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Kam smeruje Ústav pamäti národa
Patrí do generácie mla-

d˘ch historikov. Narodil sa
v roku 1976, magisterské ‰tú-
dium archívnictva a histórie
na Filozofickej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave
zaãal ‰tudovaÈ a ukonãil po
tzv. neÏnej revolúcii. Dokto-
randské ‰túdium v odbore
slovenské dejiny absolvoval
v Historickom ústave SAV. Ha-
bilitoval na Filozofickej fa-
kulte Pre‰ovskej univerzity.
V rokoch 2007-2013 zastával
funkciu predsedu správnej ra-
dy Ústavu pamäti národa
(ÚPN). Zaoberá sa dejinami
Slovenska v 20. storoãí, pre-
dov‰etk˘m vzÈahmi ‰tátnej
moci s cirkvami a náboÏensk˘-
mi spoloãnosÈami a proti-
cirkevn˘mi perzekúciami. Je
ãlenom redakãnej rady Sve-
dectva, doc. Mgr. IVAN A. PET-
RANSK ,̄ PhD.

● O histórii sa hovorí, Ïe je
slúÏkou reÏimu. Vedeli ste o tom,

keì ste sa rozhodli ‰tudovaÈ ten-
to vedn˘ odbor?

Keby som sa narodil o desaÈ ro-
kov skôr, pre históriu by som sa prav-
depodobne nerozhodol, a to práve
kvôli tomu, ão spomínate. V ãase
môjho stredo‰kolského ‰túdia sa
v‰ak historická veda práve vymaÀo-
vala zo svojho nedôstojného posta-

venia a bolo moÏné slobodne skú-
maÈ dovtedy tabuizované ãi skresºo-
vané témy. To podnietilo aj mÀa
k hlb‰iemu záujmu o dejiny.

● Narodili ste sa v Nitre.
Ovplyvnilo toto mesto va‰e naze-
ranie na históriu?

Pokraãovanie na 10. strane

Ivan A. Petransk˘ ako predseda Správnej rady ÚPN. Foto Pavel Kastl
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Novoroãn˘ úvodník som pôvodne chcel tak˘
pokojn˘, hoci aj o niektor˘ch nadãasov˘ch hod-
notách alebo aspoÀ o knihách, ktoré sa zam˘-
‰ºajú nad váÏnymi vecami... Napríklad pod strom-
ãek som dostal skvelú knihu rozhovorov dvoch
argentínskych spisovateºsk˘ch matadorov, Sábata

a Borgesa, kde hneì na zaãiatku uvaÏujú o tom, naão vlastne vy-
chádzajú noviny, robené pre zabudnutie, a ktoré oni k svojmu
literárnemu a duchovnému rastu vôbec nepotrebovali. âi by ne-
staãili jedny noviny do roka, prípadne tak jedny za storoãie...

Îiaº, práve novinami sa musím v tomto úvodníku zaoberaÈ,
presnej‰ie internetov˘m portálom „aktuality.sk“. Navy‰e, veºmi
neserióznym. Keì sme ich e‰te 13. mája 2020 Ïiadali o uverejne-
nie odpovede na manipulácie a nepravdy, ktoré o nás popísali,
ani sa neunúvali. Po krátkej prestávke, v novembri minulého ro-
ka, opäÈ na nás zaútoãili. Títo na‰i liberálni humanisti zapálene
bojujú za blaho celého ºudstva, od antidiskriminácie aÏ po zacho-
vanie brazílskych pralesov, ale zachovanie slobody slova na Slo-
vensku t˘chto svetoobãanov vôbec netrápi. Naopak, tvrdo proti
nemu bojujú. Nám je jasné, Ïe na‰e konzervatívno-kresÈanské
hodnoty sú v mnohom protikladné liberálnym. Nech sa teda to-
mu venujú vo svojich ãlánkoch. Nech diskutujú koºko chcú, my
sme sa nikdy Ïiadnej diskusii nevyh˘bali. Tu treba podotknúÈ len
toºko, Ïe aj keì sa obãas siahne vedºa – veì kto je dokonal˘? –
tak so vzácnym darom a dobrom, ktoré predstavuje sloboda slo-
va, to nesmie nijako kolidovaÈ. Ani ho nesmie spochybniÈ. No
diskusia nech zostane medzi nami. Nieão ako férovka medzi
chlapmi. 

Udávajú nás politikom
Ale denuncianti medzi ãestn˘ch chlapov nikdy nepatrili. Pre-

toÏe na‰i mladí stachanovci liberálneho pokroku na to idú ináã.
Zákern˘m udavaãstvom v ‰t˘le Pavku Morozova, ktor˘ udal aj
vlastn˘ch rodiãov. âo je uÏ medzi novinármi  útoãiacimi slovom,
doslova perverzné. A tak sa vybrali za celou plejádou politikov.
A to ani nie tak preto, aby Ïalovali, ale aby na‰u organizáciu zni-
ãili, zniesli zo sveta. PretoÏe potomkovia boº‰evikov niã iné ani
nevedia, iba súpera, ktor˘ nezdieºa ich jedin˘ a jednotn˘ svetoná-
zor, vyhladiÈ. Tu treba zdôrazniÈ, Ïe útok proti slobode slova je aj
útokom proti Ústave SR, ão najmä politickí väzni povaÏujú za ÈaÏ-
k˘ zloãin. Trochu nemilo ma prekvapil miestami submisívny
postoj niektor˘ch politikov. UÏ som len ãakal, kedy na‰im úderní-
kom prisºúbia, Ïe nás opäÈ po‰lú do Jáchymova. To sa ich tak bo-
ja? A preão? Okrem nám tak známeho kádrovania nech˘balo
ani ìal‰ie staré komunistické dediãstvo – voºakedy sa hlásalo, Ïe
v‰etky peniaze nám dáva strana, teraz sú to zase peniaze od
„‰tátu“. Nie váÏení, to nie sú peniaze „‰tátu“, on len prerozde-

ºuje to, ão sme MY zarobili, v‰etci platcovia daní. Sú to teda pe-
niaze, na ktoré aj my máme nárok. V demokracii nie je rozdiel
v právach pre vládcov a ovládan˘ch. TakÏe rozdeliÈ sa majú podºa
platn˘ch zákonov. V zákone ã. 526/2010 Z. z. sa hovorí, Ïe
úãastníci protikomunistického odboja majú právo na zabezpeãe-
nie základn˘ch podmienok pre ãinnosÈ svojho obãianskeho zdru-
Ïenia. 

UÏ nás pomaly prestáva baviÈ stále opakovaÈ, aké morálne
zásluhy majú politickí väzni na demokracii, keìÏe to uÏ vyzerá
ako komunikácia s hluch˘mi. Smutn˘m vysvedãením posledn˘ch
vlád je, Ïe na‰a organizácia uÏ dlhoroãne Ïivorí na hranici preÏi-
tia, ão v‰etci na‰i ãlenovia aÏ príli‰ dobre vedia. 

Protikomunistické heslá nestačia
Od  novej garnitúry, ktorá sa dostala k moci tvrd˘mi útokmi

na boº‰evikov, navy‰e ich slovník, ale aj návrhy zákonov sa len tak
hm˘ria protikomunistick˘mi heslami a „odkazom 17. novem-
bra“, sme oãakávali, Ïe koneãne dostaneme dotáciu na trochu
dôstojnej‰ie preÏitie ako to bolo doteraz, Ïe koneãne zalátame
aspoÀ tie najväã‰ie diery. No funkcionári, vypla‰ení t˘mito sta-
chanovcami pokroku sa nám odrazu dokonca zaãali vyhráÏaÈ, Ïe
túto dotáciu chcú zníÏiÈ, ão by nás existenãne zruinovalo. Toto
má byÈ nejak˘ nov˘ druh boja proti komunizmu? Je to naopak
brutálny útok na ºudskú dôstojnosÈ politick˘ch väzÀov, ktorí po
preÏití pekla na zemi na‰li útoãisko vo vlastnej organizácii. A ce-
loeurópsky ‰kandál. Na pravideln˘ch rokovaniach celoeurópskej
organizácie politick˘ch väzÀov INTERASSO  sa s tak˘mi problé-
mami nestretávame uÏ ani pri albánskej delegácii.

Vrátim sa e‰te raz k „aktualitám.sk“ z 30. novembra 2020.
Nie, nejdem  podrobne rozoberaÈ smie‰nosÈ a nízkosÈ ich in-
sinuácii. No jednu vec predsa len vyberiem, kde, ako sa ºudovo
vraví, si sami ‰liapu na jazyk. To, keì ako veºkú nehoráznosÈ ci-
tujú vetu „Ïe jedin˘ rozdiel medzi komunizmom a tzv. liberaliz-
mom je ten, Ïe komunisti nastolili teror od zaãiatku, tu teror prí-
de neskôr, ale neodvrátiteºne“. My, ão sme komunizmus zaÏili na
vlastnej koÏi, dobre vieme ãím zaãínal a ão bolo preÀ najdôleÏi-
tej‰ie: ru‰enie novín, prevzatie médií, ich glajch‰altovanie a ‰iro-
kospektrálne potláãanie slobody slova. Teda to, ão teraz oni sami
rozbiehajú. Popravy pri‰li aÏ potom, keì ste sa uÏ v nijak˘ch no-
vinách nemohli doãítaÈ, Ïe moÏno ten komunizmus nie je aÏ taká
úÏasná nádej pre ºudstvo... 

Útok na slobodu slova je zaãiatok kaÏdej totality. My sme si
naivne mysleli, Ïe vydávaÈ útok na slobodu slova ako boj za
pokrok a demokraciu dokázali iba komunisti. No ako vidíme, e‰te
stále platí ich staré heslo: „vstanú noví bojovníci“.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Pavka Morozov večne živý

ro
ãn

ík
 3

1
●

ja
nu

ár
 2

02
1



Novoročný pozdrav 
Milí politickí väzni, priatelia, sympatizanti! Zaãíname

tretiu dekádu tretieho kresÈanského tisícroãia a idú na nás
iste neºahké ãasy. Koronová kríza  pre ãloveka bez viery
v Boha  musí byÈ naozaj stra‰ná. My na‰Èastie vieme, Ïe
smrÈ je bránou do veãnosti, a Ïe napriek v‰etk˘m negatív-
nym javom a ne‰Èastn˘m udalostiam v celom svete, nielen
u nás, do nového roku 2021 musíme hºadieÈ s optimiz-
mom a nádejou, Ïe nad t˘mto v‰etk˘m je Pán Boh, ktor˘
má v rukách na‰e osudy. On kráãa s nami a neprestáva ro-
biÈ veºké veci. 

Svetská moc si dnes uzurpuje právo dovoliÈ ãi nedovoliÈ
slávenie bohosluÏieb, kde medzi ºudí skrze kÀazov prichá-
dza naozaj Ïiv˘ JeÏi‰ Kristus, BoÏí Syn. Nie je známe, Ïeby
takéto zákazy jestvovali poãas minul˘ch morov˘ch epidé-
mií, ako nie je známy ani fakt, Ïe niekto sa nakazil v kosto-
le napr. podaním Tela Kristovho do úst. Priam provokatívny
bol zarú‰kovan˘ UkriÏovan˘ Kristus v Kapucínskom kostole
v Bratislave. To naozaj nepustíme BoÏieho Syna medzi nás

bez modrého certifikátu? âi ho dáme pre istotu zaoãko-
vaÈ? Kde sme stratili vieru otcov, Ïe JeÏi‰ Kristus je naozaj
ÎIVOT a Ïe je silnej‰í ako v‰etky vírusy: minulé, teraj‰ie i bu-
dúce? Îiaº, máme tu u mnoh˘ch stav ãloveka, ktor˘ uveril
poku‰eniu hada v raji: „Budete ako Boh!“ (Gn 3, 5) Ostáva
to v‰ak len poku‰enie. âlovek tento stav nikdy nedosiahne,
a ná‰ Ïivot je vÏdy na tej neviditeºnej, ale reálnej BoÏej sile
závisl˘. Od prvého plaãu aÏ po posledn˘ v˘dych.

Prv˘ január je aj dÀom obnovenia slovenskej ‰tátnosti.
Dnes sa uÏ nemôÏeme vyhováraÈ na Prahu. Îiaº, v parla-
mente dnes sedia ºudia, ktorí tento ‰tát urãite nechceli, le-
bo ináã by neboli odhlasovali ‰tátny sviatok 28. októbra.
K˘m nebude moÏné sine ira et studio hovoriÈ o 6. októbri,
14. marci, 18. apríli a 29. auguste, na‰a sloboda bude maÈ
stále tú marxistickú pachuÈ poznanej nevyhnutnosti.

Spolu s vami dúfam, Ïe Boh v roku 2021 nám dopraje
ãasy pokoja, lásky a dobrého zdravia. 

ThDr. Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO
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Keì pí‰em tieto
riadky, do‰lo v Sloven-
skej republike k neuve-
riteºnej, tragickej uda-
losti. B˘val˘ policajn˘
prezident generál Mi-

lan Luãansk˘ spáchal vo vy‰etrovacej
väzbe samovraÏdu. Na tlaãovej konfe-
rencii to oznámila ministerka spravod-
livosti Mária Kolíková a tvrdila, Ïe sa-
movraÏdy vo väzniciach nie sú ojedi-
nelé a nedá sa im zabrániÈ. B˘val˘
minister spravodlivosti Ján âarnogur-
sk˘ má in˘ názor. Vyslovil poãudova-
nie nad t˘m, Ïe bol v cele sám. A to
od zaãiatku vy‰etrovacej väzby, ão
podºa neho nie je v poriadku. Ak by
v cele boli dvaja, k samovraÏde by ne-
mohlo dôjsÈ. Prípad Luãansk˘ akosi
priveºmi pripomína osudy mnoh˘ch
politick˘ch väzÀov komunizmu.

Z iného súdka je iniciatíva hovorcu
Konferencie biskupov Slovenska Mar-
tina Kramaru. Vyjadril sa k „k ‰íreniu
dezinformácií prostredníctvom inter-
netu“. Správne predpokladal, Ïe

„úskalím takého upozornenia je, Ïe
weby, na ktoré poukáÏem, sa ohradia
proti vytváraniu indexov’, a budú
zdôrazÀovaÈ slobodu slova“. IsteÏe
a nielen to, aj pluralitu médií. Kramara
totiÏ „dôrazne“ odporúãa dávaÈ si po-
zor na: Gloria.tv, Svetlo sveta, Chris-
tianitas a Aliancia za nedeºu. Zo seku-
lárnych neodporúãa Infovojnu, Bada-
tela, Zem a vek a Slobodn˘ vysielaã.

A naopak, odporúãa Rádio Lumen, TV
Lux, Katolícke noviny a ìal‰ie. Som
novinárka, ktorá si e‰te pamätá exis-
tenciu Slovenského úradu pre tlaã
a informácie (SÚTI), ktor˘ rozhodoval
o tom, ão sa v médiách uverejÀovaÈ
môÏe a ão nie. Jestvovalo aj oddelenie
na Ústrednom v˘bore KSS, ktoré roz-
hodovalo o konkrétnych ãlánkoch, ão
im na posúdenie doruãili ‰éfredaktori
ústredn˘ch denníkov v obave, Ïe by
nemuseli vyhovovaÈ ‰tátnej politike.
Niekoºko reportáÏí mi tam zostalo...
A tak som sa usilovala daÈ svoje posol-

stvo medzi riadky. Îeby opäÈ nastal
ten ãas...?

Medzi médiami s toxick˘m obsa-
hom z hºadiska Cirkvi v‰ak Kramara
neuviedol  napríklad denník Sme, kto-
r˘ hneì po svojom vzniku uverejÀoval
ãlánky vyhovujúce jeho komunistické-
mu vedeniu a finanãnému pozadiu.
·éfredaktorom bol komunista Karol
JeÏík a v‰etci vedúci redaktori tieÏ. Na
svojich stránkach kádroval voliãov po-
litick˘ch strán prostredníctvom skom-
promitovan˘ch kÀazov. Neskôr sa
denník pirátskym spôsobom zbavoval
konkurencie, aÏ v printovom priestore
vyãistil miesto len pre liberálne názory.
Dôkaz o tom podal sám Alexej Ful-
mek, predseda predstavenstva a ge-
nerálny riaditeº vydavateºstva Petit
Press v kniÏke Bol som dlho v Sme. 

Rok 2020 bol zvlá‰tnym rokom.
Aj bez revolúcie sa podaril re‰tart (re-
set?) spoloãnosti. Niektoré javy to
celkom jasne naznaãujú. 

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Reštart alebo reset spoločnosti?
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■ UpozorÀujeme na‰ich sympatizantov, ktorí sú zamestnanci a chcú nám poukázaÈ 2% podiel za-
platenej dane, aby poÏiadali vo svojej mzdovej uãtárni o vyrovnanie dane najneskôr do 14. 2. 2021.



Kapustnica
SpojiÈ redakãnú radu s vianoãnou kapustnicou malo

tohto roku svoju príãinu: Ïivotné jubileum ‰éfredaktorky
Svedectva. Aj keì sme sa nestretli v plnom poãte, a to
nielen pre obmedzenia kvôli Covidu 19, ale aj preto, Ïe
pán Vrábel predsa len to mal z v˘chodu Slovenska ìaleko
a pána Rydlu obmedzuje poloha na‰ej redakcie. Je na pe-
‰ej zóne, kde Ïiadny taxík nepríde. Ch˘bali aj páni Petran-
sk˘ a Mulík a môÏu ºutovaÈ. Za tortou pani S˘korovej sa
len tak zaprá‰ilo. Rovnako za kapustnicou, ktorú pani Eva
a pán Jozef Hermanovci priniesli aÏ zo Sv. Jura. Îe na fo-
tografiách nemáme rú‰ka? No veì práve kvôli fotogra-
fiám! Inak v‰etci úãastníci posedenia prísne dodrÏali proti-
pandemické opatrenia.  

Koniec roka sa nezaobi‰iel bez rekapitulácie najdôleÏi-
tej‰ích udalostí. Svedectva sa t˘ka predov‰etk˘m zaintere-
sovanosÈ neprajn˘ch médií, ktoré robia v‰etko moÏné, aby
noviny politick˘ch väzÀov stratili ‰tátnu podporu. Teda,
aby ºudia, ktor˘m ‰tát toºko krivdil, nemali moÏnosÈ zane-
chaÈ posolstvo ìal‰ím generáciám. Aby vôbec mali moÏ-
nosÈ verejne daÈ o sebe vedieÈ, kontaktovaÈ sa. Mnohí sú
na pokraji síl a Svedectvo je jedin˘m zdrojom informácií
o ich priateºoch,  o ãinnosti organizácie, ale moÏno aj je-
din˘m pravideln˘m náv‰tevníkom v ich samote. Napokon,

práve tohto roku sa mnohí dôleÏití svedkovia minulej do-
by pobrali z tohto sveta. âi to bol Anton Seme‰, Martin
Hagara, Anton Tomík alebo Anton Malack˘. Rednú stavy
autentick˘ch politick˘ch väzÀov, mnoÏia sa noví hrdinovia
bez hany a bázne. Neodchádzajú len politickí väzni, od-
chádza aj ich svet. Ten digitálny je pre nich neosobn˘,
cudzí. Svätá om‰a pri televízore? Kto z t˘ch, ão vo väzni-
ciach z hrozienok vyrábali om‰ové víno a z chleba oplátky
by sa uspokojil s virtuálnou poboÏnosÈou? 

Tohto roku sme mali oslavovaÈ tridsiate v˘roãie zalo-
Ïenia organizácie. âakali sme, Ïe moÏno poãas leta... Nie,
neoslavovali sme, ale pripomenuli sme si ho. Diskusiou
v ãísle 7/8, vydaním knihy dokumentov i knihy rozhovorov
a komentárov. A nie je to ãítanie na dú‰ok. Nie je o uÏíva-
ní si slobody b˘val˘ch politick˘ch väzÀov. Naopak. Zápas
o pravdu sa neskonãil. Ani zápas o demokraciu bez
prívlastkov. Nevzdali sme sa, veì ºudia s DNA politick˘ch
väzÀov nehºadia na svoje pohodlie, v˘hody, bránia svoje
presvedãenie, dôstojnosÈ,  idú za svojou pravdou hoc aj
na popravisko. Oni to uÏ dokázali. Eva Zelenayová

ZAZNAMENALI SME
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Obdiv R. Rafaja, E. Hermanovej, E. Zelenayovej, J. Liteckého ·vedu a I. Mrvu patrí torte od pani M. S˘korovej.  
● I. Mrva sa te‰í na kapustnicu E. Hermanovej. Foto Eva Zelenayová

R. Rafaj si priniesol svoju vegetariánsku ‰o‰ovicu. Pri-
zerajú sa E. Hermanová, J. Herman a J. Liteck˘ ·veda.

Foto Eva Zelenayová

Pani M. S˘korová v spoloãnosti I. Mrvu a J. Liteckého
·vedu. Foto Eva Zelenayová



Druhého júna minulého roku
sme sa stretli naposledy. Na

redakãnej besede k tridsiatemu v˘ro-
ãiu zaloÏenia na‰ej organizácie. Vy-
stupoval energicky, spomínal s jasnou
mysºou, ani náznak, Ïe je to naposle-
dy. „S Emilom ·vecom som sa spoz-
nal v 50. rokoch v Ilave. MÀa za trest
odsúdili na tri roky samoväzby a keì-
Ïe som mal  ÈaÏkosti so Ïalúdkom,
p˘tal som sa na o‰etrovÀu. Tam som
stretol Emila, ktor˘ mi dával sondu do
Ïalúdka. Hovorí mi: „Ty má‰ aj iné
problémy.“ Mal som, nepoãul som na
ºavé ucho, lebo poãas vy‰etrovania
som dostal také zaucho, Ïe som aj
odpadával, e‰te dlho po návrate do-

mov.“ Takto zaobchádzala totalitná
moc s nelojálnymi obãanmi. 

O Tonkovej ãinnosti, ktorá sa ne-
páãila komunistom,  porozprával na

poslednej rozlúãke 18. decembra
2020 v ·enkviciach duchovn˘ PV
ZPKO Ján Ko‰iar. K jeho slovám azda
iba toºko: Tonko na‰iel veºkú oporu
u svojej manÏelky Milky. Do konca je-
ho Ïivota mu pomáhala v práci pre
politick˘ch väzÀov komunizmu. Do-
nedávna aktívne pracovala v centrále
PV ZPKO. A naìalej pôsobí v regio-
nálnej organizácii. 

Tonko Malack˘ sa v˘znamne
zaslúÏil o postavenie politického väz-
Àa v spoloãnosti. Nebol mu ºahostajn˘
prístup ‰tátnych orgánov k obetiam
komunizmu. Zomrel 15. decembra
2020. 

âesÈ jeho pamiatke!
(ez)
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Opustil nás celoživotný podpredseda

Posledná rozlúãka s dlhoroãn˘m podpredsedom PV ZPKO Antonom Malack˘m. Foto Eva Zelenayová

Vdp. Ján Ko‰iar poãas pohrebného  obradu. Foto Eva Zelenayová

Emília Malacká so synmi a ich rodinami. Foto Eva Zelenayová



„Otec Ignác Juru‰, kaplán vo
Vranove nad Topºou, mal 16. no-
vembra 1978 prehliadku bytu na
tamoj‰ej fare, pri ktorej mu prí-
slu‰níci ·tB zabavili v‰etky knihy
vydané Slovensk˘m ústavom sv.
Cyrila a Metoda v Ríme ako aj
iné náboÏenské knihy (rozmno-
Ïované a pod.) spolu 120 kníh,
magnetofónové pásky, magne-
tofón. E‰te v ten ist˘ deÀ veãer
pri sv. om‰i o tom verejne pove-
dal prítomn˘m veriacim. Podot-
kol tieÏ, Ïe tí, ão ako obyãajne sú
v sakristii, nech si i toto jeho pre-
hlásenie nahrajú na svoje mag-
netofóny, on nemá ão tajiÈ...“

Uvedená správa, ktorá sa v apríli
1979 objavila v mesaãníku Slovenské
hlasy z Ríma, v tom ãase najv˘znam-
nej‰ej tlaãovej tribúne slovensk˘ch
katolíkov, bola veºavravnou informá-
ciou o mladom kÀazovi. Za svoju ne-
bojácnosÈ si vyslúÏil nielen 12-hodi-
nov˘ v˘sluch na ·tB, ale i pozornosÈ
zo strany reÏimu aÏ do roku 1989.
Bola v‰ak aj pozitívnym posolstvom.
Dokazovala totiÏ, Ïe aj z reÏimom
kontrolovaného semináru môÏu vyjsÈ
odváÏni kÀazi, ktorí môÏu byÈ
dôstojn˘mi pokraãovateºmi predo-
‰l˘ch generácií osobností a mart˘rov.

Jubilant Ignác Juru‰ sa naro-
dil 5. decembra 1950 v ·ari‰sk˘ch
Sokolovciach v okrese Sabinov.
KÀazskú vysviacku prijal 11. ok-
tóbra 1976. Jeho kaplánskymi za-
stávkami boli Seãovce, Bardejov,
Vranov, Ko‰ice – Juh. V roku
1983 bol ustanoven˘ za správcu
farnosti vo Veºkej Lodine, neskôr
v Ruskove a v roku 1990 za fará-
ra do Krásnej nad Hornádom.
V roku 1994 pre‰iel do sluÏieb
Slovenskej armády a o rok nato
bol menovan˘ za riaditeºa Úradu
vojensk˘ch duchovn˘ch MO SR,
s prepoÏiãanou hodnosÈou plu-
kovníka. Juru‰ovi sa podarilo v tejto,
ateizáciou hlboko zasiahnutej in‰ti-
túcii, vyoraÈ hlbokú brázdu. Svojimi

vroden˘mi vlastnosÈami – otvore-
nosÈou, priamoãiarosÈou, odvahou,
ale aj darom zrozumiteºného slova –
ão vyuÏil pri evanjelizácii –  získal si
priazeÀ i srdcia mnoh˘ch vojakov,
veriacich, ale aj neveriacich. V úrade
skonãil v r. 2003, po intrigách KDH.
Vrátil sa do kÀazskej sluÏby, za farára
do Îakaroviec na Spi‰i. V r. 2009
pre‰iel do Trnavskej arcidiecézy, kde
bol menovan˘ farárom v Dlhej pri
Trnave, kde pôsobí doteraz.

âasté presuny kÀaza b˘vali
vÏdy znamením, Ïe dotyãn˘ je
v nemilosti cirkevnej (a ‰tátnej)
vrchnosti. Nie je tomu inak ani
u ná‰ho jubilanta. Rekordom bo-
lo, keì za jeden rok musel zme-
niÈ tri kaplánske miesta. Napriek
v‰etk˘m pov˘‰eniam i pádom,
pomoci aj intrigám, ktoré zaÏil zo
strany civiln˘ch ãi cirkevn˘ch
osôb, si zachoval svoju tvár
a charakter.

Ako jeden z h⁄stky slovensk˘ch
kÀazov sa nebojí verejne hovoriÈ
pravdu o súãasnej kritickej situácii
Slovenska i Európy. November 1989
nebol revolúciou, ale odovzdaním,
v˘menou moci. UpozorÀuje na po-
kryteckosÈ a ‰kodlivosÈ politickej
strany, ktorá má v názve kresÈan-
stvo. Vystríha pred zvrátenosÈami

multikulturalizmu, genderovej ideo-
lógie, ale aj pred hrozbou islamizácie
Európy ãi novej svetovej vojny. Ne-
bojácne sa zastáva pravdy o sloven-
skej histórii, veºk˘ch osobností na-
‰ich dejín, osobitne prvej modernej
slovenskej ‰tátnosti. Robí tak v situá-
cii, keì slovenskí biskupi o t˘ch ve-
ciach mlãia, lavírujú, ãi dokonca
otvorene kolaborujú s liberálnymi
médiami, so ‰tátnou i globalistickou
mocou. Nemlãí ani v posledn˘ch me-
siacoch, keì rôzni „hygienici“ dosta-
li oveºa väã‰iu moc ‰kodiÈ Cirkvi ako
niekdaj‰í cirkevní tajomníci.

Juru‰ sa nikdy nebál a preto
sa ani dnes nebojí pozdvihnúÈ
svoj hlas voãi nespravodlivos-
tiam, ktoré sa dejú voãi Sloven-
sku a Slovákom. „Odmenou“ za
jeho principiálny postoj je ne-
dôvera zo strany KBS a nenávist-
né útoky liberálno-marxistick˘ch
médií. Najmä potom ako podpí-
sal známu obãiansku iniciatívu
„Voºme budúcnosÈ Slovenska“
(2016) ãi neskôr, keì protestoval
voãi fal‰ovaniu histórie a prakti-
kám novodobej ·tB – politickej
polície NAKA.

V slovensk˘ch dejinách bol kres-
Èansk˘ a národn˘ prvok úzko prepo-
jen˘. KÀazov, ktorí sú verejne známi
svojou národnou orientáciou v‰ak
dnes moÏno spoãítaÈ na prstoch jed-
nej ruky. Situácia je hor‰ia ako za
ãias maìarizácie. Ná‰ jubilant patrí
práve do tejto „biblickej“ h⁄stky.
K˘m e‰te môÏeme publikovaÈ, tento
fakt treba vyzdvihnúÈ. Napokon tre-
ba prezradiÈ, Ïe vìaka jeho ‰tedrej
a nezi‰tnej podpore pomohol viace-
r˘m núdznym a tieÏ mohlo vzniknúÈ
viacero veºk˘ch diel.

Je na‰ou morálnou povinnosÈou
vyzdvihnúÈ príklad charakterného
a odváÏneho kÀaza aj pre budúc-
nosÈ. A poprosiÈ Pána, aby svojím
príkladom pritiahol aj nasledovníkov.
Ako národ a veriaci totiÏ preÏijeme
len tak, keì budeme stáÈ na pev-
n˘ch nohách. Martin Lacko
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Jubileum vdp. Ignáca Juruša 

Otec Ignác Juru‰ Foto Eva Zelenayová



Z rozprávania politick˘ch väzÀov vieme, Ïe
vo väzení a v lágroch fungovala solidarita a rov-
nosÈ. Nijaké mazáctvo ani elitárstvo podºa v˘‰ky
trestu alebo nebezpeãnosti ohrozenia reÏimu.
Po novembri ’89 neexistovalo ani kastovanie,
kto je viac... Túto svornosÈ a rovnosÈ naru‰ilo le-

gislatívne rozdelenie politick˘ch väzÀov na obãanov dvoch ka-
tegórií v od‰kodÀovacích nárokoch. Jednorazov˘ príspevok
1989 eur a ìal‰ie zv˘‰enie príplatku k dôchodku sa majú t˘kaÈ
len veteránov protikomunistického odboja. âo sa teda schváli-
lo a aké boli dôvody na túto diskrimináciu väã‰ej ãasti poli-
tick˘ch väzÀov? Dôvodová správa novelizovaného zákona
o príplatku si brala za cieº:

a) priznaÈ jednorazov˘ príplatok k dôchodku (LEN) veterá-
nom protikomunistického odboja, ich vdovám, vdovcom a si-
rotám v symbolickej v˘‰ke 1 989 eur,

b) zv˘‰iÈ (LEN) veteránom protikomunistického odboja
príplatok k dôchodku zo súãasn˘ch 5 eur na 10 eur za kaÏd˘
mesiac obmedzenia osobnej slobody,

c) dosiahnuÈ spravodlivosÈ (!) aj pre t˘ch, ktorí boli interno-
vaní v centralizovan˘ch klá‰toroch poãas akcií K a R... (pozn.:
zv˘raznil autor)

Na moÏné neprávosti sme listom upozornili poslancov NR
SR. Upozornili sme ich na nasledovné skutoãnosti:

1. Predkladatelia novely zákony tak˘to rázny a kontro-
verzn˘ zásah do architektúry pôvodného zákona a aj kontinu-
álneho procesu od‰kodÀovania pripravili systémom „o nás-
bez nás“, teda bez pripomienok t˘ch, ktor˘ch sa zákon
274/2007 Z.z. t˘ka – politick˘ch väzÀov a ich organizácií!

2. Do‰lo k totálnej zmene pôvodného ducha legislatívneho
opatrenia, sledujúce rovn˘ princíp zmiernenia krivdy pre v‰et-
k˘ch politick˘ch väzÀov, ktorí po návrate z väzenia ostali zväã-
‰a obãanmi 2. kategórie, vykonávali podradnej‰ie práce s niÏ‰ím
finanãn˘m ohodnotením, boli teda diskriminovaní a ukrátení
na dôchodku. Súãasn˘ návrh ru‰í aj ústavnú rovnosÈ obãa-
nov; narú‰a od‰kodÀovací proces pre b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov, ktor˘ sa zaãal odvíjaÈ od súdnych a mimosúdnych re-
habilitácií. Zavádza nov˘ diskriminaãn˘ mechanizmus, delí
podºa v˘‰ky príspevku aj toho jednorazového (1989 eur) poli-
tick˘ch väzÀov na dve kategórie a znev˘hodÀuje t˘ch,
ktorí zomreli, nechceli (papalá‰izmus) alebo nemohli si vybaviÈ
preukaz veterána protikomunistického odboja. Navy‰e ÚPN
má obmedzené kapacity, doteraz za desaÈ rokov vydal tento
‰tatút menej ako 800 väzÀom, vrátane in memoriam!

3. Noví poslanci roz‰írili bez náleÏitého odôvodnenia nie-
len kategóriu oprávnen˘ch osôb (prevaÏne) väzÀov - ktorí
prejavovali aktívny odpor voãi totalitnému reÏimu (a nemusia
byÈ veteránmi, ale „len“ úãastníkmi protikomunistického od-
boja, ãi „len“ politick˘mi väzÀami komunizmu) – aj o ºudí, kto-
rí boli internovaní v centralizovan˘ch klá‰toroch poãas akcií
„K“ a „R“, a teda neprejavovali aktívny odpor proti totalit-

nému reÏimu! Je to bizarné, lebo §2 zákona o protikomunis-
tickom odboji ã. 219/2006 pod protikomunistick˘m odbo-
jom rozumie „aktívny odpor obãanov proti komunistickému
reÏimu“! Roz‰írenie o novú „neaktívnu“ kategóriu vyvoláva
v radoch politick˘ch väzÀov rozpaky najmä v kontexte predpo-
kladu ich zaradenia do zv˘hodnenej skupiny pre jednorazové
od‰kodnenie príspevkom 1989 eur, zatiaº ão znaãná ãasÈ
pôvodnej kategórie politick˘ch väzÀov a ich pozostal˘ch so ‰ta-
tútom „len“ úãastníka protikomunistického odboja bola z ná-
roku vylúãená, a teda je  – po ére komunizmu, aj v slobodnej
demokratickej spoloãnosti – opäÈ diskriminovaná ako ºudia 2.
kategórie,  vylúãená z oprávnen˘ch osôb, a to napriek tomu,
Ïe táto skupina si odpykávala ÈaÏké tresty vo väzení alebo
v uránov˘ch baniach v Jáchymove!

4. Návrh novely zákona nie je v súlade s Programov˘m
vyhlásením vlády, Ïe vláda vyplatí osobitné príplatky
k dôchodkom obetiam komunistického reÏimu, pretoÏe se-
lektívny prístup predkladateºov opäÈ k-á-d-r-u-j-e oprávnené
osoby, ktor˘ch v‰eobecnú oprávnenosÈ uÏ urãili pred-
chádzajúce zákony (súdna a mimosúdna rehabilitácia)
a súãasne zavádza neprípustnú retroaktivitu. V skutoã-
nosti teda nedôjde v znaãnej ãasti pôvodne oprávnen˘ch osôb
– obetí komunistického reÏimu s aktívnym odporom voãi tota-
lite - k vyplateniu príspevku, ani k ìal‰iemu zv˘‰eniu príplatku
k dôchodku! Práve naopak, osobám, kde nebol prejaven˘
aktívny odpor, a neboli ani vo väzení, dôjde k vyplateniu
príspevku (1989 eur) a dokonca aj k zv˘‰eniu príplatku
k dôchodku a to ako novej kategórii! 

Pokiaº chceli prekladatelia zvoliÈ tento kontroverzn˘ a prav-
depodobne v rozpore s ústavou a medzinárodn˘m právom zvo-
len˘ postup, prípadne chceli urãiÈ a vzápätí aj od‰kodniÈ podºa
nich novú kategóriu (napr. b˘val˘ch internovan˘ch rehoºníkov)
mali navrhnúÈ samostatn˘ od‰kodÀujúci zákon, odôvodniÈ ho
a zosúladiÈ s doteraj‰ou legislatívou.

âo s rozliatym mliekom ãi horúcou ka‰ou kontroverznej
diskriminaãnej novely? KeìÏe prezidentka zákon podpísala bez
v˘hrad, je tu posledná moÏnosÈ na nápravu. Tí, ão sa cítia po-
‰kodení a diskriminovaní sa môÏu obrátiÈ v spoloãnej Ïalobe na
Ústavn˘ súd SR, aby urãil nesúlad zákona. Túto iniciatívu v‰ak
musíme stihnúÈ najneskôr do konca februára. Po‰lite nám pre-
to na ústredie – predov‰etk˘m e‰te Ïijúci politickí väzni bez
‰tatútu veterána – súhlas s tak˘mto podaním na súd. Urãite
väã‰ou útechou ako vybojovan˘ finanãn˘ príspevok a aj prípla-
tok k dôchodku bude opäÈ po rokoch pocit, Ïe ste sa postavili
za správnu vec. Vedenie PV ZPKO, aj ja so svojimi skúsenosÈa-
mi, budeme v tomto plne aktívni, súãinní a nápomocní pri
obrane va‰ich práv a nárokov. Neraz sme uÏ dokázali, Ïe prav-
da a spravodlivosÈ nakoniec zvíÈazia nad hrubou a arogantnou
mocou.

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO
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Kádrovanie sa vrátilo. Väzni dvoch kategórií

Nie každý väzeň dostane 1989 eur



Margita Zimanová sa statoãne bi-
je za práva obetí komunizmu. Ostat-
ne napísala list (9. 12. 2020) prezi-
dentke SR Zuzane âaputovej, ktor˘
priná‰ame v plnom znení:

VáÏená pani prezidentka!
Srdeãne Vás pozdravujem. Dozvedela som sa, Ïe ste 4.

12. 2020 podpísali zákon o od‰kodnení politick˘ch väzÀov,
ale iba t˘ch, ktorí boli veteránmi. Som dcéra po obidvoch
politick˘ch väzÀoch, otecko bol popraven˘ dÀa 28. 3. 1953
na Pankráci v Prahe a mamiãka bola odsúdená na doÏivo-
tie.

Veºmi si váÏim, Ïe ste to podpísali, ale ste si mali najprv
overiÈ ãi to robíte správne, ãi sú do tohto zákona pojaté aj
manÏelky a deti t˘ch, ão uÏ nie sú medzi nami. Zistila som,
Ïe nie! Tí poslanci, ktorí to podávali a boli pri zrode tohto
zákona ako minister Ján Budaj a pani Anna Andrejuvová
dali na od‰kodnenie iba jednu kategóriu a tú druhú dali do
zabudnutia. To sa ale takto nerobí, veì títo politickí väzni
nekradli a nezabíjali ako teraz. Veºmi trpeli, boli tr˘znení,
nemali ão jesÈ, vodu pili zo zeme v uránov˘ch baniach. Pra-
covali na ÈaÏbe uránovej rudy. Tam získali rôzne ÈaÏké cho-
roby, aÏ nevylieãiteºné a teraz sme na t˘chto ºudí zabudli.
Ich manÏelky veºmi trpeli za totality, boli vyhadzované
z práce, deti nemohli ‰tudovaÈ na Ïiadnej ‰kole, ako aj ja.
Takéto veºmi vzácne veci o t˘chto politick˘ch väzÀoch ne-
vedeli poslanci v parlamente a preto si navrhli iba jednu
kategóriu politick˘ch väzÀov. To je ale po tridsiatich rokoch
vrchol, aby takto boli daní na vedºaj‰iu koºaj politickí väzni.

To ja ale nedopustím! Lebo som to zaÏila na vlastnej koÏi.
Pripájam Vám moje osudy.

Pani prezidentka, boli ste oklamaná t˘mi, ão boli pri
zrode tohto zákona a preto prosím, opravte ur˘chlene túto
závaÏnú chybu, aby tento zákon bol anulovan˘ a zru‰en˘
a bol navrhnut˘ správny a pravdiv˘ pre v‰etk˘ch politick˘ch
väzÀov, ktorí bezdôvodne trpeli v 50. rokoch nielen oni,
ale aj ich manÏelky a deti. Preto prosím do tohto nového
pravdivého zákona pojaÈ aj manÏelky a deti, ktoré si to prá-
vom zaslúÏia. 

Pani prezidentka, keì túto opravu zariadite, budete cí-
tiÈ vo svedomí radosÈ a dobro. Nad Vami budú v‰etci poli-
tickí väzni a priaÈ Vám budú dobré zdravie.

Viem, Ïe nám závidia okolité ‰táty, Ïe máme takúto
spravodlivú  a dobrú pani prezidentku, ale vÏdy sa nájde
skupina zl˘ch ºudí, ktorí Vám chcú u‰kodiÈ. Preto pri podpi-
sovaní si dávajte dobr˘ pozor.

Poznala som osobne pána prezidenta Jure Knezoviça
(Chorváta) z organizácie INTERASSO – Medzinárodná aso-
ciácia b˘val˘ch politick˘ch väzÀov a obetí komunizmu, kto-
r˘ navrhol politick˘m väzÀom také od‰kodnenie, ktoré ne-
má ani jeden ‰tát. Posielam Vám aj jeho fotografiu z ná‰ho
parlamentu. Budem sa modliÈ, aby sa od‰kodnenie podari-
lo vybaviÈ pre v‰etk˘ch politick˘ch väzÀov. Verím, Ïe sa
Vám to podarí urobiÈ.

Prajem Vám krásne a poÏehnané vianoãné sviatky
a v novom roku veºa zdravia a úspechov v práci.

S úctou
Margita Zimanová

rodená Valentová

Spomínali
Neprejde mesiac,

aby regionálna predsed-
níãka PV ZPKO v Nitre
AlÏbeta Loudová ne-
nav‰tívila chor˘ch, jubi-
lantov alebo hroby zo-
snul˘ch ãlenov.

Aj 9. decembra mi-
nulého roku si spolu
s manÏelom Bohumilom
Loudom zaspomínali na
Eviãku Sopóciovú, kto-
rá uÏ rok nie je medzi
nami. Kvety, zapálená
svieãka a modlitba boli
neodmysliteºnou súãasÈou spomienok pri hrobe zosnulej
na mestskom cintoríne v Nitre. (al)

Smutné konštatovanie 
Už v novembri 1989 stáli na tribúnach niektorí vtedajší KOMUNISTI a po skončení eu-

fórie, ktorá rýchlo vyprchala, sa hneď od začiatku roka 1990 začali transformovať na demo-
kratov a infiltrovať do novovznikajúcich politických strán v rámci politického pluralizmu a do
nových inštitúcií, samospráv miest a obcí, krajských VÚC, vlády, parlamentu. Dnes je to už
každému, aj tomu čo sa o politiku príliš nezaujíma, známe. Píše sa o tom síce v tlači medzi
riadkami, ale hlavne zaznieva v pouličných diskusiách.

Málo alebo menej sa píše a hovorí o tom, že synovia bývalých nomenklatúrnych kádrov
KSS do roku 1989, ktorí študovali na Moskovskom inštitúte pre medzinárodné vzťahy
(MGIMO), bola liaheň pre KGB a ŠTB a po roku 1990 sa stávali prvotnými kapitalistami a ich
deti (vnuci) začali študovať na univerzitách v západnej Európe a na iných kontinentoch,
odkiaľ vzišli ako vzdelaní súčasní kapitalisti a spolu zo svojimi rodičmi (absolventi MGIMO)
a starými rodičmi (nomenklatúra KSS) tvoria organizovanú štruktúru KOMUNISTICKÝCH
kapitalistov, čo sa prejavovalo aj privatizáciou národného majetku z národných podnikov do
súkromného vlastníctva.

Iste tieto stále oživujúce a meniace sa štruktúry postkomunistov a ich nasledovníkov
v rôznych zoskupeniach NEZAUJÍMA osud bývalých politických väzňov z obdobia socializmu na
Slovensku ani občianske združenia PV ZPKO a KPVS, o ktorých s veľkou pravdepodobnosťou
ani nevedia. Čo už len s takým konštatovaním stavu môže urobiť PV ZPKO?  Mikuláš Tóth

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Îijeme zvlá‰tnu dobu. Pandémia
kosí na‰u psychiku strachom za pomoci
farmaceutick˘ch spoloãností, politikov
a médií, COVID 19 nám vypæÀa vianoã-
n˘ i postvianoãn˘ televízny program
‰tatistikou nakazen˘ch a propagandou
vakcinácie predstaviteºov ‰tátu v pria-

mom prenose. MUDr. Jozef Glasa prirovnal v katolíckej
Tv Lux vakcínu proti koronavírusu k narodeniu JeÏi‰a
Krista a podºa maskota vakcinaãnej stratégie Vladimíra
Krãméryho je americk˘ miliardár Bill Gates svätec, ktor˘
priniesol svetu certifikát na nar˘chlo vyrobenú vakcínu
z produkcie firmy Pfizer. BoÏstvu vakcíny vzdávajú hold
pred kamerami ministri aj prezidentka âaputová. Pro-
pagaãná inscenácia ako náhrada za rozprávku Vianoc!

Napriek korona-divadlu oÏívajú v nás v t˘chto svia-
toãn˘ch dÀoch rozprávkové archetypy Popolu‰ky a Po-
polvára ãastej‰ie ako inokedy. Príbehy Popolu‰ky a Po-
polvára sú nádejou, ktorá v nás drieme aj v najÈaÏ‰ích
Ïivotn˘ch situáciách, Ïe nad nepriazÀou osudu napo-
kon preváÏi spravodlivosÈ. Zo skúsenosti vieme, Ïe boj
proti zlobe, podlosti a zrade nie je vÏdy víÈazn˘m bo-
jom, ale ãas Vianoc je ãasom nádeje, viery a kresÈan-
ského odpú‰Èania, aj ãasom prekrásnej naivity, Ïe dob-
ro vÏdy zvíÈazí nad zlom. Preto radi v spomienkach
otvárame e‰te nepopísané stránky detstva, kde je v‰et-
ko biele ako sneh a radostné ako nevinn˘ smiech. 

Čas mravného relativizmu
Boj dobra so zlom – to v‰etko tu bolo od nepamäti.

V˘tvor sumerskej kultúry hrdina Gilgame‰ zabije v céd-
rovom lese nebezpeãnú starovekú obludu, príãinu v‰et-
kého zla na svete, podobne ako novovek˘ Popolvár bez
bázne zotne sedem hláv ukrutného draka. Îiaº, mravn˘
relativizmus a prevrátené hodnoty súãasnej doby prajú
viac poklesnutej kultúre a podenkov˘m bulvárnym prí-
behom ako rozprávkam ãítan˘m z prastarej pamäti
ºudstva. Dnes je rozprávok, t˘ch veãne sa opakujúcich
príbehov oslobodzujúcich ná‰ho ducha od v‰edn˘ch
starostí a strachov stále menej a menej.

Útechou pre deti i dospel˘ch sú obãas vianoãné
rozprávky, ktoré trochu pripomínajú ãasy, keì mala
Slovenská televízia európsku úroveÀ. Nie je to tak dáv-
no, keì televízne hry pre dospelú populáciu a rozpráv-
ky pre deti patrili k v˘vozn˘m artiklom slovenskej kultú-
ry. Odvtedy sme schudobneli finanãne i kultúrne a te‰í-
me sa ak dnes uvidíme na ‰tedr˘ veãer sem-tam ãosi
tradiãné, ãosi ako pôvodnú vianoãnú rozprávku. 

Keď neprší aspoň kvapká
Verejnoprávna RTVS nám na vianoãné sviatky pri-

pravila dve rozprávky pre star‰ie deti a dospel˘ch – na
‰tedr˘ veãer slovensko-ãesk˘ projekt z produkãnej spo-

loãnosti Trigon O lieãivej vode a na druh˘ vianoãn˘
sviatok rozprávku Vianoãná hviezda v koprodukcii ães-
kej, slovenskej a nemeckej televízie. Vìaka aspoÀ za tú
koprodukãnú náplasÈ – keì nepr‰í aspoÀ kvapká. Mi-
mochodom, daÏìovej vody, stojacej i bublajúcej bolo
v prvej rozprávke akurát. Len ‰koda, Ïe trikové sekven-
cie spod vodnej hladiny neboli zvládnuté na vy‰‰ej
technickej úrovni. Inak lyrické intermezzo O lieãivej vo-
de malo v‰etky atribúty dobre vyrozprávaného príbehu
o detstve a láske princezniãky Hanky (Darija Pavlovião-
vá) a jej záchrancovi Jurajovi (Juraj Spi‰ák), ktor˘ odha-
lil zákerné skutky zlej ‰ºachtiãnej Henriety (Zuzana Ka-
nócz). ReÏisér Ján Sebechlebsk˘ mal dobrú ruku, keì
obsadil hlavné postavy neokukan˘mi tvárami. „Príjem-
né prekvapenie, poetické a milé“ napísal by divák
baÏiaci po tradiãnej rozprávke s oãakávan˘m dobr˘m
koncom. A bolo v‰etko ako má byÈ – roztomilá prin-
cezniãka a mlynárov syn Juraj si padli do náruãia ako
sme tu‰ili uÏ od zaãiatku rozprávky.

Aký život, taký slovník
V ãesko-slovensko-nemeckej Vianoãnej hviezde si

v hlav˘ch úlohách zahrali ãeskí herci Tereza Ramba,
Vojtûch Kotek a Anna Geislerov. Princeznú si zahrala
nemecká hereãka Leonie Brillová a hviezdnu zostavu
dopæÀal aj slovensk˘ herec Martin Huba, ktor˘ je v âe-
chách ako doma. 

Vianoãná hviezda je príbeh z iného súdka ako
z gruntu slovenská rozprávka O lieãivej vode. Vianoãná
hviezda reÏiséra a spoluscenáristu Karla Janáka má pa-
rametre scifi príbehu, ktor˘ spadol na zem priamo
z vesmírneho prostredia. V rámci ãeskej televíznej tvor-
by ide o neo‰úchan˘ námet s efektnou vizualizáciou
nebeskej oblohy, personifikáciou známych hviezd (Pro-
xima, Sírius), náladou dobovej dedinky s pesniãkami pri
vianoãnom stromãeku. Ale to je zároveÀ v‰etko, ãím
nás táto rozprávka nadchne. PravdaÏe, princezná na
bielom koni v zasneÏenej krajine tieÏ lahodí oku, ale
nie je tak ãarovná ako Popolu‰ka z Troch orie‰kov, lebo
namiesto streºby z ku‰e sa preháÀa po ºade na korãu-
liach a vyjadruje sa ako ºahkonohá celebrita. Z úst krá-
ºovskej dcéry poãujeme frázy ako vystrihnuté z dialógu
Superstar: „Naozaj som si si ten veãer uÏila.“

Na‰Èastie slovenskí televízni percipienti si uÏili aj inú
rozprávku, napríklad z galérie hviezdnych repríz Soº
nad zlato v podaní kráºa Jána Wericha. „Na odbornú
prácu majú byÈ odborníci,“ hovorí v tejto starej roz-
právke legendárny ãesk˘ herec. A treba priznaÈ, Ïe jeho
bonmot je rovnako tradiãn˘ ako súãasn˘. Márna sláva,
na dialógy v televíznych scenároch i v súãasnej politike
treba majstra. Îiaº, v oboch prípadoch nám to uÏ dlho
viazne.

ªudovít ·tevko 

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

V˘znam tohto mesta, predov‰et-
k˘m z hºadiska najstar‰ích období
na‰ich národn˘ch dejín, sa nedalo
nevnímaÈ. Hoci v ‰kole sme, samoz-
rejme, viac ako o Pribinovi ãi poãiat-
koch kresÈanstva poãúvali o revoluã-
n˘ch tradíciách nitrianskeho okresu.

● Prv˘m predsedom správnej
rady ÚPN bol Ján Lango‰. Vo va-
‰ej kniÏke 10 rokov Ústavu
pamäti národa sa zmieÀujete
o okolnostiach vzniku zákona,
na základe ktorého bol ústav za-
loÏen˘. Tento zákon mal „okrem
iného upravovaÈ evidovanie,
zhromaÏìovanie, sprístupÀova-
nie, správu a vyuÏívanie doku-
mentov bezpeãnostn˘ch orgá-
nov Nemeckej rí‰e a Sovietskeho
zväzu a bezpeãnostn˘ch orgánov
‰tátu, ktoré boli zhromaÏdené
v rozhodnom období (od apríla
1939 do 15. februára 1990) a t˘-
kali sa nacistick˘ch a komunistic-
k˘ch zloãinov a zloãinov proti
mieru, ºudskosti alebo vojnov˘ch
zloãinov, ãi in˘ch represií z poli-
tick˘ch dôvodov“. Návrh v‰ak
predkladateº Ján Lango‰ stiahol.
O niekoºko mesiacov v‰ak pred-
loÏil in˘ návrh na vydanie záko-
na o sprístupnení dokumentov
o ãinnosti bezpeãnostn˘ch zlo-
Ïiek ‰tátu 1939-1989 a o zaloÏení
ÚPN... V ãom sa tieto návrhy
lí‰ili?

Lango‰ mal pôvodne  predstavu,
Ïe v ÚPN – podºa poºského vzoru –
bude fungovaÈ aj „Kancelária pre
stíhanie zloãinov proti slovenskému
národu“. Priamo v nej mali pôsobiÈ
prokurátori. Napokon to dopadlo
inak a ÚPN namiesto prokurátorov
dostal len bezzubú moÏnosÈ dávaÈ
podnety na generálnu prokuratúru.
To sme po mojom nástupe aj zaãali
aktívne robiÈ, tam ich v‰ak jeden po
druhom hádzali do ko‰a. Prakticky
nijaká trestnoprávna zodpovednosÈ
za komunistické zloãiny nebola vyvo-
dená.

● Akú dôveryhodnosÈ majú

dokumenty ·tátnej bezpeãnosti
(·tB), ak zväzky nie sú úplné? 

To, Ïe bola podstatná ãasÈ zväz-
kov zniãená, znamená len to, Ïe sa
o mnoh˘ch aktivitách ·tB uÏ niã ne-
dozvieme. Inou otázkou je „dôvery-
hodnosÈ“ dokumentov. Dlhodobo
sa objavujú dva extrémne pohºady –
oba nesprávne. Jeden tvrdí, zjedno-
du‰ene povedané, Ïe ·tB bola zloãi-
necká organizácia, a tak tomu, ão
vyprodukovala, sa nemá prikladaÈ
Ïiadny v˘znam. Opaãn˘ pohºad ho-
vorí, Ïe keìÏe to bola vysoko profe-
sionálna in‰titúcia s precíznym systé-
mom kontroly, treba obsahu jej
dokumentov bezmedzne veriÈ. Sku-
toãnosÈ je v‰ak taká, Ïe dokumenty
z proveniencie ·tB sú rovnak˘m his-
torick˘m prameÀom ako ktor˘koº-
vek in˘ a tak k nim treba pristupo-
vaÈ. Îiadny prameÀ nie je a priori
prav˘ ãi falo‰n˘, dôveryhodn˘ ãi ne-
dôveryhodn˘ a údaje v Àom pravdivé
ãi nepravdivé. Aj dokumenty ·tB
musí historik podrobiÈ formálnej aj
obsahovej kritike a aÏ na základe to-
ho prichádzaÈ k záverom. 

● Nie sme jedin˘ ‰tát, ktor˘
sa musel vyrovnaÈ s totalitnou
minulosÈou. Urobili sme to do-
statoãne? 

IsteÏe nie, a v mnoh˘ch ohºa-
doch je uÏ neskoro. Teraz uÏ by som
bol rád aj za to, keby sme túto mi-
nulosÈ aspoÀ poznali a vedeli sa z nej
trochu pouãiÈ. Ani to v‰ak moÏno
nedokáÏeme. Keì dnes vidíme, ako
sloboda – najdôleÏitej‰ia hodnota,
ktorú nám vrátil rok 1989 – zname-
ná ãoraz menej, ako ju dokáÏeme
upieraÈ ºuìom, ktorí nie sú tí „na‰i“,
a ako sa jej vieme aj sami s ºahkos-
Èou vzdávaÈ, je to smutn˘ pohºad.

● Ján Lango‰ sa nevyhol svoj-
mu osudu. UÏ poãas obdobia
1994-1998 sa NR SR zaoberala
návrhom na jeho vydanie na
trestné stíhanie za spôsobenie
dopravnej nehody. Napriek to-
mu, Ïe i‰lo o poslanca opozície,
poslanci odmietli jeho vydanie.
IbaÏe ìal‰iu dopravnú nehodu
nepreÏil a vy ste sa stali predse-
dom správnej rady ÚPN. Bolo to
na návrh SNS, ktorej predseda
Ján Slota neskôr mal záujem
ústav zru‰iÈ. Viete preão?

V roku 2008 priniesli médiá
informácie o minulosti Jána Slotu,
spojenej s údajnou nelegálnou ãin-
nosÈou, a vychádzali z dokumentov
z Archívu ÚPN. To bol spú‰Èací
moment aktivity SNS snaÏiacej sa

NÁŠ ROZHOVOR
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Ivan A. Petransk˘ s manÏelkou, historiãkou Natáliou Petranskou Rolko-
vou a synmi Silviom a Ninom. Foto archív



o zru‰enie ÚPN. Narazila v‰ak na sil-
n˘ spoloãensk˘ nesúhlas, a hoci som
to vtedy vnímal veºmi citlivo, v pod-
state táto snaha nemala reálnu ná-
dej na úspech. V˘razne väã‰ou hroz-
bou bola sofistikovanej‰ia aktivita
Ivety Radiãovej, ktorá sa ako pre-
miérka pokú‰ala v roku 2011 presa-
dením nového zákona úplne zlikvi-
dovaÈ nezávislé postavenie ÚPN
a pretvoriÈ ho na slúÏku vládnej mo-
ci. Zastali sa nás vtedy politickí väzni
zo ZPKO a ìal‰ie osobnosti verejné-
ho Ïivota, vrátane Franti‰ka Miklo‰-
ka ãi Jána âarnogurského. Radiãovej
zámer nevy‰iel vìaka predãasnému
pádu jej vlády. V‰etky tieto úsilia zni-
ãiÈ ãi podriadiÈ si ÚPN som chápal
ako doklad, Ïe som svoju prácu robil
zodpovedne a nepodliehal politic-
k˘m tlakom.

● Po skonãení vá‰ho funkãné-
ho obdobia sa nov˘m predse-
dom správnej rady stal Ondrej
KrajÀák. Poãas jeho pôsobenia
nezostal v ÚPN kameÀ na kame-
ni. Ako ste vnímali jeho osobu
v tejto funkcii a ako sa vtedy
zmenila náplÀ ãinnosti ÚPN?

Inak ako úpln˘m rozvratom sa to
nazvaÈ nedá, a to po v‰etk˘ch strán-
kach. Nastal prudk˘ úpadok odbor-
nosti pracoviska, ktoré bolo na v‰et-
k˘ch úrovniach od ‰éfa po niÏ‰ie
stupne riadenia (aÏ na v˘nimky, ako

napríklad archív) vedené úplne dile-
tantsky. Zasiahlo to aj medziºudské
vzÈahy. Napokon bola situácia taká
zlá, Ïe parlament siahol v roku 2017
aÏ ku krajnému rie‰eniu a zmenou
zákona, ktorou predsedovi správnej
rady odobral postavenie ‰tatutárne-
ho orgánu a preniesol ho na správnu
radu, túto smutnú epizódu ukonãil.
OdstraÀovanie dôsledkov je v‰ak
dlhodobé a veºmi komplikované.
(Pozri str. 16)

● âím by sa mal podºa vás
Ústav pamäti národa vo v‰eo-
becnosti zaoberaÈ a v akom sta-
ve sa aktuálne nachádza?

Odkedy ÚPN pred osemnástimi
rokmi vznikol, veºa sa zmenilo, niek-
toré z jeho pôvodn˘ch úloh sa stali
menej v˘znamn˘mi, ìal‰ie, naopak,
nadobudli väã‰iu dôleÏitosÈ. Pri jeho
zrode stála okrem iného my‰lienka,
ktorá rezonovala v postkomunistic-
kej Európe, Ïe dokumenty b˘val˘ch
‰tátnobezpeãnostn˘ch zloÏiek sa
majú doãasne umiestniÈ do zvlá‰t-
nych archívov a osobitn˘m spôso-
bom sprístupÀovaÈ verejnosti. Takto
vznikol aj Archív ÚPN. Dnes je v‰ak
uÏ otázka sprístupÀovania doku-
mentov podstatne menej aktuálna.
A tak, hoci Archív ÚPN sa o svoje
fondy veºmi dobre stará, myslím si,
Ïe raz príde ãas, keì sa premiestnia
do siete ‰tátnych archívov, kam z dl-

hodobého pohºadu prirodzene pat-
ria. Vidíme, Ïe podobn˘ proces uÏ
nastal v Nemecku, ktorého úrad bol
vzorom pre ostatné. Ak chce ÚPN
nielen preÏiÈ, ale aj maÈ trvale zásad-
n˘ spoloãensk˘ v˘znam, musí sa uÏ
podstatne viac sústreìovaÈ na iné
oblasti ãinnosti. Podºa mÀa má bu-
dúcnosÈ len ako vysoko kvalifikova-
né historické vedecké pracovisko,
zamerané okrem vedy prípadne aj
na edukaãné ãi múzejné aktivity.
Dnes tam síce pracuje niekoºko
‰piãkov˘ch a produktívnych histori-
kov a historiãiek, celkovo v‰ak, Ïiaº,
z hºadiska vedeckov˘skumnej ãin-
nosti ÚPN zatiaº nenapæÀa svoj po-
tenciál. Pritom je ‰tátom financova-
n˘ v rozsahu, o akom sa nám pred
rokmi ani nesnívalo. Na dianie sa
v‰ak dívam iba z diaºky a zatiaº e‰te
ani nenastal ãas komplexne zhodno-
tiÈ pôsobenie súãasného ‰éfa ÚPN. 

● V súãasnosti ste vedecko-
v˘skumn˘m pracovníkom Slo-
venského historického ústavu
v Ríme (SHÚR). Ak˘ je prínos
tejto in‰titúcie pre poznanie slo-
venskej histórie, ale aj pre posta-
venie Slovenska v medzinárod-
nom kontexte?

V roku 2014 sa vytvorením tejto
in‰titúcie Slovensko, hoci veºmi
oneskorene a po dvoch desaÈroãiach
úsilia, zaradilo medzi ostatné kul-
túrne národy Európy, pre ktoré sú
historické ústavy v Ríme samozrej-
mosÈou. Treba spomenúÈ osobnosti,
ktoré sa o to zaslúÏili, predov‰etk˘m
Milana S. ëuricu, ktor˘ prv˘ tak˘to
ústav viedol e‰te v 90. rokoch, Joze-
fa M. Rydlu, ktor˘ sa snaÏil – hoci
neúspe‰ne – ako poslanec presadiÈ
zákon o zaloÏení SHÚR v roku 2010,
a napokon Jozefa Miklo‰ka, ktoré-
mu sa to nakoniec o tri roky neskôr
v parlamente podarilo. Veºmi kvalit-
nú vedeckú úroveÀ dala ústavu jeho
prvá riaditeºka Emília Hrabovec.
Dnes teda v Ríme pôsobí aj sloven-
sk˘ historick˘ ústav, ktor˘ je síce
v porovnaní s ústavmi niektor˘ch
in˘ch krajín skromnej‰í, ale predsta-
vuje v˘znamnú bázu pre slovacikálny
v˘skum vo Veãnom meste.

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Zi‰li sme sa, aby sme sa rozlúãili s na‰ím bratom
Antonom. Odprevádzame ho v modlitbách do veãnosti, mod-
lime sa a veríme, Ïe jeho du‰a odchádza do Kráºovstva nebes-
kého. V‰etci ão sme tu, zblízka i zìaleka, ho máme dobre
v pamäti. Pamätáme si veºa chvíº i dlh‰ích rozhovorov, snemov
na‰ej organizácie, ktoré sme s ním preÏili. 

Îivot ãloveka b˘va rôzne dlh˘. A ná‰ priateº Tonko prek-
roãil o viac ako osem rokov vek, o ktorom hovorí Ïalmista:
„Vek ná‰ho Ïitia je 70 rokov, 80 pre t˘ch silnej‰ích.“ Tonko
nám zanechal vzácne svedectvo Ïivota za Boha a národ. Ako
b˘val˘ politick˘ väzeÀ robil v‰etko preto, aby svedectvo o ne-
ºudskom komunistickom reÏime sa zachovalo pre budúce ge-
nerácie. Pokiaº mu sily staãili, bol aktívny v na‰ej organizácii
Politick˘ch väzÀov ZPKO, bol jej celo‰tátnym podpredsedom
i tu, ‰éfom poboãky Bratislava – Okolie so sídlom v Pezinku.
Aj tu, v neìalekom Pezinku ho mali radi a bol veºmi známy,
keì mu udelili medailu „Za zásluhy o rozvoj mesta“, za to, Ïe
sa mimoriadnym spôsobom zaslúÏil o rozvoj mesta Pezinok
a budovanie jeho samosprávy. Myslím to bolo v roku 2017.

Tonko po dlh‰ej chorobe svoju nesmrteºnú du‰u odovz-
dal Pánovi v utorok veãer, 15. decembra. Nie je rozhodujúci
spôsob, ak˘m ãlovek zomrie, ale spôsob, ak˘m sa na smrÈ pri-
pravil, ako preÏil svoj Ïivot. A Tonko svojim väzením zaplatil aj
za na‰u slobodu. 

âasto opakujem vo svojich príhovoroch, Ïe e‰te u nás nie
je tak zle ako inde vo svete, lebo e‰te platí úãet, ktorí zaplatili
za nás, ão pre svoju vieru sedeli v komunistick˘ch väzniciach. 

„Kto stratil majetok, nestratil veºa. Kto stratil slobo-
du, stratil mnoho. Kto stratil vieru, stratil v‰etko.“ Tieto
slová ako motto ãítame uÏ roky na prvej strane ná‰ho ãasopi-
su Svedectvo. Tu musím povedaÈ, Ïe Tonko vieru nikdy ne-
stratil, ani v najÈaÏ‰ích rokoch väzenia a preto máme oprávne-
nú nádej, Ïe odi‰iel za Pánom JeÏi‰om do lep‰ieho, veãného
blaÏeného Ïivota. 

Sme tu, milí priatelia, viacerí politickí väzni, ktorí Tonkov
osud politického väzÀa poznajú  lep‰ie ako ja, ale patrí sa spo-
menúÈ, ako to bolo v jeho Ïivote.

Za velezradu osem rokov
Anton Malack˘, dlhoroãn˘ podpredseda na‰ej organizá-

cie PV ZPKO bol zatknut˘ 23. augusta 1951. Mal vtedy len 19
rokokv. Vina? Velezrada, za ão bol odsúden˘ na osem rokov
väzenia. âakali ho väznice v Leopoldove, Ilave, na Pankráci,
v Ruzyni, a jáchymovské a pfiíbramské uránové bane. PäÈ
z t˘ch ôsmich rokov si aj odsedel. Prepusten˘ bol 24. augusta
1956, na základne amnestie prezidenta Antonína Zápotocké-
ho. 

V novembri 1964 sa prípadom A. Malackého a jeho spo-
loãníkov zaoberal Najvy‰‰í súd âSSR v Prahe, ktor˘ rozsudok
z roku 1952 v celom rozsahu zru‰il. 

Tá velezrada, za ktorú Tonko sedel spoãívala v tom, Ïe

v apríli 1951 spolu so svojimi rovesníkmi Karolom Noskovi-
ãom, Franti‰kom Rybeck˘m a Jánom Kujoviãom zaloÏil tu ne-
ìaleko, vo Viniãnom, skupinu Mladé Slovensko, ktorá vyvíjala
rozliãné ‰portové a divadelné aktivity. Popri tom aj ‰írili vtedy
proti‰tátne letáky, ktoré síce nelepili na steny ani na dedinské
nástenky, ale medzi ºudom sa ‰írili. Usilovali sa sprevádzkovaÈ
aj vysielaãku, podºa vzoru Bielej légie, ale boli odhalení a uÏ to
bolo...

Ten leták sme aj publikovali, nechcem ho tu teraz ãítaÈ,
ale pán farár môÏe vyvesiÈ na nástenku. Dúfam, Ïe ho dnes za
to nezavrú, alebo mÀa, Ïe som mu to dal. Lebo doba je aj
dnes zlá. 

Zostal v hľadačiku ŠtB
Po prepustení z väzenia sa Tonko zamestnal v bratislav-

skej Meopte a vypracoval sa na ‰piãkového odborníka v ob-
lasti premietacích prístrojov a zariadení. Bol autorom dvoch
patentov. Zostal v‰ak záujmovou osobou ·tB a aÏ po roku
1989 sa stal skutoãne slobodn˘m ãlovekom.  Po novembri
1989 sa hneì v zaãiatkoch angaÏoval v novovzniknutej Kon-
federácii politick˘ch väzÀov Slovenska, neskôr premenovanej
na Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja. ZaslúÏil sa
o prijatie zákona ã. 125 o protikomunistickom odboji a záko-
na o od‰kodnení obetí komunizmu. Prezident republiky Ivan
Ga‰paroviã mu v roku 2007 udelil vysoké ‰tátne vyznamena-
nie Rad ªudovíta ·túra II. triedy za v˘znamné zásluhy o demo-
kraciu a ºudské práva. Ale oveºa väã‰ia je Tonkova odmena
v nebeskom kráºovstve. Tá je urãite väã‰ia ako v‰etky pozem-
ské ºudské pocty. 

Je nám v‰etk˘m, drahí bratia a sestry, milá smútiaca rodi-
na, milí politickí väzni, jasné, Ïe keì ãlovek zomiera, nie smrÈ
klope na dvere, ale veãnosÈ klope na dvere. Ale ãi neklope na
na‰e dvere stále? Ak je ãlovek uÏ star‰í alebo chor˘, nie je
ÈaÏké si to predstaviÈ. Oveºa ÈaÏ‰ie je to pre t˘ch, ktorí sú mla-
dí, zdraví a zásadnú otázku, ão má ãaká po skonãení tohto
pozemského Ïivota, odkladajú. 

V roku Pána 2020 sme teda na veãnosÈ odprevadili troch
Antonov, spoluväzÀov a na‰ich ãlenov. Antona Seme‰a v ja-
nuári a Antona Tomíka len teraz nedávno, presne pred -
mesiacom, 18. novembra. A dvoch ìal‰ích Antonov máme
v na‰ich radoch: Tona Seleckého a Tona âulena. Zaujímav˘ je
to patrón ten svät˘ Anton. Dáva ºuìom silu, aby Krista nikdy
nezapreli, ale vyznali ho aj v ÈaÏk˘ch podmienkach väzenia.

Svät˘ Pavol hovorí: „Ak Kristus nevstal z m⁄tvych, márna
je na‰a viera“ (1 Kor, 15,14) a Pán JeÏi‰ v evanjeliu povedal
Marte: „Ja som vzkriesenie a Ïivot. Kto verí vo mÀa, bude ÏiÈ
aj keì zomrie“ (Jn 11,25). Toto je na‰a nádej, toto je na‰a
istota.

Odpoãinutie veãné daj Tonkovi o Pane, a svetlo veãné
nech mu svieti, nech odpoãíva v pokoji. Amen. Pochválen˘
buì Pán JeÏi‰ Kristus.

ZAZNAMENALI SME
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Homília ThDr. Jána Košiara na pohrebe Antona Malackého

Zanechal vzácne svedectvo života



Na jeseÀ 2020 vy‰la vo vydavateºstve Matice slovenskej
nová kniha Ivana A. Petranského pod názvom Udalosti
a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku v 20.
storoãí.

Tento historik, v˘skumn˘ pracovník Slovenského historic-
kého ústavu v Ríme, sa dlhodobo systematicky venuje cir-
kevn˘m dejinám dvadsiateho storoãia. Je napríklad autorom
vedeckej monografie ·tát a katolícka cirkev na Slovensku
1945 – 1946, prehºadového diela Dejiny cirkví a náboÏen-
sk˘ch spoloãností na Slovensku v 20. storoãí ãi Ïivotopisu je-
zuitu Tomá‰a Munka, ktor˘ bol obeÈou rasov˘ch represálií.

Nová publikácia, zaloÏená na dlhoroãnom v˘skume
v slovensk˘ch aj zahraniãn˘ch archívoch, je v˘berom z jeho
doteraj‰ích vedeck˘ch prác, ktoré publikoval na rôzne témy
t˘kajúce sa miesta katolíckej cirkvi v slovensk˘ch národn˘ch
dejinách. Tieto texty boli v období posledn˘ch dvadsiatich ro-
kov publikované v rozliãn˘ch vedeck˘ch ãasopisoch alebo
zborníkoch, z ktor˘ch ãasÈ je ‰ir‰ej verejnosti ÈaÏko dostupná.
Takto majú v‰etci záujemcovia o problematiku moÏnosÈ nájsÈ
ich spolu na jednom mieste.

Ako hovorí uÏ názov, Petransk˘ sa vo svojom diele zao-
berá udalosÈami a osobnosÈami katolíckej cirkvi. Z toho vy-
chádza aj ãlenenie publikácie, ktorá má dve ãasti – Udalosti
a Osobnosti. Obe sa z hºadiska tém vzájomne dopæÀajú. Na
zaãiatku formou úvodu autor predstavuje ãitateºovi v struã-
nej forme komplikovanú históriu katolíckej cirkvi poãas dra-
matického storoãia. Prvá ãasÈ knihy obsahuje dohromady päÈ
kapitol. Prvé dve sa t˘kajú postavenia cirkvi v prvej Slovenskej
republike (1939 – 1945)  jednak z hºadiska jej kultúrno-spo-
loãenského v˘znamu v ‰táte, jednak osobitne v období od
vypuknutia povstania v auguste 1944 do konca druhej sve-
tovej vojny. 

ëal‰ie kapitoly hovoria o vybran˘ch témach povojnového
obdobia, ktoré boli pre cirkev veºmi dôleÏité, ãi uÏ to bol
problém majetkov˘ch perzekúcií cirkvi v oblasti poºnohospo-
dárstva  alebo cesta k vzniku samostatnej slovenskej katolíc-
kej cirkevnej provincie, ktorú pápeÏ Pavol VI. vytvoril v roku
1977. Osobitne sa venuje zaujímavej téme vzniku slovenské-
ho vysielania Vatikánskeho rozhlasu v roku 1947 a jeho úlo-
he v objektívnom informovaní slovenskej verejnosti za Ïelez-
nou oponou v najtvrd‰om období komunistick˘ch násilností.

V druhej ãasti sa ãitateº môÏe zoznámiÈ – ak ich doteraz
nepoznal – so zástupom v˘znamn˘ch slovensk˘ch katolíc-
kych osobností. Autor citlivo medzi ne zaradil nielen zná-
mych biskupov, ktor˘ch krut˘ osud nenechal ºahostajnou ve-
rejnosÈ na Slovensku aj vo svete, ale aj menej známe (no nie
menej dôleÏité) historické postavy. Podstatné je, Ïe príbeh
kaÏdej z t˘chto osobností, hoci boli v‰etky odli‰né, je ºudsky
zaujímav˘ a okrem toho v˘stiÏne hovorí o súvislostiach dejin-
ného v˘voja v období protináboÏenského boja.

Do prvej skupiny patrí hlavne spi‰sk˘ biskup Ján Vojta‰-
‰ák, u ktorého si autor v‰íma prvé roky jeho prenasledovania
(1945 – 1949). Na inom mieste skúma kÀazské a biskupské
pôsobenie ìal‰ích v˘znamn˘ch biskupov a odporcov komu-
nistického reÏimu – Andreja ·krábika a Michala Buzalku. Na-
sledujú Ïivotné osudy troch katolíckych kÀazov, ktorí sa rôz-
nym spôsobom zapísali do slovensk˘ch náboÏensk˘ch, kul-
túrnych ãi politick˘ch dejín – kultúrneho pracovníka Valéra
Zavarského, ruÏomberského farára Jána Ferenãíka a provin-
ciála jezuitov Jána Srnu. Posledné dva osudy osobností (Fran-
ti‰ek Bokor a Mária Tencerová) spája, Ïe i‰lo o katolíckych
laikov, ktorí boli nespravodlivo odsúdení a obaja predãasne
zomreli vo v˘kone trestu.

Aj keì Petranského kniha priná‰a napohºad rôznorodé
témy, má premyslenú koncepciu a ako celok vytvára jednot-
nú mozaiku, ktorá odráÏa celú komplikovanosÈ najnov‰ích
dejín na‰ej najväã‰ej kresÈanskej cirkvi. âitateº tak po jej pre-
ãítaní získa ucelen˘ pohºad na spracovávanú tému. Hoci je
napísaná odborn˘m ‰t˘lom a metodologicky spæÀa v‰etky ná-
leÏitosti vedeckého diela, jej jazyk je zrozumiteºn˘ a témy
atraktívne a rezonujúce v spoloãnosti. To z nej, spolu s boha-
tou obrazovou prílohou a atraktívnou grafickou úpravou,
robí dielo, ktoré dokáÏe zaujaÈ nielen profesionálneho histo-
rika, ale aj ãitateºov z radov ‰tudentov ãi laickej verejnosti,
zaujímajúcich sa o dejiny katolíckej cirkvi na Slovensku
v dvadsiatom storoãí. Ivan Mrva

RECENZIA
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Ivan A. Petranský: Udalosti a osobnosti dejín
katolíckej cirkvi na Slovensku v 20. storočí
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1. januára 1993 vo‰la Slovenská
republika do Ïivota ako nezávisl˘ sa-
mostatn˘ ‰tát s úplnou a pôvodnou
‰tátnou suverenitou. Hneì po vyhlá-
sení ju uznalo 91 ‰tátov a bola prijatá
do OSN ako 180. ãlensk˘ ‰tát.

2. januára 1951 bol za tajného
biskupa na Slovensku vysväten˘ 27-
roãn˘ jezuitsk˘ novokÀaz Pavol Hnili-
ca. Vysvätil ho roÏÀavsk˘ biskup Ró-
bert PoboÏn˘.

5. januára 1968 zvolili Alexand-
ra Dubãeka za 1. tajomníka ÚV KSâ,
ãím sa zaãala Dubãekova jar. 

8. januára 1950 zomrel bansko-
bystrick˘ biskup Andrej ·krábik.

15. januára 1951 bol v Bratisla-

ve vo vykon‰truovanom procese
odsúden˘ na 24 rokov ÈaÏkého väze-
nia biskup Ján Vojta‰‰ák.  Vo väzení
bol aÏ do amnestie 5. októbra 1963.
Po nej Ïil krátko v Oravskej Lesnej
a neskôr v Senohraboch pri Prahe.
Zomrel vo vyhnanstve v ¤íãanoch pri
Prahe. V roku 1990 bol rehabilitova-
n˘ zru‰ením rozsudku v plnom roz-
sahu. Svät˘ Ján Pavol II. pri boho-
sluÏbách na Mariánskej hore v Levoãi
o biskupovi Jánovi Vojta‰‰ákovi pove-
dal: „Star‰í z vás si zaiste pamätajú
na úctyhodnú postavu biskupa Jána
Vojta‰‰áka a bratia gréckokatolíci na
postavu biskupa Pavla Gojdiãa.
Obidvaja boli uväznení v Ïalári na zá-

klade pseudoprocesov. Dnes si zaslu-
hujú, aby sa konal cirkevn˘ proces ich
blahoreãenia, pretoÏe vydali svedec-
tvo o vernej sluÏbe Cirkvi na Sloven-
sku.“

18. januára 1939 sa v Bratislave
konalo prvé slávnostné zasadanie
Slovenského snemu.

20. januára 1928 vláda âes-
koslovenskej republiky schválila „Mo-
dus vivendi“, dohodu medzi âSR
a Svätou stolicou.

20. januára 1939 prezident re-
publiky Dr. Hácha, na návrh sloven-
ského snemu, vymenoval tretiu vládu
Slovenskej krajiny. Jej predsedom sa
stal dr. J. Tiso.

âlovek má sklon,
ktor˘ sa nedá utí‰iÈ po
cel˘ jeho Ïivot, a to
hºadaÈ v Ïivote nejak˘
zmysel, logiku, ktorá
platí pre neho aj pre
cel˘ svet. Zvlá‰È mlad˘

ãlovek má poku‰enie veriÈ, Ïe chápe
nielen seba, ale dokáÏe pochopiÈ aj
históriu a ciele in˘ch, ba aj samotné-
ho Boha. Sám som si celé roky pod-
vedome myslel, Ïe dejiny sú ak˘si
apokalyptick˘ súboj medzi dobrom
a zlom, ale v poslednom ãase a v mo-
mentálnej situácii prichádzam k po-
znaniu, Ïe osobná i svetová história
je len permanentn˘ boj o zdrav˘ ro-
zum. Ale to „len“ pre nás asi staãí
a mali by sme sa s t˘m pokorne uspo-
kojiÈ.

Najhor‰ie a najhlúpej‰ie nápady
v oblasti viery a reálnej morálky totiÏ
vznikali neustále, neprestajne a per-
manentne zo snahy pochopiÈ, ba e‰te
aj interpretovaÈ in˘m  knihu Genezis
a knihu Apokalypsa. Akoby sme ne-
chápali dosah osobn˘ch, konkrétnych
a existenãne dôleÏit˘ch, hoci len do-
ãasn˘ch problémov pre Ïivoty jednot-
liv˘ch ºudí. Zov‰eobecÀovaÈ bez sna-
hy o zdrav˘ rozum totiÏ nemusí byÈ

len omyl, ale aj hriech a uráÏka zdra-
vého rozumu. Nemusí to byÈ Ïiadny
veºk˘ ‰éf, ani Igor Matoviã, ani pápeÏ
Franti‰ek, ale aj ten obyãajn˘ mal˘
napoleonko ãi napoleonka, ktorí na-
silu presadzujú svoje koncepcie a pri-
tom sami nerie‰ia ani svoje osobné
problémy a tobôÏ milujúci a pokorn˘
vzÈah ku druh˘m ºuìom.

Tí, ktorí ma poznáte, viete, Ïe ce-
l˘ Ïivot som robil takzvane podradnú
robotu a zaÏíval ‰ikanu a uráÏky,
moÏno niekedy aj oprávnené a neú-
myselné, ale urãite vÏdy nepríjemné.
Na‰Èastie, nikdy ma tieto problémy
nepriviedli k úplnému zúfalstvu a ni-
kdy som neprestal maÈ rád ºudí. Sna-
ha o jasn˘ cieº a poriadok je nevy-
hnutná pre kaÏdého, aj toho najväã-
‰ieho ‰éfa, pretoÏe bez nej nebude
nikto nielen veºk˘m ‰éfom, ale bude
len veºk˘m, nepokorn˘m a uráÏajú-
cim hovädom...

Îijeme v ãase a kaÏd˘ sme uväz-
nen˘ vo vlastnom tele, teda nemôÏe-
me plne chápaÈ Boha, ktor˘ tvorí
v‰etko od zaãiatku aÏ do konca. Pre-
to ani nemôÏeme vykladaÈ druh˘m
ºuìom ako majú robiÈ a preão,  a tvr-
diÈ, Ïe ak nás budú poslúchaÈ, tak
spravia úplne najlep‰ie, v‰etko im

bude jasné a dostanú sa do raja, kto-
r˘ sme im objasnili a naprojektovali.
Opica môÏe s radosÈou zavolaÈ svoju
tlupu na miesto plné banánov. Ale
kdesi som ãítal, Ïe jedine ãlovek do-
káÏe presvedãiÈ ostatn˘ch, Ïe keì bu-
dú poãúvaÈ práve jeho, dostanú sa na
miesto, kde bude t˘ch banánov stále
dosÈ a bez akejkoºvek námahy.

Milí moji, verme, Ïe existuje ne-
bo, aj cestu do raja môÏeme hºadaÈ
a nájsÈ, ale nepodliehajme nezaslúÏe-
nému re‰pektu voãi rozprávkam dru-
h˘ch a ani voãi vlastn˘m sebakla-
mom. Veì aj ná‰ vzor JeÏi‰ Kristus
nás pouãuje, Ïe sa príli‰ nemáme sta-
raÈ o budúce dni, lebo kaÏd˘ deÀ má
dosÈ svojich starostí. Väã‰ina z nás to
iste môÏe potvrdiÈ.

Verme teda, Ïe ten zdrav˘ ro-
zum, o ktor˘ denne bojujeme od na-
rodenia aÏ po smrÈ, nakoniec zase
zvíÈazí a to aj v koneãnom a celosve-
tovom meradle. Iste nám k reálnemu
pochopeniu vecí, udalostí  a osôb
okolo nás pomôÏe, ak sa budeme ka-
jaÈ a veriÈ evanjeliu. Teda vedieÈ sa
permanentne a sebakriticky meniÈ
a priná‰aÈ radostnú zvesÈ podºa moÏ-
nosti nielen sebe, ale aj in˘m.

Vlado Gregor

STALO SA

Nepreceňujme sa
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✞ Vo veku 88 rokov, 15. decem-
bra 2020,  zomrel Anton MALACK¯
zo ·enkvíc, dlhoroãn˘  podpredseda
PV ZPKO a predseda RO PV ZPKO
v Bratislave. Bol ãlenom Správnej rady
Ústavu pamäti národa. Je nositeºom
‰tátneho vyznamenania, udeºované-
ho prezidentom republiky. Posledná
rozlúãka sa konala 18. decembra
2020 na  dolnom cintoríne v ·enkvi-
ciach za úãasti najbliÏ‰ích ãlenov rodi-
ny a predsedu PV ZPKO Jána Litecké-
ho ·vedu.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 80 rokov,
7. septembra 2020, zomrela Cecília
BARTOVÁ z Bádic, ãlenka RO PV
ZPKO v Nitre. Posledná rozlúãka sa
konala 11. septembra 2020 v rímsko-
katolíckom kostole a na miestnom
cintoríne v Bádiciach.

✞ Vo veku 60 rokov, 23. decem-
bra 2020, zomrela Janka VERE-
·OVÁ z DráÏoviec - Nitry, dlhoroãná
ãlenka RO PV ZPKO v Nitre. Posledná
rozlúãka sa konala 29. decembra
2020 na  Cabajskom cintoríne v Nitre
za úãasti najbliÏ‰ích ãlenov rodiny. 

✞ Vo veku 88 rokov, 30. novem-
bra  2020,  zomrela Paulína FIªOVÁ
z Heºpy, dlhoroãná ãlenka PV ZPKO
v Banskej  Bystrici. Posledná rozlúãka
sa konala 3. decembra 2020 v rím-
skokatolíckom kostole v Heºpe.

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI

V januári  si pripomíname v˘-
znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti ne-
doÏili.

55 rokov
Róbert Dvorãák, Levoãa 2.1.1966
Ing. Rastislav Kalafut, Bratislava

6.1.1966
Peter Szedlák, Bratislava 16.1.1966

60 rokov
Juraj Kónya, Branã 11.1.1961
Helena ëuricová, Heºpa 5.1.1961
MUDr. Patrícia Porubská 14.1.1961

75 rokov
Doc. Ing. Ján Dudá‰, 
Rozhanovce 15.1.1946

80 rokov
Anna Martincová, Heºpa 5.1.1941

82 rokov
Anna Buãková, Polomka 5.1.1939
Anna Fodorová, Îilina 1.1.1939

83 rokov
Alojzia Rafajová, Îilina 28.1.1938
Agnesa Kuda‰íková, Levoãa 21.1.1938

87 rokov
Jozef Turãek, Veºk˘ Lapá‰ 25.1.1934

88 rokov
Ján Hric, Badín 30.1.1933

90 rokov
Mária Pla‰tiaková, Nitra 2.1.1931

91 rokov
Ján Surov˘, RuÏomberok 1.1.1930
Mária DaÀová, Topoºãany 27.1.1930

92 rokov
Milan BaláÏ, Trnava 14.1.1929

93 rokov
Pavol Lavo, Nitra 13.1.1928

97 rokov
Viktória ·u‰eková, Zlaté Moravce

23.1.1924
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

PRISPELI NA ČINNOSŤ
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

10 EUR
Ing. Martin Vrabãek, Liesek 20 EUR
Anna Gaalová, Bratislava 5 EUR
Oºga Búzová, Bratislava 20 EUR
Mirko Îila, Badín 30 EUR
Ing. Oskar IÏdinsk˘, Bratislava 10 EUR
Mária Horváthová, KriÏovany 
nad Dudváhom 6 EUR
Ing. Jozef Deão, Bratislava 8 EUR
Miroslav Faktor, Zálesie-Ge‰ajov 50 EUR
Stanislav Kuãera, Îilina 30 EUR
Ing. Peter Gvora, Bratislava 40 EUR
Katarína BoÏiková, Topoºãany 25 EUR
Ing. Marián ·uran, Bratislava 50 EUR
RNDr. Janka Javorová, Bratislava 10 EUR
ªudmila Pekáriková, Pre‰ov 20 EUR
Martin Lacko, Modrová 30 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympati-

zanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodo-
bo  zápasí s ne‰tandardnou situáciou,
keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez
krytia finanãn˘mi prostriedkami. Nedo-
statok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na Vás
s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva
nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z prostried-
kov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame
na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãa-
sopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme

stratili nástroj prezentácie vlastného jest-
vovania. 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 ob-
hajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e
Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na
ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012
8109, alebo sa kontaktujte na tel. ãísle:
02-52 63 81 56.

Darcom úprimne ìakujeme
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici č. 52 sú  v pondelok od 9.00
hod. do 12.00 hod. Mimo úradných hodín sa telefonicky nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.

● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej Liga pasá-
ži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite. Historickú, vlastene-
ckú literatúru bez politickej korektnosti, zborníky, kalendá-
re a časopisy vrátane Svedectva. Otváracie hodiny v ponde-
lok 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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