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Žiť v pravde a usilovať sa o čisté srdce
·tefan HERÉNYI je v súãasnosti
správcom farnosti v bratislavsk˘ch
Dlh˘ch dieloch. Za kÀaza bol vysväten˘ v roku 1973, teda v ãase
normalizácie. Hovorilo sa tak obdobiu po vstupe vojsk Var‰avskej
zmluvy v auguste 1968 do b˘valého âesko-Slovenska, aby potlaãili
demokratizaãn˘ proces pod vedením KSâ. Komunistická strana mala
od roku 1948 Cirkev pod kontrolou.

● Ako sa zmenil prístup KSâ k nej
po roku 1968 a ão sa dialo v samotnej
Cirkvi?
Nemyslím si, Ïe by sa bol prístup KSâ
k Cirkvi po roku 1968 zmenil. Represívna
normalizácia po invázii spriatelen˘ch armád
veºmi zmenila zm˘‰ºanie spoloãnosti. Vnímal som to tak, Ïe nad‰enie ºudí vystriedala
rezignácia a pre nás mlad˘ch to bolo
obrovské sklamanie. Zmenila sa v‰ak taktika. Po krátkom trvaní Diela koncilovej
obnovy (DKO) v roku 1968, ktoré bolo
protipólom zaniknuv‰ieho Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva (MHKD), sa
vlastne v‰etko vrátilo do star˘ch koºají.
âlenstvo v DKO sa stalo ãiernym bodom.
Pokraãovanie na 10. strane
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Čaká nás ďalší rok nenávisti?

Je veľa toho, čo sa človeku premelie v hlave na
prelome roka. Najmä keď pri obmedzených ľudských
silách je tu snaha pomôcť tej najslabšej a doteraz (!)
najprenasledovanejšej vrstve spoločnosti – politickým
väzňom komunizmu a ich rovnako postihovaným rodinným príslušníkom. Preto ani nie je veľa priestoru na
krasopisné cvičenie, uvediem iba pár bodov na zamyslenie.
1. Na uvedenie do atmosféry poslúži citát našej pani prezidentky:
„Slovensko je zranené. Trpí nie len covidom, ale aj krízou dôvery.
Postupne sme si nechali otráviť svoj životný priestor a každým rokom sa
nám v ňom žije ťažšie. Sociálne siete sa preplnili urážkami, nenávistnou
rétorikou a dezinformáciami,“ zhodnotila hlava štátu situáciu v spoločnosti. Áno, je to tak, ale nemalú zásluhu na tom má aj ona a hlavne jej
komunistickí poradcovia, ktorí jej napríklad ešte doteraz neporadili, aby
sa prišla pokloniť k Ústrednému pamätníku popraveným a umučeným
obetiam komunizmu, ktorý je na cintoríne Vrakuňa.
2. Aj začiatok roku, tak ako veľa posledných rokov, sa nesie v znamení ignorácie štátneho sviatku obnovenia Slovenskej republiky, ba často aj v znamení neskrývanej nenávisti. Veď čo už povedať na pravidelné
dekorovanie štátnymi vyznamenaniami tých, ktorí proti slovenskej štátnosti zúrivo a nenávistne bojovali? Pre politických väzňov, ktorí riskovali
nielen slobodu, ale často aj život (napr. Biela légia) za obnovenie štátnosti, je to nezmyteľná urážka. Aj preto treba našu organizáciu ignorovať a postupne zničiť, aby sa už nemal kto ozvať.
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Genocídny projekt Československo

3. Dovoľte jedno malé zamyslenie, či pokus zistiť, kde sa tá koncentrovaná nenávisť u našich sluhov berie. My starší sa ešte dobre pamätáme na časy Československa, ako aj na to, že ak chcel na Slovensku niekto spraviť stranícku kariéru, dôležitejšie ako citovanie Marxa
a Lenina bolo ostentatívne prejavovať vernosť jednotnému českému štátu pod názvom ČSR. Veď čo iné boli procesy s tzv. „buržoáznymi nacionalistami“? Takto sa sito postupne preosialo a vo vedení strany zostali prakticky sami posluhovači. No a či už priamo oni, ale hlavne ich
potomkovia, ktorí nám tu robili aj slávnu novembrovú inscenáciu, sú teraz
rozlezení všade, aj so svojou hodnotovou protislovenskou orientáciou,
ktorú nasávali od svojho „veľkého brata“ priam s materským mliekom.
4. Ako vyzerá ten každodenný český nacionalizmus, ktorý naši sluhováci tak obdivujú, že dokonca vyhlásenie tohto veľkočeského, od samého začiatku genocídneho projektu s názvom Československo, si presadili aj do zoznamu slovenských (!) štátnych sviatkov, sa už môžeme dozvedieť predsa len z viacerých prameňov. O postavení Slovákov sa toho
pouverejňovalo už pomerne dosť, no nezaškodí si preštudovať, ako vyzeral inštitucionálny, národnostný a ekonomický útlak aj u sudetských
Nemcov v tej super demokratickej prvej ČSR, o ktorej Beneš v roku 1919
Najvyššej rade parížskej mierovej konferencie bezočivo klamal, že čo sa
národných práv týka, bude to režim porovnateľný so švajčiarskym.

Ako to vyvrcholilo, na ilustráciu uvediem len nano omrvinku príkladov z viac ako 600 stranovej knihy Jiřího Padevěta „Krvavé léto 1945“,
ktorú vydala pražská Academia. Napríklad v Prahe bolo veľmi populárne chytať Nemcov, zavesiť ich za nohy na kandeláber a rozložiť
pod nimi oheň. Napr. v Rytířské ulici bol takýmto rytierskym spôsobom
upálený mladý muž, ktorý bol len v nohaviciach a topánkach, ale na
chrbát mu ešte stihli vyrezať svastiku.
V Dobroníne okres Jihlava bolo 19. mája zavraždených sedemnásť nemeckých civilov. Obete boli najsamprv internované v hasičskej zbrojnici, potom zavraždené v lokalite Budínka potom, čo si
museli sami vykopať hrob. Páchatelia, najskôr robotníci z miestnej
sklárne, boli údajne opití, pretože 19. mája sa konala prvá povojnová
tanečná zábava.

Zábava na Slovákoch trvala do roku 1993
Samozrejme nechýbajú ani hromadné znásilnenia. A takéto hrôzy,
veľmi stručne popísané po pár riadkoch, tu máte prakticky na každej
strane tejto vyše 600 stranovej knihy. Štatistiky hovoria, že celkove bolo
deportovaných asi tri milióny sudetských Nemcov zo svojej stáročnej
vlasti a pri tom odsune bolo povraždených skoro 200 000 ľudí.
Áno, toto všetko v sebe obsahuje oslava štátu s názvom Československo, toto koluje aj v žilách našich Čechoslovákov, odtiaľ tá živočíšna
nenávisť z druhej ruky ku všetkému neveľkočeskému. Alebo: učeň nad
majstra.
5. Pre istotu, pretože médiá sa len tak hmýria obmedzencami: samozrejme, že nie všetci Česi sú nacisti, veď aj tu citujem z knihy českého
autora. Poznáme veľa kvalitných českých mien, mám tam aj niekoľko veľmi dobrých kamarátov. Spomeniem len Václava Černého, ktorého Pamäti by sa zišlo prečítať aj mnohým Slovákom. Problém je ale v tom, že
naši sluhováci si berú príklad iba z tých nacionalistov a šovinistov.
6. Veľké nebezpečenstvo a zároveň živnú pôdu pre antislovenskú
nenávisť predstavuje aj to, že postupne všetky médiá ovládli komunistickí a eštebácki potomkovia, samozrejme s tým jediným správnym a politicky korektným názorom. Slováci, tí prirodzene kresťanskí, konzervatívne
a európsky orientovaní, ktorých je tu napriek vymývaniu mozgov neomarxistami stále väčšina, jednoducho žijú ako keby v ilegalite. Pluralita
tlače jednoducho neexistuje. Všetko ovláda tzv. zverejnená mienka
oligarchov. A všadeprítomná nenávisť, ktorá postupuje systematicky.
7. Vždy, keď vládne nenávisť, neplatia žiadne argumenty, ani právo. Už Aristoteles povedal, že ak nevládnu zákony, vládne zviera. A to
nenávistné „zviera“ vie veľmi dobre využiť vágnosť a nepresnosť pojmov, ktoré sám vnáša do zákonov a tým totálne deformuje a ničí právny
štát, čo už pár rokov zažívame. Takéto vnášanie nenávisti do aj tak ešte
dosť narušeného morálneho organizmu spoločnosti komunistami neveští
nikdy nič dobrého, iba ak novú totalitu.
Ján Litecký Šveda
predseda PV ZPKO
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Nový nástup totality
Výzva ministerstvu spravodlivosti
Politickí väzni, táto úmyselne marginalizovaná vrstva spoločnosti, ktorá sa drží pri
živote napriek všetkým prekážkam a opätovnému prenasledovaniu, táto morálna chrbtica
spoločnosti je pobúrená návrhom novely Trestného zákona (LP/2021/744 Zákon, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pretože je navrhnutý presne tak, aby sme tu
mali opäť politických väzňov, väzňov svedomia, čo je neklamným znakom nástupu každej
totality.
Novela zavádza nové slovné trestné činy, napríklad trestný čin s názvom „Šírenie
nepravdivej informácie“. Kriminalizácia slovných prejavov je zjavný pokus o zavedenie
cenzúry na iné názory a teda bezprecedentné porušenie Ústavy SR. Skúsenosť bývalých
politických väzňov s totalitou, ktorí si prešli názorovou šikanou, diskrimináciou aj prenasledovaním je, že jediným liekom na dezinformácie a lži je výlučne sloboda slova. Lož neporazí žiadne štátne násilie, iba diskusia založená na pluralite názorov a na pravdivých
faktoch, bez ideologického alebo mocenského balastu.

Vláda namiesto toho, aby konečne naplnila ústavné práva občanov „vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu,“ podporou plurality médií, ich začala o toto právo oberať, ba dokonca sa usiluje postihovať ich za odlišné názory.
Sloboda slova je jedným z troch pilierov demokracie. Ak vládna moc siaha na slobodu slova znamená to priamu likvidáciu demokracie. Tu treba dodať, že aj vďaka charakternému postoju politických väzňov sa naša spoločnosť zbavila totalitného režimu, ktorý vláda
nezmyselnou, protiústavnou a protidemokratickou novelou zákona oživuje. Používať
trestný zákon na ideologické alebo historické otázky je vlastné iba diktatúram.
Preto vyzývame na okamžité zastavenie prác a legislatívneho procesu tejto novelizácie.
V tejto súvislosti je nutné pripomenúť dve myšlienky z prednášky emeritného
pápeža a veľkého filozofa Benedikta XVI., ktorú mal v roku 1992 v Bratislave:
Politika nevytvára pravdu.
A druhá myšlienka, ktorú by mali naši politici memorovať každý deň, hovorí, že štát
má zaručovať právo ako podmienku slobody a spoločného blahobytu. Štát sám nie je
zdrojom ani pravdy, ani morálky.
Politickí väzni komunistickej totality

Pre Slovensko je príznačné, že spoločnosť sa
nedokáže zjednotiť ani na
základnej premise o štátnej
samostatnosti. Napriek tomu, že staré Slovensko bolo v deviatom storočí centrom ohromnej ríše,
že v roku 1939 sa stalo samostatným štátom,
že v roku 1968 sa pričinilo o zmenu štátoprávneho usporiadania a od roku 1969 bola Slovenská socialistická republika súčasťou
federácie, že v roku 1993 sa opäť stalo samostatným štátom, nie všetci Slováci sú hrdí
na svoju štátnosť. Hoci je prvý január štátnym
sviatkom uvedeným v kalendári ako Deň
vzniku Slovenskej republiky, ani na budovách najvyšších štátnych inštitúcií (NR SR) neviala v ten deň slovenská vlajka ako symbol
štátnosti. Na prahu roku tridsiateho výročia
prijatia ústavných zmien, ktoré znamenali
vznik slovenskej štátnej samostatnosti, to nie
je radostné konštatovanie.
Na Nový rok 1993 otec Anton Hlinka
predniesol na tribúne Modlitbu za Slovensko. Na prahu druhého desaťročia vzniku
štátu sa opäť modlil za Slovensko. Tohto roku internet zaznamenal Modlitbu za Slovensko od neznámeho autora (uverejňujeme ju
na str. 16). Žeby iba modlitbami ešte jestvujeme ako samostatný štát? Americký spiso-

vateľ Rod Dreeher v knižke Benediktova voľba na strane 139 píše o tom, že „kresťanská
tradícia nám dáva našu osobitosť, z ktorej
väčšinu sme v moderných časoch stratili.
Strata jasne odlišnej kultúry cirkvi je stratou aj
pre svet...“ Uvedomujeme si to v „kresťanskom“ Slovensku?

SLOVO SVEDECTVA
Že je to jasné svetovým globalistom niet
pochýb. A že predstavitelia štátu plnia ich
vôľu je zrejmé aj z toho, že už v roku 2011
bola na svete Metodická štúdia sledovania
legislatívnych úprav rodovej rovnosti vo vybraných krajinách EÚ a aplikácia v právnom
poriadku SR. Vypracovalo ju Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR ako Národný projekt. V tých rokoch nasledovali uznesenia vlády k návrhom
Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 20142019. Nájdeme v nich definície, ktoré charakterizujú gender ideológiu, teda rodovú
rovnosť. Napríklad, že „rodové stereotypy sú
zjednodušené, nerealistické obrazy ’mužskosti’ a ‘ženskosti‘ idealizované a hlboko
zakorenené predstavy zvnútornené väčšinou
spoločnosti, vnímané ako prirodzené a skutočné. Rodové stereotypy vznikajú, keď existuje presvedčenie, že charakteristiky správa-

nia sa oboch pohlaví sú predovšetkým biologicky definované, ako postavené na základe sociálnych a kultúrnych očakávaní danej spoločnosti.“ Takže gender odchádza
od biologicky definovaného správania sa
mužov a žien a prechádza k novým sociálnym a kultúrnym očakávaniam spoločnosti.
Nuž, aké sú to nové kultúrne očakávania, ak
nie zahodenie vlastnej kultúry, v Európe kresťanskej a otvorenie sa iným kultúram. To však
znamená stratu vlastnej identity, nastolenie
chaosu, atomizáciu spoločnosti, rozpad komunitných spolkov. Taká spoločnosť je absolútne bezbranná, ľahká korisť akejkoľvej
ideológie, čoho sme v súčasnosti svedkami.
Smutný vstup do nového roka pripravila
spravodajská televízia TA 3. Po polnoci odvysielala rozhovor s „historikom“ Dušanom
Kováčom, ktorý mal byť gratuláciou k výročiu
vzniku štátu. Ibaže historik sa zachoval absolútne nehistoricky. Uprednostnil svoje emócie
pred faktami. Že sa netešil vzniku SR by bolo
ešte akceptovateľné, hoci neprimerané
aktuálnej situácii. Ale že spochybnil význam
Deklarácie o zvrchovanosti SR a že o Ústave
SR hovoril ako o zdrape papiera, ktorým sa
však dodnes Slovensko riadi, je neodpustiteľná manipulácia zo strany historika. Či skôr
tzv. historika.
Eva Zelenayová
šéfredaktorka
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Prečo sú slovenskí historici (niektorí) takí neslovenskí?
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Regionálna organizácia PV ZPKO
v Nitre aj napriek pandemick˘m
opatreniam nezastavila svoju ãinnosÈ
a utuÏuje vzÈahy medzi ãlenmi. Jedna z foriem je pripomínanie si v˘roãí
zosnul˘ch pri ich hroboch. V novembri sa stretli Jozef Turãek, Agáta
Fi‰erová a predsedníãka organizácie
AlÏbeta Loudová pri hrobe Karola
·rámka vo Veºkom Lapá‰i. Pripomenuli si siedme v˘roãie úmrtia tohto
b˘valého hospodára organizácie,
priniesli kvety a svieãky a modlitbou
za jeho du‰u sa rozlúãili.
V decembri zasa na mestskom
cintoríne v Nitre si pripomenuli druhé v˘roãie smrti veºmi aktívnej ãlenky
Eviãky Sopóciovej. OpäÈ nech˘bali
kvety, svieãky a modlitba za zosnulú.
Zaspomínali na spoloãné chvíle Agáta Fi‰erová, Jozef Turãek a AlÏbeta
Loudová.
V decembri si tieÏ pripomenuli
smutné prvé v˘roãie ãlenky organizácie Janky Vere‰ovej v kancelárii organizácie. Janku Vere‰ovú pochovali
ìaleko od Nitry, v rodinnom hrobe
na cintoríne v Jakubovanoch pri Sabinove, preto si mohli zaspomínaÈ
iba takto, na diaºku, pri svieãkach
a modlitbe. Odchod kaÏdého ãlena
do veãnosti oslabuje pamäÈ na reÏim, ktor˘ si uzurpoval právo vnucovaÈ ºuìom svoju ideológiu a trestaÈ
ich za neposlu‰nosÈ. Najmä dnes je
hrdinstvo politick˘ch väzÀov komunizmu svetielkom na ceste do budúcnosti. V kancelárii RO PV ZPKO
v Nitre sa stretli Jozef Turãek, Agátka
Fi‰erová, Gitka Lukni‰ová, Anna Mesaro‰ová, Mária BaláÏová, Helenka
Hlavaãková a predsedníãka organizácie AlÏbeta Loudová.
âlenovia organizácie sa individuálne zúãastnili Cyrilo-metodskej
národnej púti 5. júla. Organizácia
pri‰la úmrtím o dvoch ãlenov, ale prijala aj novú ãlenku, Miroslavu Wallewein, vnuãku politického väzÀa.
Anna Hromjáková

Nitrianska organizácia žije

Zaãiatkom roka bilancujú regionálne organizácie ãinnosÈ v minulom roku.
Aj keì RO PV ZPKO v Nitre má za sebou úctyhodné mnoÏstvo podujatí, väã‰ina
sa t˘kala stretnutí pri hroboch ãlenov organizácie, ale aj na pamätn˘ch miestach
obetí komunizmu. Hoci sa stretnutia ãlenov organizácie museli obmedziÈ, nestratili pocit súdrÏnosti. Predsedníãka organizácie AlÏbeta Loudová takto charakterizovala vlaÀaj‰ok: „Nov˘ rok sme zaãali zákazom vychádzania kvôli ochoreniu Covid 19. Nitra mala pravidlá veºmi prísne, karanténa, zákaz stretávania,
zhromaÏìovania ão nám prekazilo viaceré plány. Smutn˘ rok. TakÏe som s ãlenmi bola v telefonickom kontakte, informovala som ich ão sa deje, ako budeme
postupovaÈ, ão treba vybaviÈ. KeìÏe väã‰ina ãlenov je v pokroãilej‰om veku,
inak to ani nejde, najmä vzhºadom na ich ochranu zdravia. Ocenili, Ïe organizácia Ïije.“
(zel)

Ježiškova Eva

Pani Eva Hermanová zo Svätého Jura oslávila 24. decembra okrúhle
sedemdesiatiny. Kto by to povedal, pri pohºade na jej rozÏiarenú tvár? Po
Novom roku nav‰tívila ústredie, kde sme jej k Ïivotnému jubileu srdeãne
zablahoÏelali. Îivio, pani Eva!
(zl)

Banskobystrické aktivity
Corona, corona, slovo skloÀované vo v‰etk˘ch pádoch. Corona poznaãila aj ãinnosÈ RO PV ZPKO v Banskej Bystrici. „Ani v˘roãná ãlenská
schôdza sa nedala zorganizovaÈ v poÏadovanom termíne,“ kon‰tatovala
predsedníãka regionálnej organizácie
Helena Halková. Za sÈaÏen˘ch podmienok, ale uskutoãnila sa pietna
spomienka pri príleÏitosti 71. v˘roãia

Barbarskej noci. K pamätnej tabuli na
biskupskom úrade 13. apríla poloÏili
veniec a pripomenuli si udalosti zatvárania klá‰torov a likvidácie rádov.
Za politick˘ch väzÀov boli v Banskej
Bystrici odslúÏené dve sv. om‰e: 25.
júna a 13. novembra. Na podujatiach
sa zúãastnil iba dovolen˘ poãet ãlenov organizácie PV ZPKO.
(zl)

KOMENTUJEME

Vymazávanie pamäte

Nepriatelia ľudu opäť na scéne
Kvôli tomu, aby sa po tak˘chto zloãinoch pátralo, aby
sa zadokumentovali, aby sa im urobili dôstojné pamätníky, ale aby sa aj pripomínali verejnosti, aby sa cielene nezabúdalo, vzniklo e‰te za ãias Gorbaãova obãianske hnutie
Memorial. Jedn˘m zo zakladateºov bol Andrej Sacharov.
V moskovskom ústredí je veºk˘ archív a kniÏnica, ktorá
obsahuje zhruba 40 000 kníh a rôznych tlaãovín. Pracovníci Memorialu zatiaº, napriek v‰etk˘m prekáÏkam zistili,
Ïe len medzi 30. a 50. rokmi bolo minimálne 12 miliónov
ºudí obeÈami ãerveného teroru. Takéto aktivity samozrejme mimoriadne nevoÀajú súdruhom, ktorí sú v Rusku
e‰te oveºa silnej‰í ako u nás, kde renesanciu stalinizmu cítite na kaÏdom kroku. Napríklad v roku 2020 odsúdili historika Jurija Dmitrijeva na 13 rokov väzenia (!), pretoÏe sa
odváÏil porovnaÈ nacistické masové vraÏdy s masov˘mi
vraÏdami Stalina. Monopol na v˘klad dejín má opäÈ ‰tát,
presne ako v Orwellovi. Z Putina sa stáva ‰éf historikov, zo
stalinizmu ‰tátna doktrína. A v stále represívnej‰ej ma‰inérii uÏ milióny obetí komunizmu nemajú Ïiadne miesto. PamäÈ sa zase vymazáva, tajná sluÏba sa opäÈ s hrdosÈou
oznaãuje star˘m názvom „ãekisti“ a vrátil sa naspäÈ aj

pojem „nepriateº ºudu“. A z kritikov Putinovho v˘kladu
dejín sa stávajú prenasledovaní „extrémisti“. U nás je to
podobné, za ‰tátnych historikov sa opäÈ povaÏujú tí, ktorí pred národom skr˘vajú jeho vlastné dejiny, ako vtipne
poznamenal rusk˘ rozviedãik Alexander Rezun.
Samozrejme, Ïe v takej atmosfére sa nemôÏeme ãudovaÈ, Ïe Ruská generálna prokuratúra vysly‰ala „spoloãenskú objednávku“ a poÏaduje, aby Najvy‰‰í súd takúto
extrémistickú organizáciu zakázal. Súdny proces sa zaãal
25. novembra 2021 a vzhºadom na popísanú situáciu, nevyzerá to pre Memorial nijako ruÏovo. Stalinizmus bude
zrejme sláviÈ ìal‰ie víÈazstvo. (Poznámka z 28. decembra:
k˘m ‰iel tento ãlánok do tlaãe, súdruhovia Memorial
skutoãne zakázali.) Mimochodom, súãasná ruská ‰tátna
doktrína sa opäÈ zaãína zakladaÈ na Stalinovom víÈazstve
v druhej svetovej vojne. Ale Ïe tú vojnu vyvolal on spoloãne s Hitlerom rukou nerozdielnou, ba Ïe na „oslobodenie
miliónov triednych bratov“ sa zaãal chystaÈ, keì e‰te
Hitler ani nebol pri moci, o tom sa v Rusku musí mlãaÈ.
Preto sa archívy stále a stále neotvárajú. Aj toto bola jedna
z príãin, preão sa tak boº‰evici vrhli na Memorial, pretoÏe
rovnako ako u nás, históriu môÏu opäÈ spoºahlivo vysvetºovaÈ iba spoºahliví súdruhovia.

Pamäť aktuálne opäť nežiaduca
Priznám sa, Ïe zo zaãiatku bol Putin sympatick˘ svojim
odmietav˘m postojom voãi ºaviãiarskym, dá sa povedaÈ aÏ
protokomunistick˘m úchylkám, ktoré teraz tak vo veºkom
a organizovane rozoÏierajú kresÈanskú Európu. Veì v 20.
rokoch si ich Rusi sami uÏili vy‰e hlavy. No na druhej
strane tich˘ súhlas, ba dokonca uÏ aj oslava krvavého
Stalinovho teroru je tak pre kresÈanov, ako aj pre demokraticky orientovan˘ch politick˘ch väzÀov neprijateºná.
Na záver uÏ len smutné kon‰tatovanie – nielen v Rusku komunisti opäÈ bezoãivo dvíhajú hlavy, a bez hanby,
presne ako sa na luzu patrí, ale aj u nás. âím ìalej, t˘m
viac. Za v‰etky ich nehoráznosti spomeniem iba ich vyvr‰ovanie sa na tej najbezbrannej‰ej vrstve, politick˘ch
väzÀoch komunizmu a zákernú snahu zru‰iÈ ich tribúnu
a zároveÀ bútºavú v⁄bu bezmocn˘ch starcov – ãasopis Svedectvo. KeìÏe (okrem Kultúry) ich potomkovia uÏ ovládajú v‰etky médiá, uÏ im veºa nech˘ba, aby opäÈ nastolili
názorovú totalitu, na ktorej pracujú kaÏd˘m dÀom. No
a ich hlavn˘m nepriateºom, rovnako ako v Rusku, je organizácia, ktorá sa stará o to, aby sa nezabudlo na boº‰evické krvavé zverstvá.
Mimochodom – memorial znamená pamätník, ale aj
pamäÈ. Preto sa zakazujú organizácie na pripomínanie pamäte, prepisujú dejiny a ru‰ia sa ãasopisy. Veì keì tak
ºahko vraÏdili Ïiv˘ch, „vraÏdiÈ“ pamiatku na m⁄tvych je uÏ
pre nich úplne niã, ani si to nestihnú v‰imnúÈ. Aby tu zostali iba ºudia bez pamäte a – bez minulosti.
Ján Liteck˘ ·veda
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Komunisti opäÈ dvíhajú hlavy. To by moÏno e‰te nebolo to najhor‰ie, veì staãilo by odvrátiÈ sa, lenÏe oni uÏ
zároveÀ aj skáãu po na‰ich hlavách, opäÈ, ão uÏ vôbec nie
je v poriadku. âi uÏ za tichej, menej tichej, ãi dokonca úplne nezakrytej asistencie súãasn˘ch politikov a médií. A na
svoje nechyrované zloãiny, aké nemajú páru, nielenÏe organizovane zabúdajú, ale uÏ ich zaãínajú aj vychvaºovaÈ ãi
hlásaÈ ìal‰ie choromyseºné nezmysly. Minule som na internete dokonca ãítal od na‰ich súdruhov aj vychvaºovanie
ãínskeho kreditného modelu na sledovanie obãanov, ão
v Európe môÏe propagovaÈ len du‰evne chor˘ ãlovek. Alebo komunista, ão je to isté.
Pristavím sa teraz pri situácii v Rusku, ktorú by sme
mali dobre sledovaÈ, pretoÏe pre na‰ich súdruhov odjakÏiva bolo krajinou, kde zajtra znamená uÏ vãera. No a dobre
vieme, Ïe Sovietsky zväz bolo iba veºké Rusko. (Ak chcete
vedieÈ ako „bratsky“ si tam národy naÏívali, urãite si preãítajte krutú knihu nositeºky Nobelovej ceny Svetlany Alexijeviãovej „âasy zo second handu“.) Prakticky celé územie
b˘valého ZSSR je posiate masov˘mi hrobmi. Len nedávno
sa pri stavebn˘ch prácach na juhu Ukrajiny pri Tatarke
na‰lo ìal‰ích 29 masov˘ch hrobov z ãias Sovietskeho
zväzu, s pozostatkami od 5000 do 8000 neboÏtíkov. Boli
to obete veºkej „ãistky“, ktorá prebiehala v 30. rokoch.
Koºko ich tam skutoãne zahynulo sa nevie, pretoÏe susediace územie patrí vojsku a je uzatvorené. Ale ani identifikácia obetí sa nedá urobiÈ napriek tomu, Ïe represívne
zloÏky si v‰etko dokumentovali, pretoÏe ruská vláda po
krátkom Jeºcinovom intermezze opäÈ nedovolí prístup do
archívov NKVD.
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Tabuºka je zostavená na základe rozsudku ·tátneho súdu v Bratislave a rozsudku Najvy‰‰ieho súdu v Prahe. Pri trestoch sú uvedené iba tresty
odÀatia slobody. Vedºaj‰ie tresty – finanãné pokuty, konfi‰kácie majetku, stratu ãestn˘ch práv obãianskych a stratu volebného práva neuvádzame. Niektoré údaje o prepustení z väzby alebo TNP sa nepodarilo zistiÈ.
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V ZRKADLE ČASU

ÚVAHA

Ako sa vnuk politického väzňa ocitol za mrežami

Biblické poslanie
VäzÀov debata zaujala a poÏiadali ma, ãi vo voºnom ãase môÏem s nimi
z ãasu naãas hovoriÈ aj o in˘ch témach. Takto sa zrodila voºnoãasová
aktivita pre odsúden˘ch v Sabinove.
Ako veriaci ãlovek som mal na pamäti
aj JeÏi‰ove slová o nav‰tevovaní väzÀov, preto som sa t˘m viac usiloval
niektoré predná‰ky z cirkevn˘ch dejín
ladiÈ aj v tomto duchu. Hoci je pravda,
Ïe odsúdení nie sú konfesijn˘m monolitom, ide o rôzne názorové ãi náboÏenské skupiny. Ich spoloãn˘m menovateºom je, Ïiaº, prekroãenie zákona

Juraj Vrábel ml. poãas predná‰ky v sabinovskej väznici.

a nie politické presvedãenie, ako to
bolo v prípade môjho dedka.
Na debaty s väzÀami o histórii
chodím uÏ sedem rokov. Predt˘m, neÏ
sa k svojim „Ïiakom“ dostanem, nahlásim svoje osobné údaje a na vrátnici
odovzdám predmety, ktoré do ústavu
nepatria, prejdem cez detektor a príslu‰níãka ma odvedie do predná‰kovej
miestnosti.
Tam poãkám na odsúden˘ch, ktorí musia prísÈ v tvare, ão mi pripomína
môj vlastn˘ v˘kon poãas základnej vojenskej sluÏby. Po príchode sa usadia
do lavíc a ja zaãnem predná‰aÈ. Teoretick˘ úvod trvá pribliÏne pol hodiny,
následne pokraãuje voºná diskusia. Celá debata trvá pribliÏne hodinu a na jej
konci väzÀov odvedie príslu‰ník zboru
na veãeru.
S väzÀami vediem debaty ako
v „rodinnom kruhu“. Je vidno, Ïe ich
viacero tém zaujíma. Sú medzi odsúden˘mi takí, ão sa veºa p˘tajú. Mnohí
sú vysoko‰kolsky vzdelaní a ich otázky
majú dobrú intelektuálnu úroveÀ.

Covid nás rozdelil
V súãasnosti pracujem ako hovorca mesta a vo voºnom ãase sa venujem mnoÏstvu in˘ch aktivít, napríklad
aj práci v policajnom zbore. Debaty
s väzÀami prepájam s aktuálnymi udalosÈami. Predná‰ky vÏdy tematicky súvisia s nejak˘m v˘roãím. V septembri
som s väzÀami diskutoval o náv‰teve
pápeÏa Franti‰ka na Slovensku. Hovoril

Foto archív

som im o pápeÏoch, o t˘ch, ktorí
z nich nav‰tívili Slovensko, preão tu bol
Franti‰ek a aj o tom, ak˘ vzÈah mali
k Slovensku pápeÏi, ktorí krajinu nenav‰tívili.
Pri mojej ìal‰ej obºúbenej téme
o auguste 1968 som vyuÏil napríklad
orálnu históriu, ão znamená, Ïe sa
s väzÀami rozprávam o ich záÏitkoch
z tohto obdobia, pretoÏe na debatách
sú aj star‰í odsúdení. Niektorí z nich si
dobre pamätali na príchod tankov
vojsk Var‰avskej zmluvy z 21. augusta
1968.
Po siedmich rokoch dobrovoºníctva vo väzení sa mi stávajú aj bizarné
situácie. KeìÏe niektorí väzni si odpykávajú aj dvoj ãi trojroãné tresty, tváre
na predná‰kach sa niekedy opakujú.
Potom sa mi stáva, Ïe ma pozdraví na
ulici cudzí ãlovek so slovami, Ïe si ma
pamätá z predná‰ky v „base“. Mám
potom nového kamaráta.
Na tresty sa odsúden˘ch nep˘tam.
Zo zákona ani nesmiem vedieÈ, kvôli
ãomu sa v ústave ocitli. ªudsky ma to
zaujíma, ale keì vznikne druÏná debata, dávam si pozor, aby som sa nepreriekol a nesp˘tal sa ich na to, pretoÏe
je to poru‰enie zákona. Práca s nimi
ma baví a verím, Ïe sa do Ústavu na
v˘kon trestu odÀatia slobody ãoskoro
vrátim – samozrejme nie ako odsúden˘. COVID 19 mi totiÏ sÈaÏil styk
s „mojimi chlapcami“, s ktor˘mi som
si vytvoril priateºsk˘ vzÈah.
Juraj Vrábel ml.
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V roku 2014 som sa ako dobrovoºník pre resocializáciu väzÀov dostal
k svojim prv˘m klientom v sabinovskej
väznici. Je pravda, Ïe e‰te predt˘m
som dvakrát nav‰tívil leopoldovskú
väznicu pri príleÏitosti pietnej spomienky na politick˘ch väzÀov a raz
som asistoval na svätej om‰i v pre‰ovskej väznici. V Leopoldove som bol
spolu so svojím otcom, ãlenom redakãnej rady ãasopisu, ktor˘ drÏíte
v rukách. Som teda vnukom Karola
Vrábla odsúdeného a väzneného v Jáchymove v rokoch 1950 – 1960.
A ako som sa dostal k tejto dobrovoºníckej ãinnosti?
B˘val˘ kronikár mesta Sabinov
predná‰al v sabinovskej väznici v roku
2014 odsúden˘m o dejinách Sabinova. VäzÀom chcel porozprávaÈ aj
o filme Obchod na korze. Vedel, Ïe
tejto téme sa dlhodobo venujem,
priãom som vydal aj kniÏnú publikáciu
o tomto filme. Pozval ma ako historika, aby som väzÀom urobil v˘berovú
predná‰ku zameranú na oscarov˘
film.
Voºnoãasov˘ program pre odsúden˘ch v tom ãase vytváral pedagóg Ján
Hribºan, neskôr, po jeho odchode do
dôchodku, patrím pod pedagogiãku
Janku Stankovú. Zámerom bolo, aby
odsúdení vedeli, v akom zariadení „sedeli“, keì sa dostanú na slobodu. Teda, aby Sabinov nevnímali len spoza
mreÏí, ale aby poznali aj históriu mesta, cez optiku prvého ãesko-slovenského oscarového filmu.
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Jaroslav Rokoský: Útěk z Leopoldova
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Nakladateství Academia a Ústav pro studium totalitních reÏimu (USTR) vydali v roku 2021 trojzväzkové, tisícstranové dielo historika Jaroslava Rokoského, Útûk z Leopoldova. PribliÏuje legendárny útek
‰estice väzÀov z tejto historickej protitureckej pevnosti. Stalo sa to pred 70. rokmi 2. januára 1952 objavenou dierou v stene.
Autor kniÏného diela pôsobí ako vedeck˘ pracovník
USTR a zároveÀ ako pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem.
Venuje sa histórii âesko-Slovenska
s osobitn˘m zreteºom na odboj proti
nacizmu a komunizmu a perzekúcii
politick˘ch väzÀov. Ide iste o najob‰írnej‰ie dielo, ktoré sa venuje úteku
samotnému, osobám, ktor˘m sa tento v˘nimoãn˘ krok podaril vìaka
spolupráci s mnoh˘mi ìal‰ími väzÀami a ºuìom, ktorí im poskytli pomoc
poãas úteku a skr˘vania sa. Ale aj pomerom v leopoldovskej väznici v ãasoch, keì v nej boli sústredení vo
vysok˘ch poãtoch predov‰etk˘m politickí väzni.
Po prológu a úvode, ktor˘ struãne uvádza ãitateºa do situácie, ktorá
v âesko-Slovensku nastala po skonãení druhej svetovej vojny a do problematiky väzenstva v tomto období.
Struãne predstavuje dielo a ìakuje
t˘m, ktorí mu pri jeho tvorbe pomáhali a poskytli mnohé informácie.
Nasleduje 35 kapitol. Prvá ãasÈ obsahuje 10 kapitol. âitateº je informovan˘ o pomeroch v krajine po nástupe komunistickej moci, kedy kaÏd˘, kto
naznaãil odpor ãi nesúhlas s nastupujúcim reÏimom bol tvrdo postihovan˘. TieÏ sú podrobne opísané dejiny leopoldovskej väznice a v jednotliv˘ch kapitolách sú zmapované
Ïivotné osudy aktérov úteku. Dôvody a priebeh ich väzby
pred útekom z väznice i pomery v nej pred útekom i jeho
príprava.
Druhá ãasÈ sa zaãína XI. kapitolou popisom úteku,
keì po skonãení pracovnej smeny 2. januára 1952 sa
cez dieru v stene podarilo väzÀom ·tepánovi Gavendovi, Pravomilovi Raichlovi, Josefovi Chalupovi, Josefovi Heﬁmanskému, Jánovi Hvastovi a Jaroslavovi Bure‰ovi nepozorovane uniknúÈ z veºmi dobre stráÏenej pevnosti. KeìÏe ich nikto neprezradil, podarilo sa
im útek dokonãiÈ, dlho sa ukr˘vaÈ a niektor˘m aj
opustiÈ republiku. ëal‰ie kapitoly sa zaujímajú o osudy útekárov po Àom.
Tretí diel obsahuje kapitoly XXVII aÏ XXXV. Zaãína
sa popisom situácie vo väznici po úteku v roku 1952
aj v roku 1953, hodnotí situáciu z pohºadu vtedaj‰ích

nositeºov moci, pribliÏuje osoby väzensk˘ch dozorcov
a funkcionárov a venuje sa návratu Josefa Heﬁmanského do Leopoldova ãi poprave ·tefana Gavendu.
TieÏ popisuje vzburu väzÀov v roku 1955, vyjadruje sa
k národnostn˘m pomerom medzi väzÀami, útekom o ktoré
sa väzni pokú‰ali. Posledná kapitola s názvom do Leopoldova sa vchádzá, z Leopoldova sa vyná‰a, je venovaná
t˘m, ktorí vo väznici zomreli a boli na väzenskom cintoríne,
obyãajne v noci, pochovaní. V závere autor kon‰tatuje, Ïe
stopa, ktorú zanechal komunizmus
v ãeskej i slovenskej spoloãnosti je
hlb‰ia, neÏ sme si mysleli a boli
ochotní si priznaÈ. Politickí väzni zistili, Ïe sa zmenila mentalita ºudí a boli
rozhorãení, smutní, Ïe zloãiny z 50.
rokov zostali nepotrestané.
V knihe je sumár v anglickom jazyku, ‰irok˘ v˘ber prameÀov z archívov, zoznam osobn˘ch svedectiev,
ktoré autor získal, dobovej tlaãe, zákonov, internetov˘ch stránok, filmov,
prózy a poézie a viac neÏ 12 stranov˘
zoznam pouÏitej literatúry. TieÏ je
uveden˘ zoznam skratiek a pre ºah‰ie
vyhºadávanie a orientáciu v knihe poslúÏi ãitateºom menn˘ register. V‰etky tri zväzky vy‰li v broÏovanej forme,
vo formáte 16 x 24 cm, na obálkach
sú ãiernobiele dobové fotografie, na
vnútorn˘ch záloÏkách profesijn˘ Ïivotopis autora a zoznam jeho vydan˘ch
kniÏn˘ch diel.
Autor sa obsahom i rozsahom
zhostil veºkého, priam encyklopedického diela. S dôslednou
znalosÈou problematiky, ktorá prestala byÈ tabu aÏ po roku
1989. IbaÏe sám kon‰tatuje, Ïe záujem o Àu vo verejnosti
slabne. Dielo je cenn˘m prínosom k spoloãnej histórii národov o nespravodlivej dobe, kedy elita národa bola vo väzniciach a pracovn˘ch táboroch. Kniha ponúka fundované
informácie o pomeroch a Ïivote v neºudsk˘ch zariadeniach, osobitne v leopoldovskej väznici, kde neboli re‰pektované ani najzákladnej‰ie ºudské práva. Kde sa väzÀom
ãasto nedostalo ani základnej zdravotnej starostlivosti, napriek vysok˘m pracovn˘m nárokom. Ani dostatoãná strava,
odpoãinok, kontakty s rodinou boli obmedzené na minimum, boli ‰ikanovaní, uráÏaní, nezmyselne trestaní... Text
je vhodne doplnen˘ mnoÏstvom ãiernobielych dobov˘ch fotografií väzÀov, udalostí, ãi objektov, ktoré boli pred verejnosÈou dlhé roky utajené. ëalej mnoÏstvom cenn˘ch
nákresov, mapiek, rukopisov, listov a in˘ch dokumentov.
Vìaka a uznanie patrí v‰etk˘m, ktorí prispeli k tomu, Ïe sa
dielo dostalo do rúk verejnosti.
ªudovít Ko‰ík

KULTÚRA

Začal sa tridsiaty rok samostatnosti
Tohtoroãn˘ prv˘ január, v kalendári vydanom na západ od na‰ich hraníc oznaãen˘
ako „Den obnovy samostatného ãeského
státu“ a vedºa „DeÀ vzniku Slovenskej republiky“. Ten deÀ si nami platené médiá
akosi nestihli ani len v‰imnúÈ. V tom covidovom hluku aspoÀ ão-to pripomenúÈ. Akoby
nebolo ão.
UÏ z t˘ch dvoch rozdielnych pomenovaní prvého januára v kalendári „Made in Czech Republic“ vypl˘va, Ïe âesi
si 1. januára 1993 ãesk˘ ‰tát „obnovili“, zatiaº ão Slováci,
zrejme, nemali ão obnovovaÈ (?). Priznávam, neviem, ako si
„den obnovy“ uctili ãi pripomenuli na západ od rieky Moravy, napokon „obnova“ nie sú narodeniny. No na v˘chod
od Moravy – niã! Absolútne niã ani na tej dvojbodke, ktorú
si sami platíme a jej ‰éfovci sú teda na‰i zamestnanci! âi
nie?

NuÏ a ktovie, ako si pripomenieme 30. v˘roãie Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch a Deklaráciu
o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992. Ja
mám obavu, Ïe to bude zrejme rovnaké ako s novoroãn˘m ‰tátnym sviatkom. Prídu tak r˘chlo, Ïe to ani na‰a
„dvojbodka“ nezbadá?
Obávam sa, Ïe príãina mlãania bude inde. V on˘ch
hviezdnych ãasoch Slovenska, keì uÏ na konci októbra
1990 vznikla v kaviarni Krym iniciatíva „Za zvrchované Slovensko“, ktorá otvorila diskusiu v˘zvou „·esÈdesiatjeden
krokov k slovenskej identite“, angaÏovala sa Matica slovenská, Korene, ·túrova spoloãnosÈ a ìal‰ie pronárodné
sily, svoje „spolky“ vytvárala aj druhá ãasÈ „elity“ národa.
Celkovo 891 ºudí sa 23. septembra 1991 „cel˘m svojím
bytím“ postavilo proti slovenskej zvrchovanosti a samostatnosti.

Na najdôleÏitej‰iu udalosÈ v Ïivote ºudu ãi e‰te stále národa (?) pod Tatrami – nijaká pripomienka! E‰te aj slávnostn˘ obedÀaj‰í koncert nám zafidlikali Viedenskí filharmonici, ão o to, hrajú pekne. My v‰ak nemáme vlastn˘ch
fidlikantov, umelcov, nemáme vlastn˘ch tvorcov, nemáme
ani jedného vzdelaného, národne orientovaného politika?
Alebo len ten ãas tak r˘chlo uteká, Ïe veruÏe dobre platení
‰éfovia dvojbodky, sp˘tajte sa, moÏno prezradia koºko berú (?), si nev‰imli, Ïe národ, ãoby zakladateº ‰tátu s menom
Slovenská republika, má narodeniny (ak uÏ obnoviÈ ão nemáme)? Poviete si, neokrúhle. Ale práve sa zaãínal rok
s mnoÏstvom okrúhlych dátumov, ktoré vyústili v posledn˘
decembrov˘ deÀ 1992 do... obnovy „samostatného ãeského státu“ a u nás k narodeniu ‰tátu.
V‰etko sa to odvíja od toho, Ïe hoci sa nemáme preão
hanbiÈ za na‰u minulosÈ, nepoznáme ju. Prv˘ január ako
skvelá príleÏitosÈ pop˘‰iÈ sa velikánmi, napríklad ãasmi, keì
panovníci od nás „udávali európsku módu,“ keì sa z Nitry
vládlo od Baltského mora po Jadranské i âierne, keì u nás,
v srdci Slovanstva, sme prijali rozhodnutie, ktoré na tisícroãie ovplyvnilo európsku civilizáciu.

V ten deÀ v Kultúrnom Ïivote publikovali v˘zvu „Za
spoloãn˘ ‰tát“: Magda Vá‰aryová, Milan Lasica, Ladislav
Kováã, BoÏidara Turzonovová, Martin Porubjak, Martin Bútora, Tomá‰ Janovic, Karol Kállay, ªubomír Feldek, Oºga
Feldeková, Martin Huba, Juraj Jakubisko, Deana Horváthová, Stanislav Radiã, Iveta Radiãová, Elena Vacvalová, Miroslav Îbirka, Stano Danãiak, Jaro Rihák, Martin Kasarda, Rudolf Zajac, Fedor Gál, Boris Farka‰, Tatiana Rosová, Eugen
Korda, Rudolf Chmel... Viacerí z nich ãoskoro prijali posty
vo vláde a nehnusilo sa im byÈ ani veºvyslancami ‰tátu, ktor˘ nechceli. Ale symptomatické je, Ïe dodnes sa verejne
k slovenskému ‰tátu neprihlásili, ale sú ich plné noviny a televízne obrazovky.
A súãasná vládnuca moc, od vrchu aÏ dospodu - akoby
im „z oka vypadla“. Ba e‰te hor‰ie. Nedorástla – aj vzhºadom na svoje zväã‰a v‰elijaké a v‰elikde získané vzdelanie –
aby o národe, ktor˘ reprezentuje, vedela to, ão vedieÈ má.
Aj keì udalosti poãas roku 1992 napokon dali za pravdu
„národovcom“, nielenÏe z nich väã‰ina sa zrejme nedoÏije
uznania v podobe ‰tátneho ocenenia ani pri 30. v˘roãí samostatnosti, ale programovo sa „zabudne“ na nich vôbec.

Zla už bolo dosť
Zvrchovanosť na prahu slobody
NuÏ, do ‰koly sa vlastne chodí len akoby „poza buãky“
a dejinám, ak sa venujú, tak iba ako kvapke vody, a e‰te aj
v nej sa uprednostÀujú dejiny anglosaské, akoby pre na‰u
prítomnosÈ boli rozhodujúce deje na západ od nás, a nie
u nás! IsteÏe, aj Jozef Mak, ãlovek milión je na‰incom, ale
na‰incom je aj Pribina, aj Svätopluk, aj Bernolák a ním zaloÏené Slovenské uãené tovari‰stvo pred 230 rokmi.
A uplynie 200 rokov od narodenia dokonca ‰tyroch v˘znamn˘ch literátov a v istom zmysle aj politikov, ‰tyroch
Jánov: Francisciho, Kalinãiaka, Kráºa a Palárika. A 150 rokov od narodenia ªudmily Podjavorinskej a smrti Andreja
Sládkoviãa...

Trpkú pravdu má jeden z národne cítiacich blogerov,
Ïe „existencia ‰tátu je v ich (rozumej t˘ch, ão vládnu)
oãiach nepodstatná sprostosÈ, malichernosÈ, ktor˘ch asi zaÏili stovky. Je to taká zbytoãnosÈ, Ïe názov (‰tátu), na ktor˘
by mali byÈ hrdí, by pokojne zmenili na lokalitu miestneho
v˘znamu – „Tátokrajina“. Napokon z úst prevaÏnej väã‰iny
z nich len ÈaÏko poãuÈ slovo „‰tát“, „vlasÈ“, „domovina“,
„otãina“. Priznám sa, Ïe ja som e‰te niã z toho nepoãul.
Nad Slovenskom sa usadil strach, tma a zlo. Pravdu má filozof Edmund Burke (1729-1797): „Na to, aby zlo zvíÈazilo, staãí, aby dobrí a slu‰ní ºudia nerobili niã.“ TakÏe v novom roku do útoku, priatelia!
Marián Tkáã
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9

NÁŠ ROZHOVOR

Žiť v pravde a usilovať sa o čisté srdce

roãník 32 ● január 2022

Pokraãovanie z 1. strany

10

Referenti v okresoch pre dozor
nad cirkvami pokraãovali vo svojej
práci. V kancelárii môjho pôvodného zamestnania geodeta som zazrel
tvár ãloveka, o ktorom som sa dozvedel, Ïe to bol súdruh z okresu.
Pri‰iel sa p˘taÈ na môj kádrov˘ profil
a tak vlastne odhalil moje tajomstvo,
Ïe sa hlásim do seminára. Objavoval
sa aj pri in˘ch príleÏitostiach cirkevn˘ch podujatí; napríklad rekolekcie,
ãi in˘ch akciách. Nebola tu brutalita,
ale kontrola na kaÏdom kroku. Boli
sme ‰Èastní, Ïe sme v seminári, no
na druhej strane sme pociÈovali
znaãn˘ tlak na psychiku. Zdalo sa
nám, Ïe aj steny majú u‰i. Za päÈ rokov pobytu v seminári nám trikrát
zmenili rektora, niektor˘ch predstaven˘ch i profesorov. OpäÈ bol pri prijímaní nov˘ch adeptov seminára
zaveden˘ tzv. „numerus clausus“
(regulovan˘ poãet). Pri zmene reÏimu v roku 1989 bolo len v Trnavskej
arcidiecéze neobsaden˘ch takmer
100 farností. Keì som mal v roku
1973 primície, nesmel som maÈ ani
obetn˘ stôl vo dverách chrámu (ná‰
kostolík je veºmi mal˘), ale vo vnútri.
Prosil som o zmenu, ibaÏe moja ÏiadosÈ bola vyhodnotená ako ultimatívna a pri‰la mi kategorická písomná odpoveì, aby som sa správal
„pragmaticky“, ak si nechcem narobiÈ hneì nejaké problémy.
● Vznikla „stavovská“ organizácia Pacem in terris (PIT). âím
vlastne bola?
Akousi v˘berovou skupinou. I‰lo
o to získaÈ do nej kÀazov, ktorí mali
váÏnosÈ BoÏieho ºudu. Jednoducho
kamufláÏ, Ïe v‰etko je u nás s náboÏenskou slobodou v najlep‰om poriadku, lenÏe tak to vôbec nebolo.
Veì bez tzv. ‰tátneho súhlasu sa nedalo ísÈ ani k susedom vykonaÈ nejakú sluÏbu. Dekan bol povinn˘ vyhotoviÈ zoznam kÀazov pri spoloãn˘ch
spovediach. Keì som sa vrátil z vojenãiny, asi 4 mesiace mi nebol udelen˘ ‰tátny súhlas. Nemohol som
verejne slúÏiÈ sv. om‰u a dokonca

·tefan Herényi poãas pochodu za Ïivot v Bratislave.

nikde som sa nemohol zamestnaÈ.
Podniky sa ma báli prijaÈ, lebo som
bol stále veden˘ ako zamestnanec
Okresného národného v˘boru odboru kultúry cirkevného oddelenia
v Leviciach. Pán biskup pochopiteºne
nesúhlasil s vedºaj‰ím druh˘m zamestnaním a trval na novej dispozícii. Nebolo mu vyhovené a tak sa to
vlieklo. Keby nebolo istého Ïelezniãiara z Tlmáã, ktor˘ bol v príbuzenstve s vtedaj‰ím ‰éfom cirkevného
oddelenia na ministerstve kultúry súdruhom Káãerom, neviem dokedy
by to bolo nerie‰ené. I‰lo vlastne
o pomstu biskupom za to, Ïe vysvätili v‰etk˘ch kandidátov kÀazstva
môjho roãníka v roku 1973. TakÏe
niektorí chlapci trãali doma cel˘ rok.
Veºmi frustrujúce obdobie... „Kto Èa
Ïiví?“ - bola ãastá otázka od známych, takÏe som sa rad‰ej ºuìom
vyh˘bal. ZraÀovalo ma to. Lebo ja
som nebol leÀoch.
PIT rozdelila kÀazov. Myslím, Ïe
väã‰ina kÀazov z juÏn˘ch ãastí slovensk˘ch diecéz sa in‰pirovala t˘m,

Foto Eva Zelenayová

ão bolo v Maìarsku. Tam boli v takomto zdruÏení asi v‰etci biskupi
a s nimi aj kÀazi. T˘m vlastne oni
ovládali ducha takéhoto spolku. LenÏe u nás to bolo nieão elitné a teda
aj iné a s patriãn˘mi v˘hodami. Prijímanie nov˘ch bohoslovcov, finanãné dotácie na opravu atì. A potom
boli tam i takí, ktor˘ch pre nejakú
slabosÈ vydierala ·tátna bezpeãnosÈ.
NemoÏno v‰etk˘ch viniÈ zo zlého
úmyslu. Napríklad pán biskup Július
Gábri‰ sa po istom stretnutí, ktorého
sa sám zúãastnil, od PIT verejne
di‰tancoval.
● V tom ãase sa tvárou podzemnej Cirkvi nepochybne stal
Ján Chryzostom kardinál Korec.
Bol oddan˘ nielen Cirkvi, ale aj
národu. Po roku 1989 v‰ak rovnako ako celú spoloãnosÈ, aj
Cirkev zaãalo polarizovaÈ vlastenectvo, túÏba po ‰tátnej samostatnosti. K˘m niektorí biskupi
a kÀazi vítali vznik Slovenskej republiky, na in˘ch bolo viditeºné,
Ïe sa cítia byÈ zastra‰ení. Preão

NÁŠ ROZHOVOR

ko vplyv b˘val˘ch komunistov a aparátnikov, ktorí sa síce z viditeºnej scény vytratili, je veºmi mocn˘. Vzhºadom na malé Slovensko, kaÏd˘ mal
v ‰ir‰ej rodine nejakú tú „ãiernu“ ovcu. Generácia t˘ch, ão zaÏili prvú
SR, bola jej obdivovateºmi, pomerne
r˘chlo sa preriedila a nad‰en˘ch hrdinov uÏ zostalo málo. Zvykli sme si
na to, ão sa za 40 rokov zaÏilo a vlastenectvo bolo (asi aj teraz) uÏ cudzí
pojem. Veì sme boli ustaviãne pobádaní k proletárskemu internacionalizmu. Neboli sme nauãení, Ïe
kÀazi sa mie‰ajú do politiky. Myslím,
Ïe aj v‰eobecná mienka národa bola
vtedy uÏ taká a kÀazi sa báli verejnej
konfrontácie. A vôbec si myslím, Ïe
táto téma prerastala na‰u historickovlasteneckú v˘bavu. Na‰Èastie sme
tu mali aj iné veºké osobnosti, ale ani
medzi nimi nebola zhoda. ·koda,...
● Ste synom dlhoroãného politického väzÀa. Voãi ãomu sa
otec postavil a ão to vo vás zanechalo?
Áno, vyrastal som bez otca. Star˘ otec (stareãek) z Moravy skvele
suploval úlohu otca. VÏdy som v‰ak
vedel, Ïe mám aj otecka, ktor˘ je vo
väzení a od maliãka ma mamiãka
brávala na kaÏdú náv‰tevu. Zato,
keì sa ma p˘tali „ãím chce‰, ·tefin-

ku, byt?“, vÏdy som jednoznaãne
odpovedal „stareãkem!“
Ale k veci. Otec bol pre mÀa hrdinom, ktorého veci som v ‰atníku
ovoniaval a dot˘kal sa ich s veºkou
bázÀou v oãakávaní, Ïe ich raz zoberie do rúk on sám a bude ich pouÏívaÈ... Tak tomu bolo 10 rokov. Keì
sa vrátil, obdivoval som u neho v‰etko. MúdrosÈ, húÏevnatosÈ, sebadisciplínu, chlapské slovo, lásku k rodine (mali e‰te 4 deti), lásku k prírode, starostlivosÈ, úÏasnú obetavosÈ,
muÏnú zboÏnosÈ, vernosÈ. Prvé, ão
mamiãku a mÀa nauãil, bola fatimská modlitba Anjela, ktorú ho zase
vo Valdiciach nauãil P. PaÀák SJ.
Nesmierne miloval Ïivot a tak chcel
ÏiÈ, ÏiÈ, ÏiÈ. Má 17 vnukov, no nedoÏil sa ani jedného, hoci tak po nich
túÏil. Proti ãomu sa postavil? Mal
iba 26 rokov, ale veºmi dobre bol informovan˘, ão znamená nástup boº‰evickej diktatúry proletariátu. „Horúce hlavy“ – tak zhodnotil „Bielu légiu“ jeden múdry ãlen na‰ej ‰ir‰ej
rodiny. MoÏno mal pravdu, ale títo
nad‰ení mladí ºudia chceli ÏiÈ v pravde a verili, Ïe môÏu aj za cenu veºkého rizika a obety zmeniÈ situáciu
k lep‰iemu. Máme e‰te dnes tak˘chto odváÏnych svedkov ?
Pokraãovanie na 12. strane
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sa Cirkev musela stiahnuÈ do
podzemia a preão sa roz‰tiepila
na otázke obnovy slovenskej
‰tátnosti?
V tejto problematike, ktorá má
veºmi osobné ladenie, sa veºmi nevyznám. Ja sám som mal v tejto
otázke akosi vÏdy jasno, práve tak
ako i tí, ktorí Ïili v mojej blízkosti.
U nás doma bola prvá Slovenská republika hodnotou, ktorá nás napæÀala hrdosÈou. Platilo sa za Àu aj Ïivotmi. Preto som nechápal niektor˘ch
priateºov, ktorí zaãali hovoriÈ o „fa‰istickom blúznení“. Teda boli aj iné
názory. Dnes to hodnotím, Ïe tu
fungoval ak˘si strach, ãi obavy z nevedomosti. T˘ch 40 rokov prekrúcania faktov urobilo svoje. Niektorí si
osvojili rétoriku boº‰evickej propagandy, ktorá o prvej SR hovorila
vÏdy len ako o klérofa‰istickom ‰táte
atì. Stalo sa tak bez toho, Ïe by to
vedome chceli. Nemyslím, Ïe by
v tom hral úlohu nejak˘ oportunizmus alebo vypoãítavosÈ. Iné nepoãuli. MoÏno iní chceli obozretne aÏ
‰tátnicky taktizovaÈ. Neviem. Táto
mienka bola uÏ dlhodobo zasievaná
do myslenia cez celé spektrum mlad‰ej generácie.
Po krátkom ãase sa ukázalo – aspoÀ mne sa to tak javilo – Ïe rovna-

·tefan Herényi v spoloãnosti arcibiskupa Jána Sokola.

Foto Eva Zelenayová
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● Zdá sa, Ïe nové v˘zvy
v spoloãnosti môÏu pokojne konkurovaÈ obdobiu, keì Cirkev bola pod tlakom ‰tátu. Pandemické
opatrenia zasiahli do jej Ïivota
veºmi necitlivo a mnohí veriaci sa
nevedia s t˘m zmieriÈ. A vy?
Nie som ani virológ, ani epidemiológ, ani odborník na pandémie,
ani právnik. Je mi cudzie, aby som
niekomu ubliÏoval svojou nekompetentnosÈou. Jedno v‰ak viem s istotou a asi nie som sám, Ïe ‰kody
spôsobené touto situáciou sú obrovské. Choroba tu je, o tom nikto
nemôÏe pochybovaÈ. âi v‰ak v‰etky
tieto opatrenia stoja zato, posúdiÈ
neviem. Kto ma pozná vie, Ïe v‰elijaké katastrofické scenáre sú vzdialené
môjmu zm˘‰ºaniu a práve tak nezná‰am tie primitívne reãnícke v˘kony
t˘ch, ão rozumejú v‰etkému. To, ão
ma v‰ak znepokojuje je, Ïe nesmiete
maÈ in˘ názor. Nejde o môj názor,
ale o názor múdrych a renomovan˘ch lekárov z dan˘ch odborov.
Nie sú pripustení ani do poriadnej
debaty.
A ãi som zmieren˘ s opatreniami? No nie som! Nechcem sa pú‰ÈaÈ
do nejakej polemiky, ale vo vzÈahu
k normovanej náboÏenskej praxi to
chce viac rozumu neÏ predpojatosti.
Zbytoãne tu nieãím argumentovaÈ,
pretoÏe tu staãí obyãajn˘ sedliacky
rozum a trochu zodpovednosti, aby
sme vo veci mali jasno. Chor˘ ãlovek
sa má izolovaÈ a ak je zdrav˘ (?) naão labzovaÈ po celej zemeguli? Napokon, tí ão sa rozumejú právu deklarujú, Ïe sa tu siaha na slobodu so
v‰etk˘mi dôsledkami na vzÈahy, ktoré naru‰ujú aj tie najbliÏ‰ie zväzky.
Treba poznamenaÈ, Ïe tí ozajstní odborníci (umlãaní), ktorí bijú na poplach, nemajú in˘ záujem len nezi‰tne pomôcÈ z tejto hodnotovej krízy.
● Zdalo by sa, Ïe po roku
1989, po zru‰ení ‰tvrtého ãlánku
v ústave o vedúcom postavení
komunistickej strany v spoloãnosti, nastala sloboda, po akej

·tefan Herényi so svojimi farníkmi poãas pochodu za Ïivot.
Foto Eva Zelenayová

celé generácie túÏili. Ale v spoloãnosti sa zaãali objavovaÈ nové
témy, tvrdo protireãiace prirodzenému poriadku, atakujúce
ºudskú prirodzenosÈ a smerujúce
k rozvratu kresÈansk˘ch hodnôt.
Takou témou bol napríklad Istanbulsk˘ dohovor, ktor˘ pod zámienkou ochrany násilia na
Ïenách pretláãal ideológiu genderizmu popierajúcu existenciu
dvoch rodov, muÏského a Ïenského. Voãi tomu sa postavil
kÀaz Marián Kuffa a aj dosiahol
úspech, keì NR SR odmietla ratifikovaÈ tento dohovor. No Cirkev
sa k nemu obrátila chrbtom. Bol
to správny prístup?
Iste je nespochybniteºné, Ïe kultúrny v˘voj ºudstva nabral nedobr˘
smer. Videl to uÏ sv. Pavol VI., hovoril o tom sv. Ján Pavol II., varoval
pred t˘m prorocky emeritn˘ pápeÏ
Benedikt XVI. a hovorí o tom súãasn˘ pápeÏ, ktorého vyjadrenia nastupujúca totalita veºmi rada prekrúca
a zneuÏíva. Marián Kuffa si zaslúÏi
úctu a obdiv i vìaku. Ale on to ani
nepotrebuje, lebo jeho osobu, lásku
k ºuìom a k Pravde a v˘sostne k Bohu legitimuje práca (dielo), ktorú
odvádza. âi sa mu Cirkev obrátila
chrbtom neviem, ale viem, Ïe stále
hovorí odváÏne, jasne a nedovolím si
ho kritizovaÈ. Nakoniec kaÏd˘ má
právo sa aj pom˘liÈ, nieão podºa

emoãného nasadenia prehnaÈ. Existuje predsa aj slovo ospravedlnenia
a myslím, Ïe toto Mariánovi nie je
cudzie. Kto niã nerobí, niã nepokazí.
K takejto odvahe a angaÏovanosti
nás pobáda aj sám pápeÏ Franti‰ek.
● Ako kÀaz pracujete aj
s mládeÏou. Aké sú va‰e poznatky? Má e‰te na‰a mládeÏ re‰pekt
pred, nazvime to, dediãstvom otcov? Má ná‰ národ nádej na preÏitie liberalizmu?
To v‰etko závisí, z akého hniezda mlad˘ ãlovek pochádza a ak˘ch
uãiteºov má. Stretám aj tak˘ch, ktorí
majú seriózny záujem poznaÈ svoju
minulosÈ a budovaÈ tak svoju identitu. Domnievam sa, Ïe väã‰ím dielom
je to v rukách star‰ej generácie a zdá
sa mi, Ïe tam mnoho ch˘ba. Ale
nemyslím si, Ïe nemáme nádej na
preÏitie hodnôt dediãstva otcov. Veºké diela nevykonali masy, ale silné,
ãisté osobnosti. A tak˘ch predsa tieÏ
máme!
● Sme na prahu nového roku. âo by ste zaÏelali ãitateºom
Svedectva?
âo zaÏelaÈ do nastávajúceho roku? Aby sme Ïili v pravde a usilovali
sa o ãisté srdce. Aby sme sa hrozili
kaÏdého vedomého hriechu, ako
najväã‰ieho zla, ne‰Èastia. Bez tejto
v˘bavy ducha budú v‰etky na‰e reãi
o vlastenectve a slobode len prázdne
a jalové reãi.
Eva Zelenayová

POMOHLI NÁM
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Byty, byty, byty
Okrem toho musím povedaÈ, Ïe sa nám podarilo presadiÈ uÏ aj niekoºko zákonov z ìal‰ej na‰ej priority, ktorou je
v˘stavba ‰tátnych nájomn˘ch bytov. Av‰ak stále nám tento
proces brzdí jeden z koaliãn˘ch partnerov. A toto si dávam
ako záväzok do ìal‰ieho roka: vybojovaÈ u na‰ich koaliãn˘ch partnerov, aby bol schválen˘ zákon o bytoch, ktor˘ uÏ
v parlamente pre‰iel prv˘m ãítaním. Je to naozaj veºmi dôleÏité, pretoÏe uÏ máme prisºúbenú aj investíciu 1,5 miliardy
od rakúskeho investora a ak by nám zákon pre‰iel na jar,
niekedy v lete by sa mohlo zaãaÈ s v˘stavbou prv˘ch bytov.
ªuìom sme tieto byty sºúbili a verím, Ïe sa nám tento sºub,
ako aj tie ostatné, podarí splniÈ. Lebo dne‰né nájmy a ceny
nehnuteºností sú skutoãne privysoké a nie kaÏd˘ sa chce
v dne‰nej dobe zadæÏiÈ do konca Ïivota. Ja sám pochádzam
zo skromn˘ch pomerov a viem, aké je to nároãné, keì chce

Predseda strany Sme rodina Boris Kollár poãas tlaãovej konferencie.
Foto archív

ãlovek zabezpeãiÈ seba aj svoju rodinu do budúcna. Ja som
mal ‰Èastie, Ïe sa mi podarilo dostaÈ sa tam, kde aktuálne
som a mám moÏnosÈ ºuìom pomáhaÈ. Myslím si, Ïe práve
v˘stavbou bytov, kde garantujeme ºuìom lacné nájmy,
pomôÏeme stovkám aÏ tisícom rodín, ktoré sú na hranici
chudoby a nemajú veºa moÏností zabezpeãiÈ si b˘vanie.

Exexučná amnestia
ëal‰ia vec, ktorú chcem urãite v tomto roku presadiÈ, je
exekuãná amnestia. Ide o poslednú vec z ná‰ho programu,
okrem bytov, ktorú sa nám e‰te nepodarilo presadiÈ. Preto
aj kvôli tomu budem viesÈ urãite dlhé rokovania s na‰imi
partnermi, aby sme ju uÏ ºuìom koneãne dali. Pí‰e mi
mnoÏstvo ºudí, Ïe sa zadæÏili a nevedia si sami pomôcÈ, pretoÏe im exekútor sÈahuje z úãtu skoro celú v˘platu a nezostáva im potom na beÏné Ïivobytie. A hoci by som veºmi
chcel, nie je v mojich silách, aby som kaÏdému pomohol.
Preto si myslím, Ïe exekuãná amnestia bude pre ºudí obrovskou pomocou a hlavne úºavou v ich zloÏitej situácii. A zároveÀ klepneme po prstoch exekútorom, ktorí sa nabaºujú na
ne‰Èastí in˘ch.
Ak chcem zhrnúÈ cel˘ rok 2021, musím urãite spomenúÈ moje cesty za vami do regiónov, hlavne kvôli reforme
nemocníc. Veºmi ma mrzí, Ïe sa nám nepodarilo presadiÈ
poÏiadavky odborníkov, ale aj zástupcov regiónov do tejto
reformy, ale to neznamená, Ïe aj naìalej nebudeme bojovaÈ
za to, aby sme zlep‰ili podmienky na‰im zdravotníkom
i prístup k zdravotnej starostlivosti.
Verím, Ïe v roku 2022 sa nám podarí presadiÈ v‰etko,
ão sme si naplánovali a Ïe v pomoci ºuìom bude e‰te
úspe‰nej‰í ako bol uplynul˘. A samozrejme prajem kaÏdému
veºa zdravia, ‰Èastia, lásky.
Boris Kollár
predseda strany Sme rodina
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VlaÀaj‰í rok bol pre v‰etk˘ch urãite veºmi nároãn˘. UÏ
druh˘ rok bojujeme s pandémiou, ktorá nám v˘razn˘m
spôsobom sÈaÏuje nielen fungovanie v beÏnom Ïivote, ale
samozrejme aj plnenie sºubov, ktoré sme dali na‰im voliãom.
Pevne verím, Ïe rok 2022 bude pre nás v‰etk˘ch úspe‰nej‰í
ako bol ten uplynul˘.
Ná‰mu hnutiu Sme rodina sa aj napriek tejto nepriaznivej situácii podarilo presadiÈ mnoÏstvo kvalitn˘ch zákonov,
ktoré ºuìom urãite pomôÏu a uºahãia im Ïivot. Dlhodobo
sme boli svedkami krivdy, ktorá bola páchaná na Ïenách
roãníkov 1957-1963. Na ne b˘valá vláda zabudla a pri‰lo
k chybe pri v˘poãte ich veku odchodu do dôchodku. Takisto
sme nezabudli ani na matky – samoÏiviteºky. Podarilo sa
nám presadiÈ zákon o náhradnom v˘Ïivnom. Deti sú na‰a
budúcnosÈ, a preto je dôleÏité, aby ich ‰tát podporoval,
hlavne v ‰túdiu. SnaÏíme sa neustále myslieÈ najmä na ºudí,
ktorí si nevedia pomôcÈ sami, pretoÏe nemajú moÏnosÈ zárobku. A deti sú jednou z t˘chto skupín. Preto verím, Ïe
príspevok 100 eur, ktor˘ sme vyplatili v‰etk˘m deÈom do 18
rokov v októbri, im aspoÀ sãasti uºahãil zaãiatok ‰kolského
roka. Takisto pre deti do 6 rokov sa nám podarilo uÏ od
apríla zru‰iÈ doplatky za lieky, ão je jedna z hlavn˘ch priorít
ná‰ho hnutia Sme rodina. A okrem detí sa nám tieto
doplatky podarilo zru‰iÈ aj pre seniorov a ZËP, pre ktor˘ch to
bude platiÈ uÏ od januára 2022. Verím, Ïe touto novelou v˘razne u‰etríme peniaze t˘mto skupinám ºudí a hlavne v ãase
zdraÏovania cien energií a potravín to bude urãite veºká
pomoc.
NemôÏem zabudnúÈ ani na obrovskú pomoc z na‰ich
ministerstiev. V ãase pandémie ministerstvo práce, ale aj ministerstvo dopravy vyplácali obrovské sumy na zmiernenie
dopadov pandémie. Ministerstvo práce vyplatilo zo v‰etk˘ch
ministerstiev historicky najväã‰iu sumu peÀazí na pomoc ºuìom. A ministerstvo dopravy, pod ktoré patrí segment cestovného ruchu a gastra, zasa kompenzovalo a aj naìalej
bude kompenzovaÈ straty podnikom, ktoré museli byÈ
zatvorené z dôvodu zlej epidemiologickej situácie.
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STALO SA
1. januára 1993 vo‰la Slovenská republika do Ïivota ako nezávisl˘ samostatn˘
‰tát s úplnou a pôvodnou ‰tátnou suverenitou. Hneì po vyhlásení ju uznalo 91 ‰tátov
a bola prijatá do OSN ako 180. ãlensk˘
‰tát.
1. januára 1952 vy‰lo prvé ãíslo exilového ãasopisu HLASY Z RÍMA, 70. v˘roãie.
2. januára 1951 bol za tajného biskupa na Slovensku vysväten˘ 27-roãn˘ jezuitsk˘ novokÀaz Pavol Hnilica. Vysvätil ho
roÏÀavsk˘ biskup Róbert PoboÏn˘.
5. januára 1968 zvolili Alexandra
Dubãeka za 1. tajomníka ÚV KSâ, ãím sa
zaãala Dubãekova jar.
8. januára 1950 zomrel banskobystrick˘ biskup Andrej ·krábik a predseda
Matice slovenskej. Podºa svedkyne Sr. Xavérie Rácovej, DKL, ktorá pracovala v banskobystrickej nemocnici ako kuchárka, doviezla sanitka v mrazivej noci na chirurgické
oddelenie nemocnice nahého, iba v deke
zabaleného, dobitého ãloveka. Sestra Virgília, ktorá pracovala na chirurgickom oddelení sa od pacienta dozvedela, Ïe v noci
pri‰la do biskupskej rezidencie tajná polícia.
Otca biskupa vyzliekli, surovo dobili, dokopali a potom zamdletého a úplne nahého
ho vyviezli von z mesta na pole, blízko akej-

si dediny, kde ho polom⁄tveho nechali.
Teploty vy‰e 40 stupÀov Celzia dokonávali
dielo zloãincov. Sestry k nemu potajomky
zavolali lekára, ktor˘ kon‰tatoval surové
a barbarské t˘ranie do takej miery, Ïe otec
biskup sa ani posadiÈ nevládal na posteli.
Aj druhí i tretí deÀ príslu‰níci tajnej polície
stráÏili dvere izby tohto chorého. Nesmel
do nich vstúpiÈ nikto okrem Sr. Virgílie, ktorá mala prísne nariadenie mlãaÈ. Nikto
nesmel vedieÈ, kto v tej izbe leÏí a preão je
tam. Veºké mnoÏstvo ºudí na pohrebe bolo
dôkazom jeho obºúbenosti u veriacich
i kÀazov. No nikto sa nesmel dozvedieÈ,
preão a za ak˘ch okolností ich pastier zomrel. Jednoducho ZOMREL. Narodil sa 13.
mája 1882 v Rajci.
11. januára 1922 SNS odovzdala ministrovi E. Bene‰ovi Memorandum o autonómii Slovenska, 100. v˘roãie.
16. januára 1942 sa narodil abp. Mario Giordana, em. apo‰tolsk˘ nuncius v SR.
18. januára 1939 sa v Bratislave konalo prvé slávnostné zasadanie Slovenského snemu.
20. januára 1928 vláda âeskoslovenskej republiky schválila „Modus vivendi“,
dohodu medzi âSR a Svätou stolicou.
20. januára 1939 prezident republiky

Dr. Hácha, na návrh slovenského snemu,
vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny.
Jej predsedom sa stal dr. J. Tiso.
20. januára 1997 zomrel Albín Brunovsk˘, slovensk˘ maliar, grafik, ilustrátor,
autor v˘tvarn˘ch návrhov na bankovky
a po‰tové známky, predstaviteº imaginatívneho realizmu. Pôsobil ako pedagóg na
Vysokej ‰kole v˘tvarn˘ch umení v Bratislave. Narodil sa 25. decembra 1935 v Zohore.
22. januára 1922 predloÏila SªS prv˘
návrh autonómie Slovenska v ãs. parlamente, 100. v˘roãie.
24. januára 1852 zomrel vo Viedni
Ján Kollár, slovensk˘ politik, básnik, spisovateº, evanjelick˘ kÀaz, ideológ slovenského a predstaviteº ãeského a slovenského národného obrodenia, jazykovedec.
Patril k zásadn˘m osobnostiam hlásiacim
sa k politickému programu panslavizmu. Je
po Àom pomenovaná planétka (20991)
Jánkollár. Narodil sa 29. júla 1793 v Mo‰ovciach, pochovan˘ je v Prahe – Oº‰anoch.
28. januára 1992 zomrel v USA Jozef
Cincík, slovensk˘ maliar, sochár, grafik,
scénograf a historik umenia. Narodil sa 8.
marca 1909 v rumunskej Clopodii.
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Našťastie, nemôžeme byť v definíciách celkom presní,
lebo ak by to tak bolo, život by bol smutný a desný
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Odmalička som si vážil starších ľudí a rád som ich počúval. Už ako desaťročný som
s nimi politizoval, lebo už vtedy som čítal Kultúrny život a Literární listy a sledoval, ako sa
prepadáme do poníženia a ako rozkvitá karierizmus a nehanebnosť.
Vyjadril som sa nedávno pre české Parlamentní listy o viacerých ľuďoch považovaných
za hrdinov a disidentov bez bázne a hany v tom zmysle, že si nebudem s nimi špiniť ústa, lebo ich hrdinstvá sú všeobecne známe. Vôbec to nebolo preto, že by som sa cítil od nich morálnejší, múdrejší, alebo odvážnejší. Mnohí si robia vtipy z pivných rečí, ale pri tom pivečku
sa ľudia otvárajú a povedia naozaj pravdu a vyjadria aj svoje city. Práve preto mám o mnohých tých oficiálnych oslávencoch informácie, o ktorých sa verejne nehovorí a ktoré možno
aj naveky ostanú tabu. Biblická definícia, že "nič nie je skryté, čo by nevyšlo najavo", sa stále viac a intenzívnejšie potvrdzuje, zvlášť v tejto informačnej dobe.
Mnohí ľudia sa práve preto snažia byť anonymní a úmyselne neúprimní. Sú oponenti
voči všetkému, ale pod nič sa nepodpíšu. Na rozdiel od nich som sa pod svoje občas dosť
ostré postrehy vždy podpísal.
Poznal som mnohých protestujúcich, nespokojných a ambicióznych, ktorí mali sklony
k paranoji a nakoniec aj ako paranoici skončili. Vždy žili s pocitom, že ich niekto podozrieva,
sleduje a obviňuje. Zhruba môžem povedať že som, zvlášť v mladosti, trpel opačnou tendenciou, totiž tým, že som vždy ľuďom dôveroval, mal ich rád a nikoho som nepodozrieval,
žeby mi chcel zle alebo ma udával. Žiaľ, následne sa ukázalo, ako hlboko som sa mýlil. Je
fakt, že tak ako paranoja, aj nezdravá dôvera ku všetkým je určitou úchylkou, ba až chorobou. Svojím spôsobom som žil v inom svete, dovtedy, kým som nielen ja, ale aj moji blízki
nezačali dostávať pozvánky na výsluchy.
Až po Nežnom prevrate mi prišiel jeden dodatočne úprimný priateľ oznámiť, že dal

tajným moje rukopisy, keď uňho našli texty od chartistov. Keďže to takto nebojácne oľutoval,
nebudem ho menovať. Pri tom mojom až hlúpo odvážnom a možno až chorobne otvorenom
spôsobe života som teda neraz narazil a spoznal mechanizmus a realitu ľudskej zloby. Vždy
som založil nejaký diskusný klub a schádzali sme sa po rodinách a zamestnaniach. Nakoniec
nás začali všetkých osobitne predvolávať a jednotlivo nám tvrdiť, že to ten druhý zo skupiny
nás zradil, ľudovo nabonzoval. Keďže som niektorým kamarátom stopercentne veril, vždy sa
diskusný klub napriek vyhrážkam ŠtB po čase obnovil. Našťastie som to do udalostí v roku
1989 prežil bez väčšej ujmy, odhliadnuc od zopár pobytov na psychiatrii, ktoré sa však dali
vydržať a dali mi oveľa hlbší pohľad na život a ľudskú úbohosť. Zažil som totiž predtým veľa
ľudskej dobroty, ktorá mi pomohla aj takéto nepríjemné zážitky prekonať. Pri výsluchoch sa
mi vyhrážali až troma rokmi, keby našli moje výlevy rozmnožené, ale našťastie boli iba v rukopisoch. Oficiálni disidenti sa totiž odo mňa držali na dištanc a ani sa im nedivím.
Pýtal som sa neskôr kamaráta, s ktorým som sa spoznal vo volebných komisiách a ktorý ako kontrolór a komunista poznal aj mojich vyšetrovateľov, prečo mi nikdy nenavrhli spoluprácu. Povedal mi, že preto, lebo vedeli, že by som všetko vytáral. Aký som bol vtedy, taký
som stále a preto sa aj teraz mnohí odo mňa radšej držia obďaleč.
Stretával som sa s mnohými praktickými ľuďmi, konkrétne s plynármi, nech im je zem
slovenská ľahká. Podobne ako Ježiš s Jozefom si hľadali prácu po celom Izraeli, aj oni plynofikovali celé Slovensko a na staré kolená robili revízie, aj u významných osobností a či
„osobností“.
Trošku som sa vyznal zo svojej kariéry, ktorá zo svetského hľadiska nebola príliš
úspešná. Ale nikto mi až doteraz ani príliš neublížil a za to Bohu vďaka.
Vlado Gregor
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PRIPOMÍNAME SI

Jozef Turãek, Veºk˘ Lapá‰

89 rokov
Ján Hric, Badín

ªubomír Ho‰ták, Dobrá
26.1.1962
Pavol Zlatinsk˘, Úºany nad Îitavou 22.1.1962

8.1.1957

Milan BaláÏ, Trnava

1.1. 1942

Pavel Lavo, Nitra

81 rokov
5.1.1941

82 rokov
BoÏena Molnárová, Bratislava

2.1.1931

92 rokov

13.1.1947
14.1.1947
25.1.1947

80 rokov

Anna Martincová, Heºpa

91 rokov

Ján Surov˘, RuÏomberok
Mária DaÀová, Topoºãany

75 rokov

RuÏena BaláÏová, Sereì

30.1.1933

Mária Pla‰tiaková, Nitra

65 rokov

Juraj Vrábel, Sabinov
Mária Onderková, Humenné
Marta Jajcajová, Bratislava

25.1.1934

19.1.1977

60 rokov

Jozef Hradsk˘, Levoãa

28.1.1938
21.1.1938

88 rokov

45 rokov
Tomá‰ âatár, USA

84 rokov
Alojzia Rafajová, Îilina
Agnesa Kuda‰íková, Levoãa

1.1.1930
27.1.1930

93 rokov
14.1.1929

94 rokov
13.1.1928

98 rokov
Viktória ·u‰eková, Zlaté Moravce 23.1.1924
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

26.1.1940

83 rokov
Anna Buãková, Polomka

5.1.1939

Prišli sme o Jozefa Karvaša

Vynikajúci hudobník, jazzman, komik, vedúci orchestra, trumpetista, od
samého začiatku člen našej organizácie –
Jozef Karvaš.
Narodil sa 8. februára 1945 v Banskej Bystrici. Od útleho detstva mal vzťah
k hudbe. Preto sa rozhodol študovať na
Konzervatóriu v Banskej Bystrici. V treťom
ročníku strednej školy ho zo štúdia vylúčili,
lebo stál na opačnej strane barikády. Zamestnal sa ako robotník, ale svojej lásky sa nevzdal. Od roku
2013 do roku 2018 hrával v Katedrále Sv. Františka Xaverského

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,
priatelia. Minister vnútra SR Roman Mikulec
sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude viac financovaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a radikálne zníÏil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tátnej dotácie.
Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na
Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva
nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov
‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás
s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak ne-

v Banskej Bystrici. Jeho nádhernú hudbu sme si vypočuli v roku
2016 na sv. omši pri príležitosti 66. výročia Barbarskej noci.
V našej organizácii bol od samého začiatku. Veľa si za komunizmu vytrpel, no nevzdal sa a nepoddal žiadnemu násiliu. Miloval
publikum, potlesk, nenávidel boľševika.
Zomrel 11. decembra 2021. Rozlúčili sme sa s ním 16.
decembra 2021 v kostole Sv. Michala Archanjela v Banskej
Bystrici.
Jozef, chcem sa Ti poďakovať za činnosť v našej organizácii. Dlhé roky si bol vo výbore. Stále, keď si mohol, klopal si
na naše dvere. Zaujímal si sa, čo je nového v organizácii. Za toto Ti patrí veľká vďaka. Budeš nám chýbať. Odpočívaj v pokoji!
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Helena Halková
bude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania. Azda
neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme
v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za
ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej
chrániÈ a obhajovaÈ. 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

ROZLÚČILI SME SA
✞ Vo veku 93 rokov, 13. apríla
2021, zomrela dlhoroãná ãlenka regionálnej organizácie PV ZPKO v Banskej Bystrici Mária DOBI·OVÁ
z âierneho Balogu. Posledná rozlúãka
sa konala na cintoríne v Hlohovci.
✞ Vo veku 76 rokov, 11. decembra 2021, zomrel dlhoroãn˘ funkcionár regionálnej organizácie PV ZPKO
v Banskej Bystrici, známy bystrick˘
jazzman Jozef KARVA·. Posledná
rozlúãka so zosnul˘m sa konala 16.
decembra 2021 v kostole sv. Michala
Archanjela v Banskej Bystrici.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

■ Pripomíname. 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 12.00 hod. UpozorÀujeme na‰ich
ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.
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V januári si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov. Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

PRISPELI NA SVEDECTVO
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová,
Bratislava
10 EUR
Juraj Hurn˘, Rakúsko
180 EUR
Monika S˘korová, Bratislava
50 EUR
Michal Malatinsk˘ Bratislava
10 EUR
ªubomíra PraÏenková, Bratislava 20 EUR
Margita Bartoviãová, ·urany
6 EUR
Ing. Jozef Deão, Bratislava
8 EUR
ThDr. Ján Ko‰iar, Bratislava
100 EUR
Monastir Baziliánov, Trebi‰ov
80 EUR
Z lásky k ãloveku, Bratislava
165 EUR
Viliam Horák,
Bánovce nad Bebravou
15 EUR
Ing. SoÀa ·ubová, Nitra
80 EUR
ªudmila Pekáriková, Pre‰ov
10 EUR
Karol Markoviã, Bratislava
26 EUR
Martin Lacko, Modrová
5 EUR
Fanú‰ik pani ‰éfredaktorky
40 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

UPOZORNENIE

Vzhºadom na zmenu podmienok pri
financovaní ãasopisu Svedectvo, musela
organizácia pristúpiÈ na uverejÀovanie
ãlánkov sponzorov, korí nám pomohli.
Nemusia byÈ vÏdy v súlade s hodnotov˘m
zameraním PV ZPKO. âitateºom za porozumenie ìakujeme.
Redakcia
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