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Prešla nemeckým i komunistickým peklom

Svadba Mikulá‰a Nevického s Da-
rinkou Benickou bola ako vystrihnutá
z hippies. Darinka v baganãiach,
poÏiãanom kost˘me i blúzke so strie-
bornou lí‰kou, Ïeních v jej nohavi-
ciach bez rázporku... niã nenasved-
ãovalo tomu, Ïe sa berú dvaja ºudia
zo ‰ºachtick˘ch rodín. Bola vojna. Kú-
riu Benick˘ch v Beniciach neìaleko
Liptovského Mikulá‰a obsadili Nemci,
hostili sa na statku domácich, k˘m
deti tajomníka berného (dnes daÀo-
vého) úradu nemali ão jesÈ. Pani Be-
nická (1923) bez toho, aby sa sÈa-
hovala za hranice,  preÏila svoj Ïivot
(zatiaº) v ‰tyroch ‰tátoch. V prvej
âesko-Slovenskej republike, prvej
Slovenskej republike, druhej âesko-
Slovenskej republike a napokon
v druhej Slovenskej republike. Má na
ão spomínaÈ, s ãím porovnávaÈ. 

Jeden z va‰ich predkov, Miku-
lá‰ Benick˘, sa v 16. storoãí zú-
ãastnil protitureck˘ch bojov pri
Belehrade a Teme‰vári. Za záslu-
hy v boji mu panovník obnovil
‰ºachtick˘ erb. Vo va‰ej izbe

máte na stene erby svojej rodiny
i rodiny manÏela. Ako sa v rodine
zachovala pamiatka na ‰ºachtick˘
pôvod?

UÏ azda len t˘m, Ïe som sa  zú-
ãastÀovala  stretnutí  starej ‰ºachty
v Nemeckej u grófa Rudka a Milky
Rakovsk˘ch. S pribúdajúcim vekom
sa mi ÈaÏ‰ie cestuje. Pozvalo ma
medzi seba aj obãianske zdruÏenie
Nobilitas Carpathiae. Organizuje
stretnutia potomkov ‰ºachticov na

Slovensku v zre‰taurovanom baroko-
vom ka‰tieli v Belej. Prítomn˘ch som
prekvapila spamäti prednesenou bás-
Àou Prísaha od ·tefana  Krãméryho.

Narodili ste sa v Spi‰skej No-
vej Vsi do rodiny daÀového úrad-
níka a uãiteºky. No korene va‰ej
rodiny siahajú do 13. storoãia, ke-
dy vá‰ rod získal ‰ºachtick˘ titul.
âo vám z rodového dediãstva
zostalo?

Pokraãovanie na 10. strane

Zºava Darina Nevická s Helenkou Kordovou a jej synom Sergejom.
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Názorov na demokraciu je neprehºadné
mnoÏstvo. Nejdem ju rozoberaÈ ani chváliÈ, veì
uÏ antickí autori mali na Àu zmie‰an˘ názor.
T˘chto pár riadkov bude o tom, ako by sme mali
demokraciu pouÏívaÈ a vyuÏívaÈ, keì  ju uÏ má-
me. Azda prvé ão nám v tejto súvislosti napadne

je, Ïe je to bezpochyby lep‰í systém, ako bola ãervená totalita.
Napriek v‰etk˘m v˘hradám. Îe nám ju tu prznia staré ãervené
kádre – vzhºadom na politickú situáciu to budeme e‰te musieÈ
chvíºu vydrÏaÈ. Ba dokonca si z nich braÈ príklad, pretoÏe súdru-
hovia ju pre svoje záujmy vyuÏívajú stále. UÏ od prevratu. 

Pamätám sa, ako som bol v prv˘ch rokoch po prevrate e‰te
zaujímav˘ pre rádiá a keì som v rozhovore povedal nieão, ão bo-
lo boº‰evikom mimoriadne proti srsti, uÏ aj drnãali telefóny a sú-
druhovia sa – nota bene – demokraticky a bez hanby ohradzova-
li proti mojim tvrdeniam.  Boli a stále sú organizovane na stráÏi,
ão vidno hlavne na internetov˘ch diskusiách. A vrchol vyuÏitia
demokracie nám predvádzajú ãechoslovácki boº‰evickí historici,
ktorí stále omieºajú svoju falo‰nú verziu slovenskej histórie a bez
hanby ju podávajú ako v˘sledok demokratického bádania. 

Aj keì to nazveme zneuÏitie demokracie, na veci t˘m niã ne-
zmeníme. A nadávaním na demokraciu tieÏ niã nezískame, nao-
pak, keì sa vzdáme demokratick˘ch moÏností pôsobenia, tak
nám uÏ nezostane vôbec niã. To len súdruhovia stále roz‰irujú
medzi ºuìmi znechutenie z demokracie, aby sme sa ju nenauãili
pouÏívaÈ proti nim. Nesmieme sa báÈ oz˘vaÈ a zaujímaÈ postoj,
ktor˘ povaÏujeme za pravdiv˘ a osoÏn˘ pre seba a spoloãnosÈ.
Na‰e postoje boli dostatoãne preverené v komunistick˘ch kon-
centrákoch, nemáme sa ãoho báÈ. Dva malé príklady: zaãiatkom
júla boli na Mariánskej hore v Levoãi státisíce pútnikov, no pre
médiá to bola nulová udalosÈ, cel˘ ãas sme ãítali iba o festivale
politickej piesne, na ktorom sa zúãastnilo podstatne menej ºudí.
Pokojne to môÏeme nazvaÈ cenzúrou, alebo e‰te priliehavej‰ie
lÏou. Preto im  treba písaÈ, vyÏadovaÈ pravdu a keì nevyhovejú,
nekupovaÈ ich. PretoÏe peniaze sú jediná vec, ktorej tieto komu-
nistické dietky rozumejú. 

In˘ ‰kandál sa toto leto  udial v Budape‰ti, keì na na‰om
veºvyslanectve nejak˘ ãlovek, vygumovan˘ súãasnou propagan-
dou, vyvesil dúhovú vlajku LGBTI, ktorá nijak˘m spôsobom nere-
prezentuje Slovensko a jeho obyvateºov. Tu vlastne netreba robiÈ
niã viac, len doÏadovaÈ sa demokracie. A nahlas hovoriÈ, ão si
myslíme a aj takto roz‰irovaÈ hranice svojho osobného sveta,
v ktorom chceme ÏiÈ. Veì väã‰ina z nás s t˘m nemala problém
ani za tvrdej totality, tak preão by mala maÈ teraz? V kaÏdej
demokracii, nech má ak˘koºvek prívlastok ãi technológiu uplat-
Àovania moci, zvrchovan˘m nositeºom moci je ºud. 

Hádam najodstra‰ujúcej‰ím a Ïiaº, veºmi tragick˘m príkla-

dom poh⁄dania demokraciou sú v˘ãiny ‰ialenej súdruÏky Merke-
lovej, ktorá bez akejkoºvek konzultácie so suverénom – teda
nemeck˘m ºudom a úplne protiprávne, zaplavila Nemecko
imigrantmi. Zrejme na príkaz, pretoÏe Nemecko je stále e‰te oku-
povanou krajinou. Osobne si myslím, Ïe je to aj prejav potlaãenej
nenávisti dederónskej zväzáãky, zodpovednej za propagandu,
ktorá  úplne zlyhala. A navy‰e, mladí ºudia v západnom Nemecku
si Ïili neporovnateºne slobodnej‰ie a ‰Èastnej‰ie, ako komunistic-
ká mlaì v NDR, ktorá nakoniec sama vyhodila tak˘ch ako
súdruÏka Merkelová na smetisko dejín. AÏ teraz pri‰iel pre Àu ãas
pomsty.  Mimochodom, jej otec, protestantsk˘ pastor, sa presÈa-
hoval s rodinou zo západného Nemecka do NDR, ão naznaãuje
tieÏ vysokú mieru fanatizmu. 

Ak sú záujmy vládnej vrstvy úplne iné ako záujmy ºudu, vte-
dy prichádza k slovu demagógia a neskôr aj priame potlaãenie
slobody slova. Mechanizmy sú rôzne, od jednoduchej cenzúry
aÏ po obvinenie z vymyslen˘ch zloãinov, medzi ktoré sa najnov‰ie
zaradili uÏ aj zloãiny nesprávneho zm˘‰ºania. George Orwell po-
zdravuje. Dikcia zákona, Ïe nieão niekam „smeruje“, je v˘sme-
chom kaÏdého pozitívneho práva, rovnako ako jasnovidecké ob-
vinenie „z nenávisti“. 

A sme pri extrémizme, ão je ìal‰í lÏiv˘ pojem súãasného bo-
ja proti demokracii a proti slobode slova. V˘znam slova „extrém“
je krajnosÈ, v˘strednosÈ. NuÏ, nijaká krajnosÈ, ktorej holduje pár
promile prívrÏencov, e‰te nemôÏe ohroziÈ demokratick˘ systém,
naopak, dáva mu v˘straÏné znamenie. Aj preto boj proti nemu je
smie‰ny a v urãitom zmysle ‰kodliv˘.  Ale ak to uÏ nie je t˘ch pár
promile, potom to uÏ ani nie je extrém, ale postoj, ktor˘ musí byÈ
v kaÏdej slobodnej spoloãnosti akceptovan˘ ako legitímny. To
len komunisti mali jednu – jedinú pravdu a kaÏd˘, kto ju nevy-
znával, bol zloãinec. Ich deti sa takto boº‰evicky správajú dodnes.
Ako extrémistov môÏeme  oznaãiÈ skôr v‰elijak˘ch agentov ne-
vládnych organizácií, ktorí pomocou peÀazí zo zahraniãia pre-
sadzujú hodnoty vlastné iba tomu promile  ãasti obyvateºstva.
Samozrejme, Ïe nevolám po ich zákaze, ale je na na‰ej vláde, ak
je ozaj na‰a, aby zaruãila pluralitu médií, ão sa dodnes nestalo(!). 

Podobne je to s ìal‰ím falo‰n˘m termínom. Slovom populiz-
mus extrémistické médiá orwellovsky oznaãujú práve postoj, kto-
r˘ smeruje k demokratickému uspokojeniu poÏiadaviek ão naj-
väã‰ieho poãtu ºudí. A na rozdiel od naozajstného populizmu,
ktor˘ apeluje na najniÏ‰ie ºudské pudy, tento vyz˘va na záchranu
vysok˘ch hodnôt kresÈanskej Európy, ktorá je mimoriadne ohro-
zená. Jednoducho, musíme si uvedomiÈ, Ïe demokracia je na na-
‰ej strane a preto si ju  musíme stráÏiÈ. Na záver si neodpustím
citát z obºúbeného filozofa Herakleita: „ªud má bojovaÈ za svoje
zákony ako za hradby.“ Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO
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Kedysi sme vnímali
iba niekoºko dní v roku,
ktoré mali medzinárodn˘
charakter. Napríklad me-

dzinárodn˘ deÀ Ïien, detí a podobne.
Koncom augusta sa v Bratislave konala mi-
nisterská konferencia pri príleÏitosti európ-
skeho  dÀa pamiatky obetí totalitn˘ch reÏi-
mov. Politickí väzni komunizmu sú zvlá‰È
citliví na prejavy potláãajúce slobodu ãlo-
veka a teda aj demokracie.  KeìÏe demo-
kracia stojí na troch pilieroch: slobodn˘ch
voºbách, slobodn˘ch in‰titúciách a slobode
slova, dá sa jej kvalita celkom dobre kon-
trolovaÈ. Sú voºby slobodné, ak v nich
kandidáti (napríklad. A. Kiska) poru‰ujú
zákon? Sú in‰titúcie (napríklad RTVS) slo-
bodné, ak sú ovládané politick˘mi strana-
mi? Jestvuje sloboda slova, ak predstaviteº
nejakej organizácie (napríklad Ján Ko‰iar
na odhalení pamätníka) nesmie verejne
predniesÈ svoj príspevok? Ak v ‰táte
Európskej únie jestvuje deficit demokracie,
nemôÏe to slobodomyseºn˘ch ºudí nechaÈ
na pokoji. A nemoÏno ich preto, Ïe sa do-
Ïadujú svojich obãianskych práv, naz˘vaÈ
extrémistami!

Ale v súãasnosti Európska únia sa

nezaoberá príãinami zlyhávania doteraj‰ích
in‰titúcií reflektovaÈ na potreby a poÏia-
davky obãanov. Sústreìuje sa na dôsledky.
Vraj v absencii dôvery v demokratické in-
‰titúcie sa vytvára priestor pre sympatie
k radikálnym a okamÏit˘m rie‰eniam, kto-
ré ponúkajú politické strany na extrém-
nych koncoch spektra. A preto Rada EÚ

v roku 2015 prijala na boj s radikalizmom
Závery v oblasti trestného práva. Aj na Slo-
vensku sú známe úvahy o prijatí zákona
na boj proti prejavom nenávisti. Cielene
tento proces monitoruje Slovenské národ-
né stredisko pre ºudské práva. Jeho poÏia-
davky  na vytvorenie novej spoloãnosti,
s nov˘m myslením prostredníctvom novej
legislatívy vyvolávajú váÏne obavy o stratu
slobody.  Kto a ako posúdi rozdiel medzi
vecnou kritikou a prejavom nenávisti? Na-
vy‰e v oblasti trestného postihu nenávist-
n˘ch prejavov jestvuje v EÚ  uÏ od roku
2008 rámcové rozhodnutie Rady
2008/913/SVV o rasizme a xenofóbii, kto-
ré bolo prijaté s cieºom potláãania rôznych
nenávistn˘ch prejavov. Vraj v dôsledku fó-
bií z islamu, homosexuálov a podobne. 

V kresÈanskom ·panielsku od konca
júla platí zákon o fóbii z LGBTI. Vyjadrili sa
k nemu traja statoãní madridskí biskupi,
ktorí ho kategoricky odmietli, lebo „ani
v najmen‰om neberie do úvahy v˘hradu
vo svedomí“. Podºa zverejnen˘ch informá-
cií zákon stanovuje povinnosÈ vyuãovaÈ
sexuálnu rozmanitosÈ a gender ideológiu
na v‰etk˘ch typoch ‰kôl. Podºa biskupov
zákon vychádza z neadekvátnej antropo-
lógie, ktorá popiera sexuálnu rozdielnosÈ
medzi muÏmi a Ïenami, ako aj telesno-du-
chovnú integritu osoby. Je útokom na slo-
bodu vierovyznania a svedomia a upozor-
Àujú katolíkov, Ïe je ich povinnosÈou brá-
niÈ sa v‰etk˘mi legitímnymi prostriedkami. 

Plazivá genderizácia dosiahla svoje.
Slovensko je jednou z mála krajín, ktoré
dosiaº neratifikovali Istanbulsk˘ dohovor
otvárajúci cestu k prijatiu tak˘ch zákonov,
ako v ·panielsku.  Ak sa zákonom postih-
ne jedna fóbia, môÏe sa aj iná. MoÏno aj
fóbia z mal˘ch priestorov ãi pavúkov. Ako-
si nápadne sa obmedzenia v politickej
a ºudsko-právnej oblasti podobajú na tie
s uhorkami. Akoby sa administratíva EÚ
zabávala a zahrávala si so Ïivotmi pol mi-
liardy jej obyvateºov. Administratíva alebo
anonymní uzurpátori?

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Limity slobody

VáÏen˘ pán minister,
predsedovi NR SR Andrejovi Dan-

kovi sme 11.7.2016 doruãili list, v kto-
rom na‰a a ìal‰ích 12 organizácií poÏa-
duje, aby sa súãasÈou vzdelávacieho
programu stali aj náv‰tevy pamätn˘ch
miest na zloãiny komunistického reÏimu
(kópiu prikladáme).

Napriek kladn˘m vyhláseniam via-
cer˘ch politikov k tejto iniciatíve sme sa
v‰ak z tlaãovej správy TA SR zo 6.au-
gusta dozvedeli, Ïe ministerstvo ‰kol-
stva v t˘chto dÀoch vydalo dodatok
k ‰tátnym vzdelávacím programom pre
gymnáziá, stredné odborné ‰koly
a konzervatória, kde odporúãa náv‰te-
vu koncentraãn˘ch táborov, no nie je

tam ani zmienka o krvav˘ch zloãinoch
komunizmu na na‰ich spoluobãanoch.

Nie je tam odporúãaná náv‰teva
Leopoldova, Ilavy, Justiãného paláca
v Bratislave, ani „kárneho klá‰tora“ Pe-
zinok, ãi sústreìovacích klá‰torov Hron-
sk˘ BeÀadik, ·a‰tín, Jasov, Podolínec,
ani partizánmi vyvraÏden˘ch obcí ako
Sklené, ani prípadne ãesk˘ Jáchymov.
A spomínaÈ by sme mohli e‰te ìal‰ie.

Preto v mene politick˘ch väzÀov
a ‰irokej demokratickej verejnosti Vás
Ïiadame o vydanie ìal‰ieho dodatku
k vzdelávaciemu programu, ktor˘ by
zahrnoval aj náv‰tevy t˘chto miest.

Zatajovanie zloãinov komunizmu je
len pokraãovaním prekrúcania histórie,

ktoré sme tu mali vy‰e 40 rokov. Sme
presvedãení, Ïe práve takéto fal‰ovanie
histórie, keì uÏ aj obete sa delia na
obete I. a II. triedy, iba prispieva k ‰íre-
niu netolerancie a nenávisti medzi mla-
d˘mi ºuìmi, ktorí majú prirodzen˘ cit
pre spravodlivosÈ.

Tak˘mito krokmi, ktor˘m ch˘ba
elementárna vyváÏenosÈ iba zaraìujete
Slovensko na perifériu kultúrnej Európy,
ku krajinám, kde stále ch˘ba akékoºvek
vyrovnanie sa so zloãinmi komunistickej
totality ako je Albánsko.

S pozdravom

Ing. Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

List ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi

Doplňte vzdelávací program



Leopoldov, ako symbol utrpe-
nia politick˘ch väzÀov Slovenska,
sa 20. augusta 2016 stal  miestom
pietnej spomienky.  Politickí väzni
a ich rodinní príslu‰níci si pri‰li
uctiÈ pamiatku nespravodlivo
stíhan˘ch, ktorí za svoj protikomu-
nistick˘ názor neváhali podstúpiÈ
nezmyselné kruté väznenie.
Prítomní boli aj hostia z âeskej
republiky. 

SlávnosÈ sa zaãala v kostole sv.
Ignáca z Loyoly sv. om‰ou, ktorú ce-
lebroval vojensk˘ ordinár Mons. Franti-
‰ek Rábek. Vo svojej homílii poukázal
na v˘znam utrpenia, ak ide o hodnoty
pravdy a spravodlivosti. PoloÏil si reã-
nícku otázku, ako mohli politickí väzni
preÏiÈ túto tyraniu. Zdôraznil, Ïe iba
otvorením sa BoÏiemu Duchu vedeli
prenasledovaní vo väzniciach formovaÈ
svoje svedomie, ktoré ich nasmerovalo
na evanjeliové hodnoty - objaviÈ
Kristovo utrpenie a Jeho koneãné
víÈazstvo. S touto vierou neváhali za
slobodu obetovaÈ aj svoje Ïivoty.

Po skonãení sv. om‰e slávnosÈ po-
kraãovala pred múrmi leopoldovskej
väznice kladením vencov a príhovormi.
Predseda KPVS Peter Sandtner privítal
politick˘ch väzÀov a ich rodinn˘ch
príslu‰níkov i cirkevné a svetské autori-
ty. V prejave pripomenul vzburu dve-
tisíc politick˘ch väzÀov z 29. augusta

1955 v Leopoldove, ktorí protestovali
proti poniÏovaniu ºudskej dôstojnosti.
Spomenul aj  b˘val˘ch predsedov
KPVS, ktorí uÏ nie sú medzi nami.

Za ãeskú delegáciu vystúpil pod-
predseda KPV âeskej republiky Leo Îí-
dek, ktor˘ spomenul temnú minulosÈ
vo väzniciach v b˘valej âeskosloven-
skej republike, kde niektorí väzni strati-
li to najvzácnej‰ie ão mali – svoje Ïivo-
ty. Zdôraznil, Ïe je na‰ou povinnosÈou
prevziaÈ ich ‰tafetu a ich odkaz ‰íriÈ pre
budúce generácie.

Predseda Správnej rady ÚPN Ond-
rej KrajÀák porovnal smrÈ ºudí poãas
okupácie v roku 1968, ktorí boli v zlej
chvíli na zlom mieste s politick˘mi väz-
Àami, ktorí sa vzopreli zlu v správnom
ãase. Ich presvedãenie stálo veºa úsilia,
ale utrpenie, ktoré preÏili, nebolo
zbytoãné.

Riaditeº kancelárie Ústredia
Ekumenickej pastoraãnej sluÏby kpt.
Dávid Vargae‰tok citoval Îalm 130.
Kon‰tatoval, Ïe iba viera zachránila
t˘chto statoãn˘ch ºudí, ktorí vo väzni-
ciach preÏili niekoºko rokov svojho
Ïivota.

Na záver vystúpil predseda PV
ZPKO Ján Liteck˘ ·veda, ktor˘ preãítal
list adresovan˘ ministrovi ‰kolstva (cel˘
text publikujeme na 3. strane), aby
‰tudenti stredn˘ch ‰kôl nechodili iba
do koncentraãn˘ch táborov, ale aj do
väzníc, kde sa uskutoãÀovali  krvavé
komunistické zloãiny. Za PV ZPKO
veniec k pamätnej tabuli poloÏili pred-
seda Ján Liteck˘ ·veda a politick˘
väzeÀ Anton Malack˘. 

Na záver prítomní zaspievali hym-
nickú pieseÀ ,,Kto za pravdu horí“.

Juraj Vrábel 

ãlen redakãnej rady Svedectva
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Leopoldov 2016

Zºava J. Liteck˘ ·veda a A. Malack˘ v rozhovore s poslancom NR SR  

A. Hrnkom. Foto Eva Zelenayová

J. Liteck˘ ·veda a A. Malack˘ poãas aktu kladenia vencov.

Foto Eva Zelenayová



V roku 1999 odhalili politickí väzni vedºa brány
leopoldovskej väznice pamätnú tabuºu. Bolo to v ro-
ku, keì sa od zakladajúcej organizácie politick˘ch
väzÀov oddelila ãasÈ ãlenskej základne. Po rokoch
otvoreného nepriateºstva nastal ist˘ odmäk a pôvod-
ná i nová organizácia zaãali viac spolupracovaÈ. Preja-
vilo sa to aj t˘m, Ïe pietnu spomienku v Leopoldove
uÏ neorganizujú kaÏdá z nich samostatne.  

âo nemohlo uniknúÈ pozornosti na tohtoroãnej pietnej
spomienke v Leopoldove bola ãeskoslovenská hymna, ktorá
zaznela na úvod podujatia a oficiálne privítanie delegácie
KDH. Leopoldovsk˘m väzením pre‰lo mnoÏstvo politick˘ch
väzÀov, ktorí boli odsúdení za ãiny, na zachovanie Sloven-
skej republiky. K nim napríklad patrili v‰etci ãlenovia Bielej
légie. Ak v samostatnej Slovenskej republike, na oficiálnej
pietnej spomienke „politick˘ch väzÀov na Slovensku“, ako
sa uvádzalo na pozvánke, zaznie ãeskoslovenská hymna, tak
ide o hrubú uráÏku t˘chto väzÀov. Ak to mala byÈ najskôr
ãeská hymna a potom slovenská, tak ide o elementárne
zlyhanie protokolu. Na území zvrchovaného ‰tátu vÏdy pri
oficiálnych podujatiach musí zaznieÈ ‰tátna hymna ‰tátu. Na
Slovensku slovenského. 

A ão majú spoloãné ãlenovia KDH s politick˘mi väzÀa-
mi? Táto organizácia predsa v ãase ich politick˘ch aktivít ne-
jestvovala. Nemá nijak˘ vzÈah k b˘val˘m  politick˘m väzÀom,
takÏe nejde o niã iné, iba o zneuÏitie podujatia politick˘ch
väzÀov na politickú propagáciu jedného politického subjek-
tu. Navy‰e, v pozvánke  organizátori akosi zabudli uviesÈ, Ïe
klásÈ veniec  budú aj PV ZPKO, hoci ãeskú konfederáciu

politick˘ch väzÀov uviedli. Dokonca predseda PV ZPKO Ján
Liteck˘ ·veda predniesol aj prejav, ão sa tieÏ v pozvánke
neobjavilo. 

Na pietnu spomienku boli PV ZPKO oficiálne pozvaní
predsedom KPVS. Ale miestny predseda KPVS najstar‰iu
a najväã‰iu organizáciu politick˘ch väzÀov akosi prehliadol
pri vítaní hostí.  Ak majú obe organizácie skutoãne spolu-
pracovaÈ, nedajú sa prehliadaÈ priam zaráÏajúce a uráÏlivé
nedostatky v organizácii podujatia, ktoré sa sotva dajú
povaÏovaÈ za náhodné. (ez)
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Aj chvíle pred pietnym aktom poskytujú jeho úãastníkom moÏnosÈ na v˘menu názorov. Foto Eva Zelenayová

Boli sme neviditeľní

Brána neslobody v Leopoldove. Foto Eva Zelenayová



Sú komunistické zloãiny pre-
mlãané? Doãkajú sa obete komu-
nistick˘ch represálií a b˘valého
reÏimu koneãnej spravodlivosti
a vyrovnania sa s touto totalitnou
ãasÈou na‰ej minulosti? Tieto
otázky kladieme aj po 27-mich
rokoch od pádu komunistického
reÏimu. 

Aj vedenie PV ZPKO si tieto otázky
dáva.  A jednu zásadnú poÏiadavku sme
zaslali Ministerstvu zahraniãn˘ch vecí SR,
aby Slovensko vyuÏilo svoje predsedníctvo
v rade EÚ a delegácie Únie aby  nav‰tívili
ná‰ centrálny Pamätník popraven˘m
a umuãen˘m politick˘m väzÀom komu-
nizmu vo Vrakuni. Téma komunistickej
totality sa totiÏ priamo dot˘ka 11 z 27
‰tátov Únie. Odpoveì pri‰la, Ïe tento pa-
mätník do plánu náv‰tev rezort nezahr-
nie... A zrazu blesk z jasného  neba! Po
dlhej dobe sucha a vyprahnutého záujmu
o komunistickú minulosÈ a o jej stále pre-
trvávajúce následky, vrátane nepotresta-
n˘ch zloãinov a páchateºov sa zdalo, Ïe
predsa len zapr‰í.  S t˘mito oãakávaniami
som i‰iel na Konferenciu ministrov
spavodlivosti EÚ pri príleÏitosti Eu-
rópskeho dÀa pamiatky obetí totalit-
n˘ch reÏimov zastupovaÈ na‰u organizá-
ciu politick˘ch väzÀov. Zá‰titu nad podu-
jatím prevzala ministerka spravodlivosti
Lucia ÎitÀanská a líderskú rolu estónsky
minister spravodlivosti Urmas Reinsalu.
Zrazu si ministerstvo, aj európski papalá‰i
na‰li ãas prísÈ sa pokloniÈ obetiam komu-
nizmu, ale nie ku kríÏu vo Vrakuni, ale
k „bráne“, ktorá symbolizuje „voºnosÈ
prechodu cez hranice“... Zrejme  nieko-
mu i‰lo skôr o politicky aktuálnu tému
hraníc a migrantov a nie o ºudí, ktorí z to-
talitného reÏimu a pred prenasledovaním
utekali za slobodou... UÏ z t˘chto asociácií
som tu‰il, Ïe to nakoniec nemusí byÈ len
o komunizme a jeho obetiach.

Zločin a trest. Páchatelia
a obete

Prvá ãasÈ konferencie, kde vystupova-
lo 20 ministrov, sa niesla pod ráznou tak-
tovkou politického pochodu proti Ruskej
federácii. Líniu mar‰u drÏali najmä pobalt-
ské ‰táty. Tento trend sa sãasti preniesol

aj do druhej ãasti za úãasti európskych
pamäÈov˘ch in‰titúcií skúmajúcich éru ne-
slobody a totalitn˘ch systémov. Na záver
prvej ãasti konferencie sme mali moÏnosÈ
zapojiÈ sa do diskusie. Vo svojom krátkom
vystúpení som jedinému prítomnému mi-
nistrovi spravodlivosti U. Reinsalovi a riadi-
teºke relatívne novej (2011) nadnárodnej
in‰titúcie – Platformy európskej pamäte
a svedomia N.Winkelmannovej povedal,
Ïe zastupujem práve tie „obete“, ktoré si
dnes pripomíname a aj ich odkaz a posol-
stvo do budúcnosti. Z väã‰iny príspevkov
som mal nepríjemn˘ pocit, lebo iba suma-
rizovali postkomunistick˘ v˘voj s pribliÏne
rovnak˘m záverom: na národnej úrovni sa
doteraz nepodarilo – aÏ na ojedinelé v˘-
nimky – efektívne stíhaÈ zodpovedné ko-
munistické elity. Druhú nepríjemnú skú-
senosÈ vo mne vyvolala väã‰ia pozornosÈ
na páchateºov ako na obete.  A tak som
vedeniu konferencie za vrchstolom navr-
hol, Ïe ak chcú, aby sa nová iniciatíva stí-
haÈ komunistické zloãiny na medzinárod-
nej úrovni a cez nadnárodnú autoritu nie-
len zrodila, ale aj preÏila, mali by hºadaÈ
spoloãenskú oporu v radoch obetí komu-
nizmu a ich rodín. Vo vzduchu bolo totiÏ
cítiÈ klasick˘ technokratick˘ a byrokratick˘
prístup sprevádzajúci väã‰inu procesov or-
ganizovan˘ch Európskou úniou. Na konci
podujatia pri rozhovoroch sme sa s niek-
tor˘mi úãastníkmi zhodli, Ïe niekto si po-
treboval urobiÈ ãiarku do poloÏky aktivít.

Prečo zhasína len červená
sviečka?

Îiaº, stále zhasína len tá antikomunis-
tická svieãka... Veì stále v praxi vidieÈ
markantn˘ rozdiel prístupu médií a ‰tátu
k protifa‰istickému a protikomunistické-
mu odboju vo v‰etk˘ch oblastiach: morál-
nej aj finanãnej podpory, legislatívneho,
sociálneho aj organizaãného zabezpeãe-
nia.  Obhajoba hnedej totality sa prísne
sleduje, vyhodnocuje a trestá, glorifikácia
komunistického reÏimu je denne  na so-
ciálnych sieÈach – a niã sa nedeje! Do-
konca mnohí vrcholoví a ideologickí pred-
stavitelia komunizmu nás dnes uÏ ako
„politológovia, analytici a komentátori“
poúãajú o demokracii a o ãom je sloboda.
A opäÈ hlásajú jedinú pokrokovú pravdu,
zas si na‰li nového triedneho nepriateºa –

„extrémizmus“. Môj slovník sa na konfe-
rencii dokonca obohatil o nov˘ terminus
technicus „neototalitní ºudia“... 

Preão je spravodlivosÈ k b˘val˘m ko-
munistick˘m pohlavárom a ich prisluho-
vaãom naozaj slepá? MoÏno preto, Ïe po
poráÏke nacizmu/fa‰izmu bol nielen pro-
ces s pohlavármi, ale spoloãnosÈou pre‰la
aj dôsledná denacifikácia. A po poráÏke
komunistov nebol nijak˘ monsterproces,
ani v spoloãnosti neprebehla dekomuni-
zácia. Veºmoci sa podobne ako 23. au-
gusta 1939 (Nemecko-ZSSR, odtiaº eu-
rópsky pamätn˘ deÀ) aj v roku 1989
dohodli na novom prerozdelení moci
a vplyvu. Komunistickí pohlavári odovzda-
li moc „neÏne“ a dostali neÏnú doÏivotnú
ochranu a e‰te lep‰ie zabezpeãenie
v dôchodku. A z detiãiek papalá‰ov sa
stali váÏení podnikatelia...

Minulosť už nezmeníme.
Prítomnosť áno

Po takomto zakorenení ãervenej buri-
ny v spoloãnosti sa p˘tam, ão sleduje ini-
ciatíva na zásadnú zmenu kurzu? Iniciatí-
vy stíhaÈ na medzinárodnej úrovni zloãiny
komunizmu s názvom „SpravodlivosÈ
2.0“  sa chopila aj pre mÀa nová a relatív-
ne neznáma Platforma európskej pamäte
a svedomia, ktorá zrazu po dvoch desaÈ-
roãiach zodvihla zástavu boja za vysporia-
danie sa s komunistickou minulosÈou.
Platforma má 51 ãlenov z 18 ‰tátov, len
nevedno, naão aj z nekomunistick˘ch, na-
príklad z Izraela a USA?! Zrejme donori...,
lebo o takomto finanãnom zabezpeãení
na svoju ãinnosÈ môÏu b˘valí politickí väz-
ni, dokonca aj ich medzinárodná organi-
zácia INTERASSO, iba snívaÈ. Politickí
väzni v‰ak nechcú robiÈ z témy politiku.
Z aktuálnej iniciatívy stíhaÈ páchateºov -
veliteºského reÈazca za zloãiny zabíjania
obãanov pozdæÏ Ïeleznej opony a za
násilné deportácie men‰ín mi vanie skôr
vysporiadanie sa so súãasn˘mi trendmi
ako s minulosÈou. PreÏili sme najmä pre-
to, aby sme vedeli, ão je správne. A má-
me aj morálnu silu a povinnosÈ hovoriÈ to
nahlas. Sme totiÏ stále hlas svedomia. Aj
bez konferencií, aj bez pozornosti ‰tátu
a médií.

Rafael Rafaj

podpredseda PV ZPKO
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Európska konferencia o komunizme 



V bratislavskej PetrÏalke sa 9. augusta 2016 odha-
ºoval pamätník hraniãiarmi zversky (doslova) zavraÏ-
deného nemeckého ‰tudenta Hartmuta Tautza. Reãi
politikov pritom boli také typicky politické – buì o ni-
ãom, alebo politicky korektné. Nech˘bala ani ãecho-
slovakistická  propaganda, keì reãník z Prahy neza-
budol spomenúÈ „demokrata“ Bene‰a. Áno, toho, kto-
r˘ sem ten komunizmus zavliekol. A nikomu to nejako
neprekáÏalo.

Ale nielen reãami sme si pripomínali dobu minulú, ale aj
skutkami, ako vystrihnut˘mi z komunistickej uãebnice. Naj-
samprv pri‰la na rad tvrdá cenzúra. Dôstojn˘ pán Ján Ko‰iar,
podpredseda INTERASSO, dostal poverenie od svojho pred-
sedu Dr. Fuchsa, aby predniesol pri tejto príleÏitosti prime-
ranú reã, prípadne poÏehnal pamätník. Aj sme si u sestry za-
vraÏdeného zistili, Ïe nebudú problémy, pretoÏe ich rodina
je katolícka. V‰etko sme dohodli s hlavnou organizátorkou,
pani Winkelmannovou, ktorá ochotne súhlasila. Za chvíºu
v‰ak pri‰la za nami, Ïe Ján Ko‰iar svoju reã predniesÈ ne-
môÏe, dokonca ani poloÏiÈ veniec za INTERASSO.  Keì sme
sa jej p˘tali na dôvod náhlej zmeny, dozvedeli sme sa, Ïe to
je preto, lebo podporil ªudovú stranu Na‰e Slovensko. Keì
som jej povedal, Ïe to je typická komunistická cenzúra, na
úrovni orwellovskej my‰lienkovej polície, zahabkala – no vie-
te, médiá by nám to spoãítali...

TakÏe – politická korektnosÈ je to hlavné. Ale aspoÀ sme
sa dozvedeli, s k˘m teda máme tú ãesÈ, ão je to za organizá-
ciu tá Platforma európskej pamäte a svedomia (to priam

cvendÏí u‰ºachtil˘mi slovami, Ïe?). Typické je aj to, Ïe na‰a
organizácia sa o celej akcii dozvedela aÏ od predsedu
INTERASSO. Evidentne organizácia, ktorá je autentick˘m
spoloãenstvom väzÀov a obetí komunizmu, je pre politicky
korektn˘ch na prekáÏku. Keì e‰te raz pri‰la za Jánom Ko‰ia-
rom, Ïe ale veniec, ktor˘ uÏ bol zaplaten˘, poloÏiÈ môÏe, uÏ
to malo rozmer fra‰ky. Jednoducho, pred slobodn˘m názo-
rom a slovom úctu nemajú, iba pred peniazmi. A úplne na-
koniec nám do‰lo, Ïe okrem reãí a cenzúry sme tu mali e‰te
jednu dokonale ‰t˘lovú pripomienku dôb (vraj) minul˘ch:
udavaãa. KeìÏe pani Winkelmannová prirodzene nepozná
detailne na‰e pomery a meno Ján Ko‰iar urãite poãula prv˘-
krát, musel jej to po‰epkaÈ iba niekto z prítomn˘ch. NuÏ, asi
sa staãí pozrieÈ na spoluorganizátorov...

P.S.
Nakoniec, keì sa uÏ takmer v‰etci rozi‰li, dp. Ko‰iar

predsa len preãítal svoj príhovor (uverejÀujeme ho v plnom
znení na 16. strane) a poÏehnal pamätník. Sympatické bolo,
Ïe k závereãnej modlitbe sa k nám pridala aj tá h⁄stka ãlenov
KPVS, ktorá e‰te nestihla odísÈ. Ján Liteck˘ ·veda

Podºa poºskej tlaãe, vláda chce v˘-
razne zníÏiÈ penzie pribliÏne 32-tisícom
b˘val˘ch dôstojníkov komunistickej
tajnej polície, aby neprekraãovali
priemern˘ dôchodok v krajine. Vláda
argumentuje predov‰etk˘m historic-
kou spravodlivosÈou, ako aj rozpoãto-
v˘mi úsporami. Komunistick˘ reÏim
v Poºsku padol v roku 1989, ale krajina
sa stále pot˘ka s dediãstvom vtedaj‰ie-
ho reÏimu, ktor˘ mnohí Poliaci vnímajú
ako predæÏenú ruku Moskvy a fakticky
sovietsku okupáciu.

„Napravujeme to, ão sa roky ne-

napravovalo,“ vyhlásil minister vnútra
Mariusz B∏aszczak pri predstavení no-
vely príslu‰ného zákona. „Príslu‰níci

bezpeãnostnej sluÏby a úradníci repre-

sívneho aparátu komunistického ‰tátu

e‰te stále poberajú vysoké penzie

a dôchodky za to, Ïe potláãali slobodu

a nezávislosÈ na‰ej krajiny. Návrh opra-

vuje tieto chyby. Chceme dospieÈ k to-

mu, aby v spoloãnosti prevládol pocit

spravodlivosti,“ povedal B∏aszczak.
T˘mto krokom ‰tátny rozpoãet podºa
neho roãne u‰etrí viac ako 135 milió-
nov zlot˘ch (asi 30 miliónov eur).

Návrh sa má t˘kaÈ v‰etk˘ch ºudí,
ktorí slúÏili v ‰tátnej bezpeãnosti v ro-
koch 1944 aÏ 1990. Ak sa im podarilo
prejsÈ do sluÏieb demokratického ‰tá-
tu, zmeny sa dotknú len v˘sluhy z ro-
kov v ‰tátnej bezpeãnosti. Návrh má

podºa B∏aszczaka e‰te schváliÈ vláda
a parlament, kde má  vládna strana
Právo a spravodlivosÈ (PiS) spoºahlivú
väã‰inu. Zmeny by tak mohli platiÈ od
budúceho roka.

Podºa ‰éfa dôchodkového odboru
ministerstva dôchodky vo v˘‰ke 9000
aÏ 12-tisíc zlot˘ch (od 2 do 2,7 tisíca
EUR) poberá stovka b˘val˘ch e‰tebá-
kov, ìal‰ia tisícka má dôchodky v roz-
medzí 6000 aÏ 9000 zlot˘ch a z prib-
liÏne osem tisícok z nich sa te‰í
dôchodkom medzi 3000 aÏ 6000 zlo-
t˘ch mesaãne. 

Priemern˘ dôchodok v Poºsku je
podºa televízie TVN 24 2131 zlot˘ch
(asi 482 EUR). SME 30. 8. 2016 - krátené
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Naprávajú chyby minulosti

Déjá vu alebo 

Na toto sa dobre 
pamätáme

Hartmutova sestra Karola Tautz v rozhovore 

s J. Liteck˘m ·vedom. Foto archív



Na sviatok sv. Gorazda, 27. jú-
la 2016, odovzdal svoju ‰ºachetnú
du‰u veºk˘ syn slovenského náro-
da arcibiskup Dominik Hru‰ovsk˘.
Posledné roky svojho Ïivota pre-
Ïil v Nitre, pod hradom, neìaleko
kardinála Korca. Na zádu‰nej svä-
tej om‰i s pohrebn˘mi obradmi
v rodnej obci MaÀa (okres Nové
Zámky) sa s ním 1. augusta 2016
rozlúãili biskupi, desiatky kÀazov
a stovky veriacich. Hlavn˘m ce-
lebrantom bol kardinál Jozef
Tomko, s ktor˘m bol zosnul˘
arcibiskup priateº od ãias ‰túdia
v seminári v 40. rokoch minulého
storoãia.

Dominik Hru‰ovsk˘ sa v roku
1983 stal biskupom pre Slovákov Ïijú-
cich v zahraniãí. Bol prv˘m biskupom,
ktorého som v Ïivote stretol. Bol to
on, ktor˘ ma ako ãerstvého emigran-
ta ãakal v stredu ráno 20. júla 1983
v Ríme u saleziánov neìaleko hlavnej
rímskej Ïelezniãnej stanice Termini
a prijal ma do Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda. O pár rokov ma vy-

svätil za diakona a odporúãal moju
kÀazskú vysviacku u pápeÏa sv. Jána
Pavla II. v Bazilike sv. Petra. Odvtedy
pre‰lo uÏ vy‰e ‰tvrÈstoroãia.

V Ríme i v Bratislave sme preÏili
veºa pekn˘ch chvíº. ·koda, Ïe sa na‰e
cesty neskríÏili aj v Minsku. Z osobné-
ho poznania Bieloruska viem, Ïe
apo‰tolsk˘ nuncius Dominik Hru-

‰ovsk˘ aj tam zanechal hlbokú stopu
nielen v dejinách miestnej Cirkvi, ale
aj v srdciach ºudí. Po svojom návrate
ãasto nav‰tevoval Slovenskú redakciu
vo Vatikánskom rozhlase, kde sme
nielen spomínali na staré ãasy, ale pre
poslucháãov sme pripravili niekoºko
hodnotn˘ch príspevkov. Niekoºkokrát
som mal moÏnosÈ nav‰tíviÈ otca arci-
biskupa aj po návrate do rodnej vlasti,
ãi uÏ v Mani alebo v Nitre. Dejiny
zaznamenajú, ão a koºko arcibiskup
Dominik Hru‰ovsk˘ vykonal pre blaho
slovenského národa a Cirkvi.

Na záver svätej om‰e  sa s prítom-
n˘mi podelili o svoj Ïivot v blízkosti ar-
cibiskupa Hru‰ovského okrem in˘ch
tieÏ ná‰ ãlen, b˘val˘ poslanec NR SR
za SNS, Dr. Jozef M. Rydlo a svoju
vìaku zosnulému, vzácnemu ãlove-
kovi a biskupovi vyjadrila aj známa
slovenská historiãka prof. Emília
Hrabovec, ãlenka PápeÏského v˘bo-
ru pre historické vedy a prodekanka
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bo-
hosloveckej fakulty UK v Bratislave. 

Ján Ko‰iar

duchovn˘ PV ZPKO
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Arcibiskup Dominik Hrušovský

odišiel do večnosti

Arcibiskup Dominik Hru‰ovsk˘

Îivotná púÈ Dominika Hru‰ovského
je v˘reãn˘m svedectvom celej jednej
generácie – pokolenia, ktoré na‰e mat-
ky splodili pre Slovensko, ale ktoré Slo-
vensku doma nemohlo plne slúÏiÈ,
pretoÏe moloch ãervenej posadnutosti
chcel z na‰ej domoviny vyplieniÈ tisíc-
storoãné „dediãstvo otcov“: vieru v Bo-
ha a lásku k blíÏnemu.

Mladícke ideály skalil „víÈazn˘
február 1948“, ktor˘ ho odsúdil do
vyhnanstva.

Nebol sám, nebol jedin˘. 
Bol jeden z rojnice.
Akú silnú vôºu, akú hlbokú vieru,

aké pevné presvedãenie museli maÈ ge-
neraãní súpútnici katolíckeho kÀaza

Dominika Hru‰ovského, ktorí dosiahli
plnosÈ Ïivota a predi‰li nás do veãnosti?
(...) Kde mali svoje Ïriedla? V ãom
pramenilo ich odhodlanie? V sluÏbe
bratom. V kÀazstve. KÀazstvo nie je niã
viac a niã menej ako sluÏba bratom. ·tít
bezbrann˘ch je Boh a ãesÈ! napísal
básnik Gorazd Zvonick˘.

Ná‰ slovensk˘ národ pre‰iel úskalia-
mi kru‰n˘ch dejín len preto, lebo veril
v Boha, ktor˘ ná‰mu národu tak Ïeh-
nal, Ïe z jeho lona vy‰li desiatky ‰ºa-
chetn˘ch kÀazov, desiatky a desiatky
oddan˘ch sluÏobníkov pravdy, práva
a spravodlivosti. VymaÏme z na‰ich
kultúrnych i politick˘ch dejín katolíc-
kych kÀazov, evanjelick˘ch pastorov,

kalvínskych kazateºov, Ïidovsk˘ch rabí-
nov a zostane nám iba h⁄stka pra-
chu...! (...)  KieÏ by si toto, ak uÏ nie
súãasné pokolenie, tak aspoÀ budúce
generácie uvedomili…!

Keì Dominik Hru‰ovsk˘ odchádzal
zo Slovenska, neodchádzal do dobro-
voºného vyhnanstva, neemigroval, leÏ
odchádzal z prozreteºnostného rozhod-
nutia svojich predstaven˘ch i vlastn˘m
priãinením. Odchádzal s rozhodnutím
vrátiÈ sa domov. Sústavne sa zam˘‰ºal
nad t˘m, ako vrátiÈ ná‰mu národu stra-
tenú dôstojnosÈ, ako prinavrátiÈ Sloven-
sku ‰tátnu samostatnosÈ, slobodu a ako
nastoliÈ v na‰ej domovine demokraciu. 

Pokraãovanie na 13. strane

Svedectvo jednej generácie



Rok Svetozára Hur-
bana Vajanského, ako
pripomenutie 100. v˘-
roãia úmrtia jedného
z na‰ich kºúãov˘ch de-
jateºov, prebieha zatiaº
veºmi nev˘razne. Polo-

anonymnú konferenciu, o ktorej nikto
nereferoval, urobili zatiaº historici a li-
terárni vedci v Bratislave. UkáÏku z pri-
pravovanej väã‰ej ‰túdie od Evy Fordi-
nálovej, mimochodom tieÏ v˘znamnej
tohtoroãnej jubilantky, si bolo moÏné
preãítaÈ v Literárnom t˘Ïdenníku a
Slovensk˘ch pohºadoch. Matiãná esej
2016 bola venovaná Vajanského od-
kazu dne‰ku. Men‰ie spomienkové
podujatia, tieÏ iba na matiãnej pôde,
sa konali v Tisovci, Vlachove a ‰ir‰ie
venovaná aj v‰etk˘m Hurbanovcom,
v Ko‰iciach. V ãase písania textu sa iba
chystalo odhalenie busty Vajanskému
v Martine, aj ìal‰ie vedecké konferen-
cie garantované Slovensk˘m historic-
k˘m ústavom a In‰titútom vzdelávania
MS a Slovenskou národnou kniÏnicou.
TaktieÏ seminár v jeho rodisku v Hlbo-
kom, zaiste aj na pozadí veºkého ju-
bilea, 170. v˘roãia zaloÏenia a 135.
v˘roãia obnoveného vydávania Slo-
vensk˘ch pohºadov. Kºúãového, kon-
tinuálne vydávaného ãasopisu za-
meraného na slovenskú literatúru,
vedu a umenie, akého obdoba v dæÏke
trvania jestvuje v Európe  iba v jednej
francúzskej verzii. Za jeho vznikom,
trvaním i kontinuitou, ale aj najlep‰ími
etapami,  je nielen otec Jozef a syn
Svetozár, ale aj ìal‰í z Hurbanovcov,
skvel˘ch  fundamentálnych obrancov
na‰ich národn˘ch, politick˘ch, kultúr-
nych i sociálnych a náboÏensk˘ch
práv.  Aj dramatik VHV, ktor˘ na‰iel
svoje pôsobisko na Dolnej zemi, v Sta-
rej Pazove, pri Belehrade.

Hoci boli reprezentantmi reformá-
cie a evanjelikmi, ich cítenie a konanie
bolo v˘razne celonárodné, integraãné
a zväã‰a aÏ vzorovo ekumenické. Nap-
ríklad dodnes nie je prekonaná mono-
grafia Vajanského z roku 1897, ktorú
vydal pod názvom Storoãná pamiatka
narodenia ·tefana Moysesa. Pritom
v‰etci, ale najmä Vajansk˘, Ïil v jednej

z najtemnej‰ích etáp na‰ej národnej
existencie ohrozovanej predov‰etk˘m
stupÀovanou brutálnou maìarizáciou.
Ale aj s následne rodiacimi sa predsta-
vami ná‰ho splynutia s âechmi, s kto-
r˘mi musel zápasiÈ, najmä s generaã-
ne mlad‰ími hlasistami. Z nich niektorí
pripú‰Èali nielen politické spojenectvo
a partnerstvo, no zaãali propagovaÈ
priamo ãechoslovakizmus. To zname-
ná etnickú i kultúrnu asimiláciu Slová-
kov, ão bolo pre jeho generáciu
nepredstaviteºné.  Po jeho boku od-
hodlane, ale aj skvele literárne a publi-
cisticky zápasil nielen Jozef ·kultéty,
ale aj Hviezdoslav, Kukuãín, reprezen-
tantky a predstaviteºky ãasopisu a or-
ganizácie okolo Îiveny na ãele s Ma-
róthy-·oltésovou, Vansovou, Podjavo-
rinskou, Timravou i ìal‰ími, najmä
skvel˘mi katolíckymi vzdelancami
a kÀazmi, poãnúc Palárikom, Andre-
jom KmeÈom a nekonãiac Andejom
Hlinkom a Vojta‰‰ákom. A po násilne
zatvorenej Matici slovenskej aj repre-
zentanti Spolku svätého Vojtecha
i Tranoscia.

Nebolo to v ãase Vajanského
vôbec jednoduché, veì iba poãas jed-
ného desaÈroãia, na rozhraní 19. a 20.
storoãia, sa uskutoãnilo asi päÈsto súd-
nych procesov, zväã‰a s autormi a re-
daktormi príspevkov na obranu na‰ich
najzákladnej‰ích národn˘ch, náboÏen-
sk˘ch a ºudsk˘ch práv. Zo ‰kôl boli po-
vyhadzované stovky „panslávskych“
‰tudentov nielen na sklonku uhorskej
monarchie, oznaãovanej uÏ vtedy za
Ïalár národov. DoãítaÈ sa o tom mohli
pred prvou svetovou vojnou aj vo sve-
te, ako o tom svedãí v anglickom vy-
daní „Národnostnej otázky v Uhor-
sku“, i ná‰ obhajca vo svete, ‰kótsky
historik Seton Watson alias Scotus
Viator. Prinajmenej by sme to mali
i mohli Európanom pripomínaÈ aj v ãa-
se ná‰ho predsedníctva v Rade  EÚ,
ktoré sa väã‰inovo povaÏuje za vy-
vrcholenie na‰ich novodob˘ch politic-
k˘ch dejín.

Samotn˘ Vajansk˘ sa v‰ak aÏ tri-
krát dostal nespravodlivo do väzenia
za obhajobu na‰ich najzákladnej‰ích
práv, nevraviac, Ïe jeho otec obdobne

dvakrát „sedel“, ako v˘znamn˘ poli-
tick˘ väzeÀ generácie ‰túrovcov, na
ktor˘ch idey jeho syn dôsledne nad-
viazal v poãetn˘ch textoch i polemi-
kách voãi mnoh˘m odporcom. Na‰-
Èastie obaja vydali aj skvelé väzenské
spomienky, ktoré sú uãebnicami na-
‰ich základn˘ch hodnôt i slobôd, bez
ktor˘ch by sme neboli t˘m, ãím sme.
Vajansk˘  zaznamenal „Politick˘ pro-
ces 28 Slovákov a Sloveniek pre búre-
nie“ pred súdmi v B. Bystrici a Marti-
ne. „Väzenské rozpomienky zo svojho
jednoroãného segedínskeho a trime-
saãného banskobystrického väzenia“,
mu mohli vydaÈ iba Slováci v Pittsbur-
gu v roku 1903. Za ãlánok Neustávaj-
me, ktor˘ bol kritikou maìarskej od-
národÀovacej politiky, ho v tom istom
roku odsúdili do väzenia vo Vacove.
„Lístkov˘ denník“, ktor˘ si tam písal,
sme v‰ak dodnes nepublikovali. Z poli-
tick˘ch textov je najznámej‰í jeho roz-
horãen˘ ãlánok v Národn˘ch novinách
Hyenizmus v Uhrách, za ktor˘ prv˘krát
sedel v roku 1893! Oprávnene revol-
toval, Ïe uhorskí Ïandári nepovolili
stovkám Slovákom i jeho rodine sláv-
nostné odhalenie pomníka otcovi
Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi na
cintoríne v Hlbokom.

Hoci textov a polemík o diele Va-
janského sme vydali viacero, najmä
o jeho literárnej ãinnosti, jeho funda-
mentálna politická publicistika nie je
dodnes primerane odreflektovaná
a dostatoãne docenená. A k˘m sa
zmôÏeme  na nejakú knihu, film, di-
vadelnú inscenáciu, ãi aspoÀ na nejak˘
medailón o Àom v rozhlase a televízii,
mohli by sme si aspoÀ prelistovaÈ
v ostatnom vydaní z jeho diela „KoreÀ
a v˘honky. âlánky“ v KniÏnici sloven-
skej literatúry z roku 2008. A vydaÈ by
sme mohli nedávnu skvelú drámu
faktu o Àom od vynikajúceho rozhla-
sového publicistu Emila Benãíka pod
názvom „Uväznen˘ vietor“, z kniÏ-
ného cyklu Králi ducha. Je nielen
o ãiernych dÀoch v Ïivote Vajanského,
ale aj o tochoroãn˘ch jubilantoch
Jankovi Kráºovi a nesmrteºnom Orav-
ãanovi Hviezdoslavovi.

Viliam Jablonick˘

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

Mamka bola uãiteºka, ja som bola
uãiteºka a aj môj syn bol uãiteº. Asi naj-
viac sa na nás prejavili schopnosti pre
túto profesiu. V Spi‰skej Novej Vsi sme
b˘vali ‰tyri roky, potom otca preloÏili
do Nitry. Mamka sa musela rozlúãiÈ so
svojou veºkou kamarátkou, manÏelkou
verejného notára Ladislava ·tefánika,
brata Milana Rastislava ·tefánika.
Obaja boli mojimi krstn˘mi rodiãmi. 

Ako sa rodina zmierovala s je-
ho predãasnou smrÈou?

Veºmi zle. OkamÏite vedeli, kto bol
príãinou jeho smrti, kto si kúpil dokto-
rát. No, pán Bene‰ predsa.   Môj krst-
n˘ otec bol veºk˘ vtipkár,  sympatick˘,
solídny ãlovek. B˘vali v Spi‰skej Novej
Vsi  neìaleko Reduty,  dnes je na tom
dome pamätná tabuºa Albertíny ·tefá-
nikovej, matky M.R. ·tefánika. 

Spomínali ste, Ïe vá‰ krstn˘
otec v súvislosti so smrÈou ·tefáni-
ka napísal niekoºko listov Masary-
kovi. Dostal aj nejakú odpoveì?

Îiadnu.
Aké boli va‰e profesionálne

zaãiatky?
Skonãila som ‰túdium v levoãskom

uãiteºskom ústave a prvé dva  mesiace
som uãila v ªubici.  Mali sme v‰ak ria-
diteºa Rerka, ktor˘ mal star‰iu Ïenu
a rád obÈaÏoval mladé uãiteºky. Mala
som 18 rokov, pri jednom pokuse som
mu strelila zaucho a povedala som
o tom môjmu starému otcovi. V tom
ãase bol senátorom. Do ‰koly pri‰la
kontrola a mÀa preloÏili uãiÈ do ústavu
pre hluchonem˘ch v Pre‰ove. Uãila
som tri roky, keì s pribliÏovaním fron-
tu ústav doãasne zru‰ili.  Odi‰la som
k tete Milke do Nemeckej ªupãe (dnes
Partizánska ªupãa). Tam som mala ka-
marátku Hanu Královú. 

âo ste tam robili?
I‰li sme spolu s chlapmi do hôr na

LuÏno, kde som ‰ila, varila kávu s bró-
mom, aby chlapi neboli veºmi tempe-
ramentní. Z kameÀov sme vytvárali
dupºované písmená a medzi ne sme
kládli ãeãinu. Tú sme poliali benzínom,
aby para‰utisti vedeli, kam majú ská-
kaÈ. Jedného Francúza odniesol vietor

do Partizánskej ªupãe a zachytil sa na
kostolnej veÏi. Dole i‰li Nemci v tan-
koch, no nezbadali ho. Potom som
z toho padáka mala blúzku. 

A poãas prvej Slovenskej re-
publiky ste tieÏ uãili?

Áno.
V tom ãase sa na ‰kolách uãilo

o ·tefánikovi?
Uãilo, ale tieÏ nie svätá pravda.

Nepovedala sa celá pravda. Iba toºko,
Ïe zomrel, lebo lietadlo havarovalo.
Ale preão havarovalo, to nie.

Vy ste presvedãená, Ïe e‰te Ïil,
keì dopadol na zem a tam ho za-
strelili?

Áno. Vojaci. 
A máte to z vierohodn˘ch

zdrojov?
Viem to od krstného otca.  A viem

aj to, Ïe generálsku uniformu, ktorú
mal M. R. ·tefánik pod kombinézou,
u‰ili nanovo, lebo pôvodná bola pre-
strelená.

Po vojne nastúpil nov˘ reÏim
a o ·tefánikovi sa v ‰kolách tak-
mer  nehovorilo. Nevnímali ste to
ako krivdu?

Uãila som na prvom stupni a mu-
sím sa priznaÈ, Ïe som bola zlou uãiteº-

kou. Neriadila som sa príkazmi. Uãila
som tak, ako som povedala, ·tefánik
zomrel kvôli Bene‰ovi. Preto sa o Àom
za prvej âesko-Slovenskej republiky
nemohlo uãiÈ.  

âo pre vás znamenal ·tefánik?
Niektorí historici tvrdia, Ïe bol ãe-
choslovakista. 

Heeeej??? (Smiech.) Pohovorí sa
v‰elião, ale to nie je pravda. Milan Ras-
tislav ·tefánik nebol ãechoslovakista,
ani môj krstn˘ otec Ladislav ·tefánik
nebol ãeschoslovakista a ani ich matka
Albertina nebola ãechoslovakistka. To
je absolútny nezmysel. 

UÏ ste spomínali, Ïe poãas voj-
ny ste sa presunuli do Partizánskej
ªupãe. Tam ste preãkali vojnu?

Nie, vrátila som sa do KeÏmarku,
kde sme v tom ãase uÏ b˘vali. Ale mo-
ja teta si lieãila astmu v Tatrách a pri‰la
s takou správou, Ïe Nemci berú v‰etky
Ïeny  do 50 rokov. Front sa blíÏil, tak
sme sa i‰li ukryÈ do Beníc. Ale kúria
bola obsadená Nemcami, v záhrade
boli guºomety, uch˘lili sme sa teda
v dome jedného gazdu, ão robil u str˘-
ka na poliach. Bola som tam 17 t˘Ïd-
Àov  s bratom Du‰anom. Jedli sme len
vtedy, keì nám teta nieão poslala.
Brat robil spravodajcu a raz veãer sa
otvorili dvere a dvaja Nemci s pi‰toºou,
v strede dôstojník. P˘tal sa, kde je Du-
‰an Benick˘. Zobrali ho. Von sa dostal
tak, Ïe sluÏbukonajúcemu Nemcovi
povedal, Ïe ho pustili, lebo ho omylom
zavreli. On mu uveril. Vtedy Nemci po-
pravili Kor‰ovú, manÏelku  Ïandárske-
ho veliteºa v Povstaní, druhá mala byÈ
moja priateºka Hana Králová a tretí
môj brat. Nestihli to.

Mali ste dramatickú mladosÈ.
A keì vám poviem, ako som sa

vydávala... Brat Eleny ·tefánikovej,
mojej krstnej mamy, mal manÏelku
o hlavu vy‰‰iu odo mÀa. PoÏiãala mi
kost˘m, kamarátka blúzku a striebor-
nú lí‰ku, k tomu som si obula baganãe
a takto som i‰la pred oltár. Îeních mal
obleãené moje nohavice a poÏiãan˘
kabát. Keì sme odchádzali z ruÏom-
berského kostola, Nemci nás nechceli
pustiÈ cez most ponad Váh, lebo bol
podmínovan˘. Napriek tomu sme

NÁŠ ROZHOVOR
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pre‰li a len ão sme boli na druhej stra-
ne vybuchol. 

Po druhej svetovej vojne ‰ºach-
ta opú‰Èala âesko-Slovensko. Va‰a
rodina neodi‰la. Preão?

Neviem.
A nemala rodina problémy po

nástupe komunistického reÏimu?
Stra‰né. Mala som jediného brata,

toho zavreli a ja som sa musela hlásiÈ
na ·tB tri‰tvrte roka kaÏd˘ deÀ. Chceli
odo mÀa, aby som podpísala nejak˘
papier. Povedala som, nijak˘ papier
nepodpí‰em. Keì nieão budem vedieÈ,
aj tak to prídem povedaÈ.  Informovali
ma, Ïe v nemocnici by mal byÈ opero-
van˘ jeden kÀaz. Za‰la som za ním
a varovala som ho, Ïe ide po Àom ·tB.
ëal‰í kÀaz uãil náboÏenstvo, tomu
som tieÏ povedala, aby si dával pozor.
Keì sa ma potom p˘tali, ão som zisti-
la, tak som povedala, Ïe som bola za
t˘m farárom a povedal mi, Ïe netreba
povedaÈ v‰etko, ão  prinesie slina na
jazyk. 

V albume máte fotografiu, na
ktorej ste s pani Helenou Kordo-
vou a jej synom. Odkiaº ste sa
poznali?

Z KeÏmarku. Boli sme priateºky. Jej
star˘ otec Karpiak  mal hotel a kavia-
reÀ v KeÏmarku.  Tam sme sa stretáva-
li. Potom sa vydala za kapitána  Kordu,
ktor˘ bol vojakom z povolania. Poãas
vojny a Povstania velil vojsku a povstal-
com v Banskej Bystrici. Nemci ho
zaistili. Po návrate z Nemecka ho

krajania vo Vrútkach vítali ako hrdinu.
No v roku 1949 ho zatkli, muãili a od-
súdili na doÏivotie. Po roku aj jeho
manÏelku. Ju odsúdili na 14 rokov. Vo
väzení opatrovala dnes blahoslavenú
Zdenku Schellingovú. Po desiatich ro-
koch väzenia ju pustili a v roku 1968
u‰la do Anglicka. Kordu stra‰ne muãili,
postavili ho do suda s vápnom a liali
vodu, takÏe vápno hasili na jeho tele.
NepreÏil to. Zomrel vo väzení v roku
1958. Helenka sa v Lond˘ne vydala za
nejakého Angliãana spriazneného
s kráºovskou rodinou, no ãoskoro zasa
ovdovela. Vrátila sa na Slovensko po
roku 1989. Jej syn Sergej Ïije s rodi-
nou v Lond˘ne.

Vá‰ brat sa dostal z rúk Nem-
cov. Ale ão sa stalo s va‰ou priateº-
kou Královou?

Nemci ju obvinili zo ‰pionáÏe, mu-
ãili ju, prepichli jej jazyk, u‰i, strhli ne-
chty a mali ju popraviÈ, ale nestihli. No
po vojne ju na‰i odsúdili na ‰trnásÈ ro-
kov väzenia. Bola som sa raz na v˘ro-
ãie oslobodenia pozrieÈ na vyzname-
návanie úãastníkov odboja.  Vyzname-
nanie dostala len jedna pani, ktorá
v ãase povstania mala desaÈ rokov a jej
zásluhou bolo to, Ïe v ich dome pres-
pal dve noci kapitán Ján Nálepka. Bola
som z toho zhnusená a rada, Ïe som
do spolku protifa‰istick˘ch bojovníkov
nevstúpila. Lebo keì som tam pri‰la
a videla tú spoloãnosÈ, do‰lo mi, Ïe
tam nepatrím. 

Kedy sa vám najlep‰ie Ïilo?
Za Slovenska. Boli sme slobodní,

mohli sme robiÈ, ão sme chceli. Tisa
nemali popraviÈ. Keì ho prv˘krát po-
pravili, spadol, v ruke mal kríÏik. Tak
popravu zopakovali, ão je neprípustné.  

Ste aktívnou pozorovateºkou
politického Ïivota. âo si myslíte
o na‰ej súãasnosti?

Nepoznám na‰ich politikov, ale
som zhrozená z toho, ako vo mne
Matoviã dokázal vzbudiÈ nenávisÈ. Ni-
kdy som nepoznala tento stav, vÏdy
som ºuìom vy‰la v ústrety, bola som
celkom empatick˘ ãlovek. âo v‰ak on
vyvádza, ako sa správa v parlamente,
to je blázon, nie politik. A ‰trajkujúce
uãiteºky by som v‰etky prepustila. Bez
jediného centa. TieÏ som uãila, mala
som plat 300 korún a vajce nestálo de-
saÈ halierov. Ale takto traumatizovaÈ
spoloãnosÈ? Osobne som tieÏ proti prí-
levu emigrantov. Veì tu sa ledva Ïije,
ºudia nestaãia zabezpeãiÈ svoje rodiny
a my im máme financovaÈ ich pohodl-
n˘ Ïivot? 

Ste uãiteºkou, ako sa pozeráte
na nové trendy v ‰kolách. Na
zavádzanie spoloãenskej korekt-
nosti, ão neznamená niã iné, len
praktizovanie rodovej rovnosti.

To je najväã‰ie svinstvo, akého
sme sa dopustili vo v˘chove detí. Je to
obraz spoloãnosti bez morálnych krité-
rií a z toho  nemôÏe vzísÈ niã dobré.

Eva Zelenayová
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Vpredu Darina Nevická s bratom

Du‰anom v objatí krstného otca 

L. ·tefánika. Foto archív

Darinka s bratom a rodiãmi. Foto archív



Pri pohºade na tisícroãné slovenské de-
jiny sa nedá nevidieÈ, Ïe to bolo niekoºko
Bohom poÏehnan˘ch slovensk˘ch kÀaz-
sk˘ch generácií, siln˘ch nie poãtom, ale du-
chovne, mravne a intelektuálne, ktoré h˘-
bali osudmi národa a na stároãia poznaãili
chod jeho dejín: od cyrilometodsk˘ch uãe-
níkov svätého Gorazda a sedmopoãetní-
kov, cez bernolákovcov, hlinkovcov aÏ po
novodob˘ch sedmopoãetníkov, generáciu
dne‰n˘ch deväÈdesiatnikov, ktorá po tieto
roky pred na‰imi oãami odchádza k Pánovi
a do ktorej radov patril aj otec arcibiskup
Dominik Hru‰ovsk˘. 

Hoci sa Dominik Hru‰ovsk˘ narodil slo-
vensk˘m rodiãom na Slovensku a po cel˘
Ïivot zostal povedom˘m Slovákom, väã‰i-
nu svojho poÏehnaného Ïivota preÏil v cu-
dzine. UÏ v detstve trávil mesiace so svojimi
rodiãmi na poºnohospodárskych prácach
v Rakúsku, ako gymnazista poãas maìar-
skej okupácie Ïil síce doma, ale predsa
v cudzom ‰táte a od roku 1946, temer pol
storoãia, preru‰eného iba krátkym pôsobe-
ním na Slovenskej katolíckej misii vo Fran-
cúzsku, vo svojej adoptívnej vlasti v Talian-
sku. Ako by ho Pán Boh uÏ od mladosti
pripravoval na dve najváÏnej‰ie poslania,
ktoré mu neskôr zveril – na poslanie rekto-
ra Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
v Ríme a vedúceho duchovnej sluÏby, ne-
skôr biskupa pre Slovákov v zahraniãí a -
teda aj môjho duchovného otca a pastiera.  

Dominik Hru‰ovsk˘ patril k zakladateº-
skej generácii Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda v Ríme, jedného z najvzácnej‰ích
plodov slovenského génia novodob˘ch
ãias. Od roku 1966 v Àom pôsobil ako
zodpovedn˘ redaktor Hlasov z Ríma a od
jari 1973 do konca roku 1992 ako riaditeº
a s ústavom a jeho poslaním zostal po cel˘
Ïivot priam bytostne zrasten˘. Toto posla-
nie vyjadrovalo uÏ meno ústavu, svedãiace
o tom, Ïe duchovné dediãstvo sv. Cyrila
a Metoda bolo na jeho pôde vÏdy „pra-

vidlom Ïivota a povedom˘m programom

kaÏdodennej práce“, ako sa vyjadril Ján
Pavol II. poãas svojej náv‰tevy ústavu v no-
vembri 1981.

Na prvom mieste to bola úloha vycho-
vávaÈ pre slovensk˘ národ doma i v diaspo-
re budúcich kÀazov. Slovenské gymnázium
a mal˘ seminár pri ústave pripravili do Ïivo-
ta desiatky intelektuálne a mravne u‰ºachti-

l˘ch mlad˘ch muÏov, z ktor˘ch sa stali nie-
len laickí vzdelanci, ale aj poãetní kÀazi
a rehoºníci. V ãase, keì na Slovensku
nesmela vychádzaÈ katolícka tlaã, pripravilo
v ústave pôsobiace vydavateºstvo vy‰e
troch miliónov slovensk˘ch kniÏiek a vydá-
valo viaceré tituly ãasopisov, ktoré po de-
saÈroãia ‰írili vieru a poznanie a sprostred-
kúvali medzi slovensk˘m a univerzálnym
duchovn˘m, kultúrnym a vedeck˘m sve-
tom. Na pôde ústavu sa pripravovali poslo-
venãené liturgické knihy, ktoré zásadn˘m
spôsobom prispeli k uskutoãneniu liturgic-
kej reformy Druhého vatikánskeho koncilu
v slovenskej jazykovej oblasti. Ústav sa stal
duchovnou oázou pre tisíce slovensk˘ch
pútnikov, ktorí prichádzali do Veãného
mesta a na pôde ústavu nachádzali kus do-
mova a získavali nespoãetné duchovné
dobrá.

Jedn˘m z najváÏnej‰ích poslaní ústavu
bolo byÈ centrom duchovnej sluÏby pre Slo-
vákov v emigrácii. Po smrti ·tefana Náhal-
ku, prvého delegáta povereného Svätou
stolicou duchovnou správou Slovákov v za-
hraniãí, prevzal Dominik Hru‰ovsk˘ v júni
1975 aj túto pastoraãnú úlohu, ktorej dôle-
ÏitosÈ zv˘raznil Ján Pavol II., keì ho na svia-
tok Zjavenia Pána roku 1983 osobne vy-
svätil za biskupa. Ako biskupské heslo si
nov˘ titulárny biskup tubijsk˘ zvolil slová
Ïalmu 147 Dispersos congregare: teda ako
roztraten˘ch synov Izraela chcel zhromaÏ-
ìovaÈ v‰etk˘ch slovensk˘ch veriacich roz-
traten˘ch po celom svete. 

Na biskupskej vysviacke v svätopeter-
skej bazilike sa zúãastnili stovky Slovákov
z celého sveta vrátane piatich slovensk˘ch
biskupov v zahraniãí. Bolo tvrdou obÏalo-
bou ãeskoslovenského komunistického re-
Ïimu, Ïe nesmela byÈ prítomná ani staruã-
ká mamiãka nového biskupa ani nikto
z biskupov na Slovensku, ktor˘ch bolo
vtedy menej neÏ slovensk˘ch biskupov
v zahraniãí. Ako svoju rodinu preto nov˘
biskup predstavil Svätému Otcovi zástup-
cov svojej duchovnej rodiny – veriacich zo
slovensk˘ch misií v zahraniãí. PraÏsk˘ ko-
munistick˘ reÏim dokázal zraniÈ srdce, ale
nedokázal zlomiÈ biskupa, ktor˘ vedel, ão
Slovákom pri náv‰teve Slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme v novembri
1981 pripomenul aj Jan Pavol II., Ïe „kríÏ sa

vzná‰a nad dejinami ná‰ho národa. Nie

preto, aby sme plakali, ale preto, aby sme

si vÏdy uvedomovali, Ïe v kríÏi je sila, v kríÏi

je víÈazstvo.“ V homílii poãas slávnosti na
pôde ústavu na druh˘ deÀ po vysviacke
v tomto duchu povedal: „Nedáme

a nesmieme daÈ t˘m, ão po nás ‰liapu, za-

dosÈuãinenie, Ïe sa budeme pred nimi zví-

jaÈ. Boh je s nami a Boh nakoniec zvíÈazí!“

Popri pastoraãn˘ch a náboÏensko-kul-
túrnych úlohách v uÏ‰om zmysle plnil
Slovensk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda pod
vedením Dominika Hru‰ovského i ìal‰ie
neoceniteºné historické poslanie: v ãase,
keì bola Katolícka cirkev na Slovensku vy-
stavená perzekúcii komunistického reÏimu
a národ Ïil bez slobody i vlastného ‰tátu
a pre svet neexistoval, bol „ohniskom slo-

venského Ïivota“ (Pavol VI.) na druhej stra-
ne Ïeleznej opony, tlmoãníkom jeho túÏob
i starostí, sprostredkovateºom poznatkov
o jeho dejinách a kultúre a jeho hlasom
v Ríme a v univerzálnej Cirkvi, a zároveÀ
sprostredkovateºom vedomostí o zásad-
n˘ch udalostiach v svetovej Cirkvi pre do-
mov, suplujúc tak aj úlohy, ktoré by za nor-
málnych okolností boli mali plniÈ diploma-
tické ãi kultúrne zastupiteºstvá, vedecké
in‰titúcie a médiá, aké v‰ak vtedy Slováci
v Ríme nemali. Ústav sa stal aj neoficiálnou,
ale veºmi efektívnou platformou pre spolu-
prácu so Svätou stolicou v slovensk˘ch
cirkevnopolitick˘ch otázkach, plniac tak
v mnohom úlohy, ktoré by v slobodn˘ch
pomeroch bola plnila slovenská biskupská
konferencia. Osobitne sa angaÏoval pri rie-
‰ení otvoren˘ch cirkevnopolitick˘ch otázok,
najmä uskutoãnenia dávnej túÏby sloven-
sk˘ch katolíkov – ustanovenia slovenskej
cirkevnej provincie. Na tomto poli vykonal
Dominik Hru‰ovsk˘ neoceniteºnú sluÏbu
Cirkvi a národu ako riaditeº Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda i ako predseda
náboÏenského odboru Svetového kongre-
su Slovákov, ktor˘ viedol od generálneho
zhromaÏdenia v Ríme v roku 1975. Jeho
podpis niesli poãetné memorandá urãené
pápeÏovi a ·tátnemu sekretariátu, ktoré
prosili najvy‰‰iu cirkevnú autoritu o skoré
usporiadanie cirkevn˘ch pomerov na Slo-
vensku a o erigovanie samostatnej cirkev-
nej provincie, aj keì vedeli, Ïe to nebola
Svätá stolica, ale praÏsk˘ komunistick˘ re-
Ïim, ktor˘ realizácii tohto cieºa bránil. (...) 

Hoci biskup Hru‰ovsk˘ Ïil v Ríme,
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Cirkev i národ tvorili v jeho oãiach a srdci
vÏdy jednotu, ktorá nepoznala hranice. (...)
Neprekvapuje preto, Ïe pád komunizmu
a otvorenie hraníc okamÏite nasmerovalo
Hru‰ovského pohºad na Slovensko. Po
presÈahovaní gymnázia i vydavateºstva do

vlasti ukonãil svoj mandát aj rektor Hru‰ov-
sk˘, ktor˘ sa vrátil do domoviny prakticky
súãasne so vznikom druhej Slovenskej re-
publiky, aby sa stal pomocn˘m biskupom
Trnavskej arcidiecézy a generálnym tajom-
níkom novovzniknutej Konferencie sloven-

sk˘ch biskupov. Slovensko, ktoré na‰iel,
bolo v‰ak iné neÏ to, ktoré po desaÈroãia
nosil vo svojom srdci a pripravilo mu ra-
dostné chvíle, ale i bolesti.

V roku 1996 ho Ján Pavol II. povolal
do diplomatick˘ch sluÏieb Svätej stolice
a ako apo‰tolského nuncia vyslal na neºah-
k˘ post do postsovietskeho Bieloruska. (...)
Po odchode na odpoãinok v roku 2002
zaãas zotrval v Ríme. (...)  Srdce ho Èahalo
domov, preto sa napokon v tichosti presÈa-
hoval najprv do rodnej obce a potom do
Nitry. Nech dobrotiv˘ Boh odmení otca
biskupa Viliama Judáka za to, Ïe ho prijal,
i v‰etk˘ch t˘ch, ktorí sa o neho starali poãas
jesene jeho Ïivota, a nech otvorí oãi i srdcia
národu, sluÏbe ktorému arcibiskup
Dominik Hru‰ovsk˘ zasvätil cel˘ Ïivot, aby si
dokázal uchovaÈ tie hodnoty, pre ktoré
jeho arcibiskup Ïil: vieru v Boha a lásku
k národu.

Emília Hrabovec

Pokraãovanie z 8. strany

A v hæbke jeho srdca moÏno leÏala reã-
nícka otázka: „Vrátim sa e‰te?“

Nedávno sme si pripomenuli 17.

júl 1992, onedlho si pripomenieme 1.

september 1992 a 1. január 1993, pa-

mätné dni ná‰ho národa a ná‰ho ob-

noveného ‰tátu, ktorému predchádzal

16. a 17. november 1989, 30. október

1968, 18. apríl 1947, 14. marec 1939,

30. október 1918, 6. a 7. jún 1861, 19.

september 1848. 

Dnes sú slovenskí kresÈania, katolíci,
rímski i grécki, evanjelici, kalvíni a ìal‰í i ne-
veriaci slobodní, lebo Slovensko je opäÈ slo-
bodn˘m ‰tátom, samostatnou republikou,
pretoÏe väã‰ina Slovákov si koneãne uve-
domila pravdivosÈ ·túrov˘ch slov, ktor˘ uÏ
v 19. storoãí svojim rovesníkom v‰tepoval
do mysle, Ïe na to, „aby sme mohli obsadiÈ
a zaujaÈ miesto, aké nám podºa na‰ich síl
a schopností patrí, musíme sa raz navÏdy
vymaniÈ spod neznesiteºného cudzieho jar-
ma a získaÈ si ‰tátnu samostatnosÈ, lebo
národ, ktor˘ je v otroctve, ruky má povia-
zané, ducha stiesneného a naveky ho
ohrozuje nebezpeãenstvo, Ïe prvej ãi ne-
skor‰ie zahynie“. 

Splnila sa tak nielen ·túrova predstava,
ale aj túÏba v‰etk˘ch poctiv˘ch Sloveniek

a Slovákov ísÈ „verní sebe, svorne napred“
samostatn˘m, svojsk˘m Ïivotom sloven-
sk˘m, ako to do s⁄dc i myslí zasa svojho po-
kolenia v‰tepoval prv˘ prezident Slovenskej
republiky, katolícky kÀaz Dr. Jozef Tiso. 

Som rád, Ïe sa aj katolícky kÀaz Domi-
nik Hru‰ovsk˘ doÏil chvíle, keì sa zaãína
napæÀaÈ zmysel slovensk˘ch dejín, ktor˘m
nie je niã in‰ie neÏ „túÏba po spravodlivos-
ti“. Pre neho a pre mnoh˘ch z nás, ktorí
sme Ïili v dobrovoºnom vyhnanstve, lebo
sme odmietali slúÏiÈ svetu klamstva, ne-
návisti a triedneho boja, borba za obnovu
kresÈansk˘ch ideálov, ºudskej dôstojnosti
Sloveniek a Slovákov a ‰tátnej sa-
mostatnosti Slovenska sa stala zmyslom
Ïivota. (...)

Dominik Hru‰ovsk˘ je ten slovensk˘
kÀaz, ktor˘ dobudoval Slovensk˘ ústav
svät˘ch Cyrila a Metoda v Ríme, dielo
o ktorom v roku 1993 prv˘ predseda vlády
druhej Slovenskej republiky Vladimír Me-
ãiar povedal, Ïe tamoj‰í slovenskí kÀazi
„urobili nieão, ão je viac ako je dæÏka ºud-
ského Ïivota ... dielo, ktorého prínos pre
celé slovenské národné spoloãenstvo plne
pochopia a docenia azda len budúce poko-
lenia Sloveniek a Slovákov“. (...)

Vìaka Dominikovi Hru‰ovskému, za
jeho autentickú lásku k Bohu, ku Katolíckej

cirkvi a jej viditeºnej hlave, za oddanosÈ slo-
venskému národu, za príkladnosÈ jeho
kÀazského povolania, za vernosÈ géniu loci
jeho diecézy, za pochopenie ºudsk˘ch sla-
bostí, za vzácne kÀazské skúsenosti, za ne-
prekonateºnú ‰tedrosÈ voãi mladej sloven-
skej generácii, „drÏiteºke rána“, jedinej to
nádeji ná‰ho obnoveného ‰tátu. KieÏ pred-
stavitelia ná‰ho obnoveného ‰tátu ho bu-
dujú a vedú tak, aby Slovensko opäÈ bolo
krajinou viery, domovinou lásky, vlasÈou
nádeje, aby sa ºudia v Slovensku viac ne-
museli báÈ o plnohodnotn˘ a zmyslupln˘
Ïivot Ïit˘ vo viere, láske a nádeji v Boha,
aby preto z tejto krajiny nikto viacej nemu-
sel utekaÈ a aby v‰etci cítili, Ïe Slovensko je
tá zem, ktorú nám daroval Boh, a Ïe tu
spolu tvoríme jedno spoloãenstvo, spolo-
ãenstvo kresÈanské, národné, obãianske.

S celou slovenskou pospolitosÈou, kto-
rá kÀaza Dominika Hru‰ovského z Veºkej
Mane poznala, a to doslova na v‰etk˘ch
poludníkoch a rovnobeÏkách na‰ej planéty,
hovoríme so svät˘m Hieronymom: „Je ve-
ºkou bolesÈou, Ïe sme ho stratili, ale my Ti,
Pane, vìaãíme za to, Ïe si nám ho dal,
vlastne, Ïe nám ho stále dáva‰, pretoÏe
ten, kto sa vracia k Otcovi z domu neod-
chádza.“ (Ep. 85, 1.).

Jozef M. Rydlo
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Svedectvo jednej generácie

Dominik Hru‰ovsk˘ mal k pápeÏovi Jánovi Pavlovi II. blízko.

Foto archív E. Zelenayovej



1. septembera 1950 ministerstvo národnej obrany zriadilo
prvé Pomocné technické prápory (PTP). Boli to vlastne tábory nú-
ten˘ch prác pre „politicky nespoºahlivé a asociálne osoby“, za
aké komunistick˘ reÏim povaÏoval najmä kÀazov, rehoºníkov,
bohat‰ích sedliakov, b˘val˘ch podnikateºov a slobodnej‰ie
zm˘‰ºajúcu inteligenciu. Do ich zru‰enia v r. 1954 pre‰lo nimi zo
Slovenska 5 500 osôb. Niektor˘ch tam protiprávne drÏali aj celé
‰tyri roky.

1. septembra 1992 schválila SNR Ústavu Slovenskej repub-
liky. Pred hlasovaním zasadaciu miestnosÈ demon‰tratívne
opustili poslanci za MKDH a SpoluÏitie, poslanci za KDH hlasova-
li proti. Za ústavu hlasovalo 114 prítomn˘ch poslancov, 16 bolo
proti a 4 poslanci sa zdrÏali hlasovania.

4. septembra 1944 minister národnej obrany SR generál F.
âatlo‰ u‰iel do Banskej Bystrice a dal sa k dispozícii vedeniu
ãeskoslovenského vojska. To ho odovzdalo veliteºovi ruskej parti-
zánskej brigády A. S. Jegorovovi, ktor˘ ho 14. septembra spolu
s generálom J. Turancom deportoval do ZSSR. T˘m sa otvoril
prúd deportácií Slovákov do ZSSR, ktor˘ potom postihol nie-
koºko tisíc obãanov SR. 

6. – 7. septembra 1944 povstalci v Liptovskom Svätom Jáne
v noci vyvliekli 46-roãného katolíckeho farára Rudolfa Schedu
z jeho fary a vo Svätojánskej doline ho hrozne muãili. (SÈahovali
mu koÏu zo Ïivého tela, dokaliãili mu údy a tr˘znili ho, k˘m
v stra‰n˘ch bolestiach neskonal.) Podobn˘m spôsobom boli poãas
povstania partizánmi a povstalcami zavraÏdení katolícki kÀazi:
Anton ·alát, farár v Hájnikoch, Ján Nemec, farár v Lieskovci pri
Humennom, klerik Imrich Teplan, ‰tudent 5. roãníka bohoslovia.

14. septembra 1947 povereníctvo vnútra (Mikulá‰ Ferjen-
ãík) oznámilo, Ïe v Îiline bolo odhalené veºké sprisahanie proti
republike. Zaistili 707 osôb, v‰etko b˘val˘ch ãlenov HSªS. I‰lo
o tri rozliãné skupiny: Ïilinskú (Tisove pohotovostné oddiely), do
ktorej sa integrovali aj skupina novozámocká a bansko‰tiavnická
(pplk. ·migovského);  druhú skupinu tvorili odboãky Sloven-
ského akãného v˘boru zaloÏeného v zahraniãí Dr. F. ëurãan-
sk˘m; tretia skupina pozostávala z osôb, ktoré zastávali dôleÏité
funkcie v ‰tátnom a hospodárskom aparáte Slovenska. Obvinili

ich, Ïe chceli obnoviÈ Slovensk˘ ‰tát a pripravovali atentát na
prezidenta Bene‰a. O niekoºko  dní  neskôr  povereník  vnútra
M. Ferjenãík v‰ak vyhlásil, Ïe nebol zhaban˘ nijak˘ materiál,
ktor˘ by potvrdil prípravu atentátu na prezidenta.

15. septembra 1950 po tretíkrát uväznili spi‰ského biskupa
Jána Vojta‰‰áka.

16. septembra 1950 Najvy‰‰í súd v Prahe reformoval
rozsudok ·tátneho súdu v Bratislave proti skupine Púãik a spo-
loãníci zo dÀa 21. mája 1949 drastick˘m zv˘‰ením trestov. Albert
Púãik, Anton Tunega a Eduard Tesár dostali trest smrti. ªudovít
Gálik doÏivotie.

21. – 25. septembra 1945 sa pred Národn˘m súdom v Bra-
tislave konal proces proti veliteºovi nitrianskej posádky pplk. Já-
novi ·migovskému, pretoÏe nepre‰iel so svojou posádkou na
stranu povstalcov, ale zostal vern˘ svojej prísahe Slovenskej re-
publike. Odsúdili ho na smrÈ zastrelením a 9. októbra rozsudok
vykonali.

30. septembra 1938 sa âeskoslovenská vláda podrobila
diktátu Mníchovskej dohody.

âSR stratila pribliÏne jednu tretinu svojho územia i obyva-
teºstva. T˘m sa zaãal rozklad ãesko-slovenského ‰tátu.

Koncom septembra 1946 Dr. Juraj ·ujan, ktor˘ bol obÏa-
lobcom v procese proti Jozefovi Tisovi, vo svojich spomienkach
zaznamenal, Ïe na stretnutí v‰etk˘ch predsedov senátov Národ-
ného súdu a prokurátorov Úradu obÏaloby predseda Národného
súdu Dr. Igor Daxner povedal: „Aby ste to v‰etci vedeli: Bol som
spolu s niekoºk˘mi predstaviteºmi odbojov˘ch zloÏiek na náv‰te-
ve u p. prezidenta Dr. Bene‰a v Topoºãiankach. Keì sme uÏ boli
na odchode, poÏiadal som ho, aby som mohol u neho e‰te po-
budnúÈ ako predseda Národného súdu. Dôverne som sa ho op˘-
tal, ako sa díva na Tisov prípad. Otvorene mi povedal: Tiso musí
visieÈ. Hovorím vám to preto, lebo aj medzi nami sú takí, ktorí si
prajú in˘ koniec“ (Rukopis Spomienky obÏalobcu, s. 60 – 61).

V septembri 1948 boli pri preverovaní ‰tudentov tisícky mla-
d˘ch ºudí protiprávne vylúãené z vysoko‰kolsk˘ch ‰túdií pre svoj
triedny pôvod, politické alebo náboÏenské presvedãenie. Zaznáva-
nie pozitívnych i ºudsk˘ch práv sa stávalo normou nového reÏimu.

Ajtakto sa stretávame v kancelárii
na‰ej organizácie pri Ïivotn˘ch

jubileách na‰ich ãlenov. V minul˘ch dÀoch
sme si zaspomínali na chvíºky milé aj tie
hor‰ie, a hlavne, ako tie roky plynú... ëa-
kovali sme za to, Ïe e‰te sú medzi nami
politickí väzni komunizmu a Ïe sa e‰te
môÏeme, kto teda môÏe, sa takto spolu
stretávaÈ. V ostatn˘ch dÀoch to bolo stret-
nutie s jubilantmi: 91-roãn˘m Mirosla-
vom Sarva‰om a jeho dcérou Máriou
·korecovou, ktorá je tieÏ na‰ou ãlen-
kou, 70-roãnou Agátkou Fi‰erovou a
84-roãn˘m ªudovítom Lenártom. 

Na na‰ej malej slávnosti sa zúãastnili
ãlenovia regionálnej organizácie Janka Ve-
re‰ová, Ivan Lydai a predsedníãka AlÏbeta
Loudová. (al)
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STALO SA

Na snímke sprava Mária ·korecová, Agátka Fi‰erová, Miroslav 

Sarva‰, AlÏbeta Loudová a Ivan Liday. Foto archív

S jubilantmi v Nitre
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✞ Vo veku  83 rokov, 29. mája 2016,
zomrela v Zlat˘ch Moravciach dlhoroãná
ãlenka Regionálnej organizácie PV ZPKO
v Nitre Emília SOBOTOVÁ. Rodina túto
správu neoznámila a tak  predsedníãka po-
boãky vyslovila poºutovanie, Ïe sa jej pohre-
bu  ãlenovia PV ZPKO nezúãastnili.

✞ Vo veku 93 rokov, 22. júna 2016,
zomrel ·tefan DA≈O, dlhoroãn˘ ãlen Re-
gionálnej poboãky PV ZPKO Ilava-PovaÏská
Bystrica. Príbuzní úmrtie oznámili neskoro,
preto sa pohrebného obradu ãlenovia v˘-
boru nemohli zúãastniÈ.

✞ Vo veku 85 rokov, 8. júla 2016,
zomrel Ing. Ján OTâENÁ·, dlhoroãn˘ ãlen
Regionálnej poboãky PV ZPKO v RuÏom-
berku. Posledná rozlúãka sa konala 11.júla
2016 v Evanjelickom kostole v Palúdzke.

✞ Vo veku 90 rokov zomrel dlhoroãn˘
funkcionár Regionálnej poboãky v Topoºãa-
noch a jej zakladateº Rudolf MI·EJE.

Posledná rozlúãka sa konala 6. augusta
2016 na  cintoríne v Bo‰anoch.

✞ Vo veku 89 rokov, 12. augusta
2016, zomrel Pavol AMBRU·, dlhoroãn˘
ãlen Bratislavskej mestskej poboãky PV
ZPKO. Posledná rozlúãka sa konala 12. au-
gusta 2016  o 12.30 hod. na cintoríne
v Sláviãom údolí.

✞ Vo veku 91 rokov, 10. augusta
2016, zomrel Jozef ATALOVIâ z âervení-
ka, dlhoroãn˘ ãlen Regionálnej organizácie
PV ZPKO v Trnave. Posledná rozlúãka sa
konala 13. augusta 2016 na miestnom cin-
toríne v âerveníku.

✞ Vo veku 79 rokov, 23. augusta
2016, zomrela  Mgr. Eva R¯DZA, dlho-
roãná ãlenka Regionálnej organizácie PV
ZPKO v Prievidzi. Posledná rozlúãka sa
konala 26. augusta 2016 na miestnom
cintoríne v Prievidzi.

Pozostal˘m vyslovujeme úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

AKTIVITY 

PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

RNDr. Jozef Kollár, ·aºa 1 500 EUR
JUDR. Peter BrÀák, Bratislava 100 EUR
Anna Vojtikoviãová, Îilina 30 EUR
Ladislav Nebus, Trenãín 30 EUR
Anna Hríbiková, Svidník 20 EUR
Ing. Ján BrodÀansk˘, Ko‰ice 10 EUR
Anton Seleck˘, Bratislava 10 EUR
Emília Gajdo‰ová, Hlohovec 50 EUR
Ing. Anton Ondrejka, Bratislava 26 EUR
MUDr. Dagmar Pechová 10 EUR
Ing. Ján Liteck˘ ·veda, Bratislava 50 EUR
Ján Ko‰iar, Bratislava 50 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

■ Organizácia PV ZPKO zaslala list
ministrovi ‰kolstva SR, ako reakciu na ne-
zaradenie náv‰tev miest komunistick˘ch
zloãinov do vyuãovacieho procesu. List
v plnom znení uverejÀujeme na tretej
strane.

■ Podpredseda PV ZPKO Rafael
Rafaj sa zúãastnil na konferencii minist-
rov spravodlivosti Európskej únie. Stretnu-
tie sa konalo pri príleÏitosti Európskeho
dÀa pamiatky obetí totalitn˘ch reÏimov.

■ Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘
·veda a duchovn˘ organizácie a pod-
predseda medzinárodnej organizácie
politick˘ch väzÀov INTERASSO Ján
Ko‰iar sa 9. augusta zúãastnili na odhale-
ní pamätníka hraniãiarmi zversky zavraÏ-
deného nemeckého ‰tudenta Hartmuta
Tautza pri pokuse o ilegálny prechod cez
ãeskoslovenskú ‰tátnu hranicu. 

Viac na str. 7 a 16

V septembri si pripomíname v˘-
znamné Ïivotné jubileá t˘chto na-
‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomína-
me aj na t˘ch, ktorí sa tejto sláv-
nosti nedoÏili.

60 rokov

Michal Vacula, Nitra 3.9.1956
Anna Benãatová, Banská Bystrica

29.9.1956
70 rokov

Mária Mistríková, Brezno 20.9.1946
ªudmila Lapáková, Chtelnica

16.9.1946
75 rokov

Ing. Anna Bednárová, Îilina
14.9.1941

80 rokov

ªudmila Bátorová, Veºké Chlievany
18.9.1936

Marian Spru‰ansk˘, 
Popudinské Moãidºany 4.9.1936
Radomír Îingor st., Martin 20.9.1936
Mária Oreská, Malacky 5.9.1936

82 rokov

Melánia Mesáro‰ová, Abrahám
2.9.1934

Helena Laurinãíková, Mokraì
6.9.1934

Jela Zajacová, Martin 8.9.1934
83 rokov

Helena Stoklasová, SmiÏany 19.9.1933
85 rokov

Terézia Suchánková, 
Ladomerská Vieska 2.9.1931
Marta Dammová, Bratislava 5.9.1931
Mária Labudová, Hrabu‰ice 5.9.1931
Ervín BlaÏíãek, Malacky 28.9.1931

86 rokov

Franti‰ek Kalafut, Bratislava 12.9.1930
92 rokov

Margita Kurtová, Trnava 19.9.1924
Melánia Reichbauerová, Pezinok

10.9.1924
93 rokov

Mária Dobi‰ová, âierny Balog 8.9.1923
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

Výzva
Vážení členovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Naša organizácia dlhodobo  zápasí s neštandardnou situáciou, keď pri-

pravuje plány svojej činnosti bez krytia finančnými prostriedkami. Nedostatok peňazí  nás núti obrátiť sa na Vás s výzvou
o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ďalej možné zabezpečiť z prostriedkov štátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s pros-
bou, vyhľadať vo Vašom okolí potenciálnych sponzorov  nášho časopisu. Ak nebude vychádzať, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci  by sa tomu aj potešili. Veríme však, že sa nájdu podporovatelia ideálov, za
ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naďalej chrániť a obhajovať. Záujemcovia o pomoc pre naše Svedectvo môžu poslať svoj
príspevok na číslo účtu: SK74 3100 0000 0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX,  alebo sa kontaktujte  na tel. číslach  0905 737
790 a 0902 199 429. Darcom úprimne ďakujeme. Vedenie PV ZPKO a časopisu Svedectvo

Pripomíname
Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO

v Bratislave na Obchodnej ulici č. 20 sú v pondelok
a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. 
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VáÏení ústavní a ‰tátni pred-
stavitelia, váÏená pani Karola
Tautz, váÏená pani Neela Win-
kelmann, predsedníãka Platfor-
my pamäte a svedomia Európy,
váÏená pani Neumann-Becker,
‰tátna zástupkyÀa spolkovej
krajiny Sasko-Anhaltsko pre
záznamy ·tátnej bezpeãnostnej
sluÏby b˘valej NDR, váÏen˘ pán
predseda Bratislavského samos-
právneho kraja pán Pavol Fre‰o,
váÏen˘ pán predseda Správnej
rady ÚPN pán Ondrej KrajÀák,
ãlenovia diplomatického zboru,
zástupcovia politick˘ch strán,
dámy a páni, bratia a sestry, milí
politickí väzni!

Mám tu ãesÈ pozdraviÈ vás
v‰etk˘ch  v mene  medziná-
rodnej organizácie politick˘ch
väzÀov INTERASSO  so sídlom
v Berlíne, ktorá je tieÏ ãlenom
Platformy pamäti a svedomia
Európy a osobitne od predsedu
INTERASSO pána Christiana
Fuchsa.

Po skonãení II. svetovej voj-
ny, ako viete, ºudia, Ïiaº, desaÈ-
roãia Ïili v ãase studenej vojny
a Európa, ná‰ spoloãn˘ dom, bol
rozdelen .̆

Tisíce ºudí v strednej a v˘-
chodnej Európe sa nezmierili
s komunistick˘m m˘tom o ‰tá-
toch robotníkov a roºníkov, o Ïi-
vote v spoloãnosti bez Boha,
ktor˘ trval vy‰e 40 rokov. Takáto
spoloãnosÈ postavená na násilí
mala veºa tragick˘ch stránok.
Mnohí sa slobody nedoÏili, lebo
zahynuli na popraviskách a vo
väzniciach. Stovky ºudí zahynuli
pri pokuse o útek na západ, do
slobodného sveta.

Zi‰li sme sa tu dnes na 30.

v˘roãie násilnej smrti Hartmuta

Tautza (10. 2. 1968 - 9. 8. 1986),
ktor˘ ako kaÏd˘ mlad˘ ãlovek
túÏil po ‰Èastnom Ïivote v slo-
bodnej vlasti.

Hartmut Tautz, ktor˘ by sa
dnes doÏil 48 rokov, bol obeÈou
jednou z mnoh˘ch, ktoré boli
zabité, lebo tak rozhodli ‰piãky
komunistick˘ch strán v celom
sovietskom bloku, ako aj v b˘va-
lom âesko-Slovensku. Niektorí
b˘valí mocipáni e‰te dnes Ïijú.
Îijú aj mnohí vojaci, ktorí vtedy
strieºali a uteãencov zabíjali,
alebo pustili na nich zúriv˘ch
psov.

Z dokumentov poznáme aj
mená psov, ktorí na smrÈ do-
hr˘zli mladého Hartmuta. Volali
sa Roby a Ry‰o. Poznáme aj me-
ná vojakov…

Vtedy platil rozkaz náãelní-
ka Hlavnej správy Pohraniãnej
stráÏe a ochrany ‰tátnych hraníc
generálmajora Antona Nemca

z roku 1985, ktorí vojaci základ-
nej sluÏby Ivan Hirner (1964)
a Oldfiich Kováfi (1967) doslova
splnili. Obidvaja, ako aj Hartmut
Tautz, sú mlad‰í odo mÀa,
a s veºkou pravdepodobnosÈou
Hirner i Kováfi e‰te Ïijú. Prosím
ich, pre pokoj ich du‰e, aby do-
kázali poprosiÈ milosrdného Bo-
ha i Hartmutov˘ch príbuzn˘ch
o odpustenie. Iste, oni konali
len svoju povinnosÈ, ale tak
argumentovali skoro v‰etci aj
v Norimbergu.

Na nov˘ Norimberg, ktor˘
by odsúdil komunistick˘ch zlo-
ãincov, ktorí zapríãinili smrÈ
mnoh˘ch, po slobode túÏiacich
ºudí, ãakáme dodnes. Na sloven-
skú i ãeskú generálnu proku-

ratúru boli podané stovky ozná-
mení o zloãinoch proti ºud-
skosti, ale odpovede dodnes
nepri‰li.

Ako kresÈania vieme, Ïe Je-
Ïi‰ Kristus odpustil aj svojim vra-
hom, lebo nevedeli, ão ãinia
a Ïe milosrdn˘ ale spravodliv˘
Boh bude maÈ posledné slovo.

Mil˘ Hartmut, ja Èa prosím,
v mene mojich spoluobãanov,
vtedy vojakov, ktorí na teba
pustili psov a neposkytli ti prvú
pomoc, ja Èa prosím o odpus-
tenie. A vám, milí príbuzní
a priatelia, ìakujem, Ïe ste ne-
zabudli.

Problémy b˘val˘ch politic-
k˘ch väzÀov a obetí komu-
nizmu sú vo v‰etk˘ch t˘chto
‰tátoch, ktoré dnes oslavujú 27
rokov pádu komunistickej tota-
lity, skoro v‰ade rovnaké: Ne-
záujem súãasnej spoloãnosti
o ÈaÏké a zloÏité obdobie ko-
munistického teroru a útlaku,
ktor˘ do roku 1989 vládol v kra-
jinách pod hegemóniou ZSSR.
Vieme totiÏ, aj keì sa o tom
ãasto nehovorí, Ïe koniec stude-
nej vojny a rozdelenia Európy
bol otázkou dohody mocností.
Ale vìaka Pánu Bohu aj za to,
vìaka mu za to, Ïe môÏeme
dnes slobodne cestovaÈ, i Ïe
sme sa tu spoloãne mohli zísÈ
a vzdaÈ hold t˘m, ktorí za na‰u
slobodu poloÏili svoje Ïivoty.

Dnes, keì odhaºujeme pa-
mätnú tabuºu Hartmutovi Taut-
zovi, myslíme na v‰etky obete
komunizmu, ktoré svoje Ïivoty
poloÏili za slobodu, právo a lep-
‰í Ïivot. Mil˘ Hartmut, ãesÈ
tvojej pamiatke a veãn˘ pokoj
a radosÈ tvojej du‰i.

Príhovor Jána Košiara, duchovného PV ZPKO a podpredsedu 

medzinárodnej organizácie politických väzňov komunistického 

režimu INTERASSO, ktorý nemohol odznieť v oficiálnom programe

Tautza roztrhali psy


