Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.
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Kresťania slávia Vianoce od 4. storočia
HEDr. ªuboslav HROMJÁK, PhD. (1976),
historik, znalec sakrálneho umenia, kÀaz
Spi‰skej diecézy. Venuje sa cirkevn˘m dejinám so zameraním na v˘skum slovensk˘ch
cirkevn˘ch a národn˘ch dejín 20. storoãia
vo Vatikánskom tajnom archíve. Základnú
teológiu vy‰tudoval na TI CMBF UK v Spi‰skom Podhradí, licenciát (2004) a doktorát
(2007) z cirkevn˘ch dejín získal na PápeÏskej
Gregoriánskej univerzite v Ríme. V roku
2004 získal aj diplom z archivistiky vo Vatikánskej ‰kole archivistiky, paleografie a diplomatiky. V súãasnosti pôsobí ako odborn˘ asistent na Katedre filozofie a histórie
Teologického in‰titútu v Spi‰skom Podhradí, Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v RuÏomberku. Pravidelne sa zúãastÀuje
viacer˘ch vedeck˘ch konferencií a predná‰ok na Slovensku, v Taliansku, Rakúsku,
Chorvátsku, ·panielsku, Loty‰sku, âeskej republike, Maìarsku, Ukrajine, Rumunsku
a v Peru a mnohé aj sám organizuje. Je ãlenom viacer˘ch historick˘ch vedeck˘ch in‰titúcií a tieÏ ãlenom Rady pre históriu pri KBS.
Pracuje na medzinárodn˘ch projektoch
predov‰etk˘m v spolupráci s Teologickou
fakultou Univerzity vo Viedni.
Pokraãovanie na 10. strane
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Milí priatelia, politickí väzni, sympatizanti, bratia a sestry!
Vianoce, sviatky Narodenia Pána JeÏi‰a Krista
sa nám blíÏia aj v tomu roku 2020, roku koronavírusu. Minimálne desaÈ mesiacov nepoãujeme a neãítame o in˘ch skutoãnostiach a udalostiach doma
i vo svete iba o korone: o umieraní, ‰írení nákazy,
testovaní ãi oãkovaní.
Z pohºadu na to v‰etko, ão sme uÏ zaÏili alebo aj v ‰ir‰ích celospoloãensk˘ch a medzinárodn˘ch súvislostiach, dne‰ná kauza korona je urãite BoÏím dopustením. Nechcem povedaÈ, Ïe BoÏím trestom, lebo e‰te sme tu a Ïiví a v porovnaní s ostatn˘m svetom nie je
to u nás aÏ také zlé. „Boh sa ale vysmievaÈ nedá. âo ãlovek zaseje,
to bude aj ÏaÈ. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude ÏaÈ poru‰enie“ – pí‰e sv. Pavol GalaÈanom (Gal 6, 7-8). âítali to tí, ão v ãasoch
hojnosti a konjunktúry organizovali gej prajdy, pohody, pochody
ãertov a pod. v celom svete aj u nás? A koºko sme sa napoãúvali
genderistov, Ïe uÏ neplatí, Ïe ãlovek je stvoren˘ na BoÏí obraz, lebo
„ako muÏa a Ïenu ich stvoril“ (Gen 1, 27). Vraj ãlovek si môÏe slobodne zvoliÈ. Dp. Marián Kuffa o tom hovoril po celom Slovensku,
k˘m mu nezatvorili ústa a nezakázali mu apo‰tolát mimo diecézy.
Zdrav˘ rozum i názor potvrdili aj biskupi z celého sveta v Ríme
na synode e‰te v roku 2015: „Ideológia gender neguje rozdielnosÈ
a prirodzenú reciprocitu muÏa a Ïeny. Projektuje spoloãnosÈ bez
pohlavn˘ch rozdielov a vyprázdÀuje antropologick˘ základ rodiny.“
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Čoho sa bojíme?
Celé mesiace sme mali a e‰te aj máme veºké obmedzenia stretávania sa a bojíme sa jeden druhého, bojíme sa, Ïe predãasne
umrieme. Nikto sa akosi neponáhºa do kráºovstva nebeského.
Ak je koronavírus z laboratória, je to biologická zbraÀ, ktorá má za cieº zredukovaÈ poãet obyvateºov na zemi. Jej tvorcov treba nájsÈ, identifikovaÈ a daÈ im cenu Dr. Josefa Mengeleho (1911 –
1979), teda postaviÈ pred súd, ktorému on u‰iel do JuÏnej Ameriky.
Ak koronavírus vznikol náhodou, potom je to v BoÏom prozreteºnostnom pláne a je to BoÏie napomenutie hrie‰nemu ºudstvu,
aby sa spamätalo.
·tátna moc, ktorú sme demokraticky odovzdali na‰im poslancom, sa naplno prejavila v diktatúre predsedu vlády a hlavného hygienika. Dobrovoºne povinné celoslovenské testovanie, ktoré sme
tu mali 31. októbra a 1. novembra nám ukázalo, ako sa dá z vôle
mocn˘ch urobiÈ z celého ‰tátu veºké laboratórium. Ako kÀaz, hoci
sa mi to nepáãi, nemôÏem vyz˘vaÈ na Ïiaden odpor, lebo sa drÏím
sv. Pavla, Ïe „nieto moci, ktorá by nebola od Boha“ (List Rimanom
13, 1). Niekedy je to poÏehnanie, inokedy dopustenie. Teraz,
myslím si, Ïe je to to druhé.

Desaťdňové súženie
Posledná kniha Svätého písma, Zjavenie sv. Jána, nás po dvoch

tisícroãiach upozorÀuje, Ïe „‰elma prinútila v‰etk˘ch, mal˘ch i veºk˘ch, bohat˘ch i chudobn˘ch, slobodn˘ch i otrokov, daÈ si na pravú
ruku alebo na ãelo znak a kupovaÈ alebo predávaÈ smel len ten, kto
mal tento znak ·elmy alebo jej meno alebo ãíslo jej mena. V tomto
je múdrosÈ! Kto má rozum, nech vypoãíta ãíslo ·elmy! Lebo je to
ãíslo ãloveka a jeho ãíslo je ‰esÈsto‰esÈdesiat‰esÈ.“ (Zjv 13, 16-18).
Nateraz nám ho e‰te netetovali na ãelo ani na ruku, ale ºuìom vystavovali certifikáty, bez ktor˘ch ãlovek nemohol ísÈ do práce, na
po‰tu ãi do niektor˘ch obchodov. A na t˘ch certifikátoch boli graficky znázornené tri vírusy, priãom kaÏd˘ z nich mal po ‰esÈ tykadiel.
To naozaj takto vyzerá ten vírus, alebo je to len otázka viery? Alebo
to len grafik, ão navrhol ten papier, vedel preão kreslí práve vírusy
so ‰iestimi tykadlami? Náhodou... Ale k tomu nezmazateºnému
znaku, ãi na ãele alebo na ruke, sa blíÏime.
Aj o desaÈdÀovej karanténe ãítame vo Svätom písme: „Anjelovi cirkvi v Smyrne napí‰: Toto hovorí Prv˘ a Posledn˘, ten, ão bol
m⁄tvy a oÏil. Poznám tvoje súÏenie a tvoju chudobu, a predsa si bohat˘! Viem, ako vás ohovárajú niektorí, ão sa chvália, Ïe sú Îidia,
a nie sú, ale sú Satanovou synagógou. Neboj sa toho, ão má‰ vytrpieÈ. Hºa, diabol uvrhne niekoºk˘ch z vás do väzenia, aby vás skú‰al,
a budete maÈ desaÈ dní súÏenia. ZostaÀ vern˘ aÏ do smrti a dám ti
veniec Ïivota.“ (Zjv 2, 8-10)

On je cesta, pravda a život
Ná‰ Ïivot je v BoÏích rukách, nik z nás nepri‰iel na svet sám od
seba, to Pán Boh nás povolal k Ïivotu do tohto sveta a on má ná‰
Ïivot v rukách. A po smrti predsa existuje Ïivot veãn˘, kde „ani oko
nevidelo, ani ucho nepoãulo, ani do ºudského srdca nevystúpilo,
ão Boh pripravil t˘m, ktorí ho milujú.“ (Sv. Pavol, 1. List KorinÈanom 2, 9)
Oslava Vianoc aj v na‰ich krajoch vìaka koronakríze nebude
maÈ tak˘ komerãn˘ ráz, ako po iné roky. A pre v‰etk˘ch to bude len
dobre: uvedomiÈ si, Ïe JeÏi‰ Kristus pri‰iel na tento svet a ukázal, Ïe
on je cesta, pravda a Ïivot.
âaká nás teda oslava Vianoc, oslava narodenín JeÏi‰ Krista, BoÏieho Syna. Kto je teda JeÏi‰ Kristus, ktorému sa chystáme blahoÏelaÈ? Aj on sám sa svojich apo‰tolov p˘tal: „Za koho ma pokladajú
ºudia a za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 6, 13-20) Dnes by sme robili prieskum verejnej mienky, rátali preferencie. Aké by boli v˘sledky? Dáme do karantény aj BoÏieho Syna Pána JeÏi‰a Krista, nech
nás nevyru‰uje, keì nemá certifikát?
Dnes, keì pí‰em tieto riadky, vôbec nie sme si istí, ãi predseda
vlády s hlavn˘m hygienikom nám opäÈ neprikáÏu zatvoriÈ kostoly,
na‰e i BoÏie príbytky.
Napriek tomu vám v‰etk˘m Ïelám poÏehnané Sviatky Narodenia Pána a úspe‰n˘ rok 2021 bez korony.
Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO
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Aby Vianoce ostali Vianocami
Îijeme ãas adventn˘ a te‰íme sa
na Vianoce. Tie kresÈanské, nie tie
konzumné. Îiaº, v svetskom obraze
Vianoc za socializmu a dnes nachádzame znepokojujúce znaky. T˘m
spoloãn˘m je materializmus a konzum. Akoby duchovn˘ Ïivot a pravé
hodnoty mali ostaÈ zas len v kostole, ãi
zatvorené doma pri sviatoãnom stole.
Jeden rozdiel je predsa len podstatn˘.
Oficiálne sme sa zbavili ideologického
naratívu Vianoc ako „Sviatkov zimy,
pokoja a mieru“, ale duchovná zmena
Vianoc vo verejnom a mediálnom
prostredí kríva. Hádam okrem prenosu
svät˘ch om‰í a televíznych biblick˘ch
filmov. Z nákupn˘ch centier sa stali
nové chrámy konzumnej radosti.

Advent podºa reklamy na Vianoce
zaãína uÏ v októbri! Predbiehanie
kresÈanského kalendára t˘m obchodníckym je uráÏkou kresÈanstva. Takéto
zneuctenie vulgárnym materializmom
konzumu by zrejme v prostredí iného
svetového náboÏenstva nepre‰lo.
Sloboda nie je anarchia a b˘valí
politickí väzni ju vnímali ako dar spravodlivosti a víÈazstva ducha a viery nad
hmotou a ateistickou ideológiou po-

tláãajúcou Boha a náboÏenskú vieru.
Îiaº, aj na hlavn˘ch kresÈansk˘ch sviatkoch vidieÈ ako si slobodu nevieme váÏiÈ. Ako nám systém dokáÏe tradiãné
hodnoty deformovaÈ na hmotné g˘ãe.
A tak sa potvrdzuje ìal‰í paradox, ktor˘ zaÏil azda kaÏd˘ politick˘ väzeÀ. Nemal slobodu, ale získal dar viery; na
svetlo sa pozeral cez mreÏe, ale vo
vnútri mu horel nesmrteºn˘ oheÀ, ktor˘ pri‰iel práve na Vianoce zapáliÈ
v na‰ich srdciach mal˘ JeÏi‰ko.
Pokojamilovné a poÏehnané
kresÈanské Vianoce, naplnené radosÈou z nebeského daru, narodenia Spasiteºa sveta, praje v‰etk˘m
Rafael Rafaj, predsedníctvo PV
ZPKO a redakcia Svedectva

Po vy‰e tridsiatich rokoch od pádu komunistického reÏimu tvrdé jadro KDH prostredníctvom
OªaNO presadilo v parlamente DeÀ pamiatky
obetí komunistického reÏimu. Niã
v zlom, no ich návrh nepriná‰a do
spoloãnosti pokoj, ba e‰te viac ju polarizuje. Napokon, ão dobré doteraz
vzi‰lo od kádehákov? Trvali na tom, Ïe
ãlenmi organizácie politick˘ch väzÀov
môÏu byÈ iba ãlenovia a sympatizanti
KDH a tak v roku 1999 opustili na‰u
organizáciu, zaloÏili novú a zmocnili sa
jej pôvodného názvu. KDH sa síce nedostalo do parlamentu, ale jeho reziduá na‰li spôsob a na kandidátke
OªaNO pokraãujú v de‰trukãnej politike pre národ. Predkladateºka návrhu
zákona Anna Záborská je dcérou b˘valého poslanca za KDH Antona
Neuwirtha. Ten v roku 1992 hlasoval
proti zvrchovanosti Slovenskej republiky. Proti deklarácii hlasovali iba dva
politické subjekty a oba majú v názve
kresÈanské: KDH a MKDH.
KDH od svojho vzniku polarizuje
spoloãnosÈ, priãom jeho politici neha-

nebne poukazujú na in˘ch. Robil tak
Ján âarnogursk˘ a robí tak aj Anna
Záborská. Je predsedníãkou KresÈanskej únie a tá na svojej webovej
stránke medzi svojimi úspechmi
uvádza: „Slávne slová Vy máte moc,
my máme pravdu zazneli z úst Silvestra Krãméryho na politickom súdnom procese voãi komunistick˘m

SLOVO SVEDECTVA
sudcom – 24. júna 1953. Práve tento
deÀ, v˘znamn˘ medzník v na‰ich dejinách sme navrhli NR SR, aby sme si
ho pripomínali ako DeÀ pamiatky
obetí komunistického reÏimu.“ Naozaj predkladatelia nepoznajú v˘znamnej‰í medzník v na‰ich dejinách?
Internetov˘ denník postoj.sk nedávno predstavil knihu rozhovorov
Vladimíra Palka a Karola Sudora. Palko situáciu po Novembri ’89 opisuje
takto: „Vyzeralo to, Ïe KDH vysoko
vyhrá prvé voºby, VPN naopak v prieskumoch klesala. Vtedy sa VPN spojila
s komunistami.“ A nebolo to tak, Ïe
frakcia národne orientovan˘ch politikov vo VPN sa rozhodla zaloÏiÈ
HZDS? A ktoÏe sa to spojil s komu-

nistami, aby porazil národne orientované sily? Nebolo to KDH uÏ v roku
1994 i v ìal‰ích voºbách? Nevytvorili
v roku 1994 koalíciu so SDª, aby sa
chopili moci? Dokonca korumpovaním poslancov za HZDS?! Nevytvorili v roku 1998, aj za pomoci
Sorosov˘ch peÀazí, obludnú koalíciu,
aby zvalcovali národne orientované
subjekty? A dnes sa spájajú s liberálmi!
Postoj.sk opäÈ zaperlil, keì uviedol, Ïe „Silvester Krãméry spolu so
svojím spolupútníkom Vladimírom
Juklom boli lídrami podzemnej Cirkvi.“ A ão kardinál Korec? Keì uÏ.
NuÏ na toho si odporcovia slovenskej
‰tátnosti nespomenuli, hoci bez neho
by Ïiadna podzemná Cirkev nebola.
Îe preão? Lebo bol Slovák, nie ako
synovec Silvestra Krãméryho profesor
Vladimír Krãméry, ktorého wikipédia
uvádza ako slovenského lekára, no
sám hovorí, Ïe je iba ‰tvrtinov˘ Slovák. TakÏe Slováci vo vlastnom ‰táte
prehrávajú a politickí väzni sa môÏu
v hroboch obracaÈ.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Zvíťazila pravda a láska nad lžou a nenávisťou?
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Podpredsedovia NR SR pri kladení vencov. Zºava Milan Laurenãík, Gábor
Grendel a Juraj ·eliga.
Foto Eva Zelenayová

V jednej televíznej ankete
k v˘roãiu novembrov˘ch udalostí väã‰ina op˘tan˘ch mlad˘ch
ºudí nevedela odpovedaÈ na
otázku, ão sa stalo 17. novembra
1989. MoÏno to nevedia ani
predstavitelia Slovenskej republiky, keì namiesto ku kríÏu na
bratislavskom cintoríne VrakuÀa, kde je pamätník obetí komunizmu, chodia sa klaÀaÈ Antonovi Srholcovi pri Bráne slobody
v Devíne, kde je pamätník obetiam úteku na Západ. Pravdepodobne ani médiá nemajú jasno v tom, kde sa koná celo‰tátny pietny akt, keì centrálny
pamätník s menami popraven˘ch a umuãen˘ch politick˘ch
väzÀov komunizmu ignorujú.
Azda preto treba pripomenúÈ, Ïe
verejnosti bol odovzdan˘ v roku
1992 a jeho základom je kríÏ,
ktor˘ bol súãasÈou oltára v Bratislave – Vajnoroch, pri ktorom
slúÏil sv. om‰u pápeÏ Ján Pavol
II. poãas náv‰tevy Slovenska
v roku 1990.
Tohtoroãn˘ pietny akt bol poznamenan˘ obmedzeniami v súvislosti s koronavírusom. Zúãastnil sa obmedzen˘
poãet hostí aj ãlenov na‰ej organizácie.
Napriek tomu bol pamätník obohaten˘
o ìal‰ie mená obetí b˘valého reÏimu
a zdá sa, Ïe po odhalení ‰iestich
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pamätn˘ch tabúº by mohol byÈ ich zoznam úpln˘. Po akte kladenia vencov
a odhalení pamätn˘ch tabúº zazneli príhovory hostí a predsedu PV ZPKO. NR
SR reprezentovali jej podpredsedovia
Juraj ·eliga, Milan Laurenãík a Gábor
Grendel, ktor˘ sa k prítomn˘m prihovoril. Pripomenul, Ïe na Slovensku bolo
vy‰e 70 tisíc obetí b˘valého reÏimu
a v tejto súvislosti vyslovil reãnícku otázku, ãi e‰te niekto pochybuje o tom, Ïe
komunistick˘ reÏim bol zloãinn˘. Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy zasa kon‰tatoval, Ïe pri
tomto pamätníku si kaÏdoroãne pripomíname utrpenie odporcov reÏimu,
ktor˘ ich oznaãil za nepriateºov spoloãnosti. Ale práve „17. november 1989
nasmeroval na‰u spoloãnosÈ na cestu
slobody, spravodlivosti, tolerancie a veci

Pohºad na úãastníkov pietneho aktu.

verejné uÏ nie sú doménou jednej politickej strany“, zdôraznil. S príhovorom
vystúpil aj predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a priná‰ame ho samostatne
v plnom znení.
Na stránkach Ústavu pamäti národa sa dá doãítaÈ, Ïe pád komunizmu
v âesko-Slovensku je spájan˘ najmä
s demon‰tráciami, ktoré sa konali 16.
novembra v Bratislave a od 17. novembra 1989 v Prahe. To je fakt, ibaÏe masov˘m demon‰tráciám, ktoré pod tlakom medzinárodn˘ch udalostí vyústili
do pádu komunistického reÏimu, nieão
predchádzalo. Veì vtedaj‰ie âesko-Slovensko bolo predposledn˘m ‰tátom v˘chodného bloku, v ktorom padol reÏim.
Posledn˘m sa stalo Rumunsko.
Komunizmus sa stal hlavn˘m fenoménom 20. storoãia. Podºa autorov
âiernej knihy komunizmu zasiahol ‰tyri
veºké svetadiely. Odborníci v‰ak rozli‰ujú komunizmus podºa uãenia a praxe.
Ako politická filozofia jestvuje tisícroãia.
UÏ Platón v ·táte vytvoril my‰lienku
ideálneho mesta, v ktorom by ºudí nekazili peniaze a moc a kde by vládli múdrosÈ, pravda a spravodlivosÈ. O JeÏi‰ovi
niektorí ºaviãiari hovoria ako prvom komunistovi, lebo uãil ºudí k rovnosti a láske. Ale reálny komunizmus, do ktorého sme boli uvrhnutí, nepatril do sveta
ideí. UplatÀoval systematické represálie.
Dodnes Ïijú medzi nami politickí väzni
komunistického reÏimu, ktorí sa „previnili“ len svojím mravn˘m postulátom.
Komunistick˘ reÏim podºa âiernej
knihy komunizmu usmrtil takmer sto

Foto Eva Zelenayová
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miliónov ºudí. No napáchal nespoãetné
mnoÏstvo ìal‰ích zloãinov: proti ºudskému duchu, proti univerzálnej kultúre
i proti národn˘m kultúram. Na Slovensku to bola predov‰etk˘m Katolícka cirkev, ktorej predstavitelia i veriaci sa ako
prví ocitli v Ïalároch. Smutn˘m svedectvom komunistického teroru je príbeh
spi‰ského biskupa Jána Vojta‰‰áka.
Podºa oficiálnej dobovej dokumentácie
zostal v biskupskom zbore najtvrd‰ím
kritikom komunistického reÏimu a ostro
sa staval proti v‰etk˘m jeho proticirkevn˘m prejavom. Vo svojej autobiografii
Vojta‰‰ák uvádza, Ïe vo februári 1948
sa komunistická strana zmocnila vlády
v republike puãom a nastúpila hrôzovláda nesl˘chaného teroru (zastra‰ovania) a násilenstiev.

Je pozoruhodné, Ïe slovenská historiografia ani tridsaÈ jeden rokov od
pádu reÏimu nezmenila optiku hodnotenia slovensk˘ch dejín. Osoba biskupa
Jána Vojta‰‰áka je priam uãebnicov˘m
príkladom. Historik Milan ëurica to
zdôvodÀuje t˘m, Ïe „po poslednej
formálnej zmene reÏimov napríklad
vo vtedaj‰om v˘chodnom Nemecku
nová vláda hneì dala v˘poveì
1506 profesorom, ktorí vyuãovali
nemecké dejiny alebo boli na ãele
organizaãn˘ch buniek komunistickej strany. Niã podobné sa na Slovensku neudialo. Preto vo v‰etk˘ch
vedeck˘ch ústavoch a na univerzitn˘ch katedrách zostali sedieÈ
a podnes tam sedia a neprestávajú
pôsobiÈ tí istí historici, ktor˘ch tam

nasadil niekdaj‰í komunistick˘ reÏim, praÏské vedenie KSâ“. Preto
podºa ëuricu pri mnoh˘ch cítiÈ základn˘
postoj, ktor˘m je protinárodne a protikresÈansky zameraná ideoæógia ãeskoslovenského komunizmu. Ak˘m smerom sa teda vybrala na‰a spoloãnosÈ po
novembri 1989?
Ukazuje sa, Ïe k liberálnemu a sekularizovanému ‰tátu, vykorenenému
zo svojej národnej, kultúrnej, náboÏenskej a v súãasnosti uÏ aj z pohlavnej
identity. Tyrani a diktátori nevymreli.
DeÀ boja za slobodu a demokraciu nie
je m⁄tvym dÀom. Lebo to, ão nastalo
po roku 1989, sotva môÏeme oznaãiÈ
za víÈazstvo pravdy a lásky nad lÏou
a nenávisÈou.
Eva Zelenayová

Prejav Jána Liteckého Švedu
Vám v‰etk˘m, ktorí ste túto na‰u pietnu spomienku poctili svojou prítomnosÈou, patrí veºké a úprimné
poìakovanie. Poìakovanie od v‰etk˘ch politick˘ch
väzÀov, ktor˘ch tu dnes zastupujeme – vìaka korone
vo veºmi malom poãte, no úprimne a intenzívne. Aby
uÏ nikdy neupadlo do zabudnutia, preão sú tu in‰talované tieto tabule a na ãiu poãesÈ. Smutné je, Ïe v takom malom poãte sme sa museli zísÈ práve v roku,
v ktorom si pripomíname 30. v˘roãie zaloÏenia na‰ej
organizácie. Tuná aspoÀ krátko musím spomenúÈ, Ïe
prípravn˘ v˘bor organizácie politick˘ch väzÀov, pokraãovateº Slovenskej organizácie na ochranu ºudsk˘ch práv (SONOP) z roku 1968, sa prv˘krát oficiálne
zi‰iel 8.1.1990 v byte Eugena Kordu. UÏ 3. 3.1990 bol
v Bratislave ustanovujúci I. snem Konfederácie politick˘ch väzÀov Slovenska, na ktorom za predsedu zvolili
Júliusa Porubského.
Na V. sneme 13. 6. 1999 v Bratislave bola odhlasovaná
zmena názvu na Zväz protikomunistického odboja. Vtedy,
Ïiaº, ãasÈ na‰ich ãlenov, asi 15 percent, odi‰la a zaloÏila si
novú organizáciu, ktorej v‰ak veºmi neãestne dala názov na‰ej pôvodnej organizácie, keìÏe nebolo dosÈ peÀazí na právne poistenie ná‰ho pôvodného názvu. ëal‰ími predsedami
boli Jozef Dubníãek, Jozef Vicen, Arpád Tarnóczy a od roku
2015 Ján Liteck˘ ·veda. Na sneme v roku 2009 bola odhlasovaná zmena názvu na Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja a na sneme v roku 2013 pribudol k názvu
dodatok: III. odboj.
Tu mi nedá nespomenúÈ, Ïe zo zakladajúcich ãlenov, z prípravného v˘boru Ïije uÏ iba ·tefan Novák
v Ko‰iciach, podpredseda organizácie, keìÏe práve

pred pár dÀami zomrel Anton Tomík, ktor˘ bol aj zapisovateºom na t˘chto schôdzach.
âo sa t˘ka na‰ej ãinnosti, pokojne môÏeme povedaÈ, Ïe
sme za t˘ch 30 rokov nijako neuhli od na‰ich troch hlavn˘ch
princípov: kresÈanstvo, vlastenectvo, antikomunizmus, ani
nijako nazaháºali. Od vybudovania Ústredného pamätníka
politick˘m väzÀom na cintoríne VrakuÀa, na ktorého posvätení a odovzdaní verejnosti sa na DeÀ zosnul˘ch v roku
1992 zúãastnili najvy‰‰í predstavitelia Národnej rady SR a na
ktor˘ sa skladali aj na‰i ãlenovia; cez in‰taláciu mnoÏstva pamätn˘ch tabúº a pomníãkov na poãesÈ obetiam komunizmu
po celom Slovensku, usporiadanie mnoÏstva vedeck˘ch seminárov s profesionálnymi historikmi na tému totalitného
útlaku, in‰taláciu putovnej v˘stavy o zloãinoch komunizmu,
aÏ po vydávanie kníh s kvalitn˘mi historick˘mi svedectvami.
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Dp. Ján Ko‰iar poÏehnáva nové pamätné tabule.
Foto Eva Zelenayová

ktor˘ nám po na‰om dlhoroãnom úsilí poskytol dostatoãnú
dotáciu na doplnenie dôstojn˘ch mramorov˘ch dosiek s menami popraven˘ch a umuãen˘ch na ná‰ centrálny pamätník,
pri ktorom práve stojíme. Po ústretov˘ch konzultáciách
s ÚPN by toto mal byÈ aktuálny stav v˘skumu.
Na záver uÏ len spomeniem, Ïe ná‰ b˘val˘ a v súãasnosti ãestn˘ predseda A. Tarnóczy, keìÏe sem nemohol prísÈ tak ako kaÏd˘ rok, sa presne zo zaãiatkom
na‰ej spomienky zaãal na diaºku spolu s nami modliÈ za
du‰e v‰etk˘ch popraven˘ch a umuãen˘ch. ZároveÀ
chcem poprosiÈ ná‰ho duchovného, dp. Jána Ko‰iara,
aby pred závereãnou modlitbou poÏehnal nové tabule.
No a v‰etk˘m t˘m, ktorí ten teror nepreÏili, popraven˘m, ktor˘ch mená sú vytesané na t˘chto tabuliach, ale aj
v‰etk˘m na‰im ostatn˘m ãlenom, ktorí uÏ odi‰li na veãnosÈ,
venujme teraz minútu ticha.

roãník 30 ● december 2020

No a nemôÏeme zabudnúÈ ani na na‰u hlavnú platformu, ãasopis Svedectvo, ktor˘ prv˘krát vy‰iel v roku 1990
a stále sa te‰í Ïivému záujmu.
Tu v‰ak Ïiaº musím spomenúÈ, Ïe takému záujmu sa nete‰íme v‰ade, kde by sme sa podºa na‰ej skromnej mienky
mali. Politickí väzni komunistického reÏimu, ktor˘ch utrpenie
a morálny postoj prispeli zásadn˘m spôsobom k odstráneniu
totalitného reÏimu a nastoleniu demokracie, nám ãoraz ãastej‰ie vyslovujú svoje obavy a znepokojenie nad ignoranciou, ktorej sa im dostáva od súãasn˘ch politikov. Na lep‰ie
vysvetlenie toho, o ãom hovorím, preãítam zopár viet z listov, ktoré sme museli nedávno adresovaÈ na‰im politick˘m
‰piãkám. Predsedovi parlamentu sme museli napísaÈ, ako
„na‰i ãlenovia so znepokojením sledujú súãasné úzko stranícke politikárãene so zákonmi o nemorálnosti komunistického reÏimu ãi o vyhlásení DÀa boja proti komunizmu.
O ãist˘ch zámeroch predkladateºov t˘chto zákonov, ani
o ich profesionalite urãite nesvedãí to, Ïe nena‰li ani kúsok
slu‰nosti, aby oslovili pri ich tvorbe politick˘ch väzÀov ãervenej totality, dokonca ani t˘ch, ktorí pôvodn˘ zákon predkladali.“ Pani prezidentku sme zase Ïiadali, aby nepodpisovala
také zákony, ktoré nebudú spájaÈ, ale rozdeºovaÈ politick˘ch
väzÀov a zasievaÈ rozkol do spoloãnosti. Navy‰e, komunisti
tu dlhé roky organizovane ubliÏovali nevinn˘m ºuìom a teraz sa im ide ubliÏovaÈ znovu. V samostatnej Slovenskej republike a v demokratickom systéme, za ktor˘ bojovali, priãom niektorí za to zaplatili aj Ïivotom.
Na‰Èastie tá ignorancia nie je totálna, práve na tomto
mieste by som sa chcel veºmi poìakovaÈ Úradu vlády SR,

Na‰i ãlenovia Hermanovci poloÏili veniec k nov˘m tabuliam. ● Zºava Ján Pálffy, predseda správnej rady ÚPN a Peter
Ja‰ek, historik ÚPN.
Foto Eva Zelenayová
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eÀ boja za slobodu a demokraciu sme si v Trnave napriek
pandemick˘m opatreniam pripomenuli 10.novembra. Poãet úãastníkov mohol byÈ len ‰esÈ, za na‰u organizáciu
sme boli len dve osoby, nakoºko na‰i
star‰í ãlenovia si nedali urobiÈ antigénové testy a teda nemohli sa zúãastniÈ
pietneho aktu. Vence k Pamätníku nespravodlivo prenasledovan˘ch v rokoch 1948 - 89 v Trnave sme poloÏili
spolu s KPVS. Napriek miniúãasti v‰ak
celá akcia prebehla dôstojne. Krátky
prejav mal pán Peter Sandtner, predseda KPVS. Po poloÏení vencov pri‰iel
v poslednej chvíli medzi nás aj Kristián
Kosteck˘, námestn˘ farár v Cirkevnom
zbore ECAV Trnava.
Jana Masafiová, Trnava

Pri pamätníku v Trnave. Zºava Peter Sandtner a Jaroslav Îilák (KPVS),
sprava Jana Masafiová a Beáta ëureková (PV ZPKO).
Foto archív

Pri pamätníku v Îiline. Zºava Anna Bednárová, Kvetoslav Gregor, Helena Záhorová a Jozefa Michalcová.
Foto archív

Regionálna organizácia PV ZPKO v Îiline pri
príleÏitosti DÀa boja za slobodu a demokraciu
zorganizovala zasadnutie predsedov regionálnych poboãiek a funkcionárov regionálnej organizácie. Zúãastnili sa Kvetoslav Gregor, Jozefa
Michalcová, Anna Bednárová, Helena Záhorová,
Radomil Îingor, Veronika Gregorová, Mária ·idová, Anton Melek a Pavol Holubec. Na programe bolo vyhodnotenie ãinnosti za tento rok,
oboznámenie sa so zákonom o jednorazovom
príspevku politick˘m väzÀom a veteránom komunistického reÏimu, plán ãinnosti na rok 2021,
predvianoãné posedenie a na záver diskutovali
o súãasnej situácii.
PoloÏili veniec a svieãky k pamätníku obetí
komunizmu a po tichej modlitbe a pohostení sa
rozi‰li do svojich domovov.
(kg)

Pri pamätníku v Nitre
Pandémia koronavírusu poznaãila
aj pietnu spomienku v Nitre. Pri Pamätníku v‰etk˘m obetiam komunizmu
na Slovensku v rokoch 1948-1989 sa
postupne vystriedali predstavitelia
Mestského úradu v Nitre a regionálnej
organizácie PV ZPKO. Mária BaláÏová,
Anna Mesáro‰ová, Jozef Turãek, Agáta Fi‰erová, Jana Vere‰ová a predsed-
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Netradičné
stretnutie

níãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová 16. novembra poloÏili k pamätníku veniec, zapálili svieãky, modlili sa,
spomínali a debatovali o situácii, ktorá
nastala po objavení sa ochorenia
COVID-19.
Napriek obmedzujúcim opatreniam sa usilujú udrÏaÈ organizáciu
Ïivotaschopnou.
(al)
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Za Tonkom Tomíkom
Skonãila sa pozemská púÈ Antona Tomíka, jedného zo zakladajúcich ãlenov na‰ej organizácie. A bol aj posledn˘m Ïijúcim z desiatich väzÀov, ktorí 6. novembra 1955 u‰li z jáchymovského väzenia. Do pátracej akcie sa vtedy zapojilo 1192
muÏov vyzbrojen˘ch ºahk˘mi guºometmi, samopalmi, pi‰toºami a pu‰kami. Trvala trinásÈ dni a skonãila sa úspechom bezpeãnostn˘ch zloÏiek. Îe zostal naÏive je zázrak. Vo väzení strávil deväÈ rokov, z toho tri na Jáchymovsku a ‰esÈ v Leopoldove. Preão? Traja stredo‰koláci sa v roku 1950 vybrali na
prázdniny do Slovenského raja. IbaÏe ·tB tvrdila, Ïe chceli ísÈ
do Bielej légie. Za trest dolovali uránovú rudu pre Sovietsky
zväz. Na slobodu sa Tomík dostal v septembri 1960.
V roku 1968 sa angaÏoval pri zaloÏení organizácie politick˘ch väzÀov s názvom Slovenská organizácia na ochranu ºudsk˘ch práv. Tá v‰ak bola ãoskoro zru‰ená. O jej obnovu sa usilovali uÏ v roku 1989, ale ako uviedol Tonko v rozhovore pre
Svedectvo, „funkcionári sa rozhodli obrátiÈ na VPN, ktorá ich
celkom odignorovala.“ V januári sa teda zúãastnili v Prahe na
sneme Konfederácie politick˘ch väzÀov âeskoslovenska, no
privítali ich tak, Ïe si nemali ani na ão sadnúÈ. A keì sa dozvedeli, Ïe stanovy so Slovenskom rátali iba ako s poboãkou
v Bratislave, rozhodli sa zaloÏiÈ vlastnú, slovenskú organizáciu.
Tonko bol národovec a kresÈan. âasto chodieval do kan-

Smútiaci pozostalí na Martinskom cintoríne v Bratislave.
Foto Eva Zelenayová

celárie ústredia. Bol veºmi vnímav˘ a citliv˘ voãi nespravodlivostiam. Nevedel sa zmieriÈ s udavaãmi a ãechoslovakistami
medzi politick˘mi väzÀami. Keì sa prezidentom stal Andrej
Kiska a pretrhol tradíciu kladenia vencov pri pamätníku obetí
komunizmu na cintoríne v bratislavskej Vrakuni, vyÏiadal si od
neho sºub, Ïe sa k tradícii vráti. Nevrátil sa. Veºmi ho to bolelo.
Lebo ne‰lo len o nesplnenie sºubu, ale o ostentatívne ignorovanie obetí a politick˘ch väzÀov komunizmu.
Koncom tohtoroãného leta e‰te veºmi ãul˘ poskytol rozhovor pre na‰e Svedectvo. S manÏelkou Máriou pôsobili ako
mladí zaºúbenci. A 12. novembra pri‰la tá smutná správa, Ïe
jeho srdieãko sa navÏdy zastavilo.
(ez)

roãník 30 ● december 2020

Spomínajme a nezabúdajme

8

Pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne
väznených politických väzňov komunistickým režimom vo
väznici v Ilave sa uskutočnila 25. novembra t.r. pri pamätných tabuliach na väzenskom múre. Zúčastnili sa členovia
a funkcionári regionálnej organizácie PV ZPKO v Trenčíne
a jej pobočiek v Ilave, Považskej Bystrici a v Púchove. Obete
totalitného režimu si uctili položením vencov a modlitbou.
K prítomným sa prihovoril predseda RO PV ZPKO v Trenčíne
Ing. Stanislav Porubčan. Z jeho príhovoru vyberáme:
„My sme tu dnes prišli, lebo tak sme si zvykli v tento
čas pripomenúť a uctiť si našich blízkych i stovky nám neznámych politických väzňov, ktorí za týmto múrom pred rokmi
trpeli pre svoj názor o slobode.
Nedávno som mal telefonát s pánom Nemlahom, ktorý
vás, mimochodom, pozdravuje. Je zatiaľ bez nových problémov, staré choroby mu však uberajú sily, hovoril dosť slabým
hlasom. Nechýba mu však viera, že prídu ešte lepšie časy a dúfa, že naša myšlienka protikomunistického odboja pretrvá. Sľúbili sme si, že sa ešte stretneme na lavičke pred penziónom
a on mi poukazuje neznáme materiály, ktoré má poschovávané pre pána Rafaja.
Za 40 rokov komunistickej nadvlády tieto múry, rovnako
ako múry vo všetkých komunistických väzniciach Slovenska,
väznili viac ako 70 tisíc občanov za politické prečiny. Vládna
komunistická moc tvrdo potláčala akýkoľvek náznak odporu či

iného zmýšľania. Aby si upevnila svoje mocenské postavenie
vytvorila systém prenasledovania, ohovárania, donášania, obviňovala ľudí z fiktívnych zločinov, potom ich v zinscenovaných
procesoch odsúdila na dlhé roky odlúčenia od rodiny, od ostatnej spoločnosti v komunistických pracovných táboroch. Koľkí ľudia zaplatili za svoj názor aj tú najvyššiu cenu, svoj život! Väznice, koncentračné tábory, tábory nútených prác – to boli metódy prevýchovy, ktoré používal komunistický režim voči svojim
kritikom. Politickí väzni boli lacnou pracovnou silou, dolovali
uránovú rudu v jáchymovských baniach, kopali uhlie v uhoľných baniach v Čechách a na Morave, lámali kameň v kameňolomoch. Mladí muži museli narukovať do pomocných technických práporov a pracovať ako novodobí otroci. Boli to ľudia
jednoduchí aj intelektuáli, robotníci, roľníci, lekári i právnici,
kňazi i rehoľníci, každý z nich trpel rovnako a všetci protiprávne za svoj názor, ktorý sa priečil vládnucej ideológii.

My, potomkovia politických väzňov, nesmieme zabudnút.` Musíme zakaždým pripomínať neprávosti páchané na
obyčajných ľuďoch. Volať a žiadať nápravu krivdy. Nesmieme
nikdy zabudnúť na zvôľu bývalého komunistického režimu a jeho obete z radov našich blízkych. Pripomínajme si ich každý
deň a všade. Lebo my sme tí najpovolanejší - boli to naši otcovia, matky, bratia, sestry. Trpeli zavretí v žalároch a my, ich
potomkovia, sme trpeli spolu s nimi. Vystavení šikanovaniu na
každom kroku, bez materiálnej zábezpeky, označovaní biľagom detí kulakov, vlastizradcov a špiónov. Každý z nás si pamätá, aké boli strastiplné roky našej mladosti.
V tento jesenný deň si aj ja spomínam na svojho otca,
ktorý by sa práve dnes dožil 99 rokov. Keď ho zavreli mal iba
35 rokov, bol na vrchole fyzických a duševných síl, mal ženu
a tri deti, mal prácu, ktorej rozumel a robil ju rád. V jednom
okamihu sa mu však zrútil svet. Zlovestný režim, ľudia závistliví a neprajní, vykonštruovali obvinenie zo špionáže a rozvracania republiky, sledovania nepovolených zahraničných médií
a odsúdil ho na šesť rokov v uránových baniach. On trpel
v Příbrame a trpeli sme aj my, jeho tri deti a jeho žena.
Dodnes na to nezabúdam. A nie som si celkom istý, či som aj
po toľkých rokoch schopný odpustiť.
Takých, ako môj otec boli tisíce. Spomeňme si na nich aj
dnes a pokloňme sa ich pamiatke pri týchto pamätných tabuliach.“

KULTÚRA

Urobme si raj na zemi

Pravdivý obraz času
Citujem z ãlánku o jubilantovi Vincentovi ·abíkovi,
zakladateºovi Literárneho t˘Ïdenníka: „Na postave takého intelektuála, ako je V. ·abík, by sa dalo rekon‰truovaÈ
obdobie socializmu. Jeho spomienky by pomohli rozmotaÈ pravdiv˘ obraz ãasu, ktor˘ sme v‰etci Ïili a evidovali.
Podºa neho in‰titúcie skôr chránili, najhor‰í boli jednotlivci - udavaãi, „kostolníci“, ako im ·abík hovorí, ktorí si
zapisovali a udávali. V. ·abík je totiÏ zástanca „pozitívnej
deviácie“, ktor˘ nie veºmi súhlasí s demon‰tratívnym disidentstvom a úpln˘m di‰tancom od vládnucej a manipulatívnej strany. ZdôvodÀuje to t˘m, Ïe byÈ v procese je aj
‰anca napomáhaÈ zmierÀovaniu jeho ostrosti a aj nieão
konkrétne v prospech kultúry robiÈ. Tento postoj je rovnako legitímny a oprávnen˘ ako disidentsk˘.“ (Slovenské
pohºady 9, 2017, krátené)
Sám som bol cel˘ Ïivot disident, verejne od roku
1979, ale nikdy som nemal neúctu k ºuìom, ktor˘ si
predstavovali Ïivot ináã a chceli slu‰ne a charakterne ÏiÈ
aj za cenu urãitého prispôsobenia sa. âasto nie je totiÏ
hrdina len ten, ktor˘ bojuje a protestuje, ale aj ten, ktor˘
mlãí, uvaÏuje a ticho koná.

Objavujme dobro okolo nás
O dôleÏitosti prispôsobenia sa a schvaºovaní túÏby po
dokonalosti a svätosti vie svoje aj Katolícka cirkev, ktorá

úãinkovala v mnoh˘ch neºahk˘ch ãasoch a mnoh˘m ºuìom uºahãovala a spestrovala ich Ïivot, dávala im pocit
dôstojnosti a nádeje. âasto aj v neºútostnom a priznajme
si, Ïe niekedy v krivdiacom boji proti rôznym druhom nereálnych fantastov. Dogmy Cirkvi sa nenariaìovali zhora,
schvaºovali sa aÏ potom, keì sa zistilo, Ïe veºká väã‰ina
veriaceho ºudu si ich váÏi a ctí.
Nejde teda ani tak o ich doslovnú realitu, ale o pravdiv˘ ideál a konkrétne usmernenie, ktoré predstavujú. Sú
to ÈaÏké zamyslenia a skúmania a presahujú moÏnosti
tejto úvahy, ale vyz˘vam mladé a nad‰ené mozgy, aby sa
nad nimi váÏne zamysleli. MoÏno im to dodá moÏnosÈ aj
nieão konkrétne a reálne urobiÈ a pomôcÈ mnohému
dobrému, ktoré sa nie moÏno, ale urãite deje okolo nás.
Neuãme sa teda bohapusto nadávaÈ, ale ticho a reálne
pomáhaÈ!
Staré rímske porekadlo nás uãí „senes bis pueri“,
teda „starci sú dvojnásobní chlapci.“ Ako deti rastieme, vnímame, ako nám pribúdajú sily, moÏnosti
a schopnosti a je to radostn˘ proces. Smutné pritom je,
Ïe ãasto nám ubúda zmysel pre realitu, dobrotu a sebakritiku.

Cieľom života nie je úspech
Procesy v prírode, ktorá si natoºko neuvedomuje sama seba, sú iste plné trápenia a bolesti a isteÏe je pravda,
Ïe sa máme dobre aj vìaka utrpeniu domácich zvierat
a rastlín, ktoré sú e‰te bezbrannej‰ie ako najúbohej‰ie
zvieratko. Ak by sa v‰ak aj ten najposlednej‰í ãlen Ïivotného reÈazca voãi nám vzbúril, malo by to pre ºudí
fatálne následky. O vzbure rastlín jestvuje horror „DeÀ
trifidov“, o vzbure zvierat e‰te známej‰í „Vtáci.“
Najpozoruhodnej‰ie na na‰om vedomí je to, Ïe sa
dokáÏeme búriÈ aj voãi sebe samému a sebe sam˘m
dokáÏeme robiÈ zle - ãasto aj t˘m, Ïe krivdíme druh˘m,
povy‰ujeme sa nad nich a za kaÏdú cenu ich chceme prekonaÈ, poníÏiÈ alebo aspoÀ ohromiÈ na‰ím väã‰ím a dokonalej‰ím v˘konom.
Asi najviac by sme mali byÈ vìaãní za to, ak do konca Ïivota plasticky a konkrétne pochopíme, Ïe je to zlá
cesta a na‰ím cieºom nie je úspech, ale veselosÈ, ãisté
svedomie a radosÈ zo Ïivota. To v‰etko je naozaj moÏné
aj pri veºkej bolesti a utrpení a to je podstata toho, ãomu nás uãí Kristus. Je smutné, Ïe aj mnohí tí, ktorí sa
povaÏujú za jeho nasledovníkov, ako aj spoloãenstvá,
ktoré vytvárajú, to nechápu a ich cieºom je veºmi ãasto
celkom urãitá dominancia a snaha o v˘nimoãnosÈ na
úkor druh˘ch.
Nech je pochválen˘ Boh, ktor˘ nám cez Krista
a svätého Ducha, ktor˘ medzi nami konkrétne úãinkuje,
dáva pochopiÈ ná‰ vlastn˘, celkom osobn˘ a hlavne
dobr˘ zmysel!
Vlado Gregor

roãník 30 ● december 2020

Stretol som nedávno dve my‰i. Jedna
hovorila druhej: „Budem voliÈ maãky, lebo
sºúbili, Ïe nebudú chytaÈ my‰i.“
Milí moji, demagógia si nachádza stále
nové a netu‰ené dimenzie. Urãite sú poºutovaniahodné javy ako korupcia, protekcionizmus, klientelizmus a podobne, ale
nemusia byÈ vÏdy zlé a uÏ vôbec to nie sú javy práve tie
neodpustiteºné a najhor‰ie. PretoÏe bez toho, aby sa
medzi sebou podporovali ºudia a skupiny ºudí, by sa civilizácia zrútila. Dobre to vystihuje JeÏi‰ v podobenstve o nepoctivom správcovi. Nebudem uvádzaÈ kapitolu a ver‰,
veì mlad‰í a technicky zdatní si to poºahky vygooglia.
Mimochodom, ak by rodiny, spoluveriaci a jednoducho dobrí a milosrdní ºudia nedrÏali spolu, ako by mohol
sústavne vznikaÈ na Zemi doãasn˘ raj, hoci len lokálne
a ãasovo obmedzen˘? Sám by som sa bez otcov˘ch známostí nedostal ani na gymnázium, ani na vysokú ‰kolu,
ktorú som v‰ak aj tak kvôli obludnému mrzaãeniu dejín,
ktoré som tam ‰tudoval, nebol schopn˘ psychicky
dokonãiÈ, hoci intelektuálne ma história od maliãka
nadch˘nala.
Hnevá ma totiÏ, ako sa historické fakty nekriticky prená‰ajú do súãasn˘ch pomerov, bez ohºadu na vtedaj‰ie
moÏnosti a podmienky a ako sa vyrábajú nekritizovateºní
hrdinovia z nereálnych, ba obãas aÏ fanatick˘ch fantastov.
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znamenajú narodenie JeÏi‰a Krista.
Vie sa, Ïe Panna Mária porodila JeÏi‰a
v Betleheme poãas nariadeného sãítania ºudu. Okolnosti sú známe, dokonca od narodenia Krista sa ráta aj
letopoãet a predsa sa objavujú autori
pochybujúci o dátume jeho narodenia. Tak ako je to?
O tom, Ïe letopoãet, ktor˘ dodnes
pouÏívame na Slovensku, je kresÈansk˘,
hádam nik nepochybuje. Vstup JeÏi‰a
Krista do dejín ºudstva ostáva naìalej pre
celú Európu najväã‰ou udalosÈou svojich
dejín. Napriek odvolávaniu sa v európskej
ústave na grécko-rímske korene, vyrastala
na kresÈanskej tradícii. Aj keì Slováci pod
vplyvom ãeskej historiografie, Ïiaº, napriek
väã‰ine vyspel˘ch západoeurópskych národov ako Nemci, Taliani, Angliãania, ·panieli, ktoré pouÏívajú napriek odli‰nej príslu‰nosti k náboÏenstvám dodnes v˘raz
„pred Kristom“ a „po Kristovi“, prijali vo
svojej historiografii na oznaãenie doby
pred narodením Krista a po jeho narodení
formu „pred na‰ím letopoãtom“ a „ná‰ho letopoãtu“. Zavedenie tohto letopoãtu, ktor˘ sa dodnes pouÏíva vo veºkej
ãasti sveta, vznikol v roku 525, keì rímsky
opát sk˘tskeho pôvodu Dion˘z Exiguus za
základ letopoãtu, oznaãovaného ako kresÈansk˘, urãil narodenie JeÏi‰a Krista v spojitosti so sãítaním ºudu za ãias cisára Augusta. Tento letopoãet vychádzal zo starého rímskeho letopoãtu od ãias zaloÏenia
Ríma aÏ po narodenie JeÏi‰a Krista, priãom sa opieral o roky vlád jednotliv˘ch
rímskych cisárov. Je teda nepochybné, Ïe
súãasn˘ letopoãet sa urãuje od narodenia
JeÏi‰a Krista. Exiguus v‰ak vo svojich mimoriadne nároãn˘ch v˘poãtoch sa dopustil chyby, ktorou urobil odch˘lku v súvislosti s aktuálnym letopoãtom o ‰tyri roky,
teda JeÏi‰ Kristus sa narodil v roku 4 pr. K.
Niã v‰ak nemení na skutoãnosti, Ïe k˘m
rímsky kalendár sa rátal podºa rokov panovania jednotliv˘ch cisárov Rímskej rí‰e,
kresÈansk˘ kalendár vychádza z vtedaj‰ieho poznania Exigua o narodení JeÏi‰a
Krista a od tejto udalosti sa meria aj ná‰
letopoãet. ZároveÀ treba podotknúÈ, Ïe
k zauÏívaniu kresÈanského letopoãtu nedo‰lo za ãias autora letopoãtu, ale aÏ po

roku 731. Stalo sa tak pod vplyvom diela
anglosaského mnícha a historika Bédu
Ctihodného (673 – 735) Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Cirkevné dejiny
Anglov), v ktorom opísal cirkevné dejiny
Anglov, poãnúc od cisára Augusta aÏ po
rok zostavenia diela, t. j. 731, keì sa
opieral o v˘poãty Dion˘za Exigua, ktoré
roz‰írením jeho diela sa roz‰írilo do celej
Európy.
● Ako sa teda dospelo k sláveniu
Vianoc?
âo sa t˘ka samotného dátumu slávenia sviatku Narodenia Pána je problematika e‰te zloÏitej‰ia. Dátum narodenia Pána
JeÏi‰a je nám doposiaº neznámy. Termín
slávenia kresÈansk˘ch Vianoc je spojen˘ so
star˘m pohansk˘m sviatkom DÀa boha
slnka. Ten Rimania slávili v deÀ zimného
slnovratu, ktor˘ v ãase raného kresÈanstva
slávili 25. decembra. Tento deÀ povaÏovali za deÀ najdlh‰ej noci a t˘m následné postupné predlÏovanie dÀa a skracovania
noci. T˘mto slávením DÀa boha slnka Rimania i Gréci alegoricky vyjadrovali ústup
tmy z dôvodu prenikajúceho a zosilÀujúceho sa svetla slnka, ktoré pripisovali sile
boha slnka, Rimanmi oznaãovaného Sol
invictus, Grékmi menom Helios a EgypÈanmi menom Ra.
Práve túto dialektiku svetla a tmy,
ktorú vnímali v‰etky kultúry a civilizácie,
vyuÏilo kresÈanstvo, ktoré od helénskeho
sveta prevzalo formu a dátum slávenia
zimného slnovratu a vzdávania kultu bohu slnka, do ktorého vloÏilo kresÈansk˘
obsah. V rámci neho je predstaven˘ Kristus ako to Slnko vychádzajúce z v˘sosti,
o ktorom hovorí Zachariá‰, otec sv. Jána
Krstiteºa, vo svojom chválospeve, zachytenom v Luká‰ovom evanjeliu. Aj poãas veºkonoãnej vigílie, poãas prednesu slávnostného chválospevu Exultet, sa predstavuje
Pán JeÏi‰ ako ten, ktor˘ jasom svojho nehasnúceho svetla zaháÀa noãné temnoty
a temnoty hriechu. Kristus je ten, kto vstupuje do temnoty hriechu tohto sveta, aby
nás svojou smrÈou oslobodil od diabla
a jeho moci a priviedol nás k BoÏiemu
svetlu a pretvoril nás na BoÏie deti kráãajúce v jeho svetle, svetle BoÏej milosti. Posolstvo kresÈansk˘ch Vianoc je v tom, Ïe Boh
neváhal a nebál sa vstúpiÈ do temnoty
hriechu, aby nás z nej skutoãne vyslobodil.

ªuboslav Hromják (vpravo) a Milan S. ëurica na konferencii o biskupovi Vojta‰‰ákovi.
Foto archív

Je to diabol, ão sa bojí Boha a jeho svetla,
pred ktor˘m uniká. Boh je jedin˘ Spasiteº
a záchranca sveta. In˘ záchranca, nech by
sme na neho ãakali, uÏ nepríde. A to je
zdrojom pravej kresÈanskej radosti, prúdiacej z vianoãn˘ch sviatkov. „Kristus, Spasiteº je tu, Te‰iteº sveta je tu“.
● Jedna vec je narodenie JeÏi‰a,
druhá jeho pripomínanie. Je známe,
odkedy sa v Cirkvi slávi BoÏie narodenie?
Najstar‰ím kresÈansk˘m sviatkom,
ktor˘ sa od poãiatku Cirkvi s istotou slávil
je Veºká noc. Vianoce sú urãite starobyl˘m
sviatkom a s veºkou pravdepodobnosÈou
sa slávili od poãiatkov kresÈanstva. Historicky zachytené prvé náznaky o slávení
Sviatku Narodenia Pána moÏno nájsÈ aÏ
v Komentári ku knihe proroka Daniela od
Hypolita, ktorého vznik sa datuje do rozmedzia rokov 303 – 304. Historicky nespochybniteºné je slávenie Vianoc v roku
336, kedy pápeÏ vyhlásil 25. december za
deÀ slávenia Sviatku Narodenia Pána.
● Jestvuje nejaká súvislosÈ medzi
kresÈansk˘mi Vianocami a pohansk˘mi zvykmi na na‰om území?
Samozrejme. Tak ako v starobyl˘ch
civilizáciách, v helénskej kultúre aj u na‰ich pohansk˘ch predkoch dialektika boja
svetla a tmy bola prítomná. U star˘ch Slovanov od konca novembra do zimného
slnovratu, podobne ako starí Gréci ãi Rimania vnímali rovnako v predlÏovaní noci
narastajúcu moc ãarodejníc, stríg, bosoriek, voãi ktor˘m sa na‰i pohanskí predkovia bránili rôznymi poverami (pribíjaním
klincov, sypaním maku, zisÈovaním stríg
prostredníctvom stolãeka) a rituálmi, ako
napr. pálením ohÀa za trúbenia na star˘ch

trombitách v deÀ slávenia kresÈanskej vianoãnej vigílie. Teda ako v Rímskej rí‰i
i u Slovanov je moÏné pozorovaÈ ten ist˘
rozmer boja proti tme zosilnením ochrany
prostredníctvom zintenzívnenia svetla alebo uctievaním slovanského boha slnka
a ohÀa Svaroga ãi Chorsa. Nástupom
kresÈanstva, ktoré sa snaÏilo tieto pohanské zvyky odstrániÈ, predsa len tieto povery a zvyky nevymizli, aj keì sa im v súãasnosti vo väã‰ine prípadov nevenuje ten
náboÏensk˘ rozmer ako v pohanskej minulosti.
● Ak˘ v˘znam vo va‰om Ïivote
majú Vianoce?
KresÈanské Vianoce sú nieãim v˘nimoãn˘m a neopakovateºn˘m. Napriek tomu, Ïe nám v ãasoch komunizmu vtækali
a vnucovali v‰emoÏn˘m spôsobom Vianoce ako sviatky zimy, nepodarilo sa im vytlaãiÈ z nich to, ão robí Vianoce skutoãn˘mi, a to je ich duchovná podstata. E‰te aj
najväã‰í komunistickí pohlavári neraz hºadali spôsob ako sa dostaviÈ, hoci tajne, na
polnoãnú svätú om‰u.
Okrem jedineãnej rodinnej atmosféry
uÏ niekoºko rokov ma poãas slávenia Vianoc dlhodobo sprevádza my‰lienka sv.
Augustína, ktor˘ pri úvahe nad tajomstvom príchodu Spasiteºa na svet ostáva
v nemom úÏase nad BoÏou stratégiou záchrany ãloveka a jeho BoÏieho obrazu,
ktor˘ v sebe ãlovek nosí vo vìaãnosti za
túto milosÈ slovami: „Hºadaj príãinu, hºadaj zásluhu, hºadaj nárok a povedz, na‰iel
si nieão iné ako milosÈ?“
Sviatky Vianoc nevyhnutne neustále
spájam s Veºkou Nocou, pretoÏe Vianoce
sú len poãiatkom, ale Veºká noc vrcholom. Pán JeÏi‰ totiÏ neprichádza na svet
len preto, aby sa narodil v ºudskom tele
a zjavil kus zo svojho boÏského Ïivota, ale
predov‰etk˘m preto, aby nás vykúpil. Narodenie Pána JeÏi‰a bez vykúpenia by nemalo zmysel. Naão by ãlovek poznal Boha, ak by sa k nemu nemal ako dostaÈ?
JeÏi‰ sa tak stáva pre nás cestou k Otcovi.
A predsa tajomstvo BoÏieho narodenia
nás tak bytostne zasahuje. PretoÏe pri pohºade na malé bezbranné dieÈa uloÏené
v jasliach zjavujúceho v‰emohúceho
a mocného Boha, kaÏd˘ ãlovek dobrej
vôle musí precitnúÈ a pokloniÈ sa. Boh,
ktor˘ je v‰emohúci, predsa len zápasí
a prosí o lásku ãloveka. A nemohol si vybraÈ lep‰í spôsob, ak˘m si získaÈ ºudské
srdce a jeho lásku ako v podobe DieÈaÈa.

● Ste pedagógom v KÀazskom
seminári biskupa Jána Vojta‰‰áka
v Spi‰skej Kapitule. O biskupovi Vojta‰‰ákovi ste napísali dve obsiahle
monografie. Vojta‰‰ák bol veºk˘m
odporcom komunistického systému
i jeho väzÀom. V ãom je jeho príbeh
pozoruhodn˘?
V tom, Ïe nikdy, napriek mnoh˘m
nátlakom a zápasom o neho, neprestal
byÈ pastierom, ktor˘ chránil slovensk˘ národ od v‰etkého, ão by mu mohlo v jeho
duchovnej, kultúrnej i národnej úrovni
v nieãom u‰kodiÈ. Od samého poãiatku
preto odváÏne odmietal to, ão sa protivilo
kresÈanskej náuke a nedovolil, aby Ïiadna
ideológia postupn˘m dávkovaním otrávila
duchovn˘ a národn˘ Ïivot Slovákov. Napokon nie v men‰om rade fascinujúca je
jeho vernosÈ Bohu, Cirkvi i národu, napriek tomu, Ïe ho neskôr práve zradcovia
vlasti, ktorí zapredali krajinu Sovietskemu
zväzu a jeho spojencom, nazvali vlastizradn˘m biskupom. Napokon pre svoju
vernosÈ pravde musel obetovaÈ aj svoj
Ïivot.
● Dá sa porovnaÈ vplyv marxistickej a liberálnej ideológie na slobodu
ãloveka?
KaÏdá ideológia, kaÏd˘ –izmus je nebezpeãn˘, pretoÏe sºubuje ãloveku slobodu, o ktorú ºudí napokon okráda. Iba
kresÈanstvo je náboÏenstvom, ktoré ponúka skutoãnú slobodu ãloveku a Àou je
Kristus, ktor˘ nás ako jedin˘ môÏe urobiÈ
slobodn˘mi. KaÏdá ideológia: fa‰izmus,
nacizmus, komunizmus, liberalizmus,
gender ideológia ãi iné ponúkajúce pseudoslobodu sa v‰ak napriek expanzívnosti
napokon vnútorne vyprázdnia a rozpadnú
sa ako domãek z karát. Azda najlep‰ie
sme to videli pri páde komunistického reÏimu, ktor˘ sa tváril ako veãn˘ a nepremoÏiteºn˘. Iba Cirkev tu ostáva naveky a brány pekelné ju nepremôÏu. Napriek útlaku
a prenasledovaniu zo strany totalitnej
komunistickej moci, kresÈanské chrámy
neprestávali byÈ miestami oslavy v‰emohúceho Boha a miestami, kde sa hovorila
pravda a stráÏila, aj keì v obmedzenej
miere, ale predsa, sloboda ãloveka.
● V ostatnom ãase sa venujete
histórii Spi‰ského Podhradia. Jednu
knihu ste uÏ vydali, ìal‰ia je na ceste.
âím je toto mesto pozoruhodné?
Pozoruhodné je uÏ pre svoju v˘nimoãnú pozíciu medzi dvoma unikátnymi

a zároveÀ najdôleÏitej‰ími centrami Spi‰a,
Spi‰sk˘m hradom – symbolom svetskej
moci a Spi‰skou Kapitulou – symbolom
cirkevnej moci. Obe v˘znamn˘m spôsobom ovplyvÀovali Ïivot mesta. Neraz sa
pozornosÈ vedeckej, odbornej i ‰ir‰ej verejnosti sústreìuje práve na tieto dve sídla, priãom Spi‰ské Podhradie, ako tretie
sídlo, zostáva aj napriek svojej pozoruhodnej histórii, architektúre i jeho jedineãn˘m
osobnostiam neraz nepov‰imnuté. Monografie o dejinách a osobnostiach Spi‰ského Podhradia vychádzajú z vnútornej potreby vyplniÈ tieto biele miesta v dejinách
Slovenska. V˘nimoãnosÈ tohto mesta, ktoré by si zaslúÏilo podstatne väã‰iu propagáciu vo svete, potvrdzuje fakt, Ïe na Slovensku nie je veºa miest, ktoré boli zapísané do svetového dediãstva UNESCO.
A pritom Spi‰ské Podhradie so Spi‰skou
Kapitulou, námestiami, Spi‰sk˘m hradom
a Chrámom sv. Ducha v Îehre bolo uÏ
v roku 1993 zapísané do tohto zoznamu
svetového kultúrneho dediãstva.
● Nie je veºa historikov, ktorí
majú moÏnosÈ bádaÈ vo vatikánskych
archívoch. Na Slovensku sa nezachovali písomné pamiatky z obdobia Veºkomoravskej rí‰e, prípadne e‰te star‰ie. Myslíte si, Ïe vo vatikánskych archívoch by sa nieão na‰lo? VyuÏívame
tento zdroj na poznanie vlastnej histórie?
Urãite áno. V prvom rade by bolo potrebné skutoãne pre‰tudovaÈ Register Jána VIII., spojen˘ s pôsobením na‰ich
svät˘ch solúnskych bratov Cyrila a Metoda na na‰om území. Pokiaº viem, tento register nebol doposiaº Ïiadnym slovensk˘m
medievalistom dôkladne preskúman˘ a to
aj napriek tomu, Ïe predstavuje jeden
z najstar‰ích archívnych fondov kedysi Tajného vatikánskeho archívu. Vlani v októbri bol premenovan˘ na Vatikánsky apo‰tolsk˘ archív. VyuÏívanie tohto archívu,
ako aj ostatn˘ch archívov Svätej stolice je
v súãasnosti podstatne lep‰ie ako v minulosti, av‰ak veºakrát v˘znamnou prekáÏkou je jazyková bariéra, nedostatok vnímania vnútrocirkevn˘ch súvislostí a poznania teológie, kánonického práva
a cirkevn˘ch dejín, ktoré neraz mnoh˘m
bádateºom v t˘chto archívoch ch˘bajú.
Narábanie s historick˘mi prameÀmi
a schopnosÈ ãítania dokumentov rozhodne nestaãí.
Eva Zelenayová

roãník 30 ● december 2020
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KLOPTE, A...

List prezidentke SR Zuzane Čaputovej
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Va‰a Excelencia,
so ÏiadosÈou o pomoc a o napravenie krivdy, ktorá
sa chystá, sa na Vás obracajú politickí väzni z organizácie PV ZPKO, najstar‰ej organizácie politick˘ch väzÀov
ãervenej totality. T˘ch väzÀov, ktorí sa svojim utrpením
nespochybniteºne zaslúÏili o pád totality a nastolenie
demokratického reÏimu.
Po parlamentnom schválení návrhu zákona, ktor˘m
sa 24. jún má staÈ pamätn˘m „DÀom obetí komunizmu“ sa na nás obrátili znepokojení politickí väzni a ich
rodinní príslu‰níci z celého Slovenska. Dôvod je, Ïe bol
vybran˘ práve 24. jún na poãesÈ Silvestra Krãméryho,
ktor˘ reprezentuje len malú ãasÈ slovensk˘ch politick˘ch väzÀov, zhruba 15 percent t˘ch, ktorí v roku 1999
odi‰li z na‰ej organizácie a zaloÏili si novú organizáciu.
Táto hlavne vo svojich zaãiatkoch bojovala proti slovenskej ‰tátnosti, za ktorú naopak, veºká väã‰ina na‰ich
ãlenov kruto trpela, ãi bola dokonca urãená na popravu. Takéto malicherné politikárãenie znamená iba ìal‰ie zasievanie rozkolu a nenávisti do na‰ej súãasnej, tak
ÈaÏko skú‰anej spoloãnosti.
VáÏená pani prezidentka,
viackrát ste sa vyjadrili, Ïe sa cítite byÈ hlavou v‰etk˘ch slovensk˘ch obãanov. Teraz máte príleÏitosÈ to
opäÈ raz dokázaÈ a vrátiÈ tak˘to zákon naspäÈ do
parlamentu, aby hºadal in˘ dátum, ktor˘ nebude rozdeºovaÈ na‰u spoloãnosÈ a takto naìalej napomáhaÈ
k rozkladu spoluÏitia, ale aj demokratick˘ch pravidiel
a zvyklostí.
Keby predkladatelia mali ãisté svedomie a nehºadali by iba pár pokútnych bodov pre svoje stranícke triãko, boli by sa urãite obrátili aj na na‰u organizáciu. Je
dosÈ mien a udalostí, ão majú neporovnateºne väã‰iu
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váhu pre na‰u históriu a boj proti komunizmu. Veì sú
aj obete, ktor˘ch odpor proti neºudskej ideológii stál to
najvzácnej‰ie – ich Ïivot. Na pripomenutie ãerveného
teroru by bol urãite vhodnej‰í napríklad 20. február,
keì v roku 1951 boli popravení traja ‰tudenti trenãianskeho gymnázia Anton Tunega, Albert Púãik a Eduard
Tesár. Alebo zloãiny a obete komunizmu treba pripomínaÈ bez ich obetí? Bojíme sa tie zloãiny nazvaÈ pln˘m
menom? Ale to znamená relativizáciu najväã‰ích zloãinov, ão je morálne neprípustné.
Predkladateºke zákona, pani Záborskej, sme e‰te
9. septembra písali ÏiadosÈ o prijatie, aby sme s Àou
mohli tento zákon prediskutovaÈ a predstaviÈ iné, dôleÏitej‰ie mená, ak o nich nevie. A hlavne – aby tie mená
nerozdeºovali, ale spájali politick˘ch väzÀov. Jednoducho nás ignorovala – zrejme pri predkladaní zákona
o obetiach komunizmu práve obete komunizmu nemajú do toho ão hovoriÈ. Priãom v˘sledok bude ten, Ïe
zase bude nejak˘ ãudn˘ dátum v kalendári, o ktor˘
nikto ani nezavadí, pretoÏe niã nehovorí nielen beÏnému obãanovi, ale ani veºkej väã‰ine politick˘ch väzÀov.
VáÏená pani prezidentka,
komunisti tu dlhé roky organizovane ubliÏovali nevinn˘m ºuìom. Teraz sa im ide ubliÏovaÈ znovu. V samostatnej Slovenskej republike a v demokratickom
systéme, za ktor˘ bojovali, priãom niektorí za to zaplatili tú najväã‰iu daÀ.
Podpí‰ete tak˘ zákon, ktor˘ im bude ubliÏovaÈ
znovu? Veríme, Ïe nie, preto sa na Vás s dôverou obraciame.
S úctou
Ing. Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

List predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi
VáÏen˘ pán predseda,
zástupcovia politick˘ch väzÀov Slovenska Vás naliehavo Ïiadajú o prijatie.
Politickí väzni, ktorí majú jednu z najväã‰ích zásluh na
nastolení demokracie nielen svojim utrpením, ale aj charaktern˘m postojom, keì pevne odolávali lámaniu morálky
a kaÏdej slu‰nosti komunistick˘m reÏimom, so znepokojením sledujú súãasné úzko stranícke politikárãenie so zákonmi o nemorálnosti komunistického reÏimu ãi o vyhlásení DÀa boja proti komunizmu.
O ãist˘ch zámeroch predkladateºov t˘chto zákonov ani
o ich profesionalite urãite nesvedãí to, Ïe nena‰li ani kúsok
slu‰nosti, aby oslovili pri ich tvorbe politick˘ch väzÀov
ãervenej totality, dokonca ani t˘ch, ktorí pôvodn˘ zákon
predkladali. Na ústredie na‰ej organizácie, zaloÏenej v roku

1990, ktorá zdruÏuje najviac skutoãn˘ch a rehabilitovan˘ch
politick˘ch väzÀov, nám teraz takmer denne prichádzajú
rozhorãené reakcie na‰ich ãlenov z celého Slovenska.
Tieto základné v˘hrady, dot˘kajúce sa podstaty t˘chto
zákonov, by sme Vám radi tlmoãili pri osobnom rokovaní.
Veríme, Ïe bude naklonené vecn˘m a morálnym argumentom a nie pozostatkom b˘valej ideológie ãi povrchnému
politikárãeniu.
Na‰im ãlenom, politick˘m väzÀom, sa uÏ dosÈ
naubliÏovali komunisti, preto by sme Vás chceli poprosiÈ,
aby ste sa v rámci Va‰ich moÏností priãinili o to, aby sa im
neubliÏovalo zase.
S pozdravom
Ing. Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

RECENZIA

Zrkadlenie
Eva Zelenayová
„Keì myslí‰, tak nehovor, keì hovorí‰, tak nepí‰, keì
pí‰e‰, tak nepodpí‰, keì podpí‰e‰, tak sa neãuduj...“ Táto
skúsenosÈ z desaÈroãí ãervenej totality je spoloãn˘m menovateºom najnov‰ej knihy Evy Zelenayovej. Autorka v nej slovenskému ãitateºovi predkladá v˘ber 55 úvah a 27 rozhovorov,
ktoré uverejnila v „ãasopise tabuizovan˘ch faktov“ Svedectvo. Jej glosy briskne reflektujúce na‰u súãasnosÈ potvrdzujú
nielen talent ‰piãkovej novinárky, ale predov‰etk˘m to, Ïe
kvalitnú Ïurnalistiku moÏno robiÈ len s úctou k pravde, bez
politickej korektnosti. Jej texty svedãia o osobnej nebojácnosti, ojedinelej obãianskej angaÏovanosti a pravdovravnosti,
ktorá sa zo slovenskej spoloãnosti dnes vytráca.
Slovensko sa opäÈ ocitá tam, kde uÏ raz bolo. Tentokrát
dobrovoºne, priãinením t˘ch Sloveniek a Slovákov, ktorí sa
za lep‰í obrok opäÈ raz driapu na cudzie bodáky. Znova nám
chcú zakazovaÈ slobodne myslieÈ, smelo hovoriÈ, písaÈ bez
obáv z moÏn˘ch negatívnych následkov, podpísaÈ sa nedbajúc na moÏné nebezpeãenstvo.
Aj preto je jedineãn˘m mementom a vysoko aktuálnou
séria rozhovorov, ão nám pripamätúva osudy t˘ch muÏov
a Ïien, ktorí verní svojmu kresÈanskému svetonázoru, z lásky
k slovenskému národu a v borbe za ‰tátnu samostatnosÈ Slovenska na vlastnej koÏi a na koÏi svojich najbliÏ‰ích preÏívali
peklo totalitného reÏimu a desaÈroãia zaÏívali to, „ão Dante

nevidel“: stelesnené zlo, ºudskú zlobu, kobky komunistick˘ch
koncentrákov a väzníc, streºbu na hraniciach, Ïivot v tieni
‰ibeníc, vyhasené Ïivoty mlad˘ch, star˘ch, zniãené rodiny...
Zrkadlenie Evy Zelenayovej pripomína, aby sme nezabúdali, Ïe to v‰etko sa môÏe ão nevidieÈ zopakovaÈ.
Jozef M. Rydlo

Zostavil Martin Lacko
V uplynul˘ch dÀoch vy‰la pod t˘mto názvom v Slovenskom dejepisnom
spolku Bytãa zaujímavá kniha ver‰ov
slovensk˘ch exilov˘ch básnikov, ktorú
zostavil historik Martin Lacko. Je v nej
v zaraden˘ch 115 básni a osem epigramov od autorov, ktor˘ch z rozliãn˘ch
dôvodov postihol v polovici 20. storoãia osud emigrantov. Napriek tomu, Ïe
boli nútení ÏiÈ v krajinách vzdialen˘ch
stovky ãi tisícky kilometrov, v srdciach
zostala natrvalo ich domovom. Hoci
boli nútení ÏiÈ naplno v nov˘ch podmienkach v dovtedy pre nich cudzom
svete, zdruÏovali sa v krajansk˘ch spolkoch, organizovali podujatia v rodnom
jazyku, stretávali sa na bohosluÏbách,
vydávali tlaã, rozliãn˘m spôsobom
udrÏiavali so svojou rodnou krajinou
kontakt cez svojich rodinn˘ch príslu‰níkov, priateºov a svoj vzÈah k nej
vyjadrovali aj mnoh˘mi ver‰ami.

Kniha je rozdelená do siedmich
ãastí: Ozveny teroru, Osud uteãenca,
Spevy o národe a domovine, Mart˘ri
a osobnosti, Zradcom a odrodilcom,
Modlitby za vlasÈ a Epigramy. Ako

uvádza podnadpis sú z rokov 1945 1988, zozbierané z rozliãn˘ch zbierok,
kalendárov, roãeniek, almanachov, samizdatov, ktoré vy‰li väã‰inou v zahraniãí. Pri kaÏdej básni je uvedené odkiaº
bola prevzatá aj keì to nevyluãuje, Ïe
mohla byÈ uverejnená aj v inej publikácií. Kniha má 270 strán, je broÏovaná
a na titulnej strane je ãiernobiela fotografia typickej slovenskej krajiny pripomínajúca obdobie, kedy ju mnohí autori opú‰Èali. Je v nej tvorba predov‰etk˘m exilovej vlny po roku 1945 resp.
1948 a my‰lienky slobody, ktor˘m
zostali verní poãas celého Ïivota zostávajú aktuálne aj dnes. Príhovor zostavovateºa Martina Lacka BolesÈ nielen
exilová pribliÏuje ãitateºom dôvody exilu a podmienky v Àom a oboznamuje
aj so slovenskou exilovou literatúrou,
z ktorej nie v‰etko doteraz vy‰lo tlaãou.
V závere je 25 krátkych medailónov
autorov básní.
ªudovít Ko‰ík
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STALO SA
1. decembra 1989 vláda âSSR
nariadila zru‰iÈ drôtené zátarasy na
hraniciach s Rakúskom, ktoré slobodn˘ svet naz˘val „Ïeleznou oponou“.
2. decembra 1946 sa zaãal proces proti J. Tisovi, A. Machovi a F. ëurãanskému pred Národn˘m súdom
v Bratislave. âlenmi senátu boli: predseda Igor Daxner a ‰iesti prísediaci,
v‰etci evanjelického vyznania, alebo
ateisti. Îalobcami boli ªudovít Rigan,
Juraj ·ujan a vojensk˘ prokurátor plukovník Anton Ra‰la.
4. decembra 2006 zomrel pápeÏsk˘ legát, prenasledovan˘ komunistick˘m reÏimom, Mons. Viktor
Trstensk˘
6. decembra 2006 zomrel dlhoroãn˘ ãlen a funkcionár krajskej poboãky v Îiline Emil Rafaj.
10. decembra 1947 bol na trest
smrti zastrelením odsúden˘ generál armády SR a veliteº R˘chlej divízie Jozef
Turanec. Neskôr mu trest zmenili na

30 rokov väzenia. Zomrel vo väznici
v Leopoldove v roku 1957.
14. decembra 1948 vláda rozhodla presunúÈ 65 000 verejn˘ch
zamestnancov „do v˘roby“. I‰lo o prvú masovú diskrimináciu politicky
„nespoºahliv˘ch“ obãanov brutálnym
zníÏením ich spoloãenskej pozície
a pracovn˘ch ziskov. Tieto opatrenia
pokraãovali aj zaãiatkom päÈdesiatych
rokov a postihli 75 000 obãanov.
22. decembra 1948 zomrel slovensk˘ arcibiskup Karol KmeÈko, sídeln˘ biskup nitriansky. Jeho nástupcom
sa stal Eduard Nécsey.
22. decembra 1949 schválilo
Predsedníctvo ÚV KSâ návrh na mocensk˘ zákrok proti klá‰torom.
27. decembra 1992 zomrel v Bratislave b˘val˘ poslanec Slovenského
snemu a najbliÏ‰í spolupracovník Karola Sidora, komunistick˘m reÏimom
prenasledovan˘ Pavol âarnogursk˘.
31. decembra 1992 zanikol ‰tát-

ny útvar âeská a Slovenská federatívna
republika.
December 1987. Vy‰e 500 000
ºudí podpísalo petíciu katolíkov za náboÏenskú slobodu. Iniciatíva vy‰la
z Moravy, ale najväã‰iu odozvu vyvolala na Slovensku (vy‰e 300 000 podpisov).
December 1955. Podºa odhadu
nemeckého historika J. G. Hoenscha
bolo v âesko-Slovensku 230 „nápravn˘ch zariadení“ (väzníc, pracovn˘ch
táborov, uránov˘ch baní a pod.)
a v nich 240 000 uväznen˘ch obãanov, z ktor˘ch asi 80 percent za politické „zloãiny“.
V rokoch 1948 – 1955 bolo v socialistickom âesko-Slovensku materiálne zniãen˘ch 27 500 000 kníh, z najväã‰ej ãasti to boli publikácie zhabané
v klá‰toroch a v in˘ch náboÏensk˘ch
in‰titúciách a pansk˘ch sídlach. ëal‰ie
státisíce vzácnych vydaní boli rozpredané zahraniãn˘m antikvariátom.
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Kde sa končí hranica trpezlivosti
Mlad˘ ãlovek je iste ãastej‰ie agresívny, ale urãite aj preto, Ïe
je e‰te neskúsen˘ a neist˘. âasom v‰ak, vìaka skúsenostiam
a BoÏej milosti, nachádza tú hranicu, ktorej prekroãenie uÏ nie je
únosné ani pre neho, ani pre jeho blízkych. Súãasn˘ tlak na ºudí
a ich bezprecedentná manipulácia spôsobujú, Ïe celkom urãite
hranicu únosnosti prekraãujú.
Re‰pektovaÈ vonkaj‰iu moc je iste potrebné a uÏitoãné a hocijak˘ poriadok je lep‰í ako anarchia, ale teraj‰í fyzick˘ a psychick˘
tlak na ºudí, ich rodiny a spoloãenstvá, uÏ presahuje znesiteºnú
mieru. JeÏi‰ iste odporúãal do maximálne moÏnej miery poslu‰nosÈ autorite a napriek prísnej kritike re‰pektoval aj duchovné autority svojej doby. Hovoril o nich ako o t˘ch, ktorí síce dobre hovoria, ale uÏ podºa toho nekonajú. âo v‰ak, keì na‰e svetské i duchovné autority uÏ ani dobre nehovoria a nielen cudzia, ale uÏ ani
vlastná ºudská dôstojnosÈ pre nich niã neznamená?

Pastier má brániť svoje stádo
JeÏi‰ nás v Evanjeliu podºa Jána (17, 9) upozorÀuje - na rozdiel od pápeÏa Franti‰ka - Ïe neprosí za svet, ale za t˘ch, ktor˘ch
mu jeho Otec dal. Súãasná situácia vo svete je taká, Ïe vrchnosti
nás priamo Ïiadajú, aby sme svojim blízkym a na nás odkázan˘m
ubliÏovali a v prvom rade brali ohºad nie na veãné a ºudské, ale na
akési núdzové a doãasné ani nie zákony, ale len vyhlá‰ky a vestníky. A ná‰ hlavn˘ pastier sa k tomuto v‰etkému pripája a zdá sa, Ïe
viac mu záleÏí na konaní a plánoch globálne etablovan˘ch svetsk˘ch autorít, neÏ na slobode vlastn˘ch trpiacich, zúfal˘ch a po-
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maly uÏ dokonale dezorientovan˘ch oveãiek. Máme byÈ prísni,
disciplinovaní a dobrovoºne sa obmedzovaÈ.
Akú má v‰ak logiku zatváraÈ prevádzky a podniky, kde sa
ukáÏe pár ºudí za hodinu a mohutné obchodné, finanãné a informaãné spoloãnosti fungujú ìalej bez ak˘chkoºvek problémov, dokonca zisky neb˘valo navy‰ujú?

Niet nad sedliacky rozum
âlovek má zl˘ pocit, Ïe ak do novembra ’89 platilo heslo
„Proletári v‰etk˘ch krajín, spojte sa“, tak teraz zaãala platiÈ mantra „Vírusy v‰etk˘ch krajín, spojte sa!“ Obe tieto heslá fungujú
ako biãe a kyjaky na t˘ch ºudí, ktorí chcú len to, aby oni a ich rodiny dôstojne Ïili a hlavne preÏili.
Vírusy iste existujú a spôsobujú choroby, ale nemôÏu byÈ zámienkou pre zavádzanie celosvetového policajného ‰tátu a pre
nekompromisné oddeºovanie poslu‰n˘ch od takzvane neposlu‰n˘ch a o trestanie, ba aÏ likvidáciu nepohodln˘ch ºudí, ktor˘m uÏ
pomaly, ale isto, zakazujú sa na nieão aj op˘taÈ.
Je nepochybne uÏitoãné a prikazuje sa modliÈ za na‰ich duchovn˘ch i svetsk˘ch predstaviteºov, ctiÈ si ich a poslúchaÈ. Ale len
v tom prípade, ak sú ich usmernenia v súlade s BoÏími a svetsk˘mi
zákonmi a nepáchajú na ºuìoch zloãiny proti ºudskosti.
Re‰pektujeme, Ïe existuje kontrola, ale nemajte ãloveka za
vola! Nekopte pre nás aÏ také hlboké jamy, lebo veºmi skoro
padnete do nich aj vy sami! To platilo v ãasoch písania Biblie
a platí to aj dnes.
Vlado Gregor

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRISPELI NA ČINNOSŤ

V decembri 2020 si pripomíname
v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov. Spomíname aj na t˘ch,
ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.
40 rokov
·tefan Drábek, Nitra
21.12.1980

84 rokov
Helena Stanãíková, Brezno
1.12.1936
Mária Gregu‰ová, Nitra
6.12.1936
Hedviga Slivková, Ilava
20.12.1936
Natália Hockicková, Spi‰ské Podhradie
15.12.1936

65 rokov

86 rokov
·tefan Hrizák, PovaÏská Teplá 25.12.1934
Anastázia Kulá‰ová, Bratislava 15.12.1934

Ing. Miroslav âatár
5.12.1955
Eva Habánková, Trenãín
23.12.1955
Ing. L˘gia Machoviãová, Bratislava
16.12.1955

70 rokov
Bc. Vlasta Berková, Trnava
ThMgr. Ignác Juru‰, Dlhá

2.12.1950
5.12.1950

75 rokov
Emília Melková, Bratislava

29.12.1945

80 rokov
Ing. Anton Ondrejka, Bratislava 4.12.1940

88 rokov
Matej Benãík, Komárno

16.12.1932

89 rokov
Gustáv Hrabovec, Doln˘ Kubín
24.12.1931
Pavol Kuºa, Levoãa
18.12.1931
90 rokov
Ján Volansk˘, Îilina

25.12.1930

81 rokov
Jaroslav Bako‰, Nem‰ová
Marta Barto‰ová, Trenãín

28.12.1939
27.12.1939

91 rokov
Eva Slimáková, Limbach
22.12.1929
MUDr. Mária SlugeÀová, Levoãa
25.12.1929

82 rokov
Melánia Straková, Pie‰Èany
Ing. Viliam Zopp, Bratislava
Eva Karnayová, Michalovce

25.12.1938
2.12.1938
11.12.1938

94 rokov
Valéria Mito‰inková, Bratislava16.12.1926
Anna Mazáková, Púchov
17.12.1926
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

Šesť rokov bez Karola Šranka

Nezabúdame na ná‰ho b˘valého ãlena a hospodára na‰ej RO PV ZPKO v Nitre
Karola ·ranka. Pri príleÏitosti ‰iesteho v˘roãia jeho úmrtia boli sme sa 20. novembra pokloniÈ pri jeho hrobe vo Veºkom
Lapá‰i. Zaspomínali sme na neho, poloÏili
kvety na hrob, zapálili svieãky a tichou
modlitbou sme sa rozlúãili: Agáta Fi‰erová, Jana Vere‰ová, Jozef Turãek a predsedníãka organizácie AlÏbeta Loudová.
(al)

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,
priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo zápasí
s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje
plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãaso-

pisu. Ak nebude 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 02-526 381 56.
Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
Mária Halexová, Banská Bystrica 10 EUR
Jolana ·vihoríková, Hajská
20 EUR
Viktor ·imonoviã, Levice
80 EUR
Ing. Marián Hromádka, Trnava 20 EUR
RNDr. Janka Javorová, Bratislava 10 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava
10 EUR
ThMgr. Ignác Juru‰, Dlhá
1000 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

ROZLÚČILI SME SA
✞ Vo veku 88 rokov, 12. novembra
2020, zomrel Anton TOMÍK z Bratislavy, jeden zo zakladajúcich ãlenov na‰ej
organizácie v roku 1990, ãlen poboãky
PV ZPKO Bratislava - mesto. Posledná
rozlúãka sa konala 18. novembra 2020
na Martinskom cintoríne v Bratislave za
úãasti najbliÏ‰ích ãlenov rodiny. Za PV
ZPKO sa vzhºadom na obmedzen˘ poãet úãastníkov pohrebu zúãastnil len
predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda.
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 67 rokov,
23. novembra 2020, zomrel Marián
·UMAN BURDEJ z Bratislavy, ãlen
poboãky PV ZPKO Bratislava - mesto.
Posledná rozlúãka sa konala 27. novembra 2020 v krematóriu v Bratislave.
✞ Vo veku 88 rokov, 18. novembra
2020, zomrel Franti‰ek BOÎA z Bardejova, ãlen poboãky PV ZPKO v Humennom. Posledná rozlúãka sa konala 21.
novembra 2020 na mestskom cintoríne
v Bardejove.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ
● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej
Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.
Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej korektnosti, 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.

roãník 30 ● december 2020

PRIPOMÍNAME SI

■ Úradné hodiny v kancelárii
Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave
na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok 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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17. NOVEMBER - SLOVOM A OBRAZOM

Na pamätníku pribudli ďalšie mená
a zlikvidovaných na úteku. Mená zlikvidovaných na úteku sa nachádzajú na tabuliach v prvom rade a pokračujú na prvej tabuli
v druhom rade po čiaru. Pod ňou sú mená umučených a popravených a na ostatných dvoch tabuliach mená umučených.

roãník 30 ● december 2020

Tohtoročný Deň boja za slobodu a demokraciu síce poznamenali opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, napriek
tomu naša organizácia počas pietnej spomienky odhalila šesť
nových pamätných tabúľ s menami popravených, umučených

Pri vchode do cintorína v bratislavskej Vrakuni je umiestnená tabuºa, ktorá informuje náv‰tevníkov o umiestnení pamätníka obetí komunizmu. ● Nápis na stæpe kríÏa pripomína jeho pôvod.
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