburovanie proti republike. Na ‰tyri
roky. No prokurátor sa odvolal, takÏe
nás eskortovali do Prahy na Pankrác,
kde sme ãakali na rozhodnutie Najvy‰-
‰ieho súdu. 

Preão sa prokurátor odvolal? 

Nepáãilo sa mu, Ïe nás odsúdili za
poburovanie, on trval na velezrade. 

Ako bolo na Pankráci?
Tam bol relatívny pokoj. Na cele

sme boli traja, postele boli ãisté. Nev˘-
hodou bol nedostatok pitnej vody.
Denná dávka predstavovala pol litra
pre tri osoby. 

Aj vodou ‰etrili?
Nepovedal by som. Bol to jeden zo

spôsobov tyrania. Ale pomohli sme si.
KeìÏe v cele bol riadny splachovací
záchod, smädom sme netrpeli.

Ako dopadlo pojednávanie na
Najvy‰‰om súde?

Prokurátor mohol byÈ spokojn˘.
Dosiahol rozsudok podºa paragrafu 78
– velezrada. 

A ão ìalej?
Niekoºko dní po vynesení rozsudku

nasledovala eskorta do pracovného tá-
bora Tmav˘ dÛl v Rtyni v Podkrkono‰í.
Pracovn˘ tábor pozostával z troch
‰tvorposchodov˘ch budov. Boli nové,
murované. Zariadenie tvorili poschodo-
vé postele, stôl, stoliãky a sprchy. V‰et-
ko bolo ãisté, poãnúc posteºnou bieliz-
Àou, na neuverenie. Aj pohyb po tábo-
re bol voºn˘, aÏ na niekoºko metrov od
stien z ostnatého drôtu. Dokonca aj
bachari (dozorcovia) mali k odsúden˘m
lep‰í prístup neÏ v in˘ch táboroch. 

NÁŠ ROZHOVOR
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Neviete? Veď si 
spomeniete...Spomínate?

·tefan Novák

Na sneme v roku 2011. Foto Vlastimil Morávek
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TakÏe ste boli celkom spo-
kojn˘?

No, to sa nedá povedaÈ. Pracovné
prostredie a podmienky boli ÈaÏké, pre-
ÈaÏké. Uhoºné sloje boli okolo 30 cm
vysoké, pracovaÈ sa dalo iba poleÏiaã-
ky.  A tá horúãava...Spoãiatku som si
myslel, Ïe je to môj koniec. Îe sa zadu-
sím. Takmer sa tam nedalo h˘baÈ,
nieto e‰te pracovaÈ. âlovek naozaj
vydrÏí viac, ako zviera. Vìaka du‰i.
Pokiaº sa nepoddá. 

Nezveliãujete?
Zveliãujem? Ak˘ by som mal

dôvod? Jedn˘m z nás, ktor˘ ãasÈ svoj-
ho pobytu za ostnat˘m drôtom na
Tmavom dole preÏil, bol profesor La-
dislav Hanus. Vo svojej kniÏke Pamäti
svedka storoãia napísal: „MôÏem po-
vedaÈ, bolo to  najhor‰ie pracovisko za
cel˘ môj kriminál“. A to pre‰iel niekoº-
k˘mi väznicami, poãnúc Leopoldovom
a konãiac Valdicami, ako aj niekoºk˘mi
pracovn˘mi tábormi Jáchymova. 

Pracovali ste v uhoºnej bani?
Nedá sa to povedaÈ. Nad zhruba

30 centimetrov˘m uhoºn˘m slojom sa
totiÏ nachádzala tenká rádioaktívna
vrstva, ktorú sme museli po vydolovaní
uhlia zo stropu  odstrániÈ. A to bola tá
najÈaÏ‰ia práca, okrem toho, Ïe sme to
robili bez ak˘chkoºvek ochrann˘ch
pomôcok. 

Prenasledovali vás aj také
my‰lienky, Ïe to v t˘ch baniach
nemusíte preÏiÈ?

Iste. Takéto my‰lienky prebleskova-
li mysºou skoro kaÏdého väzÀa. Navzá-
jom sme sa povzbudzovali a najväã‰iu
zásluhu na tom, Ïe sme neklesli na
duchu, mali kÀazi. V na‰om tábore ich
boli desiatky. 

To bolo v Jáchymove?
Nie, ja som v Jáchymove nebol.

O situácii a podmienkach v ak˘ch
preÏívali väzni v Jáchymove sme sa
dozvedeli od  t˘ch, ktor˘ch odtiaº
premiestnili na Tmav˘ dÛl.

A kÀazi slúÏili aj sv. om‰e? Dalo
sa to vôbec vo väzení?

PravdaÏe slúÏili. V tak˘ch podmien-
kach, aké boli moÏné v tak˘ch
situáciách. Boli sme presvedãení, Ïe aj
niektorí z dozorcov to vedeli, ale tole-
rovali to. Aj za to sme im boli vìaãní. 

Ako na vás vpl˘vali kÀazi?
Ako liek na rany. 

Do väzenia ste sa dostali ako
mlad˘ chlapec. Ako vás to pozna-
ãilo?

Poznaãilo. Telesne aj du‰evn˘m
nepokojom aÏ dodnes.

Odsedeli ste si cel˘ trest?
Nie. Rodiãia poÏiadali o podmie-

neãné prepustenie. ËaÏko sa dá tomu
uveriÈ, ale v archívoch Krajského súdu
v Hradci Králové sa istotne nachádza
záznam, Ïe som podmieneãné prepu-
stenie odmietol. VÏdy, keì si na to
spomeniem, vidím údiv na tvárach
ãlenov komisie.

Preão ste odmietli ísÈ na
slobodu?

Jednak preto, Ïe do skonãenia
trestu mi ostávalo uÏ iba niekoºko
mesiacov a jednak preto, Ïe som mal
rozpracovanú debatu s dekanom z Bá-
noviec. Ale o tri t˘Ïdne som bol znova
predvolan˘ pred komisiu a bez ak˘ch-
koºvek otázok mi oznámili rozhodnutie
o podmieneãnom prepustení. 

A potom?
Vrátil som sa do svojho rodiska

pod Braniskom. Otca som doma nena-
‰iel, odpykával si trest v Banskej Bystrici
za neplnenie kontingentu. Na základe
umiestenky z odboru pracovn˘ch síl
ONV v Spi‰skej Novej Vsi som odi‰iel
do bane v Karvinej, kde som odpraco-
val jeden a pol roka.  Odtiaº ma osud
zaviedol do Jáchymovsk˘ch lesov.
Pracoval som tam na v˘stavbe lesn˘ch
ciest.

No vrátili ste sa na Slovensko?
Áno, v roku 1960 som sa zamest-

nal v stavebnom podniku v Ko‰iciach.
Najskôr ako robotník. Popri zamestnaní

som  ‰tudoval na stavebnej priemyslov-
ke aÏ sa zo mÀa stal stavebn˘ technik.
·túdium si ma podmanilo a tak som
absolvoval aj  ìal‰ie odvetvia.

A stihli ste si zaloÏiÈ rodinu?
Veì máme ‰tyri deti. 
V roku 1989 ste sa uÏ mohli

angaÏovaÈ aj politicky. Ako ste vy-
uÏili to obdobie po zmene reÏimu?

S Emilom ·vecom z Pie‰Èan sme
prostredníctvom tlaãe a rozhlasu zaãali
organizovaÈ b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov. Nevedeli sme, Ïe aj v Bratislave
sa rozh˘bali. Pozvali nás a kooptovali
do v˘boru.

Jeden z poslancov Národnej
rady SR sa nedávno vyjadril o slo-
venskom ‰táte, Ïe to nebol ‰tát
Slovákov, ale fa‰istov. Ako va‰a
rodina vnímala prvú Slovenskú
republiku?

Pán poslanec by si mal ozrejmiÈ
pojmy a nemie‰aÈ fa‰izmus s nieãím
in˘m. Vznik Slovenského ‰tátu v roku
1939 rodina vnímala ako dosiahnutie
cieºa, samostatnosÈ. Poãas ‰iestich
rokov sa potvrdilo, Ïe  Slováci nepotre-
bujú Ïiadnych tútorov. Îe vznikol so
súhlasom Nemecka? A mohol vzniknúÈ
so súhlasom niekoho iného?  PoloÏme
si otázku: keby nebol vznikol a Rusko
by vojnu nevyhralo, ão by bolo so
slovensk˘m národom?

Dá sa porovnaÈ Slovenská
republika z rokov 1939-1945 so
súãasnou?

Nedá a za súãasnej svetovej situá-
cie ani daÈ nemôÏe. Mám dojem, Ïe je
to sizyfovská dilema.

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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V Levoãi so ‰tudentmi gymnázia. Foto Mária Dvorãáková
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KaÏd˘ ãlovek pozná ten pocit, keì
ho ovládne smútok, lebo sa mu stala
krivda, proti ktorej je ÈaÏké bojovaÈ. Ak
si ãlovek pocit krivdy ponechá v sebe,
zatrpkne. Ak v‰ak má okolo seba pria-
teºov, ktor˘m sa môÏe vyÏalovaÈ, moÏ-
no tú nespravodlivosÈ nezmení, ale je-
ho du‰i sa uºaví.

E‰te hor‰ie je, ak sa nenapraviteº-
ná krivda stane organizácii s celo-
slovenskou pôsobnosÈou. Aby som bol
konkrétny, mám na mysli nespravodli-
vé rozdelenie finanãn˘ch prostriedkov,
ktoré postihlo na‰u slovenskú orga-
nizáciu Politick˘ch väzÀov Zväzu
protikomunistického odboja. 

Aby sme pocit zatrpknutosti
a krivdy nepotláãali iba v sebe, ale
o Àom rokovali,  zi‰li sme sa my, poli-
tickí väzni trnavského regiónu 30. ok-
tóbra v zasadaãke Trnavského samos-
právneho kraja na seminári pod zá‰ti-
tou Ïupana Tibora Miku‰a.  âlenov
v˘boru veºmi pote‰ilo,  Ïe  pri‰li aj  ãle-
novia z poboãiek na Záhorí a v Seredi.
Radostne sme sa zvítali aj s na‰imi
priateºmi z regiónu Bratislava a so zá-
stupcom ÚPN PhDr. Petrom Ja‰ekom. 

Bolo nám ºúto, Ïe pre iné dôleÏité
pracovné povinnosti, t˘kajúce sa na‰ej
organizácie, nemohol medzi nás prísÈ
podpredseda PV ZPKO Anton Malack˘
a pre zdravotné problémy Ïupan Tibor
Miku‰. Na‰ím vzácnym hosÈom bol aj
predseda bratislavskej poboãky dp. Ján
Ko‰iar, ktor˘ nám preãítal  veºavravn˘
príspevok pána Malackého k na‰ej

súãasnej neradostnej situácii. Po tom
nasledoval príhovor Petra Ja‰eka,
v ktorom pripomenul, Ïe ÚPN zápasí
s podobn˘mi finanãn˘mi problémami
ako na‰a organizácia. 

V súvislosti s touto skutoãnosÈou
by som chcel pripomenúÈ na‰im
„muÏom pri kormidle“, ktorí sa tvária,
Ïe úspe‰ne riadia päÈmiliónov˘ sloven-
sk˘ národ staré, múdre príslovie, ktoré
hovorí:“Národ, ktor˘ stratil pamäÈ, nie
je národom!“ 

Dôstojn˘ pán Ján Ko‰iar  preãí-
tal aj svedectvo, ktoré zanechal
Mons. Viktor Trstensk˘. Tento
kÀaz bol dlhé roky väznen˘ v ko-
munistick˘ch Ïalároch. Otriasla na-
mi jeho v˘poveì, v ktorej popiso-

val zverstvá, ktor˘ch sa na sklon-
ku druhej svetovej vojny dopú‰Èali
na bezbrann˘ch katolíkoch a kÀa-
zoch predstavitelia  tzv. „odboja“. 

Vo svojom príspevku som si vylial
srdce zo v‰etkého, ão ma trápi. MoÏno
to nepomôÏe, ale uºavilo sa mi. 

V nasledujúcej diskusii pani
Bernardína Spru‰anská  kritizovala
zru‰enie bezplatnej dopravy pre ãlenov
PV ZPKO v Bratislave, ako aj súãasnú
bezúte‰nú situáciu organizácie.
Hovorila, Ïe o t˘chto problémoch
napí‰e sÈaÏnosÈ aj predstaviteºom na‰ej
vlády. KieÏ by jej sÈaÏnosÈ dopadla na
úrodnú pôdu. 

Do diskusie sa zapojil aj jeden
z najstar‰ích zakladajúcich ãlenov
na‰ej organizácie Jozef ·korvaga.
Rovnako, ako nás ostatn˘ch, aj
jeho trápia obavy o budúcnosÈ na-
‰ej organizácie. O podobn˘ch oba-
vách hovoril aj pán Félix Ne‰trák,
ktor˘ sa rozhovoril aj o problé-
moch  nemobiln˘ch politick˘ch
väzÀov. 

Po spoloãnom obede prepravil
úãastníkov seminára mikrobus  poskyt-
nut˘  TSK   k ná‰mu pomníku. Spoloã-
nou modlitbou sme si uctili t˘ch, ktorí
uÏ nie sú medzi nami. Krátko  sme si
pripomenuli, Ïe aj keì sa ná‰ pobyt na
tomto svete pomaly konãí, zostane tu
po nás pomník, ktor˘ bude aj ìal‰ej
generácii pripomínaÈ osudy nespra-
vodlivo stíhan˘ch  politick˘ch väzÀov. 

Vojtech Ottmar

ZAZNAMENALI SME
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Politickí väzni a súčasnosť

Trnavsk˘ pamätník. Foto archív

� Vedenie PV ZPKO prerokovalo a vzalo na vedomie
správu zo seminára o III. odboji v Trnave. V tejto súvislosti
vyslovilo poìakovanie predsedovi RO PV ZPKO Vojtechovi
Ottmarovi a za finanãnú pomoc Ïupanovi TSK Tiborovi
Miku‰ovi. 

� Predsedníctvo PV ZPKO vyhodnotilo organizáciu pietneho
aktu kladenia vencov pri príleÏitosti DÀa boja za slobodu a de-
mokraciu. Vyslovilo poìakovanie pani Emílii Malackej za úspe‰né
zvládnutie podujatia. Súãasne rozhodlo o zaslaní ìakovn˘ch
listov za úãasÈ na pietnom akte pozvan˘m hosÈom. 

� Predsedníctvo PV ZPKO sa zaoberalo ìal‰ími aktivi-
tami ãlenov PV ZPKO a vyslovilo poìakovanie predsedovi
bratislavskej poboãky PV ZPKO Jánovi Ko‰iarovi za aktív-
nu úãasÈ na berlínskom seminári. Na prijatí u primátora

Bratislavy s ãlenmi bratislavskej poboãky. Za organizáciu
a úãasÈ na sv. om‰i v Dóme sv. Martina slúÏenej za po-
litick˘ch väzÀov. I za úãasÈ na slávnostnom programe
spojenom s oceÀovaním osobností politick˘ch väzÀov, or-
ganizovanom Ústavom pamäti národa. Predsedníctvo PV
ZPKO vyslovilo poìakovanie v‰etk˘m funkcionárom PV
ZPKO za organizovanie pietnej spomienky pri pamät-
níkoch politick˘ch väzÀov v regiónoch Slovenska. 

� Vedenie organizácie sa tieÏ zaoberalo novou ‰truktúrou
Ministerstva vnútra SR po reforme ESO ( Efektívna, spoºahlivá
a otvorená verejná správa) za  úãelom  nadviazania  kontaktov
a vyjasnenia  v˘‰ky  dotácie  a termínu  vysporiadania  v súlade
so zákonom ã.8/2013 Z.z., ãl.IV,  § 3a o zabezpeãení  ãinnosti
PV ZPKO.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
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Na pozvanie na‰ej nemeckej
partnerskej organizácie Union der
Opferverbände  kommunistischer
Gewaltschaft (UOKG) – Zväzu or-
ganizácií obetí komunistického ná-
silia,  som sa ako ãlen predsedníc-
tva INTER-ASSO zúãastnil 19. de-
cembra 2013 v Berlíne na
panelovej diskusii na tému: Indivi-
duálne utrpenie - spoloãná spomi-
enka? Obete komunizmu v Európe
a formy spomienok.

Cieºom stretnutia bolo predstaviÈ
verejnosti (a nie po prv˘krát) projekt
ústredného pamätníka obetiam ko-
munistického násilia v Nemecku.
S iniciatívou pri‰la UOKG,  ktorá na
diskusiu okrem verejnosti pozvala
historika,  prof. Jörga Baberowského
z Humboldtovej univerzity, Dr. Jana
Foitzika, vedeckého pracovníka In‰ti-
tútu pre súãasné dejiny v Mníchove
a Berlíne a prof. Richarda Schrödera,
b˘valého poslanca za SPD. Diskusiu
moderovala Dr. Jacqeuline Boysen
z Evanjelickej akadémie v Berlíne.

Publicista Stephan Hilsberg vo
svojej úvodnej predná‰ke spomenul
okrem iného aj struãn˘ prehºad obetí
komunistického reÏimu v b˘valej
NDR od konca 2. svetovej vojny, keì
Nemecko bolo víÈazn˘mi mocnosÈa-
mi umelo rozdelené.  V chronologic-
kom rade ide o tieto skupiny obetí
komunizmu v sovietskej okupaãnej
zóne, z ktorej neskôr vznikla Nemec-
ká demokratická republika:

1. Státisíce násilne odvleãen˘ch
do gulagov v ZSSR.

2. Násilne odvleãení Nemci
z in˘ch krajín strednej, v˘chodnej
a juÏnej Európy.

3. Násilne uväznen˘ch v pivni-
ciach NKVD a v ‰peciálnych trestn˘ch
táboroch bolo okolo 154 000 ºudí,
z ktor˘ch len v rokoch 1946-1947
v dôsledku hrozn˘ch podmienok,
hladu a zimy  zahynulo 42 000, 786
bolo zastrelen˘ch a okolo 30 000 ich
bolo odvleãen˘ch do ZSSR. 

4. Obãania odsúdení sovietskymi
vojensk˘mi súdmi - priemern˘ rozsu-
dok bol 25 rokov. Z nich 2223  bolo
popraven˘ch, z toho 100 Ïien. Obvi-
nenia zneli: Kontrarevolucionári, ne-
priatelia ‰tátu, tlaã,  ‰írenie letákov,
‰írenie reakãn˘ch novín a fa‰istickej
literatúry, spolupráca so západnou
tlaãou, spev protisovietskych piesní,
rozprávanie politick˘ch vtipov a pod.

5. Tí, ktorí nesúhlasili s násiln˘m
spojením Sociálnodemokratickej stra-
ny Nemecka (SPD) s Komunistickou
stranou Nemecka (KPD). Podºa
dostupn˘ch údajov i‰lo o 20 000 ºu-
dí, ktorí boli preto uväznení, okolo
100 000 sa podarilo ujsÈ na Západ.
V tejto skupine boli najmä tí, ktorí
boli prenasledovaní aj za Hitlera.
V roku 1949 vznikol v sovietskej oku-
paãnej zóne Nemecka podobne ako
v â-SR jednotn˘ národn˘ front poli-
tick˘ch strán, kde hlavnú úlohu hrala
SED - Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands. Jej zloãinmi sa dnes
zaoberá osobitná ‰tátna organizácia
- Bundesstif-tung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur.

6. Obete povstania 17. júna
1953. V tento deÀ do‰lo v Berlíne
a in˘ch miestach k masovému pro-
testu proti komunistickému reÏimu

a vy‰e stotisícové zhromaÏdenie bolo
potlaãené silou sovietskych tankov.
Desiatky ºudí bolo namieste zastrele-
n˘ch a tisíce skonãili vo väzení. Vo
viac ako 700 v˘chodonemeck˘ch
miest boli ‰trajky, manifestácie, úto-
ky proti budovám strany a policaj-
n˘ch staníc, státisíce obãanov sa
zapojilo do tejto protestnej akcie.

7. Obete vyvlastÀovania a násil-
nej kolektivizácie v poºnohospodár-
stve – obvinení a odsúdení za ‰pio-
náÏ ãi sabotáÏ, tí ão preÏili, boli po
novembri 1989 rehabilitovaní alebo
e‰te ãakajú na od‰kodnenie.

8. ªudia, ktorí zahynuli pri poku-
se o útek na Západ cez Berlínsky múr
(1961-1989) alebo nemecko-nemec-
kú hranicu. K prvej vlne t˘chto obetí
patrí 12 500 ºudí, ktorí boli násilne
vysÈahovaní z pohraniãného pásma
najmä v Berlíne. Presné ãíslo zastrele-
n˘ch na úteku cez Múr do Západné-
ho Berlína sa dodnes nevie, ale bolo
ich  viac ako tisíc. Odvahu a uznanie
si zasluhujú aj tí vojaci Nemeckej
ºudovej armády, ktorí neposlúchli
rozkaz strieºaÈ na uteãencov, aj keì
sa za tento postoj dostali do väzenia. 

Ján Ko‰iar

(Dokonãenie v budúcom ãísle)

ZAZNAMENALI SME
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Bude aj v Berlíne stáť 
pomník obetiam komunizmu?

Evanjelick˘ kostol v roku 1985 vyhodili do vzduchu, lebo sa nachádzal
v pohraniãnom pásme. Foto archív
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V roku 1995 som vstúpil do KPVS
a ãlenom PV ZPKO som doteraz.
Mám  50 rokov.

Ak mi dá Pán Boh zdravie,  na‰a
organizácia politick˘ch väzÀov  má
v nás deÈoch  dlhú budúcnosÈ.

V rokoch 1971/72 bol môj otec
Ivan Jesensk˘ odsúden˘ podºa para-
grafu 103, hanobenie predstaviteºa
‰tátu (G. Husáka), na 15 mesiacov ne-
podmieneãne. Keì 3 mesiace strávil vo
vy‰etrovaãke v Ko‰iciach,  previezli ho
do Ilavy, kde si odsedel zvy‰ok trestu. 

Keì ho pri‰li zatknúÈ k nám do-
mov na Michalovskej ulici páni v ko-
Ïen˘ch kabátoch, bol to pre mÀa ‰ok.
Mal som 8 rokov.  K˘m ho neodsúdi-
li, moju matku ·tB masívne sledovala.
Z áut na parkovisku pred blokom, no
i pred vchodom do domu stál civil
s novinami v rukách. Vytvárali na Àu
psychick˘ nátlak, ktor˘ sa stupÀoval.
Jeden víkend nás prich˘lili priatelia
v neìalekej dedinke blízko VSÎ, vo
Veºkej Ide, kde nám vo svojom dome
poskytli azyl. 

Keì otec sedel, stal som sa ter-
ãom posmechu detí od susedov ale-
bo spoluÏiakov v ‰kole. KaÏd˘ druh˘
mesiac sme mali povolenú náv‰tevu
v Ilave s moÏnosÈou doniesÈ balíãek
o hmotnosti 2kg. K˘m  niekto z mo-
jich rovesníkov i‰iel s rodiãmi na cha-
tu, ja som strávil víkend cestou za
otcom. Boli to iba krátke  chvíle v je-
ho prítomnosti vo väzenskom mun-
dúre v náv‰tevnej miestnosti Ilavskej

väznice pod dozorom bacharov. Pre
dieÈa v mojom veku to bolo nepríjem-
né, lebo otec sedel v spoloãnosti aj
vrahov a lepil papierové vrecká. 

Napriek v‰etkému sa o nás na‰a
mama Zdenka dobre starala.  S bra-
tom nám niã nech˘balo, okrem otca. 

Po návrate z väzenia dostal otec
od súdruha  Emila Rigu, personálneho
námestníka vo VSÎ  v˘poveì. Rigo bol
ãlenom  ÚV KSâ, sedel v Prahe a hla-
soval  za vstup vojsk v roku 1968.
Otec sa zamestnal v malom podniku
Slov‰port ako zváraã. ·tátna moc mu
zobrala pas a zamietla mu ÏiadosÈ
vycestovaÈ s rodinou na dovolenku do
Juhoslávie. Dostali sme sa maximálne
do blízkeho Mi‰kolca v MªR. 

V roku 1977  Emil Rigo otca omi-
lostil a povolil mu po rokoch opäÈ na-
stúpiÈ do VSÎ, ktoré od zaãiatku bu-
doval.  I keì nie priamo do podniku,
ale na jeho perifériu do blízkej ·ace,
na vysunuté pracovisko SEZ.  Z oboch
strán susedilo s bytovkami pln˘mi ci-
gánov a tak si pripadal ako ich vajda.
Len pár dni po dov⁄‰ení  49. roku
Ïivota, 18. júla 1979,  zomrel  pred
mojimi oãami na dovolenke na ·írave
pri obci Klokoãov. Odi‰iel, keì som
mal 16 rokov a keì som ho najviac
potreboval. Na pohrebe bolo mnoÏ-
stvo ºudí a nech˘bali ani príslu‰níci
·tB. 

Napriek neprajníkom sme obaja
s bratom vy‰tudovali a získali maturi-
tu. Brat  absolvoval  V·T,  mne v uãi-

li‰ti VSÎ nedali odporúãanie na vyso-
ko‰kolské  ‰túdium. Báli sa súdruha
Riga. A tak som nastúpil  na Teplú
valcovÀu T·P-1700 do kanála ako
viazaã zvitkov.

NiÏ‰ie uÏ boli len potkany. AÏ po
komunistickom prevrate v roku 1989
a odchode kádrováka Rigu som do-
stal miesto hodné absolventa SOU
s maturitou.  A k tomu byt pre moju
mladú rodinu. 

Ak niekomu v súãasnosti poviem,
Ïe som ãlenom politick˘ch väzÀov,
tak sa ãudujú, Ïe ak˘ som ja väzeÀ.
Moja odpoveì znie: zastupujem svoj-
ho otca, ktor˘ predãasne odi‰iel a aj
keì som nesedel, bránu pochmúrnej
väznice  v Ilave som  pravidelne kaÏ-
dé dva mesiace prekraãoval.
A s náv‰tevnou miestnosÈou a prís-
nym pohºadom dozorcov som sa zo-
známil dosÈ dobre na to, aby som  na
túto nepríjemnú skúsenosÈ do konca
Ïivota nezabudol. 

Hovorím rozhodne NIE  pán Ma-
lack˘ postupnému zániku PV ZPKO
a vyz˘vam politick˘ch väzÀov z celého
Slovenska, zoznámte ma, prosím, so
svojimi deÈmi, mojimi rovesníkmi,
nech si vymeníme skúseností.  Ako
sme Ïili a trpeli, keì na‰i rodiãia sede-
li a ukázali, Ïe sme tu a nedovolíme
robiÈ Ïiadne hrubé ãiary za komunis-
tickou minulosÈou,  ako navrhoval po
novembri prezident Schuster.
BohuÏiaº obãan ná‰ho mesta Ko‰ice.

Roman Jesensk˘
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Som syn politického väzňa

Zúãastnila som sa 15. novembra na slávnostnej ‰tudent-
skej konferencii V. roãníka Nenápadní hrdinovia v banskoby-
strickej Aule Beliana. Organizátormi boli KPVS, Katedra his-
tórie FHV UMB v Banskej Bystrici, V·Z a SP sv. AlÏbety v Bra-
tislave, Múzeum zloãinov a obetí komunizmu v Bratislave
a Nadácia Konráda Adenauera. Konferencia sa konala pod
zá‰titou Rudolfa Fibyho.

O konferencii som sa dozvedela od príbuzn˘ch, ktorí
oznam o nej na‰li na internete. V kancelárii Predsedníctva PV
ZPKO nemali nijaké informácie o tomto podujatí. Telefonicky
som sa spojila s pracovníkom Múzea zloãinov a obetí komu-

nizmu Franti‰kom Neupauerom a sp˘tala som sa, ãi sa
môÏem zúãastniÈ, lebo som predpokladala, Ïe na konferencii
budú hovoriÈ aj Ïiaci z II. ZD· v Îiari nad Hronom, ktor˘m
som poskytla informácie o osudoch politick˘ch väzÀov. No
z mien, ktoré som poskytla nezaznelo Ïiadne. Îiadne osudy
politick˘ch väzÀov, ktorí sú organizovaní v PV ZPKO neod-
zneli, okrem Viliama Îingora z Martina. Neviem, preão KPVS
neinformovala na‰u organizáciu o konferencii, lebo ‰tudenti
nedelia obete komunizmu podºa toho, aká organizácia ich
zastre‰uje. Veºkú chybu vidím v tom, Ïe v roku 1999 odi‰la
ãasÈ ãlenstva a zaloÏila organizáciu pod pôvodn˘m menom.
Mojou túÏbou je, spojiÈ sa do jednej silnej organizácie a pra-
covaÈ pre dobro t˘ch, ktorí to nemali ºahké v dobe temna.

Margita Zimanová

Nenápadní hrdinovia 
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V decemberi si pripomíname Ïi-
votné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov a
priaznivcov.

Spomíname aj t˘ch, ktorí sa tejto
slávnosti,  Ïiaº, nedoÏili.

55 rokov
Martinãekova ªudmila, Popudinské Mo-
ãidºany 3.12.1958
·pániková Mária, MVDr.,Modra

31.12.1958
65 rokov

Ján Liteck˘-·veda, Bratislava
14.12.1948

75 rokov
Îila Miroslav, Banská Bystrica

2.12.1938
Karnayová Eva, Michalovce

11.12.1938
81 rokov

Tomãová Rozália, Klokoãov
22.12.1932

Benãík Matej, Komárno 16.12.1932
82 rokov

Hrabovec Gustáv, Doln˘ Kubín
24.12.1931

Hampelová Zuzana, Banská Bystrica
6.12.1931

Kuºa Pavol, Levoãa 18.12.1931
83 rokov

Gaál Ján, Bratislava 1.12.1930
Volansk˘ Ján, Kote‰ová 25.12.1930

84 rokov
Îatko Ján, Ing.,Bratislava 30.12.1929
Slimáková Eva, Limbach 22.12.1929
SlugeÀová Mária, MUDr., Levoãa

25.12.1929
85 rokov

Máté Július,Luãenec 17.12.1928
86 rokov

Poldauf Alojz, Ing.,Banská Bystrica
28.12.1927

87 rokov
Mito‰inková Valéria, Bratislava
16.12.1926
Mazáková Anna, Púchov

17.12.1926
88 rokov

Pavúk Ladislav, Banská Bystrica
12.12.1925

Petro Ján, Humenné 18.12.1925
Jubilantom 

srdeãne blahoÏeláme.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

V ãísle 10 sme nesprávne
uviedli vek úmrtia Adalberty Hi-
ãovej z Michaloviec. Zomrela vo
veku 94 rokov, pochovaná bola pri
svojom manÏelovi, gréckokatolíc-
kom kÀazovi, vo Vy‰nom Nemec-
kom. Rodine a príbuzn˘m sa
ospravedlÀujeme.

✞ Vo veku 91 rokov, 3. no-
vembra 2013, zomrela Helenka
DVORNÁKOVÁ, ãlenka Regionál-
nej poboãky PV ZPKO v Îiari nad
Hronom. Posledná rozlúãka sa ko-
nala 5. novembra 2013 na cintorí-
ne v Îiari nad Hronom.

✞ Vo veku 86 rokov,  3. no-
vembra 2013, zomrel ·tefan
MIKLÁ·, dlhoroãn˘ ãlen Regionál-
nej poboãky PV ZPKO Bratislava
okolie so sídlom v Pezinku.
Posledné roky svojho Ïivota preÏil v
penzióne v Nitrianskych Suãanoch,
odkiaº pochádzal. Smútoãná
rozlúãka so sv. om‰ou sa  konala
6. novembra 2013 v rodnej obci
Nitrianske Suãany.

Pozostal˘m prejavujeme
úprimnú sústrasÈ.

Ponechal Ernest, Tepliãka nad Váhom
100 EUR

Tarnóczy Arpád, Nováky 200 EUR
Premat,s.r.o 50 EUR
Ascobit, s.r.o 70 EUR
Sopúchová  Vilma, Sereì 10 EUR
·korvaga Jozef, Trnava 20 EUR

Darcom úprimné ìakujeme.

ROZLÚČILI SME SA

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO,

sympatizanti, priatelia. Na‰a
organizácia tretí rok zápasí s ne-
‰tandardnou situáciou, keì
pripravuje plány svojej ãinnosti
bez krytia finanãn˘mi prostried-
kami. Aj v tomto roku sme museli
prijaÈ mnoÏstvo opatrení kvôli
v˘raznému zníÏeniu dotácie, na-
vy‰e pridelenej aÏ v polovici roka.
Nedostatok peÀazí  nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o po-
moc. Vydávanie Svedectva nie je
ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie,
preto sa obraciame na Vás s pros-
bou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí
potenciálnych sponzorov  ná‰ho
ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,
akoby sme stratili nástroj prezen-
tácie vlastného jestvovania. Azda
neprajníci  by sa tomu aj pote‰ili.
Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podpo-
rovatelia 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.

1. decembra 1989 nariadila vláda âSSR zru‰iÈ drôtené zátarasy na hra-
niciach s Rakúskom, ktoré slobodn˘ svet naz˘val „Ïeleznou oponou“.

2. decembra 1946 sa zaãal  proces proti Dr. J. Tisovi, A. Machovi a Dr.
F. ëurãanskému pred Národn˘m súdom v Bratislave. âlenmi senátu boli:
predseda JUDr. Igor Daxner a ‰iesti prísediaci (v‰etci evanjelického vyznania
alebo komunistickí ateisti). Îalobcami boli JUDr. ªudovít Rigan, JUDr. Juraj
·ujan a vojensk˘ prokurátor plukovník JUDr. Anton Ra‰la.

10. decembra 1947 bol na  trest smrti zastrelením  odsúden˘ generál
armády SR a veliteº R˘chlej divízie Jozef Turanec. Neskôr mu pozmenili trest
na 30 rokov väzenia. Zomrel vo väznici v Leopoldove v roku 1957.

STALO SA
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