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Takí zlí byť nemohli...
spomína Elena LetÀanová,

renomovaná klaviristka, publi-
cistka a vysoko‰kolská peda-
gogiãka na obdobie, keì
komunisti poslali na popravu
„svojho“ ãloveka, Vladimíra
Clementisa. Bolo to v roku
1952 a desaÈroãná Elenka veº-
mi citlivo vnímala udalosti
v povojnovom ‰táte. Dcéra
prvého riaditeºa Slovenskej fil-
harmónie, hudobného sklada-
teºa a evanjelického organistu
vyrastala v slobodomyseºnom
prostredí, ão sa veºmi hlboko
zakorenilo v jej du‰i. Stala sa
nielen svedkom, ale aj aktív-
nou úãastníãkou protikomu-
nistického odboja, keì od-
mietla slúÏiÈ reÏimu a so svo-
jou maloletou dcérou ako 42
roãná, so skvele na‰ºapnutou
kariérou v roku 1968 a aborto-
vanou v roku 1970, sa vybrala
do slobodného sveta hºadaÈ
svoje miesto. Ná‰ rozhovor za-
ãala spomienkou, keì v roku

1972 v spoloãnosti publicistu
Juraja ·pitzera a jeho priateº-
ky hrala skladbu Franza Liszta
venovanú popraven˘m uhor-
sk˘m vlastencom v roku 1848.

âím vám utkvela v pamäti
táto udalosÈ?

Bola to veºmi silná skladba a keì

som dohrala, ·pitzer mi povedal, Ïe
by nechcel dostaÈ odo mÀa facku, le-
bo si vie predstaviÈ, aká silná by bola.
Je to heroická skladba so smútoãn˘m
pochodom, veì Liszt ju zloÏil na po-
ãesÈ ‰estnástich popraven˘ch vlasten-
cov v Arade, dne‰nom Rumunsku. 

Pokraãovanie na 10. strane

Elena LetÀanová na ãele sprievodu s fotografiou Jana Palacha poãas

panychídy v januári 1969. Foto archív Eleny LetÀanovej
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Presne pred rokom som svoje úvodné
slovo nazval: „LoÏ hustne“. Okrem spomien-
ky na lÏi okolo „VíÈazného februára 1948“
bola reã o tom, ako rozkladne na kaÏdú spo-
loãnosÈ – ãi uÏ na jej kultúru alebo ekonomi-
ku – pôsobí, keì sa nevysporiada so lÏou.

Naopak, keì nám tu loÏ opäÈ hromadne ‰íria komunistické
detiãky zo v‰etk˘ch masmédií. KeìÏe v‰ak hrôzy komuniz-
mu boli také obrovské, Ïe ani najväã‰ia loÏ ich nedokáÏe
prekryÈ úplne, ãím ìalej t˘m viac siahajú k extrémistick˘m
nenávistn˘m praktikám.

Veºk˘ závan protislovenskej nenávisti sme zacítili hneì
1. januára, ktor˘ zavial priamo z prezidentskej kancelárie.
Vyznamenania, ktoré prezident udelil ºuìom, aktívne ba
aÏ fanaticky bojujúcim proti slovenskej samostatnosti práve
pri príleÏitosti jej v˘roãia, berú väzni ãeskoslovenského ko-
munizmu ako potupu. Potupu nielen samostatnosti, ale aj
demokracie, za ktorú si odsedeli dlhé roky, pretoÏe boli
po‰liapané v‰etky jej atribúty a procedúry. Od volieb aÏ po
parlamentné hlasovanie. Vôºa ºudu bola jednoducho
vykydnutá do kanála, kvôli nárekom malej h⁄stky veãne
vãeraj‰ích. Malá poznámka pre najväã‰ích fanatikov, ktorí
dodnes (!) nezmyselne operujú referendom, hoci sami
dobre vedia, ako by dopadlo: áno, aj referendum je demo-
kratick˘ prostriedok, ak sa na Àom demokraticky dohodne
demokraticky zvolen˘ zákonodarn˘ zbor. To je demo-
kracia, váÏení, hoci viem, Ïe proti nej bojujete v‰etk˘mi
prostriedkami.

Politickí väzni neuspeli
Zaãiatkom minulého roku sme na celorepublikovej v˘-

konnej rade PV ZPKO diskutovali o tom, ãi navrhneme na
‰tátne vyznamenanie aj niekoho z vlastn˘ch radov. Veì
politickí väzni tvorili to hlavné nezlomné jadro na‰ej spo-
loãnosti, ktorá si napokon vynútila pád totality a nastolenie
aspoÀ akej-takej demokracie. A pri takejto príleÏitosti by si
urãite zaslúÏili nejaké ocenenie. Bolo veºa hlasov, ktoré sa
vyjadrili v tom zmysle, Ïe od súãasného prezidenta by vy-
znamenanie neprevzali. Veì na rozdiel od ostatn˘ch prezi-
dentov, e‰te sa nezúãastnil ani len na jednej na‰ej pietnej
spomienke. Napokon v‰ak prevládlo také kresÈansky zmier-
livé stanovisko – veì dajme mu e‰te ‰ancu, navy‰e, tu ide
skôr o úrad ako o pominuteºnú osobu, a navrhli sme troch
na‰ich ãlenov, z toho jedného in memoriam. Dobre vieme,
ako to dopadlo. Samozrejme, Ïe po tomto ‰kandále a pri
tejto zostave v prezidentskom paláci uÏ ìal‰ie návrhy po-

dávaÈ nebudeme. A ani poz˘vaÈ na pietne spomienky na
ºudí umuãen˘ch komunistick˘m reÏimom, aby sa nemuseli
obracaÈ v hrobe. Politickí väzni, ako aristokracia tejto spo-
loãnosti, majú nielen svoju hrdosÈ, ale aj vkus.

Aj na tomto príklade vidno, ako urãitá ãasÈ na‰ej spo-
loãnosti zavrhla  kresÈanskú tradíciu a podstatu Európy.
A ako to ch˘ba. Veì voºakedy aj ten najväã‰í gadÏo z tej
najzastrãenej‰ej dediny, hoci sa na smrÈ nenávidel so suse-
dom, ba aj keì mu v náhlom záchvate nenávisti podusil
nejaké sliepky, urãite mu v‰ak nevtrhol do domu a neopºul
podobizeÀ jeho neboh˘ch rodiãov. Pre kresÈansky vycho-
vaného Európana sú urãité civilizaãné hranice, ktoré sa
jednoducho neprekraãujú. NuÏ ale, ão by sme chceli od
ãloveka, ktor˘ vyrastal v rodine funkcionára zloãineckého,
navy‰e ateistického reÏimu a vyhlásil, Ïe bol jeho vzorom?

V Česku nenaleteli
Keì sme uÏ pri t˘ch prezidentoch – minule sa ma op˘-

tal jeden ná‰ ãlen, ão poviem na ãeské prezidentské voºby.
Tak som mu popravde povedal, Ïe nerád by som sa na tú-
to tému pú‰Èal do nejak˘ch úvah, pretoÏe to nijako zvlá‰È
nesledujem. Neskôr som si v‰ak uvedomil, Ïe táto odpoveì
bola z urãitého pohºadu v˘stiÏná. Na jednej strane je to
kon‰tatovanie, Ïe ãesk˘ch kolonizátorov chvalabohu uÏ
máme z krku a tak ich voºby nie sú pre nás nijako zvlá‰È
zaujímavé. Navy‰e, keì ani u nich nemá prezident nijaké
veºké mocenské páky. Na druhej strane – len sa pozrime na
ná‰ho, koºko vody dokáÏe namútiÈ aj z toho niã. A tak
môjmu spolubesedníkovi odkazujem, Ïe napriek tomu, Ïe
práve Zeman je tak˘ typick˘ ãesk˘ plebejsk˘ typ, ak˘ch dosÈ
nezná‰am, navy‰e, e‰te si vÏdy rád  rypne aj do Slovákov
spôsobmi zo IV. cenovej skupiny, teraz ide Ïiaº, o váÏnej‰ie
veci. Európa sa totiÏ nachádza vo vojne s agresívnou isla-
mistickou inváziou a tak kaÏd˘, kto je na strane Európy, je
na mojej strane. Aj Milo‰ Zeman. A je úplne jedno, ãi vie
jesÈ rybu príborom, alebo len rukou párky. No tu predsa
len vyvstáva otázka a obava, ão bude s kresÈanskou Euró-
pou, keì obrovské peniaze vrhnuté do masmédií dokáÏu,
tak ako teraz v âechách, obalamutiÈ skoro polovicu voli-
ãov, aby volili v koneãnom dôsledku kindÏal? Tento
katastrofálny problém, Ïiaº, máme aj u nás. Preto musíme
napnúÈ v‰etky na‰e, aj keì obmedzené sily, aby sme sa vy-
manili z lÏivej a hlavne nenávistnej moci masmédií. A pre-
dov‰etk˘m, stráÏili si demokraciu. Nech je aká je.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Nenávisť hustne



Július Homola

Balada na rozlúčku
Zbohom, vy radostné študentské 
nezbedy!
Či vrátite sa ešte dakedy?
Kúzelné chvíle, hviezd a listov pád,
šum slnečných dní, zbohom na stokrát!
Život nás zrazu vrhol v kruté premety.
Náš mladý život mrežami preťatý.
Žandárska ruka pánovitá, ľúta
nám v okamihu nasadila putá.
Surové výsluchy, údery a plač.
A potom zatykač.

Kde sa ukryl náš humor, chlapci veselí,
tu nahádzaní ako drevo do cely?
Kde naše knižky a kdeže je

náš sen o Slovensku a nádeje?
Hryzie nás zima zlostná, pľuhavá, 
ku rodným horám cvála snežná diaľavá,
dej o stratenej láske marí sa mi, 
kým víchor ako psíča skučí za mrežami.

Kvílenie mučených nedá zasníť.
Spomínaš, dievča, na čas čarovný
a krásny?
Spomínaš, dievča, v diaľke, na ten
jarný deň, 
na nežné bozky pod kvetami čerešien?
Srdcia nám blčali šťastím nádherným.
Tá vôňa spomienok! Zostal iba dym.

Väznica chmúrna, teskno v duši,
hlad, mráz, strach nás tu kruší.

Bôľnejšie ako preryv našej lásky
ťaží zlý osud vlasti, mučivý a ťažký.
Úskoční dravci víťazia v prevratnom 
procese.
Kladivo násilia, za hrsť ľsti, sľubov 
za vrece. 
Vidinu šťastia hádžu ľuďom do ulíc,
len vraj treba viac väzníc a šibeníc.
Bezhlavý dav kričí v hlúpom ošiali,
aby hneď hlavy stínali.

Vlasť naša biedna, dobre sa teda maj!
Čoskoro pridusí nás desný raj.
Ľútosť hruď pretína,
až teraz vskutku vieme,
ako Slovensko verne 
a tuho milujeme.

Žiadame slobodu pre vlasť zradenú,
hodia nám za to na krk trpkú odmenu.
Ech, slučka úzkosti!
Je čas žiť či rozlúčiť sa?
Na dvore pod múrom striehne šibenica.

Náš milý ľud, ty dôverčivý, vľúdny,
dušu si zachovaj rýdzu a nezabudni!

Nebeský Otče, zachráň nás, pomôž 
národu,
prosíme na kolenách nádej, slobodu,
v trýznivej samote, Ty spása jediná,
daj silu, odvahu, dráma už začína.

Justičný palác, Bratislava, väznica 

krajského súdu, koncom februára 1948
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Nedávno sa objavi-
la správa, Ïe nemecká
prokuratúra má stíhaÈ

obãanov âeskej a Slovenskej republiky,
zodpovedn˘ch za smrÈ nemeck˘ch ob-
ãanov pri pokuse o prechod ãesko-slo-
venskej ‰tátnej hranice na Západ poãas
studenej vojny. Malo by ísÈ o pilotn˘
projekt, ktor˘m by sa mali odsúdiÈ zloãi-
ny komunizmu. Mnohí si poviete  ko-
neãne a ìal‰í sa budú ãudovaÈ, preão
to majú u nás robiÈ Nemci. 

Ak zoberieme do úvahy, Ïe v roku
1989 bolo aÏ 11 percent obãanov ãlen-
mi strany, tak minimálne tretina obyva-
teºstva bola vtiahnutá pod jej vplyv. Aj
to môÏe vysvetºovaÈ, preão sa dodnes
neurobila dekomunizácia spoloãnosti.
Ba skôr naopak, aj tie politické subjekty
po novembri 1989, ktoré sa hlásili k de-
mokracii a kresÈansk˘m hodnotám,
ochotne vstupovali do koalícií s komu-
nistami. Tak to bolo aj v prípade KDH,

ktoré v roku 1998 vytvorilo vládnu koa-
líciu so Stranou demokratickej ºavice, ão
boli pretransformovaní b˘valí ãlenovia
komunistickej strany. Dokonca viacerí
vo vedení SDª  pochádzali z nomenkla-
túrnych kruhov komunistickej strany.
Napríklad na decembrovom zjazde stra-

ny v roku 1989 (!) sa ãlenmi v˘konného
v˘boru ÚV KSS stali Peter Weiss (v sú-
ãasnosti veºvyslanec SR v âR), alebo Mi-
lan Ftáãnik (vo vláde Dzurindu minister
‰kolstva) ãi Pavol Kanis (vo vláde Dzurin-
du minister obrany). 

Nemci chcú braÈ na zodpovednosÈ
aj predstaviteºov ‰tátu. Pravda, len t˘ch
do roku 1989. A kto bude braÈ na zod-
povednosÈ t˘ch, ktorí po roku 1989 i‰li
do koalície s komunistami (SDª)? Bolo
ich dosÈ.  Po voºbách v roku 1998
okrem SDK boli vo vládnej koalícii Stra-
na maìarskej koalície s predsedom Bé-

lom Bugárom a Strana obãianskeho po-
rozumenia s predsedom Rudolfom
Schusterom. Predsedom Strany demo-
kratickej koalície bol  Mikulá‰ Dzurinda
a tvorili ju: Demokratická únia (predse-
da Eduard Kukan), KresÈanskodemo-
kratické hnutie (predseda Ján âarno-
gursk˘), Demokratická strana (predseda
Ján Lango‰), Sociálnodemokratická
strana Slovenska (predseda Jaroslav
Volf) a Strana zelen˘ch na Slovensku
(predsedníãka Zdenka Tóthová). Ako
vidno,  nielen v SDª boli ‰piãkoví komu-
nisti. 

Azda najtragickej‰ou postavou
v tomto panoptiku bol Ján Lango‰. Keì
v roku 1994 vchádzal do rokovacej sály
NR SR zhnusene poznamenal: CítiÈ tu
komunistick˘ puch. O ‰tyri roky neskôr
sám prispel k tomu, Ïe moc v ‰táte opäÈ
prevzali komunisti. Skoro ako vo
februári 1948. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Na okraj februára...

Mikuláš Dzurinda

Pomník vďaky

Hoci som mladý, pochabý, 
hoc‘ dokázať chcem viac a viac,
už neraz som sa zamyslel, 
dozadu hlavu obrátiac.
A čo som videl? 
Život bohatý, plynúci v šťastnej krajine,
veselé detstvo chlapčenské, 

v slobodnej, šťastnej rodine.
Čím rokov viac, čím starší som,
tým viac sa zamýšľam:
Ako to, že domov môj,
teplučký stále mám?!
Za to, že neviem, čo zrada, klam,
že život to je pre mňa dar,
nie utrpenie, klamstvo, mar,
vďaka ti, slávny Február!
Vďaka ti, robotník i roľník,

vďaka ti, otec, mať,
že môžem rojčiť, stále sniť,
slobodnej zeme plody brať.
Premnoho vďaky v srdci mám,
že môžem šťastne dnešok žiť,
snežienok ráno natrhať,
potom zas večer s milou byť.
Nuž počuj, otec, drahá mať,
počúvaj, šťastná moja vlasť,
keď toľkú radosť v duši mám,

čo všetkým sľúbim darovať.
Nechcem byť dlžník večitý,
chcem polia, lúky orávať
a zrno šťastia, slobody
do všetkých hriadok zasievať.

(Z almanachu Mladosť stredoškolákov, 

III. ročník, 1973, 

Stredná priemyselná škola 

Spišská Nová Ves, III. EA)



âiny a aktivity jednotlivcov alebo
kolektívov, ktoré boli mimoriadne prí-
nosné pre rozvoj jednotliv˘ch sfér
spoloãenského, kultúrneho a ekono-
mického Ïivota na Slovensku, budú
oceÀované ·tátnou cenou Alexandra

Dubãeka, ktorú bude udeºovaÈ premiér.
Osobnosti, aj tie kontroverzné, patria do mozaiky

na‰ej kolektívnej pamäti, aj do histórie, no zrejme by ne-
mali byÈ súãasÈou oficiálnych ‰tátnych cien. Spojenie
„ná‰ ãlovek“ sa dostalo do povedomia verejnosti s kau-
zou podnikateºa Ba‰ternáka, ktorého mal takto oznaãiÈ
niekto z vedenia policajného zboru. Ale na‰imi ºuìmi sa
to len tak hemÏí aj v dejinách. Sú skupiny obyvateºstva,
ktoré uÏ tvoria celé tábory, ãasto nezmieriteºné, ktoré sa
zastávajú, kaÏdá zvlá‰È, „svojich ºudí“ v dejinách. 

V tomto viacnásobnom osmiãkovo-jubilejnom roku
sa zaãína opäÈ intenzívne spomínaÈ „ná‰ ãlovek“ z roku
1968 – Alexander Dubãek. Prv˘, kto verejne spochybnil
absolútnu gloriolu nad ãlovekom slovenskej jari roku
1968 bol paradoxne ãesk˘ prezident Milo‰ Zeman.
OkamÏite sa ozvali verejní obhajcovia a zaãali sa „ná‰ho
ãloveka“ zastávaÈ. V tomto prípade je „na‰im“ vraj pre-
to, Ïe je jednoducho Slovák, ktor˘ sa snaÏil o nemoÏné –
obrodiÈ a zreformovaÈ to, ão vy‰lo ako zmätok uÏ pri na-
rodení – zloãineck˘ systém komunizmu. V na‰ich pod-
mienkach v roku 1948, tzv. víÈazn˘m februárom, ktor˘
komunisti zvykli písaÈ s veºk˘m „V“ aj veºk˘m „F“. Veì
to bol ich druh˘ najväã‰í sviatok, hneì po VOSR, lebo aj
„na‰i“ komunisti boli predov‰etk˘m internacionalisti. 

Dubček bol komunista
„Ná‰ ãlovek“ obrodného procesu, ktor˘ sa zloãinec-

kej tvári komunistickej ideológie snaÏil daÈ prijateºnej‰iu
masku s ºudskou tvárou v‰ak bol typick˘ komunista.
Upozornil na to dokonca aj ºavicovo orientovan˘ politic-
k˘ analytik E. Chmelár, ktor˘ na Dubãekovu adresu po-
vedal, Ïe to bol klasick˘ „aparátãik“, ktor˘ sa komunis-
tickej verchu‰ke v roku 1967 javil ako najmenej ‰kodn˘
a najlep‰ie pouÏiteºn˘. Komu ãesÈ – tomu ãesÈ, hovorí sa
a tieÏ, Ïe o m⁄tvych len dobre. Neplatí to o v‰etk˘ch, slo-
venské dejiny sú príkladom nere‰pektovania tohto prí-
meria a zmierenia sa s históriou. Tá ãasto pripomína prá-
ve hystériu. S jedlom rastie chuÈ, kopli si verejne a v pria-
mom prenose dokonca do ·túra ãi Vajanského... 

Ale späÈ k Dubãekovi, po ktorom pomenovala vláda
aj ‰tátnu cenu s vyznamenaním. ·tát si vybral nositeºa
ceny súdruha, ktorého kariéra sa zaãala na straníckej
centrále v Trenãíne, dokonca v rokoch, kedy systém spá-
chal hrdeln˘ politick˘ zloãin – justiãnú vraÏdu  na troch
trenãianskych ‰tudentoch – Púãikovi, Tesárovi a Tunego-
vi (1951). Mnohí tieÏ súdruhovi Dubãekovi vyãítajú, Ïe

bez problémov podpísal Moskovské protokoly a v roku
1969 bez problémov podpísal aj pelendrekov˘ zákon,
len aby sa udrÏal v nomenklatúre strany.

V januári vláda schválila uÏ aj ‰tatút komisie, ktorá
bude kabinetu pomáhaÈ s v˘berom osobností, navrhnu-
t˘ch na vyznamenanie cenou Alexandra Dubãeka. Vláda
riadená stranou v˘razne ºavicovo orientovanou, v januári
uloÏila ministrovi financií nájsÈ aj zdroje potrebné na po-
krytie finanãnej odmeny súvisiacej s novozaveden˘m
ocenením. Jej v˘‰ku v zákone stanovili na 25-násobok
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR! V ro-
ku 2016 to bolo 912 eur, takÏe vyznamenaní cenou po
b˘valom generálnom tajomníkovi ÚV KSâ si prilep‰ia
v peÀaÏenke sumou na hranici 25 000 eur! Kto by za to
nemiloval súdruha Dubãeka? 

Nejestvuje cena po pohlavárovi
Niã proti cenám v nedocenenom slovenskom národe,

len doteraz nijaké ocenenie, ani rad, ãi vyznamenanie ne-
nesie meno po niektorom pohlavárovi, ktor˘ pôsobil v to-
talitnom reÏime, ãi dokonca ‰éfoval „vedúcej sile spoloã-
nosti“, ktorú zákon ã.125/1996 Z.z. o nemorálnosti a pro-
tiprávnosti komunistického systému v § 1, ods. (2)
definuje nasledovne: „(2) Komunistická strana âesko-
slovenska, ako aj Komunistická strana Slovenska bola or-
ganizáciou, ktorá nezabránila svojim ãlenom a ich po-
máhaãom páchaÈ zloãiny, a to aj na ºudsk˘ch právach
a slobodách“. Aj ìal‰í zákon ã. 553/2005 o pamäti náro-
da v §3 vytyãuje ãiny, ktoré spáchali funkcionári ‰tátu
v rozhodnom období a ktoré spoãívali v pouÏívaní násilia,
represií alebo in˘ch foriem poru‰ovania ºudsk˘ch práv vo-
ãi jednotlivcom alebo skupinám obãanov alebo v súvislos-
ti s ich uplatÀovaním, ktoré boli trestn˘mi ãinmi v ãase ich
spáchania alebo ãinmi nezluãiteºn˘mi so základn˘mi zása-
dami právneho poriadku demokratického ‰tátu. Podºa od-
seku dva „ Funkcionárom ‰tátu je pre potreby tohto záko-
na verejn˘ ãiniteº a tieÏ osoba, ktorá bola chránená na
úrovni verejného ãiniteºa, predov‰etk˘m osoba, ktorá plni-
la riadiacu funkciu v ‰tátnych alebo straníckych orgánoch
alebo organizáciách“. âiÏe Alexandra Dubãeka ako nosi-
teºa ceny diskvalifikujú hneì dva platné zákony. 

Legitímna otázka politick˘ch väzÀov na pulze doby
je, ãi nielen  osobnosÈ A. Dubãeka, súc jednookého mar-
t˘ra medzi slep˘mi, spolu s ìal‰ími pohlavármi totalitného
reÏimu, by nemala ostaÈ v tieni histórie a netraumatizovaÈ
spoloãnosÈ jej heroizovaním, popieraním skutkového sta-
vu.  Lebo i‰lo o ãelného pohlavára totalitného reÏimu,
ktor˘ nebol a nemohol byÈ reformovateºn˘, ão potvrdili
udalosti roka 1989, pretoÏe bol v základoch chor˘ a nie-
sol na svojich „pracovit˘ch“ rukách potoky krvi.

Rafael Rafaj

podpredseda PV ZPKO
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Dubček. Je to skutočne „náš človek“?
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Ako som neušiel
Miesto „zrazu“ bolo urãené do ·a‰tí-

na, do domu cestára Herzoga. Jeho syn Jo-
zef uÏ bol v Turíne. Zo Ïelezniãnej stanice
v ·a‰tíne sme sa po dvoch presúvali – krá-
ãali do urãeného domu. Bolo to okolo
22.00 hodiny.

Odtiaº sme po polnoci v tichosti i‰li poºnou cestou
do lesa, do hustej boriny (cca 6 m vysokej). Tá mala ko-
náre aÏ po zem a ihliãie bolo suché. V strede borinky bo-
lo voºné miesto, ãistina, kde sme „dospali“ zvy‰ok noci
a preÏili aj deÀ. Zarazilo ma zloÏenie skupiny. Rátal som,
Ïe budeme sami mladí, 12 – 15 ºudí. Bolo nás v‰ak viac
a boli tam aj star‰í kÀazi – ThDr. Viliam Mito‰inka, ThDr.
Emil ·afár z Nitry a ìal‰í, s plne naloÏen˘mi ruksakmi.
Tam sme sa zoznámili. Osobne som sa spriatelil s laic-
k˘m vodcom Ferdinandom Totkom. 

V ìal‰iu noc, okolo 22.00 hodiny sme vy‰li v husom
rade po poºnej ceste vedºa odvodÀovacieho kanála.
Pre‰mykli sme sa cez cestu a pokraãovali priamo, aÏ sme
minuli lesík pri Moravskom Svätom Jáne s hustou bo-
rovinou. Za ním sme odboãili v pravom uhle na juh po
poºnej ceste ku hrádzi rieky Morava.

Ledva sme sa pre‰mykli cez hradskú, nastali prvé pro-
blémy. Na‰i „starci“ stratili dych a pochod sa znaãne spo-
malil. Jeden z nich si musel daÈ pod jazyk glycerín. Jeho
plecniak mi dal na chrbát don Dermek. Vtedy som pocho-
pil ná‰ handicap. Namiesto príchodu na hrádzu pred pol-
nocou, sme sa tam dostali aÏ okolo pol druhej v noci. 

Voda bola vysoko
Ja som sa s Totkom, znalcom terénu, drÏal na konci

toho roztiahnutého pomalého pochodu. Keì prví ‰tyria
pri‰li na hrádzu, zdesene pozerali na vodu, ktorá vystú-
pila z koryta a vlny naráÏali na spodok hrádze. Hlinka
a Loví‰ek zváÏili situáciu a z hrádze odi‰li medzi prv˘mi.
NeÏ som sa s Totkom dostal na hrádzu, uÏ z nej v‰etci
odchádzali. Prosil som Totku, aby vytiahol gumen˘ ãln,
Ïe ho nafúkam a my dvaja sa ‰ikmo po vode nejako do-
staneme do Rakúska. Ja som odi‰iel z PTP a Totka mal
pri Viedni manÏelku s trojmesaãnou dcérkou. Totka na-
mietal, ale keì videl, Ïe na hrádzi sme ostali len my dva-
ja, súhlasil. Tak sme vybalili ãln a autopumpu. Namonto-
val som pumpu a zaãal som r˘chlo pumpovaÈ vzduch do
gumového ãlna. Nenamastená pumpa v‰ak vydávala kví-
livé zvuky. Iba trikrát so vtlaãil vzduch a pochopil som,
Ïe k˘m by som natlaãil potrebné mnoÏstvo vzduchu, tak
piskot pumpy by nás prezradil. Odmontoval som pumpu
a hodil do vody aj s ãlnom. 

Miernym poklusom sme utekali späÈ do lesnej bori-
ny. Naraz sme zastali ohromení zúfal˘m hlasom ThDr.
·afára z Nitry. LeÏal na poºnej ceste a volal nás, aby sme
ho zdvihli a zobrali so sebou. Skupina, s ktorou sa vracal
od hrádze ani nezbadala, Ïe odpadol. „Ak ma nezobe-

riete, budem kriãaÈ!!!“ Zdvihli sme ho, oblapil nás okolo
krku a krokom sme sa blíÏili k lesíku. Hovorím mu: „Ot-
ãe, tu v borinke vás zahrabeme do ihliãia, aby ste nepre-
chladli, a veãer sa po vás vrátime.“ A on na nás: „Nene-
chajte ma tu, lebo budem kriãaÈ.“ A ten krik by poãuli
nielen v dedine, ale aj hraniãiari. Tak sme to s Tonkom
vzdali, ºahli sme si v borinke do ihliãia (okolo tretej hodi-
ny v noci) a unavení pochodom na hrádzu a späÈ, sme
zaspali. NebyÈ tohto, mali sme moÏnosÈ ticho sa schovaÈ
v lese, zmiznúÈ na Záhorí a skryÈ sa. No o siedmej ráno
uÏ hraniãiari vedeli v‰etko o na‰ej skupine...

A bola bitka
Okolo deviatej nás zobudil brechot psov a hlas hra-

niãiarov z megafónu: „Vyjdite z lesíka a vzdajte sa!“ Na
to v polmetrovej v˘‰ke pri‰la dávka z automatu a len tak
sa na nás sypalo ihliãie. Preplazili sme sa na okraj borin-
ky a posunuli sa za statné hrubé stromy. R˘chle sme
v hline vyhrabali jamky a uloÏili sme tam svoje veci – do-
klady, d˘ku  na obranu proti psovi, buzolu, dokumenty
na iné meno a peniaze. Potom sme sa zdvihli, dali ruky
hore a hraniãiari nás zatkli. Pána vikára ·afára sme zasa
museli vliecÈ k hraniãiarom, kde sme dostali prvú hrani-
ãiarsku bitku, po ktorej som pol roka nepoãul na ºavé
ucho.

Na súde v Justiãnom paláci som bol z celej skupiny
odlúãen˘ ako americk˘ agent, ktor˘ sa dal z Linca pre-
viesÈ cez Moravu do â-SR za úãelom rozvracania repub-
liky, súc ove‰an˘ automatmi, guºometmi a granátmi.
Takto ma prokurátor „vymaºoval“. Tomu, Ïiaº, niekto aj
uveril, ão v‰ak bola loÏ. Zápisnice pri v˘sluchoch, aj keì
sú nami podpísané, nie sú v mnohom pravdivé, lebo sa
tak stalo pod surov˘m nátlakom a po muãení. Vy‰etro-
van˘ obyãajne ani nevedel, ão v‰etko je tam napísané,
len si Ïelal, aby sa  muãenie uÏ  skonãilo.

Pokiaº ide o Hlinkovu informáciu don Revesovi uve-
denú v knihe (str. 138), podºa mÀa to vtedy tak nebolo,
lebo on s Loví‰kom odi‰li prví z hrádze a nijak˘ opísan˘
pokus s gumen˘m ãlnom sa nekonal. Pumpu i nenafú-
kan˘ ãln som vtedy ja hodil do vody. Je ale moÏné
a pravdepodobné, Ïe ãln bol pouÏit˘ pri predchádzajú-
cich v˘pravách. 

Dalo by sa hovoriÈ aj o ìal‰ích chybách, ktoré sa
podpísali pod neúspech v˘pravy, napríklad nepriprave-
nosÈ na rozvodnenú Moravu, zaradenie star‰ích chor˘ch
ºudí do skupiny, ch˘bajúce in‰trukcie na ústup v prípade
neprekonateºnej prekáÏky. Po predchádzajúcich úspe‰-
n˘ch  prechodoch s t˘m organizátori nerátali a rozpu-
stenie zíden˘ch úãastníkov uÏ nebolo moÏné. Vraví sa,
Ïe po prehratej vojne je kaÏd˘ generál. Hlavn˘ úmysel
v˘pravy bol ale urãite ‰ºachetn˘. To v‰etko bolo dopuste-
nie BoÏie, ktoré prijímam s pokorou!

Anton Seme‰



Po dvojnásobnom preãítaní rozho-
voru s Milanom Tunegom sa mi zdá,
Ïe som v‰etko dobre pochopil. Úboh˘
Milan, dobr˘ mäkk˘ ãlovek, typick˘
Slovák a kresÈan. TieÏ ja, tak ako on,
narukovali sme 15. apríla 1951 na tzv.
ZVS  do západn˘ch âiech s ãiernymi
kufríkmi v ruke. On pricestoval z Pova-
Ïia, ja a so mnou viacerí krajania,
z Pohronia. Ja z v˘stavby Podpolian-
skych strojární. (Mala sa tam vyrábaÈ
vojenská technika – tanky – v skrytom
údolí medzi lesmi.) Vo Hvûzdovû –
v opustenej nemeckej dedinke – sme
s prekvapením zistili, Ïe sme vo vojen-
skom pracovnom tábore. Zachádzali
s nami ako-kto, ako-kedy. Prísaha po
treÈom t˘Ïdni v˘cviku. Potom niekoºko
t˘ÏdÀov Dûãin – Zámok. Pracovná bri-
gáda v prístave – vykladanie materiá-
lov a nakládka. Ja som pracoval na píle
v drevosklade. ·ofér  âech, civiln˘ za-
mestnanec píly a ja sme  dováÏali gu-
ºatinu. V júli nás presunuli v dobytãích
vagónoch ku Plzni – lesík medzi Dobfia-
ny a LíÀe – kde sa nachádzali opustené

trávnaté plochy medzi dedinami asi 15
km juÏne od Plzne. Úloha: postaviÈ vo-
jenské letisko pre prvé tryskové lietadlá
zo Sovietskeho zväzu. Práca: r˘chlo vo
dne v noci vykladaÈ vagóny ‰trku, pies-
ku, kameÀa, cementu. PostaviÈ Ïelez-
niãnú prípojku, vydláÏdiÈ ‰tartovaciu
plochu dlhú 2,5 km. K tomu vedºaj‰ie
prípojné plochy k hangárom, budovy
pre pilotov a technickú obsluhu, atì.

Milan mal šťastie
V na‰ej rote sme boli väã‰inou Slo-

váci. Minimálne pätnásÈ kamarátov
som tam mal z blízkeho okolia.
Z Kremnice, Banskej ·tiavnice, Novej
Bane, H. Opatoviec, Kosorín... a ìal‰í
mládenci z PovaÏia vrátane Milana Tu-
negu.  Aj niekoºkí z Bratislavy.

Milan mal ‰Èastie. Vìaka Pánu Bo-
hu a dobr˘m antikomunistom – ães-
k˘m zamestnancom – civilom vo firme
Posista, ktorá stavala mnohé väã‰ie
stavby v âesku aj na Slovensku. TieÏ
cesty. Vedúci firmy boli presvedãení
demokrati – ãlenovia národno-sociál-

nej strany. Pomohli viacer˘m postihnu-
t˘m úradníkom z ministerstiev, ktor˘ch
gottwaldovskí komunisti v roku 1948
vyhodili, zatvorili a pod. Podobne to
vtedy bolo aj na Slovensku. Niektorí
ãlenovia tretej roty PTP sme sa o tomto
hlboko ºudskom skutku dozvedeli od
sekretárky riaditeºa stavby. Na ta-
neãnej zábave tzv. posvícení sme sa
zoznámili s jej priateºkou a potom
i s Àou. Pri nasledujúcich stretnutiach
sa zmienila o Milanovi Tunegovi, ale aj
o ìal‰ích. Obe dievãatá nám dôverova-
li. Marián Sklenka a ja sme mali radi li-
teratúru, aj ãeskú, vedeli sme ãosi o le-
gionároch (Rudá mlha na Rusi, Chléb
a víno) aj nieão o majstrovi Husovi.
TakÏe sme sa dozvedeli o ‰ºachetnej
ºútosti vedúcich Posisty voãi postihnu-
tému Milanovi Tunegovi. TieÏ sme ho
a jeho rodinu veºmi ºutovali. Marián
Sklenka bol mlad˘ muÏ od Kremnice,
zbeh, chytili ho na západn˘ch hrani-
ciach a odsedel si rok za mreÏami. âo
som robil ja, s t˘m som sa nechválil.
Len Zolo Pohly, môj spoluÏiak z gym-
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Ad: Vraví sa, že čas všetko zahojí
Na rozhovor s Milanom Tunegom v minulom čísle Svedectva 

zareagoval Július Homola. Jeho list prinášame v plnom znení:

Milan Tunega na bratislavskom cintoríne VrakuÀa poãas pietnej spomienky 17. novembra 2017.

Foto Eva Zelenayová



názia v ·tiavnici, o tom vedel. Ale
v rote sme o tom kamarátom niã
nehovorili. Nikomu sme nemohli dôve-
rovaÈ. UÏ vtedy. 

Pomáhali hladujúcej rodine
Vedeli sme o náv‰tevách Milana

u jeho star‰ej sestry Marty. Bola v blíz-
kej Ïenskej väznici v Pardubiciach. On
mlãal, aj my s Mariánom. Milan, preão
nepovie‰ pravdu, Ïe obrovské mesaã-
né platy Ti dávali ãeskí národní socialis-
ti a lidovci z veºkej ºútosti na Va‰u
rodinnú tragédiu? Pomáhali Ti finanã-
ne, aby si mohol zasielaÈ peniaze do-
mov hladujúcej rodine, ktorá nedosta-
la lístky na potraviny a Tvoja sestra
Marta vo väznici v Pardubiciach veºmi
potrebovala Tvoje peniaze i balíky pre
seba i pre svoje spoluväzenkyne. Alebo
si o tejto skutoãnosti nevedel? 

TakÏe mal sa dobre, zabudol, aj je-
ho rodina chce maÈ pokoj. Chápem
ho. Ale nesúhlasím s ním. Mlãanie
o zloãinoch je spolupáchateºstvom.
Áno, zloãiny proti ºudskosti mali byÈ
odhaºované a páchatelia spravodlivo
odsúdení. Má byÈ aspoÀ ãestn˘ súd –
aj teraz. Nikdy nie je dosÈ neskoro.
ªahkomyseºné premlãanie, tzv. hrubá
ãiara spôsobila natrvalo nedozierne
‰kody pre celú na‰u spoloãnosÈ.
Omnoho rozsiahlej‰ie, ako to nazna-
ãuje list arcibiskupa Dominika Hru‰ov-
ského Gustávovi Valachovi z júla 1998.
My, postihnutí, sme to preÏívali aj pre-
Ïívame. (I trpko preÏúvame. Tak nám
treba! Vtedy nás riadili Havel a âarno-

gursk˘... a teraz uÏ vraj nesmieme byÈ
extrémistami a hlásaÈ i hºadaÈ pravdu
a spravodlivosÈ.) Lebo politickú aj me-
diálnu moc majú tzv. liberálni marxisti.
Struãn˘ v˘stiÏn˘ názov!

Vtedy sme držali hubu a krok
TakÏe: môj mil˘ brat Milan, Slo-

vák, kresÈan a pétepák, práve takí, akí
sme boli takmer v‰etci v rokoch 1951
aÏ 1954; v‰etci tamtí stavitelia vojen-
sk˘ch letísk v západn˘ch zemiach ães-
k˘ch, nahnaní do trestn˘ch jednotiek
ãs. armády zo Slovenska i âiech. TreÈo-
triedni obãania, vyradení z radov hr-
d˘ch budovateºov krásneho komunis-
tického zajtraj‰ka. Dreli sme. Dokázali
sme. UÏ v septembri roku 1952 prile-
teli na nové betónové plochy letiska
Dobfiany-LíÀe pri Plzni prvé tryskové
lietadlá MIG 15 zo Sovietskeho zväzu.
A neskôr na ìal‰ie letiská, ktoré posta-
vili pétepáci: pri Tábore, pri Mácho-
vom jazere, Mûlníku atì. V‰etky tie
miliardy do armády v rámci obludného
komunistického boja za svetovú revo-
lúciu pod vedením geniálneho bojov-
níka za mier generalissima J. V. Stalina
a jeho verného spolubojovníka, prvé-
ho robotníka ãs. pracujúceho ºudu Kle-
menta Gottwalda. (Dnes sa nám to
ºahko ironizuje, v‰etky tie zlá a zloãiny,
ale vtedy sme svorne drÏali hubu
a krok. Ako pokorní pétepáci.)

Milan má svoju pravdu. Ale...
Jeho sestriãka Marta ma pri stret-

nutí b˘val˘ch politick˘ch väzÀov ZPKO

v Bratislave niekedy na jeseÀ 2001 po-
prosila o napísanie ìakovného ver‰a
ku 95. v˘roãiu narodenia prof. ·tefana
Pozdi‰ovského. Dlhé roky pôsobil
v gymnáziu v Trenãíne a slovensk˘ch
‰tudentov viedol v národno-kresÈan-
skom duchu. Aj troch popraven˘ch
mart˘rov. Napísal som „·tudentsk˘
pozdrav ná‰mu profesorovi“. A odo-
vzdal ho. Pani Marta mi poìakovala
v mene svojich priateºov. Ver‰ uverejni-
li v bulletine a je uverejnen˘ aj v zbier-
ke „Kytica ver‰ov k 25. v˘roãiu  SR.“
Milan, pozri sa do zbierky, ak ju
nemá‰, po‰lem Ti môj posledn˘ exem-
plár.

Havlovská hrubá čiara
Potom pri pietnej spomienke v bu-

dove gymnázia sme sa stretli a spomí-
nali. Aj Milan i Marta. A stala sa nemi-
lá príhoda. Pri spievaní ‰tátnej hymny
sme v‰etci stáli, len jeden, zrejme ne-
ochvejn˘ ãlen strany, marxista, zástup-
ca primátora Trenãína, sedel rozvalen˘
za stolom na pódiu s nohami ºahostaj-
ne skríÏen˘mi. Po skonãení hymny
chceli niektorí z nás toho tupca verej-
ne inzultovaÈ. Ale rozváÏnej‰í ‰epkali,
majte rozum. Nekazme slávnosÈ. Napí-
‰eme primátorovi...

TakÏe, mil˘ Milan, to bol jeden
mal˘ príklad havlovskej hrubej ãiary.
Podºa toho súdruha za stolom my
v‰etci sme smie‰ni, hlúpi a zloãinci vrá-
tane t˘ch troch popraven˘ch mlad˘ch
ºudí, lebo si Ïelali pravdu a spravodli-
vosÈ pre svoj mal˘ utláãan˘ národ
a ºud. A oni marxisti sú hrdinovia, veì
ustaviãne, e‰te aj po zrútení boº‰evic-
kej moci nebojácne bojujú proti t˘m,
ktorí nejdú s nimi. A to sú podºa sú-
druha Stalina fa‰isti. „Kto nejde s na-
mi, je proti nám!“

Na ná‰ protestn˘ list primátorovi
mesta Trenãín sme dostali odpoveì.
Hulváta, mladého muÏa so skríÏen˘mi
nohami, plénum odvolalo z funkcie.
Podobne sa mali funkcionári strany
a vlády súdne zodpovedaÈ za zloãiny
proti obãanom a ‰tátu.

Milan, prosím Ëa, preão sa bojí‰ ãi
hanbí‰ povedaÈ pravdu? Pozdravujem
Ëa spolu s pétepákmi Mariánom
Sklenkom, Lackom Lalom a Jozefom
Miku‰om,

Július Homola
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Július Homola (prv˘ zºava) v Lutile, pri odhalení pamätnej tabule úãastní-

kom odporu proti zatváraniu kÀazov. Foto Eva Zelenayová



Predáva Svedectvo
Novoroãné posadenie pri kapustnici v centrále organizá-

cie v˘znamne doplnila torta pani Márie S˘korovej (druhá
zºava). Jej kníhkupectvo SvojeÈ v bratislavskej Liga pasáÏi je
jediné predajné miesto, kde sa dá kúpiÈ ãasopis Svedectvo.
A nie je to preto, Ïeby PV ZPKO nemali záujem roz‰íriÈ pre-
daj ãasopisu, ide skôr o to, Ïe predajcovia oÀ nestoja. Ak by
predsa niekto ìal‰í prejavil záujem, zavolajte nám. (ze)

V ãom je podstata rozumného konzervativizmu oproti poja-
‰enému ºaviãiarstvu? Ateizmus a revolúcie, reformy a radikaliz-
mus, vyvolené sekty a stranícke predvoje majú ten spoloãn˘
znak, Ïe nekonãia dobre. Aj keì niekedy ich poãiatoãné per-
spektívy sa zdajú svetlé a poãas zrodu vyrie‰ia obãas aj niektoré
akútne a konkrétne krivdy a nespravodlivosti.

U uzavret˘ch, "dokonal˘ch a ãist˘ch", teda katarov, bogo-
milov, albigéncov a tak podobne, rovnako ako u rôznych revo-
luãn˘ch avantgárd, ide o predpoklad, Ïe nasilu, naraz a príkazmi
dokáÏu meniÈ ãloveka k dobrému, alebo aspoÀ k lep‰iemu. To je
aj podstata takzvaného modernizmu, ktor˘ sa síce takto naz˘va,
ale jeho poku‰enie v Cirkvi trvá uÏ od najstar‰ích ãias. 

Milí moji, v‰etko, ão je náhlivé a netrpezlivé je od diabla. Je
to vÏdy heréza, ktorá tvorí nikdy dobre nekonãiacu sektu. Cirkev
pretrváva stovky rokov práve preto, Ïe sa snaÏí o realizmus.
Chce síce meniÈ Ïivoãí‰nu a egoistickú podstatu ãloveka, ale
nikdy nie násilne, r˘chlo, programovo a nekompromisne,
skrátka hoci aj cez m⁄tvoly.

Obãas vzniká nostalgia za socializmom a len pred pár dÀami
som zase poãul od vzdelaného ekonóma, Ïe reÏim to bol vlastne
dobr˘ a v‰eobecne prospe‰n˘, akurát to chcelo slobodu nábo-
Ïenského vyznania a moÏnosÈ voºne cestovaÈ. Apage Satanas,
odíì Poku‰iteº! NezaÏil som päÈdesiate roky, ale skúsil som na
vlastnej koÏi normalizáciu a v mojej du‰i to zanechalo trvalej‰ie
stopy. Ako ÈaÏk˘ úraz na tele, ktorého následky cítim s pribú-
dajúcim vekom stále viac.

Dokonca sa uÏ ani nie potichu hovorí o rehabilitácii Stalina.
Je moÏné, Ïe voãi úpln˘m a celkom bezohºadn˘m hovädám

typu Trockého - Bron‰tejna mal ‰tipku ºudskosti, ale takisto
zboÏÀoval násilie a nekompromisn˘ nátlak, rovnako i‰iel cez
m⁄tvoly ako jeho predchodcovia. Na podstate nariadení zhora
za úãelom vytvorenia raja na zemi nemohla niã zmeniÈ ani super
reformne nazvaná prestavba, ãiÏe perestrojka, o ktorej ºudová
skúsenosÈ hneì na poãiatku hovorila, Ïe z nej bude perestrelka.
Síce to nebolo aÏ také horúce, nieão puklo a uvoºnilo sa, ale
prost˘ ºud v „sojuze neru‰imom“ si v‰etky zmeny reálne odtrpel.
A aj pri teraj‰ích, znovu úplne zásadn˘ch zmenách, sa e‰te stále
z matiãky Rusi uteká.

IsteÏe aj náboÏenstvo a Cirkev majú svoje chyby, boli aj zne-
uÏívané a plné pom˘len˘ch ºudí. Ale predsa len nikdy netvrdili,
Ïe Boh je zbytoãn˘, Ïe my ºudia môÏeme byÈ dobrí a lep‰í zo
svojich vlastn˘ch síl a nejaké odpustenie a pokánie sú znovu
a zase archaizmy a atavizmy, ktoré uÏ viac nepotrebujeme.
V skutoãnosti ich potrebujeme stále rovnako a vo veku zv˘‰e-
n˘ch technick˘ch moÏností robiÈ zlo, ich moÏno potrebujeme
e‰te viac. Bez pokory, pokánia a vzájomného odpustenia pod-
mieneného aspoÀ snahou o nápravu  nemôÏe fungovaÈ Ïiadne
milosrdenstvo. Ani v tom najmodernej‰om svete. PretoÏe aj ten
je v moci zla a máme úpenlivé odporúãanie sa z neho vydeºovaÈ
a neprispôsobovaÈ sa mu. Aj keì máme pritom radi nielen seba,
ale aj in˘ch ºudí, ktorí sa v tom svete rovnako trápia, hre‰ia a ob-
ãas rozumne a ãasto aj nerozumne sa snaÏia o v‰eobecné, teda
katolícke dobro pre v‰etk˘ch. Hovorí sa, Ïe koho chce Boh po-
trestaÈ, zoberie mu rozum. SnaÏme sa, modlime sa a prosme,
aby sa to nestávalo.

Vlado Gregor

Vzácny jubilant
âestn˘ predseda nitrianskej poboãky  PV ZPKO Pavol La-

vo 13. januára zav⁄‰il 90 rokov Ïivota. Pri tejto príleÏitosti
mu 26. januára pripravili ãlenovia organizácie posedenie pri
prestretom stole. Pána Lava priviezla na stretnutie jeho dcé-
ra Zuzana Drábeková, tieÏ ãlenka PV ZPKO. V spoloãnosti
Janky Vere‰ovej, Valérie Bene‰ovej, Jozefa Turãeka, Agáty
Fi‰erovej, Evy Sopóciovej, Heleny Hlavaãkovej, Márie ·ko-
recovej a predsedníãky regionálnej organizácie PV ZPKO
AlÏbety Loudovej si zaspomínali, ako tie roky plynú a pánovi
Lavovi zaÏelali veºa zdravia a ‰Èastia do ìal‰ích rokov. Neza-
budli sa mu poìakovaÈ za jeho statoãnosÈ a za to, Ïe k ním
patrí. (lou)

ZAZNAMENALI SME
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Život krátky, nerob skratky

DeväÈdesiatka pána Pavla Lavu (druh˘ sprava). Spre-

vádzala ho dcéra Z. Drábeková, ìalej na snímke je 

J. Turãek, A. Fi‰erová a J. Vere‰ová. Foto AlÏbeta Loudová



Hlavn˘ tvorca novodobej slovenskej
‰tátnosti Vladimír Meãiar prednedávnom
v ojedinelom interview adresoval obãanom
Slovenska neveºmi jednoznaãne si uvedo-
movan˘ základn˘ postreh a postoj: „âi
chceme, alebo nie, najv˘znamnej‰í deÀ
v histórii Slovákov za tisíc‰esÈsto rokov je
vznik tohto ‰tátu. Slobodného, demokratic-

kého, v‰eobecne uznaného, uznaného v národnom Ïivote za
rovnoprávny v celom svete. Otvoril dvere príleÏitostiam. Spo-
mínajme na t˘ch ºudí, ktorí stáli pri zrode ‰tátu. Boli to hrdi-
novia zápasu svojej doby za samostatné Slovensko.“ 

UÏ iba ojedinele sa dalo stretnúÈ s obdobn˘m chápaním
dejín pri bilancovaní ‰tvrÈstoroãia vzniku druhej Slovenskej re-
publiky. So svojimi autentick˘mi svedectvami sú skôr vytláãaní
na spoloãensk˘ a mediálny okraj, ako to kon‰tatoval ìal‰í
z vplyvn˘ch aktérov Viliam Hornáãek, ktor˘ aspoÀ v alternatív-
nom banskobystrickom Slobodnom vysielaãi v relácii Sloven-
ské korene sa pokú‰a v mene „spolutvorcov prelomov˘ch
udalostí povedaÈ pravdu o postojoch a konaní dejinotvorn˘ch
osobností a o udalostiach ako sa skutoãne odohrali a ak˘ to
malo vplyv na slovensk˘ národ a jeho dejiny.“ Navy‰e s cieºom
„zbaviÈ na‰e dejiny neprávd a falo‰n˘ch m˘tov, aby sme sa
mohli pouãiÈ na vlastnom v˘voji a aby sme uÏ viac neopakovali
také isté omyly a chyby ako v minulosti.“ Keì to dosiaº pa-
radoxne nemoÏno objektívne  vyslovovaÈ v hlavnom verej-
noprávnom médiu, ktoré si v‰etci platíme z na‰ich daní. Do-
nedávna sa programovo v RTVS vyh˘bali  celej ‰kále plurality
postojov a poznania v demokratickej spoloãnosti, ão sa
opätovne v˘razne  prejavilo aj pri re‰tarte relácie dejiny.sk.

Úlohu zohral Literárny týždenník
Popri matiãn˘ch a ‰túrovsk˘ch Slovensk˘ch národn˘ch

novinách ojedinele a koncepãne vysoko pozitívne od‰tartoval
cestu k ‰tátnosti Literárny t˘Ïdenník, ãasopis Spolku slo-
vensk˘ch spisovateºov. Je navy‰e zrel˘m tridsaÈroãn˘m jubilan-
tom. Historik a poslanec NR SR Anton Hrnko prínos Li-
terárneho t˘Ïdenníka pri vzniku SR zhodnotil takto: „Literárny
t˘Ïdenník bol tribúnou, na ktorej sa bojovalo o to, ãi Slo-
vensko zostane v ‰tátoprávnom postavení, alebo zostane len
obyãajnou provinciou... NebyÈ Literárneho t˘Ïdenníka, sloven-
ská spoloãnosÈ by nebola pripravená na náhle novembrové
zmeny.“ 

Zakladajúci ‰éfredaktor LT Vincent ·abík prirodzene tieÏ
uznáva v svojej základnej eseji  Literárny t˘Ïdenník za jedného
z dobov˘ch kºúãov˘ch  tribúnov demokratizácie a suverenity
Slovenska. Veì si pamätáme tvrd˘ch federalisticko-centralis-
tick˘ch odporcov slovenskej rovnoprávnosti, ktorí z praÏského
centra brutálne ovládali nielen mediálny televízny a rozhlasov˘
priestor, ale veºkoryso poskytovali prostriedky horliv˘m bo-
jovníkom za „ak˘koºvek spoloãn˘ ‰tát“. V Àom nebol a ani
nemohol byÈ prirodzen˘ rovnocenn˘ ekonomick˘, politick˘
i kultúrny priestor pre oba ‰tátotvorné národy. Napríklad ani
v dobovom Kultúrnom Ïivote a ã-s. t˘Ïdenníku Mosty.

Vyprázdňujeme priestor
·abík kriticky kon‰tatuje, Ïe „v informaãnom kozme Euró-

py a planéty klasického printového média Slovensko e‰te vÏdy
neexistuje!“ Na‰u kultúrnu a civilizaãnú nezrelosÈ vidí v stálom
nedotiahnutí roky rozÈahanej univerzálnej Encyklopédie,
Beliany, ktorá uÏ dávno mala kvalitou nahradiÈ tendenãnú
a normalizaãnú Encyklopédiu Slovenska. Aj v tom vidí na‰e
zaostávanie za národmi Európy a poukazuje na na‰u stálu
„kultúrnu a priam civilizaãnú nezrelosÈ a to v epoche charak-
terizovanej informaãn˘mi explóziami“. A obdobn˘ch prípadov
by sme mohli uviesÈ oveºa viac. 

Napríklad, priam imperiálne a protizákonne sú z tele-
víznych programov na káblov˘ch nosiãoch vytláãané detské
programy v slovenãine. Podobne je to v ‰portov˘ch reláciách.
A nikto, poãnúc Ministerstvom kultúry SR, nezasahuje. Ba ani
diváci a odborná kritika neprotestujú. O Ïiadnych sankciách
voãi ‰íriteºom oãividnej protizákonnosti na Slovensku som do-
posiaº nepoãul! Nie je táto neãinnosÈ priamo zaráÏajúca?
A dobre zarábajúce káblovky si robia doposiaº ão len chcú.
Îiaº zlyhávame  aj na najvy‰‰ej úrovni. Jeden z poslancov
parlamentu po  udelen˘ch ‰tátnych vyznamenaniach nazval
súãasného prezidenta najslab‰ím v dejinách. 

Slovenská štátnosť na periférii záujmu
Po Novom roku som v Zrkadlovej sieni Primaciálneho

paláca v Bratislave absolvoval prezentáciu  prvého súborného
vydania Parlamentn˘ch prejavov jedného zo slovensk˘ch
poslancov, ão je pri tom mnoÏstve vystúpení zákonodarcov aÏ
zaráÏajúco málo. Konkrétne ide o Jozefa M. Rydlu, ktorého
prejavy v ‰ir‰om kontexte moÏno zaradiÈ nielen do tich˘ch
osláv vzniku na‰ej ‰tátnosti, ale predov‰etk˘m ich moÏno
povaÏovaÈ za závaÏnú v˘zvu do jej prehæbenej i diskutovanej
reflexie minulosti a budúcnosti. Na‰Èastie nejde o ojedinel˘
poãin, hoci väã‰ina médií o nich zanovito a tendenãne mlãí.
Dokonca nezaregistrovali ani koncoroãnú vedeckú kon-
ferenciu k 25. v˘roãiu vzniku SR na pôde NR SR z iniciatívy
Matice slovenskej. Na zborník z nej netrpezlivo ãakáme. Veì
jediná Matica vyhlásila rok 2018 za Rok slovenskej ‰tátnosti!
Dúfame, Ïe sa nebude tak oneskorovaÈ ako zborník zo Sve-
tového kongresu Slovákov, o ktorom sa  medzinárodná
konferencia konala uÏ pred vy‰e dvomi rokmi.  Aby sa mno-
h˘m otvorili oãi, ako na‰u obnovenú ‰tátnosÈ koncepãne
a systematicky pripravovali Slováci v zahraniãí uÏ dávno pred
rokom 1989.

·okujúce tieÏ  je, Ïe som doposiaº nena‰iel ani zmienku
o vôbec prvom medzinárodnom kongrese slovakistov, ktor˘
sa koneãne uskutoãnil, tieÏ v Bratislave. Veì v‰etci susedia nás
ìaleko predbiehajú, hoci takú prepotrebnú oblasÈ ako slo-
vakistiku zuÏoval len na reflexiu slovensk˘ch literárnych a lite-
rárnovedn˘ch v˘konov. Ale aj za to vìaka. Azda  zahraniãní
historici i vedci si skôr v‰imnú aj na‰e ìal‰ie intelektuálne
v˘kony a pomôÏu nám ich lep‰ie i objektívnej‰ie zhodnotiÈ.  

Viliam Jablonick˘

KULTÚRA
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Najvýznamnejší deň v histórii Slovákov?



Pokraãovanie z 1. strany

Je zaujímavé, Ïe iba dve mená nie
sú známe. Boli to Slováci? Obdobie nor-
malizácie ma silne zasiahlo. Vyrastala
som v rodine, ktorá si ctila demokratické
zásady. Moja matka mala veºmi rada M.
R. ·tefánika, mala o Àom mnoÏstvo
kníh. Otec ‰tudoval v Prahe tak, ako celá
pôvodná elita slovenskej inteligencie.
Ovládali jazyky a bolo celkom prirodze-
né, Ïe mali demokratické zm˘‰ºanie.
Vtedy som sa ·pitzera op˘tala, preão
on, spolupartajník a priateº Clementisa,
priloÏil ruku k dielu, Ïe napokon Cle-
mentisa popravili. Preão sa nepostavil
proti, alebo aspoÀ sa nezdrÏal hlasova-
nia? A on mi na to povedal: „No, m˘lil
som sa. A m˘liÈ sa je ºudské.“ Pozrela
som sa na neho, ãi nemá ani najmen‰ie
v˘ãitky, Ïe prispel k zniãeniu jedného
ãloveka. Îe sa neospravedlnil, neoºu-
toval. Îe na svoje ospravedlnenie pouÏil
obyãajnú v˘hovorku m˘liÈ sa je ºudské.
A to mi ostalo ako také morálne me-
mento.  

Preão ste hrali práve túto sklad-
bu?

Lebo vyjadruje  heroické emócie,
odhodlanosÈ biÈ sa do posledného dy-
chu. A bolo by moÏné hraÈ ju na v˘roãia
odváÏnych ºudí, ktorí svojim postojom
a ãinmi stanovili ak˘si etick˘ kódex sprá-
vania. âi uÏ to bol Palach, Hus, ·túr ale-
bo ·tefánik. 

Komunisti poslali na smrÈ mno-
h˘ch oponentov reÏimu. Vy, ako
vravíte, ste vyrastali v prostredí de-
mokraticky zm˘‰ºajúcich ºudí. Va‰u
rodinu nepostihol komunistick˘ te-
ror?

Akoby nie. Videla som ako môjmu
starému otcovi Jozefovi Iva‰kovi v Mo-
‰ovciach komunisti vzali hory, lesy, pa-
sienky, hangár, nádhern˘ les v Gaderi,
proste obrali ho o v‰etko. Star˘ otec ne-
vedel zabudnúÈ na to, ako sa musel po-
zeraÈ, keì mu viedli jeho sto skonfi‰ko-
van˘ch  oviec na  vrch ·ibenice. Mo‰ov-
ce sú v údolí a ·ibenice sú vyv˘‰ená
planina, na ktorej posledn˘ raz videl svo-
je ukradnuté ovce. A on mi vtedy pove-
dal, za dva t˘Ïdne som o‰edivel. âiÏe
nezobrali mu len zvieratá, krásne hory
Nadokruhlô a Podokruhlô a e‰te nejaké

v KríÏkovej ãi Gaderi, najkraj‰iu z gader-
sk˘ch dolín, zobrali mu kus Ïivota. Spo-
mínam si ako s láskou hovorieval, Ïe dal
vysypaÈ v‰etky cestiãky a chodníãky bie-
lym ‰trkom. Mne sa zdal ako mramor,
tak˘ bol biely. Uãil ma ako sa vysádzajú
malinké, jednoroãné smrieãky. A keì
mu v‰etko zobrali a zostal mu len dom,
povedal - tento les som ja zveºaìoval,
nemá konca kraja. A e‰te aj na smrteº-
nej posteli hovoril, vy by ste nemuseli ce-
l˘ Ïivot niã robiÈ, ani kríÏom slamky pre-
loÏiÈ, iba rúbaÈ z t˘chto lesov a mohli by
ste ÏiÈ z tohto dreva. Takto zomrel. 

Na fotografiách z pochodu za
Jana Palacha vás vidno na ãele sprie-
vodu. Nie je veºa informácií o tejto
pietnej panychíde, ktorá sa uskutoã-
nila po upálení sa Jána Palacha 16.
januára 1969  na protest proti oku-
pácií âesko-Slovenska vojskami Var-
‰avskej zmluvy. âo ste v tom ãase
robili a ako ste sa ocitli na ãele po-
chodu? Nie je ÈaÏké si domyslieÈ, Ïe
táto aktivita mala dohru vo va‰om
Ïivote. Akú?

Práve som sa vrátila z postgraduál-
neho ‰túdia v Poºsku po udelenej cene
na celo‰tátnej Schopinovskej súÈaÏi a te-
‰ila som sa na nové príleÏitosti, keì do
môjho Ïivota vstúpil Jan Palach. Stále
som myslela na to, ako tento ‰tudent
histórie a filozofie ‰krtol zápalkou. Horel
a utekal po Václavskom námestí. S moji-
mi priateºmi sme sa rozhodli, Ïe musíme
nieão urobiÈ. Obtelefonovali sme inter-

náty, známych, ale nena‰li sme veºké
pochopenie. Napokon sa nás poobede
okolo tretej na námestí pred úradom
vlády  zi‰lo zopár. Dosiaº som bola pre-
svedãená, Ïe to bolo 19. januára, ale
priateºka Mária Rovná, ktorá drÏala hla-
dovku, ma upozornila, Ïe 25. januára.
Sledovali nás  dva modré autobusy. Tie
nás sprevádzali aÏ ku Grassalkovichov-
mu palácu. Útekom pod Michalskú brá-
nu sa nám podarilo zbaviÈ sa ich a po-
tom sa uÏ sprievod rozrastal a pred uni-
verzitou nás uÏ bolo okolo troch tisíc.
Znova sme videli tanky namierené na
bezbrann˘ch ºudí. ·tudent univerzity
Stanko Fila na jej schodoch preãítal smú-
toãn˘ prejav a hrnuli sme sa dovnútra,
kde niektorí moji priatelia uÏ niekoºko
dní drÏali hladovku. Ja s portrétom Jana
Palacha na prsiach, vystrihnutého z no-
vín. Na druh˘ deÀ Rádio Slobodná Euró-
pa hlásilo mená zatknut˘ch ‰tudentov
a okolostojacich ºudí.

Viem, Ïe ste medzi nimi neboli.
Vo svojej kniÏke poviedok ZamreÏo-
van˘ denník spomínate na tieto
udalosti, Ïe „bol to jeden z najväã-
‰ích dní v Ïivote mladej Ïeny, túÏia-
cej hraÈ Beethovenovu Appasiona-
tu“. Ubehlo v‰ak ìal‰ích pätnásÈ ro-
kov, k˘m ste sa odhodlali opustiÈ

NÁŠ ROZHOVOR
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Takí zlí byť nemohli...

Elena LetÀanová v redakcii

Svedectva. Foto Eva Zelenayová

Plagát k vystúpeniu Eleny LetÀa-

novej v newyorskej Carnagie Hall.

Foto archív Eleny LetÀanovej



tento zadrôtovan˘ ‰tát. Ako ste ich
preÏívali?

Od roku 1972 som mala SLOV-
KONCERTOM, konkrétne PhDr. Micha-
lom Palovãíkom, CSc. zakázanú koncert-
nú ãinnosÈ. Od roku 1968 som pôsobila
na Katedre hudby Pedagogickej fakulty
UK v Nitre. Univerzita nútila pedagógov,
aby udávali t˘ch ‰tudentov, ktorí v ro-
koch 1968-1969 vyvíjali proti‰tátnu ãin-
nosÈ. To by som v‰ak musela udaÈ aj sa-
mu seba. TakÏe 13. februára 1970 som
na protest odi‰la zo zamestnania. ·oko-
valo ma  zatknutie  môjho profesora fi-
lozofie PhDr. Milana ·imeãku, CSc. B˘-
vala som v tom ãase u matky na PraÏskej
23 a on o pár ãísiel ìalej. TakÏe som vi-
dela, ako jeho vchod stráÏili vÏdy dvaja
tajní a s roztvoren˘mi novinami sledova-
li, kto ide do jeho bytu. Niekoºkokrát ma
vypoãúvali na februárke, i‰lo im aj o Ag-
ne‰ku Kalinovú, môjho manÏela a Rádio
Slobodná Európa. Mala som toho dosÈ.
Rozhodla som sa odísÈ.

Legálne?
KdeÏe. Vybrala som sa s dcérou na

dovolenku do Juhoslávie...Rozumiem
t˘m ºuìom, ktorí preÏili traumu z prena-
sledovania, policajn˘ch v˘sluchov, úte-
kov, Ïe nechcú o nich hovoriÈ. Tá hrôza
sa ãloveku vracia a preÏíva ju znova. Ako
mohla sama Ïena s dieÈaÈom preÏívaÈ
chvíle, keì bez platného cestovného do-
kladu – ten mi zobrali v roku 1981 – sa
chcela dostaÈ z vtedaj‰ej Juhoslávie do
Talianska? V Pirane kotvila francúzska
jachta a ja som dúfala, Ïe sa Àou dosta-
nem do Benátok. Ale Francúz mi vrátil
môj siv˘ pas, platn˘ len pre Juhosláviu
a poÏiadal ma opustiÈ loì. Márne som
prosila. Ná‰ rozhovor si vypoãul pár na
vedºaj‰om ãlne a k˘vli mi, aby som na-
stúpila. Nevedela som, kto sú tí ºudia,
aké môÏu maÈ úmysly. Boli to Rakú‰ania
a po strastiplnom vyh˘baní sa juhoslo-
vanskej pohraniãnej polícii ma napokon
vysadili v meste Grado na talianskom
území. Bez peÀazí, s jedn˘m vakom,
premoãen˘m chlebom a unavenou dcé-
rou som sa dostala do uteãeneckého tá-
bora. 

Vy ste utekali z b˘valého âesko-
Slovenska v auguste 1984, to ste uÏ
mali slu‰nú kariéru za sebou. âo roz-
hodlo, Ïe ste opustili rodinu, priate-
ºov a vybrali ste sa do neznáma?

Dokonca v roku 1970 som bola

prijatá na postgraduálnu formu ‰túdia
v Mníchove na HM, ale vzápätí mi ho
zru‰ili a tieÏ na Katedru muzikológie FF
UK v Bratislave s cieºom získaÈ hodnosÈ
kandidáta vied. I‰lo o apolitickú tému
skúmaÈ klavírne metódy a estetiky
osemnásteho storoãia. IbaÏe môj brat
v tom ãase emigroval do Nemecka, nuÏ
a univerzita „vy‰‰ími orgánmi“ mi a‰pi-
rantúru zru‰ila. (Pozri str. 16)   

Ako vás privítala Amerika?
Absolútne veºkoryso. Jednak, Ïe ma

prijala tzv. metodistická cirkev a prvé
dva t˘Ïdne mi pomohla s ubytovaním.
Za ten ãas som si na‰la prácu kresliãky
v kon‰trukãnej firme. âiÏe vyuÏila som
poznatky získané zo ‰túdia  na stavebnej
fakulte. Od roku 1987 aÏ do roku 1992
som uÏ predná‰ala vo svojom odbore
a stala som sa vedúcou Katedry kláveso-
v˘ch nástrojov na Daytonskej univerzite
v Ohiu. Na Slovensko som sa prv˘ raz
vrátila cez prázdniny v roku 1991 a natr-
valo po roku 1992. 

V kniÏke ZamreÏovan˘ denník pí-
‰ete: „Po ãase znovu pricestovala
z krajiny, kde Ïila uÏ tretí rok opitá
slobodou. Úspe‰ná a nezávislá podºa
domácich kritérií. Nov˘ kontinent jej
ponúkol láskavú ruku. Bol vzru‰ujúci,
bol jej nov˘m Ïivotom. Utváral ìalej
jej intelektuálne záujmy. Chcela sa
v lete vrátiÈ do starej, ale kultúrnej
Európy, kam sa mohla vrátiÈ kedyko-
ºvek; len do b˘valej vlasti nie.“ To
bolo v roku 1987, keì uÏ zrejme vá‰
dom prepadol v prospech ‰tátu a vás
odsúdili za nelegálne opustenie re-
publiky. Bolo to tak?

Bolo to tak a keì som sa napokon

vrátila z USA, v na‰om dome b˘val e‰te-
bák, ktor˘ ma predt˘m otravoval pred
brániãkou domu. Mala som teda ão ro-
biÈ, k˘m som dom dostala späÈ. Najskôr
som uãila angliãtinu na Lekárskej fakulte
UK a v rokoch 1995-1998 na V·MU, ale
aj na Academii Istropolitane. Na V·MU
som mala plat 1500 korún, z ktorého
som si hradila v‰etky v˘davky spojené
s mojim úãinkovaním na zahraniãn˘ch
pódiách. IbaÏe na‰e platy boli financova-
né zo zahraniãného grantu a ten sa v ro-
ku 1998 skonãil, zostala som bez pro-
striedkov. E‰te predt˘m, v roku 1996,
som po druh˘ raz bola pozvaná koncer-
tovaÈ do newyorskej Carnagie Hall, na
ão mi rezort kultúry odmietol poskytnúÈ
peniaze na letenku. No comment. ·anca
opäÈ reprezentovaÈ Slovensko v New
Yorku sa stratila. 

Spomínali ste, Ïe pochod za Ja-
na Palacha ste pripravovali s Marti-
nom Bútorom. V súãasnosti je po-
radcom prezidenta. Nemohol sa
vám odvìaãiÈ návrhom na udelenie
‰tátneho vyznamenania? Ale vybrali
si iného klaviristu a skladateºa, Petra
Breinera, ktorého ‰tátne vyzname-
nanie pobavilo a udivilo. 

Iste by si ‰tátne vyznamenanie bol
viac zaslúÏil Roman Berger alebo Miro-
slav Bázlik. Obaja sú v‰ak veºmi znechu-
tení z toho, ão sa deje v oblasti váÏnej
hudby. Je ignorovaná v tlaãi i v RTVS.
Berger napríklad zaloÏil festival Melos -
Étos s cieºom, aby sa na Àom mohli
prezentovaÈ skladatelia proskribovaní za
totality. Berger a Bázlik sú  nielen vyni-
kajúci hudobníci, ale aj myslitelia. 

Eva Zelenayová
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Úãastníci panychídy po upálení sa Jana Palacha v bratislavsk˘ch uliciach.

Foto archív Eleny LetÀanovej



V prípade Slovenska  majú roky zakonãené  na osmiãku zvlá‰t-
ny v˘znam. Akoby to osud zariadil, osmiãky skr˘vajú veºa dôleÏit˘ch
udalostí v˘znamn˘ch pre  dejiny  ná‰ho národa. Mnohé z nich uÏ
vy‰umeli z pamäti. V súãasnosti v‰ak zahrávanie s osmiãkami môÏe
prebudiÈ pozornosÈ na‰ich numerologick˘ch paranoikov, pre kto-
r˘ch dve osmiãky  znamenajú tajnú poctu Adolfovi Hitlerovi. A pri-
pomenúÈ rok 1488, kedy v brnianskej tlaãiarni uzrelo svetlo sveta
prvé vydanie pre na‰e dejiny tak dôleÏitej  kroniky Jána z Turca, je
pre ãasÈ kaviarensk˘ch povaºaãov uÏ trestn˘m ãinom. NuÏ také ãasy
Ïijeme...

Ná‰ prehºad osmiãkov˘ch v˘roãí zaãína veºmi dávno, e‰te
v roku 828 kedy salzbursk˘ biskup Adalrám  vysvätil v Pribinovej
Nitre murovan˘ kostol. Rok 828 je úsvitom slovensk˘ch politick˘ch
a kultúrnych dejín. O ‰tyri desaÈroãia neskôr, v roku 868, slovansk˘
apo‰tol Metod a niekoºko jeho uãeníkov boli v Ríme vysvätení za
kÀazov. Aj táto udalosÈ  mala  pre ná‰  v˘voj mimoriadny v˘znam.
DÀa 15. augusta 1038 zomrel prv˘ uhorsk˘ kráº ·tefan, neskôr
vyhlásen˘ za svätého. Vo svojich zákonoch kládol potomkom na
srdce toleranciu k in˘m národom Ïijúcim v Uhorsku. Keì maìarské
politické elity prestali jeho odkaz re‰pektovaÈ, Uhorsko sa rozsypalo.   

Prvý národnostný zákon
Aj z 13. storoãia máme  dve dôleÏité osmiãky v dejinách. V ro-

ku 1238 dostala Trnava ako prvá  mestské privilégiá a v auguste
1278 v bitke na Moravskom poli  poráÏkou a smrÈou ãeského kráºa
Pfiemysla Otakara II. sa zrodila habsburská moc, ktorá potom
v strednej Európe dominovala. V 16. storoãí kºúãové osmiãkové
dátumy pribúdali. V januári 1528  uzavrel vyslanec uhorského pro-
tikráºa Jána Zápoºského v Istanbule zmluvu o vojenskej pomoci
s tureck˘m  sultánom. To privodilo osmanskú okupáciu trvajúcu
poldruha storoãia a v‰etky biedy s Àou  spojené. Dlhú vojnu medzi
Habsburgovcami a Osmanskou rí‰ou ukonãil mier podpísan˘ v Dri-
nopoli roku 1568.  A rok 1608 bol tieÏ v˘znamn˘, snem prijal zákon
o zrovnoprávnení Slovákov a Maìarov s dovtedy dominujúcimi
Nemcami v slobodn˘ch kráºovsk˘ch mestách. Mimochodom, bol to
prv˘ národnostn˘ zákon v celej Európe.  

Osmiãkou zakonãen˘ rok 1618  bol zaãiatkom a rok 1648 aj
koncom TridsaÈroãnej vojny poãas ktorej sedmohradské knieÏatá
ako spojenci nepriateºov habsburského rodu viackrát spusto‰ili Slo-
vensko. Aj rok 1678 priniesol pusto‰enie  veºk˘ch ãastí Slovenska
tentoraz divok˘mi kurucmi  veden˘mi Imrichom Tökölym. Hneì pr-
v˘ rok  18. storoãia  s osmiãkou na konci priniesol poráÏku Rákoci-
ho  kurucom v bitke pri Trenãíne  v auguste 1708. Znamenala zaãia-
tok konca dlhej  kuruckej vojny. V roku 1718 poÏarevack˘ mier
ukonãil víÈaznú vojnu monarchie s Osmanskou rí‰ou a o tri desaÈro-
ãia, roku 1748, sa mierom  v Achene skonãila takmer osem rokov
trvajúca  vojna o habsburské dediãstvo.

V Bratislave zrušili poddanstvo  
Pre‰lo presne jedno storoãie a v roku 1848 sa v základoch

otriasala nielen monarchia, ale aj pol Európy. Zru‰enie poddanstva
na bratislavskom sneme 14. marca  prinieslo osobnú slobodu
masám poddan˘ch a vzápätí pri‰la jar slovenského národa. Po
storoãiach spánku Slováci  nastolili  celonárodné poÏiadavky. KeìÏe
maìarská vláda sa  so slovensk˘mi ÏiadosÈami odmietla zaoberaÈ
a rozpútala  vlnu represálií, Slováci sa po prv˘krát v novodobej
histórii  chopili  meãa v boji za svoje práva. V roku 1848  a ani
o nieão neskôr sa nepodarilo presadiÈ slovenskú samosprávu. Tá sa
stala skutkom aÏ o deväÈdesiat rokov neskôr, keì  sudetská kríza
natoºko  oslabila praÏsk˘ch centralistov, Ïe Slováci 6. októbra 1938

bez p˘tania a doprosovania sami vyhlásili zvrchovanosÈ na svojom
území.  

Medzi revolúciou 1848  a Îilinou 1938  sa v‰ak v˘razne pripo-
mínajú ìal‰ie kºúãové osmiãkové roky na‰ich dejín. V roku 1868
uhorsk˘ snem prijal  zákon zaruãujúci Slovákom pouÏívanie  jazyka
v úradoch i v ‰kolách.  Zákon sa v‰ak  vôbec nedodrÏiaval. O päÈde-
siat rokov neskôr, v máji 1918, bola podpísaná Pittsburská dohoda,
zaruãujúca Slovákom  samosprávu v budúcom spoloãnom ‰táte
s âechmi. Hoci ju  koncipoval a podpísal Masaryk, neskôr uÏ vo
funkcii âeskoslovenského prezidenta si na‰iel  mnoÏstvo v˘hovo-
riek, preão nemoÏno dohodu naplniÈ. Maìarsk˘ch politikov z dôb
Uhorska a Masaryka  spájalo jedno – zmluvy, zákony i dohody so
Slovákmi  nie je treba dodrÏiavaÈ.  

Zápas o autonómiu
Rok 1918  bol v‰ak v˘znamn˘ najmä z in˘ch dôvodov, skonãila

sa svetová vojna a národní  predstavitelia prijali v Martine Deklaráciu
slovenského národa, ktorou sa prihlásili ku spoloãnému ‰tátu
s âechmi.  Vzápätí  bol v‰ak  jej obsah v kºúãov˘ch ãastiach pozme-
nen˘, rozumie sa, Ïe v neprospech  slovenskej zvrchovanosti. A tak
sa zaãal dve desaÈroãia trvajúci zápas o autonómiu, ktor˘ nemohol
otupiÈ ani zákon o krajinskom zriadení a vznik Slovenskej krajiny
v roku 1928, ktorá v‰ak bola len karikatúrou  samosprávy. A tak
pri‰iel rok 1938  so zlomov˘mi udalosÈami, poãas ktorého sa síce
splnil desaÈroãia snívan˘ sen o slovenskej autonómii, zároveÀ ho
v‰ak zakalilo odtrhnutie  juÏn˘ch území  hortyovsk˘m Maìarskom
v novembri 1938.   

O desaÈroãie pri‰iel komunistick˘ puã, presne v roku 1948
a s ním aj diktatúra  akej u nás nebolo, navy‰e spojená s prenasle-
dovaním  v‰etkého slovenského.  Aby sa definitívne zlomil  duch ná-
roda  a zastra‰il sa zvy‰ok t˘ch,  u ktor˘ch e‰te  nepohasla nádej na
slovenskú zvrchovanosÈ, v roku 1958 Praha rozpútala boj proti zvy‰-
kom ºudáctva a slovenského separatizmu, pri ktorom nech˘bali ani
popravy, dlhoroãné Ïaláre, ãi iné formy represálií, ktoré postihli nie-
koºko tisíc ºudí.  

Unikát z roku 1998
Rok 1968  je dobre známy svojimi udalosÈami, politick˘m uvoº-

nením, zápasom o federáciu, sovietskou inváziou i vznikom zatiaº
len federatívnej Slovenskej socialistickej republiky. Z normalizaãného
bezvedomia trvajúceho bezmála dve desaÈroãia sme sa zaãali pre-
beraÈ práve v roku 1988, keì sa na Veºk˘ piatok v Bratislave konala
„svieãková manifestácia“ s masovou úãasÈou. Tento spontánny
protest proti komunistickej diktatúre  predstavoval ak˘si budíãek
pre doposiaº ustrnutú spoloãnosÈ  vtedaj‰ieho âesko-Slovenska.  

Zostal nám e‰te jeden osmiãkov˘ dátum  20. storoãia  a to je
rok 1998. AÏ budúcnosÈ  ukáÏe v‰etky jeho dôsledky. Po septem-
brov˘ch voºbách sa dosal k moci nadnárodn˘ protimeãiarovsk˘
front v podobe  zlepenca pod znaãkou SDK. Udialo sa nieão po-
dobné ako roku 1945, keì Slovensko  riadili  tí, ktorí proti jeho sa-
mostatnosti bojovali. Od jesene 1998 Slovensko bolo opäÈ v rukách
protivníkov slovenskej ‰tátnosti. Ozaj svetov˘ unikát,  tí ão  ‰tát ne-
chceli  ho mali spravovaÈ. V˘sledok poznáme: V˘predaj, ãi v˘daj
strategick˘ch podnikov zahraniãiu,  podpora cudzích „investorov“,
rakovina cudzinou platen˘ch mimovládnych organizácií, masívne
zadlÏovanie  ‰tátu a obyvateºstva, ãlenstvo v pakte kriminálnych
agresorov pod znaãkou NATO, kolenaãkov˘ vstup do EÚ, postupná
demontáÏ samostatnosti.Niektor˘m osmiãkov˘m v˘roãiam sa  v bu-
dúcich ãíslach budeme venovaÈ podrobnej‰ie. 

Ivan Mrva

V ZRKADLE ČASU

12

Osmičky v našich dejinách



Ján Litecký Šveda

Stopy vtákov v mokrej hline
S väã‰inou textov v tejto knihe sa ãitatelia Svedectva  stret-

li na stránkach tohto ãasopisu. Autor v rubrike KniÏn˘ kútik
uverejÀoval recenzie na niektoré dôleÏité a u nás nedostupné
knihy. Tie patria v Európe k prirodzenému  konzervatívnemu
diskurzu ãi ako je uvedené na obálke knihy, k základnému ká-
nonu pravicovo-konzervatívnej literatúry. Kniha je doplnená
o niekoºko ìal‰ích recenzií, o esej Nová pravica a náboÏenstvo
a o samizdatov˘ text Zelené bundy. Autor ich publikoval v ãa-
sopise Kultúra, Literárny t˘Ïdenník, Kultúrny Ïivot a Dimenzie. 

Ján Liteck˘ ·veda v úvode oboznamuje ãitateºov,  Ïe rubri-
ka KniÏn˘ kútik v ãasopise Svedectvo vznikla ako naplnenie
my‰lienky, ktorá nena‰la pochopenie v ponovembrovom Lite-
rárnom t˘Ïdenníku. Vtedy autor navrhol redaktorom anketu
medzi spisovateºmi a ãitateºmi, aby sa vyjadrili, ktoré knihy by
bolo treba vydaÈ ão najskôr po pretrhnutí boº‰evickej cenzúry.
Nestalo sa. Ktovie preão. A ktovie, ako by bola taká anketa do-
padla. âi mali na‰i spisovatelia a ãitateºská verejnosÈ dostatok
informácií o vydávan˘ch  knihách, ktoré nemali ‰ancu uzrieÈ
pulty na‰ich kníhkupectiev. Svedãí o tom aj prvá uvádzaná kni-
ha: Manfred Kleine-Hartlage „Nov˘ svetov˘ poriadok“ s podti-
tulom „plán pre budúcnosÈ alebo sprisahanecká teória?“ 

Samotn˘ názov knihy je aj dnes pre stráÏcov politickej ko-
rektnosti neprijateºn˘  a zrejme by ju zaradili medzi nedôvery-
hodné kon‰piraãné tituly. âo o nej hovorí Ján Liteck˘ ·veda?
„Tento projekt (New World Order – Nov˘ svetov˘ poriadok) sa
zaãal najneskôr v rokoch 1899 a 1907 konferenciami v Haagu,
snahami poloÏiÈ vzÈahy medzi ‰tátmi na právny základ, ão zna-

mená postupné odbú-
ranie národnej suvere-
nity.“ To cituje vy‰tu-
dovaného sociológa
v odbore politická ve-
da Manfreda Kleina-
Hartlagea. Ten veºmi
názorne ukazuje aj na
zneuÏívanie pojmov
holokaust a Osvienãim,
kde nepredpokladá
apriórny rasistick˘ pod-
tón, ale ukazuje ich
ãisto funkãné pouÏíva-
nie pre záujmy NWO.
Dokonca zavedenie
trestného ãinu popie-
rania holokaustu pova-

Ïuje za „nezvratné po‰kodenie právneho vedomia“. 
Nie menej zaujímavé je oboznámenie sa s knihou esejí

nórskeho blogera Pedera Jensena, ktor˘ pí‰e pod menom
Fjordman. Nemecké vydavateºstvo Antaios sa podujalo vydaÈ
mu kniÏne desaÈ textov pod názvom „BrániÈ Európu“.  Fjord-
man v nich poukazuje na to,  ako pokroãila celosvetová debata
od Huntingtonovho boja civilizácií k novej, e‰te dôleÏitej‰ej  té-
me a tou je boj národov proti vlastnej globalistickej elite s jej
utópiami o splynutí národov. Liteck˘ ·veda nielenÏe má pre-
hºad o aktuálnych témach v zahraniãnej literatúre, ale predov-
‰etk˘m citlivo vníma prejavy vyboãujúce z civilizaãn˘ch manti-
nelov a smerujúce k ovládnutiu ãloveka. KniÏka vy‰la vlani vo
vydavateºstve Post Scriptum. (zl)

Elena Šubjaková

Slováci, apoštoli Slovanov
PísaÈ o najstar‰ích dejinách Slovákov (ale nielen o nich) je

dosiaº tristné. Zdeformované pojmoslovie, zniãené písomné pa-
miatky, po ktor˘ch sa doslova a dopísmena prehnali Tatári aj
Turci. O susedoch nevraviac. Predsa v‰ak pre zvedavého a po
poznaní túÏiaceho ãloveka sa odkr˘vajú aj zdroje zaviate ne-
Ïiãlivcami. Elena ·ubjaková ich vyniesla na svetlo BoÏie, aby po‰-
teklila takmer odviate národné povedomie Slovákov. V knihe
Slováci, apo‰toli Slovanov predkladá ãitateºom známe i celkom
neznáme tváre Metodov˘ch Ïiakov, ktor˘ch podºa historick˘ch
prameÀov malo byÈ dvesto. KÀazov a diakonov. 

·ubjaková ja vy‰tudovaná jadrová fyziãka, ale prakticky cel˘
svoj Ïivot sa venuje cyrilo-metodskému obdobiu a vydala
niekoºko kníh s touto tematikou. Je autorkou monografie „Hla-
holika, posvätné dediãstvo Slovákov“, ktorá vy‰la v roku 2010
a pripravuje sa jej druhé vydanie. Vlani vydala kniÏku Slováci,
apo‰toli Slovanov, v ktorej ponúka prehodnotenie prameÀov,
ktoré sú nanovo skúmané vo svetle zapadnut˘ch pramenn˘ch
ãi  nov˘ch interpretaãn˘ch argumentov. 

Kniha podáva ucelen˘ obraz o úãinkovaní  Metodov˘ch
Ïiakov po vyhnaní z územia dne‰ného Slovenska. Pravda len

o t˘ch, o ktor˘ch sa zachovali
písomné zmienky. Autorka si zo-
brala k srdcu slová pápeÏa Jána
Pavla II., ktorí Slovákom v roku
1981 odkázal: „Moji drahí, zostá-
vajte verní dediãstvu otcov sv. Cyri-
la a Metoda. Îite podºa neho ne-
prestajne, ochraÀujte ho v tej isto-
te, Ïe ono je základom va‰ej
duchovnej veºkosti a skutoãnej kul-
túrnej v˘‰ky vá‰ho národa.“ 

Slovenskom sa prehnala refor-
mácia a nemoÏno nevidieÈ stopy,
ktoré zanechala na duchovnom Ïi-

vote národa. Rozdeºuje ho viac, neÏ sme ochotní si to priznaÈ.
Aj to je dôvod, preão  Slováci nemajú jasn˘ vzÈah k svojej histó-
rii. Vy‰tudovan˘ evanjelick˘ teológ a moderátor Slovenskej tele-
vízie Michal Havran priam ukáÏkovo predstavil svoje zm˘‰ºanie
o cyrilo-metodskej misii, keì jeden svoj ãlánok nazval Zve-
rozvestcovia z Matice. To len dokazuje, aké prekáÏky musia
zdolávaÈ autori, ktorí sa chcú venovaÈ slovensk˘m dejinám, ne-
rozluãne spät˘m s duchovn˘m odkazom sv. Cyrila a Metoda. 

Eva Zelenayová

RECENZIA
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1. februára  1952 Povereníctvo vnú-
tra (Jozef Lietavec) v rámci tzv. Akcie B -
uskutoãnilo násilné vysÈahovanie „politicky
nespoºahliv˘ch obãanov“ z väã‰ích miest
na vidiek. Tak napríklad z Bratislavy, kde
predsedníctvo ÚV KSS schválilo na vysÈa-
hovanie 743 rodín, bolo efektívne vysÈa-
hovan˘ch 678 rodín, z Martina 136 rodín,
z Komárna 160 rodín. V Nitre vysÈahova-
ním postihnut˘ch rodín získali 960 voºn˘ch
bytov. Táto akcia sa konala aj v in˘ch väã-
‰ích mestách a trvala aÏ do septembra
1953.

4. februára 1987 Predsedníctvo ÚV
KSâ odmietlo návrh na prehodnotenie uda-
lostí z roku 1968 a následného obdobia
normalizácie.

6. februára 1990 pápeÏ Ján Pavol II.
vymenoval tajne vysväteného biskupa Jána
Chryzostoma Korca za sídelného biskupa
v Nitre.

13. februára 1921 sa konala vysviacka

troch  rk.  biskupov M. Blahu, K. KmeÈka
a J. Vojta‰‰áka.

14. februára 2008 Benedikt XVI. roz-
hodol o zriadení novej Bratislavskej arcidie-
cézy a Îilinskej diecézy. Za nového bratislav-
ského arcibiskupa vymenoval J. E. Mons.
Stanislava Zvolenského,  za nového Ïilinské-
ho biskupa vymenoval J. E. Mons. Tomá‰a
Galisa.

20. februára 1951 boli popravení b˘-
valí ‰tudenti trenãianskeho gymnázia a or-
ganizátori Bielej légie Anton Tunega, Albert
Púãik a Eudard Tesár. Rodinám dovolili po-
chovaÈ ich na Martinskom cintoríne v Brati-
slave, ale na hroboch nesmeli byÈ mená.

21. februára 1948 Predsedníctvo ÚV
KSâ vydalo uznesenie o ozbrojení partizá-
nov a robotníkov a o vytvorení „ºudov˘ch
milícií“.

23. februára 1949 Národné zhro-
maÏdenie schválilo zákon o jednotn˘ch
roºníckych druÏstvách (JRD) podºa vzoru

sovietskych kolchozov. Na jeho základe sa
potom uskutoãnila násilná likvidácia súkrom-
n˘ch majetkov drobn˘ch vlastníkov pôdy.

24. februára 1948 v Bratislave vznikol
Akãn˘ v˘bor hlavného mesta Slovenska pod
vedením pplk. Dr. Antona Ra‰lu.

26. februára 1990 prezident V. Havel
podpísal v Moskve dohodu o stiahnutí so-
vietskych vojsk z územia âeskoslovenska.
I‰lo o likvidovanie „doãasnej“ vojenskej
okupácie z 21. augusta 1968.

27. februára 1946 ãeskoslovenská
a maìarská vláda uzavreli dohodu o v˘mene
maìarského obyvateºstva zo Slovenska za
slovenské obyvateºstvo z Maìarska. V rámci
tejto dohody sa z Maìarska dobrovoºne pri-
hlásilo asi 70 000 osôb, ktoré sa presÈahova-
li na Slovensko („reslovakizácia“), zatiaº ão
do Maìarska bolo vysÈahovan˘ch asi 90 000
slovensk˘ch obãanov maìarskej národnosti.

Do 1. decembra 1948 o reslovakizáciu
poÏiadalo asi 350 000 osôb.

STALO SA

■ Predseda  na‰ej  organizácie  Ján  Liteck˘  ·veda
9. januára podal na Ministerstve vnútra SR 24 stranovú
ÏiadosÈ o dotáciu na rok 2018.

■ Na podnet Juraja Vrábela vedenie rozhodlo osloviÈ

metropolitu arcibiskupa Stanislava Zvolenského, aby blaho-
slaven˘ Titus Zeman bol vyhlásen˘ za patróna politick˘ch väz-
Àov. ÎiadosÈ pripravil duchovn˘ na‰ej organizácie dp. Ján Ko-
‰iar a doruãená arcibiskupskému úradu bola 15. januára t.r.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

Ešte k 13. snemu PV ZPKO
V pomerne uvoºnenej atmosfére v závere

ná‰ho 13. snemu do‰lo k odsúhlaseniu Ïia-
dosti pána Petra Bielika, aby sa mu redakcia
Svedectva ospravedlnila za ãlánok „Pre vy-
svetlenie“ z ãísla 12/2006, kde sú podºa neho
nepravdivé tvrdenia. Napriek tomu, Ïe súãas-
né vedenie organizácie a redakcia ãasopisu
nepoznajú základné fakty tejto kauzy a ne-
majú ako zistiÈ podstatné informácie o nej,
ak sa pánovi Bielikovi stala krivda, tak sa mu
ospravedlÀujeme. Ján Liteck˘ ·veda

Vlani v máji oslávila pani Terézia
Hermanová zo Sv. Jura storoãné
Ïivotné  jubileum. Na‰a redakcia
bola pri tom, veì jej syn Jozef je
aktívnym ãlenom na‰ej organi-
zácie. Nikto by si nebol pomys-
lel, Ïe sú to jej posledné narode-
ninové oslavy, bola plná Ïivota.
Zomrela 26. januára obklopená
svojimi najdrah‰ími. Na snímke
pani Hermanová pred zaãiatkom
sv. om‰e pri príleÏitosti jej
jubilea. (red)

Tešila sa zo stovky

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo  zápasí s ne-

‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi prostriedkami.
Nedostatok peÀazí  nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej
moÏné zabezpeãiÈ 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 stra-
tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak,
Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a ob-
hajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo úãtu:
SK74 3100 0000 0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel. ãíslach
0902 199 429 a 0905 737 790. Darcom úprimne ìakujeme.

Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

■ Úradné hodiny v kancelárii
Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave
na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pon-
delok a v stredu od 9.00 hod. do
13.00 hod. 

UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe
mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsed-
níctva PV ZPKO. 
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PRIPOMÍNAME SI ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 91 rokov, 17. decem-
bra 2017, zomrel Jozef SENKO zo
Seãovskej Polianky, ãlen PV ZPKO.
Posledná rozlúãka sa konala v Se-
ãovskej Polianke. 

✞ Vo veku 87 rokov, 30. januára
2018,  zomrel Jozef LAUKO zo
Svätého Antona, dlhoroãn˘ ãlen PV
ZPKO Îiar nad Hronom. Posledná
rozlúãka sa konala  2. februára 2018
na cintoríne vo Svätom Antone.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Mária Poráziková, Bratislava 10 EUR
Mário Anton Hrtus, Lendak 20 EUR
·tefan Jablonick˘, Lak‰árska Nová Ves 10 EUR
·tefánia Krajãiová, Nem‰ová 10 EUR
Mária Gubalová, Pie‰Èany 20 EUR
Tomá‰ Buc, Bobrov 10 EUR
Miroslav ·túrik, Zliechov 20 EUR
Terézia Ferenãiãová, Závod 5 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou 10 EUR
Zuzana Hlinková, Ko‰ice 2 EUR
Etela Boriková, Bratislava 2 EUR
Ján Patka, Sekule 10 EUR
Jozef BaláÏ, Trenãín 5 EUR
Mikulá‰ Maník, Pre‰ov 10 EUR
Barbora Prihodová, Trebi‰ov 10 EUR
Mária Îilinãanová, Bratislava 20 EUR
·tefan BaÀas, Martin 8 EUR
Marta Ga‰paroviãová, Stupava 25 EUR
Mária Matejová, Nová Dubnica 5 EUR
AlÏbeta Bileková, Jablonov 5 EUR
Ervín BlaÏíãek, Malacky 40 EUR
·tefan Gdovin, Pu‰ovce 5 EUR
Jozefa ·ebestová, Rado‰ovce 5 EUR
Jana Ko‰útová, Bratislava 20 EUR
Franti‰ka Vargová, Zlaté Moravce 10 EUR
Anastázia Mraãnová, Moravsk˘ Sv. Ján 10 EUR

·tefan Da‰ko, Dubnica nad Váhom 5 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany 40 EUR
Mirko Îila, Badín 8 EUR
Pavol Molitor, Malé Leváre 8 EUR
Mária Lukáãová, Bardejov 5 EUR
Vojtech Poºni‰er, Tlmaãe 11 EUR
Margita Chudá, ·tefanov 10 EUR
Oºga Margetinyová, Hlohovec 90 EUR
Ján Gregor, Banská Bystrica 7 EUR
Milan Hric, Badín 7 EUR
Jozef Nemlaha, Dubnica nad Váhom 10 EUR
ªubomír Hatala, Prievidza 40 EUR
ªudmila Pekáriková, Pre‰ov 15 EUR
Anna Bencová, Malacky 10 EUR
Mária ·ilhavá, Bratislava 20 EUR
Emília Gajdo‰ová, Hlohovec 15 EUR
Vojtech Bednár, Trstená 10 EUR
AlÏbeta Dje‰ková, Rimavská Sobota 10 EUR
Lívia Brhloviãová 10 EUR
Mária ·paková, Levoãa 38 EUR
Vojtech Nov˘, Slatina nad Bebravou 10 EUR
Anna Sluková, Banská Bystrica 20 EUR
Anna Benãatová, Banská Bystrica 10 EUR
Helena Halková, Banská Bystrica 10 EUR
Vladimír Wilweber, Banská Bystrica 10 EUR
Emil Kucharoviã, Bo‰áca 10 EUR
PeadDr. Súlová-Petroviãová, Trnava 28 EUR
Agnesa Hudecová, Bratislava 10 EUR
Dagmar Vargová, Hurbanovo 20 EUR
Dominik MuÏila, Doln˘ Kubín 10 EUR

Vladimír Gregu‰, Banská ·tiavnica 5 EUR
Jana Zimenová, Varín 40 EUR
Jozef Koperdák 30 EUR
Mário âergeÈ, Topoºãany 20 EUR
Vavrinec Vaºo, Michalovce 10 EUR
Mária Jakubeãková, Trenãianske Teplice 10 EUR
Kamila Haroníková, Bratislava 10 EUR
Miroslav Luba, Leopoldov 5 EUR
Judita Kmecová, Poprad 20 EUR
Marta Jalovcová, Trnava 10 EUR
Marta SvoreÀová, HriÀová 5 EUR
Michal ·ustek, Îarnovica 15 EUR
Anna ·tefanová, Spi‰ská Nová Ves 5 EUR
Jozef Kollár, ·uÀava 10 EUR
Fridolín Pe‰ko, Modra 5 EUR
Jozef Melek, Námestovo 40 EUR
Ondrej ·i‰ulák, Bratislava 8 EUR
Miro Nemec, Ludanice 11 EUR
Kvûta Hrá‰ková, Lutila 5 EUR
Vlasta Hadvigová, Trebatice 5 EUR
Ladislav ·imko, Sabinov 5 EUR
Angela FlajÏíková, Rado‰ovce 2 EUR
Anna BoÏiková, Chynorany 5 EUR
Marta Filová, Îilina 10 EUR
RNDr.Franti‰ek Kalafut, Bratislava 22 EUR
Mgr. Rafael Rafaj, Bratislava 30 EUR
Anton Tomík, Bratislava 38 EUR
Anton Seme‰, Bratislava 18 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

Vo februári 2018 si pripomíname
v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na-
‰ich ãlenov a sympatizantov. Spomí-
name aj na t˘ch, ktorí sa tejto sláv-
nosti nedoÏili.

DÀa 1. januára 2018 oslávil Ïivotné
jubileum 88 rokov Ján Surov˘ z Ru-
Ïomberka. Oslávenca sme neuverejnili
v januárovom ãísle Svedectva, za ão sa
mu ospravedlÀujeme. 

35 rokov

Mgr. Peter Ja‰ek PhD, Trstín 24.2.1983

70 rokov

MUDr.Alojz Makara 14.2.1948
Katarína Michalková, 
Kr‰kany 19.2.1948

80 rokov

Bernardína Spru‰anská, Popudiny
15.2.1938

Anna Stanová, RuÏomberok
24.2.1938

81 rokov

Zdenka Jesenská, Ko‰ice 24.2.1937
Júlia âauderová, Îiar nad Hronom

2.2.1937

82 rokov

Vilma Drexlerová, Zohor 18.2.1936
Anna BidÏovská, Tvrdo‰ín 1.2.1936

83 rokov

Margita Wassermannová, 
Spi‰sk˘ Hrhov 25.2.1935

84 rokov

Helena Ho‰táková, Dobrá 2.2.1934
Helena Hrnãariková, Hlohovec

6.2.1934

86 rokov

Gabriela Hrubá, Levoãa 13.2.1932

87 rokov

Júlia Bonková, Dlhé StráÏe 15.2.1931

88 rokov

Anastázia Kardo‰ová, Chynorany
10.2.1930

Magda Pe‰tová, Nitra 4.2.1930

90 rokov

Katarína Luptáková, B. ·tiavnica
6.2.1928

91 rokov

Pavel Miãuda, Ilava 4.2.1927

93 rokov

Eleonóra Jedliãková, 
Bánovce nad Bebravou 8.2.1925

Jubilantom 
srdeãne blahoÏeláme

PRISPELI NA ČINNOSŤ

● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej

Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.

Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej

korektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrá-

tane 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
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