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Svedectvo disidenta bez politickej korektnosti
ObjavovaÈ odvrátenú tvár

Mesiaca ãi NeÏnej revolúcie je
fascinujúca úloha. K˘m na
Mesiaci sa to ãiastoãne darí,
NeÏná dodnes zostáva zahale-
ná rú‰kom tajomstva. Aj zá-
sluhou politickej korektnosti,
pretláãanej do spoloãnosti zá-
ujmov˘mi skupinami. Ale tak,
ako pred rokom 1989 sa An-
ton Seleck˘ vzoprel totalitné-
mu reÏimu, tak aj dnes odha-
ºuje skryté zákutia NeÏnej re-
volúcie. NielenÏe odváÏne
vypovedá o svojom Ïivote di-
sidenta za b˘valého reÏimu,
ale rovnako odváÏne hodnotí
v˘voj okolo roku 1989 i po
Àom. Je predsedom obãian-
skeho zdruÏenia Magnificat
Slovakia, v rokoch 1977-1990
bol dopisovateºom Rádia Slo-
bodná Európa a Hlasu Ameri-
ky, v rokoch 1979-1980 ho väz-
nili za pokus o ilegálne opu-
stenie republiky; v rokoch
1988-1989 pracoval ako ãlen
Hnutia za obãiansku slobodu,

v rámci ktorého absolvoval
politick˘ súdny proces známy
pod názvom Bratislavská päÈ-
ka. V t˘chto dÀoch vydal kniÏ-
ku Kanál. Anton Seleck ,̆ pub-
licista a vydavateº. 

Va‰a kniÏka vy‰la tridsaÈ ro-
kov po zmene reÏimu. Aké po-
hnútky vás viedli k jej napísaniu?

KeìÏe sa cel˘ Ïivot zaoberám
spravodajstvom aj novinárãením, naj-
mä v obdobiach, keì bolo potrebné
pre to nieão aj riskovaÈ,  povaÏoval
som za nevyhnutné vydaÈ sumár in-
formácií a dokumentov spolu so svo-
jimi osobn˘mi zápiskami. Najmä pre-
to, lebo som bol priamym aktérom
tohto diania. 

Pokraãovanie na 10. strane

Anton Seleck˘ Foto archív
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Nedávno som odpovedal na jednu anke-
tovú otázku, preão liberalizmus nevie vyrie‰iÈ
súãasné problémy v európskej spoloãnosti
a svoje tzv. rie‰enia presadzuje diktátorsk˘m
neliberálnym spôsobom. NuÏ, liberalizmus ne-
vie vyrie‰iÈ súãasné problémy z jednoduchého

dôvodu: on ich totiÏ vôbec nerie‰i,  iba presadzuje svoju
ideológiu. Dokonca tú naj‰kodlivej‰iu aká je moÏná, ºaviãiar-
sku, ako treba spasiÈ cel˘ svet a nastoliÈ  dokonalé dobro.
No a ako kaÏd˘ izmus, teda súbor vykon‰truovan˘ch
pouãiek a abstraktn˘ch ideí, ktoré „rie‰ia“ cel˘ svet a priºah-
l˘ vesmír, je iba dieÈaÈom mechanického mozgu, bez ozajst-
n˘ch prienikov so skutoãnosÈou a teda nutne nepravdiv˘.
Hoci v ãasoch svojho zrodu, z t˘ch ãias môÏeme spomenúÈ
„Magnu chartu“ z roku 1215, to bola ozajstná snaha pre-
sadzovaÈ ‰ir‰ie mantinely slobody voãi svojvôli vládcov. No
ako to zaÏívame prakticky kaÏd˘ deÀ, v súãasnosti sa zvrhla
na  presn˘ opak.

Súãasn˘ liberalizmus nie je politika, je to choroba, pres-
nej‰ie nádor, vyrasten˘ z obrovského mnoÏstva peÀazí, kto-
r˘ chce nakoniec pohltiÈ v‰etko, ako kaÏdá ozajstná rakovi-
na. V‰etky masmédiá, ktoré má na 99 percent pod kontro-
lou, sú iba pouliãné stæpy, na ktoré vládcovia dávajú
vylepovaÈ svoje vyhlá‰ky. A tak ako kaÏdú rakovinu, aj túto
na konci ãaká kolaps. V takmer dokonalej forme nám to uÏ
predviedol komunizmus.

Omyly liberalizmu
Tu nie je priestor vypoãítavaÈ v‰etky omyly súãasného li-

beralizmu. Ale okrem bigotnej intolerancie voãi in˘m názo-
rom, jeden z jeho hlavn˘ch omylov je, Ïe  ru‰í rovnováhu
medzi právami a povinnosÈami, ão je vlastne tak˘ komuniz-
mus light. Navy‰e sú tu úmyselne podporované rozkladné
sily pod heslom falo‰nej tolerancie, no normálne správanie
a rozum, organicky vyrastené za tisícroãia, sa vyhlásia za
„predsudky“, najlep‰ie „reakãné“ a manichejsky sa proti
nim bojuje v‰etk˘mi silami a prostriedkami. Normálneho ãlo-
veka treba mrzaãiÈ, aby sa zmestil do liberálnej zásuvky,
a keì to nejde, tak odstrániÈ. Veì kto nechce dokonalé
dobro pre v‰etk˘ch, je nutne nepriateº ºudstva a toho nie, Ïe
je dovolené, ale najvy‰‰ou morálnou povinnosÈou je takého
ãloveka úplne eliminovaÈ. MoÏno jedin˘ rozdiel medzi ko-
munizmom a liberalizmom je ten, Ïe komunisti nastolili te-
ror od zaãiatku, u liberálov príde neskôr, ale neodvrátiteºne,
ako dôsledok nezmyselnej politiky. Veì slobodu slova uÏ te-
raz prakticky nemáme. Jeden z cieºov liberalizmu je zniãiÈ

„staré“ spoloãenské in‰titúcie a ‰truktúry, aby ich moc na-
koniec nebola ohraniãená niãím. A najmenej kresÈanskou
morálkou, ão je jeden z ìal‰ích paradoxov t˘chto falo‰n˘ch
puritánskych moralizátorov.

Väã‰ina na‰ich ãlenov by len ÈaÏko vedela poriadne defi-
novaÈ slovo sloboda, veì v najrôznej‰ích slovníkoch môÏeme
nájsÈ priam nepreberné mnoÏstvo jej definícií. No zato veºmi
presne vedia ão je nesloboda. A aj kedy prichádza –  vÏdy po
tom, keì sa presadzuje tá najväã‰ia a najdokonalej‰ia slobo-
da ºudsk˘ch dejín, akú nám  hlásali aj komunisti. Dejiny 20.
storoãia nám uÏ azda dostatoãne ukázali, Ïe najväã‰í pozor
si máme dávaÈ práve na hlásateºov slobody. 

A domácich Judášov
Rád by som  pripomenul jeden „neliberálny“ dátum –

9. október 1938, keì slovenská autonómna vláda zakázala
komunistickú stranu. Toto bola tá správna vláda na správ-
nom mieste konajúca v záujme spoloãnosti, ktorú mala na
starosti. Tí dobre vedeli, ão je komunizmus zaã, poznali jeho
neºudské a protiºudské nezmysly, pomie‰ané s nezastret˘mi
v˘zvami k násiliu. Na Slovensku uÏ za prvej âesko-Slovenskej
republiky sa  vzdelanci starali o to, aby vychádzalo dosÈ kníh
opisujúcich komunistickú realitu, aj v lacn˘ch vydaniach pre
ºud, na rozdiel od âeska, kde takéto knihy boli vzácnosÈou.
Napriek tomu, Ïe tam vychádzalo podstatne viac kníh. Ale
neãudo, veì v Európe kaÏd˘ ão len trochu zasväten˘ politik
ãi diplomat vedel, Ïe Bene‰ je agent Moskvy. A slovensk˘
politik Franti‰ek Jehliãka tak vá‰nivo nebojoval za slovenskú
samostatnosÈ iba kvôli nej, ale aj preto, lebo pre neho bola
â-SR „materská loì boº‰evizmu v srdci Európy“. To, Ïe slo-
venská vláda, ktorú dodnes zato tak nenávidia, mala prav-
du, najlep‰ie dokázali sami komunisti dosadení  tu Stalinom
po dohode s Bene‰om. Po roku 1945 ãerven˘m terorom
a po roku 1948 ãervenou totalitou. Samá krv, zloãiny, bru-
talita zav⁄‰ená rozkladom kaÏdého prirodzeného ºudského
snaÏenia, morálky, ale aj hospodárstva. TakÏe neãudo, Ïe
na konci ãervenej vlády uÏ sme ekonomicky zostali Ïobrákmi
Európy, na pokraji tretieho sveta. 

Aj preto majú u nás hlásatelia liberalizmu a majitelia pe-
Àazí také voºné pole pôsobnosti, veì v chudobnej krajine
môÏete kúpiÈ kaÏdého, od politika po novinára. Nehovoriac
uÏ o mlad˘ch „slu‰n˘ch“ ºuìoch, ktorí majú strach z úradu
práce, a tak slúÏia komu sa len dá. 

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Demokratický, ústavný a kultúrny spôsob obnovenia slovenskej
štátnosti 1.1.1993 akceptoval celý civilizovaný svet. To nás zväzuje,
aby sme zabránili akýmkoľvek pokusom o tzv. majdanizáciu pomerov
vedúcich k spoločenskému chaosu a rozvratu nášho štátu.

Vyzývame
slovenských občanov – konkrétne tie národné sily, ktoré chcú zme-

nu k lepšiemu a slovenské národnoštátne záujmy sú pre nich vždy dôle-
žitejšie ako cudzie – na zásadnú zmenu svojho doterajšieho pasívneho
postoja na aktívny a zapojenie sa do predvolebného zápasu národných
síl v kľúčových, prelomových  a možno aj osudových voľbách 2020. Tie
rozhodnú či budeme podľa Ústavy SR naďalej zvrchovaným slovenským
štátom, alebo protektorátom.

Úspešnosť národných síl vo voľbách 2020 je priamo podmienená
bezvýhradným obetavým podriadením osobného „ega“ politických vod-
cov aj straníckych záujmov politických subjektov slovenským  národ-
noštátnym záujmom a zastavením  vzájomných osočovaní sa. Súčasné
nezodpovedné konanie – ako „strieľanie do vlastných radov“ – kom-
promituje politické subjekty hlásiace sa k národným silám a odrádza
ich voličov od účasti na voľbách.

Vyzývame slovenské politické subjekty,
aby - ako dôkaz svojho uvedomenia si vážnosti situácie aj svojej

zodpovednosti za slovenský národ a štát – zasadli za „stôl národnej do-
hody“, podpísali dohodu o vzájomnom neútočení, povolebnej spoluprá-
ci – vo vláde či v opozícii – a verejný záväzok, že o hlasy voličov budú
bojovať výhradne kvalitou svojich programov a dôveryhodnosťou kan-
didátov ako garantov plnenia predvolebných sľubov.

Vzhľadom na krízový stav a vážne ohrozenie národnej identity,
slobody a štátnej suverenity Slovenskej republiky je najvyšší čas usku-
točniť celonárodnú mobilizáciu a spoluprácou pod spoločným heslom
„BRÁŇME SI VYBOJOVANÉ!“ programovo zjednotiť všetky národné si-
ly hlavným dlhodobým strategickým zámerom a cieľom –

„ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“
Za Slovensko slovenské – nie cudzie – bojovali všetky generácie

slovenských vlastencov a prirodzenou povinnosťou súčasných generácií
Slovákov je v tomto boji pokračovať!

Bratislava – Devín  11. 9. 2019
Signatári iniciatívy „Za slovenské slobodné 

a zvrchované Slovensko“
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Politickí väzni pred-
stavujú tú ãasÈ oby-
vateºstva, ktorej nie sú

ºahostajné civilizaãné hodnoty. Pre
Európanov kresÈanské. V rokoch po
druhej svetovej vojne, keì zúrila od-
plata Prahy za schopnosÈ Slovákov maÈ
svoj ‰tát, keì sa komunisti tvrdo re-
van‰ovali za ich vytesnenie na okraj
spoloãnosti poãas samostatnej Sloven-
skej republiky, bola to práve nenávisÈ,
ão rozkladala hodnotov˘ i demokratic-
k˘ systém. A priviedla národy k vláde
jednej strany, k totalite. A ºudí, ão sa
proti nej postavili, na popraviská alebo
do Ïalárov. 

No t˘m sa perzekúcia slobodne
zm˘‰ºajúcich ºudí neskonãila. Tí vzde-
lanej‰í sa nedostali k uplatneniu svojich
schopností a deti tzv. nepriateºov reÏi-
mu sa nedostali k ‰túdiu. Ak dnes jest-
vujú vzdelaní politickí väzni, schopní
zaznamenaÈ obdobie totality pre ìal-
‰ie generácie, sú to skôr v˘nimky neÏ
pravidlo. V na‰ej organizácii zvlá‰È vy-
niká Július Homola a z mlad‰ích roãní-
kov Anton Seleck˘ ãi Anton âulen.

V budúcom ãísle Svedectva prinesieme
ãlánok pána Júliusa Homolu a jeho
úvahu o boji za Európu. Za kresÈanskú
Európu. Najmä zverejnenie údajov
o ‰panielskej obãianskej vojne z rokov
1936-1939 je mementom pre v‰etky

národy Európy, aby uÏ nikdy nedopus-
tili vládu bez re‰pektu k BoÏím záko-
nom. Lebo práve kresÈanstvo poloÏilo
základy dne‰nej civilizovanej Európy,
z ktorej sa ho mnohí voºnomy‰lienkári
usilujú v‰emoÏne vyhnaÈ.

Svedectvo tieÏ priná‰a rozhovor
s Antonom Seleck˘m, väzÀom svedo-
mia z konca sedemdesiatych rokov.
TakÏe päÈdesiate roky sa neskonãili dá-
tumom v kalendári, ako svedãí Selec-
k˘, pokraãovali aÏ do roku 1989. Se-
leck˘ vydal tohto roku kniÏku Kanál. Je
vzácnym svedectvom oportunistickej
ãinnosti kresÈanov voãi komunistické-
mu reÏimu a moÏno povedaÈ, Ïe prvou
knihou, ktorá priná‰a odvrátenú tvár
tzv. NeÏnej revolúcie. Seleck˘ sa bez
re‰pektu postavil voãi praktikám b˘va-

lého reÏimu a rovnako bez re‰pektu
hovorí o dianí v roku 1989, o aktéroch
Novembra ’89. Seleck˘ prv˘ dáva od-
poveì na otázku, preão a kto organi-
zoval odpor voãi vzniku katolíckeho
Slovenska a t˘m aj odpoveì na otáz-
ku, preão sme dnes tam, kde sme.
V sluãke liberálov a marxistov. 

Zvyãajne na ãele ‰tátu sú ºudia vy-
znávajúci hodnoty väã‰inového obyva-
teºstva. No zdá sa, Ïe dnes na Sloven-
sku to tak nie je. Prezidentka SR Zuza-
na âaputová je za homosexuálne
manÏelstvá, za adopcie detí homo-
sexuálnym párom, za dovoz imigran-
tov, ba dokonca sa vyjadrila za ob-
medzenie slobody slova. Dne‰ná po-
litická situácia na Slovensku veºmi
pripomína obdobie pred ‰panielskou
obãianskou vojnou. âeliÈ provokáciám
progresívnych uÏívateºov drog, satanis-
tick˘ch tetovaní a vyznávaãov len ich
jedinej pravdy sa v‰ak dá. Ak ich obãa-
nia vo voºbách po‰lú na smetisko de-
jín. Inak ‰panielska tragédia hrozí aj
Slovensku. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Nezopakujme španielsku tragédiu
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âlenovia V˘konnej rady PV ZPKO sa 2. ok-
tóbra 2019 stretli na  rokovaní v Bratislave. Hod-
notili obdobie od ostatného zasadnutia 13. feb-
ruára 2019, keì sa zaoberali najmä prípravou
14. snemu organizácie. Prítomn˘ch privítal
predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a otvoril
rokovanie v˘konnej rady.

Kon‰tatoval, Ïe v‰etky úlohy stanovené v˘konnou radou
vo februári sú splnené alebo sa priebeÏne plnia. Uviedol, Ïe
organizácia má schválené nové stanovy a dal ich do pozor-
nosti ãlenskej základne. 

S blíÏiacim sa koncom kalendárneho roka poÏiadal
predsedov regionálnych organizácií, aby zaslali plán akcií na
budúci rok s predpokladan˘mi finanãn˘mi nákladmi. Podob-
ne pripomenul, Ïe je nevyhnutné zaslaÈ podpredsedovi PV
ZPKO Rafaelovi Rafajovi poãet ãlenov v ich regionálnej orga-
nizácii, aj so zoznamom akcií organizovan˘ch v roku 2019. 

Podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj informoval prí-
tomn˘ch, Ïe po prijatí novely zákona o príplatku
k dôchodku politick˘m väzÀom nemusia ÏiadaÈ
o úpravu dôchodku, poisÈovÀa im ho upraví automa-
ticky podºa zákona.  Z pôvodn˘ch 60 korún sa príplatky
zvy‰ujú na 5 eur. Politick˘ väzeÀ dostáva za väzbu príplatok
k dôchodku vo v˘‰ke sto percent, manÏelka vo v˘‰ke 60
percent. PoÏiadal tieÏ ãlenov v˘konnej rady, aby zmapovali
poãet deti politick˘ch väzÀov, aby organizácia mohla pokra-
ãovaÈ a do zákona zaãleniÈ aj deti politick˘ch väzÀov. Ján
Liteck˘ ·veda poÏiadal ãlenov organizácie, aby deti politic-
k˘ch väzÀov poskytovali rozhovory do Svedectva a na vlast-
n˘ch skúsenostiach dokázali, ako trpeli. 

Predseda organizácie ìalej informoval o podujatiach

v najbliÏ‰om období, najmä o oceÀovaní politick˘ch väzÀov
v Îiline a Trnave. O návrhu na ‰tátne vyznamenanie ãle-
nov PV ZPKO – Anna Fodorová, ·tefan Novák, Martin
Hagara. Znova pripomenul poÏiadavku, aby ãlenovia orga-
nizácie poskytli dokumentaãn˘ materiál ústrediu PV ZPKO
na dotvorenie archívu PV ZPKO. 

V diskusii sa prítomní vyjadrovali k návrhu organizovania
zájazdov do Jáchymova, nezávisle od kaÏdoroãn˘ch oficiál-
nych pietnych spomienok. Rafaj upozornil na skutoã-
nosÈ, Ïe na centrálnom pamätníku obetí komunizmu
doteraz ch˘bajú mená vy‰e sto postihnut˘ch reÏi-
mom. Predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová
informovala prítomn˘ch, Ïe primátor mesta Marek Hatas
odmieta úãasÈ mesta na pietnej spomienke pri pamätníku
obetiam komunizmu. PV ZPKO ich dosiaº vÏdy organizovala
spolu s mestom, je to prv˘ raz, ão mesto nechce participovaÈ
na pietnej spomienke za obete komunizmu. Hatas sa anga-
Ïuje v Kiskovej strane Za ºudí, ktor˘ sa tieÏ ako prezident re-
publiky nikdy nezúãastnil oficiálnej pietnej spomienky pri
centrálnom pamätníku obetí komunizmu na bratislavskom
cintoríne vo Vrakuni. Eva Zelenayová

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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V Bratislave rokovala Výkonná rada PV ZPKO

V znamení výročia novembra ’89

Pri hroboch blízkych
Nezabúdame na ná‰ho b˘valého predsedu RO PV ZPKO v Nitre De-

zidera Gregu‰a. Pri jeho hrobe v LuÏiankach  si Jana Vere‰ová, Agáta Fi-
‰erová a predsedníãka organizácie AlÏbeta Loudová  30. augusta pripo-
menuli 6. v˘roãie jeho smrti. Myslíme na neho, ch˘ba nám, poloÏením

kytice, zapálením svieãok a tichou modlit-
bou sme sa poklonili jeho pamiatke. Ale
nezabúdame ani na na‰ich ãlenov v Nitre,
ktorí nás navÏdy opustili. Na Chrenovskom
cintoríne sme si 13. septembra pripome-
nuli prvé v˘roãie smrti na‰ej dlhoroãnej
ãlenky Márie Korecovej. Aj na jej hrob sme
poloÏili kyticu kvetov, zapálili svieãky a po-
modlili sme sa za jej du‰u. Janka Vere‰ová,
Jozef Turãek, Bohumil Louda a predsedníã-
ka AlÏbeta Loudová. (al)

Vo vinici u Hermana
Vo vinici ná‰ho mi-

moriadne aktívneho ãle-
na Jozefa Hermana zo
Sv. Jura bolo 18. septem-
bra ru‰nej‰ie ako inoke-
dy. PomáhaÈ pri zbere
hrozna mu pri‰li desiatky
priateºov i rodinn˘ch prí-
slu‰níkov. Nech˘bala ani

na‰a redakcia, aby zachytila Jozefa pri ãine.
Tento rok sa mu veru nezaãínal dobre, zomrela
mu manÏelka. Jozef v‰ak ani v najÈaÏ‰ích chví-
ºach nestráca humor,  takÏe nikoho neprekvapi-
lo, keì  jeho vinicou sa ‰íril smiech a dobrá ná-
lada, hoci zber hrozna je riadna drina.  (red)
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Matica v 20. storočí
âlenovia redakãnej rady Ivan Petransk˘, Peter Mulík a Jozef M. Rydlo sa aktívne zúãastÀujú aj na vedeck˘ch konferen-

ciách Matice slovenskej. Ostatná, 1. októbra t.r., bola venovaná sondám do dejín Matice slovenskej v 20. storoãí. Osud ma-
tice a politick˘ch väzÀov nesie veºmi podobné znaky – vzdorujú totalite. (ez)

Národný pochod za život
V Bratislave sa 22. septembra uskutoãnil Národn˘ pochod za Ïivot. Zú-

ãastnilo sa na Àom okolo 50 tisíc ºudí a medzi nimi nech˘bali ani ãlenovia
na‰ej organizácie. Na snímke Jozef Miku‰ a dp. Ignác Juru‰ diskutujú o sta-
ve spoloãnosti s aktivistom Romanom Ruhigom.   (red)

V Levoči ďakovali
svojmu profesorovi

Mottom pozvánky na odhalenie pamätnej tabule prof.
Rudolfovi Juríkovi bolo jeho krédo: „Viera, láska k národu
a pravda sú na‰ím majákom.“ Slávnostn˘ akt sa uskutoãnil
24. septembra v Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského
v Levoãi, ktoré spolu s PV ZPKO organizovali podujatie. Po
slávnostn˘ch príhovoroch hostí, medzi ktor˘mi nech˘bal syn
profesora Rudolfa Juríka (na snímke), sa v gymnaziálnom
kostole konala sv. om‰a. 

Profesor Rudolf Jurík zanechal po sebe hlbokú a ne-
zmazateºnú stopu. Ako stredo‰kolsk˘ pedagóg, vlastenec,
historik a spisovateº, hoci bezbrann˘, postavil sa proti na-
stupujúcej hrôzovláde komunizmu. Cel˘ svoj Ïivot zasvätil
boju za vieru, slobodu, pravdu a demokraciu. ·tyridsaÈ ro-
kov trpezlivo zná‰al prenasledovanie, väznenie, ‰ikanovanie

vládnuceho reÏimu, vern˘ národu a svojmu presvedãeniu.
Svojim postojom aj cel˘m svojim Ïivotom sa zaradil  medzi
osobnosti, ktoré ako prvé dláÏdili cestu k slobode a demo-
kracii. 

Viac o podujatí prinesieme v budúcom ãísle, za jeho
úspech patrí poìakovanie predsedníãke RO PV ZPKO Márii
Dvorãákovej. (zl)



Od novembra 1989 sa na Slovensku na-
rodilo asi 1,5 milióna detí, ktoré nepoznali tota-
litn˘ reÏim, ani jeho praktiky manipulácie s verej-
nou mienkou, propagandu, ba ani cenzúru. Ide
takmer o tretinu populácie, navy‰e tú aktívnu
alebo ‰tudujúcu. MoÏno preto mladá generácia
vníma slobodu ako samozrejmosÈ. Nevie takmer

niã o ostnatom drôte a závorách na hraniciach, o systéme sle-
dovania, odpoãúvania a vyhºadávania vnútorného nepriateºa
vrátane ºudí veriacich v Boha, ani o propagande voãi vonkaj‰ie-
mu nepriateºovi socializmu. V porovnaní s hnedou totalitou vie
Ïalostne málo o nebezpeãenstve totality ãervenej.

V novembri a decembri 89 sme si mysleli, Ïe staãí, Ïe padla
Ïelezná opona, zru‰ili sa ústavné ãlánky o vedúcej úlohe ko-
munistov,  cenzúra a Ïe v‰etko ostatné vyrie‰ia slobodné voºby
a trh. Ukazuje sa, Ïe to bola fatamorgána. V˘smechom „zme-
ny“ je, Ïe z b˘val˘ch e‰tebákov a detí vysok˘ch funkcionárov sa
stali najbohat‰í ºudia. V plnej nahote sa ukázalo, Ïe moc
a systém majú stále tie isté metódy a praktiky, preto nielen
mnohí vy‰etrovatelia, tajní, sudcovia, prokurátori, vojaci, ale aj
novinári a politici starého reÏimu plynulo pre‰li do nov˘ch
sluÏieb. 

Bez pamäti nemôžeme napredovať
Nemáme priestor, aby sme  v jednom ãlánku Svedectva

urobili komplexn˘ rozbor 30-roãného diania po dni „D“, na kto-
r˘ ãakali státisíce ºudí, antikomunistov, veriacich i slovensk˘ch
vlastencov. MôÏeme len otváraÈ tému a ºuìom oãi. „KresÈan-
ská pamäÈ je soºou Ïivota. Bez pamäti nemôÏeme napre-
dovaÈ. Keì stretneme kresÈanov bez pamäti, r˘chlo vidí-
me, Ïe stratili chuÈ kresÈanského Ïivota,...“ povedal pápeÏ
Franti‰ek pri rannej svätej om‰i v Dome sv. Marty. Pozrime sa na
kºúãov˘ faktor, na jed, ktor˘ je jedom v‰etk˘ch jedov otravujú-
cich spoloãnosÈ a na centrálne zlo, ktoré Ïiví v‰etky ostatné zlá
poÏierajúce najväã‰ie hodnoty viery a slobody - za ktoré trpeli
väzni III. odboja. T˘m pôvodcom spoloãenského a politického
zla,  ktoré sa ‰íri v rôznych podobách aj dnes a stále viac sa ako
jed rozlieva do spoloãnosti – politiky, médií, tretieho sektora,
‰kôl a aj do konania ústavn˘ch orgánov ‰tátu a verejnej moci je
IDEOLÓGIA. Nie uÏ tá marx-leninská, ale prevaÏne jej ºaviãiarske
odnoÏe – neomarxizmus, multikulturalizmus, liberalizmus, gen-
derizmus... Akoby niektoré typy ºudí a komunít nevedeli ÏiÈ bez
ideológie, bez toho, aby sa riadili jej feti‰mi, dogmami, axióma-
mi, pouãkami a osvojen˘m jedine „správnym“  (sveto)názorom
a potrebovali navonok deklarovaÈ aj svoje – ako inak – jedine
správne postoje. Déjá vu ako z totality...  

Neomarxizmus sa už nezakráda 
tich˘m pochodom naprieã in‰titúciami.  Staãili mu tri desaÈ-

roãia, aby angaÏovane,  aktívne, nahlas a systematicky ‰liapal po
in˘ch názoroch. âoraz agresívnej‰ie progresívne zadupáva
akékoºvek iné názorové alternatívy. V mene tejto inovovanej,
inkluzívnej a „modernej“ ideológie noví, neorganizovaní, ale

angaÏovaní straníci nov˘ch zmien a progresívnych liberálnych
zajtraj‰kov vystrkujú verejne rohy. A ão je najhor‰ie pre slobodu
a demokraciu, oni uÏ ani nediskutujú! Polemika, diskusia, ko-
munikácia, debata... to sú nástroje, ktor˘mi sa neustále cibrí de-
mokracia, aby sa moci nechopil  len ten jeden „správny názor“.  

Potvrdil to, ale uÏ dávno, e‰te v roku 1976 aj Európsky súd
pre ºudské práva. Handyside vs. Spojené kráºovstvo (5493/72)
bol prípadom, ktorého záver obsahuje slávnu vetu, Ïe ochrana
slobody prejavu „... platí nielen pre informácie alebo
my‰lienky, ktoré sú verejnosÈou priaznivo prijaté alebo
povaÏované za ne‰kodné alebo za ºahostajné, ale aj na
tie, ktoré uráÏajú, ‰okujú akúkoºvek ãasÈ spoloãnosti alebo
znepokojujú ‰tát alebo ak˘koºvek sektor obyvateºstva.“
(Bod 49 rozsudku!) Îiaº, ako v minulosti, len na papieri... Vidí-
me, Ïe v praxi tomu tak nie je; Ïe ideológii zas ustupuje nielen
vláda a poslanci, ale aj justiãné orgány. Verejná mienka sa opäÈ
masíruje a indoktrinuje totalitnou metódou boja proti novému
nepriateºovi v mene akoÏe slobody tlaãe a liberálnej demokra-
cie... ·tát a jeho in‰titúcie opäÈ zlyhávajú v ochrane ºudí,  demo-
kracie aj spravodlivého a etického systému, garantujúceho práva
na slobodu slova, názoru a prejavu.

Starú platformu „Národného frontu“ v podstate nahradil
tretí sektor.  Najaktívnej‰ie „internacionálne“ mimovládky plnia
rolu stráÏnych psov politiky, aby sa nevymkla z nastaveného
kurzu. Komunistick˘ feti‰ ºudu  vystriedal modernej‰í naratív
„obãianskej spoloãnosti“. Nie politickí väzni, ale mimovládky sa
zmocnili ºudskoprávnej agendy. Tretiemu sektoru pritom v˘raz-
ne k Ïivotu pomohli finanãné injekcie zo zahraniãia a tak v me-
ne opäÈ jednej svetovej strany, tentoraz západnej,  vnucujú svo-
je videnie sveta mase obãanov. Najmä globalizácia a nové
„RVHP“ – Európska únia - zastierajú videnie pravdy mlad˘m
ºuìom. 

Na obzore nová zmena
V diskusiách na internete pod ãlánkami si veselo Ïije komu-

nistická propaganda, glorifikácia b˘valého reÏimu alebo socialis-
tického systému, ktorá prekr˘va skutoãnosÈ, Ïe socializmus sa
nedal budovaÈ bez totalitnej, prevaÏne komunistickej diktatúry.
Hodí sa do v˘bavy nov˘ch liberálno-globalistick˘ch pionierov
a súdruhov „novej zmeny“ na elimináciu tradiãného, národné-
ho a kresÈanského hodnotového systému. Îiaº, o podobnostiach
s temnou minulosÈou generácie  pod 40 rokov nevedia niã, lebo
to nezaÏili a niektoré poznatky sa nedajú nauãiÈ. Preto je sve-
dectvo b˘val˘ch politick˘ch väzÀov komunizmu pre novú dobu
nepríjemné a dokonca aj neprijímané. 

UÏ tridsaÈ rokov trvá tichá kolaborácia s totalitnou mi-
nulosÈou, s vyuÏívaním jej know how, „expertov“, mediálnych
manipulácií a nástrojov na udrÏiavanie más v nevedomosti k sú-
hlasu ìal‰ej veºkej ideologickej „zmeny“. Táto hrozivá prax
neskonãí, k˘m nenadobudne platnosÈ v praxi I. âlánok Ústavy
SR – „...Slovenská republika sa neriadi nijakou ideológiou...“ 

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO
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Vysvedčenie demokracie



Zásadne a dlhoroãne sledujem a ãítam odborné ãasopisy
z oblasti mojej ãinnosti. Nie je Ïiadnym tajomstvom, Ïe je to
chémia a samozrejme s t˘m súvisiace ekonomické problémy.
Tam totiÏ platia presné pravidlá a renomované ãasopisy neuve-
rejnia ãokoºvek a komukoºvek. V oblasti chemick˘ch procesov
totiÏ platia prísne pravidlá a nie je moÏné hlasovaním sa uzniesÈ,
ako majú prebiehaÈ. Napriek zásade obãas zalistujem aj v denní-
koch alebo in˘ch periodikách. Tam sa ãasto dozviem, Ïe platia
aj iné pravidlá ako v exaktn˘ch vedách.

V ostatnom ãase ma zaujal nárast ãlánkov  okolo proble-
matiky pripravovaného zákona o financovaní cirkví a náboÏen-
sk˘ch spoloãností. V tejto súvislosti povaÏujem za potrebné spo-
menúÈ, Ïe napríklad Ïidovsk˘ národ za svoje preÏitie poãas
dlh˘ch tisícroãí vìaãí svojej viere, svojmu náboÏenstvu. Tak aj
európske národy za v˘znamnú ãasÈ svojej civilizácie vìaãia kres-
Èanstvu. Jeho prínos je v‰eobecne známy.  Na mieste je v‰ak
otázka: „ âo by bolo s európskymi národmi, ak by ich bola
ovládla islamská kultúra“? Na‰i predkovia to zakúsili. Vedia si
dne‰né Ïeny a dievãatá predstaviÈ, v akej situácii by sa na-
chádzali? 

K mojim úvahám ma priviedol blog  Prof. PhDr. E. Mistríka
CSc., ktor˘ v roku 1978 vy‰tudoval etiku a filozofiu na UK v Bra-
tislave. Vieme akú etiku a filozofiu v ãase socializmu predná‰ali
a presadzovali. Preto ma jeho názory o tejto problematike ne-
prekvapujú. Tak isto ma zaujal ãlánok Dr. Romana Hradeckého
v Pravde (24.7.2019). Podpísal sa síce ako historik, podºa údajov
na internete v‰ak v roku 1982 absolvoval odbor Vedeck˘ ateiz-
mus  na UPJ· v Ko‰iciach. Poznamenávam, Ïe kaÏd˘ má právo
na svoj názor a jeho publikovanie. 

Žiadajú nefinancovať cirkvi
Podºa názoru t˘chto autorov by ‰tát nemal financovaÈ cirkvi

a náboÏenské spoloãnosti  alebo  len v obmedzenej miere. S ich
argumentmi nemá v˘znam polemizovaÈ. Sú poplatné ich vzde-
laniu a dobe, v ktorej ho získali. Na uvedenú problematiku mám
in˘ názor a nebojím sa ho uviesÈ tak, ako som sa vyjadroval aj
k in˘m problémom, napríklad ako aktívny úãastník ‰tudentsk˘ch
nepokojov v roku 1956. A odmena vo forme postihu ma nemi-
nula. Najskôr v‰ak povaÏujem za potrebné uviesÈ v˘sledky
ostatného sãítania obyvateºstva. 

Podºa ·tatistického úradu SR v roku 2011 sa k jednot-
liv˘m náboÏensk˘m vyznaniam hlásil nasledujúci poãet
obyvateºov: Rímskokatolícka cirkev – 3 347 277, Evanjelická
cirkev a.v. – 316 250, Gréckokatolícka cirkev – 206 871, Refor-
movaná kresÈanská cirkev – 98 797, Pravoslávna cirkev – 49
133, Jehovoví svedkovia – 17 222, Evanjelická cirkev metodistic-
ká – 10 328, KresÈanské zbory – 7 720, Apo‰tolská cirkev – 5
831, ostané nekresÈanské cirkvi – 3 728, Bratská jednota baptis-
tov – 3 486, Cirkev adventistov siedmeho dÀa – 2 915, ostatné
kresÈanské cirkvi – 2 703, budhizmus – 2 530, Îidovské ná-
boÏenské obce – 1 999, islam – 1 934, Starokatolícka cirkev –
1 687, Cirkev ãeskoslovenská husitská – 1 782, Bahájske spolo-
ãenstvo – 1 065, Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní

(Mormóni) – 972, hinduizmus – 255, Novoapo‰tolská cirkev –
166, scientologizmus – 134, Hnutie zjednotenia – 63, âesko-
slovenská cirkev evanjelická – 45, Sliezska evanjelická cirkev
augburského vyznania – 7, NáboÏenská spoloãnosÈ ãs. unitárov
– 0, Jednota bratská – 0, iné – 11 941, bez vyznania – 725 362,
nezistené – 571 437. 

Veriaci sú vo väčšine
V porovnaní s poãtom obyvateºov Slovenskej republiky, kto-

r˘ presahuje 5 miliónov,  tvoria príslu‰níci cirkví a náboÏensk˘ch
spoloãností absolútnu väã‰inu. Platíme tieÏ dane, z ktor˘ch sa
prispieva aj na iné, teda nenáboÏenské organizácie, aj na
dôchodky ateistov, politické strany,  aj  na dôchodky b˘val˘ch
komunistick˘ch funkcionárov,  atì. Chcem poìakovaÈ autorom
spomenut˘ch ãlánkov za ich názory, ktor˘mi dúfam pomôÏu
zobudiÈ väã‰inu, aby koneãne poÏadovala svoje práva, obhajo-
vala ich a obsadila k svojmu poãtu prislúchajúce pozície v rôz-
nych oblastiach ‰tátu a spoloãnosti.

Moja prvá otázka teda znie: Kto, preão a k˘m podporovan˘
útoãí na väã‰inu a jej práva? Odpoveì je ºahká a poznáme ju
v‰etci. Druhá otázka je smerovaná na financovanie politick˘ch
strán. Preão sa o tom prestalo písaÈ a diskutovaÈ? Ak˘ mandát
napríklad majú poslanci NR SR, ktorí svoje strany uÏ opustili, ale
plat dostávajú? Podºa návrhov spomenut˘ch dvoch pánov
by teda nielen cirkvi, ale aj politické strany mali maÈ prí-
jem nie zo ‰tátneho rozpoãtu, ale len z ãlensk˘ch príspev-
kov! TreÈou otázkou je problém, kedy sa dozvieme skutoãnosÈ,
aké organizácie, v akom rozsahu a za ão sú platené zo ‰tátneho
rozpoãtu a ão za to spoloãnosti dávajú? Je nevyhnutné porovnaÈ,
ão cirkvi a náboÏenské spoloãnosti nielen v oblasti morálnej
a mravnej, ale aj v hospodárskej, sociálnej, charitatívnej, vzdelá-
vacej atì. urobili a robia a ão tie ostatné napojené na ‰tátny roz-
poãet?! Kto bol v minulosti a je aj teraz tak˘m morálnym, chari-
tatívnym, mravn˘m pilierom pre národ ako najväã‰ie cirkvi? 

Kde je väčšina?
No a je tu aj ìal‰í problém. Ak˘ má táto väã‰ina podiel v or-

gánoch  na úrovni ‰tátu? Tak˘mi sú  Rada vlády pre ºudské prá-
va, Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie a ìal‰ie. Pravda,
na problémy, ktoré  uvedené ãlánky otvorili, uvádzam len
niektoré skutoãností, no povaÏujem ich za také váÏne, Ïe je po-
trebná ich inventúra a právna anal˘za. Na ustaviãné osoãovanie
v starom rímskom senáte zo strany senátora Catilinu reagoval
známy právnik a reãník Cicero  slovami: „Quo usque tandem...
v preklade: Dokedy bude‰, Catilina, zneuÏívaÈ na‰u trpezlivosÈ,
kedy sa skonãí tvoja bezuzdná odvaha?“. 

Som presvedãen˘, Ïe nastal ãas, aby sa organizácie väã‰iny
spojili a túto naliehavú otázku nespokojnej, ale odváÏnej men‰i-
ne poloÏili!!! Je len prirodzené,  Ïe k tomu treba pridaÈ poÏia-
davky na rie‰enie ìal‰ích váÏnych problémov. Ak súãasní zá-
stupcovia ºudu nie sú schopní to rie‰iÈ,  tak je potrebné na vedú-
ce miesta v nich zvoliÈ nov˘ch ºudí, tak˘ch ão to chcú
a dokáÏu!!! RNDr. Jozef Kollár Dr.h.c
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Ad: SME 19. 7. 2019 a Pravda 25. 7. 2019

Kto, od koho a prečo sa ma odlúčiť?



Tretie miesto pietnej spomienky Jáchy-
movské peklo, ktoré nav‰tevujú politickí väz-
ni, je samotné mesto Jáchymov. V súãasnosti
je Jáchymov kúpeºn˘m mestom v Karlovar-
skom kraji vyuÏívajúce rádiovú vodu, ãerpanú
z hæbky 500 m z bane SvornosÈ. 

Pri vstupe do mesta po pravej strane sa nachádzajú spo-
mínané rádiové kúpele, potom prechádzame okolo Mest-
ského úradu a Múzea pri Kostole sv. Jáchyma. Pred kosto-
lom je malé námestie s Bránou slobody, kde sa koná pietna
spomienka. Pred slávnosÈou  slúÏi  sv. om‰u v Kostole sv. Já-
chyma vy‰‰í cirkevn˘ hodnostár na pamiatku umuãen˘ch
a väznen˘ch politick˘ch väzÀov. SlávnosÈ pokraãuje klade-
ním vencov a prejavmi jednotliv˘ch cirkevn˘ch a svetsk˘ch
predstaviteºov. Z námestia veºmi dobre vidieÈ ÈaÏobnú veÏu
bane SvornosÈ. Po stranách pietneho námestia sú osadené
veºké balvany, na ktor˘ch sú vyryté jednotlivé názvy komu-
nistick˘ch koncentraãn˘ch táborov,  kde sa ÈaÏila uránová
ruda. 

V jáchymovských uránových baniach 
v rokoch 1948 aÏ 1961 preÏilo svoje peklo pribliÏne viac

ako sedemdesiattisíc politick˘ch väzÀov, s ktor˘mi zaob-
chádzali hor‰ie, ako so zlodejmi a vrahmi. Boli trvalo vysta-
vení neºudsk˘m podmienkam, museli d˘chaÈ rádioaktívny
a Ïulov˘ prach zanechávajúci u mnoh˘ch trvalé následky.
Mnohí zomreli na rakovinu pºúc. Za toto obdobie vyÈaÏili
väzni na Jáchymovsku takmer osemtisíc ton rádioaktívneho
uránu  z osemnástich koncentraãn˘ch táborov. Nachádzali
sa v Jáchymove, Horním Slavkove, v Pfiibrami a na Kladen-
sku. Jednotlivé tábory dostali názvy od pôvodn˘ch baní, ale-
bo im názvy dali komunisti. 

V Pfiíbrami to boli komunistické tábory: Vojna, Bytíz.
V Horním Slavkove: Prokop, LeÏnice, Svatopluk, Tábor

XII.
V Jáchymove: Vykmanov I, Vykmanov II L, Mariánská,

Eliá‰ I, Eliá‰ II, Rovnost, Svornost, Ústfiední, Bratrství, Vr‰ek
a Nikolaj.

Na Kladensku: Tmav˘ dÛl 

Jedinou muzeálnou expozíciou, 
ojedinelou v strednej Európe, ktorá je venovaná obe-

tiam komunizmu, je tábor Vojna pri meste Pfiíbram. Má tri
prehliadkové trasy. V roku 2001 bol areál tábora vyhlásen˘

za kultúrnu pamiatku. Ostatné tábory v Horním Slavkove
a v Jáchymove boli komunistickou mocou zniãené, zatráv-
nené a vyuÏité na chatové oblasti. Niekde sa e‰te nachá-
dzajú jednotlivé torzá z lágrov, ktoré do roku 1989 neboli
zlikvidované. V Jáchymove  nad‰enci vybudovali ,,Jáchymov-
sk˘ chodník“, kde na v˘stavn˘ch tabuliach sú napísané in-
formácie z jednotliv˘ch táborov. Prvá informaãná tabuºa je
umiestnená pri Kostole sv. Jáchyma, druhá pokraãuje k bani
SvornosÈ. Chodník meria osem km, má dvanásÈ zástavok,
takÏe pre krátkosÈ ãasu ho politickí väzni nenav‰tevujú. Pri
ÈaÏnej  veÏi  SvornosÈ je  pre  verejnosÈ  sprístupnená  ·tôlÀa
ã. 1, ktorú spravuje múzeum Sokolov. ·tôlÀa je dlhá 260
metrov a pripomína nielen spôsob dob˘vania uránu, ale aj
utrpenie politick˘ch väzÀov, ktorí boli nútení v tejto a po-
dobn˘ch ‰tôlÀach ÈaÏko pracovaÈ a nevyhli sa ani ãast˘m
úrazom. V ‰tôlni je tieÏ vidieÈ, ako bola odpaºovaná hornina,
v ktorej  sa nachádzal urán, vozíky, v ktor˘ch bol dopravo-
van˘, v˘stuÏe a stojky slúÏiace na stabilitu stropu a boãn˘ch
stien a tieÏ nástroje, s ktor˘mi sa ruãne drvila hornina na
men‰ie kusy. K dispozícii je sprievodca a samotná prehliadka
trvá asi 40 minút.

Mnohí politickí väzni, ktorí zaÏili Jáchymovské peklo, uÏ
nie sú medzi nami. I deti politick˘ch väzÀov uÏ nie sú naj-
mlad‰í, ale aj napriek tomu je na‰ou povinnosÈou, aby sme
neúnavne mapovali komunistické zloãiny a odovzdávali ich
ako ,,memento“ budúcim generáciám.

Juraj Vrábel

ZAZNAMENALI SME
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Jáchymovské peklo – Uránová Golgota
III. ČASŤ



KaÏdé porovnanie pokrivkáva. Ale doba
si Ïiada aj priam krkolomné porovnania, naj-
mä ak ide o porovnanie historickej pamäte,

ktorá je taká rozdielna napríklad vo veºkej âíne a u nás. Za-
tiaº ão tam si celkom prirodzene a kultúrne pripomínajú ºudí,
ktorí Ïili a minulosÈ akokoºvek – z pohºadu ãínskej „komu-
nistickej“ prítomnosti „negatívne“ ovplyvnili, u nás je to úpl-
ne a úplne zbytoãne - naopak. 

V Čankajškovom múzeu
Pri náv‰teve veºkej âíny zaviedli ma ãínski priatelia do

âankaj‰kovho múzea v jeho rodnom meste Fenghue, resp.
Xikou, o ktorom sa v prospekte pí‰e, Ïe ide o „Famous
Town in the Period of the Republic China“, teda „v˘znamné
mesto z ãias âínskej republiky“, ãiÏe z ãias pred vznikom sú-
ãasnej komunistickej âínskej ºudovej republiky. Múzeum sa
nachádza v budove ‰koly „Wuling School“, ktorú zaloÏil
v roku 1927 práve âankaj‰ek.

Nech mi je dovolené odváÏne postaviÈ vedºa seba dvoch
muÏov, ktorí sa narodili v tom istom roku a v tom istom me-
siaci a umreli tieÏ v tom istom mesiaci, ibaÏe v rozdielnych
rokoch a za úplne in˘ch okolností a na úplne in˘ch miestach
zemegule. Ide na jednej strane o predstaviteºa âínskej
republiky v rokoch 1928-1948, ktor˘ po roku 1949 Ïil ako
uteãenec na Taiwane a na druhej strane o predstaviteºa
Slovenskej republiky z rokov 1939-1945. âankaj‰ka a Jozefa
Tisu.

Čo majú spoločné?
âankaj‰ek sa narodil 31. októbra 1887 v meste Feng-

hua (dnes Xikou) v âíne a umrel 5. apríla 1975 v Tchaj-pej
na Taiwane na zápal pºúc ako 87-roãn˘. Bol medzi rokmi
1928-1975 faktick˘ lídrom âínskej republiky, vo vzÈahu
k âínskej ºudovej republike nepriateºského ‰tátu a od roku
1948 do smrti jej prezidentom so sídlom na Taiwane. âan-
kaj‰ek bol jedn˘m zo zakladajúcich ãlenov Kuomintangu
(Národnej strany) a po Sunjatsenovej smrti (v roku 1925) na-
stúpil âankaj‰ek na ãelo Kuomintangu.

Jozef Tiso sa narodil 13. októbra 1887 vo Veºkej Bytãi
(dnes Bytãa) a umrel – bol popraven˘ 18. apríla 1947 v Bra-
tislave ako 59-roãn˘. Tiso sa zúãastnil na zaloÏení (obnovení)
Slovenskej ºudovej strany v Îiline v decembri 1918 a po Hlin-
kovej smrti (1938) sa ocitol na ãele Hlinkovej Slovenskej ºu-
dovej strany. Bol poslancom Národného zhromaÏdenia âSR
(1925–1939), ministrom zdravotníctva a telesnej v˘chovy
(1927–1929).

Nemali radi komunistov
âankaj‰ek sa v roku 1927 rozhodol oãistiÈ stranu od ko-

munistov, neãakane ich napadol a poãas ·anghajského ma-
sakru tisíce z nich zabil. O rok sa stal prezidentom âíny.

V obãianskej vojne po druhej svetovej vojne Èahal âankaj‰ek
za krat‰í koniec, ako Maocetung, a po tom, ão ho komunis-
ti obkºúãili v âcheng-tu, odletel 10. decembra 1949 na ost-
rov Taiwan, kde bol hlavou ‰tátu aÏ do svojej smrti.

Jozef Tiso v roku 1938 vyhlásil z balkóna Katolíckeho
domu v Îiline autonómiu Slovenska a od októbra 1939 bol
jedin˘m prezidentom Slovenskej republiky „ako subjektu
medzinárodného práva“ (citát z wikipedie). Pokiaº stal Tiso
na ãele Slovenskej republiky, bola komunistická strana
zakázaná, ale Tiso nepodpísal ani jeden rozsudok smrti nad
Ïiadnym komunistom - tak mi osobne potvrdil posledn˘ ‰éf
federálnych protifa‰istick˘ch bojovníkov Franti‰ek Mi‰eje
a dodal: „AÏ keì sme prebrali my, komunisti, moc, zaãali
sme sa ve‰aÈ“.

Dnes má âankaj‰ek v ºudovej âíne, v ktorej vládnu jeho
odporcovia komunisti, ktor˘ch zabíjal, svoje múzeum v ‰ko-
le, ktorú zakladal a podporoval.

Tiso tabuľu nemá
V demokratickej Slovenskej republike nemá Jozef Tiso

Ïiadne múzeum a dokonca aj pamätnú tabuºu na ‰kole –
uãiteºskom ústave v Bánovciach, ktor˘ zakladal a podporo-
val, museli zaãiatkom 90. rokov zvesiÈ a dodnes je kdesi od-
loÏená. A vedeckú konferenciu, konanú pri príleÏitosti 70.
v˘roãia jeho popravy (2017), verejne odsúdil veºvyslanec isté-
ho ‰tátu.

Zaiste, kaÏdé porovnanie pokrivkáva. Predsa v‰ak, vo
veºkej a „nedemokratickej“ âíne netaja, Ïe Ïil a bol prezi-
dentom âíny „ak˘si“ âankaj‰ek. Na malom a demokratic-
kom Slovensku povedaÈ, Ïe Ïil a bol prezidentom Slovenskej
republiky „ak˘si“ Tiso, je prinajmen‰om podozrivé a moÏno
aj nebezpeãné. Jeho meno nie je medzi obeÈami komunis-
tického prenasledovania (jeho sudcami a Ïalobcami boli
komunisti) len preto, Ïe umrel pred februárom 1948?

Je to naozaj len o veºkosti ‰tátov? Nie aj o ich kultúre?
Marián Tkáã

KULTÚRA
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V Číne a u nás

Bronzová socha b˘valého vodcu v kresle, ktoré pripo-
mína trón.



Pokraãovanie z 1. strany
Má to hlavne dva veºké dôvody:

Po prvé, aby sa zachovala pravda, kto-
rá sa uÏ od novembra 1989 prekrucuje
a úãelne prispôsobuje, a po druhé,
aby v‰etci tí, ão za onoho socializmu
ukázali odvahu, vedeli nieão obetovaÈ,
aj keì ich ãakali iba problémy a väze-
nie,  aby sa nestratili v nejak˘ch nedo-
stupn˘ch archívoch. Aby aj dnes mohli
svojim príkladom dodaÈ  odvahu sú-
ãasníkom, pretoÏe tú odvahu zasa veº-
mi potrebujeme. V‰etci. 

V kniÏke sa predstavujete ako
beÏn˘ mlad˘ muÏ, ktorému nie je
cudzia zábava, alkohol ãi dievãatá.
A predsa je vo vás ãosi iné, ão vás
odli‰uje od väã‰iny rovesníkov. Ne-
kompromisn˘ postoj ku komunis-
tickému reÏimu. Z ãoho pramenila
sila, ktorá vás napokon dostala aÏ
do väzenia? Ako k tomu do‰lo?

Okrem toho, Ïe sa dejiny kamuf-
lujú resp. prekrúcajú, majú aj opaãnú
chybu, Ïe sa proste mytologizujú. Pod-
statná je holá pravda, objektívna a aj
preukázateºná. Ja som chcel na svojom
prípade ãi príklade ukázaÈ Ïivot, roz-
m˘‰ºanie a v˘voj jednej generácie, kto-
rú poznaãil socializmus a normalizaã-
né obdobie. A toto obdobie sa viazalo
na inváziu vojsk Var‰avskej zmluvy do
âeskoslovenska. Postoje nás, vtedaj-
‰ích mlad˘ch ºudí, boli rôznorodé. Ale
v‰etci sme sa cez to museli prehr˘zÈ sa-
mi. V nieãom hrala úlohu v˘chova,
v nieãom DNA a v nieãom samotné
hodnotové zorientovávanie sa v danej
dobe a v dan˘ch situáciách. Ja som vy-
rastal ako katolík, ktor˘ mal doma veº-
kú osobnú slobodu. ªudí okolo seba
som hodnotil na základe charakteru
a podºa toho, ako sa preukazovali vo
„chvíºach pravdy“. ZároveÀ som bol
normálnym mlad˘m ãlovekom so v‰et-
k˘m, ão charakterizuje túto etapu Ïi-
vota. 

Nejaké tie silnej‰ie korene zakot-
venia azda spoãívali v tom, Ïe mi rodi-
ãia – hlavne mama - v‰tepili duchovnú
v˘bavu a na druhej strane to bolo  az-
da aj moje dosÈ vá‰nivé ãitateºské hob-
by. Knihy boli mojimi druh˘mi rodiãmi.
Napokon v Ïivote ãloveka existujú sily -

poviem rovno nebeské, ktoré si ani
veºmi neuvedomujeme, ale nás pod-
vedome - a napokon aj vedome navi-
gujú aÏ k rozhodnutiam, keì im buì
zostaneme verní, alebo ich zradíme. Ja
som sa usiloval nezradiÈ. K tomu v‰et-
kému tu jestvoval bohat˘ Ïivot na silné
záÏitky,  ak˘mi boli napríklad 21. au-
gust 1968, tvrdá vojenãina, smrÈ
kamarátov ãi ubíjajúci stereotyp socia-
lizmu. Teda v˘cvik, za ktor˘ som
komunizmu – paradoxne – veºmi
vìaãn˘.  Úprimne. Pokojne by som im
dnes aj zaplatil ‰kolné, za tú ich „vy-
sokú ‰kolu.“ 

KniÏka je manifestáciou sily
·tB. A predsa sa zrútila ako dom-
ãek z karát. V kniÏke nielen nazna-
ãujete, ale z konania  známych
osobností novembra '89 usudzuje-
te, Ïe 17. november bol pripravo-
van˘m dÀom prerozdelenia moci.
Zdá sa, Ïe vás toto poznanie veºmi
sklamalo. Alebo sa m˘lim?

Dá sa kon‰tatovaÈ sila ·tB v t˘ch
rokoch. Ale povedzme v t˘ch „mo-
jich“ disidentsk˘ch rokoch uÏ ·tB sta-
vala väã‰inou na vybudovanom stra-
chu u obyvateºstva. TakÏe keby sa disi-
dentstvo rozmohlo vo veºkom, nemala
by ‰ancu to ustráÏiÈ. Napokon aj ·tB
mala svoje „diery“, ktor˘mi sa dalo
ãasto prekæznuÈ  aj pri dôslednej sledo-
vaãke. To sa uÏ pri dne‰nej sledovacej
technike povedaÈ nedá. A bude to e‰-
te hor‰ie. Táto ‰tátna ma‰inéria sa ne-
zrútila ako domãek z karát, to nie je
dobré prirovnanie. PretoÏe také „spol-
ky“,  ak˘mi sú spravodajské sluÏby, sa
nelikvidujú ani nerozpú‰Èajú. ReÏimy
ich dedia ako sa dedia nehnuteºnosti.

Oni majú uÏ vopred dané alternatívne
moÏnosti pôsobenia.  Tá h⁄stka disi-
dentov proti nim vlastne nemala nijakú
‰ancu. ·tB jednoducho na základe ge-
opolitického diania pre‰la do inej fázy
existencie. V‰etko bolo dohodnuté,
len sa bolo treba pred obyvateºstvom
zahraÈ na „revolúciu“. Na‰li si na to
svojich ºudí, zrealizovali svoju Národní
tfiídu (teda ten zásah proti ‰tudentom)
– dnes poviem proste majdan, na‰li si
svojich „revolucionárov“, ktor˘m odo-
vzdali moc a urobili z nich nesmrteº-
n˘ch hrdinov. Napokon aj toto po-
drobne popisujem v knihe Kanál.  

Toto poznanie som uÏ útrÏkovito
evidoval priamo poãas roka 1989. Iba-
Ïe som si nemyslel, Ïe to bude aÏ také
„divadelné“ predstavenie – nie náho-
dou s t˘m zamestnali hlavne hercov.
TakÏe nebol som sklaman˘, v tom v˘-
voji som videl politickú zradu v‰etk˘ch
t˘ch obetav˘ch ºudí, ktor˘ch beÏne ne-
ãakalo niã len väzenie. A hlavne katolí-
kov, ktor˘ch sa tak báli a potrebovali
ich odstaviÈ.  Slovensk˘ ‰tát je totiÏ do-
dnes pre nich príli‰ veºk˘m stra‰iakom.
V knihe Kanál som nazval november
1989  „prvou farebnou revolúciou“ –
dokonca za asistencie Georgea Sorosa
a knieÏaÈa  Karla  Schwarzenberga.
Svoj názor podopieram udalosÈami,
ktor˘ch sám som bol svedkom.

Ako va‰a päÈka, taká rozliãná
v osobn˘ch postojoch najmä ku
kresÈanstvu a vlastenectvu, na‰la
spoloãného nepriateºa?

Toto je presne ten prvok, o ak˘ch
som povedal, Ïe sa mytologizujú. Îe
my, akoÏe rôzni vo svojich ideologic-
k˘ch platformách, sme na‰li „spoloã-

NÁŠ ROZHOVOR
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Snímka Antona Seleckého z kartotéky ·tB.
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ného nepriateºa“. Îe sme sa zomkli,
vytvorili jednotn˘ front. Figu borovú!
Sãasti to bola situaãná frontová súdrÏ-
nosÈ,  sãasti spoloãn˘ cieº ºudí, o kto-
r˘ch som povedal, Ïe mali  odvahu aj
chrbtovú kosÈ. Spoloãn˘ nepriateº bol
síce spoloãn˘m menovateºom, ale v tej
hornej ãasti zlomku nejaká zhoda iste
nebola. My sme nepriateºa nehºadali,
my sme ho mali. KaÏd˘ to bral akosi
svojim spôsobom. A net˘kalo sa to iba
katolíkov a reformovan˘ch komuni-
stov. Jano âarnogursk˘ napríklad ob-
hajoval trestne stíhan˘ch ãlenov sekty
Reverenda Muna, ja som dával in-
‰trukcie svedkom Jehovov˘m, ako sa
správaÈ na v˘sluchoch ·tB, poznal som
aj ºudí, o ktor˘ch som ani netu‰il, aké
majú presvedãenie, av‰ak som videl, Ïe
sú ãestní, majú charakter a odvahu.

Toto bolo spojivo, nie iba spoloãn˘
nepriateº. Azda e‰te aj spoloãn˘ boj
o slobodn˘ priestor. Toto bol aj prípad
Bratislavskej päÈky (Hana Ponická, Ján
âarnogursk˘, Miroslav Kus˘, Vladimír
MaÀák, Anton Selecvk˘). UÏ  v októbri
1988 bolo zaloÏené Hnutie za obãian-
sku slobodu  (to bola tá spoloãná plat-
forma), kde sa zdruÏili rôzne ideolo-
gické prúdy vrátane katolíkov. No i‰lo
len o situaãné spoloãenstvo, ão sa
promptne ukázalo hneì v prv˘ch no-
vembrov˘ch dÀoch, keì sa na‰a „päÈ-
ka“ a aj iné „spolupracujúce platfor-
my“ rozleteli. Presne ako domãek
z karát, ako hovoríte. Ako to pí‰em
v knihe Kanál. Aj Bratislavská päÈka
nebola vybratá na akejsi platforme
rôznosti, bola to aj trocha náhoda. No
osud to asi tak chcel, Ïe sme sa stali
vzorkou  rôznych odbojn˘ch prúdov.
Do budúcnosti to v‰ak niã neukázalo,
len akúsi momentálnu  úãelovosÈ. Ten
v˘voj bol veºmi hektick˘, nevedeli sme

ako sa to skonãí a preão justiãné orgá-
ny s na‰im prípadom tak manévrovali.
DosÈ jasnú odpoveì mi dal práve no-
vember 1989, ale ten uÏ bol v rukách
in˘ch reÏisérov. V‰etko je v mojej kni-
he Kanál. 

Z va‰ej kniÏky vypl˘va, Ïe KDH
bolo t˘m politick˘m subjektom,
ak˘ mal zabrániÈ vzniku katolícke-
ho Slovenska. Na základe ãoho to
tvrdíte?

Nedá sa povedaÈ, Ïe to tvrdím. Vy-
chádzam a kon‰tatujem to z mojich
skúseností, pozorovaní  a hlavne z dô-
sledkov, ktoré v˘voj priniesol. Spome-
niem azda len to, Ïe na Slovensku de
facto neexistoval in˘ tak mohutne
transparentn˘ disent ako bol katolícky,
ão dosvedãovala vo svojich zvodkách
samotná ·tátna bezpeãnosÈ.  Ja som
sa ‰peciálne zaoberal práve postihmi
katolíckych aktivistov. O nejakom poli-
tickom dianí ãi dokonca prevrate ne-
bolo moÏné v tom ãase ani snívaÈ.
Av‰ak ‰truktúry, najmä podzemnej
Cirkvi, boli také rozsiahle a aktívne, Ïe
pre reÏim avizovali mimoriadne nebez-
peãenstvo. Bolo tu aj napojenie na
pátra Antona Hlinku a transparentné
spravodajstvo, veì napokon sme tele-
fonovali do Slobodnej Európy z na‰ich
vlastn˘ch telefónov a pod svojimi vlast-
n˘mi menami. No a bol tu samozrejme
stra‰iak Slovensk˘ ‰tát. Preto usu-
dzujem, Ïe uÏ keì sa schyºovalo
k odovzdaniu moci, bolo treba toto
rozsiahle disidentské hnutie katolíkov
na Slovensku uprataÈ.  To by mali priz-
naÈ iní aktéri, ão sa ako a kde dohodlo
a dúfam, Ïe raz na to naberú odvahu.  

TakÏe VPN a celá r˘chlopeãená
‰tudentsko-hercovsko-sociologická vet-
va disentu prebrala v novembri 1989
celú „‰ºahaãku“ vecí nasledovn˘ch.

V katolíckych kruhoch neviem ãi pre-
behlo nejaké rokovanie, alebo aspoÀ
stretnutie s kon‰tatovaním, ako ìalej.
Niã o takom nieãom neviem.  Veci za-
motalo aj akési súkromné omilostenie
„kata“ slovensk˘ch katolíckych disi-
dentov majora Alexandra Kysuckého
Franti‰kom Miklo‰kom a Jánom âar-
nogursk˘m. Toto nás mnoh˘ch zmiat-
lo, lebo bolo povedané A, ale nebolo
povedané aj B. Myslím si, Ïe aj toto
„omilostenie“ upiekol koordinaãn˘ v˘-
bor VPN. TakÏe katolíci sa nestihli
vlastne v tej „revolúcii“ ani zorgani-
zovaÈ.  

Navonok ich predsa reprezen-
tovalo KDH?

Av‰ak  vtedy na Slovensku jestvo-
valo akési katolícke proãeskoslovenské
a katolícke pronárodné disidentské
krídlo. A tu sa nám rozbilo celé milé
a mohutné disidentské hnutie sloven-
sk˘ch katolíkov. Aj keì som bol sám
medzi signatármi v˘zvy na zakladanie
klubov KDH zaãiatkom roku 1990,
NIKDY som nebol KresÈanskodemo-
kratick˘m hnutím osloven˘ k nejakej
politickej spolupráci. Práve naopak,
dodnes mám pocit, Ïe som pre nich
ak˘msi stra‰iakom, ktorého treba maÈ
bezpeãne ìaleko od tela. To ale nech
vysvetºujú iní. Aj prvá „verchu‰ka“
KDH bola vybratá veºmi ãudn˘m spô-
sobom. Dnes by som  povedal - bez
v˘berového konania. Teda zasa len
úãel. V‰etko smerovalo k strane akoÏe
katolíkov, ktorá vlastne stranou katolí-
kov uÏ dávno nie je. Ja som kedysi na-
písal, Ïe katolícky odboj na Slovensku
bol vznikom KDH sprivatizovan˘.

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Na Bradle v roku 1968. Foto archív

A. Seleck˘ (vºavo) s bratom 
Petrom 21. 8. 1968 v uliciach 
Bratislavy. Foto archív
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Po roku 2015 a 2016 sa verejnosti
dostáva do rúk tretí zborník zo semi-
nára s témou „Politickí väzni v 20.
storoãí“, venovan˘ nielen väzenskej
tematike, ale aj represiám, ktoré pri-
vádzali nevinn˘ch ºudí do väzení, ãi
rovno na popravisko. Téme obsiahlej
a zloÏitej, ktorú tieto tri semináre
a zborníky urãite nemohli vyãerpaÈ.
V‰etky predná‰ky, ktoré odzneli sú
v‰ak urãité záchytné body, nad ktor˘-
mi sa treba zamyslieÈ, od ktor˘ch sa
treba pobraÈ na ìal‰iu cestu. Aj teraz,
30 rokov po zdanlivom konci baãova-
nia ãerven˘ch súdruhov. Keì teraz
zhovievavo pomlãíme o v˘ãinoch po
roku 1945, ktoré pri priÏmúrení oboch
oãí mohli ãiastoãne súvisieÈ aj s kon-
com brutálnej vojny, ktoÏe by si bol
v roku 1948 pomyslel, keì videl t˘ch
pochodujúcich hlupákov, ktorí cel˘
svoj rozum drÏali nad hlavou vo forme
ãervenej zástavy, Ïe skonãí bez majet-
ku, na desaÈroãia v Ïalári ãi rovno na
popravisku? No a majstri pokroku aj
s ich ãerven˘mi zástavami sú späÈ! Po-
maly, nebadane, ani nevieme ako,
a opäÈ sú ich plné noviny ãi internet.
A opäÈ nemajú najmen‰ie zábrany hlá-
saÈ svoje hlúposti. A dobre vieme, Ïe
hlavn˘m palivom revolúcií je hlúposÈ.
Navy‰e dobre okorenená  primitívnym
stalinsk˘m propagandistick˘m slovní-
kom IV. cenovej skupiny, kam patrí na-
príklad aj lÏivé pouÏívanie slova fa‰iz-
mus. 

Spôsoby na‰ej „avantgardy mieru
a pokroku“ v˘stiÏne definoval Nicolás
Gómez Dávila, ktor˘ oznaãil revolucio-
nára za ãloveka, ktor˘ sa bojí ísÈ lúpiÈ
sám. TakÏe netreba zabúdaÈ na ich v˘-
ãiny, ale ich postupne mapovaÈ. Jeden
z aspektov, na ktor˘ sme postupne
poukázali v na‰ich zborníkoch bol aj
ten, Ïe aj v samotnom väzenskom re-
Ïime  po roku 1948, príchodom so-
vietskych poradcov, nastal aÏ civilizaã-
n˘ zlom a krutosÈ dozorcov spravila
z väzenia jednu dlhodobú muãiareÀ.
Ako poznamenal sovietsky disident
Vladimír Bukovskij: „Súd ich odsúdil
k strate slobody a nie k strate
zdravia. KrutosÈ ich trestov vôbec

nezodpovedá povahe ich zloãi-
nov.“ Dokonca komunista Ján Uher
po tom, ão sa oboznámil s dianím
„v na‰ich“, komunistick˘ch väzniciach
napísal, Ïe ako sa mali komunisti vo
väzniciach prvej Slovenskej republiky
„znie takmer ako rozprávka.“

Tu treba skon‰tatovaÈ, Ïe aj keì
‰tát a reÏim nie je veºmi ‰tedr˘ k poli-
tick˘m väzÀom, ktorí boli t˘m hlavn˘m
morálnym motorom politick˘ch zmien,
ktoré ich dostali k moci, stále sa nájde
dosÈ podporovateºov, vìaka ktor˘m
môÏeme nejak˘ zborník vydaÈ, ãi vô-
bec usporiadaÈ seminár. Veºmi vìaãní
sme aj na‰im predná‰ajúcim, ktorí tieÏ
predná‰ali bez nároku na honorár. Je
len prirodzené, Ïe príspevky sú rôzno-
rodé, rovnako ako bez akejkoºvek cen-
zúry akceptujeme právo autorov vná-
‰aÈ do interpretácie dejinn˘ch udalostí
svoje názory a hodnotové úsudky.

Tieto historické state na tému
politickí väzni a represie v‰ak ne-
vydávame len preto, aby sme ich
miesto podrÏali v pamäti verejnos-
ti. Toto memento je tu hlavne pre-
to, aby k nieãomu takému, ão sme
tu zaÏívali za ãias „budovania so-
cializmu“, uÏ nikdy nedo‰lo. Aby
sme upozornili nielen na konkrétnosti,
ale aby sme poukázali aj na to, Ïe zlo-
ãiny sa nedajú len tak ºahko zamiesÈ
pod koberec, pretoÏe tá krv vyteãie aj
spod nich... Aby sa obyãajní ºudia ne-

museli opäÈ báÈ o svoj Ïivot, ak sa
odmietnu pridaÈ na stranu vrahov.
A hlavne, aby normou pre v˘klad dejín
sa stal vedeck˘, to znamená pluralitn˘
v˘klad, aby sa skonãilo s komunistic-
k˘m v˘kladom na‰ich dejín, ktor˘ opäÈ
zaãína prevládaÈ. PretoÏe komunistick˘
v˘klad rovná sa zloãineck˘, ão si treba
uvedomiÈ s plnou váhou tohto slova. 

Aj na tom vidíme, Ïe morálne sme
od roku 1989 nejako veºmi nepokroãi-
li. Predov‰etk˘m, treba si byÈ vedom˘
toho, Ïe ‰tát nevytvára ani pravdu, ani
morálku. Tu staãí iba dodrÏiavaÈ Desa-
toro. Kultivovan˘ ‰tát má iba stráÏiÈ
dodrÏiavanie práva, nemá ão ‰ikanovaÈ
svojich obãanov za ich slobodn˘ názor.
Zatiaº je to Ïiaº iba utópia, ale moÏno
raz sa aspoÀ priblíÏime k stavu, ak˘
som opísal v závere prvého zborníka,
Ïe trestn˘ zákon by mal jednoducho
stanoviÈ urãité veliãiny, kaÏdému zro-
zumiteºné a ºahko definovateºné. Tak
ako je to pri majetkovej trestnej ãin-
nosti, kde v˘‰ka trestu zásadne závisí
od vyãíslenej v˘‰ky ‰kody. 

Toto by mohol byÈ jeden z prv˘ch
krokov na postupné utlmovanie inten-
zity permanentnej obãianskej vojny,
akú tu zaÏívame takmer kaÏd˘ deÀ.
Najmä keì v‰ade sa e‰te nájdu komu-
nistickí sudcovia, ktorí na paradigme
nenávisti vyrastali a budovali svoju ka-
riéru. A ich vzorní podávaãi, ktorí im
vyrábali pseudohistorické argumenty,
sú dodnes zabarikádovaní v tzv. „Slo-
venskej“ akadémii vied. Akurát Ïe
v súãasnosti triednu nenávisÈ vystrieda-
la ºaviãiarska antieurópska rasistická
nenávisÈ a s Àou súvisiaca represívna
tolerancia. Nie sme utopisti,  takÏe ne-
rátame s t˘m, Ïeby sme akúkoºvek ne-
návisÈ odstránili úplne, ale treba ju po-
mocou rozumn˘ch zákonov dostaÈ as-
poÀ na úroveÀ, pri ktorej je moÏn˘
pokojn˘ Ïivot t˘ch obãanov, ktorí svoj
Ïivot chcú naplniÈ prácou a nie plan˘m
politizovaním. PretoÏe o nenávisti, pre-
tavenej do zákonov, ktoré posielali ne-
vinn˘ch ºudí na desaÈroãia do gulagov
a na popravisko, politickí väzni uÏ
veºmi dobre vedia svoje. 

Ján Liteck˘ ·veda

RECENZIA
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Zborník ako memento 



Vo veku 95 rokov zomrel v Trenãíne  jeden
z prv˘ch ponovembrov˘ch ãlenov a spoluzakla-
dateºov celo‰tátnej organizácie politick˘ch väz-
Àov KPVS (neskôr PV ZPKO)  Ivan ·telcer. 

Narodil sa 11. novembra 1923
v Predmieri v pôvodne zemianskej
a uãiteºskej rodine. Jeho otec Gejza,
ale aj star˘ otec Jozef, boli známymi
národovcami uÏ v ãasoch Uhorska.
Otec Gejza sa po roku 1918 zapojil
aj do politickej práce v rámci HSªS,
patril medzi najstatoãnej‰ích pra-
covníkov Hlinkovej strany. Presved-
ãenie o neodÀateºnom práve Slová-
kov na samostatnosÈ si osvojil aj syn
Ivan. Po násilnej likvidácii Slovenskej
republiky sa preto zapojil do politic-
kého odboja proti ãsl. ‰tátu i jeho
reÏimu.

Od roku 1945 si rodina veºa vy-
trpela. Napriek tomu sa – inak nada-
n˘m – synom podarilo zaãaÈ ‰tudo-
vaÈ na Vysokej ‰kole obchodnej. No
v júni 1950, po úspe‰nom vykonaní
písomnej ãasti ‰tátnej skú‰ky, bol
spolu s bratom Mariánom vylúãen˘
zo ‰túdia. Iniciátorom pohonu na
bratov bol neskor‰í akademik Jozef
Zachar a ãlen straníckej skupiny, ne-
skor‰í známy „reformátor“ Viktor
Pavlenda. 

Chceli oslobodiť Tisa
E‰te v roku 1945 si ·telcerovci zaloÏili ilegálnu skupinu

pod názvom Slovenské oslobodzovacie hnutie. Jej náplÀou
boli letákové akcie. Ich hlavnou témou poÏiadavky na oslo-
bodenie Dr. Jozefa Tisu, a vôbec politick˘ch predstaviteºov
SR, taktieÏ protesty voãi proticirkevn˘m zásahom ‰tátu
a pod. Túto prvú fázu ich ilegálnej ãinnosti ·tB neodhalila.
PribliÏne v rokoch 1953 – 1955 sa Ivanovi ·telcerovi poda-
rilo zaslaÈ do Rádia Roma niekoºko správ o v‰eobecnej
situácii na Slovensku. Okrem toho, spolu s Pavlom Janãovi-
ãom pripravil viacero Ïiadostí urãen˘ch predstaviteºom zá-
padn˘ch mocností. Vtedaj‰ie bezpeãnostné orgány (·tB)
ciele tejto skupiny zhodnotili nasledovne: „Skupina vypra-
covala v roce 1954 MEMORANDUM  urãené pro kapitalis-
tické zastupitelské úfiady, v nichÏ Ïádají o vytvofiení tzv.
samostatného Slovenského státu v rámci novû vytvofiené
Evropské unie...“ (S odstupom ãasu by sa dalo kon‰tatovaÈ,
Ïe úsilie Janãoviãa a ·telcerovcov o niekoºko desaÈroãí
predbehlo ciele slovenskej politiky.)

Do väzenia na doživotie
Jednu z ich po‰tov˘ch zásielok ·tB odhalila a vypátrala

aj spoluautora Pavla Janãoviãa. V apríli 1955 Janãoviãa  ako
aj ·telcera  príslu‰níci ·tB zatkli a v októbri 1955 ako ãlenov

proti‰tátnej skupiny nazvanej Pavol
Janãoviã a spol. Krajsk˘ súd v Trenãí-
ne odsúdil na doÏivotie. Ak bol Pavol
Janãoviã hlavou organizácie, Ivan
·telcer bol jej du‰ou; ako mlad˘ ãlo-
vek bol najaktívnej‰í a najodváÏnej‰í.
Pavol Janãoviã na následky muãenia
zo strany ·tB v roku 1957 vo väzení
umrel. ëal‰ích 11 osôb skupiny do-
stalo o ãosi niÏ‰ie tresty. Otec Ivana
·telcera Gejza dostal 23 rokov, z ão-
ho si odsedel sedem – od 8. apríla
1955 do 9. mája 1962. Pritom nik
zo skupiny niã neukradol, nezdef-
raudoval, nevyzradil ‰tátne tajom-
stvo, nikoho nezabil, nepodrezával
príslu‰níkov bezpeãnosti, ako to ro-
bili rôzni pochybní odbojári v âe-
chách ãi v Poºsku.

Keď túžba po slobode bo-
la zločinom

Jedin˘m zloãinom vodcov Janão-
viãovej skupiny bolo, Ïe poÏadovali
slobodné a samostatné Slovensko
a s touto ÏiadosÈou sa obracali aj do
zahraniãia. Îe sa dovolávali samour-

ãovacieho práva slovenského národa a slobodn˘ch volieb.
Vo vy‰etrovacej väzbe a väzeniach strávil Ivan ·telcer napo-
kon vy‰e 13 rokov. Presne od 7. apríla 1955 do 9. mája
1968. Ako sa ho reÏim bál, vidno z faktu, Ïe bol prepuste-
n˘ aÏ v ten deÀ, ako b˘val˘ minister vnútra SR Alexander
Mach. 

Príbeh Ivana ·telcera a Pavla Janãoviãa je dôkazom
toho, Ïe aj v 20. storoãí, ktoré sa vyznaãovalo prudk˘mi
zmenami a striedaním protichodn˘ch politick˘ch reÏimov,
sa na‰lo dosÈ ºudí, ktorí sa neriadili zásadou „kam vietor
tam plá‰È“, ktorí neboli ochotní v principiálnych veciach ro-
biÈ kompromisy. Ich príbeh je tieÏ dôkazom, Ïe boj proti
komunistickej totalite bol pre mnoh˘ch Slovákov súãasne aj
bojom za slovenskú ‰tátnu nezávislosÈ.

Je len ‰koda, Ïe ‰tátne orgány Slovenskej republiky –
teda ‰tátu, ktor˘ sa mohol zrodiÈ najmä vìaka obetiam
mnoh˘ch statoãn˘ch národovcov – si ãinnosÈ ·telcera,
Janãoviãa a spol. podnes nev‰imli. A najtragickej‰ím para-
doxom je, Ïe plody úsilia slovensk˘ch mart˘rov dnes uÏívajú
ºudia ãi sily, ktoré si suverénne Slovensko neÏelali a ne-
Ïelajú... Martin Lacko

V ZRKADLE ČASU
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Ivan Štelcer a jeho slovenský príbeh

Ivan ·telcer v roku 2011 v rozhovore 
s Martinom Lackom. Foto autor



ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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1. októbra 1869 bolo zaloÏené rk.
Gymnázium v Klá‰tore pod Zbnievom.

2. októbra 1952 v procese pred ·tát-
nym súdom v Ko‰iciach boli odsúdení na trest
smrti za „teroristickú ãinnosÈ a ‰pionáÏ v pro-
spech USA“ príslu‰níci Bielej légie: Ján Re‰et-
ka, Michal Mihok, Bohumil Gruber a Dr. Bod-
nár na trest smrti, Stanislav Hadaã na doÏivot-
n˘ Ïalár, Ján Minárik na 25 rokov, Jozef LeÏák
na 18 rokov a M. Madej na 15 rokov väzenia.

6. októbra 1938 podpredseda HSªS Jo-
zef Tiso pozval do Îiliny ãlenov V˘konného
v˘boru Hlinkovej slovenskej ºudovej strany.
K nim sa pripojili aj predstavitelia v‰etk˘ch
dôleÏitej‰ích politick˘ch strán Slovenska
a podpísali spoloãné Vyhlásenie o autonómii
Slovenska v rámci ãesko-slovenského ‰tátu.

6. októbra 1948 Národné zhromaÏ-
denie v Prahe vynieslo zákon na ochranu
ºudovodemokratickej republiky. Tento zákon
ã. 231/1948 a nariadenia, ktoré sa k nemu
pripájali, postupne odstránili v‰etky pozostat-
ky demokratického právneho poriadku v âes-
ko-Slovenskej republike.

8. októbra 1938 prvá autonómna vláda
Slovenska slávnostne pri‰la do Bratislavy
a ujala sa v˘konu ‰tátnej moci na Slovensku.
Jedn˘m z jej prv˘ch opatrení bol dekrét minis-
terstva vnútra o zastavení ãinnosti KSâ na
Slovensku.

9. októbra 1919 Andrej Hlinka sa vrátil
do RuÏomberka. V noci z 11. na 12. októbra
ho ãeskí ãetníci odvliekli z RuÏomberka na
Moravu a bez súdneho pokraãovania ho väz-
nili najprv v Mírove, potom v Brodku a nako-
niec v Podolí pri Prahe aÏ do 28. apríla 1920,
keì ho museli prepustiÈ, lebo bol zvolen˘ za
poslanca do praÏskej snemovne.

10. októbra 1938 predseda autonóm-
nej vlády Slovenskej krajiny Jozef Tiso prv˘m
vládnym nariadením vyhlásil slovenãinu za je-
din˘ úradn˘ jazyk na Slovensku.

10. októbra 1919 bola zaloÏená Univer-
zitná kniÏnica v Bratislave.

13. októbra 1914 bola otvorená AlÏbe-
tínska univerzita v Bratislave.

18. októbra 1918 T. G. Masaryk vydal
Washingtonskú deklaráciu (Vyhlásenie nezá-
vislosti ãeskoslovenského národa doãasnou
vládou âeskoslovenska), ktorou jeho „vláda“
vyhlásila samostatnosÈ ãesko-slovenského ‰tá-
tu. âesko-Slovensko teda formálne vzniklo
v zahraniãí, bez akéhokoºvek prejavu súhlasu
obyvateºstva území, na ktoré si jeho tvorcovia
robili nároky.

21. októbra 1947 ãeskoslovenská vláda
v Prahe predloÏila návrh zákona o stíhaní
trestn˘ch ãinov proti ‰tátu. Zákon mal odstrá-
niÈ pochybnosÈ, ãi takéto ãiny na Slovensku sa
majú stíhaÈ podºa zákona na ochranu republi-
ky ã. 50/1923, alebo podºa zákona Slovenskej
republiky ã. 320/1940 Sl. z.

22. októbra 1997 na bratislavskom cin-
toríne v RuÏinove sme sa rozlúãili so zaniete-
n˘m ãlovekom za práva slovenského národa,
podpredsedom organizácie politick˘ch väz-
Àov JUDr. Valentom Michalíkom. 

23. októbra 1915 na spoloãnej konfe-
rencii Slovenskej ligy a âeského národného
zdruÏenia v Clevelande uzavreli prvú dohodu
o spolupráci americk˘ch âechov a Slovákov,
ktorá vo‰la do dejín ako Clevelandská doho-
da. âesk˘ návrh tejto dohody bol struãn˘
a jasn˘: Program: 1. SamostatnosÈ tak âeska,
ako aj Slovenska. 2. Spojenie ãeského a slo-
venského národa vo federatívnom zväzku ‰tá-
tov s úplnou národnou autonómiou Sloven-
ska, s vlastn˘m snemom, s vlastnou ‰tátnou
správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda aj
s pln˘m právom uÏívania slovenského jazyka,
s vlastnou finanãnou a politickou správou, so
‰tátnym jazykom slovensk˘m.

25. októbra 1949 vláda zriadila Úrad
pre veci cirkevné, na ktorého ãelo postavila

komunistického predáka A. âepiãku. Jeho
poverencom pre Slovensko sa stal G. Husák.

26. októbra 1939 na slávnostnom zasa-
daní Slovenského snemu jednomyseºne zvolili
za prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr.
Jozefa Tisu, ktorému hneì oznámili v˘sledok
voºby. ZloÏením Ústavou SR predpísanej prísa-
hy bol uveden˘ do úradu.

26. októbra 1942 Spojené ‰táty americ-
ké uznali Bene‰ovu „ãeskoslovenskú vládu
v zahraniãí“.

27. októbra 1907 maìarskí Ïandári
strieºali do zhromaÏdeného davu veriacich,
ktorí protestovali proti maìarsk˘m kÀazom
vyslan˘m do ich obce âernovej, aby vysvätili
nov˘ kostol. ZavraÏdili 15 osôb a vy‰e 80 osôb
zranili. Obãania âernovej Ïiadali, aby kostol
vysvätil ich rodák Andrej Hlinka, z ktorého ini-
ciatívy bol kostol postaven˘. Maìarské súdy
potom e‰te súdili 55 obyvateºov âernovej
a odsúdili 22 muÏov a 16 Ïien spolu na 36 ro-
kov a 6 mesiacov väzenia.

27. októbra 1944 prieskumná hliadka
pozostávajúca zo siedmich nemeck˘ch voja-
kov obsadila ba‰tu Povstania v Banskej Bystri-
ci. Jediná streºba sa oz˘vala v okolí liehovaru.

27. októbra 1945 americká vláda
vydala Dr. Jozefa Tisa a ìal‰ie slovenské
politické osobnosti vláde âeskoslovenskej re-
publiky. E. Bene‰ vydal „prezidentsk˘ dekrét“
ã. 137/1945 o trestaní niektor˘ch previnení
proti národnej cti (tzv. mal˘ retribuãn˘
dekrét), o zaistení nespoºahliv˘ch osôb
a o osobitn˘ch táboroch pre nútené práce.

27. októbra 1968 Národné zhromaÏde-
nie âSSR prijalo ústavn˘ zákon ã. 143/1968
o ãeskoslovenskej federácii.

Október 1893 minister osvety gróf
Albín Csáky vydal nariadenie, ktor˘m rozkázal
na mieste prepustiÈ zo sluÏby v‰etk˘ch uãite-
ºov, ktorí nevedia po maìarsky.

STALO SA

� Marián Le‰ko v ãlánku ,,Zápas o vedomie“ (NOVÉ
SLOVO, 3. 3. 1983, s. 1 – 2) : „Je nesporne správne, ak sa
politicko-v˘chovná práca chápe ako záleÏitosÈ celospolo-
ãenská, nielen ako záleÏitosÈ, za ktorú nesú zodpovednosÈ
len pracujúci ideologického úseku. Základné organizácie
strany musia posudzovaÈ svoju ãinnosÈ aj z tohto aspektu,
Ïe sú zodpovedné nielen za v˘chovu svojich ãlenov, ale aj
za ideovo v˘chovné pôsobenie na v‰etk˘ch obãanov
v okruhu svojej práce.“

� Marián Le‰ko v ãlánku ,,Niã iné neÏ prestavbu“
(NOVÉ SLOVO, 31. 3. 1988, s. 4): ,,Z toho zároveÀ vyply-
nulo, Ïe odkaz februára 1948 nás zaväzuje k tomu, aby
sme k rie‰eniu nov˘ch úloh a k prestavbe vo v‰etk˘ch ob-
lastiach Ïivota spoloãnosti pristupovali s rovnak˘m revoluã-
n˘m zaujatím, ako ich rie‰ila komunistická strana pri usku-

toãÀovaní socialistickej revolúcie v období budovania so-
cializmu...“ 

� Marián Le‰ko v ãlánku  ,,Podnety premieÀaÈ na ãi-
ny“ (NOVÉ SLOVO, 25. 2. 1988, s. 2): ,,... My v redakcii
NOVÉ SLOVO sa cítime byÈ súãasÈou kritickov˘chodiskové-
ho prúdu, ktor˘ v prestavbe nachádza svoju dejinnú príleÏi-
tosÈ pre sebarealizáciu. Budeme Àou t˘m viac, ãím väã‰iu
podporu a spoluprácu nám poskytnú na‰i autori i ãitatelia.
Iba na ich základe môÏeme podnety v˘roãnej ãlenskej
schôdze premieÀaÈ na ãiny – na bojovú komunistickú publi-
cistiku, hodnú doby prestavby a demokratizácie.“

Poznámka redakcie: Marián Le‰ko bol po roku 1989
politick˘m komentátorom denníka SME a ìal‰ích periodík,
v súãasnosti zastáva funkciu poradcu prezidentky SR Zu-
zany âaputovej.

NAPÍSALI
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Jaroslav a L˘dia Plaãkoví, Ko‰ice 20 EUR
Ján BrodÀansk˘, Ko‰ice 10 EUR
ªudovít Virãík, Vysoká nad Uhom 16 EUR
Emília Ihnátová, Ko‰ice 1 EUR
Juraj Koperdák 50 EUR
Magda Suchy, Kanada 100 EUR
Anna Polaãková, Bratislava 10 EUR
Darina Klímová, Bratislava 10 EUR
Ladislav Nebus, Trenãín 40 EUR
Jozef Horváth, KriÏovany
nad Dudváhom 30 EUR
Terézia Holecová, ·enkvice 20 EUR
Ing. Ivan Uhlár 50 EUR
Margita Bartoviãová, ·urany 8 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany 50 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo  zápasí
s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje
plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí  nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydáva-
nie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obra-
ciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãaso-
pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stra-

tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Verí-
me v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o po-
moc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj
príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000
0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX, alebo
sa kontaktujte na tel. ãíslach 0902 199
429 a 0905 737 790.

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

� Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Ob-
chodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

� Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej
Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.
Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej ko-
rektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane
Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok
sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo
štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00
a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903
946 718.

V októbri si pripomíname v˘znam-
né Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich
ãlenov. Spomíname aj na t˘ch, kto-
rí sa tejto slávnosti nedoÏili.

45 rokov
Elena Bystrianska, Luãenec

13.10.1974

50 rokov
Ing. Ivan Kliment, Luãenec 1.10.1969

60 rokov
Rafael Rafaj, Bratislava 19.10.1959

65 rokov
Mária Ga‰períková, Topoºãany

16.10.1954

70 rokov
Ján BrodÀansk˘, Ko‰ice 21.10.1949

80 rokov
Ján Mravec, Ivanka pri Dunaji

19.10.1939

82 rokov
AlÏbeta Bileková, Bratislava

6.10.1937
Agnesa Molãanová, Bratislava

16.10.1937

84 rokov
Zuzana Mathiová, Bratislava

6.10.1935
Ing. Michal Záhorsk˘, Bratislava

8.10.1935

85 rokov
·tefan BaÀás, Martin 17.10.1934
Antónia Dudá‰ová, 
Dubnica nad Váhom 4.10.1934
Magdaléna ·porerová, Bratislava

23.10.1934

86 rokov
Emília NiÏÀanská, Vrbové 29.10.1933
Ondrej ·i‰ulák, Bratislava 6.10.1933
Anna Petru‰ková, Bratislava

24.10.1933

87 rokov
Mária Hodeková, Nitra 1.10.1932
Ferdinand Lasica, Bratislava

19.10.1932

88 rokov
MUDr. Teodor Streicher, Bojnice

9.10.1931

89 rokov
JUDr.Ing. Ján Kovaãovsk˘, ·enkvice

30.10.1930

91 rokov
Lívia Brhloviãová, Bratislava

30.10.1928

96 rokov
Anna Polaãková, Bratislava

20.10.1924

Jubilantom 
srdeãne 

blahoÏeláme

Väzenské foto Ivana ·telcera.
Zdroj AZVJS Leopoldov
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