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Svet bol stvorený z lásky
NÁŠ ROZHOVOR

V čísle

Keì v roku 1969 vy‰la kniÏka jedného z najv˘znamnej‰ích
vedeck˘ch publicistov Wernera
Kellera A Biblia má predsa
pravdu, spôsobila tak˘ záujem
verejnosti, Ïe sa na svetov˘ trh
dostalo vy‰e päÈ miliónov
v˘tlaãkov. A keì v roku 2006
vydala SAV kniÏku profesora
Júliusa Krempaského Veda verzus viera? ãasÈ akademickej
obce protestovala a usilovala
sa kniÏku dostaÈ do zabudnutia. Krempask˘ mal smolu, Ïe
ju vydal na Slovensku. Pritom
on i‰iel podstatne ìalej neÏ
Keller, lebo ho k smel˘m tvrdeniam, Ïe kresÈanská filozofia
najlep‰ie koreluje s v˘sledkami
vedeckého bádania vo fyzike,
priviedli práve v˘sledky vedy.
Koncom minulého roku vydal
kniÏku s veºmi aktuálnym obsahom KresÈan v treÈom tisícroãí. Aj o nej sa zhovárame
s profesorom Júliusom Krempask˘m.

Foto archív

Prof. Július Krempask˘

V jednom ãlánku ste zdôraznili,
Ïe ste ‰tudovali za totality. Preão,
veì ste skonãili vysokú ‰kolu a dosiahli vynikajúce vedecké úspechy?
·tudoval som bez problémov s vynikajúcimi známkami. Aj moja závereãná skú‰ka bola na v˘bornú. No
stala sa taká vec. Poãas vysoko‰kolského ‰túdia som mal na stene internátnej izby zavesen˘ kríÏik. Jeden spolub˘vajúci to oznámil dekanovi fakulty,

Ján Litecký Šveda

Eva Zelenayová

Lož
hustne
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Na čom stojí naša
demokracia?

Viliam Dobiáš

Odmenou je
dobrý pocit
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Ïe má ideologicky závadn˘ch spolub˘vajúcich. Dekan sa pri‰iel presvedãiÈ
a odvtedy som bol v nemilosti. Keì
som skonãil ‰kolu, preãítali mi hodnotenie, Ïe súdruh Krempask˘ síce poãas
celého ‰túdia získal samé v˘borné
známky, ale ukázalo sa, Ïe fyziku ovláda ideologicky závadne, a preto sa mu
navrhuje zníÏenie známky o jeden
stupeÀ na veºmi dobr˘.
Pokraãovanie na 10. strane
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SLOVO NA ÚVOD

Lož hustne
Februárov˘ úvodník samozrejme nemôÏe
vynechaÈ spomienku na „Vítûzn˘ únor
1948“, kedy sa vraj komunisti dostali k moci.
A pripomenúÈ, Ïe tak ako v‰etky komunistické heslá, aj toto bola ãistá loÏ. Nielen, Ïe
komunistick˘ teror tu bol uÏ od roku 1945,
niekde uÏ aj od roku 1944, ale to, Ïe tu budú vládnuÈ
komunisti, speãatil E. Bene‰ uÏ v decembri 1943 v Moskve.
Kde dávno pred Jaltskou konferenciou vydal toto územie
Stalinovi. Aby si splnil svoj nacistick˘ sen o Veºk˘ch âechách
(Bene‰ bol predseda národno-socialistickej strany), bol
ochotn˘ odovzdaÈ túto krajinu aj diablovi. Nakoniec, veì bol
aj agentom NKVD, pod krycím menom „19“.

Vyliezajú fanatici
Ale aj teraz, keì sa uÏ komunisti a ich dietky otriasli, loÏ
je aj naìalej ich jedin˘ spôsob komunikácie s verejnosÈou.
LoÏ nehanebná a hlavne primitívna. PretoÏe tí inteligentnej‰í, ktorí si zadováÏili stranícku kniÏku, aby mohli robiÈ svoju
robotu, ich uÏ opustili. A opäÈ vyliezajú tí najprimitívnej‰í
a fanatici. âlovek uÏ ani nevie, ãi sa má smiaÈ a ãi plakaÈ,
keì po internete zaãínajú ‰íriÈ lÏi uÏ aj o tom, ako sme sa tu
za komunizmu mali dobre a aká to bola super ekonomika.
Súdruhovia sa spoliehajú na krátku pamäÈ.
Pred pár dÀami som vo viedensk˘ch správach zachytil,
Ïe od nového roku majú v Rakúsku uzákonen˘ minimálny
dôchodok tisíc eur. A to tam nemali Ïiadne brigády socialistickej práce, stachanovcov, úderníkov, neprekraãovali kaÏdú
chvíºu plán, nemali stavby mládeÏe, záväzkové hnutie ani
päÈroãnicu... A toÈ ho, dôchodok minimálne tisíc eur. Ak˘
má u nás plat väã‰ina robotníkov? Samozrejme, Ïe hneì
majú aj odpoveì: to ten zl˘ kapitalizmus po roku 1989.
Akurát nejako zabúdajú, Ïe predsa v Rakúsku je ten neºudsk˘ kapitalizmus aj dnes a Ïe ten ná‰ tzv. kapitalizmus nám
tu budujú starí komunisti, e‰tebáci a ich detiãky. Z teroru
a recitovania básniãiek o VíÈaznom februári plynule pre‰li na
rabovanie. Veì nato bola celá veºká novembrová inscenácia
vymyslená. A nehanbia sa opra‰ovaÈ ani staré marxistické
nezmysly, dokonca aj v parlamente. Îe ich platia oligarchovia, to t˘m pokrokov˘m lúmenom nijako neprekáÏa, hlavne
keì sú tej správnej farby. A ão nám tie e‰tebácke detiãky
predvádzajú v „literatúre“ ãi v divadle, na to ani nemám dostatok slu‰n˘ch slov. Îe tzv. komunistické idey e‰te nikde
niã nevyrie‰ili, naopak, znamenali iba hrôzovládu a zaostávanie, to by chceli prekriãaÈ ìal‰ími lÏami. Nakoniec, Vilfredo
Pareto uÏ pred sto rokmi vybadal zaujímavú vec: odkedy boli

vo francúzskej vláde socialisti, zisky kapitalistov sa iba
zvy‰ovali.

Šíria nenávisť
Okrem lÏi, ktorá na kaÏdú spoloãnosÈ pôsobí rozkladne,
títo ºaviãiari svorne so svojimi teoretikmi a novinármi vná‰ajú
ìal‰iu mimoriadne nebezpeãnú vec do spoloãenského organizmu: nenávisÈ. Nekoneãnú nenávisÈ hlupáka voãi svetu,
ktor˘ sa nespráva podºa ich slabomyseºn˘ch ideálov. Nakoniec nenávisÈ voãi v‰etkému lep‰iemu a kraj‰iemu hlása marxizmus od samého zaãiatku. No vìaka masmédiám je najnov‰ie táto nenávisÈ uÏ úplne utrhnutá z reÈaze. A na tú by
sme si mali dávaÈ dobr˘ pozor, pretoÏe je vÏdy predzvesÈou
teroru. A opäÈ – smiaÈ sa, plakaÈ? PretoÏe ako sa vraví, trafená hus zagága, títo súdruhovia najnov‰ie kaÏdého, kto sa
chce len brániÈ pred ich ºaviãiarskym názorov˘m terorom,
oznaãujú, Ïe to je on, ktor˘ ‰íri nenávisÈ. TakÏe zasa rinãia
reÈazami a mreÏami. Sú to predsa len chytráci. Chytráctvo je
totiÏ jediná vlastnosÈ v ich prázdnych mozgoch, ktor˘m by
sa chceli aspoÀ priblíÏiÈ normálnemu rozumu. Ale zato zvládajú ho perfektne, e‰te lep‰ie ako laboratórne potkany, veì
v októbri to uÏ bude presne sto rokov ich neprestajného
tréningu, overovaného bohatou praxou.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Prezident Slovenského Červeného kríža
reaguje na návrhy nášho člena Mikuláša Tótha

Odmenou je dobrý pocit
Prezidenta SâK Viliama Dobiá‰a oslovil ná‰ ãlen Mikulá‰ Tóth
s návrhmi pre darcov krvi. Taká je
jeho odpoveì:
K vami navrhovan˘m v˘hodám pre
darcov krvi: vìaka za návrhy, dve tretiny z nich sú realizované v kaÏdom
meste a okrese, iné podºa moÏnosti
miestnej samosprávy. Niekde by e‰te
vedeli Vá‰ zoznam roz‰íriÈ o odpustenie dane za psa, zníÏenie poplatku za
odvoz domového odpadu a mnohé
iné. Bolo uÏ viac pokusov zosumarizovaÈ v‰etky v˘hody, ktoré darcovia krvi
majú v rámci Slovenska, ale nikdy sa to
nepodarilo pre ich veºk˘ rozsah a rôznorodosÈ. Niekde ani miestny úrad ne-

vie o v‰etk˘ch a taktieÏ sú v˘hody,
o ktor˘ch nevieme v Slovenskom âervenom kríÏi. Bolo mnoÏstvo pokusov
uzákoniÈ v˘hody pre darcov krvi cez
poslancov Národnej rady SR, ale vÏdy
to skonãilo pritom, Ïe je problém nájsÈ
ocenenie, ktoré by bolo ãisto morálne
a zároveÀ nebolo materiálnym benefitom. PretoÏe keì má darca krvi materiálnu v˘hodu, je to nev˘hoda pre niekoho iného. Napríklad bezplatná
doprava v Bratislave pre zlat˘ch a diamantov˘ch darcov krvi (ja sám som si
ju z principiálnych dôvodov neaktivoval). Pár stoviek darcov sa vozí bezplatne, ale dopravnému podniku t˘m
vzniká strata, ktorú musí magistrát

nahradiÈ z daní in˘ch obyvateºov, ktorí
na dopravu prispievajú svojimi daÀami.
UÏ to nie je morálne ocenenie, ale
v podstate len poukaz na cca 200 eur
roãne pre darcu. Podobné je to s in˘mi
v˘hodami. Keì niekto chodí na plaváreÀ bezplatne, iní sa musia poskladaÈ
na prevádzkové náklady pripadajúce
na toho bezplatného.
Darovanie krvi je jeden z naju‰ºachtilej‰ích prejavov ºudskosti, ak˘ ãlovek môÏe urobiÈ. DarovaÈ kus svojho
tela neznámemu ãloveku, keì mnoÏstvo ºudí nedokáÏe darovaÈ drobnosÈ
ani svojim najbliÏ‰ím, je hodné tej
najvy‰‰ej úcty.
Pokraãovanie na 7. strane

Na čom stojí naša demokracia?
Svet sa zbláznil. Vo
Veºkej Británii si príslu‰níci LGBTI neÏelajú,
aby sa tehotn˘m Ïenám hovorilo budúce mamiãky. Je pravda, Ïe nás sa
to net˘ka, aspoÀ zatiaº, ale dobre vieme, Ïe v‰etko, ão sa objaví na západe, príde ãasom aj k nám. Najmä, ak
sa to t˘ka oblasti ºudsk˘ch práv. Napokon rezort práce, sociálnych vecí
a rodiny má vypracovanú celo‰tátnu
stratégiu rodovej rovnosti, ão najmä
lekári nevedia pochopiÈ. Lebo rodová
rovnosÈ v praxi neznamená rovnosÈ
‰ancí pre muÏov a Ïeny, ale rovnosÈ
rodov. Preto uÏ v niektor˘ch dotazníkoch pre vysoké ‰koly sú rubriky rodiã
ãíslo jeden a rodiã ãíslo dva. IbaÏe
v medicíne jestvuje prísna deliaca ãiara medzi muÏom a Ïenou, ktorá je
daná chromozómami. MuÏsk˘ chromozóm má zápis XY a Ïensk˘ XX.
Nejestvuje XY rovná sa XX. Ak si uvedomíme hoci aj takúto základnú charakteristiku odli‰nosti muÏov a Ïien
javí sa rodová rovnosÈ ako ideológia.
Gender ideológia. Îe od základu

rozvracia prirodzen˘ chod Ïivota
netreba zdôrazÀovaÈ, no i napriek tomu sa na jej realizáciu do Ïivota
venuje nesmierne veºa pozornosti
a prostriedkov zo strany ‰tátu. Téma
bola slovenskej spoloãnosti vnútená
zvonku a akosi sme sa jej neubránili.

SLOVO SVEDECTVA
Aj komunistická ideológia bola
Slovensku vnútená zvonku a tieÏ sme
sa jej neubránili. Vy‰e ‰tyridsaÈ rokov
pusto‰ila a znásilÀovala slobodomyseºn˘ch ºudí. Rovnako ako iné totalitné
ideológie, aj komunistická bola odsúdená ako zloãinecká, lebo upierala ºuìom základné práva. A ak˘ paradox,
keì po ‰tvrÈstoroãí od nadobudnutia
slobody sa niektor˘m javí Ïivot v b˘valom reÏime lep‰í neÏ súãasnosÈ. âia je
to vina? Politikov alebo reÏimu? Demokratické zriadenie je predpokladom
slu‰ne fungujúcej spoloãnosti, v ktorej
nie sú upierané práva Ïiadneho ãloveka. Ide o to, ãi spoloãnosÈ je pripravená akceptovaÈ nielen práva, ale aj povinnosti. A tu sa ukazuje ná‰ problém.

Vnímame politikov, pre ktor˘ch nejestvujú nijaké zákony, podnikateºov
prekraãujúcich v‰etky bariéry etického
správania, médií, ktor˘m pojem pravda niã nehovorí. Morálka? TieÏ sme
poãuli od b˘valej premiérky, Ïe je to
vec dohody. Nevyznamenal sa ani
aktuálny premiér, keì vyhlásil, Ïe jeho
strana i ‰tát sú postavené na antifa‰istick˘ch tradíciách. Na antikomunistick˘ch nie? Obidve ideológie predstavujú predsa neslobodu.
Dr. Peter Kreeft hovorí, Ïe „Boh
je absolútna pravda. Ak odpadneme
od absolútnej pravdy, upadáme do
relativít. Tie nás zotroãujú, robia závisl˘mi, hoci predstavujú menej, neÏ
sme my sami“. Európa dávno odpadla od absolútnej pravdy a preto sa
potáca v relativizme. âi sa upína ku
gender ideológii alebo k inému asymetrickému videniu reality, iba sa
vzìaºuje od absolútnej pravdy. âím
neskôr to pochopíme, t˘m bolestnej‰ia bude cesta späÈ.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Morálny dlh štátu trvá
Preniesol sa uÏ aj na deti politick˘ch väzÀov
V roku 2017 nás ãakajú staronové v˘zvy na
legislatívne dokonãenie zmiernenia krívd z obdobia komunistickej totality voãi b˘val˘m politick˘m väzÀom a ich rodinn˘m príslu‰níkom. Je
naãase po roku fungovania novej vládnej koalície vzniesÈ do parlamentu poÏiadavku, aby prijal
nov˘ zákon o fungovaní a pôsobení Zväzu protikomunistického
odboja, identického k zákonu ã. 487/2013 o protifa‰istickom
odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifa‰istick˘ch bojovníkov. Text zákona i dôvodovú správu vieme poslancom alebo vláde poskytnúÈ. T˘mto zákonom by sme získali
legislatívnu garanciu na rovnocenné postavenie v duchu zásady
rovnosti druhého a tretieho odboja zakotvené vo viacer˘ch
zákonoch, vrátane záväzku ‰tátu financovaÈ tretí, protikomunistick˘ odboj priamo zo ‰tátneho rozpoãtu. Odpadlo by tak
nedôstojné postavenie ako hociktorej mimovládnej organizácie,
Ïiadajúcej kaÏd˘ rok o granty na svoju ãinnosÈ. Problémom sa
môÏe javiÈ existencia niekoºk˘ch organizácií, zdruÏujúcich
politick˘ch väzÀov. KeìÏe na‰a organizácia sa povaÏuje za kontinuálnu od vzniku v roku 1990, prípadn˘ problém by si mali
vyrie‰iÈ v od‰tiepeneckej KPVS...

Dokedy bude diskriminácia?
ëal‰ou oblasÈou vyÏadujúcou nielen pozornosÈ, ale aj odhodlanosÈ rie‰iÈ ju na pôde vlády a parlamentu je sociálna oblasÈ. Slovenskí úãastníci protikomunistického odboja v b˘valom
âesko-Slovensku sú stále diskriminovaní oproti b˘val˘m väzÀom z âeskej republiky. V nedorovnaní od‰kodnenia v rámci
zmierÀovania krívd, keì ochota na prijímanie slovensk˘ch zákonov ãasto podlieha politickej (ne)vôli. Tak˘mto zatiaº nedorie‰en˘m vyrovnaním nielen morálneho, ale aj reálneho dlhu voãi
politick˘m väzÀom z minulosti, by malo byÈ identické opatrenie
k nariadeniu vlády âeskej republiky ã. 135/2009 Sb. - Nafiízení
vlády o poskytnutí jednorázového pfiíspûvku ke zmírnûní nûkter˘ch kfiivd zpÛsoben˘ch komunistick˘m reÏimem. âeská vláda
tak nariadila na základe zákona 198/1993 o protiprávnosti komunistického reÏimu, priãom ide o jednorazov˘ príspevok za
náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú by politick˘m väzÀom
vznikol nárok, pokiaº by boli v riadnom pracovnom pomere.
âesk˘m väzÀom ‰tát priznal náhradu vo v˘‰ke 1800 Kã za kaÏd˘ mesiac väzby, ãiÏe 21.600 Kã za rok väzby (v prepoãte asi
830 eur/rok). Na tieto skutoãnosti vedenie PV ZPKO upozorÀujú aj na‰i ãlenovia. Obsiahle materiály nám zaslal napríklad
pán Jozef Nemlaha z Dubnice/Váhom. Ubezpeãujeme preto
v‰etk˘ch na‰ich ãlenov, Ïe sa s politikmi usilujeme viesÈ diskusiu
a klásÈ argumenty.

Znevýhodnenie po meči aj praslici
Otázna je aj valorizácia príspevku k dôchodku podºa zákona 274/2007 roz‰írenie ìal‰ej kategórie oprávnen˘ch osôb –
zahrnutie aj detí politick˘ch väzÀov, ktorí dosiahnu dôchodkov˘
vek, resp. poberajú invalidn˘ dôchodok. Po dvadsiatich
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siedmich rokoch od pádu Ïeleznej opony nás opustila uÏ väã‰ina priamych úãastníkov protikomunistikého odboja. S nimi v‰ak
na veãnosÈ neodi‰la skrivodlivosÈ, ktorú priamo nepocítili len
väzni, ale nenávisÈou posadnut˘ totalitn˘ reÏim ju preniesol aj
na rodiny politick˘ch väzÀov – manÏelky a najmä deti. Mnoh˘m
deÈom politick˘ch väzÀov reÏim neumoÏnil ‰túdium na ‰kolách
primerané ich talentu, mnoh˘m bránil v prijatí na stredné ãi
vysoké ‰koly. Mnohí synovia a dcéry politick˘ch väzÀov tak
nasledovali svojho rodiãa v diskriminácii pri uplatnení sa v spoloãnosti, ão malo za následok nielen zníÏenie profesijnej
uplatniteºnosti na trhu práce, ale ãasto aj niÏ‰ie zárobky a t˘m aj
niÏ‰ie dôchodky v budúcnosti. A tak nielen, Ïe sa po desiatich
rokoch od prijatia zákona 274/2007 priemerná mzda v spoloãnosti aj náklady zv˘‰ili a vyÏadujú si primeranú valorizáciu, ale
Ïiadame aj roz‰írenie oprávnen˘ch osôb pre deti politick˘ch
väzÀov. Pri prijímaní zákona bolo mojim zámerom zahrnúÈ aj
túto kategóriu, ale nebola, Ïiaº, na to politická vôºa.
Ako obyãajne úradníci vyÏadovali rôzne podklady, ktoré by
mohli nielen zdrÏaÈ, ale moÏno aj zablokovaÈ prijatie dôleÏitého
od‰kodÀovacieho zákona. Spomínam si v‰ak na dÏentlmenskú
dohodu, Ïe zákon sa po rokoch otvorí aj pre deti politick˘ch
väzÀov. Disponujeme listom – odpoveìou b˘valej ministerky
(2006-2010) Viery Tomanovej, v ktorom nás Ïiada o poskytnutie základn˘ch informácií – pribliÏne o koºko osôb by i‰lo a najmä o doloÏenie ‰tatistiky alebo príkladov zo Ïivota, Ïe k takejto
diskriminácii na deÈoch väzÀov skutoãne do‰lo. Na to, aby mohli byÈ do od‰kodnenia zahrnuté aj deti po b˘val˘ch väzÀoch
potrebuje ústredie ZPKO od na‰ich ãlenov tieto informácie:
Bolo deÈom nejak˘m spôsobom bránené v prístupe
na strednú alebo vysokú ‰kolu? Dôkazom môÏu byÈ v˘roky,
ale aj neprijatie na ‰túdium, keìÏe napríklad prihlá‰ka na V·
obsahovala po roku 1970 aj „kolonku“, ãi rodiã/ia boli väznení
a údaj o ich angaÏovanosti v KSâ (pred a po roku 1968/69). Je
zrejmé, Ïe kto poctivo uviedol informáciu o väznení rodiãa a aj
paragraf (najãastej‰ie „rozvracanie republiky“), mal vstup na V·
zahatanú z ideologick˘ch dôvodov ako osoba nepriateºská
‰tátu, hoci odpoveì ‰koly znela formálne: pre „nedostatok“
miesta...
Dúfame, Ïe sa nám spoloãn˘mi silami podarí prelomiÈ nezáujem ‰tátu o väzÀov svedomia a ich rodiny a Ïe ‰tát – tzn. aj
exkomunisti a ich deti vo funkciách – bude chcieÈ byÈ nielen siln˘m, ale aj eticky zdrav˘m a splní si svoju morálnu povinnosÈ a
dlh voãi t˘m, ktorí bojovali za slobodu a demokraciu a prispeli
stratou svojej slobody k pádu totalitného komunistického
reÏimu.
Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO
Usmernenie: Podklady, informácie, doklady alebo opisy
situácií diskriminácie a znev˘hodnenia, ãi spoloãenského
uplatnenia detí politick˘ch väzÀov posielajte, prosím, na
adresu Rafael Rafaj, podpredseda PV ZPKO, Obchodná
52, 811 06 Bratislava.
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Jubileum apoštolského nuncia
Apo‰tolsk˘ nuncius v Slovenskej republike arcibiskup Mario Giordana 16. januára 2017 oslávil svoje
v˘znamné Ïivotné jubileum – 75. rokov Ïivota.
Je v poradí ‰tvrt˘m apo‰tolsk˘m nunciom v druhej
Slovenskej republike. Prv˘, kardinál Giovanni Coppa (1993 –
1994), rezidoval v Prahe, kde pri‰iel v roku 1990. Po vzniku
druhej Slovenskej republiky bol do zvolenia prezidenta Michala
Kováãa zároveÀ nunciom aj na Slovensku. Prv˘m rezidenãn˘m
nunciom v Bratislave bol arcibiskup Luigi Dossena (1994 –
2001). Po Àom pri‰iel arcibiskup Henryk Józef Nowacki (2001 –
2007). Nuncius Mario Giordana reprezentuje pápeÏa a Svätú
stolicu u nás od 4. júna 2008, kedy odovzdal poverovacie
listiny prezidentovi SR Ivanovi Ga‰paroviãovi.
Mario Giordana sa narodil 16. januára 1942 v Barge (provincia Cuneo). KÀazskú vysviacku prijal 25. júna 1967 a v roku
1976 vstúpil do diplomatick˘ch sluÏieb Svätej stolice. Pôsobil
na ·tátnom sekretariáte vo Vatikáne a na nunciatúrach v rozliãn˘ch krajinách sveta. Pred príchodom do Slovenska bol od
roku 2004 nunciom na Haiti.
Jeho jubileum spomíname najmä preto, lebo je ãitateºom
ná‰ho ãasopisu, zaujíma sa o osudy politick˘ch väzÀov a vlani
sa osobne stretol s na‰im predsedom Jánom Liteck˘m ·vedom.

Apo‰tolsk˘ nuncius J. E. Mario Giordana s Jánom
Ko‰iarom a P. ·ebastiánom Labom.
Foto archív

Delegát Apo‰tolskej nunciatúry bol tieÏ napietnom akte kladenia vencov pri pamätníku obetí komunizmu na bratislavskom
cintoríne v mestskej ãasti VrakúÀa. Sme vìaãní pánovi nunciovi za jeho záujem o osudy na‰ich ãlenov b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov.
Felix dies Tibi, as multos annos!
Arpád Tarnóczy
ãestn˘ predseda PV ZPKO

Vraj sa skutok nestal
V piatok 3. februára, podľa informácie opatrovateľky prof. Milana Ďuricu, hľadali traja príslušníci kriminálnej polície riaditeľa Ústavu dejín kresťanstva dp. JáMilan Ďurica – kňaz
na Košiara. Iba deň predtým oznámil premiér Robert
a uznávaný historik.
Fico vznik Národnej jednotky boja proti extrémizmu
a terorizmu. Médiá spájajú návštevu u prof. Ďuricu s touto jednotkou, čo
však v diskusnej relácii RTVS dementoval podpredseda SNS a poslanec
NR SR Anton Hrnko.
V tejto súvislosti poslal náš člen, predseda Aliancie za nedeľu a kandidát na ombudsmana Anton Čulen list premiérovi, v ktorom žiadal vysvetlenie
tohto zásahu. V liste uvádza: „V sobotu som navštívil pána profesora, ktorý
mi potvrdil, že je to naozaj pravda“. Čulen sa v liste premiéra pýta: „Začína
niekto na Slovensku znovu prenasledovať a perzekvovať katolíckych kňazov,
historikov a čestných ľudí za ich postoje, názory a činnosť podľa ich
svedomia tak, ako to bolo aj za bývalého komunistického režimu?“
☛ Kauza vyvolala veľký ohlas. Tu sú reakcie niektorých našich členov:
■ Anna Fodorová, predsedníčka Regionálnej organizácie PV
ZPKO v Žiline: Politickí väzni ZPKO v Žiline sa pripájajú k protestu proti
perzekúciám prof. Milana Ďuricu, ktorý napísal pravdu o novodobých
dejinách Slovenska a Slovákov, s ktorými sa stotožňujeme. Ak máme na
Slovensku demokraciu, mala by platiť sloboda slova a myslenia. Ak nie,
vraciame sa do rokov, kedy režim zatváral svojich občanov za vyslovenie
svojho názoru a vieru, že majú pravdu.
■ Anton Selecký, veterán protikomunistického odboja, člen PV
ZPKO, predseda OZ Magnificat Slovakia: Založenie špeciálnej jednotky na „boj proti extrémizmu“ sa mne osobne, bývalému disidentovi vidí ako

konečný krok. Paradoxne nie ako zastrašujúci, ale naopak, burcujúci k zjednoteniu slovenských občanov, ako budíček, že na obranu našej slobody sa
treba postaviť rázne a nekompromisne.
■ Anton Malacký, predseda Regionálnej organizácie v Bratislave
a Bratislave-okolie: Z tlače som sa dozvedel, že je založená Národná
jednotka boja proti extrémizmu a terorizmu. Pýtam sa proti akej totalite je
zriadená táto jednotka? Proti komu? Azda preto, že ľudia vyjadrujú svoj
názor? V päťdesiatych rokoch som bol ako mladistvý odsúdený na 8 rokov plus tri roky ťažkého žalára. Za moju protikomunistickú činnosť som
dostal 31. augusta 2007 štátne vyznamenanie „Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
za „významné zásluhy o demokraciu a ľudské práva“. Žiaľ, v súčasnosti je
potieraný len fašizmus a nie komunistická ideológia, ktorá je ideológiou
totalitnou tak, ako aj fašistická.
■ Štefan Novák, predseda Regionálnej organizácie PV ZPKO
v Košiciach:Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN, zakotvená v Ústave SR, obsahuje článok, že akékoľvek prenasledovanie ľudí za názor je
považované za zastrašovanie. Som presvedčený, že medzi jednotkou boja
proti extrémizmu a terorizmu a ŠtB nie je rozdiel. Načo je nám taká
jednotka?
■ Jozef M. Rydlo, bývalý poslanec NR SR, člen PV ZPKO: Človeka
konšternuje predstava, čoho je schopná štátna moc kvôli jednému kalendáru k storočnici prvého prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu.
■ Arpád Tarnóczy, čestný predseda PV ZPKO: Špeciálna jednotka
Ministerstva vnútra SR a špeciálny prokurátor na boj proti extrémizmu mi
pripomínajú bývalý Odbor ŠtB pre boj s vnútorným nepriateľom, ktorý sa
o.i. zaslúžil o to, že som dlhé roky strávil vo väzení.
(red)
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Odpúšťame, ale nemôžeme zabudnúť
Veºmi ma zaujal ãlánok v ãasopise Îiarskej kotliny z 10.
januára tohto roku o muãivom príbehu prvej blahoslavenej
Slovenky Zdenky Schelingovej. Ten príbeh poznám veºmi
dobre i pani Helenku Kordovú – Wildeovú, ktorá tri t˘Ïdne
opatrovala sestru Zdenku po operácii prsníka v Prahe Na
Pankráci. Hoci aj ona bola po operácii prietrÏe, v dôsledku
ÈaÏkej práce so Ïelezn˘mi trámami v Kladne.
BoÏia sluÏobnica Cecília Schelingová, sestra Zdenka z Kongregácie milosrdn˘ch sestier sv. KríÏa sa narodila 25. decembra
1916 v Krivej na Orave. Teda v deÀ príchodu Krista Spasiteºa na
tento svet. Cecília sa podobala Pánovi nielen dátumom narodenia, ale aj bremenom kríÏa, ktoré si sama zvolila. Otec bol roºník,
rodina náboÏensky zaloÏená s jedenástimi deÈmi. Cecília uÏ ako
jedenásÈroãná vstúpila do klá‰tora. Absolvovala o‰etrovateºsk˘
kurz a dvojroãnú zdravotnícku ‰kolu. V roku 1936 sa rozhodla
pre noviciát a 30. januára 1937 zloÏila sväté sºuby. Zvolila si rehoºné meno Zdenka. Ako o‰etrovateºka pôsobila v Humennom, od
roku 1942 v ·tátnej nemoci v Bratislave. Získala si priazeÀ a obdiv
lekárov, sestier i ostatn˘ch spolupracovníkov a nadov‰etko pacientov. Mala vzácny dar rehoºnej sestry, vÏdy bola usmiata.
Do ·tátnej nemocnice priviezli rímskokatolíckeho kÀaza
ThDr. ·tefana Ko‰tiala. Mal sa pod dozorom e‰tebáka lieãiÈ zo
zranení po v˘sluchoch, priãom mu bola sestra Zdenka veºmi nápomocná. Keì sa dozvedela, Ïe kÀazov vyvezú na Sibír alebo ich
postrieºajú, rozhodla sa pomôcÈ ·. Ko‰tialovi k úteku. StráÏnikovi
nasypala do ãaju uspávací prá‰ok a útek sa podaril.
Sestru Zdenku 17. júna 1952 odsúdil ·tátny súd v Bratislave
na 12 rokov väzenia. Väznili ju v Bratislave, Ilave, Rimavskej Sobote, Brne, Pardubiciach a v Prahe Na Pankráci. Zomrela po tri a polroãnom väznení ako 39-roãná na následky muãenia.
O svojom utrpení porozprávala sestra Zdenka pani Helenke
Kordovej – Wildeovej. Jej svedectvo má historickú cenu, lebo je
dôkazom ako vtedaj‰ia ·tB bezohºadne a neºudsky zaobchádzala
s nevinn˘mi bezbrann˘mi obeÈami, ak˘mi boli rehoºné sestry.
Sestru Zdenku najskôr dokopali, potom ju obleãenú vhodili do
koryta so studenou vodou. LeÏala tam horeznaãky, priãom ju
chlap nohou tlaãil a ponáral ku dnu. Stratila vedomie. No to bol
iba zaãiatok jej muãeníctva. Za vlasy ju odtiahli do vedºaj‰ej miestnosti, kde z nej strhli ‰aty, ruky zviazali hrub˘m povrazom a vytiahli na ‰kripec. Zavesili ju na skobu upevnenú na strope. Revali
na Àu a Ïiadali, aby povedala, kto jej pomáhal pri úteku kÀaza
z nemocnice. Povedala nikto, nikto mi nepomáhal. Nasledovala
surová bitka gumov˘mi obu‰kami aÏ do straty vedomia. Prebrala
sa zavinutá v mokrej vrecovine a zo spôsoben˘ch rán na prsníku
sa postupne vyvinul nádor. Súãasne strácala zrak.
O v‰etkom sestra Zdenka porozprávala pani Helenke Kordovej – Wildeovej, rodenej Karpjakovej z KeÏmarku. Bola manÏelkou
plukovníka Alexandra Kordu, ktor˘ po deviatich rokoch muãenia
zomrel vo väzenskej nemocnici v Brne. Korda sa dostal do nemeckého zajatia a keì sa vrátil do Vrútok, krajania ho vítali ako
hrdinu. No v roku 1949 bol odsúden˘ na doÏivotie. Zomrel vo veku 51 rokov. Jeho manÏelka Helenka sa z väzenia dostala v roku
1960 a podarilo sa jej aj so synom dostaÈ do Veºkej Británie. Tam
sa vydala za jedného ãlena rodiny Wildeovej, z ktorej pochádzal aj
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V apríli minulého roku odhalili v Ladomerskej Vieske
pamätník rodín Dankovej a Valentovej. Na snímke Mgr.
Patrik Dubovsk˘, pracovník ÚPN a pani Margita Zimanová poãas slávnostného aktu.
Foto Eva Zelenayová

známy spisovateº Oscar Wilde. Ja som dcéra po obidvoch politick˘ch väzÀoch. Otecko Pavel Valent bol popraven˘ 28. marca
1953 v Prahe Na Pankráci. TieÏ ho veºmi muãili. Na popravu ho
viezli na vozíku, lebo mu amputovali nohu. Mamiãka Margita Valentová, rodená Danková, bola odsúdená na doÏivotie. Väznili ju
sedem a pol roka. Poãas v˘sluchov ju muãili a pred súdom musela hovoriÈ iba to, ão jej napísali. Na jedenásÈ rokov odsúdili aj starého otca Gabriela Danka, otca mamiãky. Prepustili ho po sedem
a polroãnom väznení. Mamiãkin brat Imrich Danko bol odsúden˘
na osem rokov a cel˘ trest aj odsedel. Za ão? Lebo môj otecko
previedol ‰vagra cez hranice. Preto ho popravili. P˘tam sa, preão
teraz prevádzaãov nepopravujú?
S pani Helenkou som sa stretla v roku 2004 na bratislavskom
cintoríne pri pamätníku obetí komunizmu. KeìÏe bola s mojou
mamiãkou v pardubickej väznici, poÏiadala som ju, aby mi napísala záÏitky z väzenia o mojej mamiãke. A nielen od nej som
dostala list, v ktorom mi sprostredkovala mamiãku ako ju ona
spoznala, ale aj od jej ‰vagrinej Gabiky Kleinovej, ktorá bola s mamiãkou v Justiãnom paláci poãas vy‰etrovania. Z rodiny Kordovej
bolo zaisten˘ch sedem ãlenov, z mojej ‰tyria, priãom otecko bol
popraven˘. Pani Helenke som do Británie zasielala ãlánky a nahrávky. Bola mi veºmi vìaãná za to, ão robím pre politick˘ch
väzÀov. Îe celé Slovensko informujem, ako veºmi trpeli ºudia vo
väzení, ale nielen oni, aj ich rodinní príslu‰níci.
Pani Helenka sa vrátila z Británie na Slovensko. B˘vala v Martine, kde som ju nav‰tívila a ãasto som s Àou telefonovala. Dostávala ná‰ ãasopis Svedectvo. Zomrela 25. mája 2011 a na jej
pohrebe som zastupovala na‰u organizáciu politick˘ch väzÀov.
Rozlúãila som sa s Àou a pripomenula, ako veºmi bezdôvodne
trpela, najkraj‰ie roky Ïivota preÏila vo väzení. Bola odsúdená na
‰trnásÈ rokov, z toho desaÈ rokov strávila vo väzení.
Za totality mnoho ºudí trpelo za svoje demokratické, duchovné a národné postoje. Minul˘ reÏim vyuÏíval krajné prostriedky
donucovania, zastra‰ovania nielen proti ºudskej dôstojnosti, ale
siahol aj na Ïivot.
Nezabudneme na krvavé utrpenie ná‰ho ºudu. Áno, sme
kresÈania. Odpú‰Èame, ale nemôÏeme zabudnúÈ!
Margita Zimanová, rod. Valentová
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Odmenou je dobrý pocit
Pokraãovanie z 3. strany

Îiadne slová, diplomy, medaily nie
sú dostatoãn˘m poìakovaním. T˘m
najlep‰ím poìakovaním je dobr˘ pocit
darcu, Ïe pomohol. Dobr˘ pocit darcu
posilÀuje pocit radosti, sebavedomia,
hrdosti a takéto pozitívne psychické
podnety odìaºujú vznik, alebo zmierÀujú priebeh telesn˘ch ochorení. Darcovia krvi sú zdrav‰í, psychicky vyrovnanej‰í a Ïijúci dlh‰ie v zdraví ako
ostatní ºudia. To je asi spätn˘ dar na
nezaplatenie. Neverím, Ïe niekto sa
rozhodne byÈ darcom krvi s my‰lienkou, Ïe o 20 rokov z toho bude maÈ
pár eurovú kompenzáciu. Keì darujem kvety manÏelke alebo priateºke,
neãakám, Ïe ona mne daruje nieão
v rovnakej hodnote. Podobne rodiãia
nedávajú darãeky deÈom ako úplatok
v oãakávaní starostlivosti v dôchodku.
Darovanie krvi je gestom ºudskosti, je to nezi‰tn˘ dar. Keì ma niekto
pochváli, je to príjemné. Ale nemal by
som ãakaÈ materiálne odmeny. Koniec
koncov nedarovaná krv sa premení na
smetí, ktoré musí telo uprataÈ.
VáÏen˘ pán Tóth, nesmierne si

váÏim Vá‰ celoÏivotn˘ postoj a opakované darovanie krvi. Ste v˘nimoãn˘
ãlovek a zaslúÏite si tu najväã‰iu úctu
od v‰etk˘ch okolo Vás. ëakujem Vám
v mene v‰etk˘ch, ktor˘m ste pomohli.
Zachránili ste najmenej ‰tyridsaÈ ºudsk˘ch Ïivotov, to je viac, ako sa podarí
niektor˘m lekárom za celú kariéru.

Prosím Vás, aby ste sa o konkrétnych
v˘hodách v Seãovciach a Trebi‰ove informovali na Územnom spolku SâK
v Trebi‰ove, kde Vám urãite radi poskytnú informácie. S úctou a vìakou
Viliam Dobiá‰
prezident Slovenského
âerveného kríÏa

V Bystrici plánovali rok 2017
Niektoré organizácie vyuÏívajú
koniec roka, iné zaãiatok na slávnostné posedenie. Banskobystrická
regionálna organizácia zorganizovala slávnostnú schôdzu 12. decembra pri kapustnici, poãas ktorej prerokovali plán ãinnosti na tento rok.
V minulom roku si na‰a organizácia práve v Banskej Bystrici 13.
apríla pripomenula v˘roãie Barbarskej noci. Na spomienkovej slávnosti vyjadrili úãastníci nádej, Ïe po
prvom roãníku budú nasledovaÈ
ìal‰ie a pripomínanie si Barbarskej
noci sa stane pevnou súãasÈou novej tradície v Banskej Bystrici. Aby
sa nezabudlo na totalitné praktiky
komunistického reÏimu.
(zl)

Foto archív
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Svedkovia aj obete mlčia
O smrti b˘valého obãana NDR Hartmuta Tautza, ktor˘
zahynul pri pokuse o ilegálny prechod ‰tátnej hranice na
slovensko-rakúskom úseku v roku 1986, by mohol vedieÈ
aj MUDr.Vladimír ¤íha, ktor˘ v dobe socializmu slúÏil na
pohotovostnej ambulancii v Bratislave. K nemu vtedaj‰í
vojaci - pohraniãiari priváÏali uteãencov, naru‰iteºov ‰tátnych hraníc pohryzen˘ch psami hliadok pohraniãnej
stráÏe pri ich zadrÏaní. Doktor ¤íha po roku 1989 slúÏil
tieÏ na pohotovosti v ruÏinovskej nemocnici v Bratislave.
B˘valí vojaci základnej vojenskej sluÏby, pohraniãníci
11. bratislavskej brigády Pohraniãnej stráÏe, útvar 59-47
Ondrej Brejka a Milan Dlubaã, ktorí zasahovali v prípade
Tautza, sa po skonãení základnej vojenskej sluÏby vrátili
do úseku stráÏenia, kde sa pokúsili o ilegálny prechod
‰tátnych hraníc. Bolo to v úseku stráÏenia 1. roty
Pohraniãnej stráÏe v Moravskom Jáne, kde zahynuli
streºbou sluÏbukonajúcej hliadky. Po prekonaní signálnej
steny S-70 sa 7. júla 1980 utopili v rieke Morave.

Trest ako výstraha
B˘val˘ vojak základnej vojenskej sluÏby, pohraniãník
Ján Kipika‰a slúÏil so mnou v 9. rote. Pochádzal z Margecian a 7. februára 1978 spôsobil mimoriadnu udalosÈ:
svojvoºné opustenie noãného stanovi‰Èa, alkohol v sluÏbe,
za ão bol prvotn˘m vojensk˘m súdom odsúden˘ podmieneãne na tri mesiace. Trest sa zdal jeho kolegovi z roty
nízky a zariadil u svojho otca na vy‰‰om velení pre‰etrenie
prípadu. Ján Kipika‰a sa ocitol vo vy‰etrovacej väzbe
v bratislavskom Justiãnom paláci, kde kuratelu vykonávala
manÏelka speváka Pavla Hammela. Ján Kipika‰a bol potom priamo na 9. rote PS Devín za prítomnosti dôstojníkov a funkcionárov velenia od Moravského Jána po Rusovce, vojensk˘m prokurátorom Ministerstva vnútra SSR
odsúden˘ na 20 mesiacov nepodmieneãne. Keì som ho
v roku 2010 nav‰tívil v jeho byte v Ko‰iciach povedal mi,
Ïe trest mu bol vymeran˘ ako v˘straha pre pohraniãníkov
celej 11. bratislavskej brigáde. Bol som pri tom, keì ho ráno doniesli z úseku stráÏenia. Za to, ão vykonal, bol trest
neprimeran˘. Ján Kipika‰a mal po roku 1989 aÏ do svojej
smrti v minulom roku dostatok ãasu, aby svedãil o svojom
nespravodlivom odsúdení poãas základnej vojenskej sluÏby. Neurobil to. Dôvod nepoznám, iba ho predpokladám
V úseku stráÏenia 9.roty PS Devín bolo jedno stanovi‰te pomenované podºa priezviska pomocníka Pohraniãnej stráÏe z Devína - Hatalu. Ako odmena za to, Ïe nahlásil neznámu osobu v blízkosti hraniãného pásma a tá
bola aj zadrÏaná.
V ‰tátnom kameÀolome v Devíne v úseku stráÏenia
9.roty uÏ za signálnou stenou bolo pracovisko, kam pú‰Èala hliadka pohraniãnej stráÏe robotníkov do práce na
priepustku. Vedúcim tohto pracoviska bol Erazmus Vadkerty, spolupracovník vojenskej kontrarozviedky, cez ktorého spravodajcovia vykonávali monitoring za signálnou
stenou (Ïeleznou oponou).
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Neviem o tom, aby doktor ¤íha niekedy alebo niekde
svedãil o pohryzen˘ch uteãencoch - naru‰iteºoch ‰tátnych
hraníc, ãi nedopatrením pohryzen˘ch pohraniãníkoch
v sluÏbe!? Brejka, Dlubaã, Kipika‰a, Hatala, Vadkerty, ale
aj mnoho in˘ch svedkov doby udávania, nútenej spolupráce s pohraniãnou stráÏou a in˘mi bezpeãnostn˘mi
zloÏkami v blízkosti ‰tátnych hraníc so západn˘mi susedmi v b˘valom âSSR na Slovensku do roku 1989, uÏ
neprehovorí!

Opojení alkoholom
V Devíne má dcéra b˘valého v˘konného práporãika
9. roty PS Devín Rudolfa BeÀoviãa obchod Umelecké
kováãstvo. TieÏ nám velil, ãasto aj v podnapitom stave.
Ak bol v alkoholickom opojení, reval po chodbe hlasom
ako z hrnca, kriãal po nás vojakoch zv˘‰en˘m hlasom
a tak sa správal aj doma, ako mi uÏ veºmi dávno povedala
jeho dcéra. BeÀoviã zomrel v roku 2004. Bol predsedom
ZO KSS v devínskej rote.
SpomenúÈ moÏno aj b˘valého funkcionára a ãlena
KSS dôstojníka 9. roty PS Devín vo funkcii zástupcu pre
veci politické npr. ªubomíra Miháleka, ktor˘ bol tieÏ ãasto
pod vplyvom alkoholu a tak nám velil. Veliteº 9. roty PS
Devín mjr. Ján Pavelka, ãlen KSS, tvoril spolu s BeÀoviãom
a Mihálekom trojicu v konzumovaní alkoholu.
Aj to je svedectvo, ktoré sa nikdy nedostalo na verejnosÈ. Po roku 1990, keì sa pohraniãná stráÏ ako elitné
vojsko ministerstva vnútra ru‰ilo, jej Ïenijná rota demontovala signálnu stenu S-70, známu ako Ïelezná opona,
ktorú predt˘m in‰talovala a udrÏiavala, ako súãasÈ ochrany ‰tátnych hraníc s Rakúskom v dæÏke 112,950 km, od
Moravského Jána po Rusovce.
Mlãia aj b˘valí vojaci pohraniãníci Vladimír Velãick˘,
Ladislav Briestensk˘, Karol Cisárik, Miroslav ·tefanec
a ·tefan Rendek, ktorí slúÏili spolu so mnou v rokoch
1976-78.
Preão sa neozve b˘val˘ pohraniãník, slob. Karol Cisárik, ktor˘ bol v noãnej hliadke v blízkosti sútoku riek Dunaj
a Morava spolu s psovodom Jifiím Smrkalom v ãase, keì
cez ich úsek stráÏenia u‰iel obãan NDR do Rakúska. Iste by
bolo zaujímavé vysvetlenie dozorného dôstojníka ppor.
Jamricha, ktor˘ vtedy sedel na noãnom stanovi‰ti. Bolo to
vyhodnotené ako neúspech 9. roty a vy‰etrovala to previerková vy‰etrovacia komisia zloÏená z veliacich dôstojníkov. Veliteºom bol RSDr. plk. Pelan. Karol Cisárik po skonãení základnej vojenskej sluÏby podpísal spoluprácu s ·tB.
Urobili tak mnohí, preto nemoÏno oãakávaÈ, Ïe budú
svedãiÈ o ãinoch proti ºudskosti na ‰tátnych hraniciach.
KaÏd˘ prípad pokusov o ilegálny prechod ‰tátnych
hraníc do Rakúska cez slovensk˘ úsek stráÏenia ‰tátnych
hraníc v dobe socializmu bol dramatick˘ a bolo by vhodné
to zaznamenaÈ pre históriu. Ale svedkovia aj obete mlãia.
Mikulá‰ Tóth

KULTÚRA

Geniálni vysťahovalci za kamerou
Neskromne budem osobn˘, ale pritom ãisto
faktografick˘. V roku 1996 som v rámci II. medzinárodného festivalu filmov˘ch klubov v Banskej Bystrici zorganizoval a uvádzal sekciu s takmer tridsiatkou
filmov, na ktor˘ch sa podieºali slovenskí exiloví a zahraniãní tvorcovia. Bola to moja oneskorená kritická
a rukolapná reakcia po tom, keì na festivale v Karlov˘ch Varoch ãeskí zostavovatelia do exilovej prehliadky zaradili iba
troch na‰ich tvorcov: reÏiséra Kadnára, kameramana Luthera a dokumentaristu a producenta Olejára. V Banskej Bystrici som ich v‰ak
cieºavedome uviedol podstatne viac. Bola medzi nimi aj Pola Negri,
sebavedomá Slovenska, etnicky iba spolovice po svojom otcovi, kysuckom drotárovi Adamovi Chalupcovi. Ako prvá Európanka urobila závratnú hereckú kariéru v Hollywoode, po tom ão ovládla nemecké a predt˘m poºské filmové ‰túdiá. Îiaº, jej kariéra s nem˘m obdobím filmu sa zväã‰a skonãila, to v‰ak neznamená, Ïeby jej úspech
do dne‰n˘ch dní z na‰incov niekto vôbec prekonal. Nevraviac, Ïe
hrala viaceré z najväã‰ích postáv svetov˘ch dejín. Po mojich predná‰kov˘ch, akademick˘ch i publicistick˘ch misiách v Poºsku, medzi in˘mi
aj v Múzeu kinematografie v LodÏi, akceptovali, Ïe sa s jej tvorbou
i ohlasom musia s nami deliÈ, ãoho v˘sledkom bola biografická kniha
Mariusza Kotowského Pola Negri (2011), kde moje argumenty plne
akceptovali a odcitovali. Obdobne v doma nepov‰imnutej knihe
Pola Negri známa i neznáma ( 2015). Na Trnavskej univerzite Àou
absolvovala mladá historiãka Veronika Pauková a knihu vydal
jej budúci zamestnávateº Kysucké múzeum v âadci. Námet
na projekt veºkého 90 - minútového filmu o hereãke mi v‰ak
„domáci znalci“ suverénne hodili do ko‰a. Dodnes RTVS,
nevraviac o ìal‰ích televíziách v SR, neodvysielali jedin˘ Polin
film, hoci je práve 120 rokov od jej narodenia!?

Nedocenený Gavenda
S in˘m veºk˘m autorom Jurajom Törökom (Georgeom
Torokom) to nie je iné. V Banskej Bystrici som ho predstavil
nielen s jeho piatimi titulmi prv˘krát na Slovensku vôbec, ale
aj tlaãovou besedou i diskusiou po filmoch. V‰etko je podrobne zdokumentované aj v katalógu, ktor˘ vy‰iel k festivalu. Dosiaº som nezaznamenal, aby Ïilinskému a slovenskému
rodákovi a exulantovi odvysielala niektorá televízia, dokonca
ani TV Lux, ktorá má k jeho dielu a poslaniu najbliÏ‰ie, aspoÀ
vzorku jeho najzaujímavej‰ích dokumentov a krátkometráÏnych filmov. Nakrútil ich, rovnako ako doma oveºa známej‰í
Martin Slivka, v˘luãne v zahraniãí. PribliÏne vy‰e dvesto. Viackrát som jeho v˘znam porovnával vo filmovo-historick˘ch
textoch a esejach. Prirodzene aj s ìal‰ími exulantmi som ho
zaradil do dvoch kapitol kolektívnych Dejín slovenskej kinematografie (1997), spolu s mnoÏstvom ìal‰ích tvorcov a ich
diel. Z nich som viacer˘ch na spomínanom festivale prezentoval.
O ãosi úspe‰nej‰í som bol v presadení námetu filmu
o tomto skvelom filmárovi, fotografovi a kÀazovi Jurajovi
Törökovi, hoci z pôvodného deväÈdesiatminútového dokumentu o Àom, vznikol v ‰túdiu Lux aspoÀ tridsaÈminútov˘
a táto televízia ho uÏ mnohokrát s úspechom zopakovala:

Drotár za kamerou (2012). Podobne Martin ·ulík nakrútil film
o svojom vynikajúcom pedagógovi a filmárovi Slivkovi.
Minul˘ rok sa v‰ak odohrala ìal‰ia v˘znamná udalosÈ z hºadiska
sprístupÀovania a spoznávania na‰ej mimoriadnej, ale predsa nie dostatoãne doceÀovanej osobnosti. Marián Gavenda po publikovaní
okrem iného dvoch monografií o na‰ich dvoch skvel˘ch kardináloch
Korcovi a Tomkovi, vydal monografiu FilmovaÈ Mystiku / Mediálne sprostredkovanie duchovnej skúsenosti v myslení a tvorbe
Juraja Töröka, vo vydavateºstve Veda 2016. Nepí‰e ju v‰ak predov‰etk˘m ako filmov˘ vedec, ãi historik fotografie, ale ako kÀaz a teológ, ktor˘ so svojim partnerom strávil mnoÏstvo hodín a duchovn˘ch
rozhovorov, aby obnaÏil jeho fascinujúce a originálne myslenie i mimoriadnu osobnosÈ, za ktorou je nielen zaÏité individuálne utrpenie
z detstva, riskantn˘ útek cez rieku Moravu na ‰túdiá do Ríma, ale aj
obrovské, nielen katolícke, ale aj ekumenické i sociálne poznanie.
Najmä prostriedkami filmu sprostredkovával nielen bolestné správy
z najrozmanitej‰ích konfliktov po celom svete, ale cez charitatívne in‰titúcie a svoj filmov˘ Hallel in‰titút v New Yorku, nezi‰tne a obetavo
pomáhal t˘m najúbohej‰ím a najbezmocnej‰ím. Neobi‰lo sa to bez
prenikavej spirituality, ktorú Gavenda dáva do kontextu so západnou
i v˘chodnou teológiou i domácimi osobnosÈami nie men‰ieho rozmeru ako bol Hanus a Rúfus. Ak sa nestane niã mimoriadne, tak
Juraja Töröka, napriek vysokému veku, by sme ãoskoro mohli privítaÈ
opäÈ aj na Slovensku, kde by mal získaÈ Cenu Fra Angelica.

Čerňan pre RTVS nezaujímavý
NedoÏil sa toho v‰ak ìal‰í potomok drotárov z Kysúc, ktor˘ bol
pri v‰etk˘ch svojich aktivitách v nesmiernej pozornosti médií a filmárov, o ãosi mlad‰í americk˘ astronaut, kapitán Cernan (âerÀan).
V histórii kozmonautiky a astronautiky je pred ním iba Armstrong,
ktor˘ ako prv˘ ãlovek vstúpil na Mesiac, ale âerÀan tam zanechal,
ako veliteº lode Apollo 17, doposiaº poslednú stopu. Kysuckí starí
rodiãia, vysÈahovalci do USA, v Àom prebudili slovenské vedomie,
ktoré nikdy nezapieral. Hrdo sa k nemu hlásil a vÏdy ho tlmoãil, aj
keì poãas jeho náv‰tevy na Slovensku v sedemdesiatych rokoch, ho
ako amerického a teda nesovietskeho a „nená‰ho“ kozmonauta,
nik z politikov a vedúcich osobností vedy nechcel vtedy vôbec prijaÈ.
Náprava pri‰la aÏ po roku 1990, ale ani pri jeho januárovom neãakanom úmrtí sme sa s ním nerozlúãili najdôstojnej‰ie. Iste by si bol
zaslúÏil reprezentanta z oblasti vedy a diplomacie a nevyznamenala
sa ani RTVS. Utajene, bez dostupného ìal‰ieho reprízovania, navy‰e
aÏ kdesi pred polnocou, zaradila do vysielania mal˘ publicistick˘
filmík, skromn˘ rozhovor z jeho náv‰tevy Slovenska. Pritom âesi pri
jeho nedávnej osemdesiatke, minimálne ‰tyrikrát premietli veºk˘
americk˘ dokument precízne a na ‰irokom priestore mapujúci jeho
historickú a skutoãne vedecko-fantastickú cestu vesmírom. Mimochodom ich podnikol aÏ tri a v‰etky boli vtedy jedineãné a objaviteºské. Dramaturgom a vedeniu RTVS som na titul „The Last Man on
the Moon“, Posledn˘ ãlovek na Mesiaci, dávno poskytol v‰etky
potrebné kontakty, tradiãne ani nezareagovali. A Ïe by sme o Àom
nakrútili aj sami veºk˘ film, priam hlúpo odmietali. Ako témy takmer
v‰etk˘ch veºk˘ch i geniálnych krajanov, ktorí prekroãili v‰etky na‰e
pomyslené horizonty.
Viliam Jablonick˘
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Svet bol stvorený z lásky
Pokraãovanie z 1. strany

Preto, Ïe som bol veriaci.
A vy ste napokon spojili fyziku
s vierou.
Áno a dodnes ìakujem Bohu, Ïe
som sa nemohol staÈ vysoko‰kolsk˘m
uãiteºom na prírodovedeckej fakulte,
ale musel som odísÈ. E‰te z prvého roãníka si ma pamätal profesor Vladimír
Hajko a okamÏite ma pozval k sebe na
elektrotechnickú fakultu. Potrebovali
fyzikov, lebo sa ohromne rozmohol poãet záujemcov o toto ‰túdium. Tam
som na‰iel omnoho priaznivej‰ie podmienky pre rozvíjanie vedy neÏ na prírodovedeckej fakulte i vynikajúci kolektív.
UÏ ste neboli ideologicky závadn˘?
Ale bol, oznámili mi, Ïe z tohto
dôvodu nemám ‰ancu na nijak˘ kariérny postup. To trvalo do roku 1979. Ale
cenné bolo, Ïe na ãele katedry bol slávny Dion˘z Ilkoviã, jedin˘ Slovák, ktor˘
vo svete nechal stopu v podobe Ilkoviãovej rovnice. VáÏil si ma a bol rád, Ïe
som tam, lebo obaja sme boli rovnako
ideologicky zameraní. Bol tieÏ hlboko
veriacim ãlovekom. Som mu za veºa
vìaãn˘.
Prenasledovali vás zato, ão vám
v‰tepili rodiãia. Nezanevreli ste na
Boha preto, Ïe vám skríÏil cestu ku
kariére?
Na Boha som nezanevrel, ale objavili sa urãité pochybnosti. Lebo keì som
zaãal ‰tudovaÈ fyziku, spoãiatku sa mi
zdalo, Ïe jeden vzdelan˘ modern˘ fyzik
nemôÏe byÈ veriaci. PretoÏe tie teórie
v tom ãase vyzerali byÈ kompetentné.
Napríklad vtedy sa ohromne rozvinul
darvinizmus a teória Big Bangu a ja
som si zrazu kládol otázku, kde je
vlastne pravda.
Ale práve Big Bang nemusel byÈ
proti Bohu?
No práve chcem povedaÈ, Ïe v˘voj
vo fyzikálnych vedách sa ukázal absolútne neãakan˘. Miesto toho, aby sa
veda vzìaºovala od náboÏensk˘ch názorov, zaãala sa k nim pribliÏovaÈ. Nové
objavy zaãali krásne potvrdzovaÈ vierouãné ãlánky, aÏ ãlovek Ïasol.
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Prof. Krempask˘ v centrále
PV ZPKO.
Foto Eva Zelenayová

TakÏe cez fyziku ste si upevnili
svoj vzÈah k Bohu?
Dá sa to tak povedaÈ a môÏem aj
konkretizovaÈ v ãom. Lebo môÏe sa to
zdaÈ len ako formálne kon‰tatovanie,
ale nie je to tak. V‰imol som si vo v˘vojovej teórii darvinizmu, Ïe ona síce platí, lenÏe iba pri veºmi delikátnych podmienkach. A tie nie je v ºudsk˘ch silách
ani len poznaÈ. A slávni fyzici, ako
Weinberg, to oficiálne aj publikovali.
P˘tal sa, ãím to je, Ïe pri Big bengu sa
vynorilo z vákua presne toºko hmoty
ako bolo treba, 1053 kg, ani viac, ani
menej. PretoÏe keby o tro‰ku viac alebo
o tro‰ku menej, tak tu nie sme. A to je
len jeden z argumentov a je ich celá
plejáda. TakÏe mne fyzika zaãala potvrdzovaÈ filozofiu veriaceho ãloveka, lebo
sa ukázalo, Ïe síce v˘voj beÏí, ale podmienky v˘voja stanovuje nejaká nadprirodzená bytosÈ. A ìal‰ie objavy vo fyzike tak skomplikovali vedcom Ïivot, Ïe
aj Weinberg nedávno kon‰tatoval, Ïe
napokon sa asi aj my ateisti budeme
musieÈ oprieÈ o tzv. antropick˘ princíp.
To znamená koncepciu, ktorej základnou tézou je tvrdenie, Ïe vesmír je objekt cielene stvoren˘ pre ãloveka. Îe
Ïivot aj ãlovek sú cielené fenomény,

ktoré boli naprogramované a dané
zhora.
Vo va‰ej kniÏke KresÈan v treÈom tisícroãí citujete slávneho fyzika Hawkinga, ktor˘ vyhlásil, Ïe on
nepotrebuje Boha ako kreátora, ale
ako autora prírodn˘ch zákonov, ão
je v podstate to isté. Vo va‰ej kniÏke ma zaujala hmota ako taká. Je
aj v hmote zakódované ãosi také
ako v Ïivom organizme - DNA?
Je, ale v inej podobe. Na poãiatku
ná‰ho sveta bolo do matérie naprogramovan˘ch niekoºko fundamentálnych
zákonov. Zatiaº poznáme ‰tyri. A síce
zákon gravitaãn˘, zákon silnej interakcie, zákon slabej interakcie a elektromagnetickej interakcie. Tieto ‰tyri sily
determinujú cel˘ v˘voj, celú dynamiku,
ãiÏe to je stopa, ktorú zanechal kreátor
v matérii. To je veºmi dôleÏité aj pre súãasn˘ch teológov, lebo viera nie je len
fides, ale aj ratio. Ako napísal sv. Ján
Pavol II. v encyklike Fides et ratio, Ïe viera to sú dve krídla, ktor˘mi sa dostávame k poznaniu. A Cirkev ako keby dosiaº lietala len s t˘m jedn˘m krídlom,
fidesom. Venovala sa len pastorácii
a takmer úplne ignorovala racio, ãiÏe
rozum a vedu.
No lietaÈ s jedn˘m krídlom sa
nedá...
Áno, priãom racio má odpoveì na
mnohé, zdanlivo iracionálne otázky.
Boh na poãiatku vloÏil do hmoty fundamentálne zákony, ktoré riadia chod
vesmíru. On ich neru‰í, on ich re‰pektuje a neporu‰uje a preto, keì sa naplnia
podmienky, tak privedú i katastrofu.
Bez ohºadu na to, ãi je sviatok, piatok
alebo ‰tedr˘ veãer. Samozrejme môÏeme si poloÏiÈ otázku, preão Boh zvolil
tak˘ spôsob kreovania sveta, ktor˘
vedie aj ku katastrofám. Tam uÏ je odpoveì ÈaÏ‰ia, pretoÏe tu uÏ by chcel
ãlovek nahliadnuÈ do vôle BoÏej, do
jeho my‰lienok a na to nemáme.
Napriek tomu uÏ dne‰n˘ fyzik vie odpovedaÈ aj na otázku, preão asi Boh dal
prednosÈ práve tomuto evoluãnému
mechanizmu: lebo v tom prípade bolo
moÏné zapojiÈ ãloveka do tohto procesu, nechaÈ ho nech je spoluúãastn˘
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tvorenia. TakÏe zdá sa, Ïe evoluãn˘ spôsob kreovania sveta je kresÈanskej‰í neÏ
kreaãn˘, doteraz stále preferovan˘ v oblasti teológie. Fyzika priniesla nesmierne
veºa netriviálnych poznatkov, ktoré veºmi pomohli veriacemu ãloveku.
Vieme, Ïe existenciu Boha nevieme ani dokázaÈ ani vyvrátiÈ. Lebo potom by na‰a viera stratila
zmysel.
Presne a slávny filozof Kant povedal: Je dobré, Ïe nevieme, ale veríme Ïe
existuje Boh.
Ale kde sú hranice moÏnosti vedy? Vo svojej kniÏke uvádzate, Ïe
aj veda má svoje hranice, cez ktoré
nevieme prejsÈ.
Materialistom nedalo spávaÈ, Ïe
existuje antropick˘ princíp a je tak˘ siln˘, Ïe si vynucuje prítomnosÈ boÏskej
existencie. A vym˘‰ºali kontra teóriu
a na‰li ju v teórii multivesmíru. Podºa
nej na poãiatku vznikol nie jeden vesmír, ale veºa a v kaÏdom sa to nejako
náhodne tak utriaslo, Ïe aspoÀ v jednom z nich sa objavil Ïivot aj ãlovek.
LenÏe zrazu sa objavil in˘ faktor. Weinberg si poloÏil otázku, koºko t˘ch
vesmírov by muselo byÈ, aby to takto
fungovalo? A dospel k závratnému v˘sledku, t˘ch vesmírov by muselo byÈ
minimálne 10119, a to je nekoneãne
mnoho. âiÏe tá teória by mohla byÈ
reálna, len keby t˘ch vesmírov bolo nespoãetne mnoho. TakÏe vznikol veºk˘
problém, ktor˘ je doteraz nerie‰en˘

Profesora Krempaského privítala na pôde PV ZPKO Eva Litecká ·vedová.
Foto Eva Zelenayová

a zrejme ani nikdy nebude. Lebo nie je
v silách ãloveka zistiÈ, ãi existuje e‰te aj
in˘ vesmír. Jednoducho preto, Ïe ãím
viac sa pribliÏujeme k okraju ná‰ho vesmíru, t˘m r˘chlej‰ie sa od nás vzìaºuje.
Nikdy sa k nemu nedostaneme, to je
vedecky, matematicky dokázané.
LenÏe my sa nevieme dostaÈ ani
do zaãiatku ná‰ho vesmíru.
Áno, len tam je situácia tro‰ku iná,
pretoÏe máme nezávislé svedectvá
o tom, Ïe tento bod tu musel byÈ
a dokonca aj presne vieme kedy, pred
13 miliardami 700 miliónmi rokov. To
je nespochybniteºné.
Ale do tohto bodu sa dostaÈ nevieme.
Nevieme. Ukazuje sa, Ïe priamo
v tom poãiatku uÏ neplatí nijaká teória.
âiÏe to sú tie hranice vedy. Ale samotná hranica vedy je e‰te v nieãom inom.
Boh, a to uÏ dnes veda vie (‰koda, Ïe
teológovia to nevedia), svoje fundamentálne zákony zabezpeãil nielen tzv.
deterministickou dynamikou, to znamená dynamikou, ktorá presne sleduje
to, ão diktujú tie zákony. LenÏe keby to
bolo len tak, svet by bol stra‰ne fádny.
PretoÏe ‰tyri zákony môÏu generovaÈ
len niekoºko málo prísne determinovan˘ch typov a nie tak˘ variabiln˘ svet,
ak˘m je. No fyzika zistila, Ïe Boh tie zákony zvolil tak, Ïe na urãitej úrovni rozvoja a v˘voja sa generuje situácia, ktorej
hovoríme chaotická dynamika. A v tejto
situácii pranepatrná malá porucha,
podnet, sú schopné zvrátiÈ v˘voj do
rôznych in˘ch situácií.
Princíp mávnutia mot˘lieho
krídla?
A sme pri tom. Áno, to je fenomén

mot˘lieho krídla a je to nesmierne
v˘znamná vec, aj keì si ºudia myslia, Ïe
by bolo lep‰ie, keby chaos nebol. Nech
Boh chráni. Chaos má obrovsk˘ v˘znam. PretoÏe keby ºudské mozgy pracovali deterministicky, tak sme roboty
a kaÏd˘ robíme to isté.
Nesmerujeme k tomu?
Nesmerujeme. PretoÏe neuróny sa
v mozgu pohybujú chaoticky, v reÏime
deterministického chaosu, preto kaÏd˘
ãlovek rozm˘‰ºa autonómne. KaÏd˘ ãlovek je autonómna bytosÈ.
A veda nemôÏe s ºuìmi nieão
urobiÈ?
MôÏe, ale ão by to chcelo?! V mozgu sú miliardy neurónov a na to, aby
sme zvládli správanie miliardy neurónov
by sme potrebovali poãítaãe väã‰ie ako
celá slneãná sústava. âiÏe nikdy nebude
ãlovekovi dané, aby bol schopn˘ narábaÈ s tak˘mi obrovsk˘mi systémami ako
je mozog. DokáÏeme spracovaÈ systém,
ktor˘ má desaÈ alebo sto ãastíc, prípadne tisíc, ale miliardy, to uÏ nie. âiÏe mozog je v tomto smere komplikovanej‰í
ako cel˘ vesmír. A to nielenÏe tu‰íme,
ale v tomto smere sa v stredisku pre v˘skum jemn˘ch ãastíc v CERNE robil váÏny pokus. Pred pár rokmi vyãlenili skupinu najgeniálnej‰ích fyzikov a dali im
za úlohu preskúmaÈ, ão sa deje v ºudskom mozgu, keì povedzme vznikne
my‰lienka. âo sa tam deje, Ïe sme
schopní robiÈ také veci, ktoré nevieme
pochopiÈ. Îe ten mozog dáva príkaz
a robí to, ão chceme. Napríklad, op˘tate sa ma na konkrétnu vec a ja hneì
vy‰lem signál, Ïe chcem vedieÈ len
fakty, ktoré s otázkou súvisia.
Pokraãovanie na 12. strane
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Svet bol stvorený z lásky
Pokraãovanie z 11. strany

A mozog si spomenie a zaãne produkovaÈ fakty, ktoré potrebujem.
Dospeli k nejak˘m v˘sledkom?
Nie, túto skupinu zru‰ili, lebo zistili,
Ïe v tom si ãlovek neporadí. Jednoducho mechanizmus práce mozgu a sféra
citov, radosti a smútku, vôle ãi vedomia
uÏ je nad hranicou ºudsk˘ch moÏností.
Je tu limit, cez ktor˘ sa nedostaneme.
Je tu akási hranica, za ktorou je ãosi iné.
Vydali ste kniÏku KresÈan v treÈom tisícroãí. MôÏe e‰te kresÈan
existovaÈ v treÈom tisícroãí, keì vidíme ako sa rozpadáva kresÈanská
Európa?
Sú tu veºmi váÏne nebezpeãenstvá.
Hlavne v tom, Ïe postupne sa nesmierna sila dostáva do rúk aj jednotlivcom.
Donedávna atómovú bombu mali len
USA, neskôr aj Rusi, no keì nejaké indivíduum bude maÈ ‰ancu stlaãiÈ gombík,
zlikviduje ãasÈ sveta, moÏno i cel˘. Ukazuje sa, Ïe na to existuje jediná zbraÀ,
pevné kresÈanstvo, morálka.
Ale vy v kniÏke spomínate Gandhiho, ktor˘ povedal, ja by som aj
prijal kresÈanstvo, keby kresÈania
podºa neho aj Ïili. To o mnohom
vypovedá.
To je tro‰ku smutné kon‰tatovanie,
bohuÏiaº aj pravdivé. Naozaj mnoho
kresÈanov vyznáva svoju vieru a na druhej strane sa správa nekresÈansky. Je to
paradox.
Viete vysvetliÈ aj v ãom to je?
Nieão sa stalo. Viete ão?
V ãloveku sa objavil jav, ktor˘ je
pravdepodobne za v‰etk˘m zlom na
svete, a to egoizmus. A pravdepodobne v tom treba vidieÈ aj podstatu dediãného hriechu. âlovek sklamal svojho
kreátora. Svet bol stvoren˘ z lásky a dokonca fenomén lásky bol vloÏen˘ aj do
materiálneho sveta. To málokto vie.
Dá sa to vidieÈ?
Dá. Pri stretnutí dvoch ãastíc s rôznymi energiami fyzika s úÏasom zisÈuje,
Ïe nikdy sa nestane, aby ten objekt, ão
má viac, zoberie tomu, ão má menej.
Naopak, ten ão má viac, vÏdy odovzdá
druhému. âiÏe v hmotnom svete funguje taká primitívna láska. Ale keì sa
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Ani zima nezabránila ná‰mu rozhovoru.

objavil ãlovek obdaren˘ slobodnou
vôºou, neodolal poku‰eniu a dal prednosÈ egoistickému princípu. A preto,
keì sa bohat˘ stretne s chudobn˘m,
tak po ich vzájomnej interakcii sa bohat˘ stáva bohat‰ím a chudobn˘ e‰te
chudobnej‰ím.
V˘chodná Európa bola 40 rokov
pod tlakom ateistického reÏimu,
v západnej prevládol konzum. Akú
‰ancu má ãlovek prijaÈ Boha, hoci
cíti, Ïe nieão ho presahuje, keì sa
mu nedostalo kresÈanskej v˘chovy?
To je zvlá‰tny problém. Ukazuje sa,
Ïe nikdy veda nebola tak blízko k viere
ako teraz. âlovek nikdy nemal viac argumentov v prospech toho, Ïe Boh existuje ako v súãasnosti. A napriek tomu
odchádzajú od Boha. Preão? Lebo ich
to zaÈaÏuje, lebo z toho vypl˘vajú isté
povinnosti. Moje oãakávania sú asi takéto. âlovek je postupne múdrej‰í, lebo
sa vzdeláva. A skôr ãi neskôr bude maÈ
v malom „péceãku“ zhromaÏdené v‰etko, k ãomu ºudstvo dospelo. Veda speje
do situácie, Ïe kaÏd˘ ãlovek si bude
môcÈ skonfrontovaÈ a sám spozná, ktorá z filozofií je najadekvátnej‰ia. MoÏno
sa splní to, ão oãakával slávny kresÈansk˘ mysliteº Teilhard de Chardin, Ïe raz
celé ºudstvo zaspieva Te Deum laudamus. Lebo v konkurencii v‰etk˘ch náboÏenstiev v súãasnosti jednoznaãne

Foto Eva Zelenayová

dominuje kresÈanská filozofia. Tá sa totiÏ
javí ako najadekvátnej‰ia na‰ej realite.
Myslíte si, Ïe problematika vedy a viery sa dostatoãne premieta
v ‰kolách?
Nie, vôbec sa nepremieta. Samotní
teológovia o tom nevedia.
Napriek tomu moÏno budete so
mnou súhlasiÈ, Ïe je dobré, Ïe Cirkev zachovala kresÈanstvo aÏ po
dne‰ok.
Samozrejme, to je neuveriteºne
optimistick˘ poznatok. Aj pre mÀa samého. Som nesmierne rád, Ïe v˘voj dospel do ‰tádia, Ïe som dnes absolútne
vysporiadan˘ s kresÈanskou filozofiou.
Som stopercentne presvedãen˘, Ïe spomedzi v‰etk˘ch náboÏenstiev, ktoré sa
nám ponúkajú je kresÈanské najsprávnej‰ie. Jediná filozofia, ktorá je
adekvátna ná‰mu svetu je kresÈanská,
pretoÏe tá pozná trinitársky princíp. Ak
je autor trinitársky, tak aj jeho dielo je
t˘m poznaãené. A fyzika to poznala.
Kdekoºvek sa pozriete, v‰ade nachádzate princíp tri. To je najv˘znamnej‰í fenomén, ak˘ vôbec existuje. Ja napríklad uÏ
nehºadám len náboÏenstvo hocijaké, ale
také, ktoré zodpovedá realite, ktorú
skúmam, ‰tudujem. ZisÈujem, Ïe iba
kresÈanská filozofia má na to odpoveì.
Eva Zelenayová
(Rozhovor bol uverejnen˘ aj v SNN)

ZAZNAMENALI SME

Voľby v rokoch šesť (IV.)
Po komunistickom prevrate sa parlamentné voºby stali formalitou, boli len
sãítaním dospelého obyvateºstva s vopred
jasn˘mi v˘sledkami. Komunistick˘ reÏim
v‰ak dôsledne dbal na to, aby voºby demon‰trovali v‰eobecn˘ súhlas s jeho politikou a preto vo volebnom období na plné
obrátky spustil organizaãnú a propagandistickú ma‰inériu. Tak˘mto spôsobom docielil neobyãajné
volebné v˘sledky, viac ako 99 percent voliãov vyjadrilo súhlas. Ak sa predpísan˘ limit nedosiahol, percentá sa
upravovali. Z volieb sa tak na ‰tyri desaÈroãia stala fra‰ka.

Voľby po roku 1948
UÏ voºby do Národného zhromaÏdenia (NZ) roku
1948 veºa naznaãili. Prebehli v tieni procesov s funkcionármi Demokratickej strany. Súd im za „proti‰tátnu ãinnosÈ“ nadelil od ‰esÈ po 30 rokov väzenia. Vo voºbách
30. mája mali obãania moÏnosÈ vhodiÈ buì lístok s jednotnou kandidátkou Národného frontu (NF), na ktorej
boli v dvojtretinovom zastúpení ãlenovia Komunistickej
strany, alebo biely lístok. Ich koneãn˘ poãet sa utajil,
oficiálne len 15 % slovensk˘ch voliãov vyuÏilo protestn˘
hlas. ëal‰ie voºby do NZ a uÏ aj do Slovenskej národnej
rady sa konali aÏ v novembri 1954, na sklonku najkrutej‰ieho obdobia ºudovodemokratického reÏimu. Zlacnením
niektor˘ch druhov spotrebného tovaru a potravín sa
Komunistická strana snaÏila získaÈ sympatie, ale pre istotu
sa v‰etko pripravilo tak, aby v˘sledky volieb demon‰trovali bezv˘hradnú podporu jej politiky. Organizovali sa
predvolebné zhromaÏdenia, pre istotu v uzavret˘ch priestoroch a po bytoch i domoch chodili agitaãné dvojice
s úlohou presviedãaÈ o správnosti nastúpenej cesty. V˘sledok sa dal oãakávaÈ: 97, 27 percenta hlasov pre kandidátov NF a SNR. V júni 1960 dosiahli komunistickí volební
stratégovia e‰te lep‰í v˘sledok – 99, 9 percenta. ZároveÀ
sa volilo aj do národn˘ch v˘borov s podobn˘m rezultátom - 99,8 percenta voliãov bolo za starostlivo vybrat˘ch
a preveren˘ch kandidátov. Podobn˘ ráz mali aj voºby roku 1964, kandidátku NF pre‰pikovanú ãlenmi KSâ a KSS
doplnilo niekoºko nestraníkov a na ukáÏku zanedbateºn˘
poãet ãlenov s komunistami kolaborujúcich straniãiek.
V roku 1968 sa pôvodne plánované voºby odloÏili, presunuli ich na rok 1971, keì uÏ prebehla normalizácia a obãania rezignovali. S volebnou úãasÈou 99, 45 percenta
a s 99, 94 percenta hlasov pre kandidátov NF museli byÈ
súdruhovia na v˘sosÈ spokojní. Komédia dopadla podºa
plánu.

Voľby v roku 1976
Na jar roku 1976 som ako 21 roãn˘ prvovoliã nadobudol skúsenosÈ s voºbami v réÏii komunistov. Zaãali
sa v piatok popoludní a mali sa skonãiÈ v sobotu do

14. hodiny. Televízia, tlaã i rozhlas vyz˘vali voliÈ manifestaãne, teda hneì vhodiÈ v‰etky lístky do urny a odvoliÈ uÏ
v piatok. Tak sa mal demon‰trovaÈ súhlas s politikou Komunistickej strany. Ako prví sa do volebnej miestnosti na
základnej ‰kole v Bratislave na âervenom KríÏi dostavili
v sakách a bielych ko‰eliach vyobliekané nomenklatúrne
kádre Komunistickej strany a sami sebe dávali hlasy.
Neskôr si svoju povinnosÈ plnili uÏ v‰edne odetí ºudia na
ceste z práce, mamiãky idúce z pred‰kolského zariadenia
s dieÈaÈom v jednej a s nákupom v druhej ruke, i postar‰í
ºudia privyknutí na tento rituál.
KeìÏe som sa e‰te ani v sobotu dopoludnia nedostavil, ktosi ma telefonicky vyzval, splniÈ si svoju obãiansku
povinnosÈ. Po príchode do volebnej miestnosti, kde uÏ
vládla mrzutosÈ pre moje me‰kanie a po vybavení identifikaãn˘ch formalít, dostal som do hrsti niekoºko hlasovacích lístkov a predseda komisie ukáÏuc pritom na urnu
s ãesk˘m kocúrom na prednej strane vydal pokyn – „tam
to hoìte“. Trocha som sa zháãil a vravím vo vtedaj‰om
politickom Ïargóne – „ja by som si chcel tie lístky upraviÈ“. To znamenalo pre‰krtnúÈ a tak naru‰iÈ volebn˘
rituál.

Znepokojená komisia
Medzi ãlenmi komisie nastal údiv a vtedy niekto povedal – „no keì chcete ísÈ za plentu, tak môÏete, my nikomu nebránime“. Socialistická demokracia bola garantovaná a bolo moÏné ísÈ za chatrn˘ záves pri‰pendlen˘ na
akomsi stojane. LenÏe plentu obstavali veºk˘mi kvetinami
a musel som sa k nej doslova prekliesniÈ. Navy‰e závesom ohradili roh triedy len z dvoch strán a tak cez veºké
okno mohol z ulice kaÏd˘ vidieÈ, kto sa odváÏi do „zakázaného pásma“. Mediálne masírovanie totiÏ mesiace
odporúãalo uvedomel˘m obãanom socialistickej vlasti voliÈ manifestaãne, teda bez rozm˘‰ºania vhodiÈ hlasovacie
lístky. Ten, kto tak neurobil bol uÏ povaÏovan˘ za ãloveka, ktor˘ nemá kladn˘ vzÈah k socialistickému zriadeniu.
Za plentou bol mal˘ stolík a na Àom obyãajná ceruzka.
Vyklonil som sa spoza závesu a poÏiadal som o zapoÏiãanie pera. Po chvíli mi ho jedna ãlenka volebnej komisie
s miernym ú‰krnom podala. Potom uÏ mohol nastaÈ môj
prv˘ volebn˘ akt. V‰etky lístky som pre‰krtol predpísan˘m
spôsobom, jednou ãiarou vedenou z ºavého spodného
rohu do pravého horného, iné ‰krtnutie sa údajne nepoãítalo za neplatn˘ hlas. Následne som „upravené“
hlasovacie lístky vhodil do urny a sviÏne som sa vzdialil.
Vyprevádzali ma udivené aj zamraãené pohºady ãlenov
komisie.
V˘sledok volieb bol beztak vopred jasn˘, kandidáti
dostali 99, 97 percenta hlasov a súdruhovia mohli nasledujúcich päÈ rokov pokojne spávaÈ.
Ivan Mrva
autor je historik
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STALO SA
1. februára 1952 Povereníctvo
vnútra (Jozef Lietavec) v rámci tzv. Akcie
B uskutoãnilo násilné vysÈahovanie
„politicky nespoºahliv˘ch obãanov“
z väã‰ích miest na vidiek. Tak napríklad
z Bratislavy, kde predsedníctvo ÚV KSS
schválilo na vysÈahovanie 743 rodín,
bolo efektívne vysÈahovan˘ch 678 rodín, z Martina 136 rodín, z Komárna
160 rodín. V Nitre vysÈahovaním
postihnut˘ch rodín získali 960 voºn˘ch
bytov. Táto akcia sa konala aj v in˘ch
väã‰ích mestách a trvala aÏ do septembra 1953.
4. februára 1987 Predsedníctvo
ÚV KSâ odmietlo návrh na prehodnotenie udalostí z roku 1968 a následného
obdobia normalizácie.
6. februára 1990 pápeÏ Ján Pavol
II. vymenoval tajne vysväteného biskupa
Jána Chryzostoma Korca za sídelného
biskupa v Nitre.

13. februára 1921 sa konala
vysviacka troch rk. biskupov M. Blahu,
K. KmeÈka a J. Vojta‰‰áka.
20. februára 1951 boli popravení
b˘valí ‰tudenti trenãianskeho gymnázia
a organizátori Bielej légie Anton Tunega, Albert Púãik a Eudard Tesár. Rodinám dovolili pochovaÈ ich na Martinskom cintoríne v Bratislave, ale na hroboch nesmeli byÈ mená.
21. februára 1948 Predsedníctvo
ÚV KSâ vydalo uznesenie o ozbrojení
partizánov a robotníkov a o vytvorení
„ºudov˘ch milícií“.
23. februára 1949 Národné zhromaÏdenie schválilo zákon o jednotn˘ch
roºníckych druÏstvách (JRD) podºa vzoru
sovietskych kolchozov. Na jeho základe
sa potom uskutoãnila násilná likvidácia
súkromn˘ch majetkov drobn˘ch vlastníkov pôdy.
24. februára 1948 v Bratislave

vznikol Akãn˘ v˘bor hlavného mesta
Slovenska pod vedením pplk. Dr. Antona Ra‰lu.
26. februára 1990 prezident V.
Havel podpísal v Moskve dohodu
o stiahnutí sovietskych vojsk z územia
âesko-Slovenska. I‰lo o likvidovanie
„doãasnej“ vojenskej okupácie z 21. augusta 1968.
27. februára 1946 ãeskoslovenská
a maìarská vláda uzavreli dohodu o v˘mene maìarského obyvateºstva zo
Slovenska za slovenské obyvateºstvo
z Maìarska. V rámci tejto dohody sa
z Maìarska dobrovoºne prihlásilo asi
70 000 osôb, ktoré sa presÈahovali na
Slovensko („reslovakizácia“), zatiaº ão
do Maìarska bolo vysÈahovan˘ch asi
90 000 slovensk˘ch obãanov maìarskej
národnosti.
Do 1. decembra 1948 o reslovakizáciu poÏiadalo asi 350 000 osôb.

Z listu troch okresných organizácii V. Havlovi

Prečo urážate slovenský národ?
„VáÏen˘ pán prezident, prijmite na‰e úprimne roztrpãené pozdravy zo Slovenska. Pri svojej náv‰teve
v Bratislave dÀa 27. augusta 1993 vyjadrili Ste sa k odsúdeniu a poprave prezidenta Slovenskej republiky
dr. Jozefa Tisu takto: „Re‰pektujem v˘rok súdu, Ïe i‰lo
o vojnového zloãinca, ktor˘ si zaslúÏil prísny trest.“
Pán prezident, ostro protestujeme. Preão bez
ohºadu na objektívne skutoãnosti uráÏate slovenského prezidenta? A t˘m aj slovensk˘ národ. Preão nás
podceÀujete? To nie sú bratské a kresÈanské spôsoby.
Nie sme nacisti a magori, ako nás Slovákov hanlivo
oznaãujú niektorí Va‰i spoluobãania.
Pán prezident, kto Vám dal právo, aby Ste takto
kategoricky odsúdili medzi zloãincov prezidenta cudzieho ‰tátu? Dr. Tiso bol prezidentom slovenského
a nie ãeského ‰tátu.
A nebol zloãincom ani vojnov˘m zloãincom. Jeho
meno nie je uvedené na zozname medzinárodn˘ch
vojnov˘ch zloãincov. Tento fakt verejne vyhlásil aj
generálny prokurátor âSFR JUDr. Tibor Böhm na jar
1990. Za to Ste ho ihneì odvolali z funkcie.
Dr. Jozef Tiso nie je na listine vojnov˘ch zloãincov, kon‰tatuje sa aj v knihe Pokus o politick˘ a osobn˘ profil Jozefa Tisa (zborník materiálov z vedeckého
sympózia âastá – Papierniãka v dÀoch 5.-7. mája
1992, vydal Historick˘ ústav Slovenskej akadémie
vied, Bratislava 1992). Obsahuje cca 40 referátov od
úãastníkov sympózia.

14

Je v záujme pravdy, spravodlivosti a slobody
ducha, aby Ste si uveden˘ zborník dokumentov pre‰tudovali. Domnievame sa, Ïe po objektívnom zhodnotení osobnosti dr. Jozefa Tisu zmení sa Vá‰ odsudzujúci názor na úctu k tomuto slovenskému ‰tátnikovi. Veì je v‰eobecne známe, Ïe tzv. Národn˘ súd
v Bratislave, ktor˘ odsúdil dr. Tisu, nebol vykonávateºom spravodlivosti, ale nenávistnej pomsty
bene‰ovsk˘ch âechoslovákov a najmä dr. Bene‰a,
vtedaj‰ieho prezidenta âSR a gottwaldovsk˘ch komunistov proti Slovákovi a skromnému vernému
kÀazovi, ktor˘ dokázal tak statoãne a úspe‰ne viesÈ
a zveºadiÈ ná‰ mal˘ národ a ‰tát v srdci Európy poãas
ukrutného vojnového poÏiaru, keì celú Európu gniavil a krvavil zákern˘ nacistick˘ teror.“
List má niekoºko strán a je podpísan˘ predstaviteºmi
troch organizácii v okrese Îiar nad Hronom: KresÈanskou
sociálnou úniou, Konfederáciou politick˘ch väzÀov Slovenska a Slovenskou národnou stranou. Jeden zo signatárov,
Július Homola, poslal do redakcie kópiu listu a poÏiadal
o jeho uverejnenie. Pripomíname, Ïe pri príleÏitosti 130 rokov od narodenia a 70 rokov od popravy prvého slovenského prezidenta dr. Jozefa Tisu, 31. januára 2017, podpísali
v Bytãi Deklaráciu Roku dr. Jozefa Tisu viaceré obãianske
spoloãnosti. Okrem iného sa v nej uvádza, Ïe bol „príkladom nekompromisnej obhajoby národno‰tátnych záujmov
Slovenska a Slovákov“.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

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

PRISPELI NA ČINNOSŤ
85 rokov

Anton Fritz, Lipany
Gabriela Hrubá, Levoãa

13.2.1932
13.2.1932

86 rokov
Júlia Bonková, Dlhé StráÏe 15.2.1931

50 rokov
Leopold ·ida ml., RuÏomberok
23.2.1967

55 rokov
Jana Stanãíková, Michalovce 8.2.1962
ªudmila Straková, Trenãín 8.2.1962

60 rokov

87 rokov
Anastázia Kardo‰ová, Chynorany
10.2.1930
Magda Pe‰tová, Nitra
4.2.1930
Ján Ciran, Brezová p. Bradlom
4.2.1930

88 rokov

Ing. ªudovít Du‰a, Topoºãany 2.2.1957

70 rokov

AlÏbeta Mihaloviãová,
Prievidza
Stanislav Plevza, Trnava

16.2.1929
18.2.1929

Vladimír Wilweber,
Banská Bystrica
10 EUR
Matej ·ulej, Veºká Lomnica
5 EUR
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
ªudmila Pekáriková, Pre‰ov
10 EUR
Ondrej ·i‰olák, Bratislava
3 EUR
Peter a SoÀa Svorenovci,
Bratislava
50 EUR
Anna Polaãková, Bratislava
14 EUR
Agnesa Îifãáková, DomaÀovce 10 EUR
ªubo Hatala, Prievidza
8 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o., Bratislava
1 600 EUR
MUDr. Dagmar Pechová,
Bratislava
10 EUR
Peter Kubíni, Bratislava
5 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

Mária Doffková, Klokoãov 20.2.1947

89 rokov
75 rokov
Margita Zimanová, Lovca

9.2.1942

80 rokov

81 rokov

4.2.1927

92 rokov
18.2.1936
1.2.1936

82 rokov
Margita Wassermannová,
Spi‰sk˘ Hrhov
25.2.1935

83 rokov
Helena Ho‰táková, Dobrá
Valéria Hrnãariková,
Hlohovec

Pavel Miãuda, Sedmerovce

2.2.1934
6.2.1934

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 89 rokov, 4. novem-

90 rokov

Mária ëubeková, Trebi‰ov 17.2.1937

Vilma Drexlerová, Zohor
Anna BidÏovská, Tvrdo‰ín

Katarína Luptáková, Banská ·tiavnica
6.2.1928

Eleonóra Jedliãková,
Bánovce n. Bebravou
8.2.1925
Jozef Nemlaha, Dubnica n/Váhom
27.2.1925
Jubilantom
srdeãne blahoÏeláme

bra 2016, zomrela Mária ëURICOVÁ z Heºpy. Posledná rozlúãka
s dlhoroãnou aktívnou ãlenkou RO
PV ZPKO v Banskej Bystrici sa konala
7. novembra 2016 v rímskokatolíckom kostole v Heºpe.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu
od 9.00 hod. do 13. 00 hod.
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo
úradn˘ch hodín sa telefonicky nedovolajú
do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.
(r)

Výzva

Zomrela Nadežda Kavalírová

Vážení členovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Naša organizácia dlhodobo zápasí s neštandardnou situáciou, keď pripravuje
plány svojej činnosti bez krytia finančnými prostriedkami. 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 Svedectvo môžu poslať
svoj príspevok na číslo účtu: SK74 3100 0000 0040 0012 8109,
BIC: LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel. číslach 0905 737 790
a 0902 199 429. Darcom úprimne ďakujeme.
Vedenie PV ZPKO
a časopisu Svedectvo

dlhoroãná ‰éfka Konfederácie politick˘ch väzÀov v âeskej republike
NadeÏda Kavalírová sa narodila 13. novembra 1923. Po
komunistickom prevrate vo februári 1948 musela opustiÈ ‰túdium medicíny, pretoÏe pôsobila v orgánoch âeskoslovenskej
strany národne socialistickej a taktieÏ sa zúãastnila protestného pochodu ‰tudentov na PraÏsk˘ hrad 25. februára 1948.
V roku 1956 bola vo vykon‰truovanom procese odsúdená za
vlastizradu na päÈ rokov odÀatia slobody. Po troch rokoch ju
na základe mnoh˘ch podnetov a urgencií podmieneãne prepustili.
·túdium medicíny jej uznali aÏ po roku 1989. V roku 1990 ju zvolili za
podpredsedníãku KPV a v roku 2003 za predsedníãku. ZaslúÏila sa o rie‰enie
od‰kodnenia politick˘ch väzÀov, podieºala sa na príprave a formulovaní
legislatívnych návrhov v tejto oblasti. Zomrela 20. 1. 2017.
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