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Zomlel ho august 1968
·éfovaÈ odborom vo V˘-

chodoslovensk˘ch Ïeleziar-
Àach, podniku, ktor˘ tvoril 11
percent hrubého domáceho
produktu, bola v minulom re-
Ïime kariéra ako hrom. VzdaÈ
sa jej len za presvedãenie pra-
meniace z vlastného svedo-
mia, bola cesta do hlbokého
temna. O priazeÀ tak˘ch, ako
Ivan Jesensk˘ (1930), sa uchá-
dzali mnohí,  aj neskor‰í prezi-
dent SR Rudolf Schuster. Rok
1968 bol pre rodinu Jesen-
sk˘ch zlomov .̆ Syn Ivana Je-
senského, Roman, mal v tom
ãase päÈ rokov. Je presvedãe-
n ,̆ Ïe keby otec Ïil, Schuster
by sa nebol stal prezidentom.
S Romanom Jesensk˘m (1963)
sa zhovárame o udalostiach
v roku 1968 a po nich, i o tom,
ako zasiahli do Ïivota jeho ro-
diny. 

● Keì 21. augusta 1968 vstú-
pili do na‰ej krajiny spojenecké

vojská, mali ste iba päÈ rokov. Pa-
mätáte si nieão z tohto obdobia? 

Narodil som sa v Ko‰iciach v roku
1963. Napriek tomu, Ïe v ãase invá-
zie vojsk  do na‰ej vlasti som mal len
päÈ rokov, veºmi dobre si na to spo-

mínam. Dokonca na Hlavnej ulici
som zaÏil streºbu. Stáli sme s mamou
pred Tuzexom, keì do‰lo k úmrtiu
obãana Ko‰íc. E‰te dlho bola na tom
múre jeho krv. 

Pokraãovanie na 10. strane

Roman Jesensk˘ Foto Eva Zelenayová
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Jedna z nov‰ích zlomyseºností v Bratislave sú
chodníkové billboardy, ktoré vám nielen bránia vo
v˘hºade na autá, aby ste vedeli kedy môÏete prejsÈ
na druhú stranu, ale aj normálnemu mysleniu. Minu-
le mi zastal cestu jeden s nápisom: „Názory star˘ch
rodiãov? Nechajte si ich. My chceme politikov

VERIACICH vede.“ A k tomu e‰te posme‰ná kresbiãka so spínaním
zaostal˘ch rúk ku svätoÏiare. Priznám sa, vystra‰ilo ma to, pretoÏe
práve „viera vo vedu“ priniesla najviac m⁄tvol v histórii ºudstva. Îeby
zaãínalo ìal‰ie kolo? Tak sa aspoÀ struãne pozrime na to, ako sa
vz˘vanie vedy odrazilo v nov‰ích európskych dejinách.

Samozrejme, Ïe v takomto prehºade musíme zaãaÈ t˘m
najväã‰ím míºnikom európskeho humanizmu, altruizmu a vedecké-
ho prístupu, Francúzskou revolúciou. Odrazu sa vyrojili samí „filo-
zofi“ – materialisti, ateisti a najbizarnej‰í rozumkári, ktor˘ch nemal
kto vysmiaÈ. Naopak, spochybÀovanie v‰etkého v rámci uhladenej
konverzácie sa stalo módou aj aristokratick˘ch salónov. Hlavn˘m
poznávacím znamením bol materializmus, ktor˘ vyznávali na úrovni
tej najprimitívnej‰ej povery. 

Francúzsky historik Augustin Cochin (padol na fronte v ro-
ku 1916), ktorého teraz zaãína Európa objavovaÈ, po dlhoroãnom
‰túdiu v‰etk˘ch veºk˘ch aj lokálnych archívov do‰iel k presvedãeniu,
Ïe Jakobínizmus je zav⁄‰ená forma jedného druhu politick˘ch
a spoloãensk˘ch spolkov, roz‰íren˘ch v druhej polovici 18. storoãia.
Boli to literáti, akademici, slobodomurári, vlastenecké a kultúrne
kluby, v‰eobecne naz˘vané „spoloãnosti mysliteºov“. Tí sa vyznaão-
vali príklonom k filozofovaniu a teoretizovaniu a otázky praktického
Ïivota takmer ignorovali. To bol hlavn˘ zdroj Francúzskej revolúcie,
ktorej hlavn˘m ovocím bol teror, gilotína, masové popravy a hlavne
– „vedecká“ nenávisÈ ku kresÈanstvu. Napríklad vo Vendée revoluã-
ná armáda vyvraÏdila viac ako 100 000 muÏov, Ïien a detí, z veºkej
ãasti napichovaním na bodáky. MoÏno ‰Èastie, Ïe vtedy veda aÏ tak
ìaleko nepokroãila a nevyrábali sa e‰te guºomety. T˘ch zverstiev by
sme narátali podstatne viac, ale spomeniem iba jednu epizódu, pre-
toÏe je typická pre presadzovanie „vedeckej“, protitmárskej kultúry. 

V dedine Bedoin ºudia zvalili tzv. „Strom slobody“, ktor˘
im tam postavili revolucionári. A keìÏe nena‰li vinníkov, za tak˘ rú-
haãsk˘, antipokrokov˘ ãin 63 obãanov ihneì postrieºali alebo im
sÈali hlavy, zvy‰ok vyhnali a dedinu podpálili. Jednoducho – celá de-
dina bola popravená, tak ako ãlovek. 

To naj‰kodlivej‰ie, ão táto revolúcia priniesla, je obsiah-
nuté v ich hlavnom ideologickom hesle: „Sloboda, rovnosÈ, brat-
stvo“. Typick˘ kon‰trukt rozumu, ktor˘ neberie Ïiadny ohºad na
skúsenosÈ, transcendenciu – jednoducho na skutoãnosÈ. Sloboda
tu znamená iba neukotvenosÈ a bezhraniãnosÈ zákonite ústiacu do
despotizmu, podobne ako extrémny liberalizmus. To nie je sloboda,

rozviazanie rúk pre tvorenie a budovanie, je to iba otvorenosÈ k ne-
foremnosti, odhodenie civilizaãn˘ch návykov, ktoré za tisícroãia uro-
bili zo zvieraÈa ºudského tvora. Z toho nemôÏe vzísÈ niã iné ako or-
gie pri válove s miliónmi povraÏden˘ch na konci. RovnosÈ je zase
hádam najväã‰ie znásilnenie ºudskej prirodzenosti, keì dovedená
do dôsledkov znamená iba najväã‰iu nespravodlivosÈ, ão je zároveÀ
najintenzívnej‰ia politická rozbu‰ka. No a bratstvo uÏ veºmi jedno-
ducho znamená iba totálny kolektivizmus v záujme vládcov, keì
ºudia uÏ sami v zárodku potláãajú iné názory a nenápadne si navzá-
jom osvojujú tie „správne“.

O revolúcii v Rusku len krátko (o samotnom terore odporú-
ãam ãlánok v Svedectvo ã. 9, 10/2017, Besnota v pekle). Nakoniec,
Salvador Dalí vtipne povedal, Ïe „Ruská revolúcia je Francúzska re-
volúcia, ktorá sa oneskorila kvôli zime.“ Veì aj prv˘, kto hlásal my‰-
lienky komunizmu nebol Karl Marx, ale Joseph Fouche uÏ v roku
1793. Ale aj tu prvé ão padne do oka, je aÏ nadmern˘ v˘skyt prí-
vlastku „vedeck˘“. Vedecká filozofia, vedeck˘ materializmus, mar-
xistická veda, vedecké základy leninizmu, vedecká ekonomika, sa-
mozrejme vedeck˘ komunizmus, no a nad v‰etk˘m kraºuje vedeck˘
ateizmus. V‰etko ostatné bola buì burÏoázna paveda alebo ópium
ºudstva. Samozrejme Ïe tí, ão neverili v tú správnu vedu a v posvät-
né texty marxizmu, boli aj krvavo prenasledovaní. Zaujímavé, Ïe
práve v tom najvedeckej‰om tábore niektoré vedné obory boli úpl-
ne zakázané. Ale keì veda nemôÏe byÈ pluralitná, znamená to, Ïe
je to iba ideológia a Ïiadna veda. A tak podobne ako v revoluãnom
Francúzsku, aj ná‰ „najvedeckej‰í a najpokrokovej‰í tábor pokroku“
bol ekonomicky mimoriadne zaostal˘ a nev˘konn˘. Zastarané tech-
nológie, neekonomická v˘roba, miliardové ekologické ‰kody, Ïob-
rácka Ïivotná úroveÀ tesne nad úrovÀou tretieho sveta, ktorá vzhºa-
dom na „hlboké“ vedecké základy marxizmu-leninizmu pretrváva
v podstate dodnes, a mohli by sme pokraãovaÈ... Nakoniec, pre
utopistov je nielen minul˘, ale aj súãasn˘ Ïivot iba utrpenie, pretoÏe
stále e‰te nenastal ten vytúÏen˘ ãas bratstva, rovnosti a humaniz-
mu, do ktorého nás vovedie pokroková veda...

LenÏe – práve viera vo vedu znamená vedu absolútne
poprieÈ, po‰liapaÈ jej najzásadnej‰ie v˘chodiská. Veda, tá ozajstná,
nikdy nepozná koneãné rie‰enie, pretoÏe tá je iba neuzavreté, veã-
né hºadanie s pokorou voãi veãnosti. Aj preto má európska veda
svoje zaãiatky v klá‰toroch. Tá veda, ktorej vìaãíme za rozprávkov˘
rozkvet Európy, ktorú nenávistníci práve chcú rozkopaÈ. Myslia si, Ïe
koneãné „vedecké“ rie‰enie poznajú iba politici. Preto práve politi-
kom, ktorí „veria“ vede, sa nesmie veriÈ, ani im zveriÈ do rúk moc.
Lebo ju iba zneuÏijú na v˘robu nov˘ch technokratick˘ch nástrojov
pre svoje politické ciele, ktoré sa vÏdy nakoniec zmenia iba na nové
spôsoby útlaku a nové kopy m⁄tvol. Ján Liteck˘ ·veda
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Vážený pán predseda Vlády Slovenskej republiky,
na našu žiadosť o stretnutie v mimoriadne závažnej veci, keď  ide

o životaschopnosť a existenciu našej organizácie, ste reagovali jej posu-
nutím referentovi, ktorý stál v začiatkoch odoberania prostriedkov na čin-
nosť našej organizácie a ktorý opäť nič nevybavil. Toto považujeme mini-
málne za neúctu voči našim členom a pôvodnej i najstaršej organizácii po-
litických väzňov na Slovensku. Jej členmi  boli aj také osobnosti ako
kardinál Korec,  ktorí neodškriepiteľne priniesli najväčšie ľudské obete za
nastolenie demokracie, z ktorej Vy, v súčasnosti  predseda vlády, môžete
brať úžitok.

Zarážajúci je fakt, že do prideľovania dotácii ste vniesli politický, ak
nechceme rovno povedať korupčný  rozmer, keď organizácii, ktorá vznikla
iba odčlenením od našej organizácie v roku 1999 ako platforma jednej po-
litickej strany, ste pridelili oveľa viac finančných prostriedkov na činnosť,
než našej, teda autentickej organizácii politických väzňov.

Žiadame Vás, pán predseda vlády, aby ste si ešte raz pozorne prečí-
tali náš list z 25.5.2021. 

Odobratie prostriedkov našej organizácii odporuje Zákonu
526/2010 Z.z. ktorý hovorí o financovaní zabezpečenia materiálno-tech-

nických podmienok na organizovanie pietnych spomienkových akcií, publi-
kačnú, edičnú, dokumentačnú a archivačnú činnosť, mzdové výdavky a hos-
podársko-správne výdavky. Z pridelenej „dotácie“ nie je naša organizácia
schopná plniť tieto podmienky, najmä keď uvážime, že pobočkami s aktív-
nymi funkcionármi pokrývame celé Slovensko. 

Za čias vlády komunistov boli politickí väzni prenasledovaní a šika-
novaní aj po prepustení z väzenia, tak ako ich rodiny, až do konca života.
(Upozorňujeme, že všetci naši členovia boli súdne rehabilitovaní.) Po
krátkom vydýchnutí po roku 1989 však Vaša vláda opäť prenasleduje po-
litických väzňov.

Keďže tento donebavolajúci škandál zapríčinila Vaša vláda, žiada-
me Vás o nápravu. Ak nie ste ochotný stretnúť sa osobne, žiadame Vás,
aby ste zabezpečili navýšenie prostriedkov na normálnu činnosť našej
organizácie. Veľa našich členov je už vo vyššom veku a takto ich ponižovať
na sklonku života považujeme za nedôstojné Vlády SR.

S úctou 
Ing. Ján Litecký Šveda

predseda PV ZPKO
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Hodnotov˘ základ
politick˘ch väzÀov ko-
munizmu sústreden˘ch
v obãianskom zdruÏení
PV ZPKO spoãíva na kres-
Èansk˘ch a národn˘ch

princípoch. Ten  k svojej existencii potre-
buje demokraciu ako soº. Nedávno bolo
zmarené právo obãanov na referendum
o predãasn˘ch parlamentn˘ch voºbách
a je jedno, kto má na tom zásluhu. Pri
pohºade na politickú scénu je azda aj
dobré, Ïe to tak dopadlo. V súãasnosti by
s najväã‰ou pravdepodobnosÈou vládu
zostavovalo dne‰né koaliãné zoskupenie
plus progresívci.  KresÈansko-národne
orientované politické subjekty sú tak
rozhádané a rozdrobené, Ïe by sa s urãi-
tosÈou do parlamentu nedostali. 

V ostatnom ãase od rozliãn˘ch politi-
kov zaznievajú ustaviãné v˘hrady voãi po-
litick˘m rivalom. NieÏeby obãas nemali
pravdu. Veì zru‰enie tzv. Meãiarov˘ch
amnestií poãas vlády Róberta Fica  sa rov-
nalo zru‰eniu právneho ‰tátu a to je ve-
ºmi váÏny  problém. V minulosti aj zakla-
dateºovi druhej slovenskej ‰tátnosti Vladi-
mírovi Meãiarovi mnohé vyãítali,
napríklad  útok na predsedu Matice slo-
venskej  kvôli jazykovému zákonu. Ale
vzhºadom na schopnosÈ realizovaÈ národ-
no‰tátne záujmy  mu to odpustil aj spiso-

vateº Ladislav ËaÏk˘. Ak sa v súãasnosti
nezmieria lídri národne a kresÈansky
orientovan˘ch strán a nespoja svoje sily
na záchranu ‰tátnosti, opäÈ sa ocitnú na
smetisku politického diania, ako v ostat-
n˘ch dvoch voºbách. Preão? Lebo penia-
ze. Lebo jedno percento ºudí vlastní 99
percent svetového bohatstva a môÏe si
kúpiÈ koho potrebuje na realizáciu svojich
cieºov. Politikov, vedcov, ako nám to po-
pisuje vo svojich kniÏkách G. Soros. A tá-
to skorumpovaná skupinka e‰te cynicky

diktuje svetu boj proti korupcii... 
Ak hovoríme o kresÈansk˘ch a ná-

rodne orientovan˘ch stranách, ktoré sú
blízke ná‰mu hodnotovému zaloÏeniu,
teda o konzervatívno-pravicov˘ch, tak
rozhodne medzi ne nepatrí  KDH.  Od sa-
mého zaãiatku jestvovania spojilo svoju
existenciu s nemeckou CDU, z ktorej pod
vedením zväzáãky Angely Merkelovej sa
postupne stala strana vyslovene antikon-
zervatívna, dokonca tvrdo bojujúca proti
pravici. Túto líniu neskôr potvrdil aj gene-
raãne mlad‰í pokraãovateº vo vedení
hnutia Alojz Hlina.  KDH nie je národn˘m
politick˘m subjektom a proti ‰tátotvor-
n˘m stranám sa dokázalo spojiÈ aj s ko-
munistami v SDª  a podieºaÈ sa na politi-
ke oslabovania ‰tátnosti. Napokon na‰a

organizácia má konkrétnu skúsenosÈ,
keì platforma KDH v roku 1999 odi‰la
z na‰ej organizácie, aby ju oslabila a zalo-
Ïila vlastnú s ukradnut˘m star˘m náz-
vom. A naìalej preferuje  ãechoslovakis-
tickú líniu aj prostredníctvom b˘val˘ch
poslancov za KDH, ãím  rozdeºuje a osla-
buje národ. 

Na‰a organizácia zdruÏuje politic-
k˘ch väzÀov komunizmu.  Znamená to,
Ïe sa angaÏovali a aj angaÏujú voãi politi-
ke  marx-leninizmu.  Mlad‰í si uÏ nepa-
mätajú zatváranie ºudí za názor, za prí-
slu‰nosÈ k tzv. nepriateºskej triede, do-
konca za proti‰tátny vtip. Skôr sa im
z b˘valého zriadenia vynára to, ão sa im
z dne‰ného pohºadu zdá atraktívne.
A súãasn˘ edukaãn˘ systém skôr zahmlie-
va neÏ osvetºuje minulosÈ. Ani  aktuálna
vládna moc nemá záujem o pravdiv˘ v˘-
klad slovenskej histórie, ba v‰emoÏne sa
usiluje oslabiÈ angaÏovanosÈ obãanov
a umlãaÈ svedkov nedávnej minulosti.
Podporuje vytváranie názorového geta
a iniciatívne prispieva k zru‰eniu  plurality
médií, ão je zároveÀ útok na Ústavu SR.
Tento tlak sme pocítili aj v na‰ej organi-
zácii a aj vydávanie  Svedectva je uÏ len
v rukách na‰ich ãitateºov.  Za podporu
ìakujeme.

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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V roku 1949 to vrelo na celom
Slovensku. V kostoloch sa ãítal komu-
nistickou stranou zakázan˘ Pastiersky
list.  Aj v Levoãi. Vypukli prvé nepoko-
je. ªudia sa rozhodli stráÏiÈ farsk˘ úrad,
no proti bezbrann˘m veriacim zakroãi-
la skupina príslu‰níkov Zboru národnej
bezpeãnosti. Vzbury obãanov proti za-
t˘kaniu kÀazov patrili medzi v˘znam-
né vzopätia obãanov. Do‰lo k nim od
15. júna do 15. júla 1949 v ‰esÈdesia-
tich lokalitách. Vzbury v 34 obciach
predstavovali trestné oznámenie na
1136 osôb, z ktor˘ch bolo 467 odsú-
den˘ch. Celková v˘‰ka trestov sa
vy‰plhala na 547 rokov. 

Udalosti v Levoãi v dÀoch 25.-26.
júna 1949 patrili medzi prvé komunis-
tami vyprovokované. UÏ 1. júla vyhlási-
li prvé rozsudky pre zloãin vzbury.
Mária Vilkovská 10 rokov, ·tefan On-
deru‰ 8 rokov, Mária Neupaverová 7
rokov... Medzi obÏalovan˘mi bol aj
profesor Gymnázia v Levoãi Rudolf Ju-
rík odsúden˘ na dva roky. A nasledo-
vali tresty pre 43 ºudí, mladistv˘ch ne-
vynímajúc. Celkovo pre levoãskú vzbu-
ru vy‰etrovali 191 ºudí a 52 odsúdili. 

V roku 2019 odhalili v levoãskom

gymnáziu pamätnú tabuºu Rudolfa Jurí-
ka. Ako uãiteº dejepisu  zdôrazÀoval, Ïe
historické udalosti treba chápaÈ a hod-
notiÈ v rozsahu dobov˘ch podmienok.
ZaloÏil skautsky oddiel av‰ak po nástu-
pe komunistov k moci v roku 1948 sa
stal pre reÏim nepohodln˘m. ·tátna
moc vyuÏila vzburu v Levoãi a obÏalova-
la ho z jej organizovania. Odsúdili ho na
dva roky väzenia, ktoré si odpykával
v Leopoldove a Jáchymove. 

Pietna spomienka na udalosti Le-
voãskej vzbury  sa tohto roku uskutoã-

nila 25. júna a pozostávala z dvoch
ãasti. Pri pamätnej tabuli profesora Ru-
dolfa Juríka v Gymnáziu Janka Francis-
ciho – Rimavského  si na svojho tried-
neho profesora zaspomínala profesor-
ka Emília Osifová a o udalostiach
vzbury informovala ‰tudentov pred-
sedníãka Regionálnej organizácie PV
ZPKO v Pre‰ove a dcéra politického
väzÀa Mária Dvorãáková. Za obete ná-
silia komunistickej moci slúÏil veãer sv.
om‰u Mons. Franti‰ek Dlugo‰. 

Mária Dvorãáková

Dodnes uãí na Gymnáziu Janka Francisciho – Ri-
mavského  v Levoãi b˘valá Ïiaãka profesora Rudolfa
Juríka - Emília Osifová.  Poãas pietnej spomienky na
úãastníkov Levoãskej vzbury, z ktorej organizovania
bol profesor Jurík obvinen˘, si zaspomínala na svoj-
ho triedneho profesora a ukázala ‰tudentom aj text
od neho vo svojom pamätníãku.

„Tzv. „VíÈazn˘ február 1948“ priniesol, okrem iného,
aj reformy v ‰kolstve. A tak sa stalo, Ïe sme sa zo sekundy
(druh˘ roãník gymnázia) museli vrátiÈ na základnú ‰kolu,
aby sme tam e‰te pobudli dva roky. Keì sme sa potom
znovu vrátili na gymnázium, veºa sa tam zmenilo. Ná‰
triedny pán profesor Rudolf Jurík tam uÏ nebol. Skauting
bol zru‰en˘, modlitby poãas vyuãovania nahradili „pokro-
kové“ piesne. Na základnej ‰kole nás vyuãovali aj rehoºné
sestry, ktoré  jedného dÀa odviezli autobusmi  - nevedno
kam... Z mestského rozhlasu sa oz˘vali správy o vypo-
ãúvaní biskupa Jána Vojta‰‰áka a jeho smutn˘ hlas,
ovplyvnen˘ krutosÈou vy‰etrujúcich... Zaãali sa roky útlaku

viery a náboÏenstva, prenasledovania veriacich, ustaviãn˘
strach o ‰túdium, zamestnanie, vlastnú identitu – to boli
znaky, ktoré priniesol povestn˘ „Február“.

A predsa – z t˘chto ãias, keì sme e‰te netu‰ili, ão nás
ãaká, pochádzajú slová i ãiny múdrych, statoãn˘ch ºudí,
ak˘m bol aj ná‰ pán profesor Rudolf Jurík, na ktor˘ch
s úctou a láskou spomína aj Ïiaãka – majiteºka pamätníã-
ka a v Àom vzácneho textu. Pravdivé a úprimné slová do-
káÏu ºudí povzbudiÈ, pouãiÈ i pote‰iÈ v ÈaÏk˘ch chvíºach.
Ak pochádzajú z úst múdreho a ‰ºachetného ãloveka,
ak˘m bol ná‰ pán profesor – majú veºkú cenu, veì odrá-
Ïajú odvahu, múdrosÈ i odkaz t˘m, ktor˘ch viedol ako pe-
dagóg i skautsk˘ vodca.

V tom ãase neboli mobily, internet ani sociálne siete
a odkazy sa ãasto na poÏiadanie písali do „pamätníkov“ –
mal˘ch zo‰itov, kniÏoãiek.

V jednom pamätníãku je i nasledujúci text od neza-
budnuteºného ãloveka – autora -  s iniciálkami R.J.“

(UverejÀujeme na 24. strane.)
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Vyznanie profesorky Emílie Osifovej

Na vzburu veriacich v Levoči sa nezabúda

Pri pamätnej tabuli Rudolfa Juríka. Vpravo v strede profesorka Emília
Osifová. Foto archív



V Likavke pri RuÏomberku si 29. júla t.r. uctili pamiatku
popraveného rodáka Bernarda Nemãeka. V tento deÀ uply-
nulo 66 rokov od jeho násilne preru‰enej Ïivotnej cesty. Mal
iba tridsaÈ rokov. KresÈanov a vlastencov na Slovensku ob-
noven˘  ãeskoslovensk˘  ‰tát  stíhal  za  vlastizradu.  Najmä
t˘ch, ão sa nechceli vzdaÈ my‰lienky slovenskej ‰tátnosti
a naopak, nechceli sa nechaÈ zotroãovaÈ komunistick˘m
systémom. ZdruÏovali sa v Bielej légii, aj Bernard Nemãek.

Pietna spomienka sa zaãala sv. om‰ou. Kostol zaplnili
domáci farníci, rodina Bernarda Nemãeka a ãlenovia obãian-
skeho zdruÏenia Politickí väzni Zväzu protikomunistického
odboja. Hlavn˘m celebrantom bol duchovn˘ PV ZPKO Ján
Ko‰iar, ìalej dp. Pavol Ondrík a dp. Vladimír Malec. Z vede-
nia organizácie bol prítomn˘ jej predseda Ján Liteck˘ ·veda
a predseda regionálnej organizácie PV ZPKO v Îiline Kveto-
slav Gregor. Po skonãení sv. om‰e slávnosÈ pokraãovala kla-
dením vencov pri pamätnej tabuli B. Nemãeka a príhovormi.
Ako prv˘ priblíÏil Ïivot popraveného starosta obce Ing. Ma-
rián Javorka. Povedal, Ïe „Nemãek sa zapojil do protikomu-
nistického odboja prostredníctvom priateºov Tibora Moleka
a Antona ·i‰ku. Zbierali informácie pre zahraniãie. Nemãek
vytvoril odbojovú bunku spolu s Franti‰kom Seleck˘m.“ Pri-
pomenul, Ïe ·tátna bezpeãnosÈ ho zaãala sledovaÈ a vo feb-
ruári 1955 aj zatkla. A z malej spravodajskej bunky, ktorú
napokon tvoril iba Nemãek, vyfabrikovala „veºké ºudácke
sprisahanie, ktoré pomocou ozbrojeného povstania pláno-
valo zvrhnúÈ komunistick˘ reÏim.“ 

Najvy‰‰í súd odsúdil Bernarda Nemãeka – údajného
vodcu celej skupiny – na trest smrti. KeìÏe proti rozhodnu-
tiu Najvy‰‰ieho súdu – vojenského kolégia nebol prípustn˘
opravn˘ prostriedok, rozsudok nadobudol právoplatnosÈ
okamihom vyhlásenia. Popravili ho v Prahe na Pankráci, spo-
polnili a urnu odmietli vydaÈ rodine. Vraj jeho ostatky sú
v spoloãnom hrobe...

Ján Liteck˘ ·veda uviedol, Ïe organizácia PV ZPKO sa

právom môÏe cítiÈ pokraãovateºom Bielej légie. A to nielen
preto, Ïe jej prv˘m predsedom bol zakladateº Bielej légie
Jozef Vicen, ale najmä preto, Ïe PV ZPKO stojí na rovnak˘ch
základoch. Na boji proti patologickému marx-leninizmu a na
boji za slovenskú samostatnosÈ. TieÏ pripomenul, Ïe „spo-
loãnosÈ, Ïiaº, nie je naklonená na‰im ideálom“. Ideálom, za
ktoré poloÏil Ïivot Bernard Nemãek. 

S rovnak˘m posolstvom sa prihovoril aj Kvetoslav
Gregor. 

Na priestranstve pred Obecn˘m úradom sa vynímal muÏ
s dieÈaÈom. I‰lo o Borisa âiháka, ktorého stará mama bola
sestrou popraveného Nemãeka. Mali e‰te dvoch súroden-
cov. Spomínal, ako poprava zasiahla jeho matku, ktorá Ïia-
dala prezidenta republiky o milosÈ a ten, hoci syn uÏ bol po
smrti, jej dával nádej. ManÏelka Nemãeka zostala v Bratisla-
ve, takÏe ich syna Milana vychovávala stará mama. Keì sa
znovu vydala, jej manÏel si syna osvojil. Dnes  Ïije vo Fran-
cúzsku, no na Likavku nezabúda. Eva Zelenayová  
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Bernarda Nemčeka popravili v Prahe na Pankráci

Pri pamätnej tabuli Bernarda Nemãeka. ·tvrt˘ sprava Boris âihák, ktorého stará mama bola sestrou 
B. Nemãeka. Foto Eva Zelenayová

Kladenie vencov v Likavke, jej starosta Ing. Marián 
Javorka (vºavo), podpredsedníãka RO PV ZPKO v Îiline
Mgr. Ing. Jozefa Michalcová a predseda RO PV ZPKO
v Îiline Kvetoslav Gregor. Foto Eva Zelenayová



V každom človeku sa skrýva základná mravnosť a dobro.  Ak im načúva a koná
podľa nich, veľkým dielom prispieva k tomu, čo tento svet potrebuje najviac. Nie je to
zložité, ale vyžaduje si to odvahu. Vždy si vyžaduje odvahu, ak má človek počúvať hlas
vnútorného svedomia a konať podľa neho. 

Dnešná svätá omša je spomienkou na dramatické udalosti spred sedemdesiatich
dvoch rokov. Pripomíname si odvážne kresťanské i občianske postoje levočských farníkov,
ktorí sa postavili proti zlu. Nemôžeme do najmenších detailov rekonštruovať pocity a mo-
tívy temer tristo obyvateľov Levoče, čo sa v júnové včasné ráno zhromaždili pred farou,
aby bránili svojho duchovného otca kanonika Jozefa Vojtasa.

Pred novembrom 1989 vtedajšia propaganda vykresľovala priebeh spomínanej
udalosti ako provokáciu zmanipulovanej či dokonca sfanatizovanej skupiny, ktorá mala
hrubo porušiť vtedajší Zákon na ochranu republiky a ďalšie normy. Až odkliatie Katolíckej
cirkvi umožnilo publikovať pravdivý obraz a všetky súvislosti Levočskej vzbury. Vyprovo-
kovaní boli v skutočnosti veriaci…

Prišli, aby zabránili krivde
Nespravodlivo odsúdené obete Levočskej vzbury boli ľudia ako my. Mali v sebe

lásku, životnú múdrosť a svoje životné príbehy. Svojimi neohrozenými postojmi a odvahou

napísali vzácnu kapitolu novodobých dejín a pritom vôbec nechceli vstupovať do histórie
Cirkvi, farnosti či mesta. Bez silných slov prišli, aby zabránili krivde. Poslúchli hlas svedo-
mia, viery a kresťanskej výchovy vštepovanej v rodinách.

Svedomie je vnútorné svetlo, ktoré nás privádza do styku so skutočnosťou živého
Boha. Je akoby kompas, ktorý nám neustále ukazuje správny smer a cestu k pravde. Pod
svedomím sa všeobecne rozumie vnútorná skutočnosť, ktorú Sväté Písmo označuje
názvom „srdce“. Pomocou svedomia človek obdivuhodným spôsobom poznáva zákon,
ktorý nachádza svoje naplnenie v láske k Bohu a blížnemu.

Prenasledovanie kresťanov trvá
Levočská vzbura nepripomína iba utrpenie mužov a žien, ale upozorňuje na prena-

sledovanie vtedajších kresťanov vo svete. Veď po páde totality málokto mohol tušiť, že
v treťom tisícročí budeme svedkami masakrovania vyznávačov viery v Ježiša Krista…
Matka Cirkev má aj dnes svojich viditeľných i skrytých mučeníkov. Obeta verných
levočských synov a dcér pred sedemdesiatimi dvoma rokmi vytvára fundament novej
evanjelizácie. A statočným účastníkom levočskej drámy z júna 1949 patrí čestné, výsostne
zaslúžené miesto v povojnových dejinách Spiša i Slovenska. Vráťme im všetko svojou
láskou, úctou a rešpektom. Medzititulky redakcia

UÏ druh˘ rok sa politickí väzni zo
Slovenska kvôli pandemick˘m opa-
treniam nemohli osobne zúãastniÈ
v Jáchymove na pietnej spomienke.
Pravda, spomínalo sa aj na obete zo
Slovenska, veì ako povedal Lubo‰
Modroviã, jeden z organizátorov Já-
chymovského pekla, „prv˘ deÀ sme
sa stretli na cintoríne v Hornom Slav-
kove a potom pri âervenej veÏi smrti.
Na druh˘ deÀ v Jáchymove na sv.
om‰i a potom sme si uctili pamiatku
muklov pri Bráne k slobode. Na obid-
voch miestach sme si pripomenuli
bratov zo Slovenska, ktor˘ch na Já-
chymovsku bolo neúrekom a preto
zazneli ‰tátne hymny obidvoch ‰tá-
tov“. Neodpustil si poznámku: „Sa-
mozrejme, ne‰lo nespomenúÈ na
t˘ch, ktorí nás uÏ opustili a pomyslieÈ
si, ão by povedali dobe, v ktorej Ïi-
jeme.“ 

Ko‰ická regionálna organizácia
PV ZPKO, ktorá sa kaÏdoroãne zú-
ãastÀovala na pietnej spomienke
Jáchymovské peklo a zastupovala na-
‰u organizáciu na celo‰tátnej úrovni,
poslala do Jáchymova veniec. 

Tohto roku sa konalo uÏ 32. dru-

hé stretnutie Jáchymovského pekla.
Konalo sa v dÀoch 29. aÏ 30. mája
t.r. a program mal uÏ niekoºko rokov
nemennú podobu: Svätá om‰a za
politick˘ch väzÀov v jáchymovskom
chráme a pietne stretnutie pred ko-

stolom pri súso‰í Brána k slobode. Po
poloÏení kvetov nasledovali prejavy
zástupcov Parlamentu âR a sa-
mosprávy. Na záver zazneli ‰tátne
hymny oboch republík. 

Mária Dvorãáková
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Jáchymovské peklo po kovidovsky

Kladenie vencov pri Bráne k slobode. Foto archív

Homília Msgr. Františka Dlugoša 

Obete Levočskej vzbury mali v sebe lásku...



Po dlh‰om ãase neÏ b˘va zvykom sa uskutoãnila infor-
matívna ãlenská schôdza regionálnej organizácie PV ZPKO
v Nitre. Dôvod je v‰eobecne známy: obmedzenia kvôli Co-
vidu 19. Predsedníãka organizácie AlÏbeta Loudová privíta-
la úãastníkov a oboznámila ich s aktuálnymi informáciami,

najmä so závermi porady Predsedníctva PV ZPKO zo dÀa
24. mája 2021. Snem organizácie, ktor˘ sa mal uskutoãniÈ
tohto roku, sa odkladá na budúci rok a v‰etci funkcionári
dovtedy zostávajú na svojich pozíciách. V diskusii zaznela
najmä poÏiadavka na pravidelné stretávanie sa, a aby si
podºa moÏnosti neprestávali ãlenovia organizácie vzájomne
pomáhaÈ. A ak to bude moÏné, robiÈ v‰etko pre to, aby sa
na politick˘ch väzÀov nezabudlo a spoloãnosÈ si váÏila to,
ão pre slobodu a demokraciu pretrpeli. 

Vyslovili Ïelanie, aby preÏili napriek tomu, Ïe nemajú
peniaze na ãinnosÈ a fungujú z vlastn˘ch, súkromn˘ch pro-
striedkov. Predsedníãka A. Loudová sa poìakovala ãlenom
za úãasÈ, popriala im zdravie a BoÏie poÏehnanie a vyslovila
nádej na skoré stretávanie v neobmedzenom poãte. (al)

âlenovia PV ZPKO v Nitre sa 5. júla
t.r. zúãastnili na Cyrilo-metodskej ná-
rodnej púti na Svätoplukovom námestí
v Nitre. SlávnosÈ svät˘ch vierozvestov
Cyrila a Metoda oslávili sv. om‰ou,
ktorej predsedal predseda Poºskej kon-
ferencie biskupov Mons. Stanislaw
Gàdecki. 

V kázni sa venoval aj rozvodom,
párom rovnakého pohlavia ãi ume-
lému preru‰eniu  tehotenstva  pouka-
zoval nato, Ïe by sa to nemalo braÈ
ako samozrejmosÈ. Vyzdvihol najmä
v˘znam kresÈanstva: „Sviatok svä-
tého Cyrila a Metoda je veºkou

udalosÈou, pretoÏe poukazuje na
prvotnú úlohu cirkvi.“

Nitriansky biskup Viliam Judák
v závere om‰e pripomenul, Ïe sa zaãa-
li prípravy na blíÏiacu sa náv‰tevu pá-

peÏa Franti‰ka. „Je to veºká radosÈ
a si myslím, Ïe ho v‰etci veriaci aj
neveriaci privítajú ako posla poko-
ja, zmierenia a nádeje. Som rád, Ïe
prichádza na Slovensko a verím, Ïe
aj jeho príchod nám pomôÏe sa
tro‰ku upokojiÈ,“ povedal nitriansky
biskup. 

Na sv. om‰i sa zúãastnili ãlenovia
nitrianskej poboãky PV ZPKO Bohumil
Louda, Agáta Fi‰erová, Jozef Turãek,
Mária BaláÏová, Anna Mesaro‰ová,
Ivan Liday, Helena Hlavaãková a pred-
sedníãka organizácie AlÏbeta Loudová.

(al)

Tretie v˘roãie úmrtia ªudovíta Pavloviãa, ãlena RO PV
ZPKO v Nitre, si na mestskom cintoríne v Nitre pripomenuli
jeho priatelia z organizácie politick˘ch väzÀov: Agátka
Fi‰erová, Jozef Turãek, Mária BaláÏová a predsedníãka orga-
nizácie AlÏbeta Loudová. Kvety, svieãky, modlitba a spo-
mienky boli súãasÈou pietnej spomienky 1. júna 2021.

Druhé v˘roãie úmrtia manÏelky ãestného predsedu RO
PV ZPKO v Nitre Pavla Lavu pani ·tefánie Lavovej si 18. jú-
la 2021 na mestskom cintoríne v Nitre pripomenuli Margita
Lukni‰ová, Anna Mesaro‰ová, Agáta Fi‰erová, Mária BaláÏo-
vá a predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová. Na
hrob poloÏili kvety, zapálili svieãky a pomodlili sa za du‰u
zomrelej. Dcéra, ãlenka organizácie Zuzana Drábeková sa
poìakovala za prejavenú úãasÈ, ão zasa te‰í vedenie organi-
zácie, Ïe medzi nimi jestvuje spätná väzba. (al)
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Hroby ako pietne miesta

Pri hrobe ·tefánie Lavovej. Foto archív

Nitrania na púti

Obmedzuje ich nielen covid, ale aj financie



V nedeºu 27. júna 2021 sa vo Valas-
kej Belej (okres Prievidza) uskutoãnilo od-
halenie pamätnej tabule donovi Anto-
novi Hlinkovi SDB. Domáci i hostia sa
stretli predt˘m na svätej om‰i, ktorej
hlavn˘m celebrantom bol prof. Jozef Ku-
tarÀa SDB. Koncelebrovali miestny farár
dp. Róbert Stenchlák, P. Rajmund Jozef
Klepanec OP, dp. Daniel Lukaãoviã farár
z Voderád a dp. Ján Ko‰iar, duchovn˘ PV
ZPKO. Pozdravn˘ list poslal nitriansky bis-
kup Msgr. Viliam Judák ako aj provinciál
rehole saleziánov don Peter Timko SDB.
Podujatie bolo súãasÈou 7. roãníka
Memoriálu pátra ·ebastiána Laba SJ,
tieÏ rodáka z Valaskej Belej.

Po svätej om‰i si prítomní vypoãuli
príhovory historika Martina Lacka o Ïivo-
te a diele oboch pátrov, ako aj osobnú
spomienku diplomata a niekdaj‰ieho veº-
vyslanca vo Vatikáne Mariána Servátku
na osobnosÈ Antona Hlinku.

Iniciátorom vyhotovenia pamätnej
tabule, osadenej na boãnej strane kosto-
la, sú predstavitelia Ústavu dejín kresÈan-
stva. Z ich podnetu bola v minulom roku
osadená na tomto mieste aj pamätná ta-
buºa s reliéfom spomenutého jezuitu.
Autorom oboch tabúº je majster Miroslav
Pallo zo Îiliny.

Dr. Martin Lacko vo svojom príhovo-
re priblíÏil Ïivotopis Antona Hlinku, ktor˘
„po Barbarskej noci bol spoloãne s ìal‰í-
mi kÀazmi internovan˘ v PTP v západ-
n˘ch âechách a v apríli 1951 bol ãlenom
neúspe‰nej v˘pravy Titusa Zemana
a spol. Po polroãnom skr˘vaní sa mu vy-
daril druh˘ útek, 1. augusta 1951. Dostal

sa do Turína kde bol 1. júla 1955 vy-
sväten˘ za kÀaza. JedenásÈ rokov v Ra-
kúsku, Nemecku i Taliansku predná‰al fi-
lozofiu a teológiu vo Viedni, v Kolíne nad
R˘nom a v sicílskej Katánii. V roku 1971
dostal ponuku prihováraÈ sa cez Rádio
Slobodná Európa a neskôr aj cez Hlas
Ameriky. Jeho hlas bol známym po ce-
lom Slovensku, stal sa advokátom prena-
sledovan˘ch slovensk˘ch kresÈanov. Vy-
dal aj poãetné kniÏné tituly a organizoval
tajné transporty náboÏenskej literatúry za
Ïeleznú oponu, o. i. aj na faru v Seredi,
kde vtedy bol dekanom neskor‰í arcibis-
kup Ján Sokol. Do vlasti sa mu podarilo
úspe‰ne prepraviÈ asi 350 tisíc kníh bez
toho,  aby  ·tB  túto  jeho  sieÈ  odhalila.

Anton Hlinka bol aj ãlenom Európ-
skeho v˘boru Svetového kongresu Slová-
kov. Po „neÏnej revolúcii“ sa vrátil na Slo-
vensko. Svoj návrat chápal ako splnenie
morálnej povinnosti voãi milovanej zemi
i národu. V roku 1993 privítal vznik dru-
hej Slovenskej republiky pamätnou pol-
noãnou Modlitbou za Slovensko na ná-
mestí SNP v Bratislave.“

Ako oãit˘ svedok zákulisia okolo
tejto Hlinkovej modlitby prítomn˘m
povedal viac Dr. Marián Servátka:

„V decembri 1992 ma po Vianociach
na Ministerstve kultúry SR nav‰tívil spiso-
vateº Peter Valo s návrhom, aby sme
vznik ‰tátu privítali po kresÈansky – mod-
litbou. Obaja sme uvaÏovali, kto ju má
predniesÈ: biskup, katolík, evanjelik? Vy-
‰iel nám populárny kazateº, uznávan˘ au-
tor desiatok kníh Anton Hlinka. Peter ma
poprosil informovaÈ o tom pána ministra

Slobodníka, aby to vybavil „hore“. Pán
minister my‰lienku prijal, dal mi za úlohu
nav‰tíviÈ pátra Hlinku a poprosiÈ ho
o krátku modlitbu. Anton ma priateºsky
prijal v klá‰tore saleziánov, kde b˘val. Bol
milo prekvapen˘, p˘tal sa preão on, ale
návrh prijal. Dohodli sme, aby nebola
dlhá. 

Moderátor slávnostného veãera Ga-
bo Zelenay zbadal Antona Hlinku pred
tribúnou, pozval ho hore a on následne
predniesol túto modlitbu:

Modlitba za Slovensko 
Na rozhraní dvoch historick˘ch
epoch voláme k Tebe,
v‰emohúci BoÏe, Otec v‰etk˘ch 
národov,aby si bol stále s nami,
hneì od samého zaãiatku, uÏ pri 
prv˘ch krokoch.
Po tejto hodine túÏili generácie dcér
a synov na‰ej slovenskej vlasti.
SamostatnosÈ, ktorej sme sa doÏili,
prijímame ako dar Tvojej 
prozreteºnosti
a pokladáme za zmluvu medzi 
Tebou a obyvateºmi
medzi Tatrami a Dunajom.
Nesmrteºn˘ vládca ãias, preb˘vaj
s nami, buì v tejto krajine doma
ako ná‰ prozreteºn˘ Otec 
a pomocník v kaÏdej núdzi.
Daj vládcom tejto krajiny Ducha 
múdrosti a prezieravosti, 
ravodlivosti a nezi‰tnosti,  
obetavosti a pevnosti, daj obãanom
tejto krajiny Ducha bratskosti
a zná‰anlivosti, vzájomnej úcty 
a pomoci, svornosti a tolerancie.
Buì na‰ím Bohom a my budeme
Tvojím ºudom.

Anton Hlinka SDB bol laureátom Rá-
du Andreja Hlinku I. tr. a Rádu ªudovíta
·túra I. tr., ktoré mu udelil prezident Slo-
venskej republiky v rokoch 1997 a 1998.
Prof. Dr. Anton Hlinka zomrel v Trenãíne
26. marca 2011.

Po odhalení novej tabule poloÏili Ma-
rián Tkáã a Marián Servátka k obidvom
tabuliam Antonovi Hlinkovi i ·ebastiánovi
Labovi vence so slovenskou trikolórou. 

Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO

ZAZNAMENALI SME
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Anton Hlinka, známy hlas Rádia Slobodná Európa, má pamätnú tabuºu
vo Valaskej Belej. Foto archív



V septembri sa zaãína ‰kola, zaãína
sa jeseÀ, máme dva dni pracovného voº-
na – DeÀ ústavy a deÀ Sedembolestnej
Panny Márie, na‰ej patrónky; príde pápeÏ
a 25. septembra sa ide vydávaÈ Kristínka.
·u‰ká sa v‰ak o tretej vlne „koronavíru-
siády“. Na‰Èastie je leto a Slovensko sa

zelená – na koronavírusovom semafore sú v‰etky
slovenské okresy zelené. Nové ochorenia i úmrtia na
Covid-19 sa vytrácajú, zdá sa, Ïe rastie poãet t˘ch, ktorí
umierajú napriek vakcinácii. 

A „zlé jazyky“ nedajú pokoj: príde ìal‰ia vlna. Ak
je koronavírus  prirodzen˘, odkiaº môÏu vedieÈ, Ïe príde
nanovo ãi tak˘ alebo hentak˘? To im priamo z neba
telefonuje sv. Peter alebo jeho sekretár? Inak by sa,
pravda, veci mali, keby bol Covid-19 umel˘, ako to tvr-
dia niektorí vedci.  

V jednom i v druhom prípade v‰ak verme, Ïe nás
nezasiahne pred 12. – 15. septembrom, lebo... ozaj,
pri‰iel by Franti‰ek aj v takom prípade? 

Uvidíme
Zatiaº bol u nás pozemsk˘ nástupca JeÏi‰a Krista tri-

krát. Dnes uÏ svät˘ Ján Pavol II. nás vystríhal pred stra-
chom: „Nebojte sa!“ – a my sme sa nebáli a pri jeho
druhej náv‰teve sme uÏ mali vlastn˘ ‰tát. A ten ‰tát,
Slovensko, podºa pápeÏovho proroctva má v tomto,
treÈom tisícroãí v˘znamnú úlohu. Na audiencii v chráme
sv. Petra vo Vatikáne 9. novembra 1996 doslova pove-
dal: „Slovensko má veºkú úlohu pri budovaní Európy
tretieho tisícroãia. Dobre si to uvedomte! Je povolané
ponúknuÈ svoj veºmi v˘znamn˘ príspevok k pravému
pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami,
kultúrou, svojimi muãeníkmi a vyznávaãmi, ako aj Ïiv˘-
mi silami svojich nov˘ch generácií. Dobre si to uve-
domte!“

Teraz príde pápeÏ po ‰tvrt˘ raz. Zatiaº nevieme, ão
povie, priãom povzbudenie typu „Nebojte sa, Slováci!“
by nebolo od veci. Lebo sa bojíme, sme ustráchaní,
akoby americk˘ psychológ Albert Biderman (1923-
2003) vyvinul návod „na vyvolávanie strachu“ práve
pre nás a na‰u súãasnosÈ. Stojí za to predstaviÈ jeho
osem bodov, aby sme sa moÏno práve vìaka ich
poznaniu prestali báÈ.   

Takto sa to začalo
Na prvom mieste je izolácia ºudí, ktorá odstráni

schopnosÈ odporu. Izolovan˘ ãlovek sa zaoberá sám se-
bou natoºko, Ïe sa zaãne báÈ následkov toho, ão by
mohol urobiÈ. Stane sa závisl˘m na svojom muãiteºovi. 

Nasleduje zámerné sústredenie pozornosti iba na
vybrané námety a odstránenie v‰etkého ostatného.

Dnes hlavné médiá, televízia a rozhlas, nehovoria o ni-
ãom inom, len o koronavíruse. Akoby neexistovalo niã
iné, len Covid-19, testovanie, m⁄tvi, rakvy, vakcíny...
Vakcína je vraj nádej, nádej na v˘hru v lotérii?   

Po tretie: zámerne spôsobené vyãerpanie a debili-
zácia. Ak ºudia podºahnú strachu z neistoty, zo straty
zamestnania a obávajú sa, ão ìal‰ie príde, debilizácia je
tu, berie ºuìom energiu, vyãerpáva ich. Nie sú schopní
odporu. 

·tvrt˘m bodom sú vyhráÏky. V‰etci musia maÈ zby-
toãné, ba ãasto dokonca ‰kodlivé rú‰ka/náhubky, inak
budú pokutovaní. V‰etci musia dodrÏiavaÈ odstupy,
lebo... VyhráÏky vytvárajú u ºudí pocit neistoty, strachu
a zúfalstva.  

Medzit˘m prichádza „obãasné uvoºnenie“, doãas-
né zmiernenie poÏiadaviek – rovnako ako keì sa cviãí
pes. Pochvala za poslu‰nosÈ. Budúci t˘ÏdeÀ bude
lep‰ie. Na ‰tadióny pustíme zopár ºudí. Aj do krãiem. Aj
do kostolov, ale ão uÏ povedaÈ o cirkevn˘ch hodnostá-
roch, ktorí slúÏia om‰u s rú‰kami aj na verejn˘ch
priestranstvách, akoby sa báli hostie, ktorá je predsa
BoÏím telom, ãi nie?  

A takto pokračuje
Po ‰ieste: ukazovanie v‰emocnosti, my vás ovláda-

me, my v‰etko vieme, je zbytoãné proti tomu bojovaÈ.
Nemáte moÏnosÈ odporovaÈ niãomu z toho, ão príde.
My dobre vieme, Ïe ìal‰ia vlna príde... Bohapusté stra-
‰enie, ãi nieão viac?

A je tu aj poniÏovanie: povinne chodiÈ pred ºuìmi
s „plienkou“ na obliãaji je veºmi poniÏujúce, mnohí si
uÏ zvykli, ale e‰te pred rokom by s nieãím tak˘m nikto
nesúhlasil. PoniÏovanie robí odpor ÈaÏ‰ím, bojíme sa
následkov.   

Napokon je to vyÏadovanie nieãoho nezmyselného
a nedôleÏitého. âím viac triviálna a hlúpa poÏiadavka,
a my s Àou musíme súhlasiÈ, t˘m je väã‰mi poniÏujúca
pre ãloveka. Redaktori, aj keì sú pred kamerou sami,
sú dokonale „onáhubkovaní“, ÈaÏko sa im d˘cha a ÈaÏ-
ko im rozumieÈ. ªudia strácajú úctu k sebe, strácajú
ºudskú dôstojnosÈ. To postupne zlomí ãloveka a urobí
z neho vrcholne poslu‰ného tvora.

Bude to naozaj tak, Ïe stretnúÈ sa s pápeÏom budú
môcÈ len „úplne“ zaoãkovaní? A tí, ktorí napríklad aj
zo zdravotn˘ch príãin sa vakcínovaÈ (s neoverenou
vakcínou) nemôÏu... tí nemajú právo prísÈ do blízkosti
pápeÏa a pomodliÈ sa? JeÏi‰ Kristus predsa chodil aj
medzi malomocn˘ch a Ïehnal im...

Pokiaº ide o Kristínku, vìaka v‰elijak˘m t˘m lock-
downom uÏ dvakrát svadbu odloÏila. Vydá sa v sep-
tembri?  

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Čo bude v septembri?



Pokraãovanie z 1. strany

AÏ keì sa udalosti trochu utrias-
li, tak to zlikvidovali. Ale ºudia ìalej
chodili zapaºovaÈ svieãky na tom
mieste. 

● Ak˘ ste mali z toho pocit?
Myslel som si, Ïe je vojna. B˘vali

sme na Terase a videl som ako idú
tanky a doma sa v‰etko triaslo. Ne-
ìaleko nás bola kriÏovatka, v˘pa-
dovka z Ko‰íc na ·acu, kde  robili v˘-
kopové práce pre potrubie. Nejakí
vojaci tam havarovali a my, deti, sme
im niesli konzervy, pa‰téty a podob-
ne. Videl som, Ïe tí vojaci majú
strach. Boli vyhladovaní, ale báli sa
jesÈ, ãi ich nechceme otráviÈ. No jed-
lo si zobrali a táto spomienka vo
mne dodnes rezonuje.

● Máte súrodencov?
Jedného brata. On e‰te stihol

vy‰tudovaÈ vysokú ‰kolu, ja som ne-
dostal odporúãanie. 

● Kto to zariadil?
·tudoval som v uãili‰ti VSÎ, ktoré

som skonãil s maturitou. ·éfom
personálneho odboru bol Emil Rigo,
jeden z t˘ch predstaviteºov, ão
schvaºovali vstup vojsk do âesko-
Slovenska. TakÏe on alebo ‰éfka
jeho sekretariátu.

● No jeho podpis nebol na
poz˘vacom liste.

Nie, ale on bol ãlenom predsed-
níctva strany, ktoré schvaºovalo
vstup vojsk. Angliãania o tom do-
konca natoãili film a Riga hral nejak˘
ãernoch, lebo on bol cigán. Dopoãul
som sa, Ïe keì sa ºudia o Àom do-
zvedeli pravdu, chceli ho lynãovaÈ.
Vtedy mu pomohol môj otec, bol
predsedom podnikového v˘boru
ROH, ukryl ho v Zlatej Idke. Tam bo-
la centrála odborov. No a on sa mu
potom tak odmenil, Ïe ho po pre-
vierkach vyhodil zo Ïeleziarní. 

● Otec nesúhlasil so vstupom
vojsk?

Keby len nesúhlasil, on mal takú
odvahu, mama nám o tom hovorila,
Ïe bol protestovaÈ u veliteºa vojsk
v Ko‰iciach. Pokojne ho mohli
zastreliÈ, Ïe si nieão také dovolil.

Dokonca v rámci Ïeleziarní podporo-
val vydávanie letákov pre pracujú-
cich, ktoré tlaãili kaÏd˘ deÀ po oku-
pácii. Mal dve deti a nebál sa. Pritom
on mal Rusov rád. Îeleziarne mali
veºa druÏobn˘ch vzÈahov, veì boli
závislé na dovoze rudy z vtedaj‰ieho
ZSSR. Ale okupácia bola uÏ cez
ãiaru.

● Koniec ‰esÈdesiatych rokov
sa niesol v znamení hesla „Socia-
lizmus s ºudskou tvárou“. Slováci
si dokonca vybojovali federáciu
v rámci ‰tátoprávneho usporia-
dania, ão nám âesi dosÈ zazlieva-
li. Tvrdili, Ïe k˘m oni bojujú za
slobodu, Slováci za samostat-
nosÈ. Aj si vybojovali federatívne
usporiadanie ‰tátu. Najmä v mé-
diách bolo cítiÈ  politick˘ odmäk.
Ako sa s tou dobou stotoÏnil vá‰
otec?

Ako som povedal, podporoval
vydávanie letákov, ale nielen to. Keì
okupaãné vojská obsadili redakcie,
v ÏeleziarÀach sa pohybovala vojen-
ská pojazdná vysielaãka, z ktorej vy-
sielali aktuálne spravodajstvo. Je to
zdokumentované. Rusi zúrili, lebo
ich nedokázali zameraÈ. TakÏe to bol
tieÏ otcov vklad do rodiaceho sa od-
poru proti reÏimu. 

● IbaÏe okupácia potlaãila re-
formn˘ proces aj reformátorov.
Ak˘ bol ìal‰í osud vá‰ho otca?

Pri‰li previerky a keìÏe otec bol
proti vstupu vojsk, vyhodili ho z prá-
ce. No to nebolo v‰etko. Oni ho po-
trebovali dostaÈ do väzenia. TakÏe
ho sledovali  a nasadili na neho pro-
vokatérov. V re‰taurácii neìaleko
sochy maratónca, keì uÏ mal otec
vypité, ho zaãali podpichovaÈ. A on
zaãal nadávaÈ na Husáka. Povedal,
Ïe je k...t a na to bol paragraf. Zaují-
mal som sa, kto ho udal. Bol to Bul-
har Ivan Markovsk˘ zo Ïeleziarní.
V podnikov˘ch skleníkoch pestoval
zeleninu a kvety pre potreby Ïele-
ziarní. Z ÚPN mám mená v‰etk˘ch,
ão proti otcovi svedãili. Bulhar bol
v‰ak hlavn˘ udavaã a po roku 1989
u‰iel z republiky. Asi vedel, Ïe ho tu
niã dobré neãaká. 

● A ão ãakalo otca?
V roku 1972 pri‰li do ná‰ho bytu

páni v dlh˘ch koÏen˘ch kabátoch
a zobrali ho. Pol roka strávil vo vy‰et-
rovacej väzbe v Ko‰iciach na Pribino-
vej ulici. V súãasnosti je tam vedecká
kniÏnica. Mama bola z toho taká vy-
koºajená a rozm˘‰ºala, ako mu po-
môcÈ. Zavolala Rigovi, Ïe na neho
nieão vie a Ïe bude rozprávaÈ. V˘sle-
dok bol v‰ak tak˘, Ïe na nás nasadili
sledovaãku. Chlap pred blokom ãítal
noviny, ìal‰í na parkovisku, bolo to
dosÈ drsné. Keì sme to uÏ psychicky
nezvládali, mama sa rozhodla odísÈ
k známym do Malej Idky. 

● Vy ste chodili do základnej
‰koly, takÏe to asi nebolo na-
dlho?

NÁŠ ROZHOVOR
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Zomlel ho august 1968

Ivan Jesensk˘ Foto archív

Ivan Jesensk˘ s Jurijom Gagari-
nom (vpravo). Foto archív
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IsteÏe. ëal‰í problém nastal, keì
nám zastavili vyplácanie detsk˘ch
prídavkov. Aj takto sa reÏim mstil na
nepohodln˘ch ºuìoch. Otec dokon-
ca matke poradil, aby ho zaÏalovala
na súde, Ïe neplatí na deti. To trvalo
dovtedy, k˘m ho neodsúdili. Dostal
15 mesiacov a i‰iel do Ilavy lepiÈ pa-
pierové vrecú‰ka s vrahmi. 

● A vy?
MôÏem povedaÈ, Ïe mama sa

o v‰etko postarala. Nehladovali sme,
rad‰ej si nekúpila topánky, len aby
deÈom niã nech˘balo. V ‰kole sa mi
zasa deti smiali, Ïe mám otca v base
a k˘m iné deti chodili cez víkendy na
chaty, my s mamou do Ilavy za ot-
com. KaÏdé dva mesiace. Mohli sme
mu doniesÈ dvojkilov˘ balíãek. Otec
fajãil, takÏe ão sa asi do takého ba-
líãka zmestilo? Nikdy nezabudnem
na tú náv‰tevnú miestnosÈ a na po-
hºady bacharov.

● Aká kariéra ãakala otca po
návrate z väzenia?

Súdruh Rigo sa postaral, Ïe ho
vyhodili zo Ïeleziarní. Na‰iel si mies-
to zváraãa, kde vyrábali pre Ko‰ice
nejaké ‰portové zariadenia. Asi po
dvoch rokoch ho súdruh Rigo omi-
lostil a zamestnal na periférii podni-
ku v ·aci. Tam bola prevádzka údrÏ-
by nemocnice a pionierskych tábo-
rov. Prijal to miesto, lebo mal dobré
organizaãné schopnosti, ão tam mo-
hol vyuÏiÈ. IbaÏe po dvoch rokoch
skonãil.

● âo sa stalo?
BlíÏila sa jeho päÈdesiatka a spo-

lupracovníci mu chystali barov˘ sto-
lík na kolieskach. V roku 1979, teda
rok pred v˘roãím jubilea, sme boli na
dovolenke, pri‰lo mu zle a k˘m pri‰la
sanitka z Michaloviec, zomrel na in-
farkt. Mal som 16 rokov a videl som
otca zomieraÈ. 

Na pohreb pri‰lo 200-300 ºudí
a samozrejme, e‰tebáci. Kto nechcel
byÈ viden˘, nepri‰iel. Nepri‰iel ani
ná‰ rodinn˘ známy súdruh Rudolf
Schuster, s ktor˘m sme boli spolu na
dovolenke v Taliansku.

● Za b˘valého reÏimu dovo-
lenka v Taliansku, to nebolo pre
kaÏdého?

Îeleziarne mali ‰iroko rozvinuté
druÏobné vzÈahy. Mali aj dobré re-

kreaãné zázemie. TakÏe i‰lo o v˘-
menné dovolenky. Vtedy e‰te Schus-
ter niã neznamenal, s otcom sa po-
znal v podniku. I‰iel b˘vaÈ do ná‰ho
bytu, keì my sme dostali nov˘. Ale
na pohreb nepri‰iel. 

● âo bolo pre vás z tohto ob-
dobia najÈaÏ‰ie? Vnímali ste sku-
toãnosÈ, Ïe otca  neprávom zav-
reli?

Vnímal, vnímal, ale vtedy som to
tak nechápal. Ale vnímal som to ako
krivdu, lebo deti sa mi smiali. Chápal
som, Ïe deti sú deti, mali to od rodi-
ãov. Dospieval som a otec  odi‰iel,
keì som ho najviac potreboval.
A jedno viem, Ïe Rudko Schuster by
nebol prezidentom, lebo otec by sa
o to postaral. On by mu to zrátal.

● âo také? âo by mu zrátal?
âo by mu zrátal? Jeho ãinnosÈ.

Nedopustil by oslavu Schustera. Len-
Ïe na Schusterovi ºudia vidia  Hlavnú
ulicu a vodu. Îe rozhodoval aj
o tom, kto pôjde na púÈ do Levoãe,
o tom sa nehovorí. Av‰ak vodu do
Ko‰íc dal doviesÈ, aÏ keì mesto kola-

bovalo. A dokonca jednu vetvu
z Medzeva. LeÏal som v nemocnici
s jedn˘m Medzevãanom a dobré slo-
vo na neho nemal. Lebo im zmizla
voda v studniach. Stretol som ho aj
po novembri ’89, keì nevedel, ão
bude. Chodil bled˘ ako stena. A od-
razu ho niekto presadil do Sloven-
skej národnej rady. OÏil a kariéra
i‰la. Ako primátor zadæÏil mesto,
urobil stranu na jedno pouÏitie, ako
v˘Èah do prezidentského paláca.
Z rozprávania mamy viem, Ïe to bol
karierista.  Dajte mu palec a zoberie
ruku. Keì sa stal prezidentom, suse-
dovi povedal: uÏ si nebudeme tykaÈ.
Susedovi, ão roky b˘vali vedºa seba. 

● Vá‰ otec tieÏ mohol maÈ
skvelú kariéru...

Môj otec bol idealista. E‰te pred
smrÈou veril tomu, Ïe príde k zmene.
A to bolo v roku 1972. Otec bol re-
habilitovan˘ v roku 1990, aj Ïeleziar-
ne ho rehabilitovali. Za b˘valého za-
mestnanca  prijali mamu. Dostala
nejak˘ch sedem tisíc korún. 

Dokonãenie na 12. strane

NÁŠ ROZHOVOR
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Ivan Jesensk˘ so synmi. Foto archív
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Dokonãenie z 11. strany

● Máte pocit, Ïe vás b˘val˘
reÏim trestal za nelojálnosÈ? 

Urãite. Otca zavreli, rodine neda-
li detské prídavky, mne nedali odpo-
rúãanie na ‰túdium na vysokej ‰kole
a cestovanie? KdeÏe, maximálne do
Maìarska. 

● Spomínali ste, Ïe ste boli
na dovolenke v Taliansku. Kam
ste chceli cestovaÈ?

Nechceli sme. Otec iba tak, aby
otestoval reÏim, si dal ÏiadosÈ na vy-
cestovanie do Juhoslávie. Pri‰iel mu
list, zamieta sa.   

● Myslíte si, Ïe skorú otcovu
smrÈ spôsobilo väzenie?

To viem naisto. On to v‰etko
ÈaÏko zná‰al. Pre‰iel si Ïivotom. Robil
v bani na Ostravsku, na Trati mláde-
Ïe, vedel si ºudí získaÈ. A odrazu sa
ocitol vo väzení s nejak˘mi vrahmi
a lepil papierové vrecká. Taká degra-
dácia sa  nemohla skonãiÈ bez ná-
sledkov. 

● Ako sa vám Ïilo bez otca?
ËaÏko, ch˘bal nám. Neprajníci

oãakávali, Ïe mamka nezvládne na-
‰u v˘chovu. Ale my sme chceli doká-
zaÈ, Ïe sa otec nemusí za nás hanbiÈ.
Mamka zostala sama a venovala sa
len nám. Nedávno mala 84 rokov
a veºa diagnóz. Mrzí ma, Ïe poslanci

zákonom o veteránoch rozdelili poli-
tick˘ch väzÀov. Napríklad mamka je
chorá, potrebuje lieky a musí sa do-
prosovaÈ, vypisovaÈ kadejaké Ïiados-
ti. Volal som do ÚPN a dozvedel som

sa, Ïe za rok vybavia 40 Ïiadostí. âo
to je? Veì tí ºudia majú cez osemde-
siat rokov, sú chorí, niektorí sa ani
nedoÏijú rozhodnutia o príplatku.
Nie je to dobr˘ zákon.

● Odkedy ste ãlenom PV
ZPKO?

Od roku 1995 spolu s matkou.
Aj svoje deti vediem k tomu. 

● S ak˘m zámerom ste vstu-
povali do tejto organizácie?

Dozvedel som sa, Ïe existuje ta-
káto organizácia, tak som pokladal
za samozrejmé, staÈ sa jej ãlenom.
Mrzí ma, Ïe niektorí neprihlásili svoje
deti do organizácie. Îe nás mohlo
byÈ viac. Na snemoch som vídaval
stále t˘ch ist˘ch ºudí. Vyzval som ich,
aby zapojili svoje deti  a pri‰li medzi
nás. Niektorí sú zasa vystra‰ení
a chcú uÏ maÈ pokoj. Ale to nie je
rie‰enie, najmä nie pre b˘val˘ch poli-
tick˘ch väzÀov. Azda trpeli na-
darmo?

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Zomlel ho august 1968

Jurij Gagrin (vpravo) na náv‰teve VSÎ. I. Jesensk˘ v treÈom rade prv˘
zºava. 

·Èastné chvíle s otcom boli predãasne skonãené. Foto archív



Tak toto je otázka, ktorú riešili ľudia pravdy a odvahy v totalite
a ktorú si musíme položiť aj my po dotačnom odkaze z ministerstva vnú-
tra, po  pridusení  rozpočtu o viac ako polovicu zdrojov. Aké „humánne“
likvidovanie organizácie na úrovni toho „humanitárneho bombardova-
nia“ (1999) za to, že nemáme (opäť) jednotný „mainstreamový“ názor
na dianie v minulosti a súčasnosti. 

Odkaz ministerstva a nenávistných médií, ktoré ho do tohto kroku
dotlačili hejtujúcimi, štvavými článkami (denníky N, SME a najmä portál
Aktuality.sk) je viac ako jasný: systém a moc majú problém s pluralitou
názorov a našim šírením svedectva pravdy o prejavoch totality. Trafené
husi zrejme zagágali. 

Tí, čo na vlastnej koži spoznali praktiky  totalitného režimu, sú pre ší-
riteľov nových náhubkových opatrení, najviac nepríjemní. Pochopili sme.
Aj v bývalej totalite išlo o vysielanie signálov. Ale my tento finančný ne-
akceptujeme, lebo by sme popreli sami seba a pamiatku tých, ktorým
zobrali všetko, okrem pravdy. 

My sme sa na rozdiel od KPVS rozhodli, že nezavrhneme od-
kaz tých väzňov, ktorí už nie sú medzi nami a nebudeme len šúchať
nohami, klásť vence a tváriť sa, že v spoločnosti je všetko v najlep-
šom poriadku, keď sa oživujú staré heslá budovania nerozbornej
jednoty a nových, svetlých integračných a globálnych zajtrajškov. 

Nedali nám peniaze, ale nám nedá skúsenosť, vedomie a svedo-
mie zradiť princípy a ukázať, že kráľ je opäť úplne nahý. Korporátne mé-
diá milionárskych vlastníkov ukazujú ľuďom virtuálnu realitu ako to robili
aj socialistické médiá a najmä zapredaní angažovaní novinári na „pul-
ze doby“. Jeden z nich dnes dokonca radí pani prezidentke... 

Robili to tiež v mene údajného „pokroku“, tiež v mene „spoločnej in-
tegrácie“ (socialistického tábora) a tiež v mene výziev na spoločenský
„pokoj“. To aby vláda a karavána zla, rozvratných ideológií, sebakla-
mov aj propagandy, zakrývajúcej ekonomickú, sociálnu, no najmä mo-
rálnu krízu systému opäť dvojtvárnej a dokonca už aj opäť rozdelenej
spoločnosti, mohla napredovať ďalej k priepasti. 

Prečo? 
Lebo ľudia a organizácie, ktoré to vidia a na to poukazujú sú

opäť nezodpovední („triedni nepriatelia“), ktorí vraj šíria akési
„hoaxy“, lebo vraj nechcú „liberálnu demokraciu“. Takto nás totiž
vidí portál Aktuality.sk  

Neviem,  či  sa  inšpirovali  Gustávom  Husákom  a jeho  prejavom
z 24. júna 1949 k „reakčným elementom“ v Čadci, kde ľudia aj časť bis-
kupov odmietli vymeniť vieru za pokoj a ideológiu. Keby Husák poznal
slovo „hoax“, určite by ho v prejave použil. Ale aj jeho reakcia na
pastiersky list arcibiskupa Berana stojí na osvieženie pamäte „ako to
chodí“ v totalite, najmä pre mladšie ročníky. Lebo niečo v podobnej ré-
torike počuť opäť z médií aj z úst politikov.

„Za týchto okolností siahli biskupi...k otvorenému poburovaniu a za-
vádzaniu veriaceho ľudu. Vydali spoločný pastiersky list […], operujú lži-
vými tvrdeniami proti nášmu režimu, poburujú tým veriacich ľudí a tero-
rom chcú zabrániť štátu oddaným kňazom a veriacim, aby zostali
vernými občanmi a oddanými prívržencami nášho zriadenia“. Podľa
Husáka bol to akt „štvavej a lživej propagandy“, a preto „každý statoč-
ný občan Republiky musí odsúdiť tieto banditské metódy...“ A nasledo-
val ten skutočný hoax – teda to, čo sa nestalo a čo si súdruh Husák vy-
myslel, lebo nijaká vražda sa nestala. Mlčiacej a zastrašenej väčšine
adresoval skoro ako dnes apel, že ide o „zrejmé úmysly rozvracačov

štátu, ktorým nevyhovuje pokoj v našich obciach a mestách“. Ešte sa po-
vyhrážal, že „kto sa dopúšťa zločinov a kto porušuje zákony... na toho
doľahne „celá ťarcha zákonných následkov“.

Pamätníci vedia, že nijaká vražda sa nestala. Ešte aj autor zázna-
mu prejavu (Bašťovanský) píše len o „výtržnostiach“. Husák sa vyhecoval
v angažovanom boji proti triednym nepriateľom a Cirkvi až ku konšpi-
račnému tvrdeniu. Pravda je taká, že jediný, kto tu  (politické) vraždy pá-
chal bol represívny komunistický režim a jediný, kto zavádzal bola ofi-
ciálna propaganda. Ale výroky súdruha Husáka viedli k tvrdým opatre-
niam, ktoré prijal Zbor povereníkov. Ako by som mal déja vu s dnešnými
praktikami politikov, aj novinárov. 

Autorka pamfletov na PV ZPKO Ivana Hečková (Aktuality) by mo-
hla pochopiť o.i. aj význam tr. paragrafov „rozvracania republiky“, keď
ich dáva do negatívnej konotácie.

Súčasné protesty ľudí a zablokovanie cesty v centre Bratislavy
stačili angažovaným novinárom, aj politikom na to, aby ako Husák
volali po použití prostriedkov polície voči reakčným elementom, či-
že ľudu, ktorý má v demokracii právo vyjadriť nespokojnosť - po-
dobne ako pred 72 rokmi v Čadci a v iných mestách. 

V tomto kontexte sú tvrdenia súčasného ministerstva voči našej or-
ganizácii a pseudo dôvody škrtenia dotácie fabulácie. Veď to naši čle-
novia volali po demokracii, ľudských právach, slobode prejavu, názoru
aj tlače vtedy, keď mnohí z terajších  mentorov a našich kritikov (prípad-
ne ich rodičia) poslušne prisluhovali totalitnému režimu.

Ešte aj tí prisluhovači, čo súdili „rozvracačov republiky“ sa tvária
ako „zodpovední“ reformátori justície a spoločnosti. Ich potomkovia de-
lia opäť spoločnosť na dobrých a zlých; na poslušných a radikálov; na
zodpovedných a antivaxerov; opäť rozdúchavajú studenú vojnu, akurát
že si vymenili tú „správnu svetovú stranu“ - Východ za Západ. 

Vediac tieto skutočnosti, sme si položili vo vedení otázku, či
budeme pokračovať v šírení svedectva o pravde, skutočnej slobo-
de, ukazovať na falošné predstavy, sebaklamy, cenzúru aj auto-
cenzúru, na slepo oddané nasledovanie našich nových vzorov; či
sa postavíme proti zavádzaniu nových totalitných praktík a ideoló-
gií do spoločnosti, vytváraniu nových  politických väzňov presved-
čenia, o ktorých naša mládež ani len netuší, v čom môže skončiť ich
virtuálna „sloboda“ a „budúcnosť“? Odpoveď je: Áno. Lebo inak
ani nemôžeme.  

Každá ideológia v histórii civilizácie vždy začínala s nadšením, bú-
raním „starých poriadkov“, nejakej formy údajnej „nespravodlivosti“, aby
nakoniec nastolila totalitnú diktatúru jedného správneho názoru pre všet-
kých. Každý prienik ideológie – ako sa to deje aj dnes a už okato
skončil diktatúrou menšiny nad (demokratickou) väčšinou. Malý zlomok
nacistov ovládol terorizovanie nielen Nemecka; pol milióna komunistov
ovládalo 14,5 milióna občanov v ČSSR. 

Toto poznanie indícií, signálov, metód, praktík, manipulácií aj pro-
pagandy nás spolu s povinnosťou hovoriť o pravde,  keď iní (opäť) zba-
belo mlčia zaväzuje k morálnemu a nie materiálnemu rozhodnutiu. Dú-
fam, že hovorím z duše väčšiny našich členov, aj sympatizantov a všet-
kých slobodomilovných ľudí na Slovensku. Jedno je totiž isté v každom
systéme zla – pravda nakoniec zvíťazí.

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO

KOMENTUJEME
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Dilema: Hovoriť pravdu, alebo mlčať a šúchať nohami?



Bolo nieão po jedenástej, vo ‰tvr-
tok 1. júla 2021, keì som na‰la budo-
vu a na nej známu tabuºu: Múzeum
zloãinov a obetí komunizmu. Na zvon-
ãek nikto nereagoval, po niekoºk˘ch
minútach som videla prichádzaÈ mla-
dého muÏa. 

- Idete do múzea zloãinov a obetí
komunizmu? – sp˘tala som sa.

- Nie, tu je internát a ja tu b˘vam.
UÏ dva roky, ale o Ïiadnom múzeu
som nepoãul.

- Tá tabuºa je dosÈ veºká, nikdy ste
si ju nev‰imli?

Neveriacky si obzerá informaãnú
tabuºu a vchádza dnu.

Stojím pred budovou a ãakám.
Keì sa niã nedeje zavolám na telefón-
ne ãíslo Obãianskeho zdruÏenia Nená-
padní hrdinovia a dozvedám sa, Ïe
múzeum funguje, muÏsk˘ hlas mi
oznamuje, Ïe hneì zavolá Anke Kala-
futovej, ktorá mi otvorí.  

Anna Kalafutová je príjemné mla-
dé dievãa, práve skonãila vysokú ‰kolu
ekonomickú a chce pokraãovaÈ v dok-
torandskom ‰túdiu. V OZ je koordiná-
torkou pre vzdelávanie. Vstupujeme
do suterénu budovy, vchádzame do
miestnosti asi 4x4 metre. Je plná kníh,
na jednej zo stien je premietacie plát-
no, plno ‰katúº. Anka je zhovorãivé
dievãa a dozviem sa, Ïe uÏ na základ-

nej ‰kole v KeÏmarku, odkiaº pochá-
dza, sa zapojila do projektu Nenápadní
hrdinovia. Pokraãovala v Àom aj na
strednej ‰kole a tak sa dostala aj do
tohto múzea, ktoré je prakticky
centrálou OZ Nenápadní hrdinovia. 

Z rozhovoru vyplynie, Ïe Anka má
v rodine ºudí postihnut˘ch b˘val˘m re-
Ïimom, dokonca jeden z jej predkov
zahynul v sovietskom gulagu. Zjavne ju

osudy ºudí, ão preÏili teror komunis-
tickej moci, zasiahol a dokáÏe o nich
zaujímavo hovoriÈ. UkáÏe mi e‰te
jednu miestnosÈ, podstatne men‰iu,
kde sú naukladané broÏúrky o Silvovi
Krãmérym i veºk˘ portrét Rudolfa
Dobiá‰a. Dozviem sa, Ïe ho navrhli na
udelenie Nobelovej ceny za literatúru,
no neuspeli, ale aspoÀ sa zviditeºnili.
Oveºa lep‰iu odozvu má práca na ‰ko-
lách. 

- Do ‰kôl vás pú‰Èajú bez problé-
mov?

- Bez problémov.
Anka spomenie, s ktor˘mi samos-

právnymi krajmi sa im najlep‰ie spolu-
pracuje a posÈaÏuje si na nedostatok
finanãn˘ch prostriedkov. Spomenie, Ïe
múzeum mohlo maÈ celkom inú kvali-
tu, keby bol pre‰iel návrh b˘valej pre-
miérky Ivety Radiãovej na zriadenie
múzea. Takto existuje len v priesto-
roch, ktoré im poskytla Vysoká ‰kola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlÏ-
bety. 

Múzeum má svoju expozíciu aj vo
vonkaj‰ích priestoroch, kde sú umiest-
nené tabule blahoslavenej Zdenky
·elingovej, Silvestra Krãméryho a Vla-
dimíra Jukla. 

- Múzeum zloãinov komunizmu,

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Koľko tých múzeí komunizmu máme? Žiadne!

SprievodkyÀa bratislavsk˘m Múzeom zloãinov a obetí komunizmu 
Anna Kalafutová. Foto Eva Zelenayová

Predsedníãka RO PV ZPKO v Pre‰ove Mária Dvorãáková poãas prehliadky
ko‰ického múzea. Foto Eva Zelenayová



ktoré minul˘ t˘ÏdeÀ otvorili v Ko‰iciach
je súãasÈou vá‰ho múzea?

- Áno. 
- Zaujímavé, lebo v médiách sa ob-

javila informácia, Ïe Ko‰ice predbehli
Bratislavu. 

O zriadenie múzea zloãinov komu-
nizmu sa veºmi usilovala aj na‰a orga-
nizácia. No vÏdy narazila na politickú
(ne)vôºu. Dokonca sme na‰ich ãlenov
poÏiadali o artefakty, ktoré by sa moh-
li staÈ exponátmi múzea. V bratislav-
skom múzeu niã nepripomínalo dobo-
vé artefakty. Na‰a organizácia navrho-
vala zriadiÈ múzeum v niektorej
z väzníc, ako napríklad v Bukure‰ti ale-
bo v budove b˘valej ·tB v Bratislave.
V roku 2010 na tlaãovej konferencii
k tejto téme Hubert Knabe, riaditeº b˘-
valej väznice STASI v Berlíne, povedal,
Ïe „Slovensko je posledn˘m bielym
miestom v postkomunistickej Európe
bez takejto in‰titúcie.“ Priestory ani vy-
bavenie múzea v Bratislave, ktoré
vzniklo v roku 2012 a sídli v dvoch piv-
niãn˘ch miestnostiach, nie je reprezen-
tatívnou, ani ‰tátnou  in‰titúciou. 

Ako je to v Ko‰iciach?
Dohodol som sa so zakladateºom

múzea  pánom Pavlom Hricom, Ïe
múzeum nav‰tívime 15. júla. Stretne-
me sa o desiatej hodine – informoval
ma podpredseda PV ZPKO a predseda
RO PV ZPKO v Ko‰iciach ·tefan Novák.
Aj tak bolo. Skupinu ãlenov PV ZPKO

privítal a priestormi múzea, ktoré otvo-
rili 24. júna tohto roku, sprevádzal pán
Hric. Zaujímalo nás, kto je zriaìova-
teºom Múzea obetí komunizmu v Ko-
‰iciach. 

- Vytvorili sme konzorcium, ktoré
tvoria: OZ Nenápadní hrdinovia zastú-
pené Franti‰kom Neupauerom, OZ sa-
mizdat.sk zastúpené Jánom ·imulãí-
kom, OZ Amadeus zastúpené Petrom
ëuri‰om a moja firma Apex, a.s. Ko‰i-
ce, povedal P. Hric. Zmluvu o spoluprá-
ci máme podpísanú s ÚPN a rokovali
sme aj s RTVS, ale tam to ide veºmi po-
maly, pokraãoval pán Hric. TakÏe opäÈ
absencia ‰tátu. O vytvorenie múzea

‰tyridsaÈroãného obdobia trvania ko-
munistického reÏimu  nemala a nemá
Ïiadna vláda záujem. 

Na‰ich ãlenov veºmi zaujala mapa
obetí komunizmu. Jednotlivé obce sú
na nej oznaãené symbolmi, ktoré zo-
brazujú, aké obete priniesli ich obyva-
telia. Viacerí si mapu aj vyskú‰ali. 

Múzeum je umiestnené v b˘valom
me‰tianskom dome v Ko‰iciach Sta-
rom meste v dvoch krídlach, ktoré
spája precízne upravené átrium. Ide
o prvé multimediálne múzeum na Slo-
vensku. Na rozlohe 300 m2 je hlavná
v˘stavná miestnosÈ na prezentáciu té-
my v˘stavy, malá kinosála, kniÏnica
samizdatu a predná‰ková sála. Dozve-
dám sa, Ïe Nadácia Konrada Adenau-
era je partnerom múzea. Prekvapí pa-
nel o podzemnej Cirkvi, kde je ako
prv˘ uveden˘ Vladimír Jukl a aÏ na
druhom mieste Ján Chryzostom kardi-
nál Korec. 

Na Slovensku ani za vy‰e tridsaÈ
rokov od zmeny reÏimu nevzniklo
Ïiadne ‰tátne múzeum obdobia ko-
munizmu. Múzeum, ktoré by sprost-
redkovalo Ïivot poãas tohto obdobia,
nielen obete komunizmu. Ktoré by
prinieslo hlavn˘ch aktérov reÏimu, jeho
filozofiu a v˘voj aÏ k jeho pádu. Niã ta-
ké komplexné sa dosiaº nezrodilo. Pre-
ão? Preão nemáme záujem, aby mladé
generácie spoznali minulosÈ svojho ná-
roda? Azda nemáme chuÈ si ju znovu
zopakovaÈ! 

Eva Zelenayová

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Múzeum v Ko‰iciach nav‰tívili: zºava Juraj Vrábel, Marika Tomová, ·tefan
Novák, Roman Jesensk ,̆ Ján BrodÀansk ,̆ Marián Îalobin a Mária 
Dvorãáková. Foto Eva Zelenayová 

Zakladateº Múzea zloãinov komunizmu Pavol Hric. Foto Eva Zelenayová



Keì v roku 1955 vy‰la kniha Wernera Kel-
lera A Biblia má predsa pravdu, vzbudila veºk˘
ãitateºsk˘ ohlas. Nik predt˘m sa nepokúsil
takmer neprehºadné mnoÏstvo vedecky zabez-
peãeného materiálu predloÏiÈ verejnosti a dopl-
niÈ ich citátmi z Biblie. 

Odvtedy do vydania kniÏky Johna C. Len-
noxa 7 dní, ktoré rozdeºujú svet s podtitulom
Vznik vesmíru podºa knihy Genezis a moder-
nej vedy, uplynulo 61 rokov. Za ten ãas veda
o vzniku vesmíru v˘razne pokroãila. Od odváÏ-
neho, ba priam provokujúceho titulu kniÏky sa
teda právom oãakáva veºk˘ posun. Do  reklamy
Lennoxovej kniÏky sa zapojil nekresÈansk˘ kon-
zervatívny denník Postoj, ktor˘ mimochodom
zaloÏili novinári z liberálnych médií, z denníka Sme a t˘Ï-
denníka .t˘ÏdeÀ.  

Oxfordsk˘ profesor si dal za cieº objasniÈ sedem stvorite-
ºsk˘ch dní, ako ich prezentuje biblick˘ text a dokázaÈ, Ïe sú
v súlade s modernou vedou. V dne‰nej dobe uÏ to nie je ni-
jaká gigantická úloha, lebo dôkazov o vzniku vesmíru, ako
ho obrazne podáva kniha Genezis, je dostatoãné mnoÏstvo.
Napriek tomu sa profesor Lennox potkol a zamotal, namies-
to vysvetºovania  zahmlieva. Neprekonateºn˘m problémom
pre autora je deÀ prv˘ a ‰tvrt˘. Podºa knihy Genezis dielo pr-
vého dÀa znie: I riekol Boh: “Buì svetlo!“ a bolo svetlo.
O diele ‰tvrtého dÀa Genezis uvádza: „I riekol Boh: „Buìte
svetlá na nebeskej oblohe na rozdeºovanie medzi dÀom
a nocou. A buìte na znamenie pre doby, dni a roky! I buì-
te svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetºovali zem!“
A stalo sa tak. A uãinil Boh dvoje veºk˘ch svetiel, väã‰ie, Ïeby
vládlo dÀom, a men‰ie, Ïeby vládlo nocou, a aj hviezdy.

Veľký tresk sa začal žiarením
Lennox o texte ‰tvrtého dÀa polemizuje: „Ak tento text

znamená, Ïe slnko vzniklo na ‰tvrt˘ deÀ, potom Origenes
(Ïil v rokoch 150-215) kládol veºmi rozumnú otázku: „Ak
slnka nebolo, ako máme rozumieÈ prv˘m trom dÀom s ich
veãerami a ránami?“  (...) Niektorí na prekonanie tejto
ÈaÏkosti predpokladali existenciu neslneãného svetelného
zdroja, ktor˘ pôsobil poãas prv˘ch troch dní. No okrem to-
ho, Ïe takto by sa prvé tri dni stále ponechali ako nedefino-
vané, o takomto svetelnom zdroji nevieme niã ani z Písma,
ani z vedy,“ uzatvára problém Lennox, ibaÏe sa kardinálne
m˘li. 

Slovensk˘ fyzik Július Krempask˘ vydal v roku 2006 vo
vydavateºstve Slovenskej akadémie vied Veda knihu Veda
verzus viera?, v ktorej ako vedec – fyzik objasÀuje, kde sa
vzalo svetlo v prv˘ deÀ stvorenia: „Dlho bolo dosÈ podivné,
a ãasto sa to povaÏovalo za dôkaz o m˘tickej povahe Biblie,
Ïe autor knihy Genezis umiestnil stvorenie Slnka aÏ do ‰tvr-
tého dÀa, ale zrod svetla uÏ do prvého dÀa. Kde sa tu vzalo

svetlo bez Slnka? Nech uÏ to bolo z ak˘chkoº-
vek príãin, dnes vieme, Ïe jedine tak je to
správne. Uviedli sme uÏ, Ïe skutoãne prv˘m
fenoménom, ktor˘ vygenerovala hmota vo
Veºkom tresku, bolo svetlo, presnej‰ie  veºmi
tvrdé elektromagnetické Ïiarenie. Takisto vie-
me, Ïe svetlo tvorí súãasÈ ‰irokého spektra
elektromagnetick˘ch Ïiarení, preto pouÏitie
slova „svetlo“ je tu oprávnené a vzhºadom na
informácie, ktor˘mi disponovali na‰i dávni
predkovia, v podstate aj jediné moÏné. Toto
„svetlo“ sa v podobe reliktového Ïiarenia za-
chovalo aÏ do súãasnosti.“  Ako sa mohol
Lennox  pustiÈ do  písania kniÏky, ktorá mala
objasniÈ sedem dní stvorenia bez toho, aby sa

oboznámil s doteraj‰ími v˘sledkami vedy v tejto oblasti?  

Fenomén motýlieho krídla
Július Krempask˘ poskytol rozhovor Svedectvu (ã.

2/2017) a je aj súãasÈou kniÏky Zrkadlenie, ktorú som vydala
na sklonku minulého roku. V rozhovore, okrem toho, Ïe jas-
ne popisuje vznik vesmíru a jeho zákonitosti, hovorí aj
k dne‰n˘m dÀom: „No fyzika zistila, Ïe Boh tie zákony zvolil
tak, Ïe na urãitej úrovni rozvoja a v˘voja sa generuje situá-
cia, ktorej hovoríme chaotická dynamika. (...) Áno, to je fe-
nomén 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.“ Na otázku, ãi nesmerujeme k tomu,
odpovedal: „Nesmerujeme, pretoÏe neuróny sa v mozgu
pohybujú chaoticky, v reÏime deterministického chaosu,
preto kaÏd˘ ãlovek rozm˘‰ºa autonómne. KaÏd˘ ãlovek je
autonómna bytosÈ.“  A na otázku, ãi  veda predsa len nedo-
káÏe s ºuìmi nieão také urobiÈ, odpovedal: „MôÏe, ale ão by
to chcelo?! V mozgu sú miliardy neurónov a na to, aby sme
zvládli správanie miliardy neurónov by sme potrebovali poãí-
taãe väã‰ie ako celá slneãná sústava. âiÏe nikdy nebude ãlo-
vekovi dané, aby bol schopn˘ narábaÈ s tak˘mi obrovsk˘mi
systémami ako je mozog. DokáÏeme spracovaÈ systém, kto-
r˘ 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. (...) No zistili, Ïe v tomto smere si ãlovek neporadí.
Jednoducho mechanizmus práce mozgu a sféra citov, ra-
dosti 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.“  

Zachráni ºudstvo táto hranica pred pokusmi  zacielen˘mi
do DNA? 

Eva Zelenayová
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Aj oxfordský profesor sa môže mýliť

A bolo svetlo – aj bez Slnka



V ZRKADLE ČASU
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Keď 22. júna 1941 vypukla vojna medzi Nemeckom a Sovietskym
zväzom, dobovo nazývaná aj vojnou proti boľševizmu, okrem iných sa
jej zúčastnila aj slovenská armáda. Na jej čele stál generál Ferdinand
Čatloš, minister národnej obrany a bývalý čsl. legionár. Svoj vzor Čatloš
videl v gen. Štefánikovi a v zapojení sa do ťaženia na východe podľa ne-
ho armáda priamo nadväzovala na Štefánika, ktorý proti boľševikom
bojoval už v roku 1919 na Sibíri. 

Keďže s postupom do sovietskeho vnútrozemia pribúdalo padlých,
minister rozhodol, že budú zvážaní na tzv. ústredné cintoríny, ktorých sú-
časťou bol aj veľký pomník. V prvom roku vojny, 1941, vznikli tri: jeden
na území Poľska, nad obcou Záluž pri Sanoku. Dva na Ukrajine –  na
Janovskom cintoríne v Ľvove a v Lipovci vo Vinnickej oblasti. 

Cintorín v Záluži
Prvou skúškou ohňom pre slovenských vojakov bolo dobýjanie sovietskych

betónových bunkrov na tzv. Ribbentrop-Molotovovej línii, 26.-27. júna, kde padlo
sedem jej príslušníkov. Boli prvými pochovanými na cintoríne v Záluži, malej obci
pri Sanoku. Príslušníci Pracovného zboru slovenskej armády, tzv. tvorníci, na návr-
ší za obcou vybudovali vojenský cintorín a v jeho strede mohylu s pôdorysom tri
krát tri metre a výškou asi päť metrov. Stavbe sa venovali skúsení murári, tesári
a kamenári a použité boli tie najkvalitnejšie materiály. Pochovaní dostali liatinové
kríže. Mohylu dokončili v septembri 1941. Boli na nej umiestnené dve mramorové
tabule s menami 14 pochovaných. Postupne pribudli aj ďalší vojaci, ktorí umreli
v dôsledku rôznych tragických incidentov. Najväčším v tomto smere bolo utopenie
16 vojakov počas náhlej povodne, ktorá ich zachytila pri stavbe mosta cez rieku
Stryj 20. októbra 1941. V Záluži odpočíva 15 z nich. Dovedna tu leží 36 našich
vojakov a jeden neznámy. 

Pomník v Ľvove
Druhý pamäťový monument začali tvorníci budovať v Ľvove, ktorý bol dôle-

žitou tepnou v ťažení na východ, a bol aj sídlom slovenskej posádky. Centrum his-
torického regiónu Halič (lat. Galícia), sa po prvom delení Poľska v roku 1772 stal
súčasťou Habsburskej ríše (Rakúska) ako Lemberg. V roku 1918 sa vrátil do Poľska
ako Lwów a po štvrtom nemecko-sovietskom delení Poľska v r. 1939 bol zasa sú-
časťou ZSSR. Po národnostnej stránke bol prevažne poľský, nábožensky prevažne
gréckokatolícky. Mestský cintorín na Janovskej ulici sa počas vojny menil na vo-
jenský. Nad 18 slovenskými hrobmi tvorníci vybudovali krásny betónový pomník
v tvare rovnoramenného dvojkríža, do ktorého bolo vyryté hlinkovské heslo Za
Boha život, za národ slobodu. Pod ním, na tabuľke s menami pochovaných, sa čnie
nápis: „Obeťami k víťazstvu. Tu ležia hrdinovia slovenskej armády, ktorí zomreli vo
vojne, keď išlo o zaistenie slovenskej samostatnosti a slobody.“ Ľvovský pomník bol
slávnostne odhalený ako vôbec prvý, a to v nedeľu 19. októbra 1941.

Lipovecký cintorín
Pri ďalšom postupe na východ 22. júla 1941 narazila Rýchla brigáda v pries-

tore ukrajinského mestečka Lipovec vo Vinnickej oblasti na elitnú 44. horskú stre-
leckú divíziu. V tvrdom boji zahynulo 70 príslušníkov brigády, ďalších asi 6 zom-
relo na následky zranení neskôr a asi 167 bolo ranených. Do zajatia padlo vyše
20. Straty na sovietskej strane však boli niekoľkonásobne vyššie. Každopádne,
pre slovenskú armádu bola bitka najkrvavejšou v jej trojročnom nasadení v ZSSR. 

Padlí boli pochovaní na provizórnom cintoríne pri Lipovci. Na každom hrobe
bol kríž z brezového dreva s prilbou. (Ako zaujímavosť možno uviesť, že bol vy-
hradený len pre Slovákov, 12 nemeckých vojakov tu nedovolili umiestniť). Tu v ro-
ku 1941 príslušníci Pracovného zboru postavili šesťmetrový betónový obelisk

v tvare ihlana, s motívom rovnoramenných dvojkrížov po bokoch. Obelisk sa stal
dominantou cintorínu. Provizórne brezové kríže na hroboch nahradili železnými.
Keďže cintorín bol ústredným, aj v nasledujúcom období sem zvážali ostatky pad-
lých. Podľa písomných údajov tu bolo do apríla 1942 pochovaných 133, celkovo
údajne až 368 tiel. Pôvodné dosky s menami pochovaných sa však nezachovali.

Osudy objektov po roku 1944
Aj po slávnostnom otvorení venovali štátne orgány pietnym miestam veľkú

pozornosť. Minister Čatloš v marci 1942 určil osobitného dôstojníka na udržovanie
vojnových hrobov, ktorý mal k dispozícii poľnú pracovnú rotu s 80 tvorníkmi, vrá-
tane špecialistov ako železobetonári, murári, zámočníci či záhradníci. Rota mala
na starosti exhumácie a zvážanie ostatkov vojakov na tzv. ústredné cintoríny, ako
i údržbu, dokončovanie rozpracovaných či budovanie nových mohýl. Obratom fron-
tovej situácie sa však všetko zmenilo. Rozostavané projekty sa zastavili. Tragickým
zásahom do prvého pietneho objektu bola cielená deštrukcia mohyly, ktorú krátko
po skončení vojny poľskí ženisti vyhodili do vzduchu. Rozkradnuté či zničené boli
aj liatinové kríže z hrobov. Z pôvodného areálu ostali len betónové ohradníky,
miestami ešte spojené reťazami. 

Podobne ako poľská, aj obnovená sovietska moc cintoríny a pomníky spojené
s okupačnými armádami ničila. Tento osud postihol všetky nemecké či rumunské
cintoríny. Avšak dva slovenské pomníky, v Ľvove a Lipovci prežili. Pomník v Ľvove
síce pustol, no stál. Komplikovaný osud mal i Lipovec. I keď väčšina hrobov bola
zrovnaná so zemou, samotný šesťmetrový monument prežil. Stalo sa tak zásluhou
miestneho obyvateľstva, ktoré sa dvakrát postavilo proti sovietskej moci a jej
snahe pomník ako „nevhodný“ zbúrať. Dôvodom úcty boli pozitívne skúsenosti
s pôsobením slovenských vojakov.  

Kriesenie pamäti
Do pozornosti slovenskej politiky sa slovenské pietne miesta dostali až po ob-

novení štátnej samostatnosti v roku 1993, avšak iba nakrátko. 20. júla 1996, pri
55. výročí bitky, Lipovecký cintorín navštívila 25-členná oficiálna delegácia SR na
čele s gen. Jánom Repaským a šéfom Úradu vojenských duchovných plk. Ignácom
Jurušom. Výsledkom návštevy bola aj nová tabuľka umiestnená na vtedy „bez-
menný“ pomník. 

Po roku 1998 záujem štátnych orgánov SR o pomníky v ZSSR zmizol. Keďže
ide o vojakov, ktorí nebojovali za Československo, ale za štátnu samostatnosť Slo-
venska, sú pre dnešnú SR nežiadúci. Nezáujem štátnych orgánov aspoň čiastočne
nahradila aktivita o.z. Múzeum ozbrojených zložiek 1939 – 1945, ktoré v r. 2016
– 2019 zabezpečilo, na základe vyzbieraných prostriedkov rekonštrukciu pomní-
kov v Lipovci i v Ľvove, a čiastočne aj obnovu hrobových miest na lipoveckom cin-
toríne. Na túto zbierku prispeli aj niektoré samosprávy, ktoré tam majú pochova-
ných svojich rodákov. Martin Lacko

Slovenské vojnové cintoríny z roku 1941



Národné zhromaÏdenie  ºudovodemokra-
tického âeskoslovenska  11. júla pred sedemde-
siatimi rokmi jednomyseºne  prijalo  zákon
o ochrane ‰tátnych hraníc. Pod poradov˘m ãís-
lom 69 /1951 zb . zaãal platiÈ okamÏite. V úvod-
nom  paragrafe  sa tvrdilo, Ïe na „zabezpeãenie
pokojnej v˘stavby socializmu v na‰ej vlasti treba

úãinne chrániÈ ‰tátne hranice pred prenikaním v‰etk˘ch nepria-
teºov tábora pokroku a mieru. Ochrana ‰tátnych hraníc je preto
povinnosÈou kaÏdého obãana.“ Skutoãn˘m cieºom zákona
a ìal‰ích súvisiacich opatrení bolo znemoÏniÈ odchod obyvate-
ºov vystaven˘ch represáliám v ºudovodemokratickom raji alebo
nesúhlasiacich s komunistickou diktatúrou do Rakúska a zá-
padného Nemecka. A práve hranice s oboma kapitalistick˘mi
krajinami museli byÈ osobitne stráÏené podºa sovietskeho vzoru
a ur˘chlene sa budovala Ïelezná opona.  

Zákon zveril ochranu hraníc Ministerstvu národnej bezpeã-
nosti, ktoré ju vykonávalo prostredníctvom osobitného druhu
ozbrojen˘ch jednotiek, takzvanej Pohraniãnej stráÏe (PS). Podºa
zákona sluÏba v pohraniãn˘ch útvaroch bola v˘znamná, zodpo-
vedná a namáhavá, mohli ju vykonávaÈ len vybraní príslu‰níci
pracujúceho ºudu. PreloÏené do ºudskej reãi, len dôkladne pre-
verení a podºa moÏnosti politickému systému oddaní jedinci.
Pri v˘kone sluÏby im zákon dovolil pouÏiÈ zbraÀ aj na neozbro-
jen˘ch obãanov. Prijatím zákona vyvrcholil proces sprísÀovania
pohraniãného reÏimu, ktor˘ sa rozbiehal po vojne a akceleroval
najmä po komunistickom prevrate vo februári 1948. UÏ v tom
istom roku slovensk˘m roºníkom z obcí leÏiacich v blízkosti hra-
nice s Rakúskom zakázali osievaÈ polia vzdialené dva kilometre
od hraniãnej ãiary vy‰‰ie rastúcimi poºnohospodárskymi kultúra-
mi. V nasledujúcom roku museli v tomto priestore rozobraÈ
a zlikvidovaÈ v‰etky núdzové prístre‰ky a poºné koliby. V tej
dobe sa hranice uÏ prísne stráÏili novozriaden˘m pohraniãn˘m
vojskom,  vybaven˘m automatick˘m zbraÀami.  

Cestovné pasy len pre preverených
ZároveÀ bol prijat˘ zákon o cestovn˘ch pasoch a povinnosÈ

prekraãovaÈ hranice len s pasom na pohraniãn˘ch priechodoch.
Nárok na vydanie osobného cestovného pasu nemal kaÏd˘ ob-
ãan automaticky ako tomu bolo v minulosti, iba prekádrovaná
a schválená osoba. V rámci novely trestného zákona prijatej ro-
ku 1950 sa  nedovolené opustenie republiky trestalo väzením
od jedného do piatich rokov, priãom podmieneãn˘ trest bol vy-
lúãen˘. Pravda, dotyãn˘ nemusel vôbec republiku opustiÈ, staãi-
lo, Ïe bol zadrÏan˘ pri pokuse prekroãiÈ hranicu alebo pri ºsti-
vom vniknutí do hraniãného pásma. Za priÈaÏujúcich okolností
ak˘m bol úmysel zadrÏaného ‰kodiÈ v zahraniãí ºudovodemo-
kratickému zriadeniu, mohol byÈ dotyãn˘ potrestan˘ aj doÏivo-
tím. 1. apríla 1950 bolo v˘nosom ministerstva vnútra zriadené
pohraniãné pásmo. Na Slovensku sa to t˘kalo okresov Skalica,
Malacky, Bratislava vidiek a Bratislava mesto.  Hraniãné pásmo
malo hæbku dva aÏ ‰esÈ, v˘nimoãne i dvanásÈ kilometrov. Bolo
oznaãené bielymi tabuºami s ãerven˘m nápisom: Pozor – hra-
niãné pásmo, vstup len na povolenie. Zákon 69/1951 spätne le-

galizoval vytvorenie hraniãného pásma, keì v desiatom para-
grafe urãil, Ïe vstup a pobyt na urãitej ãasti územia ‰tátu je
zakázan˘ alebo dovolen˘ len na osobitné povolenie.

Zakázané pásmo
V samotnom hraniãnom pásme bolo v blízkosti geografic-

kej hranice zriadené e‰te zakázané pásmo, kam mohli vstúpiÈ
len  preverené osoby v sprievode pohraniãnej hliadky. Od hra-
niãného pásma bolo oddelené dvoma a na niektor˘ch úsekoch
aÏ ‰tyrmi plotmi. Prv˘ asi dva metre vysok˘, tvorila spleÈ ostna-
t˘ch drôtov s úãelom zabrániÈ alebo skomplikovaÈ prístup do
zakázaného pásma. ëal‰í plot v tvare písmena T, vysok˘ 2,5 aÏ
3 metre, naz˘van˘ signálny s elektrick˘m napätím najprv 24
voltov. Tento zároveÀ signalizoval  miesto naru‰enia a spú‰Èal
poplach v najbliÏ‰ej posádke pohraniãnej stráÏe. V rokoch 1953
aÏ 1963 bol tento plot pod vysok˘m napätím 2000 aÏ 6000
voltov, ktoré paradoxne zabilo viac pohraniãiarov ako takzva-
n˘ch naru‰iteºov. Posledn˘ plot slúÏil ako zábrana pre zver. 

Tento priestor oznaãovali biele tabule s ãiernym v˘straÏn˘m
nápisom: Pozor! Zakázané pásmo, vstup zakázan˘! Bolo to
vlastne pásmo smrti, doplnené do polovice päÈdesiatych rokov
aj protipechotn˘mi mínami. V dostatoãnej vzdialenosti od po-
hraniãného plotu vybaveného aj stráÏnymi veÏami boli postup-
ne umiestnené drôtené signálne nástrahy, ktoré v noci automa-
ticky spú‰Èali reflektory, osvetºujúce priestor, kde sa mali
nachádzaÈ prípadní naru‰itelia ‰tátnej hranice. Cez deÀ prost-
redníctvom signálneho drôtu sa vypú‰Èali farebné rakety, ãi
svetlice  oznamujúce pohraniãnej stráÏi prítomnosÈ cudzej oso-
by. Zo zakázaného pásma leÏiaceho za pohraniãn˘m plotom sa
museli vysÈahovaÈ v‰etci obyvatelia a ich príbytky boli demo-
lované. 

Nespoľahlivých vysťahovali
V októbri 1951 sa rozhodlo o posilnení pohraniãn˘ch obcí

spoºahliv˘mi kádrami. Národné v˘bory v spolupráci s bezpeã-
nostn˘mi referentmi v okrese mali vypracovaÈ zoznam osôb,
ktor˘m nemal byÈ povolen˘ pobyt v pohraniãí a museli sa vysÈa-
hovaÈ. Nespoºahliví, ako sa v tajnom prípise kon‰tatovalo, sú
najmä star‰í uãitelia, farári, horári a rôzni nepriatelia ºudovej de-
mokracie, v‰etci  museli byÈ odsunutí. Ostatní star‰í ako 15 ro-
kov dostali peãiatku do obãianskych preukazov, potvrdzujúcu
bydlisko v hraniãnom pásme. Cudzí obãan mohol nav‰tíviÈ obce
Rusovce, Jarovce, Devín, Devínsku Novú Ves, Vysokú pri Mora-
ve, Záhorskú Ves, Gajary, Malé Leváre len na základe povolenia
orgánov bezpeãnosti. Tak˘to prísny reÏim panoval do roku
1963. 

Hanebná Ïelezná opona sa na Slovensku nedoÏila ani ‰ty-
ridsiatky a v roku 1990 bola na ‰Èastie odstránená. Spomienka
na Àu opäÈ oÏíva po sprísnení pohraniãného reÏimu a obme-
dzení voºného pohybu osôb, ktor˘ práve zaÏívame. Tentoraz sa
hranice chránia pred prenikaním akéhosi mediálne nafúknuté-
ho chrípkového vírusu, ktor˘ síce e‰te nik neizoloval, ale vìaka
bdelosti  ‰tátnych orgánov nepriatelia pokroku, mieru a oãko-
vania ho k nám nezavleãú. Ivan Mrva
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Zákon o ochrane štátnych hraníc má 70 rokov



Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej re-
publiky bola v SNR  prijatá 17. júla 1992 v ãa-
se, keì sme boli e‰te súãasÈou âeskej a Slo-
venskej federatívnej republiky. Na jej hlasova-
ní bolo prítomn˘ch 147 poslancov, za jej
znenie hlasovalo 113 poslancov: 73 poslan-

cov z Hnutia za demokratické Slovensko, 15 poslancov zo
Slovenskej národnej strany a 25 poslancov zo Strany de-
mokratickej ºavice. Proti bolo 17 poslancov z KresÈansko-
demokratického hnutia a 7 poslancov z Maìarského
kresÈanskodemokratického hnutia (MKDH). Hlasovania sa
zdrÏalo ìal‰ích ‰esÈ poslancov z MKDH a traja poslanci zo
SDª. Text vyhlásenia deklarácie na pôde SNR preãítal jej
predseda Ivan Ga‰paroviã: 

,,My, demokraticky zvolená Slovenská národná ra-
da, slávnostne vyhlasujeme, Ïe tisícroãné úsilie slo-
venského národa o svojbytnosÈ sa naplnilo. V tejto
historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slo-
venského národa na sebaurãenie tak, ako to zakot-
vujú aj v‰etky medzinárodné dohody a zmluvy o prá-
ve národov na sebaurãenie. Uznávajúc právo národov
na sebaurãenie, vyhlasujeme, Ïe aj my si chceme slo-
bodne utváraÈ spôsob a formu národného a ‰tátneho
Ïivota, priãom budeme re‰pektovaÈ práva v‰etk˘ch,
kaÏdého obãana, národov, národnostn˘ch men‰ín
a etnick˘ch skupín, demokratické a humanistické
odkazy Európy a sveta. Touto deklaráciou Slovenská
národná rada vyhlasuje zvrchovanosÈ Slovenskej re-
publiky ako základ suverénneho ‰tátu slovenského
národa.“

Po prijatí deklarácie sa na mnoh˘ch miestach Slovenska
zapaºovali ,,Vatry zvrchovanosti“ a o 19. hodine sa rozozvu-
ãali zvony katolíckych kostolov. Îiaº, nie v‰etky. 

UÏ 20. júla, len tri dni po vyhlásení zvrchovanosti SR,
abdikoval ãeskoslovensk˘ prezident Václav Havel.  

Táto deklarácia sa nerodila ºahko. Predchádzalo jej nie-
koºko vyhlásení.  Ján âarnogursk˘  (predseda vlády za KDH
od 23. 4. 1991 do 24. 6. 1992), oznaãil návrh deklarácie za
,,vrchol politického primitivizmu“ a za ,,kriminálne hazar-
dérstvo s osudmi obãanov tejto republiky“. Na 24. schôdzi
SNR 2. mája 1992 za vlády âarnogurského a predsedu SNR
Franti‰ka Miklo‰ka prebiehali búrlivé diskusie. V júni sa
v Bratislave konal míting za zachovanie spoloãného ‰tátu.
V Kultúrnom Ïivote vy‰la v˘zva: ,,Za spoloãn˘ ‰tát“. Podpí-
sali ju desiatky v˘znaãn˘ch umelcov, novinárov a politikov.
Medzi nimi aj ªubomír Feldek, Oºga Feldeková, Juraj Jaku-
bisko, Magda Vá‰áryová, Milan Lasica, Tomá‰ Janovic, Ján
·trasser, Martin Porubjak, Elena Vacvalová, Eugen Korda,
ªuba Lesná, Martin Kasarda, Iveta Radiãová, Rudolf Chmel,
Rudolf Zajac, Franti‰ek ·ebej, Fedor Gál a ìal‰í. 

Najviac sklamalo KDH, ktoré vo voºbách 5. a 6. júna
1992 stratilo vy‰e 10  percent voliãov. V septembri 1992

poslanci za KDH hlasovali aj proti Ústave Slovenskej republi-
ky, ãím sa KDH navÏdy neblaho zapísalo do dejín slovenské-
ho národa.

Je paradoxom, Ïe v rokoch 2004, 2008, a 2019 Franti-
‰ek Miklo‰ko kandidoval za prezidenta SR. Ani po tretíkrát
sa nedostal do druhého kola. V roku 2014 za prezidenta SR
kandidoval aj Ján âarnogursk˘. Dostal menej hlasov ako
kandidát  Komunistickej strany. 

Prijatím Deklarácie o zvrchovanosti SR sa zaãal proces
k dohode o rozdelení âesko – Slovenska a vzniku druhého
samostatného ‰tátu. Rozchod s âeskou republikou bol kulti-
vovan˘ a priateºsk˘. Obdivoval ho cel˘ svet. V roku 2008
s rozdelením bolo spokojn˘ch aÏ 77 percent  Slovákov. Naj-
väã‰ou v˘hodou rozdelenia je, Ïe Slovensko sa zviditeºnilo
na celom svete a podstatne sa zlep‰ili vzÈahy  oboch náro-
dov. UÏ nejestvuje dôvod zazeraÈ na seba, kto na koho do-
pláca. 

Slováci sú na svoj ‰tát hrdí, ãi uÏ na zlat˘ch hokejistov
alebo trojnásobného majstra sveta v cyklistike Petra Sagana,
úspe‰ného pretekára na Tour de France ãi na majsterku sve-
ta v lyÏovaní, drÏiteºku veºkého kri‰táºového glóbusu Petru
Vlhovú alebo olympijského víÈaza Michala Martikána. Na‰a
veda a v˘skum v pandémii ukázala, Ïe je na vysokej úrovni. 

Nezaostávajú ani umelci a literáti, ktorí ‰íria dobré meno
slovenskej kultúry vo svete. V roku 1998 sa na Slovensku
uskutoãnila prvá transplantácia srdca a v roku 2000 na‰i
‰piãkoví lekári oddelili siamské dvojãatá. Do kultúrneho de-
diãstva UNESCO boli v roku 1993 zaradené mestá Banská
·tiavnica, Spi‰sk˘ hrad a Vlkolinec, neskôr mestá Bardejov,
Levoãa, drevené kostolíky a iné kultúrne pamiatky. Máme aj
prvého kozmonauta Ivana Bellu, ktor˘ v roku 1999 robil po-
kusy na vesmírnej stanici MIR. Na  najvy‰‰ej hore sveta
Mount Everest (8848 m) veje slovenská vlajka. Vzt˘ãili ju tam
v roku 2021 horolezci Vladimír Zboja a Peter Hámor. A mo-
hol by som pokraãovaÈ ìalej... 

Slovensko sa zaradilo medzi slobodné, kultúrne a de-
mokratické krajiny sveta s pln˘m re‰pektom suverenity. 

Juraj Vrábel
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V roku 1992 prijala Slovenská národná rada 

Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky



Trnava, Dobrá kniha, 2021, 414 s.
Prvé vydanie spomienok tohto v˘znamného poºského kar-

dinála vy‰lo v ParíÏi v roku 1982, ìal‰ie v Poºsku. Obsahujú
opis jednotliv˘ch etáp internácie, ale aj mnoho cenn˘ch reflexií
a úvah. Teraz, pred jeho blahoreãením 12. sep-
tembra 2021 vo Var‰ave, jezuitské vydavateºst-
vo Dobrá kniha priná‰a svedectvo kardinála
Wyzsyƒského v slovenskom preklade. Kardiná-
love Zápisky sú cenn˘m dokumentom doby,
veºkého prenasledovania Cirkvi, vrátane  jeho
uväznenia. ZároveÀ je to svedectvo o veºkosti
ãloveka pripraveného na v‰etko, neváhajúc
obetovaÈ i vlastn˘ Ïivot pri obrane práv Cirkvi
a národa.

Kardinál Wyszyƒski sa narodil 3. augusta
1901 v obci Zuzela ako druh˘ syn zo ‰iestich
detí. Stredo‰kolské ‰túdiá absolvoval vo Var‰a-
ve a vo W∏oc∏awku, kde v roku 1920 zmaturo-
val. Vstúpil do seminára a 3. augusta 1924 bol
vysväten˘ za kÀaza. Pokraãoval v ‰túdiu káno-
nického práva na Lublinskej katolíckej univerzite, kde získal
doktorát. 

Obdobie druhej svetovej vojny a nemeckej okupácie znaã-
ne upevnilo autoritu Katolíckej cirkvi v poºskej spoloãnosti.
Mnohí kÀazi sa dostali do koncentraãn˘ch táborov a okolo
2500 ich tam aj zahynulo, vrátane ‰iestich biskupov. Niektoré
diecézy stratili ‰tyridsaÈ percent svojho duchovenstva. Symbo-
lom hrdinského postoja duchovn˘ch sa stal kÀaz Maximilián
Mária Kolbe, ktor˘ si ako väzeÀ v Auschwitzi dobrovoºne zvolil
smrÈ hladom v˘menou za väzÀa odsúdeného na smrÈ, ktorého
t˘m zachránil. 

Zaãiatkom marca 1945 sa Wyszyƒski vrátil do W∏oc∏awka,
kde sa stal rektorom seminára.  PápeÏ Pius XII. ho 4. marca  vy-
menoval za biskupa v Lubline, vysväten˘ bol 12. mája 1946 na
ãenstochovskej Jasnej Hore. Bol vtedy najmlad‰ím biskupom
v Poºsku.  Za var‰avského a gnieznianskeho arcibiskupa a za
prímasa Poºska ho Pius XII. vymenoval 16. novembra 1948.
V roku 1953 sa stal kardinálom. No v tom istom roku, 25. sep-
tembra, bol zatknut˘. AÏ Gomulka v októbri 1956 dal rozkaz
na jeho prepustenie.  Mohol sa vrátiÈ do Var‰avy a obnoviÈ
svoju pastoraãnú ãinnosÈ. V roku 1957 vycestoval do Ríma, kde
ho nad‰ene vítali ako muãeníka. V roku 1958 sa zúãastnil aj na
konkláve, ktoré za pápeÏa Jána XXIII. zvolilo kardinála Angela
Roncalliho.

Slovenské vydanie 
kardinálov˘ch Zápiskov obsahuje aj  ‰túdiu Rafa∏a ¸atku

a Miros∏awa Szumi∏a: ·tefan Wyszyƒski, vodca Cirkvi
v Poºsku a poºského národa, priateº Slovákov.

Z nej sa dozvedáme o jeho kontaktoch a pomoci  Cirkvi na
Slovensku v ÈaÏk˘ch ãasoch totality. E‰te v roku 1957 sa s kar-
dinálom-prímasom vo Var‰ave stretol P. Michal Potock˘ SJ,
ktor˘ ho oboznámil so situáciou Cirkvi v âesko-Slovensku a tak

pod Wyszyƒského patronátom sa zaãala tajná spolupráca poºs-
k˘ch a slovensk˘ch katolíkov. T˘kala sa najmä muÏsk˘ch reho-
lí: jezuitov, verbistov, franti‰kánov, redemptoristov, saleziánov,
kapucínov a dominikánov. Podstatnou formou pomoci pre
podzemnú Cirkev na Slovensku boli tajné kÀazské vysviacky

Slovákov v Poºsku. Ako prví ich v rokoch 1958
a 1960 prijali z rúk biskupa Lucjana Bernackého
v Gniezne traja slovenskí verbisti, ktorí sa vtedy
nelegálne ukr˘vali v Poºsku: ·tefan Horváth, Jo-
zef ·abo a Róbert Borik. V rokoch 1964 – 1965
krakovsk˘ pomocn˘ biskup Julian Groblicki po
dohode s prímasom Wyszyƒsk˘m a krakovsk˘m
arcibiskupom Karolom Wojty∏om vysvätil v Kra-
kove osem slovensk˘ch saleziánov. Tajné vysviac-
ky neskôr pokraãovali aj v sedemdesiatych ro-
koch, potom, ão sa Wyszynski v Ríme na Dru-
hom vatikánskom koncile stretol so slovensk˘mi
biskupmi. Podºa spomienok biskupa Hnilicu kar-
dinál Wyszyƒski sºúbil, Ïe si vezme k srdcu, aby
sa pomáhalo bratom na Slovensku; a naozaj, po-
ãas najväã‰ieho prenasledovania najviac pomoci

v náboÏenskej oblasti – ãi uÏ materiálnej, alebo aj duchovnej –
Slováci dostali od Poliakov. Biskup Hnilica chodieval do Poºska
a pomáhal organizovaÈ veºké akcie pa‰ovania náboÏenskej lite-
ratúry na Slovensko. Pod patronátom prímasa sa do t˘chto ak-
cií zapájali mnohí poºskí kÀazi a rehoºníci. Hnilicove cesty sa
skonãili v roku 1978, keì bol biskup Hnilica zapísan˘ na zoz-
nam neÏiaducich osôb aj v Poºsku.

Slovákov svätili Poliaci
V súvislosti s rokovaniami, ktoré prebiehali medzi âSSR

a Vatikánom, tajn˘ biskup Ján Chryzostom Korec SJ dostal 24.
augusta 1976  od Svätej stolice zákaz vysviacaÈ kÀazov. Kandi-
dáti na kÀazstvo z tajnej Cirkvi na Slovensku sa ocitli vo veºmi
zloÏitej situácii a vtedy kardinál Wyszyƒski vyzval poºsk˘ch
biskupov, aby vy‰li v ústrety Cirkvi na Slovensku. V tom ãase
vysvätil Franti‰ka Vikartovského, o rok neskôr Ambróza Hanze-
la. Celkovo bolo v rokoch 1976 – 1989 v Poºsku vysväten˘ch
aspoÀ tridsaÈpäÈ Slovákov. 

V auguste 1978 sa kardinál Wyszyƒski zúãastnil na pohre-
be pápeÏa Pavla VI. a následne aj na konkláve. Keì novozvole-
n˘ kardinál Albino Luciani – Ján Pavol I. predãasne zomrel, prí-
mas i‰iel do Ríma na ìal‰ie konkláve. Voºba kardinála Karola
Wojty∏u, ktorá sa uskutoãnila 16. októbra 1978, mala pre cel˘
svet veºmi veºk˘ v˘znam. Wyszyƒského s kardinálom Wojty-
lom  spájalo dávne priateºstvo. Vtedy mu povedal: „Ty vove-
die‰ Cirkev do tretieho tisícroãia“ a hneì ho aj pozval do
Poºska. Prvá náv‰teva Jána Pavla II. vo vlasti sa uskutoãnila
v dÀoch 2. – 10. júna 1979 a spôsobila roztrhnutie Ïeleznej
opony.  Napriek veºk˘m obmedzeniam v cestovaní, sa niekoºko
tisíc Slovákov dostalo na stretnutie s pápeÏom v Nowom
Targu. PápeÏ sa im tam aj priamo prihovoril.

Kniha Zápisky z väzenia  priná‰a viaceré doteraz nepozna-
né fakty. Franti‰ek Soãufka SJ 
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Kardinál Stefan Wyszyński: Zápisky z väzenia



30. júna – 3. júla 1995 na pozvanie
biskupskej konferencie Slovenska, prezi-
denta SR a predsedu vlády SR pápeÏ Ján
Pavol II. vykonal päÈdÀovú pastoraãnú ná-
v‰tevu v Slovenskej republike. Nav‰tívil
Bratislavu, Nitru, ·a‰tín, Ko‰ice, Pre‰ov,
Levoãu a Vysoké Tatry.

1. júla 1947 na tradiãnej púti na Ma-
riánskej hore v Levoãi, tentoraz s mnoh˘-
mi kríÏmi, sa zúãastnilo vy‰e 130 000 -
veriacich. Táto púÈ sa stala kaÏdoroãnou
manifestáciou viery a nepriameho protes-
tu proti bezboÏnému reÏimu napriek v‰et-
k˘m prekáÏkam, ktor˘mi sa komunisti
usilovali znemoÏniÈ, alebo aspoÀ obmed-
ziÈ tento prejav viery a nádeje slovensk˘ch
katolíkov.

3. júla 1945 SNR vydala nariadenie
o prepú‰Èaní osôb ‰tátne nespoºahliv˘ch
zo súkromn˘ch sluÏieb.

3. – 4. júla 1945 bolo z katolíckeho
univerzitného internátu Svoradov v Brati-
slave uväznen˘ch 64 ‰tudentov.

7. júla 1946 vedenie Bene‰ovej
Národnosocialistickej strany vypracovalo
tajn˘ dokument – Memorandum o Slo-
vensku, v ktorom dopodrobna rozviedlo
plány na duchovnú a mocenskú asimiláciu
a etnicko-politickú likvidáciu slovenského
národa.

11. júla 1951 Národné zhromaÏde-
nie schválilo zákon o ochrane ‰tátnych
hraníc. Na tomto základe pohraniãná polí-
cia mohla strieºaÈ do obãanov, ktorí sa po-
kú‰ali odísÈ za hranice ‰tátu.

14. júla 1949 ·tátny súd v Bratislave
na základe obÏaloby prokurátora Ondreja
Ujhelyiho zo dÀa 22. mája 1949 odsúdil 6
mlad˘ch Slovákov ãlenov Bielej légie, kto-
rej cieºom bolo obnovenie slovenskej ‰tát-
nosti. Augustín Lednick˘ ako vedúci sku-
piny bol odsúden˘ na trest smrti a bol aj
popraven˘. Na doÏivotné väzenie boli od-
súdení dvaja 21-roãní Milan Michal Bi‰ão
a ·tefan Erlach; Anton Petrek dostal 25
rokov a Ján Gani‰in 15 rokov väzenia. (Pri
novom súdnom konaní na Krajskom súde
v Banskej Bystrici 6. septembra 1990 boli
rozsudky zru‰ené a v‰etk˘ch uznali za ne-
vinn˘ch.)

14. júla 1950 vládnym nariadením ã.
112/1950 komunistická vláda zru‰ila v‰et-
ky diecézne semináre (cirkevné ‰koly pre
prípravu na kÀazstvo) aj rehoºné vysoké
‰koly bohoslovia a zriadila na Slovensku
jedinú bohosloveckú vysokú ‰kolu, ktorú
nazvala Rímskokatolícka cyrilometodejská
(sic!) bohoslovecká fakulta v Bratislave.
Dozor nad touto fakultou zverili ·tátnemu
úradu pre cirkevné veci.

17. júla 1960 vo väzení v Leopoldove
zomrel ut˘ran˘ gréckokatolícky pre‰ovsk˘
biskup Pavol Peter Gojdiã. PápeÏ Ján Pavol

II. ho v Ríme v roku 2001 vyhlásil za bla-
hoslaveného.

17. júla 1992 SNR schválila Deklará-
ciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky,
ako základn˘ dokument suverénnosti
‰tátu slovenského národa.

20. júla 1950 zaãala ·tátna bezpeã-
nosÈ deportovaÈ aj diecéznych kÀazov, na-
jmä farárov, zo v‰etk˘ch krajov Slovenska
do koncentraãného tábora v Muãeníkoch
(neskôr – Ïe by aj preto? – premenované
na Sládeãkovce). Za t˘ÏdeÀ tam deporto-
vali vy‰e 150 kÀazov.

21. júla 1948 bola podºa zákona ã.
213/1948 zlegalizovaná protiprávna ãin-
nosÈ Akãn˘ch v˘borov. Jej v˘sledkom bolo
medzi in˘m prepustenie 28 000 obãanov
zo ‰tátnych a verejn˘ch sluÏieb, vylúãenie
z vysok˘ch ‰kôl asi 7 000 ‰tudentov a ne-
priamo aj zaãiatok mohutnej emigraãnej
vlny,  ktorá  do  roku  1950  priviedla  asi
25 000 obãanov k tomu, aby hºadali
útoãisko v západn˘ch krajinách, neraz
s rizikom straty vlastného Ïivota.

27. júla 1995 zomrel v Ríme Gorazd
Zvonick˘, vlastn˘m menom Andrej
·ándor. KÀaz salezián, básnik Katolíckej
moderny. Nar. 1913, po Barbarskej noci
u‰iel na Západ, pôsobil ako misionár v Ar-
gentíne, neskôr ako pedagóg na Gymná-
ziu Antona Bernoláka pri Slovenskom
ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Bol no-
siteºom vysokého talianskeho ‰tátneho vy-
znamenania Commendatore Al Merito
della Republica Italiana.

27. júla 2011 zomrel banskobystrick˘
biskup Rudolf BaláÏ (nar. 1940). Bisku-
pom bol od r. 1990 a z jeho podnetu za-
ãalo v r. 1993 vysielaÈ v Banskej Bystrici
Rádio Mária (dnes Rádio Lumen).

27. júla 2016 zomrel arcibiskup
Dominik Hru‰ovsk˘. Nar. 1926, väã‰inu
svojho Ïivota preÏil v exile. Bol dlho-
roãn˘m rektorom Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme, v r. 1983 sa stal
biskupom pre Slovákov v zahraniãí. Po
novembri 1989 krátko pôsobil ako po-
mocn˘ biskup Bratislavsko-Trnavskej arci-
diecézy. V rokoch 2001 – 2006 ako
arcibiskup bol apo‰tolsk˘m nunciom
v bieloruskom Minsku. V roku 1996 mu
prezident SR Michal Kováã udelil Rad
ªudovíta ·túra I. triedy a v roku 1998 ta-
liansky prezident Oscar Luigi Scalfaro ho
poctil Rytierskym rádom za zásluhy o Ta-
liansku republiku. V roku 2019 vy‰la kniha
jeho spomienok Roztraten˘ch zhromaÏ-
ìovaÈ. 

28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko vy-
povedalo vojnu Srbsku. To bol zaãiatok
prvej svetovej vojny.  Podºa odhadov sa
postupne zúãastnilo na vojnov˘ch operá-
ciách asi 400 000 Slovákov.

4. augusta 1965 zomrel spi‰sk˘ bis-
kup Ján Vojta‰‰ák v nemocnici v ¤íãanoch
pri Prahe.

12. augusta 1919 na  zhromaÏdení
v Îarnovici Andrej Hlinka predstavil text
Pittsburskej dohody. 

13. – 15. augusta 1933 sa v Nitre
konali veºké Pribinove slávnosti na 1100.
v˘roãie posvätenia prvého kostola na Slo-
vensku, ktor˘ dal postaviÈ knieÏa Pribina.

K zhromaÏden˘ch desaÈtisícom veria-
cich prehovoril z tribúny Andrej Hlinka,
ktor˘ slávnostne vyhlásil: „Slováci uÏ na
úsvite dejín Slovanov mali svojho vladára
Pribinu. Boli sme teda uÏ vtedy národom
slobodn˘m, samobytn˘m, svojráznym, ná-
rodom kresÈanskej a slovenskej kultúry.
K˘m iné národy slovanské v t˘ch ãasoch
nedospeli e‰te k dostatoãnej kresÈanskej
vzdelanosti, my, Slováci, Ïili sme uÏ ako
národ kresÈansk˘ a slobodn˘.“

20. – 21. augusta 1968 vojská pia-
tich komunistick˘ch ‰tátov Var‰avskej
zmluvy bez vypovedania vojny vtrhli v noci
do âeskoslovenska, obsadili jeho územie
a zmocnili sa kontroly ‰tátu.

22. augusta 1936 maìarsk˘ rí‰sky
správca Miklós Horthy poãas svojho
stretnutia s kancelárom Nemeckej rí‰e
Adolfom Hitlerom zdôraznil, Ïe „predo-
v‰etk˘m treba zniãiÈ âeskoslovensko (…)
Verím, Ïe na‰a nádej nie je neopodstatne-
ná a Ïe v prípade spomenutého úroku
v krátkom ãase obsadíme celé územie
Horného Uhorska.“

23. augusta 1945 SNR vydala naria-
denie ã. 105/1945 o zriadení pracovn˘ch
táborov pre osoby odsúdené na základe
retribuãného súdnictva.

24. augusta 1951 tajn˘ biskup Pavol
Hnilica SJ, na ktorého bol vydan˘ zatykaã,
tajne vysvätil Jána Ch. Korca SJ za svojho
nástupcu. V ten ist˘ deÀ, v roku 1976 bis-
kupa Korca nav‰tívil v petrÏalskom byte
vatikánsky emisár Mons. Ján Bukovsk˘,
ktor˘ mu z Vatikánu tlmoãil zákaz vysvia-
caÈ kÀazov.

29. – 31. augusta 1950 komunistic-
k˘ reÏim realizoval tzv. Akciu R, ktorá
znamenala násilné deportácie veºkej ãasti
rehoºn˘ch sestier zo 137 slovensk˘ch klá‰-
torov do 16 koncentraãn˘ch táborov.

30. augusta 1944 prezident SR Jozef
Tiso vo svojom rozhlasovom prejave
zdôraznil, Ïe „slovenská ‰tátna samostat-
nosÈ sa zrodila z nepopierateºného prirod-
zeného práva slovenského národa na
vlastn˘ Ïivot“. 

31. augusta 1944 vojenské vedenie
povstalcov v Banskej Bystrici Ïiadalo tzv.
âeskoslovenské ministerstvo národnej
obrany v Lond˘ne o bombardovanie Brati-
slavy. 
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✞ Vo veku 84 rokov, 25. júna 2021,
zomrela ªudmila BÁTOROVÁ z Chlie-
van, dlhoroãná ãlenka a funkcionárka v˘-
boru RO PV ZPKO v Bánovciach nad Beb-
ravou.  Rozlúãka so zosnulou sa konala
27. júna 2021 na cintoríne v Chlievanoch
za úãasti ãlenov RO PV ZPKO v Bánov-
ciach nad Bebravou. 

✞ Vo veku 88 rokov, 26. júna 2021,
zomrela Irena ·RANKOVÁ z Veºkého
Lapá‰a,  dlhoroãná ãlenka RO PV ZPKO
v Nitre.  Rozlúãka so zosnulou sa konala
29. júna 2021 v rímskokatolíckom kosto-
le vo Veºkom Lapá‰i a na cintoríne vo
Veºkom Lapá‰i za úãasti predsedníãky RO
PV ZPKO v Nitre AlÏbety Loudovej a ãle-
nov Jozefa Turãeka a Violy Svitaãovej. 

✞ Vo veku 95 rokov, 20. júna 2021,
zomrela Anna KOZÁKOVÁ zo Zborova.
Rozlúãka so zosnulou sa konala 22. júna
2021 v rímskokatolíckom kostole v Zbo-
rove a na cintoríne v Zborove.  

✞ Vo veku 97 rokov, 17. júla 2021,
zomrela Gabriela HORVÁTHOVÁ
z Prievidze, dlhoroãná ãlenka RO PV
ZPKO v Prievidzi. Rozlúãka so zosnulou sa
konala 22. júla 2021 v Dome smútku
v Prievidzi  za úãasti ãlenov RO PV ZPKO
v Prievidzi. Pozostal˘m vyslovujeme 

úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 100 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

20 EUR
SoÀa a Peter SvoreÀ, Bratislava 50 EUR
Jozef Tóth, Trenãín 32 EUR
Jozef Rydlo, Bratislava 100 EUR
RO PV ZPKO Nitra 70 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 10 EUR
Ing. Rastislav Kalafut, Bratislava 10 EUR
Ján Hurban, Malacky 8 EUR
Mária S˘korová, Bratislava 10 EUR
Zlata Michalicová, Bardejov 30 EUR
Magdaléna BrodÀanská, Îa‰kov 16 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou

10 EUR
Arpád Tarnóczy, Nováky 10 EUR
Viera Radiková, Svät˘ Jur 88 EUR
Mgr. Igor Gajdo‰, Veºké Kostoºany

40 EUR
MUDr. Teodor Streicher, Bojnice 50 EUR
Jozef Olejník, RuÏomberok 25 EUR
Michal Malatinsk˘ 10 EUR
Ing. Marián Hromádka, Trnava 100 EUR
Martin Lacko, Modrová 280 EUR
Patrik Habo 200 EUR
Milo‰ Seãkár, RuÏomberok 20 EUR
Pavol Mihaliã, Stupava 40 EUR
Franti‰ek Petrek, Levoãa 20 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

V JÚLI si pripomíname v˘znamné Ïivot-
né jubileá t˘chto na‰ich ãlenov. Spomína-
me aj na t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti ne-
doÏili.

45 rokov
Zuzana Jakubãáková, Ko‰ice 6. 7.1976

50 rokov
Eduard Sládkoviã, Limbach 28.7.1971

60 rokov
Mgr. Anna Bábeºová, Banská Bystrica

28.7.1961
Martin Zajac, Martin 21.7.1961

65 rokov
Ing. Darina âatárová, Sereì 28.7.1956
Stanislav Zahuranec, Spi‰ské Vlachy

19.7.1956
Zlatica ëuricová, Spi‰ské Podhradie

8.7.1956
RNDr. Peter Bielik, Bratislava 2.7.1956
Ján Seleck˘, Bratislava 16.7.1956
Pavel Hlúbik, Bratislava 15.7.1956

70 rokov
Vladimír Malack˘, Pezinok 22.7.1951
Magdaléna BrodÀanská, Îa‰kov 4.7.1951

75 rokov
Anna Mesáro‰ová, Nitra 31.7.1946
Anna Valdová, Luãenec 19.7.1946

80 rokov
Ján ·kulec, Levoãa 15.7.1941
·tefan Gombár, Zvolen 14.7.1941

82 rokov
Karol Kubriãan, Bánovce nad Bebravou

15.7.1939
Mária Novotná, Levoãa 6.7.1939

84 rokov
Magdaléna Sotaková, Trebi‰ov 27.7.1937

85 rokov
Gejza Lakti‰, Topolãianky

13.7.1936
Marta ·inálová, Medzibrodie nad Oravou

13.7.1936
Mária Janãíková, Spi‰ské Podhradie

5.7.1936

87 rokov
Alfonz Kosa, Îilina 31.7.1934
Oºga Butalová, Michalovce 19.7.1934

88 rokov
Jakub Novák, Krompachy 22.7.1933

89 rokov
Pavol ·andorfi, Trenãianska Teplá

1.7.1932

90 rokov
Franti‰ek BoÏa, Bardejov 15.7.1931

93 rokov
Anna Zacková, Belu‰a 29.7.1928

95 rokov
Viliam Îofãík, Îilina 23.7.1926

V AUGUSTE si pripomíname v˘znamné
Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov. Spo-
míname aj na t˘ch, ktorí sa tejto slávnos-
ti nedoÏili.

55 rokov
Dagmar Gladysová, Humenné 30.8.1966
Kamil âupec, Îilina 8.8.1966

60 rokov
·tefan Filipoviã, Bernolákovo 31.8.1961
Marián I‰tók, Ko‰ice 7.8.1961

65 rokov
Anna Karová, Bor‰a 3.8.1956

70 rokov
PhDr. Daniela Lednická, Nitra 20.8.1951

80 rokov
Marta Jalovcová, Trnava 18.8.1941

83 rokov
Anton Papfy, Michalovce 31.8.1938

84 rokov
RuÏena Puntoková, Banská Bystrica

2.8.1937
Marta Malá‰ková, Malacky 25.8.1937
Mária ·idová, RuÏomberok 2.8.1937

85 rokov
Cecília Tarnócziová, Nováky 28.8.1936

86 rokov
Franti‰ek Kvanta, Hlohovec 7.8.1935
·tefan Novák, Ko‰ice 8.8.1935

87 rokov
Karol Körmöczy, Îiar nad Hronom

23.8.1934

89 rokov
PaedDr. Elena Súlová, Trnava 15.8.1932
Ladislav Geró, Nitra 7.8.1932
Jozef Melek, Námestovo 17.8.1932
Emília Ilonãiaková, Pruské 8.8.1932

90 rokov
RuÏena Závradská, Gajary 31.8.1931

91 rokov
Anna Viteková, Îilina 9.8.1930
Pál Sebok, ·títnik 28.8.1930
Milan Tunega, Trenãín 16.8.1930
Vojtech Brázdoviã, Bratislava 30.8.1930
Ján Gdoviã, Îilina 19.8.1930

92 rokov
Helena Hlbocká, Boleráz 17.8.1929

93 rokov
Mária âervienková, Nitra 24.8.1928

96 rokov
Martin Markuliak, Bratislava 23.8.1925

101 rokov
Magdaléna Lofajová, Bratislava 

26.8.1920 

Jubilantom 
srdeãne blahoÏeláme
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● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej
Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.
Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej ko-
rektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane
Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok
sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo
štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00
a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903
946 718.

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympati-

zanti, priatelia. Minister vnútra SR Roman
Mikulec sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude
viac financovaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a ra-
dikálne zníÏil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tát-
nej dotácie. Nedostatok peÀazí nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydá-
vanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabez-
peãiÈ z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto
sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ
vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov
ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,

akoby sme stratili nástroj prezentácie
vlastného jestvovania. Azda neprajníci by
sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa náj-
du podporovatelia ideálov, za ktoré sme
trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre
na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspe-
vok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040
0012 8109,  alebo sa kontaktujte na
tel. ãísle: 02-52 63 81 56.

Darcom úprimne ìakujeme
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

■ PRIPOMÍNAME
Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchod-

nej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 12.00 hod. 
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky

nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. 

Celý život kresťan a Slovák
V pondelok 26. júla 2021, vo veku nedoÏit˘ch 90 rokov,  zomrel otec Vodného

diela Gabãíkovo a b˘val˘ poslanec NR SR Július Binder. NavÏdy sa zachová jeho po-
vel: Sypte! ktor˘m sa ráno 24. októbra 1992 zaãalo prehradenie koryta Dunaja, ako
sám povedal, „viditeºné pre cel˘ svet“. Bolo to veºké víÈazstvo Slovenska v zápase
s Maìarskom, v predveãer vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Naposledy sme
spolu odhaºovali pamätnú tabuºu Jána Chryzostoma Korca v Nitre. (zl)

Ján Liteck˘ ·veda (zºava), Július Binder a Ján Ko‰iar poãas aktu odhalenia
pamätnej tabule Jána Chryzostoma kardinála Korca v Nitre.

Foto Eva Zelenayová

Pani Anna Kozáková zo Zbo-
rova je príkladom odváÏnych Ïien,
ktoré sa nebáli postaviÈ proti reÏimu
aj za cenu straty vlastnej slobody. Za
obranu kÀaza ju odsúdili na ‰tyri ro-
ky väzenia. Vlani, pri príleÏitosti DÀa
boja za slobodu a demokraciu oce-
nil starosta obce Mgr. Ján ·urkala,
PhD. pani Kozákovu Cenou starostu
obce. UÏ nie je medzi nami. Zomrela
20. júna tohto roku.  Doopatrovala
ju neter Beáta ·tefuriková (na sním-
ke). âesÈ jej pamiatke! (red)

Hrušovský predsedom MS?
S radosÈou privítala na‰a orga-

nizáciu informáciu o kandidatúre
prof. MUDr. ·tefana Hru‰ovského,
CSc., Dr. SVS. na funkciu predsedu
Matice slovenskej. Profesor Hru‰ov-
sk˘ je ãlenom viacer˘ch národn˘ch
zdruÏení, presadzuje kresÈanské hod-
noty, ochranu Ïivota, zachovanie rodi-
ny, rozvoj slovenskej kultúry, spo-
loãenského a duchovného Ïivota,
vyváÏené vzdelávanie v národnom du-
chu, individuálnu slobodu, teda v‰et-
ko, na  ãom zakladateºom Matice slo-
venskej záleÏalo a preão ju vytvorili.
Preto má podporu vedenia PV ZPKO. 
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