
ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Vydávajú
Politickí väzni

Zväz protikomunistického 
odboja – III. odboj

Obchodná 52
811 06 Bratislava

Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.

Zásielku spracovala spoloãnosÈ:
HENRIETTA - direct marketing, s.r.o.

P.O.BOX 1, 820 08 Bratislava 28, „D+4“
PO·TOVNÉ ÚVEROVANÉ

820 08 Bratislava 28

9roãník 25
september 2015
cena 0,90 EUR

Neplače za rozbitými sochami
„Keì som v roku 1976

chodil po smetiskách a hºadal
svoje sochy rozstrieºané dyna-
mitom, nájdené fragmenty
chcel som spájaÈ kovovou
armatúrou. Dnes je to prebole-
né...“ spomína Andrej Rudav-
sk˘ v Denníku kresieb z ne-
mocnice v roku 1999. Bolo ich
sedem. Medzi nimi vy‰e troj-
metrov˘ kamenn˘ Slnovrat.
Sochy na‰Èastie nekrvácajú.
Ale ºudia... Rudavsk˘ (1933)
pri‰iel na svet  neìaleko hra-
nice so Slovenskom, v Hornej
Posade v Poºsku. Dnes Ïije za
vy‰e trojmetrov˘m umelecky
stvárnen˘m múrom v rozsiah-
lej záhrade s ateliérom v brati-
slavskej mestskej ãasti Podu-
najské Biskupice. Obklopen˘
sochami z kameÀa i bronzu,
aké by sa iste skvele vynímali
v reprezentaãn˘ch priestoroch
slovensk˘ch in‰titúcií doma
i v zahraniãí. VerejnosÈ málo
vie o tom, akou strastiplnou

cestou pre‰li umelci, ktorí sa
nepoddali komunistickému 
reÏimu. Svedãí o tom aj list
Jána Kulicha (str.16) riaditeºovi
v˘skumného ústavu v Nitre,
kde Rudavsk˘ vystavoval svoje
diela.

Preão ten plot?
Pracujem s kovom a stávalo sa,

Ïe sa mi strácal... Musel som pristúpiÈ
na také rie‰enie. 

âo pre vás znamená fakt, Ïe
ste sa narodili v Poºsku?

Moji rodiãia boli gréckokatolíci,
hovorili nám  lemkovia. Bolo to kon-
fliktné územie. Suseda, ktor˘ robil
správcu v kúpeºoch zabili neìaleko
ná‰ho domu. 

Pokraãovanie na 10. strane

Na náv‰teve v ateliéri. Zºava Andrej Rudavsk˘ a Ján Liteck˘ ·veda.
Foto Eva Zelenayová
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Od poráÏky komunizmu v Európe uply-
nulo 25 rokov. Od poráÏky fa‰izmu v Európe
uplynulo 70 rokov. Obe totalitné ideológie
a reÏimy povaÏujeme za rovnako zvrhlé,
po‰liapavajúce ºudské práva a rovnako zloãi-
necké. Oba reÏimy skonãili na historickom

smetisku a cintoríne. Oba mali svoju nenávistnú ideológiu,
propagandu a systém sledovania a prenasledovania
nepohodln˘ch. Oba zanechali za sebou v dejinách milióny
obetí. Fa‰izmus vyvolal II. svetovú vojnu, komunizmus vojnu
studenú. Voãi obom ideológiám a totalitn˘m systémom
povstali masy ºudí, obe totality aktívne svojich odporcov pre-
nasledovali, internovali a cieºavedome likvidovali. Poznáme
nacistické aj komunistické koncentraãné tábory. Napriek to-
mu sme svedkami dvoch rozdielnych spoloãensk˘ch, legisla-
tívnych, mediálnych a najmä politick˘ch prístupov k t˘mto
dvom hlavn˘m spoloãensk˘m totalitn˘m fenoménom
20.storoãia. 

Nechcem rie‰iÈ zloÏitú odpoveì, preão? Ak˘ je na to
dôvod? Chcem len, aby médiá, politické ‰piãky a spoloãnosÈ
zaujali rovnak˘, nediskriminaãn˘ postoj k ich odsudzovaniu,
aj rovnak˘ nikoho nepovy‰ujúci, nepreferujúci ãi zv˘-
hodÀujúci postoj spoloãenskej a politickej pozornosti a od-
kazu odporcov t˘chto systémov. Generácie odbojárov
oboch totalít a ich detí a postihnut˘ch rodín stále Ïijú. Oba
tábory v‰ak nemajú rovnakú a reálnu ‰tartovaciu ãiaru, ani
mediálny priestor,  legislatívny prístup ãi priestor v na‰om
vzdelávacom systéme. A ani ceremoniálnu a zvykovú úctu
v˘roãí, udalostí a sviatkov. V spoloãenskej pamäti na rozdiel
od pripomínania si antifa‰istického odboja, antikomunistick˘
odboj nemá ani na úrovni ‰tátneho sviatku, ani na úrovni
pamätného dÀa „svoj deÀ“, teda legitímne uznanie ºudskej
statoãnosti v neustálom oÏivovaní historickej pamäti národa. 

17.november nemôÏeme povaÏovaÈ za uznanie trvalé-
ho, ‰tyridsaÈroãného, nepretrÏitého a nezlomného odporu
proti komunistickej totalite. Tohto dátumu a sviatku sa
zmocnili salónni pivní praÏskí disidenti, ale nie 450 tisíc poli-
tick˘ch väzÀov tohto reÏimu, ktor˘ch sa na Slovensku pádu
komunizmu doÏilo vy‰e 70 tisíc. Tak ako boj proti fa‰izmu si
pripomíname aj spoloãenskou a morálno-politickou nad-
stavbou a nielen „bojom“ samotn˘m, aj odpor proti komu-
nizmu zah⁄Àa podstatne väã‰í a hlb‰í rozmer, neÏ len „boj
za slobodu a demokraciu“ a spoloãenskú rehabilitáciu b˘va-
l˘ch odporcov reÏimu. Akoby niekto potreboval zabudnúÈ
na nositeºov páchan˘ch zvrhlostí aj na ich ideológiu, ktorá
stále prekvitá a dokonca jej ideologick˘ bratanec – neomar-
xizmus zaÏíva úspechy v západnej Európe, dokonca aj vo

vrcholov˘ch orgánoch Európskej únie!  ·írenie, propagácia
alebo ospravedlÀovanie ideológie fa‰izmu a nacizmu sú
trestn˘m ãinom. Nepoznám v‰ak ani jeden prípad obvinenia
a odsúdenia za ‰írenie ãi glorifikáciu komunistickej ideológie
alebo jej symbolov. 

Diametrálne odli‰ná je aj prax a pohºad na tzv. pravicov˘
a ºavicov˘ extrémizmus. Zatiaº ão prv˘ sa prezentuje ako nie-
ão zavrhnutiahodné ( a do spoloãného vreca sa uÏ hádÏe aj
to, ão je národné), druh˘ sa prezentuje ako nieão pokroko-
vé. Zatiaº ão spoloãnosÈ sa radikálne vysporiadala s fa‰iz-
mom, pri vyrovnávaní sa komunizmom si zobrala neÏné
rukaviãky. Zatiaº ão mnoh˘m nacistom nedala spoloãnosÈ
d˘chaÈ, ich zloãiny boli nepremlãateºné a dokonca ich done-
dávna vyhºadávali a stavali pred spravodlivosÈ, b˘valé komu-
nistické ‰piãky si pokojne vedú v demokracii svoj obãiansky
Ïivot, vydávajú pamäti a ich rodinné klany úspe‰ne podni-
kajú v kapitalistickom biznise. Aká je to v‰ak spoloãnosÈ,
v ktorej uÏ ‰tvrÈstoroãie komunistick˘ pohlavár a e‰tebák
poberá väã‰í dôchodok ako antikomunistick˘ politick˘
väzeÀ?! Nielen pre historickú pamäÈ na zloãiny komunizmu,
jeho zvrhlú ideológiu a totalitnú vyhladzovaciu prax, ale aj
pre v‰etky spoloãenské, vzdelávacie, legislatívne, mediálne
a politicky neodôvodnené rozdiely a diskriminaãnú prax voãi
antikomunistickému odboju je ìal‰ie aktívne pôsobenie
Politick˘ch väzÀov Zväzu protikomunistického odboja v spo-
loãnosti stálou v˘zvou na dokonãenie zmeny z roku 1989. 

MoÏno sme odpustili, ale nezabudli! Nebudeme a ne-
môÏeme ostaÈ len „kladcami vencov“ pri pamätn˘ch
tabuliach. Nielen vrah sa totiÏ zvykne vracaÈ na miesto ãinu,
aj história sa uÏ neraz zopakovala.

Rafael Rafaj  
podpredseda PV ZPKO

SLOVO NA ÚVOD
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Kedy sa dočkáme zrovnoprávnenia?

Na b˘valom väzenskom cintoríne v Leopoldove. 
Foto Eva Zelenayová



Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteºstva
v Bratislave  schválili poslanci  uznesenie, ktor˘m  zru-
‰ili bezplatnú mestskú dopravu aj pre ãlenov PV ZPKO.
Podºa Dopravného podniku Bratislava je akceptova-
nie v˘nimiek naìalej moÏné, ak mesto vykryje  v˘pad-
ky z trÏieb. V tejto súvislosti sa predseda PV ZPKO Ján
Liteck˘ ·veda obrátil listom na primátora hlavného
mesta Bratislavy Iva Nesrovnala. Pí‰e mu:

âlenovia na‰ej organizácie, ktorí si odsedeli dlhé  roky
v komunistick˘ch väzniciach preto, Ïe sa nevzdali boja za
slobodu a ºudské práva so znepokojením sledujú v‰etky kro-
ky, ktoré vedú k zabúdaniu na roky neslobody a k relativizo-
vaniu ich ãinov. K tak˘mto krokom patrí aj najnov‰ie zru-

‰enie zliav v mestskej hromadnej doprave pre ãlenov organi-
zácie Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
III. odboj. Napriek tomu, Ïe tieto zºavy sú oproti tomu, ão
títo ºudia celkove stratili po ekonomickej stránke takmer za-
nedbateºné, na‰i ãlenovia to brali ako v˘znamné gesto uzna-
nia postoja ich ãinov. Len poznamenávame, Ïe bezplatné
cestovanie v na‰ej organizácii vyuÏíva asi 60 ãlenov, priãom
drvivá väã‰ina uÏ má nárok na poloviãné cestovné. Preto dú-
fame, Ïe Va‰e stanovisko e‰te prehodnotíte a vrátite na‰im
ãlenom tie neveºké, ale zaslúÏené úºavy, ktoré symbolizujú
uznanie ich morálneho a obãianskeho postoja.

Ing.Ján Liteck˘ ·veda
predseda

Príìte 20. septembra 2015 do Bratislavy, kde sa bude konaÈ Národn˘ pochod za Ïivot. Príìte
povedaÈ áno ochrane ºudského Ïivota od poãatia po prirodzenú smrÈ. Garantom podujatia je
Konferencia biskupov Slovenska. 

SLOVO NA ÚVOD
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KaÏdoroãne sa po-
litickí väzni komunistic-
kého reÏimu chodia

pokloniÈ jeho obetiam do Leopoldova.
K najväã‰ej a najbrutálnej‰ej väznici, do
ktorej zatvárali intelektuálny v˘kvet ná-
roda. Dávali ich do ciel spolu s vrahmi
a najväã‰ími zloãincami, aby pokorili
a zlomili ich ducha. Nepodarilo sa. A tak
cintoríny sú plné hrdinov, kam v‰ak
nezavíta noha predsedu vlády ani
prezidenta...

Neìaleko leopoldovskej väznice, za
benzínov˘m ãerpadlom pri ·ulekove, sa
nenápadne vypína pamätník architekta
Du‰ana Jurkoviãa  slovensk˘m mart˘rom
Viliamovi ·ulekovi a Karolovi Holubymu.
Jozef Miloslav Hurban ustanovil v roku
1848 ·uleka a Holubyho za komisárov
Slovenskej národnej rady. Obaja patrili
k veliteºom Slovenského povstania v ro-
ku 1848, za ão boli v októbri toho istého
roku popravení. Stali sa prv˘mi obeÈami
pri zrode slovenského politického náro-
da. Kto si na nich spomenie? Ktorá poli-
tická garnitúra tam poloÏila veniec
a uctila si ich pamiatku? Îiadna. 

Komunistick˘ útlak sa síce skonãil
v roku 1989, ale veºmi by sme sa m˘lili,
keby sme si mysleli, Ïe pádom Berlínske-

ho múra odi‰iel do veãnosti aj marxiz-
mus. Postkomunistické ‰táty sa  zbavili
komunistick˘ch vlád, ale ocitli sa v Euró-
pe ovládanej neomarxistami. Preto
európsky kontinent, integrujúci sa do
super‰tátu, stráca svoje hodnotové pilie-
re. Preto sa v EÚ prakticky  presadzuje
multukulturalizmus, aj napriek verbál-
nym vyhláseniam nemeckej kancelárky
Merkelovej, Ïe multikulturalizmus sa

prekonal. Preão potom nenasledujú
praktické kroky voãi okupácii Európy
cudzími kultúrami? Preão sa pre nich
stavajú ubytovacie zariadenia, rokuje sa
o kvótach imigrantov pre jednotlivé
‰táty EÚ? Preão obãania, ktorí bránia
vlastnú kultúru pred de‰trukciou sú
oznaãovaní hanliv˘mi nálepkami? Pres-
ne tak, ako to robili  komunisti a násled-
ne  najlep‰ie mozgy národa internovali
do väzníc. Dnes poslanec NR SR si dovo-
lí oznaãiÈ  ºudí protestujúcich proti
islamizácii Európy za „zmagoren˘ch
neonacistov“. Zdá sa, Ïe b˘val˘m
reÏimom zmagoren˘ch neomarxistov je
na Slovensku  viac neÏ dosÈ.

Slováci dodnes nevystúpili z vlastné-
ho tieÀa. VÏdy sa nájde dosÈ kolaboran-

tov a zradcov, ktorí  predajú svoje sve-
domie. Pre ktor˘ch dediãstvo otcov je
prázdny pojem, nad ktor˘m ako nemo-
dern˘m, prekáÏajúcim  kariérnemu
vzletu sa ani netreba zam˘‰ºaÈ.  Sväto-
pluka obrali o jeho kráºovskú dôstoj-
nosÈ, ·túrovi nasadzujú dúhové rúcho,
Hlinku  obchádzajú ako zl˘ sen nehovo-
riac uÏ o Tisovi a ìal‰ích mart˘roch
národa.  A vo svojej  zaslepenosti prijí-
majú neomarxistickú ideológiu a usilujú
sa nastoliÈ kultúrny socializmus demolu-
júci základy európskej civilizácie. 

V súãasnosti hrozí Európe a t˘m aj
Slovensku civilizaãn˘ zánik. Politici sa
k tejto hrozbe stavajú laxne. Ale nielen
politici. Dokonca aj niektorí cirkevní
predstavitelia tvrdia, Ïe môÏe ísÈ o novú
evanjelizáciu Európy!? K˘m? Islamista-
mi? Lebo predov‰etk˘m z islamsk˘ch
krajín prichádzajú masy ºudí. Západná
Európa uÏ pociÈuje ich rasistick˘ nátlak.
Nie, politickí väzni majú nielen právo,
ale aj povinnosÈ hovoriÈ a brániÈ dediã-
stvo otcov. Aby nemuseli zahanbene
klopiÈ oãí pred svojím potomstvom, keì
sa ich raz bude p˘taÈ, kde ste boli vtedy,
keì sa rozhodovalo o na‰om bytí?

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Aby sme sa nemuseli hanbiť

List primátorovi Bratislavy



Pripomenuli si 
obete okupácie

Obete okupácie z 21. augusta 1968 si pripomenuli
úãastníci pietneho aktu pred budovou Právnickej fakulty UK
na ·afárikovom nám. v Bratislave. Podpredseda PV ZPKO
Rafael Rafaj a duchovn˘ organizácie Ján Ko‰iar poloÏili veniec
k pamätnej tabuli Danky Ko‰anovej, Stanislava Siváka a Jána
Holíka.  Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Ondrej KrajÀák  poskytol historick˘ exkurz do obdobia, v kto-
rom sa inváziou spojeneck˘ch vojsk zastavil sºubn˘ proces
demokratizácie spoloãnosti. Po okupantoch zostalo mnoho
m⁄tvych. Dosiaº  je  známych 30 prípadov úmrtia osôb na
území Slovenska, ktor˘ch smrÈ priamo súvisela s príchodom
„spojeneck˘ch“ vojsk a ich pobytom na Slovensku. 

Za zmienku stojí, Ïe dosiaº sa slovenská spoloãnosÈ
nedohodla na centrálnych spomienkov˘ch  oslavách. K˘m
na ·afárikovom námestí kládli vence zástupcovia prezident-
skej kancelárie, premiér Robert Fico si v˘roãie okupácie
pripomenul pri hrobe Alexandra Dubãeka. (zl)

UÏ tradiãne sa politickí väzni ko-
munizmu koncom augusta stretávajú
pod múrmi leopoldovského väzenia,
aby si uctili pamiatku nespravodlivo
väznen˘ch. Pietna spomienka 22. au-
gusta t.r. sa zaãala vo farskom kostole
sv. Ignáca, ktorej hlavn˘m celebran-
tom bol väzensk˘ dekan Gabriel
DzvoÀár. V homílii pripomenul zúãast-
nenému spoloãenstvu statoãnosÈ
väznen˘ch biskupov, ktorí „vydali sve-
dectvo lásky lebo plnili BoÏiu vôºu“.
V leopoldovskom väzení zomrel gréc-
kokatolícky biskup Peter Gojdiã
odsúden˘ v monster procese proti
„vlastizradn˘m biskupom“ Jánovi Vojta‰‰ákovi, Michalovi Buzalkovi a

Pavlovi Petrovi Gojdiãovi. Po sv. om‰i
odhalili na prieãelí kostola pamätnú ta-
buºu slovensk˘m biskupom väznen˘m
v Leopoldove: ·tefanovi Barná‰ovi, Mi-
chalovi Buzalkovi, Pavlovi Petrovi
Gojdiãovi, Vasiºovi Hopkovi, Domi-
nikovi Kaºatovi, Antonovi Richterovi
a Jánovi Vojta‰‰ákovi. 

K pamätnej tabuli na múre väze-
nia, kde sa uskutoãnila oficiálna ãasÈ
spomienkového podujatia,  poloÏili ve-
niec za PV ZPKO ich podpredseda Ra-
fael Rafaj a ãestn˘ predseda Arpád

Tarnóczy.  Program pokraãoval polo-
Ïením vencov pri pamätníku príslu‰ní-
kov väzenskej stráÏe, ktorí tragicky za-
hynuli v novembri 1991 a prehliadkou
expozície dejín väzenstva na Sloven-
sku. Vyvrcholenie programu sa usku-
toãnilo na b˘valom väzenskom cintorí-
ne pri pamätníku Pavla Gojdiãa,
Metoda Trãku a ostatn˘ch zomrel˘ch
v leopoldovskom väzení a panychídou
pri symbolickom hrobe neznámeho
politického väzÀa. Na podujatí sa zú-
ãastnili politickí väzni zo Slovenska
i z âeska. (zel)

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Rafael Rafaj a Ján Ko‰iar poloÏili veniec pri pamätnej
tabuli v Bratislave. Foto Eva Zelenayová

Pod  leopoldovskými múrmi

Arpád Tarnóczy a Rafael Rafaj poãas kladenia vencov v Leopoldove.
Foto Eva Zelenayová

âasÈ úãastníkov pietnej spomien-
ky v Leopoldove. Foto Eva Zelenayová



V piatok 7. augusta si ãlenovia
PV ZPKO pripomenuli na Orave tri
v˘znamné politicky prenasledova-
né osobností. 

V Krivej 60. v˘roãie úmrtia blaho-
slavenej sestry Zdenky Schelingovej
a 45. v˘roãie úmrtia ThDr. Michala
Mrkvu, ktor˘ bol deväÈ rokov krivian-
skym kÀazom. A napokon 50. v˘roãie

úmrtia  BoÏieho sluÏobníka biskupa
Jána Vojta‰‰áka v Zákamenom.   

Svätú om‰u vo farskom kostole
Nanebovzatia Panny Márie v Záka-
mennom celebroval ªuboslav Hrom-
ják, vicepostulátor kauzy blahoreãenia
Jána Vojta‰‰áka. Jedn˘m z koncele-
brantov bol duchovn˘ PV ZPKO Ján
Ko‰iar.  V homílii ª. Hromják pripome-

nul majestát biskupa Vojta‰‰áka, ktor˘
v pokore a dôstojnosti zná‰al utrpenie
a hrubé poniÏovanie svojich väznite-
ºov.  Pietny akt pokraãoval na miest-
nom cintoríne pri symbolickom hrobe
biskupa Vojta‰‰áka,  odkiaº  boli v mi-
nulosti jeho telesné pozostatky  preve-
zené na Spi‰skú Kapitulu. Sú uloÏené
v Katedrále  sv. Martina. (red)

V porozumení s mladými
Karol ·rank sa svojich 86 rokov nedoÏil. Bol dlhoroã-

n˘m ãlenom a hospodárom RO PV ZPKO v Nitre. Jeho pa-
miatku si uctili ãlenovia organizácie poloÏením kvetov na
jeho hrobe a do sídla organizácie si pri‰li na svojho dedka
zaspomínaÈ jeho vnukovia. „Veºmi nás te‰í, Ïe aj po jeho
smrti nás nav‰tevujú a rozprávajú sa s nami, ak˘ bol ich
dedko, ão zaÏil a ako im ch˘ba“, povedala pre Svedectvo
predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová. (ez)

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Boli sme na Orave

Zºava Helena Záhorová, Ján Ko‰iar a Pavol Turãina v Krivej, pri pamätníku bl. Zdenky Schelingovej. � Sv. om‰a 
v Zákamennom. Foto Eva Zelenayová

� Vnukovia Karola ·ranka.

Arpáda Tarnóczyho
ãestného predsedu PV ZPKO 

� Na tohtoroãnej
pietnej spomienke
pod múrom leopol-
dovskej väznice od-
znela v˘ãitka na adre-
su âechov, Ïe nezmy-

seln˘ komunistick˘ reÏim s jeho
obeÈami nemusel byÈ, keby âesi
v roku 1946 hlasovali vo voºbách
ako Slováci a nevolili komunistov.

Myslíte si, Ïe spoloãnosÈ sa uÏ
vysporiadala s komunistickou
minulosÈou?

- Nevysporiadala a uÏ je
najvy‰‰í ãas na to, aby sme sa vrátili
k samotnej podstate veci. Po druhej
svetovej vojne bola denacifikácia  v Ne-
mecku, defa‰izácia v Taliansku, bohu-
Ïiaº po tzv. zmene v roku 1989 sa
u nás neuskutoãnila dekomunizácia.
A myslím si, Ïe tam je jadro veci.  UÏ
v 80. rokoch minulého storoãia boli
nádejní mladí ambiciózni komunisti

po skonãení vysok˘ch  ‰kôl u nás vysla-
ní na stáÏe do západn˘ch ‰tátov.  Po
návrate dostali stopercentn˘  prehºad
o tom, ão je zaujímavé v na‰ej ekono-
mike z b˘valého plánovacieho úradu
od pána Lexu. Obsadili rozhodujúce
miesta v hospodárstve a cez peniaze
po zmene reÏimu získali aj politickú
moc, ktorej sa akoÏe  „vzdali“. Je na
zamyslenie, ãi e‰te stojí za to bojovaÈ,
aby nastala dekomunizácia spoloãnos-
ti, no ja som presvedãen˘ o tom, Ïe sa
netreba vzdávaÈ. (zl)

SPÝTALI SME SA Žiadajme dekomunizáciu spoločnosti



Zaãiatkom júla tohto roku priniesol bulvárny t˘Ïdenník Plus 7
dní ãlánok pod senzaãn˘m názvom: Neuveriteºné! Vysokú funkciu
na Najvy‰‰om súde má e‰tebácky dôverník. V úvode ãlánku sa kon-
‰tatuje, Ïe „sudca, ktor˘ zvy‰oval tresty v totalitn˘ch proce-
soch a figuruje aj vo zväzkoch ·tB, je stále generálny ‰tátny
radca na Najvy‰‰om súde“. 

Treba povedaÈ, Ïe nejde o nijak˘ objav, lebo uÏ v roku 2003
Zväz protikomunistického odboja poslal list  Súdnej rade Najvy‰‰ie-
ho súdu SR, v ktorom upozorÀoval na ·tefana Minárika v súvislosti
s jeho kandidatúrou za predsedu Najvy‰‰ieho súdu SR. Je pozoru-
hodné, Ïe Ïiadna doteraj‰ia politická garnitúra sa nedokázala zao-
bísÈ bez sluÏieb tohto odborníka. Daniel Lip‰ic bol vo funkcii minist-
ra spravodlivosti v rokoch 2002-2006, ãiÏe v ãase, keì na‰a organi-
zácia upozorÀovala na Minárikovu minulosÈ. Poãas ‰éfovania
rezortu spravodlivosti  Lucie ÎitÀanskej  zastával  Minárik post gene-
rálneho riaditeºa Sekcie trestného práva MS SR... Preão? Preão sa
pravicoví politici nedokázali rozlúãiÈ so sudcom, o ktorom Emil ·vec,
odsúden˘ na 15 rokov väzenia za úãasÈ v Bielej légii a neskôr reha-
bilitovan˘, napísal: „V roku 1974 som mal v Banskej Bystrici tzv.
obnovu  konania, ktorú viedol veºmi ambiciózny, priebojn˘

a mimoriadne  bezohºadn˘  sudca - súdruh  ·tefan  Minárik“. 
V tejto súvislosti nemoÏno obísÈ fakt,  Ïe 3. marca 2015 sa

v Bratislave konal míting na podporu prenasledovan˘ch vo viere.
Zúãastnila sa na Àom ÎitÀanská aj Lip‰ic. Vtedy za zúãastnen˘ch
preãítali organizátori  vyhlásenie, v ktorom o.i. Ïiadali slovenskú vlá-
du, aby poskytla azyl prenasledovan˘m, najmä rodinám nedávno
popraven˘ch kresÈanov dÏihádistami Islamského ‰tátu. Je milé, Ïe sa
zastali prenasledovan˘ch vo viere. No t˘m, ktorí doma prenasledo-
vali ºudí za vieru, za demokraciu, za protikomunistické postoje, za
obnovu vlastného ‰tátu, t˘m pokojne umoÏÀovali realizovaÈ sa aj
v súãasnosti. 

Dnes uÏ neboh˘ Vojtech Ottmar mi raz navrhol, Ïe  niekedy si
pôjdeme pozrieÈ pojednávanie sudcu Minárika. Osobne ho veºmi
iritovalo, Ïe ãlovek, ktor˘ ho súdil za politické názory, potom reha-
bilitoval, je stále aktívnym sudcom. NedoÏil sa. My môÏeme iba zno-
va ÏiadaÈ predstaviteºov ‰tátu, aby zvaÏovali obsadzovanie postov,
kde sa vyÏaduje morálna bezúhonnosÈ. Po 25 rokoch od nadobud-
nutia slobody uÏ by sme nemali byÈ odkázaní na odborníkov b˘va-
lého reÏimu. Aj keì svoju prácu vykonávali oddane, ãi práve preto!

Eva Zelenayová

Odsúdil ho Minárik
Opustil ma môj najlep‰í priateº, odi‰iel neãa-

kane. S Vojtechom Ottmarom (na snímke),
som sa spoznal na gymnáziu v Trnave. Od prvé-
ho okamihu sme si padli do oka. Sedeli sme spo-
lu v prvej lavici, aby nám niã neuniklo. Jeho ve-
domosti zo slovenskej literatúry boli kaÏdému

hneì jasné a profesor Stano to vystihol ako prv˘! Obdivoval som
jeho znalosti o námornej doprave od staroveku aÏ do modernej
doby. Staãilo mu pozrieÈ sa na siluetu lode a uÏ zo seba chrlil
v‰etky technické dáta. Zvlá‰tne puto, ktoré nás spojilo, sa nemu-
selo ãasom ani utuÏovaÈ! Bolo na svojom maxime od poãiatku! 

Keì ma 20. septembra 1983 zatkla ·tB, zaãala sa dôkladná
domová prehliadka. Od 8.35 hod. do pol piatej popoludní...!
Hºadali zbrane, valuty, adresy, kore‰pondenciu, vysielaãky, dôka-
zy akéhokoºvek typu. Na‰li aj list od Vojtecha, kde mi písal, Ïe
z AE-Jaslovské Bohunice uniklo do podzemn˘ch  vôd „pár sto
litrov“ rádioaktívnej vody. Vojtech tam vtedy pracoval ako
majster hygienickej sluÏby. Pre ·tB to bolo jasné odovzdávanie
správ pre „‰tvavé imeprialistické stanice“. 

Na‰li aj list od rodáka zo Záhoria, zo ·tefanova, Severína
Cveãku. V Àom informoval o zaujímavej relácii Slobodnej Európy
redaktora Karla Jezdinského. No a podmienky na „vytvorenie“
proti‰tátnej skupinky boli jasné! Ja som bol odsúden˘ po trinásÈ-
mesaãnej vy‰etrovacej väzbe v prvom kole na 5 rokov a mojich
priateºov prepustili. V tejto domnienke som Ïil v Ilave, aÏ do ãa-
su, keì do na‰ej cely pri‰iel i Vojtech Ottmar. Vysvetlil mi, Ïe ich
dvoch súdili e‰te trikrát a zakaÏd˘m ich  Krajsk˘ súd v Bratislave
prepustil. AÏ na ‰tvrt˘ pokus ich Najvy‰‰í súd, ústami súdruha
Minárika, tieÏ odsúdil. Ja som nad t˘m Ïasol. Vojto dostal dva
roky a Severín rok!

Vo väzení boli aj takí „politickí väzni“, ktorí len vykrádali
chaty, chalupy a keì im tieklo do topánok, ktosi ich udal, Ïe
v krãme sa p˘tali ako sa dá ujsÈ za „kopeãky“.  A hneì mali po-
litick˘ paragraf. ËaÏko zná‰ali krivdu kriminálu a uºahãovali si ju
t˘m, Ïe poniÏovali a ‰ikanovali in˘ch politick˘ch väzÀov. Uºavilo
sa im,  keì videli, Ïe iní ich priãinením trpia viac. Keì to videl
môj priateº Vojtech, prekvapil ma: „Tibor, mi také nieão nesmie-
me dopustiÈ, sme ºudia a nie hyeny!“ A naozaj, okolo nás sa
vytvorila zvlá‰tna „bublina“ autority, kde sme nikoho nemuseli
poniÏovaÈ,  a ani k nám si nikto nedovolil byÈ hrub˘. 

ªudskosÈ môjho priateºa prekraãovala v‰etky hranice väze-
nia. Jeho akupresúrne znalosti pomáhali dokonca pracovnému
referentovi Jarinskému od  bolestí chrbtice. A nik si nedovolil
o Vojtovi tvrdiÈ, Ïe je „bonzák“. Po prepustení z väzenia sme
znova nadviazali s Vojtechom kontakt. Pri‰la „sametovka“ a vy-
d˘chli sme si - koneãne. âas ale ukázal, Ïe zamatová revolúcia je
akási ãudná. UÏ len t˘m, Ïe prenasledovaní dostali ako od‰kod-
nenie dlhopisy a prenasledovatelia hneì tuãnú hotovosÈ. Ja som
zo Slovenska emigroval do okresu Uhorské Hradi‰te a s priate-
ºom Vojtechom sme sa kaÏd˘ rok, raz-dvakrát stretávali na Mo-
rave. Boli to krásne stretnutia pri gulá‰iku a vínku u nás na zá-
hrade ãi na slávnostiach vína v Hradi‰ti. Vojtík tu na‰iel okruh
nov˘ch priateºov a vÏdy sa na Moravu te‰il. Vychutnávali sme je-
ho rozprávaãské umenie a nejeden raz ho so zaujatím  poãúvala
celá krãma. Vojto tu bol veºmi obºúben˘ a Ïiadan˘. „Kedy zasa
príde ten Trnavák? - p˘tali sa známi. Jeho kniÏky sa tu poÏiãiava-
li z ruky do ruky a debatovalo sa o nich a o Àom. V júli 2015
sme spolu s fotografom a Vojtov˘m priateºom Zdenkom Poli-
‰ensk˘m pripravovali oslavu jeho sedemdesiatky. No Vojtík nás
neãakane opustil. Sedem balónikov Ïelaní sme vypustili bez
neho a cítili sme  prázdnotu, ktorá po Vojtechovi ostala. A nik
ho nemôÏe nahradiÈ! Tibor Novotn˘

ZAZNAMENALI SME
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Známy slovensk˘ historik prof. Milan
Stanislav ëurica oslávil svoje Ïivotné jubi-
leum - 90 rokov Ïivota (13. augusta 1925).
Ide o úctyhodné  jubileum, akého sa doÏi-
je málokto.  A ná‰ pán profesor je  stále
pln˘ energie a tvoriv˘ch nápadov.

Priatelia a príbuzní pripravili pre jubi-
lanta oslavu v sobotu 15. augusta 2015
v Kostole Márie Pomocnice na Miletiãovej
ulici v Bratislave. V ten ist˘ deÀ prinieslo
Rádio Lumen o profesorovi ëuricovi
osobitnú reláciu, kde o Àom hovorili ná‰ ãlen Dr. Jozef
Rydlo a mlad˘ historik Dr. Martin Lacko.

PoznaÈ profesora Milana ëurica nielen ako vedca, his-
torika, spisovateºa a publicistu, ale aj osobne ako kÀaza
a ãloveka, bolo a je pre mÀa veºkou cÈou a povzbudením.
Îe sa netreba báÈ a za svojím vypovedan˘m ãi napísan˘m
slovom si ãlovek musí stáÈ.

Milan Stanislav ëurica sa narodil 13. augusta 1925
v obci Krivany. Po ukonãení saleziánskeho noviciátu zloÏil
svoje prvé rehoºné sºuby 16. augusta 1944. Ako jedného
z najlep‰ích ‰tudentov ho predstavení v roku 1947 vyslali
na ‰túdiá do Talianska. Za kÀaza bol vysväten˘ 1. júla
1956. Habilitáciu doktora politick˘ch vied získal v roku

1961 v Padove. Od roku 1967 bol profeso-
rom politick˘ch vied a dejín na Padovskej
univerzite, kde pôsobil aÏ do dôchodku
v roku 1997. Ako teológa ho pápeÏ Ján
XXIII. vymenoval za poradcu prípravnej
komisie II. Vatikánskeho koncilu.

V roku 1991 ho minister kultúry vyme-
noval za prvého riaditeºa Slovenského his-
torického ústavu v Ríme, zaslúÏil sa o jeho
zaloÏenie a uznanie vo Vatikáne. Od roku
1993 pôsobil ako profesor Cirkevn˘ch

dejín na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave.

Za jeho vedeckú a kultúrnu ãinnosÈ ho najvy‰‰ím
obãianskym vyznamenaním Veºkého dôstojníka Rádu za
zásluhy Talianskej republiky ocenil aj prezident Talianskej
republiky. Bol ãlenom mnoh˘ch medzinárodn˘ch vedec-
k˘ch asociácií, s ktor˘mi dodnes spolupracuje.

Ná‰ ãitateº a priaznivec sa pokúsil o prof. ëuricovi in-
formovaÈ  verejnosÈ cez denník SME, ale veºmi nepocho-
dil. Jeho príspevok bol z portálu SME odstránen˘. Jeho
otvoren˘ list ‰éfredaktorke SME uverejÀujeme v plnom
znení.

Ján Ko‰iar

FAKTY A POLEMIKA
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Profesor Milan S. Ďurica 90-ročný

VáÏená pani ‰éfredaktorka Beata
Balogová,

v piatok 14.8.2015 o 11:01 som dal
do vybrali.sme.sk odkaz na ãlánok Od
ucha k uchu: Îivot a dielo Milana
Stanislava ëuricu, SDB http://www.lu-
men.sk/relacie/moderovane-relacie/od-
ucha-k-duchu.html. O 18:39 som zistil, Ïe
názov ãlánku i text pod ním ste zmenili na:
http://vybra-li.sme.sk/c/195776 Îivot a die-
lo Milana Stanislava ëuricu, ale pozitívne
hodnotím aspoÀ to, Ïe odkaz na ãlánok:
Od ucha k uchu: Îivot a dielo Milana Stani-
slava ëuricu, SDB http://www.lu-men.sk-
/relacie/moderovane-relacie/od-ucha-k-
duchu.html tam zostal. Následne, v sobotu
15. 8. 2015, okolo 18:00 som dal odkaz
na ãlánok Slovensk˘ salezián, historik Mi-
lan Stanislav ëurica oslávil 90 rokov.
http://vybra-li.sme.sk/c/Slovensky-salezian-
historik-Milan-Stanislav-Durica-oslavil-90-
rokov-1/ s odkazom na ãlánok na stránke
Tlaãovej kancelárie Konferencie biskupov
Slovenska http://www.tkkbs.sk/view.php?-
cisloclanku=20150813019.

Text pod odkazom bol: Priatelia a prí-
buzní pripravili pre jubilanta profesora
Milana Stanislava ëuricu spoloãnú oslavu

v sobotu 15. augusta 2015 v Bratislave na
Miletiãovej, kde 90 roãn˘ prof. ëurica slúÏil
v preplnenom Kostole Márie Pomocnice
o 15.00 h svätú om‰u, ktorú okrem in˘ch
koncelebroval a peknú vysoko aktuálnu
homíliu odmenenú búrliv˘m potleskom
predniesol J.E. emeritn˘ arcibiskup Mons.
Ján Sokol. S prekvapením okolo 22:00 som
zistil, Ïe odkaz/link na ãlánok bol odstráne-
n˘ a tak som dal presne ten ist˘ odkaz
s t˘m ist˘m textom opäÈ 15.08.2015
o 22:16.  Odkaz na ãlánok bol o 5 minút
odstránen˘.

V nedeºu 16.08.2015 o 06:46 som
tam odkaz na ãlánok, vydan˘ Tlaãovou
kanceláriou Konferencie biskupov Sloven-
ska, dal opäÈ, iba text pod odkazom som
pozmenil na krátku vetu: 90 roãn˘ prof.
ëurica, katolícky kÀaz, salezián, slúÏil v Ko-
stole Márie Pomocnice na Miletiãovej ulici
v Bratislave o 15.00 h svätú om‰u. Odkaz
na ãlánok bol: http://vybrali.sme.sk/c/Slo-
vensky-salezian-historik-Milan-Stanislav-
Durica-oslavil-90-rokov-2/

VáÏená pani ‰éfredaktorka, 
poãínanie SME brainwashingom, so-

fistikovanou masmediálnou manipuláciou
ãitateºmi, v˘berom (agenda setting) a vy-

mazávaním ãlánkov, blogov a diskusn˘ch
príspevkov, ‰pirálou mlãania (spiral of silen-
ce theory) o prof. ëuricovi, doc. Vnukovi ãi
J. E. arcibiskupovi Mons. Sokolovi, podºa
môjho názoru prekonáva nielen komunis-
tickú Pravdu a komunistické Rudé Právo,
ale aj nacistick˘ Völkischer Beobachter.
Uvedomte si, Ïe kniha prof. ëuricu Dejiny
Slovenska a Slovákov vy‰la uÏ v piatich vy-
daniach, jeho kniha Jozef Tiso v ‰tyroch vy-
daniach, jeho knihy vy‰li v náklade viac ako
100 000 (áno, sto tisíc) v˘tlaãkov, nemôÏe-
te vytesÀovaÈ takého ãloveka z povedomia
Slovákov a natláãaÈ nám tu manipulatí-
vnou metódou tretej osoby (third person
effect) historika Du‰ana Kováãa, ktor˘
v druhom vydaní Dejín Slovenska, vydanej
poãas Radiãovej vlády, neprezieravo zho-
vädil prvú vládu Róberta Fica, mylne pred-
pokladajúc, Ïe Fico je uÏ odpísan˘ (nuÏ,
pán Kováã síce pí‰e o histórii, ale z histórie
sa nejako nepouãil). Forsírovanie druhého
marxistického historika v SME súdruha Iva-
na Kamenca s jeho “dejinn˘m vynálezom”
vojnová Slovenská republika, je viac ako
kontraproduktívne.

(Pokraãovanie na 8. strane)



Pokraãovanie zo 7. strany
Preto Vás prosím, pani váÏená ‰éfre-

daktorka Balogová, aby ste zváÏili v budúc-
nosti vytesÀovanie prof. ëuricu, ãi J. E. ar-
cibiskupa Sokola z povedomia Slovákov
a upovedomili o tom aj Va‰ich chlebodar-
cov (chápem, Ïe vydavateº má politické
záujmy), Ïe je to kontraproduktívne, Ïe
primitivizmus v masmediálnej manipulácii
máva skôr opaãné následky, odvracia ãlo-
veka od preferovan˘ch názorov ‰éfredak-
tora, vydavateºa i majiteºa novín, Ïe skrytá
persuázia (the hidden persuasion) proti ná-
zorom prof. Milana ëuricu, doc. Franti‰ka
Vnuka ãi J. E. Mons. Jána Sokola a i. na ur-
ãité obdobie histórie Slovenska je v SME
oãividná, a Ïe história sa nedá donekoneã-
na manipulovaÈ, Ïe pravda vÏdy, skôr ãi
neskôr, vyjde na povrch. Va‰im poãínaním,
podºa môjho názoru, iba zbytoãne zniÏuje-

te kredibilitu denníka SME, ktorého ste
‰éfredaktorkou, ão nie je v záujme ani vy-
davateºa, ani vlastníka ãi uÏ oficiálneho
alebo skrytého.

VáÏená pani ‰éfredaktorka, aby nedo-
‰lo k omylu, nebol som v KSâ, moji rodiãia
neboli ani v KSâ ani v HSªS, ani v HG. De-
dov brat bol partizán v Slatinke nad Bebra-
vou, Nemci ho chytili, zahynul v koncent-
raãnom tábore, takÏe si u‰etrite obviÀovaÈ
ma z fa‰izmu, neofa‰izmu, kryptofa‰izmu,
nacizmu, neonacizmu, kryptonacizmu, ºu-
dáctva, neoºudáctva, kryptoºudáctva
a pod. debiln˘ch oznaãení, na rozdiel od
ná‰ho suseda v rodnej obci Jána M., ktor˘
bol predseda HSªS a veliteº HG. Pár rokov
po vojne sa uÏ pret⁄ãal na partizánskych
oslavách na Jankovom v⁄‰ku s partizán-
skym vyznamenaním na hrudi. Koniec
koncov, aj doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.

(vynikajúci pedológ a pôdoznalec, ochotn˘
vÏdy poradiÈ a pomôcÈ) mi v osobnom roz-
hovore priznal, Ïe aj jeho otec, Tisov Ïa-
lobca, bol ãlen Hlinkovej gardy a kolega
z fakulty, chemik Karol Kuchta, mi v osob-
nom rozhovore povedal, Ïe jeho príbuzn˘
Cyril Kuchta sa preto angaÏoval vo vraÏde-
ní v Martine poãas SNP, lebo sa bál, Ïe mu
Rusi po vojne spoãítajú jeho vyznamena-
nie udelené Nemcami ako vojakovi R˘chlej
divízie v bojoch proti âervenej armáde. Ale
poznám aj zo svojho okolia prípady, keì
dedo bol agrárnik, otec gardista, syn/dcéra
komunisti a vnuci sú demokrati. VÏdy sú
hore, pri koryte a pri plnom válove, vÏdy sa
vedia otoãiÈ smerom, odkiaº fúka vietor,
peniaze a granty, majú to v genetickej v˘-
bave a ako vravel môj kolega biológ – ge-
netika nepustí. S úctou

Jozef Viskup

Zväz protikomunistického odboja,
zdruÏujúci b˘val˘ch väzÀov komunistic-
kého reÏimu, s rouhorãením prijal ‰kan-
dalóznu správu o kandidatúre ·tefana
Minárika za predsedu Najvy‰‰ieho súdu
Slovenskej republiky. Nejeden politick˘
väzeÀ má veºmi zlú osobnú skúsenosÈ
s pôsobením ·tefana Minárika ako sud-
cu. Za komunistického reÏimu sa pán
Minárik podieºal na zvy‰ovaní trestn˘ch
sadzieb a niãení ºudsk˘ch osudov dnes
uÏ súdne rehabilitovan˘ch politick˘ch
väzÀov. Dokonca poru‰oval aj vtedaj‰ie
zákony v neprospech obvinen˘ch, napr.

odÀatím závereãného slova obvinenému
Ottmanovi. Tí svoje svedectvá o správaní
sa pána Minárika, nezluãiteºnom s po-
stavením sudcu a na hanbu celého sud-
covského stavu, uverejnili aj v kniÏnej
podobe. Kópie z nich vám posielame.
Vojtech Ottmar opísal jeho pôsobenie
v knihe „Podvratník“, vytlaãenej v Parti-
zánskom v roku 1996, s.175-176.
Marián Dudinsk˘ v knihe "Kmotrou mi
bola ·tB", vydanej v r. 1993 v Bratislave,
s. 65-67 (v ktorej JUDr. Minárikovi
pozmenil meno na Vinárik). V prípade
potreby sú iste obaja odsúdení pripra-

vení podaÈ aj podrobnej‰ie svedectvá,
ako aj iní politickí väzni.

Preto Zväz protikomunistického od-
boja ·tefana Minárika vzhºadom na jeho
minulosÈ nepokladá za záruku nestran-
ného a spravodlivého rozhodovania na
najdôleÏitej‰om mieste ná‰ho súdnictva
a jeho orientáciu na demokratické prin-
cípy v rámci súãasného smerovania do
Európskej únie. Preto oãakávame, Ïe
Súdna rada z tohto dôvodu jeho kandi-
datúru odmietne. 

Ing. Jozef Smatana
podpredseda ZPKO
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Profesor Milan S. Ďurica 90-ročný

Neskrátené stanovisko z roku 2003

� Miroslav Sarva‰ z Nitry
(druh˘ zºava) oslávil svoje Ïivot-
né jubileum 90 rokov. Je dlhoroã-
n˘m ãlenom na‰ej organizácie
a ãlenovia nitrianskej poboãky
mu osobne zaÏelali veºa zdravia
a BoÏieho poÏehnania. V spoloã-
nosti pani Loudovej, Sopóciovej,
Fi‰erovej a Vere‰ovej sa mu nie-
len príjemne spomínalo na me-
nej príjemné obdobie svojho utr-
penia, ale aj spievalo. (al)



MoÏno nebudú v‰et-
ci so mnou súhlasiÈ, ale
kniha je e‰te aj dnes naj-
v˘znamnej‰ím, ale tieÏ
najdostupnej‰ím pozná-
vacím i kultúrnym feno-
ménom. Aj popri existen-

cii internetu, filmu, televízie a ìal‰ích
médií i umení, dokáÏe najhlb‰ie ãloveka
orientovaÈ v hodnotách. Pravda,  ak si ju
vie vãas a dobre vybraÈ a nepodlieha
povrchn˘m a komerãn˘m hodnotov˘m
kritériám, ktoré mu chce nanútiÈ väã‰ina
kníhkupectiev, orientujúcich sa v zmysle
programov Markízy a Joj-ky. Dá sa na-
mietaÈ jej ÈaÏ‰ou sociálnou dostupnos-
Èou, no pripomínam,  ktosi vyrátal, Ïe
nestojí viac ako v priemere osem pív, ãi
nealkoholick˘ch nápojov...

Lep‰ie by na tom mali byÈ  prinaj-
menej väã‰ie mestské a obecné kniÏni-
ce, vrátane okresn˘ch a Ïupn˘ch. Aby
sa tam dostala kaÏdá závaÏná kniha,
minimálne slovenskej proveniencie
a aby podnecovala vzdelávací a kultúrny
‰tandard a rozhºadenosÈ a hlavne, aby
bola vãas dostupná ãitateºom. Niekto
bude namietaÈ, Ïe ºahko sa to pí‰e
z hlavného mesta, centra kultúrnych
podujatí a poãetn˘ch kniÏníc a kníhku-
pectiev. IbaÏe k dobrej knihe nielen
z domova, ale i zo sveta sa dá dostaÈ aj
gúglovaním a kúpou cez internet. Na-
vy‰e existujú aj ambicióznej‰ie kníhku-
pectvá napríklad  v Poprade ãi  KeÏmar-
ku, no i v men‰ích mesteãkách ako
Námestovo, ãi Trstená. Hoci v˘ber toho
najlep‰ieho by mal byÈ aj tam dostup-
nej‰í najmä mládeÏi,  ale i v‰etk˘m
hladn˘m po najnov‰ích poznatkoch
a najlep‰ích v˘konoch nielen v sloven-
skej kultúre. Navy‰e  kaÏdá obec a nie-
len mesto neraz uÏ má aj svoju ucelenú
monografiu, ktorá je svedectvom o kul-
túrnej a v‰estrannej vitalite ich predkov
a rodákov.  MôÏe byÈ in‰piráciou  na
organizovanie podujatí, ktor˘mi by sa
dostala do ‰ir‰ieho povedomia Slovákov
a pritiahla by pozornosÈ náv‰tevníkov
a turistov do regiónu. Hoci  sa nedá
oãakávaÈ, Ïe z nich vyrastie konkurencia
mamutím podujatiam ako folklórnej V˘-
chodnej, nehovoriac uÏ  o festivalov˘ch
podujatiach populárnej hudby, ktor˘ch

je naozaj aÏ priveºa v ich istej jedno-
strannosti. 

Ale pretrváva a naìalej sa rozvíja
divadelná Raková, Gorazdov Moãenok
i Kúty, Dilongova Trstená, Beniakove
Chynorany, Chalupkovo Brezno a to
spomínam iba niekoºko menej mediali-
zovan˘ch a zostávajúcich v tieni väã‰ích
ako Hviezdoslalov Kubín ãi cyrilometod-
ské oslavy v Terchovej. Duchovne vy-
hladnutí ºudia a predov‰etk˘m mladí
neputujú iba za spirituálnym, ale aj kul-
túrnym záÏitkom do Levoãe, ·a‰tína,
Skalky. Je  späté aj s vnímaním prírod-
n˘ch krás a harmónie sveta, o ktor˘ sa
spoloãne, aÏ na v˘nimky, usilujeme. 

Verím, Ïe podobne siln˘m záÏitkom
musí byÈ nielen púÈ do aÏ takmer mód-
ne preferovanej Compostelly, no aj na
augustové pripomenutie si jubilea úmr-
tia michalovského básnika a exulanta
Gorazda Zvonického ãi ciest po stopách
tohtoroãn˘ch e‰te o ãosi v˘znamnej‰ích
a okrúhlej‰ích jubileí sv. Cyrila a Meto-
da, ale aj ªudovíta ·túra. V súvislosti so
·túrom neobíìte Modru, ãi Devín a mi-
moriadnu v˘stavu na Bratislavskom
hrade o Veºkej Morave. 

SND sa v uplynulej sezóne koneãne
prezentovalo slovenskou produkciou.
Pozoruhodn˘m predstavením o ·túrovi,
biografiou   moravského Slováka Ko-
menského alebo polemickej‰ie a tragic-
kej‰ie vyhrotenou  interpretáciou
posledného veºkomoravského vládcu
Mojmíra. Keì zlyhá kultúrne centrum,
ão sa neraz stáva aj v jeho hlavn˘ch

in‰titúciách, mal by iniciatívne zareago-
vaÈ vidiek. Potom by sa neodpustiteºne
KOLEKTÍVNE nezabudlo na na‰ich  gé-
niov a v˘znamné in‰titúcie. Na v˘roãia
ich vzniku, ãi Ïivotné jubileá.  Tohto ro-
ku napríklad na 550. v˘roãie zaloÏenia
Academie Istropolitany, 400 rokov od
úmrtia  Vavrinca Benedikta z NedoÏier
ãi  275. v˘roãie úmrtia maliara Jána
Kupeckého.

Ak si ani celoslovenské in‰titúcie
„nev‰imnú“ ani také jubileá ako dátum
Viedenskej arbitráÏe ãi zatváranie klá‰-
torov v barbarskej noci, existuje moÏ-
nosÈ  zakúpiÈ si ãi zapoÏiãaÈ o t˘chto
udalostiach dokumenty, napríklad aj
z ÚPN.  ÎiadaÈ ich do va‰ich kniÏníc
a ‰kôl a diskutovaÈ o nich. (Napríklad aj
knihu z opavskej univerzity Moskevská
pohfiebi‰tû, 2013, zaznamenávajúcu
utajene popraven˘ch Slovákov a âe-
chov v Moskve, poãas vlády Sovietov.)
Rovnako  o filmoch, dokumentoch, kto-
ré zbytoãne vzbudili vá‰nivé reakcie
niektor˘ch historikov, priamo ãi nepria-
mo Ïiadajúcich cenzúrne zásahy v RTVS.
Podobne ako v ãase normalizácie. Len
preto, Ïe sa taká zloÏitá etapa na‰ich
dejín, ako prvá Slovenská republika, ne-
interpretovala podºa ich ustálen˘ch
schém a téz.  Lebo mlad‰ia generácia
reÏisérov a scenáristov ako ·tric a Ostri-
chovsk˘, v spolupráci s in˘mi historikmi,
ich diskusne vnímala inak - práve ako
v˘zvu do dialógu a prehæbeného
poznania. 

Viliam Jablonick˘

KULTÚRA
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Kultúra je výzvou k dialógu a poznaniu



Pokraãovanie z 1. strany

Podpaºovali nám domy, po no-
ciach vraÏdili na‰ich kÀazov a tak
sme opú‰Èali svoje rodisko. Bolo to
veºmi smutné obdobie. Mal som
dvanásÈ rokov, keì sme sa zloÏit˘mi
cestami dostali na Slovensko. 

Îiaº, tieto udalosti nie sú do-
siaº dostatoãne zmapované a na
Slovensku známe.  Z ãoho prame-
nila tá nenávisÈ Poliakov? 

Dnes sú to uÏ zbytoãné otázky.
Bol som niekoºkrát na mieste, kde
stál ná‰ dom. Vyhorel, priãom v piv-
nici sa nám udusil pes. Spomienky
ma tam vÏdy vedú. Pásol som dve
kravy.  Jedna mala ãiernobiele fºaky,
bola to nádherná krava. Druhá bola
taká obyãajná. Zrazu sa predo mnou
objavil sused v spoloãnosti  muÏa
s pu‰kou. Zobrali mi jednu kravku.
Keby som im ju nedal, iste by ma
zabili. 

Ale to uÏ bol vojnov˘ stav? 
Hej, vojnov˘ stav. Poºské vojsko

s mal˘mi kanoníkmi  tiahlo do lesov.
My sme b˘vali na kraji lesa.  Raz sa
rozch˘rilo, Ïe idú kone braÈ. Moja
sestra Júlia neváhala a odviedla  kone
hlboko do lesa. Nosil som jej tam
jedlo. Inokedy, keì sme pásli kravy,
pri‰li k nám takí, ão tam naÈahovali
drôty. Vypytovali sa, ãi tu nie sú
Nemci. Povedali sme, Ïe sú v kúpe-
ºoch. A v noci bolo veºké bombar-

dovanie. Niektoré dediny boli úplne
zrovnané so zemou. 

Také silné záÏitky z detstva sa
nemohli neodzrkadliÈ vo va‰ich
dielach. Ktoré z nich   ovplyvnili
va‰u tvorbu?

Ostali mi aj pekné záÏitky z det-
stva. Otec bol diakon, predspevoval
v kostole, na to sa nedá zabudnúÈ.
Tie nádherné spevy v staroslovenãi-
ne. A predov‰etk˘m  nádherné dre-
vené kostolíky a kaplnky v krajine,
z ktor˘ch ãerpám in‰piráciu  v mojej
sochárskej aj maliarskej tvorbe. Do
svojich sôch napríklad zakompono-
vávam písmena hlaholiky. Keì som

po rokoch nav‰tívil tie miesta, mnohé
kostolíky boli zrovnané so zemou.
Na‰iel som tam mal˘ Ïelezn˘ kríÏ
z kostola, do ktorého sme chodili.
Mám ho zabudovan˘ v murive atelié-
ru a tvorí súãasÈ jeho architektúry. Na
mieste zbúraného kostola sa e‰te na-
chádzala kamenná krstiteºnica. Kto-
vie, ão sa s Àou stalo.

Kde je zaãiatok va‰ej umelec-
kej dráhy?

Keì sme pri‰li na Slovensko,
najprv sme b˘vali v Dvornikoch pri
Hlohovci. UÏ vtedy som vyrezával do
dreva. Moje práce sa dostali na neja-
kú ‰kolskú v˘stavu a vtedy ma pozval
do skutoãného ateliéru sochár Voj-
tech Ihrisk˘. Dal mi modelovaÈ do hli-
ny pokrãenú handru. No predt˘m
som nikdy nemodeloval. Inokedy do-
niesol malú sádrovú so‰ku Venu‰e
a povedal mi, aby som to vyrezal do
dreva. To boli moje v˘tvarné za-
ãiatky. 

Do veku dospelosti ste vstu-
povali v 50. rokoch minulého
storoãia, známych politick˘mi
procesmi. Postihli najmä inteli-
genciu, umelcov, kÀazov, slobo-
domyseºn˘ch ºudí. Dostali ste sa
do konfrontácie s novou mocou
alebo pocítili ste útlak?

V tom ãase sme sa nasÈahovali
do Baky. V Bake bol kÀazom Horváth

NÁŠ ROZHOVOR
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Neplače za rozbitými sochami

Andrej Rudavsk˘ Foto Eva Zelenayová

Trojmetrová socha Slnovrat a jej zvy‰ky. Foto archív rodiny Rudavsk˘ch



a keì zatvárali gréckokatolíckych
kÀazov, celú na‰u rodinu prepísal na
rímskokatolíkov. Otec dostal nejakú
pôÏiãku, kúpil samoviazaãe, mláÈaã-
ky, nakúpil v‰etko ão potreboval
modern˘ poºnohospodársky statok.
Viem, Ïe to bola prvá mechanizácia
na Îitnom ostrove.  Do ‰koly som
chodil v Dunajskej Strede, odkiaº ma
moja  uãiteºka nasmerovala do Ban-
skej ·tiavnice na rezbárske oddelenie
k sochárovi  Antonovi  Drexlerovi.
Po roku som pokraãoval v Bratislave
na Strednej ‰kole umeleckého prie-
myslu, kde pôsobil aj mlad˘ sochár
Ludvik Korko‰. V tom ãase mi zomre-
la mama a otec vedel, Ïe si s 20 ha
pôdy sám neporadí. Dal teda pôdu
do druÏstva. To som e‰te nevedel, Ïe
t˘mto ãinom  mi vlastne otvoril cestu
k ‰túdiu na vysokej ‰kole. 

Ako ste sa o tom dozvedeli?
Nezabudol mi to pripomenúÈ

rektor ‰koly. ·tudoval som na Vyso-
kej ‰kole umeleckého priemyslu
v Prahe u profesora Wagnera. V tom
ãase sa kládol dôraz na realizmus a ja
som na ‰tátnice robil sochu v kove
„Sila ºudskej my‰lienky“.  Symbolicky
sa dot˘kala  hviezd. Bolo to v roku
1960, e‰te pred letom Gagarina
okolo Zeme. 

Je o vás známe, Ïe v 70. ro-
koch va‰e sochy likvidovali. Aj
kaplnky? Máte to zdokumento-
vané?

Mnohé z nich uÏ nie sú. Zniãili
ich buldozérmi. V bratislavskej  Da-
nubiane je moja socha Karpatská
rapsódia, v ktorej je zakomponovan˘

fragment zniãenej sochy - kaplnky.
Na vlastné oãi som videl, ako cez Àu
prehodili dvojcentimetrov˘ gumen˘
koberec a následne vyletela do
vzduchu. V roku 1962 som mal prvú
v˘stavu v Galérii Cypriána Majerníka.
Vtedy ma oslovili kolegovia a stal
som sa   ãlenom  skupiny  Mikulá‰a
Galandu. V‰etk˘ch nás vylúãili zo
Zväzu slovensk˘ch v˘tvarn˘ch umel-
cov. V roku 1973 zasadal ústredn˘
v˘bor komunistickej strany. Potom
chodili komisie a oznaãovali sochy,
ktoré budú búraÈ. Mohol som sa iba
bezmocne  pozeraÈ, ako dynamitom
rozstrieºali moju sochu Slnovrat,
Laluhovu keramickú stenu a Jan-
koviãovu fontánu. V Bratislave bolo
vtedy zbúran˘ch tridsaÈosem sôch.
Mne zniãili sedem. Niektoré frag-
menty mojich sôch, ale aj sochy
Kaveckého som objavil v zabudnu-
tom kameÀolome pri Devínskej
Novej Vsi. Mal som prehºad, kde sa
ão nachádza, lebo som pre‰iel v‰etky
smetiská.

Muselo to byÈ veºmi skºuãujú-
ce. Malo to nejak˘ v˘znam? 

Iste, lebo po NeÏnej revolúcii sme
mohli ísÈ na tie miesta  s kamerou
a americk˘m filmárom, ktor˘ nakrútil
film o na‰ej rodine „Poì brat, ideme
do Ameriky“. Boli to veºmi ÈaÏké
ãasy. Roky nás predvolávali ku dvom
levom a vypoãúvali. V‰etk˘ch vylú-
ãen˘ch umelcov. 

Ako ste toto obdobie preÏíva-
li? Dnes na tie roky niektorí

spomínajú s nostalgiou. Boli aÏ
také neznesiteºné?

Ako sa dalo pochopiÈ a prijaÈ bú-
ranie  sôch? Ako sa dalo ÏiÈ v neisto-
te? Dokonca sa nám zastrájali, Ïe aÏ
tie sochy zbúrajú,  vyjde najavo, ão
sme do ich  základov vloÏili, aké do-
kumenty. Mali sme dve deti, nebolo
jednoduché ÏiÈ bez prostriedkov.
Kvôli zloÏitej situácii a umeleckej
neslobode sa na‰e deti dcéra aj syn
poãas ‰túdia na vysokej ‰kole roz-
hodli emigrovaÈ do USA. Nevedeli
sme, ãi sa e‰te niekedy v Ïivote stret-
neme. KaÏdého, kto vtedy emigro-
val, odsúdili na dva roky väzenia.
Bolo to veºmi smutné obdobie. Po
roku 1989 ich rehabilitovali. 

Aj va‰i Vierozvestcovia sú
v USA.

Áno, sú pred vstupom do budo-
vy OSN v New Yorku. No oni, na roz-
diel od mojich detí, pri‰li do Ameriky
aÏ po roku 1989. Súso‰ie obopínajú
písmená hlaholiky a pripomínajú po-
solstvo z dávnych vekov: „âi nejde
dáÏì od Boha na v‰etk˘ch rovnako?
Alebo ãi slnko nesvieti na v‰etk˘ch?
âi ned˘chame vzduch rovnako v‰et-
ci?“ Vytvoril som aj kamennú tumbu
sv. Kon‰tantína - Cyrila pre nádvorie
Baziliky San Clemente v Ríme. Pri
tejto príleÏitostí som sa stretol  s pá-
peÏom Jánom Pavlom II. Boli to
nezabudnuteºné chvíle.   

Eva ZELENAYOVÁ
(Na str. 16: Ján Kulich „zasahuje“

proti Rudavského v˘stave.)

NÁŠ ROZHOVOR
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Zvy‰ky kovovej kaplnky.
Foto archív rodiny Rudavsk˘ch

âast˘m motívom v Rudavského tvorbe je tvár. Na obr. vytesaná 
do achátu. Foto Eva Zelenayová



Obãas poãujem vetu, Ïe za socia-
lizmu bolo lep‰ie. Ale kto sa takto
vyjadruje? No predov‰etk˘m tí, kto-
r˘m to bolo jedno. Ktorí krstili deti
100 km od svojej farnosti, ktorí ani
nádychom sa nepriznávali ku svojej
viere, ktorí plnili socialistické záväzky
a chodili na politické ‰kolenia. Ktorí
sa v prvomájovom sprievode klaÀali
modlám na tribúne a umelo prevolá-
vali nauãené a nanútené heslá, ktorí
potom zjedli teplé párky a vypili pivo
ãi tvrd˘ alkohol, skratka tí, ktorí mali
síce svoj vlastn˘ názor, ale sa ním ve-
rejne neprezentovali. 

Ale Ïili tu aj takí, ão za svoj názor,
in˘ neÏ  hlásala diktatúra proletariátu,
boli popravení, usmrtení pri úteku
cez hranice, zomreli vo väzniciach,
odvleãení do sovietskych gulagov,
alebo najkraj‰ie roky svojho Ïivota
preÏili v ãesko-slovensk˘ch komunis-
tick˘ch koncentraãn˘ch táboroch. 

Odkiaº k nám pri‰la táto tyrania?!
V roku 1946 v májov˘ch voºbách Slo-
váci volili Demokratickú stranu, ktorá
mala vo svojom programe zakotvené
kresÈanské a demokratické princípy.
V âechách zvíÈazili komunisti. A tak
vznikla pôda na vyvolanie vládnej
krízy s následn˘m nástupom komu-
nistickej strany.

Prezident Bene‰ pod tlakom
komunistov 25. februára 1948 prijal
demisiu demokratick˘ch ministrov
a vymenoval novú vládu, kde komu-
nisti získali väã‰inu.   

Predseda zboru povereníkov
Gustáv Husák po dohovore s Klemen-
tom Gottwaldom odvolal v‰etk˘ch
povereníkov za Demokratickú stranu.
Vznikol nov˘ Zbor povereníkov, ktor˘
mal tieÏ väã‰inu komunistov a ktoré-
mu predsedal Gustáv Husák. Tak
Husák dokázal kolaborantstvo na pro-
tidemokratickom februárovom puãi
komunistov, ktor˘ si svoju zradu
zopakoval aj v roku 1968, keì sa stal
architektom tvrdej normalizácie. To je
len pripomenutie t˘m, ktorí mu chcú
v Bratislave -  Dúbravke stavaÈ pamät-
nú tabuºu s reliéfom. âlovekovi, ktor˘
i‰iel cez m⁄tvoly.

Vo februári 1948 vznikli ªudové
milície - päsÈ komunistickej strany
(v decembri 1989 mali 84 820 ãle-
nov). Zaãalo sa perzekuovanie a kruté
prenasledovanie ºudí nesúhlasiacich
s tak˘m v˘vinom politiky. Za svoje po-
litické a náboÏenské presvedãenie bo-
li väznení, ostatní stratili  zamestna-
nie, deti sa nedostali do ‰kôl. Rodinní
príslu‰níci ostali na okraji spoloãnosti.
Zaãala sa honba na cirkev a ich
ãeln˘ch predstaviteºov – biskupov.
Nastala cenzúra tlaãe a nesloboda
slova. Boli uzatvorené hranice. 

V septembri 1948 bol schválen˘
Zákon o táboroch nútenej práce.
Vznikli komunistické koncentraãné
tábory za úãelom ÈaÏby uránovej rudy
pre  Sovietsky  zväz. NajÈaÏ‰ie  boli
RovnosÈ, SvornosÈ a Bratstvo na
Jáchymovsku a Vojna v Pfiíbrame.
Zaãali sa politické procesy za pomoci
bezcitnej ma‰inérie ·tátnej bez-
peãnosti.

A v˘sledok je katastrofálny:
� Na nepodmieneãn˘ trest odÀa-

tia slobody bolo v âesko-Slovensku
v rokoch 1948-1989 protiprávne od-
súden˘ch 205 486 osôb. Z politick˘ch
dôvodov v tomto ãasovom období
popravili 250 osôb. Vo väzniciach
zomrelo pribliÏne 4500 ºudí. 

� Pri pokusoch o prekroãenie
hranice na Západ zahynulo najmenej
500 ºudí, do 600 ºudí zavraÏdili vy‰et-
rovatelia ·tátnej bezpeãnosti pri v˘-
sluchoch.

� Do táborov núten˘ch prác na
Donbase a Kaukaze bolo odvleãe-
n˘ch 7 422  ãesko-slovensk˘ch obãa-
nov, priãom väã‰iu ãasÈ z nich tvorili
Slováci.

� 400 000 ºudí u‰lo alebo bolo
vyhnan˘ch z republiky.

Tieto ãísla nie sú úplné, pretoÏe
v˘skum zloãinov komunizmu v âes-
ko-Slovensku  pokraãuje ìalej.

V‰etk˘m, ktorí preÏili toto neºud-
ské utrpenie a ktorí dodnes nedostali
ospravedlnenie od svojich muãiteºov,
patrí na‰a úcta a obdiv.

Juraj Vrábel

KOMENTUJEME
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Pieta 
v straníckom
štýle

Na dvoch pietnych augustov˘ch
spomienkov˘ch akciách – pripome-
nutí si zaãiatku okupácie 21.augusta
v Bratislave pri aule Právnickej fakul-
ty UK, aj 22.augusta v Leopoldove
pri väznici, kde si politickí väzni uctili
pamiatku väznen˘ch a umuãen˘ch
komunistickou totalitou sa objavilo
aj viacero politikov-straníkov. Ako
b˘valého poslanca ma iritovali najmä
stranícky ladené úãasti SDKÚ-DS,
KDH a OªaNO, dokonca s odznakmi
na klopniach. Zdá sa, Ïe poslanci-
straníci verne kopírujú svojich ‰éfov.
Videl som tam farizejstvo aj nebotyã-
nú drzosÈ... Najmä od poslankyne
Janky ·ípo‰ovej, dcéry b˘valého poli-
tického väzÀa a „kolegyni“ by som
neoãakával zneuÏitie zhromaÏdenia
na rozdávanie osobnej a straníckej
propagácie Matoviãovho hnutia. 

Poãas aktívnej kariéry som sa
ako ústavn˘ ãiniteº zúãastnil mno-
h˘ch pietnych akcií a slávností, no
ani na jednej ma ani len nenapadlo
úãastníkom rozdávaÈ svoju osobnú ãi
stranícku propagáciu a to som mal
aj oficiálny status reprezentanta Ná-
rodnej rady SR, ako predseda posla-
neckého klubu. Príhovory poslancov
ako reprezentantov svojich politic-
k˘ch subjektov, neschopnosÈ aspoÀ
na tak˘chto pietnych akciách odo-
sobniÈ sa od straníckej príslu‰nosti
a reprezentovaÈ len status ústavné-
ho ãiniteºa-poslanca, ktor˘ prirodze-
ne vzdáva úctu obetiam komunistic-
kej totality,  sú podºa mÀa viac, neÏ
len trápne faux pas. 

A tak jedinou ako tak pozitívnou
lastoviãkou bolo, Ïe aj keì sme na
oboch akciách od organizátorov
z KPVS nedostali priestor na prího-
vor, aspoÀ sme tam boli privítaní,
spomenutí a mali dôstojn˘ priestor
na poloÏenie vencov.

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO

Odkiaľ prišla tyrania



Interpretácia dejín 2. polovice 20.
storoãia je trvalo silne podmienená v˘-
sledkami 2. svetovej vojny. To platí
v‰eobecne, ale na Slovensku zvlá‰È.
Tie boli nielen politické, ale aj ideolo-
gické. Platí nepísaná zásada, Ïe status
quo, ktoré nastolili víÈazi tejto vojny,
je trvalo platná podmienka interpretá-
cie dejín. Historik by mal byÈ oslobo-
den˘ od tohto tlaku a skúmaÈ iba
faktografiu. Po roku 1945 sa vzhºa-
dom na existenciu Slovenského ‰tátu,
ktor˘ bol spojencom porazeného Ne-
mecka, nepripú‰Èal názor, Ïe tento
‰tát mohol maÈ aj nejaké pozitíva,
ktoré objektívne aj mal. KeìÏe sa deji-
ny museli skúmaÈ z ãesko-slovenské-
ho pohºadu, negatívne videnie sloven-
ského emancipaãného pohybu (vo
veºmi nepriazniv˘ch vojnov˘ch pod-
mienkach)  sa iba posilnilo, ba urãit˘m
spôsobom zafixovalo. Po roku 1948
k tomu pristúpil e‰te povinne záväzn˘
marxistick˘ v˘klad dejín s neslávne
známymi pojmami „klérofa‰istick˘
‰tát“ a s odsudzovaním politického
katolicizmu, s ktor˘m sa spájal aj
„‰kodliv˘“ slovensk˘ nacionalizmus.     

Slobodu môÏe priniesÈ len ten,
kto je sám slobodn˘. Úbohí ºudia
naverbovaní do Stalinovej âervenej
armády boli zotroãení obyvatelia
totalitnej krajiny, kde krutá totalitná
diktatúra  trvala uÏ 28 rokov. Oni
sami nemali ani osobnú,  ani spolo-
ãenskú slobodu. âo nám priniesli?
Diktatúru komunistov! UÏ roku 1945
mali komunisti v rukách v‰etky kºúão-
vé mocenské rezorty. Vo februári
1948 nám tu potom s Bene‰om
zahrali iba malú fra‰ku.   

Aj historiografie veºk˘ch národov
(americká, ruská, britská, francúzska
atì.) sú pri interpretácii dejín tohto
obdobia stále ovplyvnené politick˘m
hodnotením, nastolen˘m na konci 2.
svetovej vojny, ktor˘ zásadn˘m spôso-
bom ovplyvÀuje práve jej vojenské sú-
vislosti. Vyzdvihuje najmä vojensk˘ zá-
mer vojny – prispieÈ k poráÏke

Nemecka, s ãím sa zhoduje so zámer-
mi celej protifa‰istickej koalície Spo-
jencov a Sovietskeho zväzu. Táto
ideológia víÈazov vojny limituje aj his-
toriografiu. Historici by sa nemali
vyjadrovaÈ jazykom politikov. No ne-
vidno úsilie o objektivizáciu. Je nepri-
merané a nesprávne viazaÈ v˘klad
dejín na v˘sledky 2. svetovej vojny.
NemoÏno trvalo deliÈ svet na „víÈa-
zov“, ktorí mali „pravdu“ a poraze-
n˘ch, ktorí nemali „pravdu“, ba ani
právo brániÈ sa. Îiaº, obidve svetové
vojny sa neskonãili mierom medzi bo-
jujúcimi stranami, ale diktátom jednej
strany a pokorením druhej strany. To
predt˘m v medzinárodnom práve
nebolo. Ani porazen˘ nestratil tvár.
Zmenu spôsobila jednak nacistická
ideológia, ale aj neadekvátna chuÈ na
pomstu zo strany „víÈazov“. V tak˘ch
niãiv˘ch vojnách, aké boli v 20. stor.,
niet víÈazov a porazen˘ch, sú len obe-
te na obidvoch stranách. T˘m treba
vzdaÈ pietu a netreba nikoho vyzdvi-
hovaÈ, Ïe bol na správnej strane.        

Vojna spôsobila, Ïe Sovietsky zväz
– pred vojnou ostrakizovan˘ ‰tát s po-
chybnou povesÈou – sa stal spolu
s Veºkou Britániou a Spojen˘mi ‰tátmi
krajinou, rozhodujúcou o povojno-
vom usporiadaní sveta. Poãas nej sa
vytvárali rôzne formy spolupráce t˘ch-
to mocností. Mimoriadny v˘znam
nadobudli schôdzky ich vedúcich
predstaviteºov Roosevelta, Stalina
a Churchilla. Z tohto hºadiska malo
mimoriadny v˘znam druhé stretnutie
veºkej trojky v Jalte, kde sa rie‰ila
najmä otázka povojnového osudu
Nemecka, ale aj Poºska. 

Pri spomienke na rok 1945 je e‰te
stále charakteristická „spojenecká“
prípadne transatlantická interpretácia
mocností antihitlerovskej koalície,
podºa ktorej rok 1945 znamená
„oslobodenie Európy“, „víÈazstvo nad
hitlerovsk˘m fa‰izmom“, ba dokonca
„triumf demokracie“. Táto interpretá-
cia je dominujúca v západnej Európe,

teda predov‰etk˘m vo Veºkej Británii
a Francúzsku (vrátane USA), ako aj vo
v˘chodnej Európe, to znamená
v post-sovietskej Ruskej federácii.

V stredozápadnej Európe, teda
v Nemecku a Rakúsku, majú spo-
mienky na rok 1945 ambivalentn˘
charakter: znamenal koniec vraÏednej
diktatúry, ale zároveÀ znamenal na
dlh˘ ãas aj „poráÏku“, „rozvrat, ba
dokonca „katastrofu“, „okupáciu“,
„justíciu víÈaza“ a „rozdelenie“, vo
v˘chodnej ãasti Nemecka okrem toho
aj zaãiatok novej diktatúry. 

Vo v˘chodnej Európe,  predov‰et-
k˘m v Poºsku a v troch pobaltsk˘ch
krajinách, má ‰ifra 1945 jednoznaãne
negatívny v˘znam, pretoÏe je takmer
identická so spomienkou na „Jaltu“.
„Jalta“ tu pritom znamená zradu zo
strany vlastn˘ch anglo-americk˘ch
spojencov prostredníctvom vydania
Stalinovi a kontinuálny prechod od
jedného diktátorského, cudzieho
etnického reÏimu k druhému.

Pluralita spomienok na rok 1945,
umoÏnená epochálnym rokom 1989,
nadobudla v politickom priestore for-
mu siln˘ch konfliktov pamäte. To pla-
tí primárne pre stroh˘ protiklad medzi
stredov˘chodnou Európou a v˘chod-
nou Európou. Z balticko-poºského, ale
aj  zo slovenského pohºadu znamená
rok 1945 prechod od jednej, nacistic-
kej cudzovlády k ìal‰ej, a síce k so-
vietskej cudzovláde. Naproti tomu
z ruskej perspektívy znamená rok
1945 „rozbitie hitlerovského fa‰iz-
mu“ a „oslobodenie národov Euró-
py“ – vrátane Estónska, Loty‰ska,
Litvy a Poºska. Tento rozpor v národ-
nom meradle preÏívame práve my na
Slovensku. Dnes oveºa intenzívnej‰ie
ako inokedy. Lebo pamätníci vymie-
rajú a t˘m, ão si nepamätajú rok
1945, elektronické média ponúkajú
obraz cudzí väã‰inovému slovenské-
mu videniu udalostí. 

Peter Mulík
autor je historik

V ZRKADLE ČASU
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Rok 1945
oslobodenie, obsadenie, alebo poroba?



Na internetov˘ch stránkach sme zaznamenali aktivi-
záciu sa slovenského exilu. Organizátori sa obrátili na
svojich priaznivcov s v˘zvou: Zabili ho i v Tvojom mene!
ëalej uverejÀujeme cel˘ text v˘zvy:

VáÏení a milí priatelia, pokúsme sa spolu transformovaÈ po-
novembrov˘ (17. november 1989) slovensk˘ ekonomick˘ exil
opäÈ na exil politick˘, zasadzujúci sa tvrdo za slovenskú ‰tátnu
samostatnosÈ neodvislú od ‰tvavej politiky NATO a multikultúr-
nej politiky Európskej únie a za zmenu politického reÏimu na
Slovensku od demokracie k lep‰iemu!

Poz˘vam Vás preto 29. augusta na Charitatívny pochod
slovenského exilu na Britsk˘ch ostrovoch za od‰kodnenie obetí
ãs. demokracie 1945-1947, Glasgow. 

Dôvod usporiadania pochodu je vyzbieraÈ finanãné pros-
triedky na projekt www.Rehabilituj.Sk (prevádzkovateº o. z. No-
vé slobodné Slovensko). Úãelom tejto zbierky je pri príleÏitosti
70. v˘roãia prvej popravy vykonanej 9. októbra 1945 na základe
rozsudku revoluãného retribuãného súdnictva tzv. Slovenskej
národnej rady, symbolicky od‰kodniÈ pozostal˘ch obete pplk. Já-
na ·migovského,  veliteºa Slovenskej armády povereného obra-

nou mesta Nitra. Pplk. ·migovsk˘ sa odmietol pridaÈ k tzv. Slo-
venskému národnému povstaniu namierenému proti slovenskej
‰tátnosti, aby neskôr takisto odmietol vydaÈ zbrane svojej posád-
ky nemeck˘m vojskám, ktoré v tom ãase zaãali odzbrojovaÈ Slo-
venskú armádu. Napriek tomu, alebo práve preto, bol po vojne
popraven˘ zastrelením na základe v˘sledkov zinscenovaného
súdneho procesu. A to v‰etko v ãase tzv. ãeskoslovenskej povoj-
novej demokracie! Pplk. Ján ·migovsk˘ napriek oãividnej politi-
zácii jeho procesu, nebol dodnes súdne rehabilitovan˘...

Dôstojník Slovenskej armády bol v ãase svojej popravy
otcom dvoch synov. Jeden z nich zomrel v útlom veku, druh˘,
pán Vladimír, dodnes Ïije vo veku 74 rokov. Opusten˘ Ïenou
vychoval sám vlastného syna a dnes vychováva i svoju vnuãku.
V˘ÈaÏok z pochodu bude zaãlenen˘ do ãiastky symbolického
od‰kodného, ktor˘m sa o. z. Nové slobodné Slovensko pokúsi
zmierniÈ súãasnú ÈaÏkú sociálnu situáciu pozostalého obete.

PomôÏme si navzájom vysporiadaÈ sa dôstojne s na‰ou
nespravodlivou minulosÈou, aby sme mohli o to energickej‰ie
vykroãiÈ vpred k slovenskej spravodlivej budúcnosti i v t˘chto
nanovo ÈaÏk˘ch ãasoch. Niet nikoho druhého a nebude uÏ inej
príleÏitosti; konajme preto ako poslední z moÏn˘ch!

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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� Na základe finanãného plánu, spracovaného
Annou Fodorovou 23.6.2015, organizácia e‰te v tomto
roku pripraví a vydá publikáciu s pracovn˘m názvom
„Pamätníky a pamätné tabule popraven˘m a dlhodobo
väznen˘m“. Redakciou bol poveren˘ Ján Ko‰iar. 

� V dÀoch 21. aÏ 23. septembra 2015 sa v Smoleni-
ciach uskutoãní    odborn˘ seminár na tému „Politickí väzni
v XX. storoãí“.  Predná‰aÈ budú historici Martin Lacko, Ivan

Mrva, Peter Mulík a Ivan A. Petransk˘. S ìal‰ími predná‰ka-
mi vystúpia Ján Liteck˘ ·veda a Rafael Rafaj.

� V septembri zasadne V˘konná rada PV ZPKO,
aby prerokovala dodrÏiavanie finanãného plánu roka.

� Predsedníctvo rozhodlo o spresnení zápisu z po-
rady komisie PV ZPKO v Îiline zo dÀa 31.3.2015. Bod 2
sa spresÀuje v tom zmysle, Ïe predsedníãkou Regionálnej
organizácie PV ZPKO v Pre‰ove je Mária Dvorãáková. 

AKTIVITY PREDSEDNÍCTA PV ZPKO

Slovenský exil je aktívny

1. septembra 1950 zriadilo ministerstvo národnej obra-
ny  prvé Pomocné technické prápory (PTP). Boli to vlastne tábory
nútených prác pre „politicky nespoľahlivé a asociálne osoby“, za
aké komunistický režim považoval najmä kňazov, rehoľníkov, bo-
hatších sedliakov, bývalých podnikateľov a slobodnejšie zmýšľajú-
cu inteligenciu.  Do ich zrušenia v r. 1954 prešlo nimi zo Slovenska
5 500 osôb.

1. septembra 1992 schválila SNR Ústavu Slovenskej
republiky. Pred hlasovaním zasadaciu miestnosť demonštratívne
opustili poslanci za MKDH a Spolužitie. Za ústavu hlasovalo 114
prítomných poslancov, 16 pslancov za KDH bolo proti a 4 poslanci
sa zdržali hlasovania.

4. septembra 1944 minister národnej obrany SR generál
F. Čatloš ušiel do Banskej Bystrice a dal sa k dispozícii vedeniu
československého vojska. To ho odovzdalo veliteľovi ruskej parti-
zánskej brigády A. S. Jegorovovi, ktorý ho 14. septembra spolu
s generálom J. Turancom deportoval do ZSSR. Tým sa otvoril prúd
deportácií Slovákov do ZSSR, ktorý potom postihol  desaťtisíce
občanov SR.

6. – 7. septembra 1944 povstalci v Liptovskom Svätom
Jáne v noci vyvliekli 46-ročného katolíckeho farára Rudolfa Sche-
du z jeho fary a vo svätojánskej doline ho hrozne mučili. Sťahova-
li mu kožu zo živého tela, dokaličili mu údy a trýznili ho, kým
v strašných bolestiach neskonal. Podobným spôsobom počas
povstania boli partizánmi a povstalcami zavraždení katolícki kňazi
Anton Šalát, farár v Hájnikoch, Ján Nemec, farár v Lieskovci pri
Humennom, klerik Imrich Teplan, študent 5. ročníka bohoslovia.

14. septembra 1947 povereníctvo vnútra  oznámilo, že
v Žiline bolo odhalené veľké sprisahanie proti republike. Zaistili
707 osôb, napospol bývalých členov HSĽS.  Obvinili ich, že chceli
obnoviť Slovenský štát a pripravovali atentát na prezidenta Bene-
ša. O niekoľko dní neskôr povereník vnútra M. Ferjenčík však
vyhlásil, že nebol zhabaný nijaký materiál, ktorý by potvrdil
prípravu atentátu na prezidenta.

15. septembra 1950 po tretíkrát uväznili spišského
biskupa Jána Vojtaššáka.

16. septembra 1950 Najvyšší súd v Prahe reformoval
rozsudok Štátneho súdu v Bratislave. Albert Púčik, Anton Tunega
a Eduard Tesár dostali trest smrti. Ľudovít Gálik doživotie.

21. – 25. septembra 1945 pred Národným súdom

v Bratislave sa konal proces proti veliteľovi nitrianskej posádky
pplk. Jánovi Šmigovskému, pretože neprešiel so svojou posádkou
na stranu povstalcov, ale zostal verný svojej prísahe Slovenskej
republike. Odsúdili ho na smrť zastrelením a 9. októbra rozsudok
vykonali.

30. septembra 1938 sa Česko-Slovenská vláda  podrobi-
la diktátu Mníchovskej dohody. Č-SR stratila približne jednu tretinu
svojho územia i obyvateľstva. Tým sa začal rozklad česko-sloven-
ského štátu.

Koniec septembra 1946 Dr. Juraj Šujan, ktorý bol obža-
lobcom v procese proti Jozefovi Tisovi, vo svojich spomienkach
zaznamenal, že na stretnutí všetkých predsedov senátov Národné-
ho súdu a prokurátorov Úradu obžaloby predseda Národného sú-
du Dr. Igor Daxner im povedal: „Aby ste to všetci vedeli: Bol som
spolu s niekoľkými predstaviteľmi odbojových zložiek na návšteve
u prezidenta  Beneša v Topoľčiankach. Keď sme už boli na odcho-
de, požiadal som ho, aby som mohol u neho ešte pobudnúť ako
predseda Národného súdu. Dôverne som sa ho opýtal, ako sa díva
na Tisov prípad. Otvorene mi povedal: Tiso musí visieť. Hovorím
vám to preto, lebo aj medzi nami sú takí, ktorí si prajú iný koniec“
(Rukopis Spomienky obžalobcu, s. 60 – 61).

STALO SA
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✞ Vo veku 79 rokov, 13. júla
2015, zomrela Paulína LATINÁ-
KOVÁ z Heºpy. Posledná rozlúãka sa
konala 16. júla 2015 v rímskokato-
líckom  kostole. Pochovaná bola na
miestnom cintoríne v Heºpe.

✞ Zaznamenali sme oznam Re-
gionálnej organizácie PV ZPKO
v Banskej Bystrici,  Ïe 7. septembra
2013 zomrela dlhoroãná ãlenka PV
ZPKO Elza CHOMOVÁ.

Pozostal˘m prejavujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRISPELI NA ČINNOSŤ

BrÀák Peter, JUDr., Bratislava 50 EUR
Holecová Terézia, ·enkvice 20 EUR
Suchá Magda, USA 100 USD

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Pozdrav zo zámoria
Vìaãím vám za kaÏdé pravidelne poslané Svedectvo. Mnohé ãlánky mi pri-

pomínajú desaÈroãné bolestné utrpenie môjho manÏela v komunistickom lágri.
BoÏiemu milosrdenstvu vìaãím za 45. roãn˘ manÏelsk˘ Ïivot po jeho návrate
z väzenia. Prajem vám radosÈ z roboty, trpezlivosÈ a zdravie Magda Suchá

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sym-

patizanti, priatelia. Na‰a organizácia
dlhodobo  zápasí s ne‰tandardnou
situáciou, keì pripravuje plány svojej
ãinnosti bez krytia finanãn˘mi pro-
striedkami. Nedostatok peÀazí  nás
núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o po-
moc. Vydávanie Svedectva nie je ìa-
lej 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 vy-
chádzaÈ, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci  by sa tomu aj pote-
‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podpo-
rovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli,
a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc
pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj
príspevok na ãíslo úãtu:
4000128109/3100, ‰pecifick˘
symbol: 1212, alebo sa kontaktujte
na tel. ãíslach  0905 737 790
a 0902 199 429.  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 pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod.
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. (r)

V˘znamného Ïivotného jubilea  87
rokov sa 6. augusta 2015 doÏila
AlÏbeta IHNÁTKOVÁ z Michaloviec.
Dodatoãne jej blahoÏeláme. 

V septembri si pripomíname
v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov a priaznivcov.

40 rokov
Helexová Mária, B. Bystrica 15.9.1975

50 rokov
SvoreÀová SoÀa, Bratislava 12.9.1965
âauãík Marián, Ing.,Bratislava

22.9.1965
Hudecová Anna, Limbach 12.9.1965

65 rokov
Ve‰túr ·tefan, Veºk˘ Krtí‰ 22.9.1950

70 rokov
âiriová Juliana, Veºk˘ Krtí‰ 24.9.1945

80 rokov
Nemãoviãová Jozefa, Vinosady

18.9.1935

81 rokov
Vasková Mária, KatúÀ 18.9.1934
Hagara Martin, Ing., Bojnice

17.9.1934
Zajacová Jela, Martin 8.9.1934
Laurinãíková Helena, Mokraì

6.9.1934
Mesáro‰ová Melánia, Abrahám

2.9.1934

82 rokov
Stoklasová Helena, SmiÏany

19.9.1933

Gallová Mária, Dobrá 12.9.1933
Mada Milan, DráÏovce 12.9.1933

84 rokov
Labudová Mária, Hrabu‰ice 5.9.1931
Suchánková Terézia, 
Ladomerská Vieska 2.9.1931
Dammová Marta, Bratislava

5.9.1931
BlaÏíãek Ervín, Malacky 28.9.1931

85 rokov
Kalafut Franti‰ek, Bratislava

12.9.1930

87 rokov
Gavenda Miroslav, Trenãín Opatová

18.9.1928

89 rokov
·kolník Ján, Poltár 24.9.1926
Viliam Îofãík, Rudina 23.7.1926

91 rokov
Kurtová Margita, Trnava 19.9.1924
Reichbauerova Melánia, Pezinok

10.9.1924

92 rokov
Hakelová Lídia, Bratislava 17.9.1923

Jubilantom
srdeãne blahoÏeláme

PRIPOMÍNAME SI
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