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Bez väzenia by moja kniha nevznikla
Anton Seme‰ (1930)

v tomto roku zav⁄‰il svoje
Ïivotné dielo. Po tridsiatich
rokoch zhromaÏìovania
dokladov o slovensk˘ch deji-
nách vydal kniÏku Nie sme
tu odvãera. Tvrdí, Ïe nebyÈ
väzenia, v ktorom získal
mnoÏstvo kontaktov na
vzácnych ºudí, jeho kniÏka
by nevznikla. V‰etky údaje
v nej sú overené a pokiaº si
t˘m nebol ist ,̆ rukopis z rúk
nevydal. Autor venoval Slo-
vákom najkraj‰í vianoãn˘
dar, ich vlastnú bibliu, ktorá
sa rodila tridsaÈ rokov.
Seme‰a zatkli 9. apríla 1951
a odsúdili 22. februára 1952
na 14 rokov. 

Sotva sa dá zabudnúÈ na oka-
mihy, keì Ïivot visel na vlásku?

To sa zabudnúÈ nedá.  Z PTP som
odi‰iel na dovolenku a tri mesiace
ma nebolo. Mal som Ïelezniãiarsky
preukaz, takÏe som prespával na sta-

niciach. Îelezniãiari mali na veºk˘ch
staniciach nocºahárne pre t˘ch, ktorí
konãili v noci o druhej, aby do rána
mali kde spaÈ. Lebo vlaky ìalej ne‰li.
A kto mal Ïelezniãiarsky preukaz
dostal deku, teplo bolo, aj ãaj bol
uvaren˘, niekedy aj chlieb a marga-
rín. A nikoho nezapisovali. Preto ma
nemohli identifikovaÈ. No po troch
mesiacoch chytili celú skupinu, lebo
sa na‰iel jeden zradca. A iba ja jedin˘
som bol obvinen˘, Ïe som odi‰iel

k Ameriãanom do Linza  cez Moravu,
tam som sa vy‰kolil za agenta a to ãí-
tali v Justiãnom paláci v Bratislave
pred  500 druÏstevníkmi, ktorí  revali
- ‰tranek. A keì  prokurátor povedal,
Ïe som sa vrátil do republiky ove‰an˘
automatmi, guºometmi a granátmi
za úãelom  rozvracania âeskosloven-
skej republiky a likvidácie komunistic-
kej strany a Ïiadal trest smrti, tak dav
reval ako zmyslov zbaven˘. 

Pokraãovanie na 10. strane

Anton Seme‰ (druh˘ zºava) pri bratislavskom pamätníku obetiam
komunizmu. Foto Vlastimil Morávek
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MoÏno, Ïe si spolu so mnou vzdych-
nete, ale ten ãas letí. Je koniec roka
a my, na‰a organizácia, nepostúpila
o toºko, o koºko som si myslel, Ïe by mo-
hla. Nejaké sºuby sme síce dostali, hlavne
v oblasti financií, ale realita len málo
pokroãila. Nechcem tu predkladaÈ rozpo-
ãtovú správu, skôr by som si rád odpove-
dal na otázku,  ako som prispel, ako sme
prispeli, ãlenovia, funkcionári k obrode ãi
prosperite na‰ej organizácie a teda aj
na‰ej spoloãnosti. 

V˘ãitka od vrchnosti – preão nie sme
jednotní, má svoje rácio, ale na jednodu-
ché preão jestvuje viacej preto. My to
vnímame ako rozdelenie uÏ v samotn˘ch
súdnych obÏalobách. Jedni boli obvinení
za organizovanú proti‰tátnu ãinnosÈ
a boj za samostatné Slovensko a druhí
za nesúhlas s reÏimom, prípadne za uda-
nia konfidentov (agentov) ·tB, ãi in˘ch
straníckych funkcionárov. Nakoniec sme
si zaãiatkom novembra podali ruky a za-
viazali sa k spolupráci. BohuÏiaº, zatiaº to
nefunguje. Ale sme na zaãiatku a dá Pán
Boh, Ïe bude lep‰ie. 

Podºa ohlasov mala pietna spomien-
ka na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni
pri centrálnom pamätníku popraven˘m
a umuãen˘m komunizmom dobrú úro-
veÀ. Úãastníci si vypoãuli príhovory (uve-
rejÀujeme ich v tomto ãísle v plnom zne-
ní),  ktoré boli o nich. A o t˘ch na‰ich
bratoch, ktor˘ch mená sú na tabuliach
pod kríÏom sv. Jána Pavla II. a o t˘ch 36
na‰ich ãlenoch, s ktor˘mi sme sa v tomto
roku navÏdy rozlúãili.

December nie je len posledn˘ me-
siac v roku.  Pre nás, muklov, je to aj ãas
na smutnú spomienku – vianoãné sviat-
ky vo väzniciach. Niektorí z nás sme mali
‰Èastie vrátiÈ sa domov, pokiaº nám aj ten
nevzali. A v kruhu t˘ch, ktorí to tieÏ ne-
mali kvôli nám ºahké, sme ich spolu pre-
Ïívali. UÏ 25 rokov môÏeme sláviÈ BoÏie
narodenie a sviatky rodinnej lásky bez
strachu, Ïe nám na dvere zaklope ·tB. 

Vianoce sú v‰ak hlavne o ºudskej
du‰i a bolo by fajn, keby sme v‰etci dali
pod vianoãn˘ stromãek dar - „odkaz
potomstvu“ o dobe, ktorú sme preÏili.
Získajme ich na prácu v prospech Sloven-
ska, nauãme ich milovaÈ svoju vlasÈ,
nauãme ich hrdosti na ºudí, ktorí pre vlasÈ
a vieru obetovali aj svoje Ïivoty. Viac ne-
mohli  daÈ na oltár vlasti a preto je na‰ou
povinnosÈou ctiÈ ich obete a pokraãovaÈ
v procese  budovania prosperujúcej spo-
loãnosti, kde láska k blíÏnemu, k vlasti,
rodine, Bohu bude maÈ tie najvy‰‰ie
priority. Je to na‰a povinnosÈ aj preto, Ïe
sme kvôli tomu uÏ tak veºa vytrpeli. 

Ponúkame na‰e svedectvo a ãaká-
me, Ïe nás ‰tát, na ktorého zrode máme
svoj diel, vezme ako „chránen˘ch sved-
kov“ podºa justiãn˘ch pravidiel. Bohu-
Ïiaº, objavujú sa historici, ktorí nás nepo-
trebujú, majú lep‰ie pramene, ktoré im
a ich uãiteºom vyhovujú, lebo ich
nepo‰kodzujú. Oni totiÏ väã‰inou patrili

k oficiálnym nomenklatúram b˘valého
reÏimu. 

Sme plní oãakávania, ão prinesie rok
2015. Ako ho, ak ho preÏijeme? Vytrvalí
sme vo viere a veríme, Ïe s pomocou
BoÏou ho aj zvládneme. Znovu sme
získali niekoºko sºubov, moÏno, Ïe sa
z nich ãasÈ aj naplní. 

V Ïivote je to uÏ tak, Ïe ãlovek, ak
uÏ nevládze, odovzdá ‰tafetu duchom
a telom silnej‰ím, mlad‰ím, schopn˘m
daÈ transfúziu zachovaniu pamiatky
a pamäti národa nami preÏitej histórie.
Je to uÏ tak, moja a na‰a generácia
„muklov“ je z minulého storoãia, ba
tisícroãia. Vám, ktor˘m som predsedal,
ìakujem za spoluprácu a porozumenie
pre nedostatky, za ktoré sa ospravedlÀu-
jem. Nedávam zbohom. VÏdy, keì
budem vládaÈ, prídem pomáhaÈ, ak to
bude potrebné. Vá‰

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD
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Sme plní očakávania 

Arpád Tarnóczy (vpravo) víta Jána Budaja, tvár NeÏnej revolúcie.
Foto Vlastimil Morávek
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Modlitba 
V‰emohúci BoÏe, ìakujeme ti za na‰ich bratov

a sestry, ktor˘m si dal silu, aby boli verní tebe a tvojej
pravde aj v ÈaÏk˘ch okolnostiach a prenasledova-
niach. Ty si sºúbil nebeské kráºovstvo t˘m, ão trpia pre
spravodlivosÈ. 

Prosíme Èa za v‰etk˘ch, ktor˘ch pripomína tento
pomník. Prijmi ich do svojho veãného kráºovstva spra-
vodlivosti, pravdy a lásky. A daj, nech ich príklad
a orodovanie pomáhajú aj nám, aby sme Ïili pred
tebou v zodpovednej slobode a nevzdávali sa jej pred
Ïiadnymi prekáÏkami ani utrpením. O to Èa prosíme
skrze Krista ná‰ho Pána.  

Franti‰ek Rábek, 
biskup

SLOVO NA ÚVOD
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Spomienka na 25.
v˘roãie udalostí, ktoré
znamenali koniec tota-
litného  komunistického

reÏimu, mala na Slovensku i v âesku
príchuÈ revoluãnosti. V Bratislave bol
jedn˘m z organizátorov demon‰trácie
proti korupcii vo vláde Roberta Fica
Daniel Lip‰ic. Podobne sa angaÏoval
proti vláde Vladimíra Meãiara. V deväÈ-
desiatych rokoch pod heslom slobody
slova. Demon‰trácie vtedy aj dnes sa
konali v Bratislave na námestí SNP
a nezabudnuteºne sa na jednej z nich
zviditeºnil  Ján âarnogursk˘  slovami:
My vás nauãíme báÈ sa! Akosi pozabu-
dol na  odkaz  pápeÏa sv. Jána Pavla II.,
ktor˘ naopak, Slovákom odkázal:
Nebojte sa! 

Stalo sa peknou  tradíciou, Ïe
k ústrednému pamätníku popraven˘m

a umuãen˘m politick˘m väzÀom ko-
munizmu na bratislavskom cintoríne
VrakuÀa sa v DeÀ boja za slobodu
a demokraciu pri‰iel pokloniÈ prezident
‰tátu. Tohto roku si Andrej Kiska vy-
bral pamätník pod Devínom, postave-
n˘ zastrelen˘m na úteku. Politickí väzni

Zväzu protikomunistického odboja
museli byÈ zaskoãení, keì ich predsta-
viteº prezidentskej kancelárie oslovil
ako konfederáciu politick˘ch väzÀov.
Po zvolení Andreja Kisku do funkcie
prezidenta Slovenskej republiky ho
Svedectvo poÏiadalo o odpoveì na
otázku, ak˘ má vzÈah k politick˘m väz-
Àom komunistického reÏimu. Napriek
dvojnásobnej urgencii, nedozvedeli
sme sa niã o vzÈahu prezidenta k ºu-
ìom, ktorí najviac poznajú cenu slobo-

dy. Prezident ‰tátny sviatok  oslávil
v Slovenskom národnom divadle bez
politick˘ch väzÀov komunistického re-
Ïimu. Zato v spoloãnosti prezidentov,
spomedzi ktor˘ch sa vynímal ukrajin-
sk˘ Poro‰enko, proti ktorému sa doma
dvíha vlna odporu. K pamätníku Brána
slobody pod Devínom ani nezavítal. 

Nie v‰etky tváre novembra '89 si
zaslúÏia poctu. Mnohé sa iba zviezli na
vlne celoeurópskych udalostí. Napo-
kon poukázal na to aj Ján Budaj. Ak sa
zabudne na t˘ch, ktorí sa s nasadením
vlastného Ïivota postavili proti komu-
nistickému reÏimu, DeÀ boja za slobo-
du a demokraciu stratí zmysel. Ak sa
navy‰e spolitizuje, vnesie do slovenskej
spoloãnosti nenávisÈ a nie lásku, o kto-
rú pred 25 rokmi ‰lo. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Veď sme si sľubovali lásku...

Biskup Franti‰ek Rábek, ordinár ozbrojen˘ch síl 
a ozbrojeného zboru SR pripravil a predniesol 
modlitbu za obete komunizmu. Foto Vlastimil Morávek
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Bratislavsk˘ cintorín VrakuÀa sa aj tohto roku stal
oficiálnym miestom pietnej spomienky na popraven˘ch
a umuãen˘ch politick˘ch väzÀov komunistického reÏimu.
Konala sa pri ústrednom pamätníku pozostávajúceho z kríÏa
a tabúº s menami umuãen˘ch a popraven˘ch politick˘ch
väzÀov komunizmu. DeÀ boja za slobodu a demokraciu je
v Slovenskej republike ‰tátnym sviatkom a pri tejto príleÏi-
tostí ‰tátna reprezentácia na ãele s prezidentom republiky
kladie pri pamätníku vence.

Tohto roku posolstvo prezidenta SR Andreja Kisku
preãítal vedúci jeho kancelárie Ján ·oth. „V t˘chto dÀoch
hovoríme o slobode, ale akoby moja mlad‰ia generácia
nevedela ohodnotiÈ jej cenu,“ zaznelo pod pamätníkom.
Príhovor predniesol  aj predseda Správnej rady Ústavu pa-
mäti národa Ondrej KrajÀák. „Úlohou Ústavu pamäti náro-
da  je nestranné hodnotenie nacistického aj komunistického
reÏimu. V súvislosti so spáchan˘mi trestn˘mi ãinmi proti
ºudskosti ÚPN podal 45 podnetov na Generálnu prokuratú-
ru. PozornosÈ sústredil na obete b˘valého reÏimu. Do
národnej rady dal podnet na od‰kodnenie politick˘ch väz-
Àov a tieÏ zobratie  v˘sluhov˘ch  dôchodkov b˘val˘m
príslu‰níkom ·tB,“ zdôraznil úlohu ÚPN v spoloãnosti. (Cel˘
text uverejníme v budúcom ãísle.)

Prítomn˘m sa ìalej prihovoril podpredseda INTERASSO
Ján Ko‰iar, ktor˘ zdôraznil, Ïe „hlavná sila spomienok spoãí-
va v orientácii ku vzorom a symbolom, lebo to nám môÏe
pomôcÈ uvedomiÈ si a presvedãiÈ sa nielen o na‰ich vlast-
n˘ch moÏnostiach, ale najmä o sile ná‰ho svedectva. 17. no-
vember nech nám aj dnes dá tento podnet a v˘zvu.
Potrebujeme také miesta, aby nám pripomínali pamiatku
dne‰ného dÀa. Aj keì totalita komunistick˘ch reÏimov
v Európe je vìaka Pánu Bohu dávno za nami“.

Prítomn˘ch pozdravil aj predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Fre‰o.  V jeho príhovore zaznelo:

„Komunizmus ako ideológia skonãil, ale vo  svete sa nájdu
mnohí, ktorí sú ochotní zotroãovaÈ in˘ch ºudí. Mnoho ideo-
lógií je ochotn˘ch zotroãovaÈ in˘ch ºudí pre svoje vlastné
blaho alebo pre blaho nejakej vládnej vrstvy. A práve tam
vidím veºmi siln˘ odkaz pre prítomnosÈ, ale hlavne pre
budúcnosÈ, ãiÏe  pre na‰e deti a ich deti.“

Predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy sa vo svojom
príspevku  obrátil na prítomn˘ch slovami: „Dne‰nú dobu
charakterizuje kríza morálky. Myslím si, Ïe po 25 rokoch uÏ
nastal ãas, aby sme prestali uvaÏovaÈ, kto je z akej pravej,
ºavej, strednej, hornej, dolnej strany, ale ão robí, ako sa sprá-
va. Ako vníma históriu, ako vníma t˘ch, ktorí sú hrdinami
ná‰ho národa. Tu si môÏete preãítaÈ ich mená. Neviem, ako
sa im dá povedaÈ ìakujem.“

Emeritn˘ arcibiskup Ján Sokol preãítal posolstvo od Jána
Chryzostoma kardinála Korca, ktorému zdravotn˘ stav
neumoÏÀuje priamy kontakt s politick˘mi väzÀami. Ale ako
odkázal, je s nimi prostredníctvom Svedectva. Zúãastnené
zhromaÏdenie listom pozdravil aj arcibiskup Dominik
Hru‰ovsk˘ a predseda Trnavského samosprávneho kraja
Tibor Miku‰. 

Pred slávnostné zhromaÏdenie na záver predstúpil
biskup Franti‰ek Rábek, ktor˘ zakonãil slávnostn˘ akt klade-
nia vencov modlitbou za umuãen˘ch a popraven˘ch
politick˘ch väzÀov. 

Hoci pietnu spomienku sprevádzalo daÏdivé poãasie,
v˘razn˘m spôsobom k jej slávnostnému charakteru prispel
moderátor ·tefan Buãko. A, samozrejme,  politickí väzni
a ich rodinní príslu‰níci z celého Slovenska. V‰etk˘m patrí
veºká vìaka, lebo sú Ïiv˘m v˘kriãníkom b˘valého reÏimu,
ktor˘ sa v ãase akosi nenápadne stráca. Aj s jeho zloãinn˘m
charakterom. Hymnickou piesÀou Kto za pravdu horí sa
pietna spomienka  skonãila.

Eva Zelenayová

NA AKTUÁLNU TÉMU
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V pondelok 17. novembra sme spomínali na obete komunizmu

Pod krížom o krížovej ceste politických väzňov

Arpád Tarnóczy víta exprezidenta SR Ivana Ga‰parovi-
ãa a ministra obrany Martina Glváãa.

Foto Vlastimil Morávek

Prvá zºava podpredsedníãka PV ZPKO Anna Fodorová
medzi úãastníãkami pietnej spomienky.

Foto Vlastimil Morávek
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VáÏení politickí väzni Zväzu
protikomunistického odboja.
K pietnej spomienke na utrpenie
prenasledovan˘ch za komunizmu,
posielam srdeãné pozdravy s mod-
litbami za m⁄tvych i Ïiv˘ch. Mnohí
z nás po návrate z väzenia vyko-
nali e‰te mnoho práce ako Slováci
i ako veriaci. Ja najmä cez 25 rokov
som stále v modlitbách spojen˘
s vami i keì teraz mi uÏ ubudlo síl
a nie som v stave odpovedaÈ na
v‰etky listy a najmä prosby. Vek
nedovolí. 

Srdeãne vás v‰etk˘ch pozdra-
vujem a modlím sa za vás. Spo-
jenie s vami mám cez Svedectvo.

Pán Boh vás Ïehnaj. 
Ján Chryzostom kardinál Korec

Pripájam sa k modlitbám za vás
a za du‰e t˘ch, ktorí boli väznení,
i umuãení a popravení. A vás, ktorí
ste trpeli v neºudsk˘ch podmien-
kach v Ïalároch komunistickej moci.

Vá‰ Dominik Hru‰ovsk˘, arcibiskup

A k ním sa  pripájam aj ja. Za
vernosÈ sa vÏdy platilo, platí a bude
platiÈ. Nech príklad t˘ch, ktorí obe-
tovali svoje Ïivoty, trpeli za nás, nás
povzbudí, aby sme napriek v‰et-
k˘m problémom a ÈaÏkostiam vÏdy
zostali Bohu i Slovensku verní.

List Jána Chryzostoma kardinála
Korca a arcibiskupa Dominika
Hru‰ovského predniesol emeritn˘
arcibiskup Ján Sokol

Prezident SR pán Andrej Kiska ma
poÏiadal, aby som vás pozdravil pri
príleÏitostí DÀa boja za slobodu a de-
mokraciu. On tento sviatok zaãal sláviÈ
vãera s prezidentmi V4 a nemeck˘m
prezidentom Gauckom  a v tejto chvíli
sa nachádza v Prahe, kde tieto oslavy
pokraãujú. Prezident ma poÏiadal, aby
som v jeho mene vzdal hold obetiam
boja proti totalite, aby som vzdal hold
t˘m, ktorí uÏ nie sú medzi nami i t˘m,
ktorí tu sú, lebo najlep‰ie nesú pamäÈ
tohto boja. ZároveÀ ma poÏiadal, aby

som osobitne zdôraznil v˘znam utrpe-
nia rodín politick˘ch väzÀov a umuãenia
popraven˘ch, pretoÏe ich rodiãia, ich
manÏelky, ich manÏelia ãasto zná‰ali
rovnako ÈaÏké útrapy ako zná‰ali oni. 

V t˘chto dÀoch hovoríme o slobo-
de, ale akoby moja mlad‰ia generácia
nevedela ohodnotiÈ jej cenu. BohuÏiaº,
ºudstvo je málo pouãiteºné a cenu
slobody si vie uvedomiÈ aÏ vo chvíli,
keì ju stráca. Ak hovoríme o slobode,
je potrebné povedaÈ o zodpovednosti.
O zodpovednosti t˘ch, ktorí spravujú
na‰e veci verejné, o zodpovednosti
t˘ch, ktorí ovplyvÀujú verejnú mienku,
ale aj o zodpovednosti nás, ktorí t˘ch,
ktorí nás riadia volíme. Preto nezabú-
dajme na na‰u zodpovednosÈ. 
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Za organizáciu Politick˘ch väzÀov Zväzu protikomunistického odboja si
zastrelen˘ch pri úteku cez hranice uctili poloÏením venca pri Bráne slo-
body pod Devínom Ján Ko‰iar a Ján Liteck˘ ·veda. Foto: Rastislav Polák

Arpád Tarnóczy víta veºvyslanky-
Àu âeskej republiky v SR Líviu
Klausovú. Foto Vlastimil Morávek

Za vernosť sa vždy platilo

Ľudstvo je málo poučiteľné

Pozdrav prezidenta Slovenskej
republiky Andreja Kisku prednie-
sol vedúci Kancelárie prezidenta
SR JUDr. Ján ·oth (na snímke).
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Mám tu ãesÈ pozdraviÈ vás
v‰etk˘ch v mene medzinárodnej
organizácie politick˘ch väzÀov
INTERASSO so sídlom v Berlíne
i osobitne od jej predsedu pána
Christiana Fuchsa. 

Zi‰li sme sa tu dnes na 25. v˘ro-
ãie pamätn˘ch novembrov˘ch uda-
lostí, ktoré znamenali koniec
komunistickej tyranie a vo‰li do de-
jín ako NeÏná revolúcia. Mnohí sa
t˘ch ãias nedoÏili, zahynuli na po-
praviskách a vo väzniciach a práve
tento ná‰ pamätník tu stojí ako
v˘zva, aby sme na obete komuniz-
mu nezabudli. Svoj Ïivot poloÏili za
slobodu, právo a lep‰í Ïivot. Kto
stratil majetok, nestratil veºa, kto
stratil   slobodu,  stratil  mnoho,
kto stratil vieru, stratil v‰etko. 

M˘tus o ‰táte robotníkov a roºní-
kov, ktor˘ bol desaÈroãia v sovietskej
zóne strednej a v˘chodnej Európy nási-
lím vybudovan˘, sa od samého poãiat-
ku prejavoval ako politická fra‰ka. Aj
tvrdí stúpenci reálneho socializmu mu-
seli raz kapitulovaÈ, lebo vlády nemohli
rozpustiÈ ºud a zvoliÈ si in˘. Historická lí-
nia nás teda vedie od nádeje i tragiky
8. mája 1945 k svetlu zmierenia a po-
koja 16. novembra 1989. Lebo 17. no-
vember bol v Bratislave uÏ 16. A vtedy,
pred 25 rokmi, sme boli oãit˘mi sved-
kami, Ïe násilné komunistické reÏimy
vo v˘chodnom bloku sa jeden po dru-
hom zrútili ako domãeky z karát. No-
vember 1989 nám pripomína, Ïe túÏbu
ºudí po slobode sa nepodarilo potlaãiÈ.
Ani 17. júna 1953 v Berlíne, ani v Bu-
dape‰ti v roku 1956, ani u nás v roku
1968, ani v Poºsku v roku 1981. 

Politick˘ systém môÏe v dlhodo-
bom horizonte preÏiÈ iba vtedy, ak ºu-
dia majú svoj priestor pre svoj slobodn˘
rozvoj. Prenasledovanie cirkví, konkrét-
nych veriacich, biskupov a kÀazov ako
aj násilná kolektivizácia poºnohospo-
dárstva, po‰tátnenie ‰kôl, v˘robn˘ch
podnikov, toto v‰etko priniesol komu-
nistick˘ teror, ktor˘ v krajinách soviet-
skeho bloku vládol do novembra 1989.
Tí, ktorí sa mu bránili, museli rátaÈ s tvr-
d˘mi následkami. Mnohí skonãili na

popravisku a ìal‰ie tisíce a milióny
v Ïalároch. 

Prvý pokus zmeniť
neºudské podmienky Ïivota ºudí

v komunistickom raji sa objavil vo V˘-
chodnom Nemecku v sovietskej oku-
paãnej zóne v rozdelenom Berlíne.
Hovorím o Berlíne, lebo organizácia
INTERASSO, ktorú tu dnes reprezentu-
jem, má sídlo práve tam, kde donedáv-
na stál múr hanby. 17. júna 1953 sa
hnev ºudí vo V˘chodnom Nemecku
zmenil na odvahu. Nemecky to znie
dobre vo ver‰i Aus Wut entstand Mut!
Nespokojní ºudia Ïiadali slobodné voº-
by, odstúpenie vedenia strany, ako aj
znovuzjednotenie ‰tátu. Zo zápasu
o zlep‰enie pracovn˘ch podmienok sa
stalo politické povstanie. Îiaº, nádej na
zmenu Ïila len niekoºko hodín. Soviet-
ska armáda poslala proti ºuìom do ulíc
tanky a tak násilím zaruãila stabilitu na
ìal‰ie desiatky rokov, aÏ do 9. novem-
bra 1989, do dÀa, keì Berlínsky múr
padol. Jeho zbúraniu v˘znamne a roz-
hodujúcou mierou prispel  pápeÏ svät˘
Ján Pavol II., ktor˘ hneì na zaãiatku
svojho pontifikátu 22. októbra 1978
povedal tieto prorocké slová: „Nebojte
sa, nemajte strach, otvorte dvere
Kristovi, otvorte mu ich dokorán.
Nebojte sa, Kristus vie, ão je v ãloveko-
vi. Otvorte hranice ‰tátov, hospodár-
ske, politické systémy, rozsiahle oblasti

kultúry, civilizácie a pokroku.“ A my tu
dnes stojíme pod kríÏom, pod ktor˘m
tento veºk˘ pápeÏ na‰ich ãias i celej
cirkvi slávil sv. om‰u tu, v Bratislave, 22.
apríla 1990. 

Podobné osudy komunistického
teroru, ako v na‰ej vlasti, preÏívali ºudia
prakticky vo v‰etk˘ch krajinách soviet-
skeho bloku i b˘valej Juhoslávie. Med-
zinárodná organizácia politick˘ch
väzÀov INTERASSO zdruÏuje 13 celo‰-
tátnych organizácii b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov a obetí komunizmu z Albánska,
Bosny a Hercegoviny, z âeskej republi-
ky i Estónska, Chorvátska, z Litovskej
republiky, Loty‰ska, Maìarska, Mol-
davskej republiky, Rumunska, Nemec-
ka, zo Slovinska a zo Slovenskej repub-
liky na‰u organizáciu, Politickí väzni
Zväz protikomunistického odboja. 

Dnes chceme spomínať
na v‰etk˘ch t˘ch, ktorí vo v‰etk˘ch

b˘val˘ch komunistick˘ch ‰tátoch trpeli
i obetovali svoj Ïivot, aby generácie ich
deti a vnukov mohli ÏiÈ v slobode.
Vzdávam im hold a ìakujem. Dali do
stávky, kde i‰lo o otázku Ïivota a smrti,
v‰etky svoje sily a postavili sa za práva
nevediac, ako sa deÀ pre nich skonãí.
Príbehy t˘chto ºudí nám hovoria o tom,
akú veºkú hodnotu má ná‰ Ïivot v slo-
bode a ak˘ je to poklad ÏiÈ v slobode.
Ich odkaz nás povzbudzuje, aby sme
nielen vyuÏili ná‰ priestor pre slobodn˘
rozvoj a usporiadanie spoloãnosti, ale
aby sme si na‰u slobodu udrÏali. Lebo
sloboda Ïije z úãasti a zodpovednosti,
ale platí to aj opaãne. Îe úãasÈ a zod-
povednosÈ je moÏná len v slobode.
Jedno bez druhého nemôÏe byÈ. 

Problémy politick˘ch väzÀov a obe-
tí komunizmu sú vo v‰etk˘ch t˘chto
‰tátoch, ktoré dnes oslavujú 25 rokov
od pádu komunistickej totality, skoro
v‰ade rovnaké. Mal˘ záujem súãasnej
spoloãnosti o ÈaÏké a zloÏité  obdobie
komunistického teroru a útlaku, ktor˘
do roku 1989 vládol v krajinách pod
hegemóniou Sovietskeho zväzu. Vieme
totiÏ, aj keì nahlas to e‰te nikto
nepriznal, Ïe koniec studenej vojny
a nového rozdelenia Európy bol otáz-
kou dohody mocn˘ch z obidvoch
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Od nádeje i tragiky k svetlu zmierenia

Podpredseda INTERASSO 
Ján Ko‰iar hovoril aj o politick˘ch
väzÀoch komunizmu v ostatnej
ãasti Európy. Foto Vlastimil Morávek
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strán. Ale vìaka Pánu Bohu aj za to,
vìaka mu za to, Ïe dnes môÏeme
slobodne cestovaÈ, i Ïe sme tu dnes
mohli spoloãne prísÈ, zísÈ sa a vzdaÈ
hold a úctu t˘m, ktorí za na‰u slobodu
poloÏili svoje Ïivoty. 

Hlavná sila spomienok spoãíva
v orientácii ku vzorom a symbolom, le-
bo to nám môÏe pomôcÈ uvedomiÈ si
a presvedãiÈ sa nielen o na‰ich vlast-
n˘ch moÏnostiach, ale najmä o sile
ná‰ho svedectva. 17. november nech
nám aj dnes dá tento podnet a v˘zvu.
Potrebujeme také miesta, aby nám pri-
pomínali pamiatku dne‰ného dÀa. Aj
keì totalita komunistick˘ch reÏimov
v Európe je vìaka Pánu Bohu dávno za
nami. OdpustiÈ, to áno, to Ïiada od nás
Boh, ináã sa násilie v spoloãnosti vo
svete nedá zastaviÈ. Ale nezabudnúÈ.
A nezabúdaÈ na toto obdobie na‰ej
histórie, aby sa to uÏ nikdy a nikde vo
svete nezopakovalo. SkláÀame sa pred
odvahou t˘ch, ktorí poãas komunistic-
k˘ch reÏimov bojovali proti útlaku
a ‰tátnemu despotizmu. Ctíme si ob-
ãiansku odvahu t˘ch, ktorí sa aj dnes
na celom svete angaÏujú a zápasia za
slobodu, ºudskú dôstojnosÈ, demokra-

ciu a právny ‰tát. Riskujú veºa, ãasto
v‰etko. Nech je ich angaÏovanie sa sti-
mulom aj pre nás. Aby sme pridali aj
na‰e hlasy vÏdy a v‰ade tam, kde sú
ºudia diskriminovaní, prenasledovaní
a vytláãaní na okraj spoloãnosti. Tam,

kde sa ºudské práva násilne poru‰ujú.
Sme povinní tak konaÈ pre nich i pre
nás sam˘ch. Toto nech zostane posol-
stvom novembra 1989.

Ján Ko‰iar
podpredseda INTERASSO
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Veniec pre popraven˘ch a umuãen˘ch. Foto Vlastimil Morávek

Stretávame sa tu kaÏd˘ rok preto,
aby sme si pripomenuli tie nesmierne
obete, ktoré ste vytrpeli a ktoré vytrpeli
politickí väzni poãas komunizmu. Stretá-
vame sa tu preto, aby sme si uctili aj
pamiatku t˘ch, ktor˘ch naozaj zabil tento
reÏim, ale aj t˘ch, ktor˘ch pripravil o veº-
kú ãasÈ Ïivota. A moÏno ich deti a rodiny
pripravil o moÏnosÈ ‰túdia atì. 

Stretávame sa tu preto, aby sme
vzdali ãesÈ t˘mto ºuìom, ale aby sme si aj
pripomenuli, Ïe prav˘m dôvodom, pre
ktor˘ takto trpeli, bolo zotroãovanie po-
ãas komunistického reÏimu, ktoré bolo
súãasÈou celej ma‰inérie. Bola to snaha
vyvolaÈ strach v ºuìoch. VyvolaÈ strach,
aby sa podrobili a nep˘tali, ão je pravda.
Aby  poslúchali rozkazy mocn˘ch. O tom
bolo toto utrpenie. 

T˘ch 70 tisíc politick˘ch väzÀov
muselo trpieÈ, aby sa zvy‰ku spoloãnosti
ukázalo, Ïe kaÏd˘, kto zdvihne hlavu,
bude potrestan˘. KaÏd˘, kto bude hºadaÈ
pravdu, bude potrestan˘. A Ïe je

najv˘hodnej‰ie nasledovaÈ len tu jednu
ideológiu. A ako sa vtedy hovorilo, pokoj-
ne pracovaÈ. 

Myslím si, Ïe 25 rokov po páde
komunizmu je kaÏdému jasné, Ïe s ko-

munizmom uÏ bojovaÈ nebudeme. Ko-
munizmus ako ideológia skonãil, ale na
svete sa nájdu mnohí, ktorí sú ochotní
zotroãovaÈ in˘ch ºudí. Mnoho ideológií je
ochotn˘ch zotroãovaÈ in˘ch ºudí pre svoje
vlastné blaho alebo pre blaho nejakej
vládnej vrstvy. A práve tam vidím veºmi
siln˘ odkaz pre prítomnosÈ, ale hlavne pre
budúcnosÈ, ãiÏe  pre na‰e deti a ich deti.
Aby bolo jasné, Ïe sloboda a demokracia
nie je zadarmo, sloboda a demokracia si
niekedy p˘ta  obete. Hlavne vtedy, keì
sa stretnú so zlom a so snahou zotroão-
vaÈ in˘ch ºudí. Kedykoºvek sa stretnú
s t˘m, Ïe im ktokoºvek bráni v ich
právach, kedykoºvek sa stretnú len s t˘m,
Ïe niekto spochybÀuje slobodu ako
základnú hodnotu,  musia sa postaviÈ na
odpor. Musia to odmietnuÈ a musia si
zobraÈ príklad aj z t˘ch, ktor˘ch si tu dnes
uctievame. Lebo len tak ich utrpenie
nebolo zbytoãné. âesÈ ich pamiatke!

Pavol Fre‰o
predseda BSK

DeÀ boja za slobodu a demokraciu
si pod kríÏom na cintoríne uctil
predseda BSK Pavol Fre‰o.

Foto Vlastimil Morávek

Mnohé ideológie sú schopné zotročovať ľudí
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Je mi cÈou, Ïe môÏem povedaÈ, Ïe
ste pri‰li na na‰e pietne zhromaÏdenie
a Ïe nie sme celkom zabudnutí. Mali sme
zloÏit˘ Ïivot. My sme väã‰inou väzni päÈ-
desiatych rokov. Spolu s nami trpeli na‰i
príbuzní, rodiãia, aj na‰e potomstvo. Vie-
te si predstaviÈ na‰e kádrové materiály?
Keì nám niekto povedal, Ïe t˘m, ão ho-
voríme, ohrozujeme svoje postavenie
a kazíme si posudky, tak na to sme ne-
mali ão povedaÈ. PretoÏe na‰e posudky
sa jednoducho uÏ nedali pokaziÈ. 

Pre‰lo 25 rokov a racio bolo pred-
behnuté eufóriami. Chcem, aby ste ve-
deli, Ïe politickí väzni a ich potomstvo si
uvedomujú, Ïe sa vydali na dlhú cestu
demokracie. Îe demokracia nie je hotov˘
balík  a bude taká, akú si ju my a na‰e
potomstvo dokáÏeme urobiÈ. 

Îivot nás nauãil veriÈ a viera nás nau-
ãila ÏiÈ. Nebolo komu sa vyÏalovaÈ. Mysle-
li sme len na toho, v ktorého sme sa nau-
ãili naozaj a veºmi veriÈ. Preto sme zostali
takí, akí  sme. Chcel by som odkázaÈ bu-
dúcim generáciám, aby nauãili svoje deti
odkiaº  národy Európy, odkiaº Slovensko
kráãalo a i‰lo. PoznaÈ skutoãnú históriu,
nie to, ão sme sa my museli v ‰kolách
uãiÈ. A bohuÏiaº, e‰te i dnes je tam veºa
pokrãeného. Chcel by som povedaÈ, aby
sme sa nauãili históriu hlavne preto, aby
sme vedeli kam. Je to veºmi dôleÏité. 

Sokrates povedal, Ïe nad v‰etk˘m je
morálka. Dne‰nú dobu charakterizuje krí-
za morálky. Myslím si, Ïe po 25 rokoch
uÏ nastal ãas, aby sme prestali uvaÏovaÈ
kto je z akej pravej, ºavej, strednej, hor-
nej, dolnej strany, ale ão robí, ako sa cho-
vá. Ako vníma históriu, ako vníma t˘ch,
ktorí sú hrdinami ná‰ho národa. Tu si
môÏete preãítaÈ ich mená. Neviem, ako
sa im dá povedaÈ ìakujem. S mnoh˘mi
z nich sme sedeli na jednej cele. Alebo
na celách. MoÏno, Ïe sme s poloviãkou
t˘chto ºudí dolovali urán.  A stále sme ve-
rili, Ïe to bude lep‰ie. Dnes sme presved-
ãení, Ïe tá cesta, ktorou ideme, je naozaj
dobrá.  Urãite má chyby,  aj demokracia
má chyby, ale niã dokonalej‰ie sme nevy-
mysleli, ako povedal pán Churchill. No
dôleÏité je, Ïe nechceme súdiÈ demokra-
ciu, súìme len to, ão ju kriv˘. 

V jednej homílii v Krakove som poãul

odkaz pre rodiãov. Otec zobral palicu
a zavolal si synov, ktorí ho neposlúchali
a nechceli niã vedieÈ o doteraj‰om Ïivote.
Dal tu palicu synovi a povedal mu, udri
ma desaÈkrát, aj druhé synovi, udri ma
desaÈkrát. Keì sa op˘tali, otec, preão?
Tak im povedal, lebo som vás nenauãil,
ão sú skutoãné Ïivotné hodnoty a to je
moja vina. Dal by Pán Boh, Ïe to na‰e
deti a potomstvo nauãíme. Nech nám
Pán Boh pomáha.

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO
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Nesúďme demokraciu, ale čo ju kriví

Kto z prihovárajúcich sa poãas
pietnej spomienky mohol lep‰ie
precítiÈ bolesÈ väzÀa komunizmu
neÏ Arpád Tarnóczy?

Foto Vlastimil Morávek

Predseda  organizácie politick˘ch
väzÀov Arpád Tarnóczy a jej
podpredseda Anton Malack˘ 
pod pamätníkom.

Foto Vlastimil Morávek

VáÏen˘ pán predseda, ìakujem
Vám za pozvanie na pietny akt pri
príleÏitosti  DÀa boja za slobodu a
demokraciu,  ktor˘  sa  bude  konaÈ
17. novembra 2014. ZároveÀ mi v‰ak
dovoºte ospravedlniÈ moju neúãasÈ na
tomto podujatí, pretoÏe dlhodobo
naplánované pracovné povinnosti mi
to nedovoºujú. 

Som rád, Ïe si kaÏdoroãne pripo-
mínate deÀ, ktor˘ je pre Slovensko
tak˘ dôleÏit˘. Sloboda a demokracia
nie sú samozrejmosÈou. Sú to vzácne

hodnoty, ku ktor˘m viedla neºahká
cesta. Za to, Ïe sa nám ju podarilo
prejsÈ, vìaãíme aj t˘m, ktor˘ch si pri-
pomíname. ZaslúÏia si, aby zostali
navÏdy súãasÈou histórie na‰ej krajiny. 

Prajem Vám a v‰etk˘m zúãastne-
n˘m hosÈom príjemné preÏitie tejto
spomienkovej udalosti. Vám osobne
prajem veºa úspechov v osobnom a
pracovnom Ïivote. Verím, Ïe v budúc-
nosti nájdeme vhodnú príleÏitosÈ na
osobné stretnutie.

List Tibora Miku‰a, predsedu
Trnavského samosprávneho kraja,
preãítal moderátor ·tefan Buãko

Predseda TSK Tibor Miku‰ 
v spoloãnosti Arpáda Tarnóczyho
na sympóziu v Smoleniciach.

Foto Vlastimil Morávek

Pozdrav z Trnavy
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Tento vianoãno –
silvestrovsk˘ kútik
bude trochu netradiã-
n˘, pretoÏe sa bude
skladaÈ zo sam˘ch
aforizmov ãi schólií,
ako ich nazval autor.
(Schólie sú kritické

alebo exegetické poznámky k textu.)
V tomto prípade „poznámky“ tvoria
samotn˘ text. Sú od Kolumbijãana
Nicolása Gómeza Dávilu (1913-1994)
a patria uÏ ku klasickému celosvetové-
mu kánonu konzervatívnej literatúry. 

Gómez Dávila napísal aj eseje, no jeho
Ïivotn˘m dielom sú práve tieto krátke vety,
v ktor˘ch vie raz múdro, raz vtipne, no
vÏdy s vyberan˘m vkusom podaÈ svoje
videnie sveta. Jeho paradoxy neslúÏia
relativizácii, ako u modernistov, ale k pred-
staveniu vy‰‰ej roviny myslenia, ktoré sa
vzpiera povrchnej logike. Dá sa povedaÈ, Ïe
je v nich aj struãn˘ obsah jeho 40.000
zväzkovej kniÏnice, viden˘ oãami aristokra-
tického „reakcionára“, ako sa vÏdy
nekompromisne oznaãoval. Jeho hlavn˘
súbor schólií pod názvom „Escolios a un
texto implícito“ uÏ vy‰iel aj v Poºsku v roku
2006. Nasledujúce ukáÏky sú z rakúskeho
vydania vo vydavateºstve Karolingen, ktoré
sa ‰pecializuje na jeho spisy. 

„Krátky text nie je nijaké namysle-
né vynesenie rozsudku, ale gesto,
ktoré sotva naznaãené uÏ sa znovu
rozpl˘va.“

„âlovek mení menej idey neÏ idey
menia svoje preobleãenie.“

„Pravda je lesk nutnosti.“
„Na‰u poslednú nádej vkladáme do

BoÏej nespravodlivosti.“
„Socializmus je filozofia cudzej

viny.“
„Neexistuje nijaká urodzená náhra-

da za ch˘bajúcu nádej.“
„KaÏdá veda sa s˘ti presvedãeniami,

ktoré popravuje.“
„Odpornej‰ia ako budúcnosÈ, ktorú

nechtiac pripravujú pokrokári, je
budúcnosÈ, o ktorej snívajú.“

„Ak chce‰ rozãúliÈ ºaviãiara, staãí, keì
povie‰ pravdu.“

„V‰etko musí ospravedlniÈ svoju
existenciu, okrem umeleckého diela.“

„Predsudky in˘ch epoch sú nám nezro-
zumiteºné, pretoÏe nás zaslepujú vlastné.“

„V˘chova je dnes ‰pecializovaná
a problematická úloha. Hierarchická
spoloãnosÈ naproti tomu vychováva
spontánne.“

„Z pohºadu univerza sú rezignácia a re-
bélia rovnako smie‰ne.“

„Odpustenie je delikátna forma
poh⁄dania.“

„Optimizmus je fal‰ovanie nádeje.“
„Pokrokári vÏdy vyhrávajú a reak-

cionári majú vÏdy pravdu.“
„Rovnostárstvo je barbarská náhradka

poriadku.“
„Predsudky nás chránia pred hlúpy-

mi my‰lienkami.“
„Sociológia je ideológia na‰ej ºahostaj-

nosti voãi blíÏnemu.“
„MladosÈ je prísºub, ktor˘ nedodrÏí

ani jedna generácia.“
„KaÏdé indivíduum, ktoré sa znepáãi

ºavicovému intelektuálovi, si podºa neho
zasluhuje smrÈ.“

„Civilizovaná spoloãnosÈ nie je
v˘sledkom ºudsk˘ch predsavzatí, ale
ich vzájomnej neutralizácie.“

„Diplom u zubára je úctyhodn˘, u filo-
zofa smie‰ny.“

„Pohanstvo je druh˘ star˘ zákon
cirkvi.“

„NezmyselnosÈ vá‰ní chráni ãloveka
pred nezmyselnosÈou jeho snov.“

„Dialóg medzi komunistami a kato-
líkmi je moÏn˘ odvtedy, odkedy
komunisti fal‰ujú Marxa a katolíci
Krista.“

„Boh nie je predmetom môjho rozu-
mu, ani mojej citlivosti, ale môjho bytia.“

„KaÏdé indivíduum s „ideálmi“ je
potenciálny vrah.“

„Nikdy nie je triviálne to, ão ãlovek cíti,
iba to, ão povie.“

„Celé bohatstvo sveta na nás d˘cha
cez chudobu slov.“

„Kult ºudstva sa oslavuje ºudsk˘mi
obetami.“

„Objektívny“ názor nie je nijak˘
názor bez predsudkov, ale iba podria-
den˘ cudzím predsudkom.“

„Myslenie je neuzavreté v oboch
smeroch – nepozná ani posledné uzávery
ani prvé základy.“

„Voºakedy cirkev omilosÈovala
hrie‰nikov, dnes omilosÈuje hriechy.“

„Slovo „ºudstvo“ v ústach katolíka je
znakom odpadnutia od viery, v ústach

neveriaceho znamenie prichádzajúceho
vykynoÏovania.“

„ªaviãiari nie sú reprezentanti chu-
dobn˘ch, ale delegáti chudobn˘ch
ideí.“

„Predmetom filozofie je predov‰etk˘m
zabrániÈ hlúpostiam doby, aby nám neza-
streli v‰etky okná a nezamurovali dvere.“

„Stínanie hláv je centrálny rítus
demokratickej om‰e.“

„Len povera ukazuje ºuìom, Ïe pre to
dôleÏité neexistujú nijaké racionálne
techniky.“

„Medzi vierou a rozumom nikdy
nebol konflikt, iba medzi dvoma
vierami.“

„Bohatstvo uºahãuje Ïivot, chudoba
rétoriku.“

„Nezakr˘vajme svoju bezmocnosÈ
toleranciou.“

„Vesmír nie je systém, tzn. logická
spojitosÈ, ale hierarchická ‰truktúra
paradoxov.“

„Svet je na‰Èastie nevysvetliteºn˘.“
„Ideológie sú v˘luãky demokracie.“
„Modern˘ svet objavil tajomstvo,

ako sa nízke dá e‰te viac znehodnotiÈ.“
„âlovek úprimne obdivuje len to neza-

slúÏené. Talent, pôvod, krásu.“
„Marxistick˘ historik nebáda preto,

aby skúmal, ale aby potvrdil.“
„Socialistick˘ ‰tát lieãi proletariát z ho-

rúãky, ktorou ho nainfikovala socialistická
doktrína.“

„Modern˘ svet nebude potrestan˘.
On sám je trestom.“

„Keì chceme odstrániÈ v‰etko záhad-
né a mystické, staãí, keì sa na svet
budeme pozeraÈ oãami prasaÈa.“

„Nepatrím svetu, ktor˘ zaniká.
PredlÏujem a odovzdávam pravdu,
ktorá nezahynie.“

KULTÚRA
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Knižný kútiKK
Kánon konzervatívcov
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Dokonãenie z 1. strany
Samozrejme, Ïe to bol nezmysel.

No ja som uÏ  vzbudzoval ºútosÈ,
reku, moÏno ma uÏ o dve hodiny na
dvore obesia.

Nestalo sa, ste tu a vo veºmi
dobrej fyzickej i du‰evnej kondí-
cii. Îeby to t˘m väzením?

·kolením.
Vy väzeniu hovoríte ‰kolenie?

Hoci v rozhovore pred dvoma
rokmi ste sa priznali,  Ïe vám je-
den dominikán povedal, keì ti uÏ
tu maturitu nedovolili, tak si tu
so mnou zopakuje‰ latinãinu
a ostatné jazyky i cirkevn˘ deje-
pis. Stála ta obeta za to?

Iste, inak by nevznikla kniÏka Nie
sme tu odvãera. UÏ v Jáchymove som
videl, Ïe nám nikto z generácie, ão
tu vychovali komunisti, na‰e dejiny
nenapí‰e. Preão? Lebo ani âesi ani
Maìari necitovali staré rímske pra-
mene k ná‰mu územiu. Zámerne.
Boli sme naplánovaní ako genetick˘
materiál pre maìarsk˘ národ. Poma-
ìarãiÈ. Pri‰li âesi, poãe‰tiÈ. Veì je
známy v˘rok  Masaryka : „Pfiíteli, za
20 – 30 let Slováci budou mluvit ães-
ky“. IbaÏe tu nastal veºk˘ odpor, lebo
jeden veºk˘ „oplan“ povstal proti
maìarskej i ãeskej centralizácii. Bol
to ruÏombersk˘ farár Andrej Hlinka. 

No a keì som postavil dom a za-
loÏil kniÏnicu,  zaãal som pátraÈ. Prav-
da, musel som si dávaÈ pozor na ·tB.
To, ão je v tej knihe, to dosiaº nikto
nezverejnil. Hoci sa nepovaÏujem za
autora, iba za  zostavovateºa  t˘ch
poznatkov, ktoré  som objavil. Ne-
mohol som chodiÈ do cudziny, ale
poznal som Kútnika-·malova, ·tefa-
na ·málika a ìal‰ích a t˘ch som
nav‰tevoval.  Mal som tieÏ  kolegu,
ktor˘ preváÏal fondy z klá‰torov...
a tak som pomaly ukladal excerpta.
Keby som bol v Michalovciach, tak to
robiÈ nemôÏem.  Keì som skonãil
kniÏku, poldruha mesiaca som si ‰ka-
tule usporadúval ku kaÏdému storo-
ãiu. To bolo trápenia, aby to sedelo. 

Vy ste v kvinte odi‰li
k saleziánom. Chceli ste sa staÈ
kÀazom?

To e‰te nie, to sa rodí, to sa nedá
len tak povedaÈ. E‰te aj po maturite
rozm˘‰ºate ãi áno, ãi nie. Samozrej-
me, Ïe som sa rozhodol, ale keì som
mal maturovaÈ, pri‰la likvidácia  klá‰-
torov. Saleziáni, ako i jezuiti, majú
múdry systém. Po maturite majú pre
uchádzaãov o ‰túdium teológie dvoj
aÏ trojroãné skú‰obné obdobie. Keì
zmaturovali,  i‰li do internátov, veno-
vali sa mládeÏi  na okraji mesta, aby

videli, ak˘ Ïivot ich ãaká. MÀa v‰ak
odsúdili a zavreli do basy. 

Odsúdili vás na 14 rokov, ale
vrátili ste sa po siedmich. âo sa
stalo?

Dostal som milosÈ od prezidenta
republiky. Ale ako? Mal som mamin-
ho brata, uja, ktor˘ na Táloch vstúpil
do  Slobodnej  armády. Tam sa na-
chádzal  michalovsk˘ vojensk˘ útvar
aj s archívom a on sa stal vedúcim
vojenského archívu. Mal krásny ruko-
pis a hlavne kartotéku. V tej armáde
totiÏ registrovali len m⁄tvych a kto
nastúpil. Kto je kde dislokovan˘, na
aké operácie, niã.  V druhom roku
vojenãiny teda  podpísal, Ïe ostáva
v armáde a hneì ho menovali za rot-
majstra. Neskôr si postavil dom
v Doksách  v blízkosti rekreaãného
strediska ãesko-slovenskej armády.
O Antonínovi Zápotockom bolo zná-
me, Ïe  rád mulatuje, a Ïe keì ho
pozvú, tak jeho tajomník dovezie ba-
sy pijatiky, klobásy, jedla... A tak sa
stalo, Ïe raz, keì uÏ bola polnoc, p˘-
tal sa, aké sú v okolí zaujímavostí.
Ukázali mu „Omarovu studÀu“ pri
Doksách.  Vliezol do nej a baterkou
pozeral, kde  ten chlap tam sekal tú
skalu. Aj sa  dal pri tom nafilmovaÈ.
Star˘ Ïelezniãiar mu priniesol tortu
v tvare srdca, dar od manÏelky. Bola
úÏasná, zo siedmich plátov lepená, aj
si vyp˘tal recept. A keì uÏ pospomí-
nali, ako vykrádali nemecké vagóny
smerujúce na V˘chodn˘ front, Zápo-
tock˘ povedal, Ïe by sa im chcel nie-
ãím odvìaãiÈ. A vtedy to zaãalo. „Ale
víte, tady soudruh podplukovník, má
synovce,  ale víte, dal se k t˘m ãund-
rákum na hory brnkat a nejak˘ blbec
si zmyslel, jdeme za kopeãky, v Nem-
cích je vesel‰í Ïivot.“  „A kolik mu
dali? 14 let. No to je blbost, za to se
dávali 3 mesice. A kolik má let? Dva-
cet  a je druh˘ rok v base. Dejte sem
nejak˘ papír, to musíme zfiezat  na
polovinu.“ A prezident udelil Anto-
novi Seme‰ovi zníÏenie trestu o polo-
vicu.  Pri‰lo to do tábora a oni ma
zaãali mordovaÈ so spoluprácou. Vraj
by som mohol byÈ prepusten˘, keby
som súhlasil. E‰te rok som musel

NÁŠ ROZHOVOR
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Bez väzenia by moja kniha nevznikla

Anton Seme‰

Na pohrebe biskupa Ambróza  La-
zíka v Trnave v roku 1969.  Vpravo
biskup Ján Korec a Anton Seme‰. 
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nezákonne   pracovaÈ v bani, aÏ
znova zasiahol str˘ko.  

Pamätáte sa na deÀ, keì vás
prepustili z väzenia?

Bol to krásny júlov˘ deÀ roku
1957. Naobedoval som sa a poobe-
de o pol tretej som opú‰Èal brány
väzenia. V starej  vyblednutej ãapici,
montérkach, baganãiach a v ko‰eli.
Vlastné obleãenie museli väzni poslaÈ
domov. Ja som svoje odovzdal v Ila-
ve. Hoci mali povinnosÈ odviezÈ ma
na stanicu, vybavili ma suchou stra-
vou, fºa‰ou vody a dobrou radou,
kde sa na 18 kilometrovej trase  do
Pfiíbramy op˘taÈ na cestu.  A tí, ão
boli na povrchu, mi k˘vali a volali
dovidenia, Tondo!

Ako sa k va‰ej kniÏke posta-
vila historická obec?

Nateraz sa k tomu materiálu
nedostali. KniÏku som venoval iba
historikom  Antonovi Hrnkovi, Marti-
novi Homzovi a dvom, trom priate-
ºom.  Tí museli byÈ ‰okovaní, lebo
dodnes sa mi nikto z nich ani len
nepoìakoval.  No preto, lebo
nevedia po latinsky ãítaÈ pramene. 

Nemala pôvodne vyjsÈ v Ma-
tici slovenskej?

Hovoril som o tom s predsedom
Matice a on ma poÏiadal, aby som
dodal rukopis. A ão sa stalo? Vydava-
teº dal na kniÏku urobiÈ  tri recenzie.
V‰etky tri vychádzali z posudku Petra
Mulíka. Stretol som sa s ním náho-
dou v budove Matice a op˘tal som
sa ho, ako je s mojou knihou. A on:
„Pán Seme‰, keì to Matica vydá, bu-
de to hanba pre Maticu slovenskú“.
Samozrejme, Ïe som si neodpustil
povedaÈ mu, ako sa na kniÏku poze-
rajú iní. Povedzme pán biskup Judák.
Keì som kardinálovi Korcovi  o tom
hovoril, len poznamenal, „Tonko, to
sú chudáci odchovaní na marxistic-
k˘ch dejinách, nemali  k dispozícii
kniÏnice,  ão od nich chcete“? V Jo-
zefínskej kniÏnici (Matice slovenskej)
som historikom  viackrát povedal,
preboha, nepí‰te, Ïe na‰e dejiny sa
zaãínajú v piatom storoãí, lebo na to
nemáte ani jeden citát. To neexistuje,
to je Herderova my‰lienka a urobil
som im aj predná‰ku, ão znamená
etymológia slova Germáni.  Germáni
sú  podºa Rimanov blízki,  im

naklonení ºudia. A preto  Slovenov,
keì uÏ s nimi mali kontakt a Marcus
Aurélius  v druhom storoãí videl, Ïe
romanizácia postúpila, naz˘vali ich
Germánmi.  Prvá Germánia je teda
slovenská, uvádzajú to Tacitus  i Pto-
lemaios. Ale na‰i historici, aj Peter
Mulík, poznajú slovenské dejiny len
od 5. storoãia. Následne Ptolemaios
napísal knihu Megalé Germania.
Rímski kupci totiÏ robili veºké obcho-
dy s pobaltsk˘mi krajinami. Vozili
odtiaº jantár, koÏu‰iny a tak vznikla
druhá Germania. A keì po Frankoch
nastúpili na trón Otovci, zaloÏili Svätú
rí‰u rímsku nemeckého národa.
A pre Rím sa oni stali najväã‰ími pria-
teºmi a tak vznikla Nová Germania
(nie Teutónia).

Va‰a kniÏka dáva celkom in˘
zmysel dejinám Slovákov, neÏ

sme o nich mohli ão i len tu‰iÈ.
Ako ste sa dostali k toºk˘m úda-
jom z na‰ej histórie?

Vìaka informáciám z basy a vìa-
ka tomu, Ïe som v Bratislave postavil
dom a mal som kontakt na múdrych
ºudí. Inde by som sa k tomu nebol
dostal. Ja som mal ‰Èastie, Ïe veºa ºu-
dí z basy ma upozorÀovalo na nové
knihy alebo mi ich jednoducho
poslali. 

Keì sa obzriete na posled-
n˘ch 25 rokov, mala va‰a obeÈ
zmysel?

Mala. Zlo, ktoré sa koná vo
svete, sa  cez utrpenie veriacich
vyrovnáva. Z ãasu na ãas Boh dopustí
skú‰ku, Ïe prídu k moci ºudia, ktorí
v‰etko zvalcujú. Veì to tu bolo,
napríklad  stredoveké sekty.

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Robotník Seme‰
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Stáva sa tradíciou, Ïe poboãka PV
ZPKO v Spi‰skej Novej Vsi – Levoãi orga-
nizuje stretnutia politick˘ch väzÀov
komunistického reÏimu so ‰tudentmi
stredn˘ch ‰kôl. Tohto roku v spolupráci
s Mestsk˘m kultúrnym centrom v Spi‰-
skej Novej Vsi organizovali pietnu
spomienku pri príleÏitosti 25. v˘roãia
NeÏnej revolúcie. Uskutoãnila sa  13.
novembra za úãastí primátora Spi‰skej
Novej Vsi  Jána Volného, ktor˘ na mest-
skom cintoríne poloÏil veniec k pamät-
nej tabuli politick˘ch väzÀov komunis-
tického reÏimu. Slávnostn˘ program sa
uskutoãnil v Redute, kde sa prítomn˘m
prihovorila predsedníãka  poboãky PV
ZPKO Mária Dvorãáková.  SúãasÈou
programu bolo aj premietanie filmu 22
hláv a beseda so ‰tudentmi. Na poduja-
tí vystúpil spevácky zbor Iuventus
Pedagogica zo Strednej pedagogickej
‰koly v Levoãi.

Vyjadrenia  ‰tudentov Cirkevné-
ho gymnázia ·tefana Mi‰íka v Spi‰-
skej Novej Vsi o podujatí:

„Myslím si, Ïe obdobie komuniz-
mu bolo jedno z najhor‰ích. Nedoká-
Ïem si predstaviÈ, Ïe by môjho otca
takto t˘rali a nakoniec obesili. Dúfam,
Ïe v‰etci tí zlí komunisti  boli alebo sú
potrestaní za to, ão urobili. Ak nie tak
by ich mali nájsÈ a potrestaÈ. Dúfam,
Ïe sa takéto obdobie uÏ nikdy nebu-
de opakovaÈ.“ Zuzana Kapustová

„Prezentácia o politick˘ch väz-
Àoch bola veºmi zaujímavá. Niet do-
staãujúcich slov na utrpenie, ktoré
museli títo politickí väzni preÏívaÈ. Cel-
ková organizácia sa mi veºmi páãila
a zaujala ma. Je zaujímavé, Ïe som
ich doposiaº  nepoznal, no teraz uÏ
viem, kto sú títo hrdinovia. Trpeli pre
dobro, ktoré urobili a verím, Ïe sú za
to aj odmenení.“ Matú‰ Olejník

„Podºa mÀa bol Ïivot v minulosti
oveºa ÈaÏ‰í ako dnes. Je/bolo mi ºúto,
Ïe ºudia trpeli a boli odlúãení od svo-
jich rodín. Páãil sa mi aj spevácky
zbor. Nevedela som, Ïe niekedy boli
politickí väzni. Dozvedela som sa veºa
nov˘ch informácií, prostredníctvom

dobre spracovaného dokumentu.“ 
Miriam Kamenická 

„Táto predná‰ka bola naozaj dob-
rá, keìÏe to nebolo len o tom, Ïe
niekto pri‰iel a rozprával nieão o mi-
nulosti. Bol tam pripraven˘ pekn˘
program, ãi uÏ pekné piesne alebo
premietanie filmu – spestrilo to celú
túto udalosÈ.“ Mária Dutková 

„Prezentácia bola zaujímavá a ur-
ãite pravdivá. Politickí väzni boli ºudia,
ktorí bojovali za práva ºudstva, za svo-
je náboÏenské presvedãenie, za
slobodu... Politickí väzni, ktorí boli za-
bití za svoje presvedãenie sú podºa
mÀa akoby novodobí muãeníci kato-
líckej Cirkvi. Sú to ºudia, ktor˘ch si ne-
smierne váÏim, lebo sa ãasto p˘tam
sama seba, ãi by som aj ja dokázala
poloÏiÈ Ïivot za svoju vieru, ãi pre-
svedãenie. Je zaujímavé koºko infor-
mácií vyplávalo na povrch aÏ mnoho
rokov po páde komunistického
reÏimu.“ Valéria Harni‰ová 

„Bolo veºmi dobré dozvedieÈ sa
nieão viac o dobe a ãase, keì sme tu
e‰te neboli. Vedela som, Ïe kresÈania
boli prenasledovaní, ale neuvedomo-
vala som si, Ïe to bolo aÏ také kruté.
Urãite ma to obohatilo, uÏ viem viac
o tom, ão sa v minulosti dialo, ale aj
ma to povzbudilo v tom, Ïe za
správnu vec a svoje presvedãenie je
moÏné a dôleÏité bojovaÈ. Aj za cenu
obete.“ Jana Ungerová 

„Som rada, Ïe som sa mohla
zúãastniÈ tejto akcie. O politick˘ch

väzÀoch som vedela uÏ predt˘m
z in˘ch dokumentárnych filmov, ale
príbeh t˘chto dvoch muÏov ma zau-
jal. Bolo to kruté obdobie pre t˘ch,
ktorí mali odvahu protestovaÈ alebo si
in˘m spôsobom znepriatelili ‰tát. VáÏ-
ne ma ‰okovalo, Ïe e‰te koncom
minulého tisícroãia sa popravovalo
obesením. Verím, Ïe nielen väzni, ale
aj ich rodiny museli veºmi trpieÈ a pre-
to si zaslúÏia ospravedlnenie celej
spoloãnosti.“ Jana Baluchová 

Sme  veºmi radi, Ïe sme sa zúãast-
nili na spomienkovej slávnosti. Z krát-
keho filmu, ktor˘ sme mohli vidieÈ,
sme zistili veci, o ktor˘ch sme ani ne-
tu‰ili. Podºa nás by sa tieto informácie
mali ãastej‰ie podávaÈ mlad˘m ºu-
ìom, ktorí o tejto téme  veºa nevedia.
I keì bol film krátky, dozvedeli sme
sa veºa úplne nov˘ch informácií o ko-
munizme a o situácii v tom ãase. DeÀ
boja za slobodu a demokraciu  si väã-
‰inou spájame s demon‰tráciami,
ktoré ukonãili komunizmus v âesko-
Slovensku, ale o dôvodoch demon-
‰trácií a o dobe pred revolúciou
nevieme takmer niã.

Pre mnoh˘ch ºudí musel byÈ Ïivot
v komunizme veºmi ÈaÏk˘, nemali
toºko práv ako my dnes a mnohí boli
dokonca za svoju ãinnosÈ popravení
alebo mnoho rokov väznení. Preto by
sme si ich mali uctiÈ, veì i vìaka nim
dnes môÏeme ÏiÈ v demokracii a vy-
uÏívaÈ v‰etky moÏnosti slobody, ktoré
nám demokracia ponúka.

Daniel Hovanec,  I.C trieda, 
Technická akadémia

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Spevácky zbor Iuventus Pedagogica z Levoãe. Foto Ing. Emil Labaj

Uvedomili si, aké to bolo kruté
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Vlani som sa zúãastnila V. roãníka
slávnostnej ‰tudentskej konferencie v Au-
le Belianna v Banskej Bystrici, o ktorej
som sa dozvedela náhodou. ·tudentom
gymnázia v Îiline som rozdala môj Ïivot-
n˘ príbeh. Veºmi ma prekvapilo, keì ma
pozvali do ‰koly, aby som im svoj príbeh
vyrozprávala. Stalo sa tak v marci, priãom
som ‰tudentom poskytla aj ãlánky a veºa
vzácneho materiálu z 50. rokov minulé-
ho storoãia. ·tudenti to spracovali pod
vedením  profesorky PhDr. Alice Virdze-
kovej a nahrávku nazvali: „Kto ranu
nepocítil, ranám sa smeje.“ 

Tohto roku sa VI. roãník slávnostnej
‰tudentskej konferencie uskutoãnil  16.
novembra  v Zrkadlovej sieni Primaciálne-
ho paláca v Bratislave. Bola som tam
a keì sa zaãalo hovoriÈ o mojich osu-
doch, záÏitkoch, mala som v oãiach slzy
a hrdlo suché.  Po prezentácii v‰etk˘ch
príbehov komisia v zloÏení  europoslanky-
Àa  Anna Záborská a Franti‰ek Miklo‰ko
rozhodla, Ïe môj príbeh: Pavel a Margita
Valentovci - Kto ranu nepocítil, ranám sa
smeje, získava I. cenu a Zlatú medailu.
Veºmi ma to  pote‰ilo a rovnako aj ‰tu-
dentov s pani profesorkou,  lebo ich

mravãia práca nebola márna. Obdivujem
ich,  Ïe hovoria o ºuìoch z 50-tych rokov,
ako veºmi trpeli. V‰etk˘m som sa poìako-
vala a verím, Ïe i naìalej budú Slovensko
oboznamovaÈ s krut˘mi osudmi ºudí po-
stihnut˘ch komunistick˘m reÏimom.

Program pokraãoval sv. om‰ou za
politick˘ch väzÀov v Jezuitskom kostole,
ktorú celebroval bratislavsk˘ arcibiskup
Stanislav Zvolensk˘. Spomienková sláv-
nosÈ pri príleÏitosti 25. v˘roãia NeÏnej re-
volúcie  vyvrcholila v Slovenskom národ-
nom divadle, na ktorú ma pozval prezi-
dent SR Andrej Kiska. 

Veºmi pozorne som poãúvala pro-
gram a zistila som, Ïe vôbec nebol spo-
menut˘ ná‰ pamätník popraven˘m
a umuãen˘m politick˘m väzÀom komu-
nizmu,  ktor˘ bol verejnosti slávnostne
odovzdan˘ 29. októbra  1992 na brati-
slavskom cintoríne VrakuÀa.  Tri oddele-
né kamenné múry predstavujú opevnené
väznice, v ktor˘ch hrubí vy‰etrovatelia
a dozorcovia terorizovali obete a spôso-
bili im hrozné utrpenie a bolesÈ. Nad
t˘mito múrmi sa majestátne t˘ãi 17 m -
vysok˘ kríÏ, symbol víÈazstva nad zlom
a tyraniou. Tento kríÏ je autentickou

pamiatkou. Pôvodne bol postaven˘ vedºa
bohosluÏobného oltára na Vajnorskom
letisku pri  príleÏitosti prvej náv‰tevy  pá-
peÏa svätého Jána Pavla II. na Slovensku
v roku 1990. Bola som z toho rozhorãe-
ná a chcelo sa mi silno zakriãaÈ na celé
divadlo, Ïe predsa máme hlavn˘ pamät-
ník, ale som to neurobila. Iste by ma
vyhodili z divadla. 

Aj tohto roku som sa poklonila pri
tomto pamätníku. Stretávame sa tam
kaÏd˘ rok. Medzi menami popraven˘ch
a umuãen˘ch je aj meno môjho otecka
Pavla Valenta, ktorého popravili 28. mar-
ca 1953. Margita Zimanová

rodená Valentová

Chceli nás ponížiť, ba aj zlikvidovať
Spomienka na november 1989 sa v Îiari nad Hronom uskutoãnila

14. novembra. âlenovia poboãky PV ZPKO poloÏili veniec a kyticu
kvetov k pamätn˘m tabuliam na námestí Matice slovenskej. Jej pred-
sedníãka Margita Zimanová privítala prítomn˘ch a pripomenula obdo-
bie temna, poãas ktorého aj v okrese Îiar nad Hronom reÏim vyuÏíval
krajné prostriedky donucovania a zastra‰ovania nielen proti ºudskej
dôstojnosti, ale siahol aj na ºudsk˘ Ïivot.

„Mnoh˘m z nás je ÈaÏko na to myslieÈ no e‰te ÈaÏ‰ie o tom hovoriÈ,“
prihovárala sa na námestí. „Kto t˘mto peklom komunistického vy‰etro-
vania nepre‰iel, nemôÏe uveriÈ zverstvám, ktor˘ch sa dopú‰Èali vy‰etro-
vatelia. Bola to doba pre ná‰ národ nezabudnuteºná, lebo v nej prvom
rade bola snaha zlikvidovaÈ vieru ná‰ho národa a poníÏiÈ jeho sebave-
domie, ba  ho aj zlikvidovaÈ. Netrpeli len politickí väzni odlúãení v tábo-
roch. Trpel cel˘ národ, manÏelky a deti. Sme deÈmi veãného Boha.
Chceme ÏiÈ v bratskej láske a pracovaÈ pre lep‰í a spravodlivej‰í Ïivot. UÏ
nikdy viac nesmie Slovák Slováka ubíjaÈ, zotroãovaÈ, vykorisÈovaÈ, obraÈ
o slobodu a ºudskú dôstojnosÈ.“

Na spomienkovom stretnutí sa zúãastnila  Ing. Marianna Páleníko-
vá, prednostka Mestského úradu v Îiari nad Hronom a  Ing. Monika
Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obãanov. Ako aj ãlenovia
poboãky PV ZPKO a obãania Îiaru nad Hronom. 

Margita Zimanová

Spomienky 
na november

V Nitre sa oslavy 25. v˘roãia
NeÏnej revolúcie niesli pod
názvom Spomienky na novem-
ber a trvali tri dni. Spomienkové
zhromaÏdenie sa uskutoãnilo pri
Pamätníku obetiam komunizmu
pred MsÚ 14. novembra.
Svieãkov˘ pochod, svätá om‰a
a Fórum mlad˘ch sa konali 18.
novembra.  

Oslavy vyvrcholili 24. novem-
bra v divadle Karola Spi‰áka
Festivalom slobody.  Organizaã-
ne sa na oslavách podieºali PV
ZPKO, KPVS, Mesto Nitra, ·tu-
dentsk˘ parlament UFK v Nitre,
Univerzitné pastoraãné centrum
Pavla Straussa a Rehoºa piaristov
na Slovensku.

(al)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Kríž sa v divadle neobjavil

Margita Zimanová (vpravo) a Ber-
nardína Spru‰anská na cintoríne
VrakuÀa. Foto Vlastimil Morávek
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Slovák vydrÏí v‰etko. Veì aj preto
sme e‰te tu. MoÏno o nejak˘ch desaÈtisíc
rokov budú Slováci jediní, ão sa uchovajú
ako národ. Vìaka tomu, ão v‰etko znesú.

TakÏe by mohli zniesÈ aj pravdu, ão je
v‰ak oveºa ÈaÏ‰ie a nebezpeãnej‰ie. Mo-
mentálne má v‰ak beÏn˘ obãan iba zv˘‰e-
nú teplotu, pretoÏe ho vnútri rozoÏiera
hnis kaÏdodenného klamstva. V t˘chto
dÀoch hlavne klamstva o „hrdinsk˘ch
dÀoch boja za slobodu a demokraciu“.
A teplota neklesá, lebo namiesto penicilí-
nu pravdy sa doÀho súkajú ìal‰ie a ìal‰ie
lÏi, ktoré na seba berú najnepredvídateº-
nej‰ie formy, napríklad formy politick˘ch
strán, ãi uÏ sociálnej demokracie alebo
dokonca kresÈanskej demokracie. No tie
uÏ neúãinkujú ani len ako placebo, ale iba
ako ìal‰ia dávka dobre nadávkovaného
jedu. Tak sa poìme pozrieÈ a povedaÈ si,
ão je to vlastne za loÏ, ktorá tu v‰etko
rozoÏiera. A naplno. PretoÏe pri niekto-
r˘ch chorobách uÏ nepomáha meranie
teploty a studené obklady, ale iba kvalitn˘
chirurgick˘ zákrok. 

V roku 1945 nám tu naoãkovali cho-
leru komunizmu a uvrhli do koloniálnej
poroby. Ale drÏali sme sa. Miestami aj hr-
dinsky. A postupne sme svojim odporom
– nápadn˘m i menej nápadn˘m, svojou
kaÏdodennou prácou a pomocou kres-
Èansk˘ch spôsobov, ktoré nám zanechali
na‰i predkovia, tú choleru upravili na ako
tak znesiteºn˘ stav. Ako som vravel, my
vydrÏíme v‰etko. No v roku 1989 nám
odrazu ºudia, ktorí nás tu cel˘ ãas terori-
zovali, vraÏdili a naprávali na‰e zadubené
hlavy oznámili, Ïe pri‰la sloboda. Len tak,
niekto nám ju daroval z dobrého srdca.
Staãí, keì nám prídete tro‰ku pocinkaÈ
kºúãmi na námestia a hneì je tu. Sloboda
instant na poãkanie. Veì mini‰trovaÈ
viete. A zl˘ komunizmus sa okamÏite
ocitne v prepadlisku dejín. TakÏe ho rad-
‰ej ani nejako veºmi netreba pripomínaÈ. 

Amnestia
Hneì prvá falo‰ná karta, ktorú vy-

tiahli z rukáva, stála za to. Amnestia.
Priam zhmotnená sloboda. Samozrejme,
pre politick˘ch väzÀov nie, tí si niektorí e‰-
te posedeli aj cel˘ rok po nastolení „slo-
body“, ão sme vo v‰eobecnom opojení
ani nepostrehli. Veì súdruhovia novinári

nám to ani veºmi nepripomínali. PrepustiÈ
bolo treba hlavne brutálnych zloãincov
a vrahov. Bolo treba ukázaÈ ºudu, Ïe nie-
len komunisti boli vrahovia, ale Ïe báÈ sa
treba aj in˘ch. Ktorí nevraÏdia tak v˘bero-
vo, ako to robili s nami na‰i nositelia
pokroku, ale len tak, bez v˘beru, aby sa
odrazu  zaãali báÈ v‰etci. Treba priznaÈ, Ïe
psychologicky to bol majstrovsk˘ Èah. 

Malú nádej do budúcnosti v‰ak
vzbudzovala skutoãnosÈ, Ïe na inscenáciu
uÏ nepouÏili skutoãnú m⁄tvolu ‰tudenta,
priãom pre vytrénovan˘ch súdruhov by
nebolo niã ºah‰ie, ale len atrapu vo forme
e‰tebáka, ktor˘ vstal z m⁄tvych. No, moÏ-
no iba menej chápav˘m chceli ukázaÈ, Ïe
postupne v‰etci e‰tebáci spoloãensky
„vstanú z m⁄tvych“ a spolu so svojimi
podaren˘mi synáãikmi budú tvoriÈ crïme
de la crïme slovenskej spoloãnosti. Tu ale
treba povedaÈ, Ïe to predsa len nebola
veºmi v˘stiÏná metafora, pretoÏe e‰tebáci
nemohli vstaÈ z m⁄tvych, pretoÏe neboli
m⁄tvi ani sekundu. Musíme si uvedomiÈ,
Ïe aj keì na‰a milá ·tB sa oficiálne
rozpustila, neprestala existovaÈ a organi-
zovane urãovaÈ pravidlá hry ani na sekun-
du. Iba nabrala iné, modernej‰ie, dalo by
sa povedaÈ „fuzzy“ formy a stala sa e‰te
efektívnej‰ou ako pred rokom 1989. Há-
dam si niekto nemyslí, Ïe tak˘ dokonal˘

mechanizmus, budovan˘ dlhé roky a sce-
nár, ako bol „Veºk˘ november“, ktor˘
dokonale fungoval, a ktor˘ vypracovali
skúsení súdruhovia aÏ v ìalekej Moskve,
by niekto len tak odloÏil ad acta. Aj
s potrebne vy‰kolenou obsluhou. 

VPN a KDH na scéne
Dve najnespokojnej‰ie vrstvy obyva-

teºstva, kritizujúcich intelektuálov a kres-
Èanov priam geniálne podchytili pomocou
VPN a KDH. Akurát Meãiar, ktor˘ nehral
úplne presne podºa stanoven˘ch pravidiel,
im to na pár rokov naru‰il, najmä rozloÏe-
ním VPN. Ale také KDH funguje dodnes
v pôvodn˘ch intenciách. Postupne sa v‰ak
inscenátorom podarilo situáciu znormali-
zovaÈ. KeìÏe ich to stálo dosÈ námahy,
odvtedy je Meãiar pre nich zloãincom ã. 1
a do obehu sa po trockizme, zinovievizme
a titoizme pustil aj „meãiarizmus.“ Vtáka
pozná‰ po perí, ãloveka... Ale o tom
niekedy inokedy. Klebeta na okraj – keì
jeden dobr˘ známy, ktor˘ si myslel, Ïe
neviem, Ïe je e‰tebák, keìÏe patril medzi
tú pretrvávajúcu elitu, ktorá nebola ani
v tzv. Cibulkov˘ch zoznamoch, niekedy
zaãiatkom 90. rokov neodolal poku‰eniu
a povedal mi, Ïe „tí zlí komunisti“ plánujú
do 20 rokov úpln˘ návrat a so v‰etk˘m,
myslel som si, Ïe má zv˘‰enú teplotu. UÏ
si to nemyslím – teraz ju máme my
ostatní.

IsteÏe, ten ão vníma svet na základe
hodnôt a pravdy, musel postrehnúÈ hneì,
Ïe ide o podvod. (Akurát, Ïe mu to aj tak
nepomohlo.) Veì keì platí, Ïe 2+2=4,
tak to musí platiÈ rovnako v roku 1989,
ako v roku 1945. TakÏe ak niekto v roku
1989 povedal, Ïe bojuje proti komuniz-
mu, nemohol potom príchod âervenej ar-
mády, ktor˘ znamenal deportácie do gu-
lagov, znásilÀovanie,  Ïalárovanie, stratu
samostatnosti a postupné nastoºovanie
komunizmu oznaãiÈ ako „oslobodenie“.
No na‰i súdruhovia tak zanovito robia.
Dodnes. Od samého zaãiatku toto bol je-
den z pojmov vo funkcii boº‰evickej ãiÏmy
vo dverách, ktorou postupne tie dvere
rozkopali dokorán. Îiaº, mnohí ºudia si to
neuvedomili dodnes. To isté platí pre rok
1944, keì komunisti tu prv˘krát zaãali
vraÏdiÈ nevinn˘ch ºudí, dokonca miestami
aj masovo a Zväz partizánov bol jeden

KOMENTUJEME
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Štvrťstoročie lži – dá sa to vydržať?

Ján Liteck˘ ·veda je aj skvel˘ 
hudobník. Foto archív
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z najväã‰ích podnecovateºov vraÏedného
ãerveného teroru 50. rokov. No na‰i
iluzionisti odrazu zabudli koºko je 2+2
a do obehu dali ìal‰iu politickú loÏ, na
základe ktorej nás v‰etk˘ch nútia – teda aj
obete – tieto udalosti oslavovaÈ, dokonca
ako ‰tátny sviatok. UÏ len ako nenápadná
drobná loÏ potom vystupuje slovo „proti-
fa‰istick˘“ odboj, keì u nás Ïiadny fa‰iz-
mus nebol a ani Nemci, ktorí tu následne
rozpútali teror, neboli fa‰isti ale nacisti. To
len komunisti ich tak nezmyselne oznaão-
vali, takÏe dodnes pouÏívame ich slovník.

SAV plná papagájov
IsteÏe, matematika, v ktorej neplatí,

Ïe 2+2=4 nemá dlhú ÏivotnosÈ. Len koºko
to bude trvaÈ? PretoÏe vìaka vydarené-
mu podvodu majú na‰i súdruhovia v ru-
kách v‰etky masmédiá a tvrdo pracujú na
tom, aby dokonale zniãili aj tie ostatné,
ktoré e‰te neovládajú a ktoré tu zostali
ako relikty z predstieran˘ch hier na demo-
kraciu. Aj za pomoci tak˘ch lúmenov, ako
je súdruÏka Va‰áryová.  Je totiÏ aÏ dojem-
né, akí sú na‰i nositelia pokroku odrazu
vyznávaãi t˘ch najprísnej‰ích pouãiek e‰te
z úsvitu kapitalizmu, napríklad o v‰emoc-
nosti trhu, ktor˘ platí aj pre umenie a tlaã.
Pokiaº vo vyspel˘ch kapitalistick˘ch
krajinách funguje premyslená podpora
plurality tlaãe,  na‰i súdruhovia zavádzajú
aj kapitalizmus totalitného strihu, keì
právo na názor má len ten, kto má penia-
ze. Veì oni to ináã ani nevedia, pojmy
ako sloboda alebo demokracia jednodu-
cho nemajú vo svojich génoch. No nielen
masmédiá majú v rukách, ale v podstate
v‰etky páky, vrátane pendrekov, ktoré si
uÏ mnohí slobodomyseºní Slováci vyskú-
‰ali na vlastnej koÏi. Nebudem tu uvádzaÈ
v‰etky ich matematické v˘kony, keì 2+2
je raz 5, raz 17 a keì treba, aj 150. To by
bolo treba napísaÈ knihu. Uvediem iba
zopár signifikantn˘ch „v˘sledkov“.

Îe tu máme e‰te stále kopu ulíc
pomenovan˘ch po komunistoch, alebo
nábreÏia po ãlenoch NKVD (gen. Svobo-
da), to sú e‰te tie slab‰ie úchylky. Nieão
ako 2+2=5. Aj to, Ïe boº‰evici si v Bratisla-
ve opäÈ premenovali jeden most na Most
SNP, hoci v prv˘ch rokoch naivní me‰Èa-
nia, ktorí si mysleli, Ïe tu ide o protiko-
munistick˘ prevrat, ho premenovali na
Nov˘ most. Hor‰ie to je s tlaãou. Po celom
Slovensku vychádzajú záplavy najrôznej-
‰ích tlaãovín, len v Bratislave máme kaÏd˘

t˘ÏdeÀ plné schránky v‰elijak˘ch staroslu-
hovsk˘ch novín, ktor˘ch je uÏ aj zo päÈ
druhov, no na slovenské nezávislé noviny
niet ani papiera, ani peÀazí. Rovnako zlé
je to s knihami. Kníh sú plné kníhkupec-
tvá, no nejaká slovenská ãi protikomunis-
tická kniha je popolu‰kou. Keì vyjdú v‰e-
lijakí Biºakovia, ãi dokonca Lorencovia, je
to v‰etko v najlep‰om poriadku. No keì
vyjdú pamäti nejakého v˘znamného
nekomunistického politika, tak protestujú
dokonca ºudia, ktor˘ch noviny z nezná-
mych príãin naz˘vajú „historikmi“, kto-
r˘m pojem „pramenná literatúra“
evidentne niã nehovorí. To, Ïe SAV sa sta-
la priam strediskom star˘ch komunistov,
uãenliv˘ch papagájov, ktorí tu desaÈroãia
fal‰ovali históriu, hádam ani netreba
pripomínaÈ. No a v ÚPN, kde predsa len
vy‰li niektoré dôleÏité a potrebné knihy
k slovensk˘m dejinám, vydávanie kníh
jednoducho zatrhli. 

Apropos, spisovatelia a novinári – tak
v âesku ako aj na Slovensku (ako ináã) sa
za literatúru faktu udeºuje cena Egona
Ervína Kischa. Îe koncom roku 1918 to
bol dokonca veliteº teroristick˘ch
âerven˘ch gárd vo Viedni, to mu zrejme
slúÏi iba ku cti. 

Prerušená pieseň?
Samozrejme, Ïe organizáciu politic-

k˘ch väzÀov, ktorá súdruhom uÏ dlho pila
krv, najmä keì sa v roku 1999 premeno-
vala na „Zväz protikomunistického odbo-
ja“, bolo treba aspoÀ oslabiÈ zaloÏením
protiorganizácie, ktorá – ãuduj sa svete –
si dala meno pôvodnej, premenovanej
organizácie. A keì pôvodná organizácia
vydáva ãasopis „Svedectvo“, zaãali aj oni,
so super originálnym názvom „Na‰e sve-
dectvo“. âiÏe pouÏila sa klasická e‰tebác-
ka technika dezinformácie. Alebo Ïeby to
bola iba hlúposÈ?  IsteÏe, obãas sa aj sta-
ne, Ïe sa niekto pom˘li a povie, Ïe
2+2=5. Ale v tomto prípade si to viem len
veºmi ÈaÏko predstaviÈ.

O postoji k zahraniãn˘m Slovákom ãi
k zahraniãnej Matici slovenskej by sa dal
napísaÈ aj román. Komunistickí sudcovia,
ktorí prenasledovali nevinn˘ch ºudí, pra-
cujú dokonca na Najvy‰‰om súde. To je
náhodiãka, ão? Îe prokurátor jednodu-
cho zastaví vy‰etrovanie e‰tebáckych
vráÏd na kÀazoch, ktoré sme tu mali e‰te
v 80. rokoch, zapadá do celej tejto
matematiky ako naolejované hodinové

koliesko. A ktoÏe to uãí na‰e deti? No
predsa samí osvedãení marxleninisti.
Samozrejme, Ïe uãebnice dejepisu robia
starí komunisti a na historikov, ktorí majú
tú smolu, Ïe vy‰tudovali históriu na de-
mokratick˘ch univerzitách v demokratic-
k˘ch krajinách a nie na marxisticko-lenin-
sk˘ch, sa vedie organizovan˘ masmediál-
ny pohon. A v SNG si veselo usporiadajú
v˘stavu boº‰evickej propagandy, vrátane
Stalinovej sochy, pod názvom „Preru‰ená
pieseÀ“. T˘ch, ão nesledujú v˘tvarn˘
v˘stavn˘ Ïivot upozorÀujem, Ïe vôbec
neÏartujem. A takto vypoãítavaÈ by som
mohol prakticky donekoneãna. 

E‰te ako „bodku za správami“ uve-
diem, Ïe dodnes vychádza v˘kladná
skriÀa na‰ich komunistov, noviny Pravda.
Noviny, z ktor˘ch nie kvapká, ale teãie krv
nevinn˘ch obetí, na ktoré tieto noviny
organizovali pohon. Len si skúste predsta-
viÈ, Ïe prídete do Nemecka a v kiosku na
stanici si kúpite Völkischer Beobachter. To
uÏ ako keby niekto povedal, Ïe 2+2=13
751. NuÏ ale na‰i súdruhovia si myslia, Ïe
keì oni pochádzajú z vrstiev, ktoré vedeli
ledva na prstoch porátaÈ koºko je 1+1, Ïe
tak˘to v˘sledok by mohol byÈ pre niekoho
aj primeran˘. 

Zamatový podvod
K tomu, aby sme ão najlep‰ie vedeli

pochopiÈ a zhodnotiÈ to, ão tu preÏívame
a ão som sa veºmi struãne snaÏil zhrnúÈ
v predo‰l˘ch odsekoch si treba uvedomiÈ,
Ïe tzv. zamatov˘ podvod mal tri hlavné
ciele. Aby komunisti neboli potrestaní za
svoje krvavé zloãiny, aby v‰etky veºké pe-
niaze zostali im a aby zostalo zachované
âeskoslovensko. Dá sa logicky predpokla-
daÈ, Ïe t˘mi hlavn˘mi privatizérmi mali byÈ
ãeskí súdruhovia, aby Slováci nemali ani
len za ão odísÈ z federácie. Trochu odbo-
ãím – spomeÀte si na Duckého a na to,
ako dlho im to trvalo, neÏ koneãne s Fico-
vou pomocou ovládli ziskovú ãasÈ SPP.
Veì aj preto prv˘krát, e‰te za federácie,
odvolali Meãiara a pri‰iel âarnogursk˘,
aby mohli neru‰ene zaãaÈ s privatizáciou
námornej dopravy, letectva a ìal‰ích stra-
tegick˘ch vecí. Napriek ìal‰ím meãiarov-
sk˘m turbulenciám sa im prvé dva body
plánu podarilo splniÈ na 100 %. Ba aj
prekroãiÈ. Iba tretí bod sa nedal splniÈ, ho-
ci na to minuli nemálo peÀazí a energie. 

Pokraãovanie na 16. strane
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Dokonãenie z 15. strany

Nielen preto, Ïe Meãiar nehral cel-
kom podºa scenára, ale hlavne preto, Ïe
tu bola obrovská túÏba po samostatnosti,
ktorá sa nedala jednoducho potlaãiÈ a to
z toho dôvodu, Ïe úspech celého scenára
bol zaloÏen˘ práve na tom, Ïe sa tu pred-
stierala demokracia. A keìÏe prirodzene
zostali vládnuÈ „oni“, tak sa za to
Slovákom aspoÀ mstia, ako len vládzu
a neprestávajú v kuse pºuÈ do slovenskej
polievky. Veì staãí si zapnúÈ televízor,
a to ani nemusí ísÈ nejaká „âeskosloven-
ská superstar“, pretoÏe tam rovnako ako
do rozhlasu majú prístup iba vyznávaãi
slovenskej sebanenávisti. 

TakÏe uÏ sa vôbec nemôÏeme ãudo-
vaÈ, Ïe 6. X. 1938 a 14. III. 1939 nielen Ïe
nie sú ‰tátne sviatky, ale dokonca ani len
pamätné dni. Na samostatnom Sloven-
sku. Najmä nenávisÈ k I. Slovenskej repub-
like je u na‰ich komunistov a ich dietkach
prakticky nekoneãná. Veì uÏ v roku
1944, keì cítili za chrbtom Stalinovu
armádu, ako prv˘ch zaãali vraÏdiÈ
slovensk˘ch politikov. E‰te dávno pred
nemeck˘mi perzekúciami. T˘ch politikov,
ktorí im nielenÏe nesiahali na Ïivot, ale ani
len na Ïivobytie! Za ão?! Za protiÏidovské
zákony to urãite nebolo, ako sa nám to
snaÏia teraz nahovoriÈ nejakí chytráci, veì
fyzické prenasledovanie Îidov bola ich
‰pecialita.  Staãí si pripomenúÈ udalosti
okolo  prvého celoslovenského zjazdu
partizánov 4. augusta 1946 v Bratislave,
ktoré vyústili do pogromu bratislavsk˘ch
Îidov. Ale aj keì na‰im inscenátorom
udrÏanie âSR nevy‰lo, na druhej strane tá
ãasÈ scenára, aby do slovenskej politiky
nepripustili nikoho z ºudí akokoºvek
duchovne ãi personálne spojen˘ch so
slovenskou samostatnosÈou ãi nebodaj so
Slovensk˘m ‰tátom, tá im vy‰la dokonale.
Veì na tom pracovali najneskôr od roku
1987 a ako sme uÏ spomínali, v‰etky
médiá mali a stále majú v rukách, nebol
to zase aÏ tak˘ ÈaÏk˘ problém. 

Hrdosť na chvoste
Napokon – personálnu politiku, dnes

by sme to mohli nazvaÈ aj „hardware“,
majú na‰i súdruhovia takreãeno v krvi, tej
sa priuãili u t˘ch najväã‰ích majstrov z ro-

ku 1917. Nemá‰ ãloveka – nemá‰ pro-
blém. Dodnes Ïnú úrodu z teroru z 50.
rokov a z genocídy, ktorú tu spáchali na
slovenskej inteligencii po roku 1945. Ale-
bo si spomeÀme na Jána Budaja. Cel˘ ãas
to bol udatn˘ revolucionár a hrdina tri-
bún, no len ão raz neopatrne pripustil, Ïe
slovenská otázka by nemusela byÈ aÏ také
tabu, súdruhovia v tom momente vypát-
rali, Ïe má nejak˘ podozriv˘ zápis v papie-
roch ·tB. A keì trochu dlh‰ie sledujeme
tie hry s e‰tebáckymi zoznamami, odrazu
zistíme zaujímavú skutoãnosÈ.  Podºa „na-
‰ich“ médií informátori ·tB boli vlastne
iba samí slovenskí vlastenci. Podobne to
bolo aj s burÏoáznymi nacionalistami. 

TakÏe ãudujeme sa, Ïe tu vládne klí-
ma znechutenia a rozkladu, keì v‰etko je
skrz-naskrz podvodom? Îe v˘skumy ná-
rodnej hrdosti, ako ten z Chicagskej uni-
verzity, nás dávajú na chvost? Kto je py‰-
n˘ na loÏ? A mlad˘ ãlovek to cíti, a tak
rad‰ej uteká – ãi uÏ za hranice, ãi od poli-
tiky. NuÏ ale presne toto kominterna
chce! Netreba zabudnúÈ, Ïe ani kultúra
a umenie nemá voºn˘ rozmach, naopak,
je e‰te viac chorá ako ostatné oblasti. Ma-
jitelia peÀazí (ktoÏe by to tak len mohol
byÈ?) nám donekoneãna nanucujú kome-
diantov a grafomanov, ktorí sa buì
osvedãili v predo‰lom reÏime, alebo sú to
ich synkovia. Lebo z ostatn˘ch majú
strach? Slovenské televízne archívy sa
vymazávajú a niãia. A za t˘m v‰etk˘m sa
zdanlivo nenápadne podsúva, ale zato

s naliehavosÈou otrepaného refrénu –
„veì sa pozrite na nás, nijaká ãestnosÈ
a morálka vás nespasí, len promiskuita
a kradnutie donekoneãna, len sa pozrite,
ako si Ïijeme!“ – a toto sa stáva etaló-
nom fungovania v postupne ‰ir‰ích a ‰ir-
‰ích vrstvách spoloãnosti. Rozklad, bahno,
syfilis, v‰i a mor ...

Ale poìme ìalej. A stále naplno.
Skúsme sa op˘taÈ: aká je vôbec váha
pravdy v t˘chto ãasoch? NuÏ, asi nemá
váhu ani len toho eura, na ktoré dnes
materialisti v‰etko preratávajú, pretoÏe
v ãasoch, keì vládnu lúpeÏné bandy bez
morálky, ãlovek si nemôÏe byÈ niãím ist˘.
Maxim Gorkij e‰te v roku 1918 napísal,
Ïe keì sa boº‰evici dostanú k moci, roz-
kradnú v‰etko. A pokraãuje: „... v‰etko,
ão sa dá vykradnúÈ, sa kradne, a v‰etko,
ão sa dá predaÈ, sa predáva; vo Fedosii
k‰eftujú vojaci dokonca aj s ºuìmi – pri-
vliekli na trh z Kaukazu turecké, armén-
ske a kurdské Ïeny a predávajú ich za
dvadsaÈpäÈ rubºov za kus. To je veºmi
„originálne“ a máme sa ãím chváliÈ – také
nieão sa nestalo ani za Veºkej francúzskej
revolúcie“. No a najhor‰ie na tom je, Ïe
títo potomkovia Lenina a VOSR nám
postupom ãasu vládnu s ãoraz men‰ími
a men‰ími zábranami. Práve rok 1989 bol
pre nich eldorádom, pretoÏe dovtedy ra-
bovali podstatne menej. âiastoãne kvôli
prísnej‰ím straníckym predpisom, ãiastoã-
ne preto, Ïe na nich dozeral Veºk˘ brat,
aby aÏ tak celkom nedehonestovali ich
ideologick˘ kon‰trukt. Navy‰e, bol to eko-
nomicky veºmi nev˘konn˘ systém a tak na
kradnutie toho aÏ tak veºa nezostávalo. 

KeìÏe komunisti a e‰tebáci tu prak-
ticky v‰etko rozkradli a budovaÈ nevedia,
pre beÏného obãana tu Ïiadny blahobyt,
ako ho poznal z kapitalistick˘ch krajín,
nenastal. No na‰i majstri lÏi sa nezapreli
ani teraz a ihneì vy‰li s nov˘m podvo-
dom. Predsa to v‰etko ten zl˘ kapitaliz-
mus, veì ako sme sa mali za socializmu
dobre! Ich lÏi sú síce brutálne primitívne,
no ohurujú svojou bezoãivosÈou a intenzi-
tou. Na roz‰irovanie tejto lÏi súdruhovia –
samozrejme, Ïe organizovane, veì tak
fungujú cel˘ ãas – pouÏívajú uÏ aj internet
a od urãitého ãasu nám kaÏdú chvíºu cho-
dia správy, ako sa tu úÏasne budovalo
a ak˘ tu bol raj na zemi. Priãom práve oni
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z nás za 40 rokov spravili Ïobrákov Euró-
py. Asi si fakt myslia, Ïe v‰etci ºudia sú
sprostí. NuÏ – podºa seba súdim teba. Pri
t˘chto svojich v˘levoch akurát vÏdy za-
budnú spomenúÈ, ktoÏe nám to tu práve
túto formu primitívneho kapitalizmu
zaviedol. A ãi ten minul˘ blahobyt a bu-
dovanie porovnávali s Hondurasom, alebo
to bolo s Ugandou. A akí virtuózi ãísel to
voºakedy boli! Veì by staãilo jednoduché
porovnanie toÈ hneì so susedom, koºko
fabrík sa po vojne vybudovalo v takom
agrárnom Rakúsku a koºko u nás, alebo
porovnali sa ich platy a na‰e, prípadne
e‰te dôchodky – no na‰i majstri ‰tatistiky,
ktorou nás tu celé roky ohurovali, nejako
vy‰li z formy a odrazu sa nezmôÏu ani na
najjednoduch‰ie porovnávacie tabuºky.
Len na prostú loÏ, goebbelsovsky  done-
koneãna omieºanú. Z médií sa len horko-
ÈaÏko dozvieme, Ïe ná‰ beÏn˘ obãan aj
dnes, tak ako voºakedy má oproti beÏné-
mu Európanovi ani nie tretinov˘ plat. Ale
aj to v podstate iba vtedy, ak chce niekto
povedaÈ, akí sú tí Slováci sprostí a nezvlá-
dajú prosperitu... âo si myslíte, milí súdru-
hovia, kdeÏe to má korene? Môj synovec,
inÏinier chémie, keì si chcel zarobiÈ, tak
i‰iel do Nórska robiÈ le‰enára. Zaujímavé,
prakticky denne chodím po Bratislave
okolo rozostavan˘ch stavieb, ale nikde
som e‰te nestretol ani jedného nórskeho
inÏiniera chémie, ktor˘ by robil u nás
le‰enára. 

Nie étos, výpalné
Ale vráÈme sa e‰te k I. Slovenskej re-

publike. Organickou súãasÈou novembro-
vej lÏi je aj neustále komunistické propa-
gandistické ÈaÏenie proti nej. Dokonca
stále rovnak˘m primitívnym slovníkom,
ako si ho zostavili e‰te v 50. rokoch. Pri
potláãaní akejkoºvek kladnej zmienky by
nebolo to najhor‰ie, Ïe sa nerátajú niek-
toré ‰portové tituly, ãi známky by chceli
ãíslovaÈ aÏ od roku 1993, ako keby tu bol
vtedy Madagaskar. Takéto a podobné la-
pálie – to sú len spôsoby pouliãnej luzy,
ktorá je zvyknutá na to, Ïe je bez tradície
a svojich predkov si nikdy nepamätá. To
úplne naj‰kodlivej‰ie v‰ak je, Ïe sa hodilo
cez palubu, ão bolo na nej najcennej‰ie.
IsteÏe, mala aj svoje chyby, ako kaÏdá
spoloãnosÈ zakliesnená vo svojej dobe, ale
mala dve hlavné prednosti, ktoré sa tres-
tuhodne premárnili. Bol to étos budova-
nia a étos vzdorovania. Na‰i súdruhovia

to obrátili na hlavu, a tak namiesto budo-
vania tu máme iba vyberanie v˘palného,
od partizánov aÏ po oligarchov. Boº‰evici
v zmysle marxistickej náuky prácou opovr-
hovali ako otroctvom, ktoré bolo treba
odstrániÈ, takÏe nikdy si nevedeli zarobiÈ
peniaze poctivou prácou, nehovoriac uÏ
o podnikaní, ktorého paródiu nám tu
predvádzajú súãasní oligarchovia.
Absolútnym vrcholom sú zatiaº zdravotné
poisÈovne, keì si dali do zákonov, Ïe my
v‰etci im povinne prispievame na ich vily
a mercedesy. No a namiesto umenia
vzdorovaÈ brutálnym a mocn˘m nacistom
tak, aby sa neohrozili základné vitálne
záujmy spoloãnosti, ako nám to cel˘ch
‰esÈ rokov ukazovali politici I. SR, sme tu
mali odrazu iba nekoneãné podlizovanie.
A cel˘ ãas mimoriadne intenzívne.
Najsamprv Prahe a Moskve, no a keì sa
pomery zmenili, rovnako servilne poslu-
hujú Bruselu a Washingtonu. A naìalej
Prahe, samozrejme. Voãi nej sa dodnes
správajú ako Pavlovov pes, veì k tomu
bola vedená celá ich v˘chova, ãi uÏ funk-
ciami alebo ‰ibenicami. Navy‰e, s veºkou
chuÈou nám tu zavádzajú McDisney
amerikanizmus, ktor˘ je iba odvrátenou
tvárou sovietizácie.

Keì uÏ sme pri t˘ch známkach – za
1.SR sme tu nemali nijak˘ch Hitlerov,
Himmlerov ãi nemeck˘ch vojakov. No len
o pár rokov neskôr a aÏ do roku 1990(!)
sme tu mali na známkach 28 Leninov
a 11 Stalinov a zo sovietskych vojakov na
ãeskoslovensk˘ch známkach by sme ºah-
ko postavili aj celú rotu,  nehovoriac
o ìal‰ej sovietskej propagande.

Byť pripravený
A e‰te jedna mimoriadne ‰kodlivá

vec z minulého reÏimu nám tu aj s na‰imi
postkomunistami, ako sa súdruhovia
teraz slu‰ne naz˘vajú, zostala. Vyluãova-
nie veºkej ãasti spoloãnosti na základe
názorového fundamentalizmu. Tak ako
voºakedy aj dnes, kto nie je z ich partie, je
buì zloãinec, alebo du‰evne chor˘, pred
t˘m sú zatvorené v‰etky brány kariéry, ãi
uÏ v politike, ekonomike, umení, alebo
v ostatn˘ch v˘znamnej‰ích oblastiach.
Najnov‰í taktick˘ pojem z ich kováãne lÏí
je „extrémizmus“, ktor˘m ako kladivom
bijú po hlave kaÏdého, kto sa nechce
podriadiÈ tejto neokominterne.  Miestami
tu vládne atmosféra, ako keby sme tu
mali obãiansku vojnu. No kto chce budo-

vaÈ, ten potrebuje v‰etky schopnosti, kto-
ré daná spoloãnosÈ môÏe vygenerovaÈ,
akokoºvek by sa na prv˘ pohºad zdali pro-
tichodné. Len tak môÏe fungovaÈ zdravá
spoloãnosÈ. Slovo demokracia sa u nás
stalo iba chytráckym a prázdnym politic-
k˘m heslom bez akéhokoºvek v˘znamu. 

Zostáva nám uÏ len dúfaÈ, Ïe aj
podvod musí maÈ nejaké svoje fyzické
hranice, pretoÏe metafyzické urãite má.
A v tom je na‰a nádej. Iste, moc nasto-
lená v roku 1945 bola taká brutálna a veº-
ká, Ïe keì si na‰i súdruhovia zmysleli, Ïe
spravia „demokratickú“ inscenáciu,
nemali sme najmen‰iu ‰ancu do nej za-
siahnuÈ. Iba kaÏdodennou ãinnosÈou tro-
chu obrusovaÈ najostrej‰ie hrany. Tak ako
to robíme uÏ od toho roku 1945, aby sa
tu aspoÀ trochu dalo ÏiÈ. Nesmieme sa
nechaÈ úplne znechutiÈ, to by im iba vy-
hovovalo. A zatiaº inú moÏnosÈ nemáme.
Veì sami uÏ nám neraz dali na vedomie,
Ïe sme to my, ktorí môÏeme byÈ radi, Ïe
tá inscenácia bola neÏná. Nádej môÏeme
vidieÈ v tom, Ïe boº‰evici sú ºudia bez hl-
bokej du‰evnej kultúry a bez koreÀov,
takÏe by sme ich postupne predsa len
mali poprerastaÈ na‰imi koreÀmi a ãasom
prídu aj nejaké v˘honky, ktoré nestihnú
hneì olámaÈ...  Nevieme odhadnúÈ,
koºko to e‰te môÏe trvaÈ. Ale ak chceme
byÈ pripravení, musíme v prvom rade
poznaÈ situáciu, v ktorej sa nachádzame. 

Ján Liteck˘ ·veda

P.S. Niektor˘m mojim priateºom,
ktorí pri‰kripnutí dobou vstúpili do komu-
nistickej strany chcem povedaÈ, Ïe tento
ãlánok nie je proti komunistom en gros.
PretoÏe aj medzi nimi sa na‰li budovatelia,
akurát Ïe práve t˘ch vÏdy starostlivo od-
stavili. Veì na‰a neokominterna ne‰la bu-
dovaÈ, ale rabovaÈ. Tento ãlánok bol hlav-
ne proti prevahe tuposti a hrubosti, s kto-
rou sme sa vìaka chytráckemu prevratu
dodnes nevysporiadali. TakÏe nech sa
nesÈaÏujú na mÀa, Ïe sa r˘pem v star˘ch
témach. Toto nie sú staré témy, naopak,
pí‰em len o tom najsúãasnej‰om, ão nás
páli tu a teraz. Ak sa cítia dotknutí, nech
sa obrátia na t˘ch svojich b˘val˘ch spo-
lustraníkov, ktorí e‰te neopustili staré ma-
niere a naìalej tu ‰íria lÏi a primitívnu hru-
bosÈ. T˘ch nech sa snaÏia skultivovaÈ.
Popri pravde aj dobré mravy, rovnako ako
bontón ãi vkus, pomáhajú viesÈ dobr˘
Ïivot. V kaÏdej spoloãnosti. 
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NÁŠ ROZHOVOR

18

Dokonãenie z minulého ãísla
S Vojtechom Ottmarom

pokraãujeme v rozhovore od
momentu, keì sme sa ho op˘-
tali, ãi ho poãas vy‰etrovania
prinútili k nieãomu sa priznaÈ.
Nemuseli, z ãoho chceli, z to-
ho ho obvinili. Poskytovanie
informácií Hlasu Ameriky
a Rádiu Slobodná Európa vy-
hodnotili ako ostro zamerané
proti základom republiky. 

TakÏe základ republiky tvorila
skorumpovaná súdruÏka Litvajová
a jej podobní ºudia.  Po 8,5 mesia-
coch vy‰etrovania  ma prepustili
a vrátil som sa do atómky. 

A t˘m sa to skonãilo?
Neodsúdili vás?

Po  prvej vy‰etrovacej väzbe ma
neodsúdili, prepustili ma na slobodu,
vrátil som sa do atómky a e‰te som
skoro rok robil. Ale atómka mala
svoje oddelenie e‰tebe, lebo to bol
podnik zvlá‰tnej dôleÏitosti. A tam si
ma dal e‰tebák  po pár dÀoch
predvolaÈ a vo svojej kancelárii medzi
‰tyrmi oãami ma navádzal na spolu-
prácu.  Îe teraz v‰etci v podniku
vedia, Ïe som bol pre politiku zatvo-
ren˘, Ïe si predo mnou nebudú
dávaÈ pozor na ústa, Ïe budú hovoriÈ
to, ão si myslia. Îe sa nemusím báÈ,
Ïe oni ich nezatvoria, len chcú vedieÈ,
ão si naozaj myslia. Chcel aby som
podpísal  spoluprácu. Povedal som
mu, prosím vás, ako by som sa sám
na seba pozeral?  Ja by som sa
zrovna obesil. Toto vám nepodpí‰em
ani keby ão bolo. Tak som robil skoro
rok, ale za ten ãas ma stále súdili -
krajsk˘ súd, najvy‰‰í súd, mÀa,
Cveãka a Novotného.

Vy ste sa odvolávali?
Nie, krajsk˘ prokurátor ·ubert sa

stále odvolával. On bol námestníkom
generálneho prokurátora SR pre veci
politické. Jemu sa málilo, lebo kraj-
sk˘ sudca, doktor Sabo navrhoval, Ïe
dostaãujúcim  trestom je  vy‰etrova-
cia väzba. Ale ·ubert trval na svojom
a tak sme mali ‰esÈ súdnych

pojednávaní. Vo vy‰etrovacej väzbe
som mal 8 mesiacov obhajcu, ktoré-
ho mi urãili,  nakoºko mi hrozil vyso-
k˘ trest za podvracanie republiky. Po
8 mesiacoch ho  zru‰ili, lebo vraj ide
o prísne tajn˘ proces, tak musíme
maÈ v‰etci obhajcu, ktor˘ poÏíva
zvlá‰tnu dôveru ‰tátu. TakÏe dva
t˘Ïdne  pred prepustením z vy‰etro-
vacej väzby mi  urãili novú obhajkyÀu
doktorku Buzgoovú, vedúcu advo-
kátskej kancelárie v Dunajskej Strede.
Neskôr si vyúãtovala 5 tisíc korún,
hoci  poãas celého súdneho procesu
sa zmohla na jedinú vetu:  prosím
súd, aby zobral na vedomie, Ïe
menovan˘ mal na pracovisku dobré

v˘sledky a v mieste bydliska poÏíva
dobrú povesÈ. To bola celá jej obha-
joba. Dovtedy sa na pojednávaniach
ani nezúãastÀovala. Odsúdil nás ·te-
fan Minárik, predseda Najvy‰‰ieho
súdu SR v Bratislave. Tibora Novotné-
ho na 5 rokov, mÀa na dva roky
a Severína Cveãku na rok. S t˘m, Ïe
predvolanie do väzenia dostanem.
Keì som mal uÏ ísÈ do väzenia, zno-
va  si ma dal ten e‰tebák z atómky
zavolaÈ a znova mi navrhoval spolu-
prácu. A ja som to znova odmietol. 

âo vám ponúkal?
Îe teraz pôjdem do väzenia, a Ïe

pôjdem medzi politick˘ch väzÀov,
s ktor˘mi sa iste skamarátim. A oni
budú rozprávaÈ, ão pripravujú. Útek

za hranice a tak. Dal mi jedno ãíslo,
Ïe keì poviem vo väzení dozorcovi,
Ïe si chcem zavolaÈ na toto ãíslo, tak
on mi to umoÏní z jeho kancelárie.
A Ïe keì mu poviem, ão tí väzni
chystajú, bude to pre mÀa uÏitoãné
a v˘hodné.  Znovu som to odmietol.

Kedy ste sa teda prihlásili do
väzenia?

Pred Vianocami v roku 1984.
Z Bratislavy nás väzensk˘ autobus
rozviezol do väzníc v Ilave a v Leopol-
dove. V autobuse nás bolo tridsaÈ,
ale iba dvaja sme boli politickí väzni
a iba my dvaja sme mali putá na
rukách. V Ilave som bol zavret˘ s po-
litick˘mi väzÀami. Robili sme hlboko
pod zemou, cínovali sme konãeky
buÏiriek  do televízorov pre Teslu
Orava. A tie sa namáãali do lepu,
potom do cínu a v trichlore sa

um˘vali. V miestnosti nás bolo asi
40. A tá miestnosÈ bola taká zady-
mená od trichlóru, Ïe nebolo vidno
k druhému stolu. Tam nebolo vetra-
nie, nemali sme respirátori, kto tam
robil dlh‰ie, mal tbc zaruãenú. 

Odsedeli ste si cel˘ trest?
Cel˘. Keì som sa v roku 1987

vrátil do atómky oznámili mi, Ïe ako
b˘val˘ politick˘ väzeÀ nemôÏem
robiÈ v atómke. Bol som jedin˘ za-
mestnanec podniku, ktorého prepus-
tili bez  písomnej v˘povede. Do obãi-
anskeho preukazu mi dali peãiatku
a prepustili ma. A v kádrovom
posudku som mal napísané: bol
zatvoren˘ za podvracanie republiky.

Eva Zelenayová

Paradoxy života

Na v˘roãnej schôdzi. Zºava Peter Ja‰ek (ÚPN SR), Anton Malack ,̆
podpredseda PV ZPKO, Vojtech Ottmar, predseda RO PV ZPKO v Trnave
a Jozef ·korvaga, jeden zo zakladateºov  organizácie politick˘ch väzÀov
na Slovensku. Foto archív
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V decembri  si pripomíname
v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomí-
name aj na t˘ch, ktorí sa tejto
slávnosti nedoÏili.

50 rokov
Pflugová Zuzana, Spi‰ská Nová Ves

23.12.1964

55 rokov
Gadu‰ová Anastázia, Levoãa 28.12.1959

70 rokov
Miku‰ková Marta, 
Bratislava 24.12.1944
Petru‰ová ªudmila, 
Dvorany nad Nitrou 3.12.1944
Ihnátová Emília, Ko‰ice 22.12.1944

80 rokov
Minaríková Mária, Slanická  Osada

21.12.1934

82 rokov
Tomãová Rozália, Klokoãov 22.12.1932
Benãík Matej, Komárno 16.12.1932

83 rokov
Hampelová Zuzana, 
Banská Bystrica 6.12.1931
Kuºa Pavol, Levoãa 18.12.1931
Hrabovec Gustáv, Doln˘ Kubín 24.12.1931

84 rokov
Volansk˘ Ján, Kote‰ová 25.12.1930

85 rokov
SlugeÀová Mária, Levoãa 25.12.1929
Slimáková Eva, Limbach 22.12.1929

86 rokov
Máte Július, Luãenec 17.12.1928

87 rokov
Poldauf Alojz, Ing., Banská Bystrica

28.12.1927

88 rokov
Mazáková Anna, Púchov 17.12.1926

89 rokov
Petro Ján, Humenné 18.12.1925

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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✞ Vo veku 88 rokov, 4. novem-
bra 2014,  zomrel dlhoroãn˘ predse-
da Regionálnej poboãky PV ZPKO
v Poprade Mgr. Zolo  KUKULA.
Posledná rozlúãka sa konala 7. no-
vembra 2014 na cintoríne v Poprade
Veºkej.

✞ Vo veku 85 rokov, 23. no-
vembra 2014, zomrel  hospodár
Regionálnej organizácie PV ZPKO
v Nitre Karol ·RANK. Posledná
rozlúãka so zosnul˘m sa konala  27.
novembra 2014 na miestnom cinto-
ríne vo Veºkom Lapá‰i. Rozlúãky sa
zúãastnila predsedníãka Regionálnej
organizácie PV ZPKO v Nitre  AlÏbe-
ta  Loudová.

Pozostal˘m prejavujeme
úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

STALO SA

� Predsedníctvo PV ZPKO
rozhodlo, Ïe  najbliÏ‰í XII.  snem or-
ganizácie  sa uskutoãní v zmysle sta-
nov (ãlánok 13) v polovici júna 2015. 

� Predsedníctvo rozhodlo, Ïe
moderátorom Republikovej rady PV
ZPKO 3.12.2014 bude Ing. Ján
Liteck˘ ·veda.

� Do funkcie ekonómky od
1.12.2014 nastupuje Eva Litecká
·vedová. 

Zmena 
predplatného

Republiková rada PV ZPKO
na svojom rokovaní 3. 12. 2014
rozhodla, Ïe vzhºadom na fi-
nanãnú situáciu, zvy‰uje sa
predplatné za ãasopis Svedectvo
od 1. januára 2015 a to na sumu
10 eur za rok. 

AKTIVITY PREDSEDNÍCTA PV ZPKO

Politick˘ väzeÀ komunistického reÏimu Ing. Karol ëubek zo
Seãoviec sa tohto roku doÏil okrúhleho Ïivotného jubilea 85 ro-
kov. Je dlhoroãn˘m ãlenom poboãky PV ZPKO v Trebi‰ove. Na ìal-
‰ej Ïivotnej púti mu prajú veºa síl, ‰Èastia a zdravia, 

ãlenovia PV ZPKO Trebi‰ov

Kiaba Daniel, Ing., Nováky 100 EUR
Miku‰ Tibor, Suchá nad Parnou 100 EUR
Vavrová Rozália, Bratislava 10 EUR
OZ Z lásky k ãloveku 165 EUR
Juru‰ Ignác, Dlhá pri Trnave 1000 EUR
Hoffbauer Roman, Ing., Bratislava

100 EUR
Sympatizantka z Levoãe 10 EUR
Seme‰ Anton, Bratislava 100 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie.

JUBILEUM

2. decembra 1946 sa zaãal  proces proti  J. Tisovi, A. Machovi a  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. ªudo-
vít Rigan, JUDr. Juraj ·ujan a vojensk˘ prokurátor plukovník JUDr. Anton Ra‰la.

Výzva
Vážení členovia PV ZPKO, sympatizanti,

priatelia. Naša organizácia dlhodobo  zápasí s ne-
štandardnou situáciou, keď pripravuje plány
svojej činnosti bez krytia finančnými prostriedka-
mi. Nedostatok peňazí  nás núti obrátiť sa na Vás
s výzvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je
ďalej možné zabezpečiť z prostriedkov štátnej
dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou,
vyhľadať vo Vašom okolí potenciálnych sponzorov
nášho časopisu. Ak nebude vychádzať, akoby sme
stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci  by sa tomu aj potešili. Veríme
však, že sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naďalej chrániť
a obhajovať. Záujemcovia o pomoc pre naše Sve-
dectvo môžu poslať svoj príspevok na číslo účtu:
4000128109/3100, špecifický symbol:
1212, alebo sa kontaktujte  na tel. číslach  0905
737 790 a 0902 199 429.  Darcom úprimne
ďakujeme. 

Vedenie PV ZPKO a časopisu Svedectvo
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