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Svätopluk známy neznámy
Dokonãenie z minulého ãísla

Spôsobil rozkol v Cirkvi
u Slovákov negatívny postoj
k Svätoplukovi? Poliaci, âesi,
Maìari, Rusi, Chorváti... napriek
tomu, Ïe sam˘ch seba odvá-
dzajú od Svätopluka, nepokla-
dajú ho za dôleÏitého. Nepasuje
im do  ich národn˘ch kon‰truk-
cií. Kráºovstvo Svätopluka bolo
skôr, neÏ sa formovali dynastie
strednej a v˘chodnej Európy
a predsa si o nás myslia, Ïe sme
nehistorick˘ národ. Postava krá-
ºa Svätopluka a jeho v˘znam
pre Európu je dodnes aktuálny.
Preão o Àom vieme tak málo?
Tridsiate v˘roãie obnovenia slo-
venskej ‰tátnosti bolo impul-
zom, aby sme sa o svojich deji-
nách porozprávali s profesorom
Martinom HOMZOM, vedúcim
Katedry slovensk˘ch dejín Filo-
zofickej fakulty UK. 

● âo vás osobne fascinuje na
osobnosti tohto veºkého panov-
níka?

Predov‰etk˘m skutoãnosÈ, Ïe
naozaj vy‰iel z Nitry, ale on Nitru ne-
smiernym spôsobom presiahol. Tak,
Ïe sa mu podarilo  k nitriansku priãle-
niÈ Moravu, t˘m Ïe Moravania si ho
vybrali za svojho  panovníka. No a ão
je dôleÏité, okrem  okolit˘ch kme-
Àov, ktoré pokresÈanãoval spolu so
sv. Metodom, tak vlastne priãlenil

rímsku a vtedy uÏ aj rí‰sku Panóniu,
kedysi patriacu Pribinovi,  Koceºovi
potom Arnulfovi, a to bol veºmi dô-
leÏit˘  moment. Lebo on v tej chvíli
vytvoril politick˘ koncept toho, ão
dnes môÏeme nazvaÈ podºa existujú-
cich prameÀov Regnum Sclavorum,
Kráºovstvo Slovanov. 

Pokraãovanie na 10. strane

Prof. Martin Homza Foto Eva Zelenayová
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Keď si s vďačnosťou pripomíname obnovenie
slovenskej štátnosti, musíme sa vrátiť k našim kresťan-
ským a národným koreňom a nemôžeme si nevšim-
núť  prosbu zomierajúceho Cyrila, ktorý je duchov-
ným testamentom aj pre náš národ: „Pane Bože
môj, ...Ktorých si mi dal, ako tvojich Tebe odo-

vzdávam, spravuj ich svojou mocnou pravicou, skry ich pod
ochranu svojich krídel...“

Nepochybne nás  Božia dobrota sprevádzala celé nasledujúce
obdobie a cez  tieto stopy cyrilo-metodstva, ktoré nás upevňovali
nielen v jednote s Večným mestom, ale prehlbovali aj naše vedomie
s vlastnými dejinnými osudmi. Preto tieto hodnoty zostávajú pre náš
národ zvlášť prameňom obnovy tých duchovných síl, ktoré nás
udržali pri živote po celé tisícročie. 

Vytrhnúť tieto hodnoty  z našich dejín  by znamenalo negovať
a falšovať ich, ako sa vyjadril kardinál J. Tomko: „V dejinách slo-
venského národa je kresťanská tradícia pevným hlboko zasade-
ným stromom, ktorý napriek prekážkam a kultúrnemu útlaku nikdy
sa nepodarilo vyvrátiť.“

Sila národa je v jeho prazáklade, v etnocite, v jeho spôsobe ži-
vota, ako to bolo u našich predkov, kde vidieť:  skromnosť, ale aj ne-
poddajnosť, vôľu žiť... Zaiste sme neboli „holubičím národom,“ ale
ani krvilačným, dobyvateľským.

Cesta k našej národnej samostatnosti bola vykupovaná celé stá-
ročia ťažkými zápasmi i veľkými obeťami. To nemožno z historickej
pamäti vymazať. Veď vývin vzťahu lásky k vlasti je vývinom usporia-
danej lásky, teda evanjeliovej, v ktorej sa nenachádza vlastnícky
prvok. Pretože byť patriotom neznamená byť vazalom a sluhom
pragmatickej politiky. Byť vlastencom neznamená povýšiť ideu ná-
roda nad ideu kresťanstva a ľudstva, národ nad iné národy.   

Napriek rôznorodej nepriazni v minulosti,  zostali sme v živom
spojení s Rímom až do týchto čias. Medzi mnohé prejavy jeho po-
zornosti spomeňme vyhlásenie  Slovenskej cirkevnej provincie v r.
1977, ktoré sledovalo hranice Slovenska, aj keď ešte v rámci fede-
rácie. Toto cirkevné opatrenie sa stalo významným aj pre rast v pod-
vedomí vlastnej kultúrnej a geopolitickej identity, čo nemožno obísť
aj v súvislosti so vznikom druhej Slovenskej republiky (1993). 

Významný básnik Milan Rúfus tento význam objasňuje: „Rím
nekodifikuje podobné rozhodnutia unáhlene a už vonkoncom nie
náhodne. Skôr naopak – niekedy s nimi pre istotu pridlho mešká...
Vlády prichádzajú a odchádzajú, no Kristov stolec stojí a jeho nohy
sú vrastené hlboko do osudov ľudstva. Ešte vždy. V tom spočíva pre
nás prevratný význam onoho dokumentu. Je v ňom už nielen prvok
nádeje. Je v ňom naša prvá novoveká identifikačná karta, vystavená
najvyššou morálnou autoritou svetového spoločenstva.“

Nedá sa totiž hovoriť o budúcnosti nášho národa, aj štátu,

pokiaľ pohŕdame tradíciou - aj cyrilo-metodskou. Benedikt XVI. pri-
pomína, že dynamika duchovného rastu človeka i spoločnosti sa
prejavuje v prijímaní a odovzdávaní, čo je vlastne základný princíp
tradície.  Tradíciu teda vždy tvoríme, obnovujeme, dotvárame, ale aj
preberáme, osvojujeme si, vyberáme – a kompletizujeme. Tento po-
jem je nesmierne široký a nemá svoj význam len v náboženskom ži-
vote, ale je súčasťou života jednotlivca aj spoločnosti. Vytvára v nás
skutočnú zodpovednosť, ako i toleranciu, rešpekt a úctu k druhému,
ale aj k predchádzajúcim generáciám. Rovnako tak nám pomáha
trpezlivo a s odvahou hľadieť do budúcnosti a dôverovať tým, čo prí-
du po nás.

Máme na to všetky predpoklady. Na Devíne 5. júla 2008 kar-
dinál J. Ch. Korec s hrdosťou, v tomto duchu, povedal: „Nie sme
včerajší, máme hlboké historické korene. To je naša hrdosť navo-
nok pred Európou. Pre vnútorný život nášho Slovenska je to zas
výzva vážne chápať zmienku o cyrilo-metodskej zmienke v Pre-
ambule Ústavy Slovenskej republiky a žiť podľa tejto tradície. Pre-
tínať korene a chcieť sa odtrhnúť od veľkých mravných a nábo-
ženských síl týchto našich koreňov by bolo samovraždou kultúry
a národa...“

Historik A. Hrnko  uvádza v tomto zmysle: „Hrdý a sebavedo-
mý občan – a k sebavedomiu patrí aj zdravé historické vedomie –
sa totiž omnoho ťažšie manipuluje.“ Žiaľ, v názoroch na mnohé uda-
losti zo svojich dejín sme hlboko rozštiepení. Problém však nie je
v dejinách, ale v nás. Pokiaľ sa nezjednotíme v otázke budúcnosti
nebudeme schopní sa zjednotiť ani v základných názoroch na mi-
nulosť. Pritom si treba uvedomiť, že  tradované hodnoty, ktoré po-
chádzajú od predchádzajúcich generácií, sú predovšetkým naším
dlhom voči budúcim. Aj teraz rozhodujeme, či ich zdedia aj naše
deti a naši vnuci. Boh nás v tomto čase ustanovil za správcov a to je
zodpovedná úloha, ku ktorej treba pristupovať s patričnou vážnos-
ťou a zodpovednosťou.

Iste je vhodné aj v tejto chvíli pripojiť sa v duchu  k prosbe sv.
Cyrila   za náš národ a všetkých obyvateľov našej vlasti modlitbou
prof. A. Hlinku, ktorá zaznela v prvých minútach vzniku Slovenskej
republiky v r. 1993: „...Samostatnosť, ktorej sme sa dožili, prijíma-
me ako dar Tvojej prozreteľnosti a pokladáme ho za zmluvu me-
dzi Tebou a obyvateľmi krajiny medzi Tatrami a Dunajom. Nesmr-
teľný vládca čias prebývaj s nami, buď v tejto krajine doma ako
náš prozreteľný Otec a pomocník v každej núdzi. Daj vládcom
tejto krajiny Ducha múdrosti a prezieravosti, spravodlivosti a ne-
zištnosti, obetavosti a pevnosti, daj občanom tejto krajiny Ducha
bratstva a znášanlivosti, vzájomnej úcty a pomoci, svornosti a to-
lerancie. Buď našim Bohom a my budeme Tvojim ľudom.“

Viliam Judák
biskup Nitrianskej diecézy
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Veľmi dôležitou hodnotou nášho života je pamäť. Nielen osobná, ale aj pamäť národa.



Márie Šidovej

● Ako sa vám Ïije dnes?
Za v‰etky hrôzy, ktoré boº‰evici

spôsobili svojim spoluobãanom v ãase
mieru, sa nikto neospravedlnil. TakÏe
nie je odpustenie, zloba pokraãuje.
Som sklamaná.

Lep‰ej úcty sa neu‰lo ani vojakom,
ktorí nepreÏili svetovú vojnu. Majú cin-
toríny, kde sa im vzdáva pocta, ktorá
im patrí - pri‰li o Ïivot.  

Máme 17. november, keì sa stre-
távame pri tabuliach umuãen˘ch, po-
praven˘ch. Právom sa dá povedaÈ mu-

ãeníkov, ktorí iste odpustili svojim bra-
tom - vrahom. PripraviÈ niekoho o Ïi-
vot je veºmi váÏna vec. Kedy sa spa-
mätajú? âas beÏí, nedá sa zastaviÈ. Îi-
jeme naozaj veºmi zbesilé ãasy. 

Nech nás Boh neopustí. 

Mária ·idová sa narodila 
2. augusta 1937 v Liptovskej

·tiavnici. Keì vypuklo SNP jej rodiãia
schovali  piatich vojakov Slovenskej
armády, ktorí sa nechceli zapojiÈ do
nieãoho, ãomu nerozumeli. Poskytli
útoãisko aj pátrovi Jánovi Hutyrovi na
úteku. Rodina sa dostala pod dohºad
·tB. Márii nedovolili ‰túdium medicíny,
problémy mala aj s moÏnosÈou za-
mestnaÈ sa. V apríli 1958 ju zatkli. Do
8. septembra bola vo vy‰etrovacej väz-
be, 12. septembra si vypoãula rozsu-
dok – rok a pol väzby za to, Ïe bola
nepriateºsky nápomocná proti ºudovo-
demokratickému zriadeniu.

(zl)

SLOVO NA ÚVOD

3

Zakladatelia KDH si
zvolili názov, ktor˘ mal byÈ
zárukou pre kresÈanského

voliãa na Slovensku. IbaÏe stal sa ‰títom,
aby zakryl  falo‰nú tvár kresÈansko-demo-
kratick˘ch politikov.

KresÈanskodemokratické hnutie sa naj-
prv vymedzovalo voãi komunistom. Logic-
ky, veì vodca boº‰evikov V. I. Lenin oznaãil
náboÏenstvo za ópium ºudstva. Napriek to-
mu sa KDH v roku 1994 spojilo s SDª,
transformovanou komunistickou stranou,
aby prevzalo moc v ‰táte. Nakrátko, ale
v roku 1998 to zopakovalo. A nielen to.

Zakladateº KDH Ján âarnogursk˘ v 90.
rokoch tvrdo vystupoval voãi liberalizmu
a v roku 1998  hnutie neváhalo vytvoriÈ
koalíciu aj s liberálmi. Niet poch˘b, Ïe po
voºbách v roku 2024, ak by sa dostali do
parlamentu, vytvorili by koalíciu aj s progre-
sívcami. S politikmi, ktorí presadzujú kultú-
ru smrti, genderizmus, tak oãividne bojujú-
ci proti Cirkvi a hodnotám, na ktor˘ch je
vybudovaná. 

BlíÏia sa voºby a KDH sa usiluje zaujaÈ.
Ku DÀu boja za slobodu a demokraciu pri‰-
lo s vyhlásením. V Àom  poÏaduje Hegero-
vu vládu zriadiÈ národné múzeum obetí ko-
munizmu - „Národné múzeum obetí ko-
munizmu by bol jeden z dôleÏit˘ch prvkov,
ktor˘ by upozorÀoval, Ïe Ïivot v slobode
nie je samozrejm˘ a varoval by pred hrôza-
mi návratu k totalitnému reÏimu. Spomína-
li by sme si tak na ºudí, ktorí trpeli v období

zloãineckého komunistického reÏimu v ro-
koch 1948 aÏ 1989 a ktorí sa v˘znamne
podieºali na tom, Ïe tento reÏim napokon
padol,“ uviedol predseda KDH Milan
Majersk˘.

Na Slovensku existujú múzeá obetí ko-
munizmu ãi zloãinov komunizmu, ale ich
zriaìovateºom nie je ‰tát. PV ZPKO roky
Ïiada predstaviteºov  ‰tátu, aby  zaloÏili mú-
zeum obetí komunizmu. Bezv˘sledne. Po-
zoruhodn˘m na vyhlásení KDH je skutoã-
nosÈ, Ïe vyz˘vajú zriadiÈ Národné múzeum
obetí komunizmu.  Ako sa KDH zaslúÏilo
o slovensk˘ národ? âi i‰lo o Deklaráciu

o zvrchovanosti SR,  Ústavu SR ãi zákon
o zániku spoloãného ‰tátu, vÏdy boli proti.
Dokonca priamemu úãastníkovi rokovaní
s poslaneck˘mi klubmi vo federálnom
zhromaÏdení Matú‰ovi Kuãerovi oznámili,
Ïe „oni sú zásadne proti vzniku Slovenskej
republiky, Ïe oni ani jedn˘m hlasom ne-
podporia vznik samostatného Slovenska“.
TakÏe o ão ide KDH, keì Ïiada vytvorenie
národného múzea...? 

KDH a národné? Nikdy nebolo, ibaÏe
sa blíÏia voºby, je potrebné vyslaÈ signál
svojim voliãom. Dajú sa oklamaÈ ako vÏdy
doteraz? 

KDH sa postavilo za Vladimíra Jukla,
s ktor˘m sa rozi‰iel Ján Chryzostom kardi-
nál Korec. Ná‰ zosnul˘ ãlen Anton Seme‰
o Àom povedal: „Keì SNR odhlasovala

Deklaráciu o zvrchovanosti SR, o dva dni
neskôr sa pridala Konferencia biskupov
Slovenska. No hneì na druh˘ deÀ pri‰li
Krãméry s Juklom za kardinálom Korcom
a Ïiadali ho, aby sa od toho di‰tancoval. On
ich vyhodil.“

KDH sa zastalo b˘valého arcibiskupa
Róberta Bezáka. Aj od neho sa kardinál Ko-
rec di‰tancoval. Bola som svedkom toho,
keì povedal, Ïe sa mu pri‰iel Franti‰ek Mik-
lo‰ko ospravedlniÈ za podporu Bezáka.
A e‰te v ten deÀ viedol vo Viedni tlaãovú
konferenciu, na ktorej Bezáka obhajoval.

Otec Anton Srholec zaãiatkom 90. ro-
kov  polarizoval spoloãnosÈ podºa toho, ko-
ho volí. Na voliãov koalície HZDS, SNS, RSS,
ZRS zaútoãil: „Kto vysvetlí babkám na dedi-
nách, Ïe ich viera, ktorú tak horlivo vyzná-
vajú im nie je niã platná, ak idú na druhej
strane proti pravde, láske a v‰etk˘m morál-
nym zásadám t˘m, Ïe volia mravne padl˘ch
a skorumpovan˘ch ºudí?“ Takúto „lásku“
hlásal otec Srholec. O Cirkvi povedal: „Ka-
tolícka cirkev je posledná ba‰ta totalitného
vedenia ºudí pod plá‰tikom BoÏieho.“  

V KDH na‰li útoãisko predov‰etk˘m
(ne)kresÈanskí a (ne)slovenskí karieristi.
Národná karta v rukách KDH  je taká nepri-
rodzená, ako muÏ v Ïenskom obleãení.
Obyãajn˘ voliã to v‰ak nepostrehne. Veì
ako by mohli kresÈanskí demokrati klamaÈ? 

Ako doteraz.  
Eva Zelenayová

šéfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

SPÝTALI SME SA
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Pri Centrálnom pamätníku popra-
ven˘m a umuãen˘m politick˘m väz-
Àom komunizmu v bratislavskom cin-
toríne VrakuÀa sa 17. novembra, pri
príleÏitosti DÀa boja za slobodu a de-
mokraciu uskutoãnil pietny akt klade-
nia vencov. Ako po iné roky zúãastnil
sa ho b˘val˘ prezident SR Ivan Ga‰pa-
roviã, z ústavn˘ch predstaviteºov sa
aktu zúãastnil predseda NR SR Boris
Kollár, minister ‰kolstva Ján Horeck˘,
zástupcovia ìal‰ích ministerstiev a ãle-
novia diplomatického zboru, Ústavu
pamäti národa, KPVS a najmä ãlenovia
a funkcionári PV ZPKO z celého Sloven-
ska. Pamiatku obetí komunizmu si ucti-
li aj viacerí obãania Bratislavy. 

Slávnostn˘ akt sprevádzala hudba
Ministerstva obrany SR. 

Po skonãení kladenia vencov
zaznela hymna Slovenskej republiky
a prejavy hostí. Ako prv˘ vystúpil
predseda NR SR Boris Kollár. Pripo-
menul: „Aj na tomto mieste by som sa
chcel ohradiÈ proti tvrdeniam jedného
ãelného slovenského politika, Ïe v prí-
pade odsúden˘ch mlad˘ch ºudí Tune-
gu, Púãika a Tesára i‰lo o fa‰istov. Dnes
sa uÏ slovo fa‰izmus tak sprofanovalo,
Ïe úplne stratilo svoj obsah. To, Ïe
niekto bol v Socialistickom zväze mlá-
deÏe ako onen politik, e‰te nezname-
ná, Ïe bol zodpovedn˘ za ãiny prokurá-
torov Urválka alebo Feje‰a. Preto na-
zvaÈ tieto obete komunistickej zvole,
ktor˘ch jedin˘m prehre‰ením bolo, Ïe
verili v obnovenie samostatnosti Slo-

venska  fa‰istami  a dodatoãne  ‰piniÈ
ich meno, pokladám za nepatriãné.“
Jeho príspevok priná‰ame v plnom
znení. 

Za hostí ìalej vystúpil historik
Peter Ja‰ek z ÚPN. Zdôraznil: „Pred
nieão vy‰e tridsiatimi rokmi nám vládol
reÏim, pre ktor˘ boli perzekúcie nepo-
hodln˘ch obãanov integrálnou súãas-
Èou v˘konu moci. Nedovoºme, aby sa
tieto ãasy vrátili. Dnes, azda viac ako
kedykoºvek za posledn˘ch 30 rokov, je
dôleÏité vedieÈ poãúvaÈ názor druh˘ch
a nauãiÈ sa ho re‰pektovaÈ. HºadaÈ veci
a hodnoty, ktoré ºudí spájajú, a nie sta-
vaÈ do popredia – neraz aÏ agresívne
a vulgárne to, ão nás rozdeºuje.“ Aj je-
ho prejav priná‰ame v plnom znení. 

Za na‰u organizáciu predstúpil

pred slávnostné zhromaÏdenie
predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·ve-
da a opätovne preãítal mená obetí
z jednej z pätnástich tabúº umiestne-
n˘ch na pamätníku a prihovoril sa
k prítomn˘m: „Najväã‰í ‰kandál je
v tom, Ïe sa  opäÈ prenasledujú ºudia,
ktorí tvoria ozajstnú morálnu chrbticu
spoloãnosti, ktorej morálka je silne na-
ru‰ená dlhoroãnou vládou ãerveného
teroru. ªudia, ktorí sa nepoddali komu-
nistick˘m zloãincom, ich amorálnosti
a ani ich hlúposti. No ak sa odoberá
hlas t˘m, ktorí  najviac vytrpeli za na-
stolenie demokracie, znamená to, Ïe
zo slova „demokracia“ sa opäÈ stáva
iba propagandistick˘ trik oligarchick˘ch
majiteºov médií.“ Prejav uverejÀujeme
v plnom znení.   

Na záver biskup Mons. Franti-
‰ek Rábek, ordinár Ordinariátu
ozbrojen˘ch síl a ozbrojen˘ch zbo-
rov Slovenskej republiky, prednie-
sol modlitbu za obete komunizmu
a poÏehnal slávnostné zhromaÏdenie.
Podujatie moderoval duchovn˘ PV
ZPKO Ján Ko‰iar. 

Predpoludním sa uskutoãnil tieÏ
akt kladenia vencov pri Bráne slobody
na Devíne, kde za na‰u organizáciu po-
loÏil veniec obetiam zavraÏden˘m na
úteku podpredseda PV ZPKO Rafael
Rafaj. (zl)
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Pripomenuli sme si obete komunizmu
pri Centrálnom pamätníku vo Vrakuni

Zºava predseda NR SR Boris Kollár a b˘val˘ prezident SR Ivan Ga‰paroviã
poãas aktu kladenia vencov. Foto Eva Zelenayová

Druh˘ zºava kaÏdoroãn˘ úãastník piety Ing. arch. Stanislav Májek. 
Foto Eva Zelenayová



OpäÈ po roku sa stretávame na
tomto cintoríne, aby sme si uctili obete
komunizmu, ktoré zahynuli v rokoch
1945 – 1989. Na tomto cintoríne sa
tieto pietne akty uskutoãÀujú uÏ od
roku 1992, keì bol pamätník oficiálne
in‰talovan˘.

âlovek si ãasto kladie otázku, kto
boli ºudia, ktorí prekáÏali komunistom
nastupujúcim k moci, Ïe ich bolo treba
zavieraÈ, internovaÈ a v krajnom prípa-
de skutoãne alebo justiãne zavraÏdiÈ.
V b˘valom âesko-Slovensku bolo v ro-
koch 1948 – 1989 z politick˘ch dôvo-
dov popraven˘ch 248 osôb vrátane
komunistov v monsterprocese so Slán-
skym. 

Keì sa pozrieme na ich profily,

boli to ãasto ºudia, ktor˘ch jedin˘m
previnením bolo, Ïe si chránili svoj ma-
jetok pred zhabaním, Ïe boli v otázke
viery neoblomní a boli ochotní za Àu
priniesÈ aj absolútnu obeÈ, Ïe verili, Ïe
Slováci majú rovnaké právo na svoj
vlastn˘ ‰tát ako ostatné národy a t˘m
ohrozovali centralistov Prahe pri ich
chúÈkach podmaniÈ si Slovensko a slo-
vensk˘ národ. KÀazi, laici, funkcionári
b˘val˘ch nekomunistick˘ch strán, inte-
lektuáli, roºníci brániaci si svoju pôdu
pred zdruÏstevÀovaním, remeselníci,
Ïivnostníci a iní – tí v‰etci boli a priori
vyhlásení za nepriateºov „ºudovode-
mokratického zriadenia“ a tvrdo posti-
hovaní. 205 tisíc odsúden˘ch v b˘va-
lom âesko-Slovensku bola smutná

vizitka nakladania s ºudsk˘m potenciá-
lom krajiny.

Na‰ou povinnosÈou je nezabúdaÈ
na zloãiny minulého reÏimu, nezabú-
daÈ na muãen˘ch a umuãen˘ch, aby
sme neotupili pozornosÈ nov˘ch gene-
rácií pred nebezpeãenstvom opakova-
nia nedemokratick˘ch reÏimov.

Mrzí ma, Ïe v politickom zápase
a v snahe podkopaÈ autoritu politické-
ho protivníka sa ãasto obete komuniz-
mu zaraìujú do súvislosti, v ktor˘ch sa
nenachádzali a ktoré nemali vplyv na
ich odsúdenie.

Aj na tomto mieste by som sa
chcel ohradiÈ proti tvrdeniam jed-
ného ãelného slovenského politi-
ka, Ïe v prípade odsúden˘ch mla-
d˘ch ºudí Tunegu, Púãika a Tesára
i‰lo o fa‰istov. Dnes sa uÏ slovo fa-
‰izmus tak sprofanovalo, Ïe úplne
stratilo svoj obsah. To, Ïe niekto
bol v Socialistickom zväze mláde-
Ïe ako onen politik, e‰te nezname-
ná, Ïe bol zodpovedn˘ za ãiny pro-
kurátorov Urválka alebo Feje‰a.
Preto nazvaÈ tieto obete komunis-
tickej zvole, ktor˘ch jedin˘m pre-
hre‰ením bolo, Ïe verili v obnove-
nie samostatnosti Slovenska fa‰is-
tami a dodatoãne ‰piniÈ ich meno,
pokladám za nepatriãné.

Len skutoãné a nefal‰ované vyspo-
riadanie sa so zloãinmi minulosti nám
umoÏní vytvoriÈ situáciu, Ïe sa uÏ
nebudú opakovaÈ. Boris Kollár

predseda NR SR
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âlenovia PV ZPKO pod Centrálnym pamätníkom. Foto Eva Zelenayová

Pani AlÏbeta Dani‰ková poãas aktu kladenia vencov. Foto Eva Zelenayová

Zaznelo pri Centrálnom pamätníku obetí komunizmu



VáÏení prítomní, 
vítam vás na tejto pietnej spo-

mienke venovanej obetiam komu-
nistického teroru. Vám v‰etk˘m, ktorí
ste túto na‰u pietnu spomienku
poctili svojou úãasÈou, patrí veºké
a úprimné poìakovanie. 

Dnes opäÈ zaãnem ãítaÈ mená po-
praven˘ch z jednej mramorovej tabu-
le ná‰ho pamätníka. Tak˘ch tabúº
s menami popraven˘ch, umuãen˘ch
a zlikvidovan˘ch na úteku tu máme
pätnásÈ.

Tak˘m spôsobom pietneho aktu,
Ïe sa ãítajú konkrétne mená obetí ko-
munistického teroru, sme sa in‰piro-
vali od ruskej organizácie Memorial
(pamäÈ), ktorá sa starala o to, aby sa
nezabudlo nielen na obete totalitnej
hrôzovlády, ale ani na jej spôsoby
útlaku, politick˘ch machinácií a hlav-
ne na potláãanie slobody slova. V de-
cembri  2021 v‰ak ruské orgány pod
taktovkou Vladimíra Putina túto orga-
nizáciu zakázali, a v októbri tohto ro-
ku im uÏ aj zhabali priestory aj s celou
ich ÈaÏko nahonobenou databázou.

U nás e‰te nie sme tak ìaleko,
ale v‰elijakí men‰í putinovia, pohrob-
kovia starého reÏimu, porozmiestÀo-
vaní v ‰tátnych úradoch idú za rovna-
k˘m cieºom, zniãiÈ na‰u organizáciu,
na‰u pamäÈ, ktorá tu funguje od roku
1990, ibaÏe rafinovanej‰ie. Napriek
tomu, Ïe podºa zákona (526/2010),

zdôrazÀujem, podºa zákona (!)
o poskytovaní dotácií, je ‰tát povinn˘
poskytnúÈ prostriedky na zabezpe-
ãenie základn˘ch podmienok na ãin-
nosÈ na‰ej organizácie, ibaÏe uÏ dva
roky po sebe sme nedostali prostried-
ky na zabezpeãenie nutn˘ch potrieb
a fungujeme iba vìaka darom na‰ich
chudobn˘ch ãlenov, sympatizantov
a aj tu prítomného predsedu Národ-
nej rady SR.

Najväã‰í ‰kandál je v tom, Ïe sa
tu opäÈ prenasledujú ºudia, ktorí tvo-
ria tú ozajstnú morálnu chrbticu spo-
loãnosti, ktorej morálka je silne naru-
‰ená dlhoroãnou vládou ãerveného

teroru. ªudia, ktorí sa nepoddali ko-
munistick˘m zloãincom, ich amorál-
nosti a ani ich hlúposti. No ak sa odo-
berá hlas t˘m, ktorí tu najviac vytrpeli
za nastolenie demokracie, znamená
to, Ïe zo slova „demokracia“ sa opäÈ
stáva iba propagandistick˘ trik oligar-
chick˘ch majiteºov médií. 

NuÏ a t˘m, ktorí nepreÏili, popra-
ven˘m, ale aj v‰etk˘m na‰im nebo-
h˘m ãlenom, ktorí nás opustili za po-
sledn˘ rok do veãnosti, teraz venujme
minútu ticha.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Zaznelo pri Centrálnom pamätníku obetí komunizmu

Ján Liteck˘ ·veda ● Ko‰iãania, Îilinãania, Trnavãania, Nitrania... pod Centrálnym pamätníkom. Foto Eva Zelenayová

...a Bratislavãania...
Foto Eva Zelenayová



Dovoºte mi prihovoriÈ sa Vám dnes na tomto mieste, na
ktorom si kaÏdoroãne pripomíname pamiatku obetí komunis-
tického reÏimu. Symbolicky práve 17. novembra, v deÀ, ktor˘
je v kalendári ako ‰tátny sviatok DeÀ boja za slobodu a demo-
kraciu. DeÀ, kedy si pripomíname prelomovú udalosÈ sloven-
sk˘ch dejín: pád komunistického reÏimu, ktor˘ otvoril cestu
transformácii komunistického âeskoslovenska na demokratic-
k˘ ‰tát. Drvivá väã‰ina obyvateºstva prijala túto udalosÈ ako
zásadnú pozitívnu zmenu. Napokon, po dlh˘ch rokoch umoÏ-
nila obyvateºom vyuÏívaÈ v˘hody skutoãn˘ch obãianskych slo-
bôd a zbavila ich strachu z perzekúcií ‰tátnej moci. 

Nie je náhodou, Ïe si deÀ pádu komunistického reÏimu
pripomíname na mieste, kde stojí pamätník politick˘ch väz-
Àov, obetí komunistického reÏimu. Najmä im patrí dne‰n˘
sviatok. Mnohí pre‰li peklom utrpenia, väzeniami, pracovn˘mi
tábormi, uránov˘mi baÀami, emigráciou. Ich rodiny pri‰li o Ïi-
viteºa, manÏela, manÏelku, otca, matku, majetok, strechu nad
hlavou, dôstojn˘ Ïivot. Len preto, Ïe ich reÏim kvôli najrôznej-
‰ím príãinám oznaãil za nepriateºa spoloãnosti, doslova za b˘-
valého ãloveka, zasluhujúceho si väznenie, ba i smrÈ. To v‰et-
ko bola realita desaÈtisícov nevinn˘ch obetí komunistického
reÏimu. Ich nádejou v t˘ch rokoch bola viera a zbraÀou prav-
da, ktorou ãelili zdanlivo neporaziteºnej moci reÏimu, ktor˘ tu

mal vládnuÈ, podºa jeho ideológov, navÏdy. LenÏe  pravda bo-
la mocnej‰ia a komunistick˘ reÏim v na‰om geopolitickom
priestore odi‰iel na smetisko dejín. Zostal po Àom v˘kriãník
ako memento, aby sa spôsob vlády, ktor˘ v praxi realizoval, uÏ
viac neopakoval, a aby v mene ideológie hlásajúcej pod rú‰-
kom „rovnosti“ triednu nenávisÈ netrpeli nevinní ºudia.

Pred nieão vy‰e tridsiatimi rokmi nám vládol  reÏim, pre
ktor˘ boli perzekúcie nepohodln˘ch obãanov integrálnou sú-
ãasÈou v˘konu moci. Nedovoºme, aby sa tieto ãasy vrátili.
Dnes, azda viac ako kedykoºvek za posledn˘ch 30 rokov, je
dôleÏité vedieÈ poãúvaÈ názor druh˘ch a nauãiÈ sa ho re‰pek-
tovaÈ. HºadaÈ veci a hodnoty, ktoré ºudí spájajú, a nie stavaÈ
do popredia – neraz aÏ agresívne a vulgárne to, ão  nás roz-
deºuje. 

V ãasoch spoloãenskej krízy je spolupatriãnosÈ jednou
z kºúãov˘ch vlastností, ako prekonaÈ ÈaÏkosti kaÏdodenného
Ïivota. Tak˘mto príkladom sú aj udalosti Novembra ’89, keì
sa ºudia spojili pre spoloãn˘ cieº – pád totalitného komunistic-
kého reÏimu a návrat slobody. 

Verme, Ïe aj súãasné generácie nájdu svoj spoloãn˘ cieº,
aby sme prekonali neºahké ãasy, ktoré teraz Ïijeme.

Peter Ja‰ek
ÚPN
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Zaznelo pri Centrálnom pamätníku obetí komunizmu

Zaznelo pri Centrálnom pamätníku obetí komunizmu
biskup František Rábek

Modlitba za obete komunizmu
17. novembra 2022

Všemohúci Bože, náš Stvoriteľ a Pán, 
stojíme tu, pred pomníkom obetiam
komunistickej krutovlády.
Títo ľudia sa snažili o vernosť svojmu svedomiu,
pravde a spravodlivosti,
verili v Teba a milovali Cirkev.
Boli verní týmto hodnotám aj za cenu
utrpenia, väznenia, aj za cenu položenia života.
My Ti dnes ďakujeme za nich, za to, že si ich posilňoval
svojím Duchom za to, že svojou vernosťou
udržali v spoločnosti svetlo nádeje,
svojou obetou prispeli k prekonaniu 
neľudského systému.
Prosíme Ťa, splň na nich Tvoj prísľub,
podľa ktorého sú blahoslavení prenasledovaní
pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Daj, aby nám pamiatka na týchto hrdinov a ich príklad
boli výzvou vernosti k Tebe i dobru ľudí aj v našich časoch,
aby sme zodpovedne žili a bránili pravú slobodu,
ktorú si nám daroval aj vďaka obetiam tých, 
na ktorých si dnes spomíname.
O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána a na príhovor 
našej Patrónky, Sedembolestnej Panny Márie.



Ján Chryzostom kardinál Korec a jeho brat Anton s man-
Ïelkou Máriou boli do svojej smrti ãlenmi na‰ej organizácie.
Nezabúdame na nich, nitrianska regionálna organizácia sa
pravidelne zúãastÀuje v˘roãn˘ch sv. om‰í za zosnul˘ch a ich
hroby ozdobuje kvetinami a svieãkami. 

Tohto roku, 24. októbra,  uplynulo sedem rokov od smr-
ti Jána Chryzostoma kardinála Korca. âlenovia nitrianskej
poboãky PV ZPKO Jozef Turãek, Agáta Fi‰erová, Anna Mesa-
ro‰ová, Mária BaláÏová, Margita Bártová, Gitka Lukni‰ová,
AlÏbeta Láteãková, Katka Michaliãková, Viera Jordánová
a predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová si 21.
októbra v modlitbách pripomenuli pri hrobe kardinála a pri
jeho pamätnej tabuli zosnulého a 24. októbra si uctili jeho
pamiatku na sv. om‰i vo franti‰kánskom kostole sv. Petra
a Pavla. Na brata kardinála Korca Antona a jeho manÏelku
Máriu spomínali 9. septembra t.r. s ich synom a synovcom
kardinála Jozefom Korcom. âesÈ ich pamiatke! (al)

V novembri 1989 padol v b˘valom
âeskoslovensku  komunistick˘ reÏim.
V predveãer DÀa boja za slobodu a de-
mokraciu si poloÏením kytice kvetov pri
Vedeckej kniÏnici v Ko‰iciach pripomenu-
lo vedenie mesta na ãele s primátorom
mesta Ko‰ice Jaroslavom Poláãkom, ná-
mestníãkou primátora mesta Luciou Gur-
báºovou, so zástupcami mestsk˘ch ãastí
a ‰tátnej správy. Na pietnom akte sa zú-
ãastnila aj na‰a organizácia  reprezento-
vaná podpredsedom PV ZPKO ·tefanom
Novákom, predsedom RO PV ZPKO Jura-
jom Vráblom a ãlenmi poboãiek PV
ZPKO. 

V prejave primátor mesta Jaroslav
Poláãek zdôraznil, aké je dôleÏité si pripo-
mínaÈ minulosÈ, pretoÏe proti ºudsk˘m
zlyhaniam nebude lep‰ej ochrany, ako

o t˘chto udalostiach rozprávaÈ a nezabú-
daÈ na ich dôsledky vo vtedaj‰ej dobe.    

Slávnostn˘ akt pokraãoval pri pamät-
nej tabuli väznen˘ch a popraven˘ch poli-
tick˘ch väzÀov na Hlavnej ulici ã. 66, kde
sa v‰etci prítomní presunuli. PoloÏením
kvetinov˘ch darov si uctili ich pamiatku.
S krátkym príhovorom vystúpil Juraj Vrá-
bel, ktor˘ pripomenul, Ïe boj za slobodu
zaãali politickí väzni svojím odporom pro-
ti b˘valému reÏimu. 

Vyzval prítomn˘ch na minútu ticha
za obete komunizmu. 

Juraj Vrábel 
predseda RO PV ZPKO Ko‰ice

V Nitre sa ãlenovia organizácie PV
ZPKO poklonili pamiatke obetí komuniz-
mu 16. novembra pri Pamätníku v‰et-
k˘m obetiam komunizmu na Slovensku
v rokoch 1948-1989. 

Pamätník sa nachádza pred MsÚ,

kde poloÏili veniec, zapálili svieãky a ve-
novali modlitbu za v‰etky obete. 

Na pietnom akte sa zúãastnili ãleno-
via nitrianskej poboãky PV ZPK Ladislav
Solár, Gitka Lukni‰ová, Ing. ·tefan Ko-
‰iar, Mgr. Darinka Ko‰iarová, Marta Va-
culová, Anna Plesníková, Margita Barto-
vá, Agata Fi‰erová, Jozef Turãek, Anna
Mesaro‰ová, Helena Hlavaãková, Juraj
Könya, Veronika Jordánová, Ivan Liday,
Ing. Mgr. Zuzana ·ubová, Ing. SoÀa ·u-
bová, Zuzana ·inkoviãová, Irena Homo-
lová, Magda Baãová, Miroslava Walle-
wein, Mgr. Krescencia Galková, Mária

BaláÏová, AlÏbeta Láteãková, Bohumil
Louda a predsedníãka RO PV ZPKO
v Nitre AlÏbeta Loudová. 

Mestsk˘ úrad organizoval ku DÀu
boja za slobodu a demokraciu podujatie
pod názvom Spomíname na November
’89, na ktoré na‰a organizácia dostala
pozvanie. 

Uskutoãnilo sa v Nitre,  pri fragmen-
toch Berlínskeho múru, symbole novem-
bra ’89, kde za na‰u organizáciu poloÏi-
la veniec predsedníãka RO PV ZPKO
v Nitre AlÏbeta Loudová. 

(al)
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Venované pamiatke Korcovcov

Pri hrobe Jána Chryzostoma kardinála Korca.
Foto archív

Oslavy Novembra ’89 v Košiciach

Symbol novembra v Nitre

V˘mena názorov v Ko‰iciach.
Foto archív

Oslavy Novembra v Nitre.Foto archív



S pohºadom upriamen˘m na ‰tvrtok v kalendári sa opäÈ,
ako kaÏd˘ rok, vynorili zo zabudnutia rôzne politicko-umelecké
figúrky a od pondelka s pietou spomínali na to, ako „bojovali“
za slobodu a demokraciu. Pre mnohé z nich (tak ako aj pre cel˘
súãasn˘ reÏim) je v‰ak problémom povedaÈ to, ão by sa v sku-
toãnosti logicky Ïiadalo: Ïe od roku 1948 sa predsa bojovalo
(teda tí, ão skutoãne bojovali) proti komunizmu.

LenÏe to oni povedaÈ nemôÏu. Z mnoh˘ch dôvodov. Bolo
by to politicky nebezpeãné a oni to dobre vedia. Veì uÏ tá sku-
toãnosÈ, Ïe súãasn˘ reÏim váÏi slová s priam lekárnickou pedant-
nosÈou, keì oslavuje tzv. tretí odboj, a balí ich do zahmleného
ideologického celofánu svedãí o tom, Ïe si je dobre vedom˘ v˘-
bu‰nosti ideologického mínového poºa, po ktorom poãas t˘chto
pokryteck˘ch osláv rôzni naftalínoví pamätníci behajú.

S fašizmom sa bojovalo a s komunizmom nie?
Dôvody, pre ktoré sa tento ‰tátny sviatok, v ktorom by sa

mal logicky pripomínaÈ boj proti marxisticko-leninskému komu-
nizmu, naz˘va niãnehovoriaco „DeÀ boja za slobodu a demo-
kraciu“, v protiklade k presne zadefinovanému a rovnako ofi-
ciálnemu „DÀu víÈazstva nad fa‰izmom“, sú viaceré.

V‰etky si ich rozoberieme, av‰ak najprv sa skraja zastavme
pri onom paradoxe, ktor˘ je vskutku veºmi mätúci: k˘m komu-
nizmus sme mali na území Slovenska oficiálne, deklaratívne
a explicitne, priãom tento pojem pouÏívala doktrinálne totalitná
strana, ktorá tu 40 rokov vládla, tak „fa‰izmus“ na Slovensku
nikto oficiálne nedeklaroval.

Ako je potom moÏné, Ïe proti „fa‰izmu“ sa bojovalo a do-
konca zvíÈazilo a proti komunizmu sa podºa oficiálneho názvu
‰tátneho sviatku ani nebojovalo? Bojovalo sa podºa ‰tátotvorné-
ho naratívu len za veºmi hmlisté a abstraktné revoluãné ideály
v‰eobecnej slobody (nie za konkrétne historické obãianske slo-
body) a demokracie (ºudovlády), ktoré v‰ak boli a sú bôÏikmi aj
v komunistickom pojmovom panteóne. Veì ãi súdruhovia ne-
rozprávali od rána do veãera o boji za slobodu a demokraciu?
Znamená to snáì, Ïe teraz s nimi zdieºame rovnaké hodnoty?

Čo sa v mladosti naučíš…
V˘znamné mnoÏstvo aktérov tohto oslavného demokratic-

kého canrdbálu sa totiÏ ku komunizmu a marxizmu hlásilo, boli
aktívnymi ãlenmi Komunistickej strany, a to ãi uÏ len v mladosti
alebo aÏ do poslednej chvíle existencie komunistického reÏimu.
Niektorí dodnes nedajú na genialitu súdruhov Marxa a Engelsa,
ako aj ich nasledovníkov ako napríklad Rosu Luxemburgovú,
Georga (György) Lukácsa, Leva Davidoviãa Bron‰tejna alias Troc-
kého, Magnusa Hirschfelda, Herberta Marcusa a in˘ch dopustiÈ.
Prípadne boli ãlenmi Komunistickej strany ich rodiãia, ktor˘m
vìaãia za sladk˘ Ïivot pred rokom 1989, ako aj za primerané ka-
pitalistické a amerikanofilské ‰kolenie po roku 1989.

Idey, ktoré sú spájané s marxistick˘m komunizmom, ako
jednou z foriem revoluãného ºavicového extrémizmu, akoby
z oka vypadli celému pokrokovému snaÏeniu, ktoré nás mo-
mentálne oblaÏuje svojím v‰adeprítomn˘m ideologick˘m tero-
rom: Ïenská rovnoprávnosÈ, sexuálna revolúcia, rovnostárstvo,

potláãanie súkromného majetku (tentokrát v mene klímy a zni-
Ïovania svetovej chudoby), kolektivizmus (kto sa nezaoãkuje ka-
zí kolektív), boli pevnou súãasÈou marxistickej ideológie od jej
poãiatku. Ak by teda milovníci pokroku zaãali vz˘vaÈ boj proti
komunizmu, ako by potom ospravedlnili súãasné velebenie radi-
kálnych ºavicov˘ch ideológov, aktivistov a politikov, ktoré je ofi-
ciálnym ‰tandardom v celej EÚ a okolí?

Hovor otvorene, sú tu samí súdruhovia…
Vykroãiac na tieto cesty podºa zákonov logiky, museli by

nakoniec dospieÈ napríklad k odmietnutiu súdruhov Dubãeka,
Clementisa, MÀaãka, Tatarku, Kusého ako aj hrdinov dne‰ného
„útoku ºahkej brigády pokroku“: Feldeka, ·trassera, Le‰ka a ìal-
‰ích. Skrátka nielen Blahu a Fica, ako je v liberálnych kruhoch
beÏné a povinné. A nakoniec by museli prehodnotiÈ kolaborant-
stvo s komunistick˘m reÏimom (aj sovietskym, nielen domácim)
uÏ od roku 1945 (alebo u niektor˘ch e‰te skôr), a to aj u tak˘ch
posvätn˘ch kráv demokracie, aké pre nich predstavujú Edvard
Bene‰, ãi rôzni cirkevní predstavitelia povojnovej âeskosloven-
skej republiky.

Nie je zaiste náhoda, Ïe práve v súvislosti s oslavovaním m˘-
tického 17. novembra udelil jeden z jeho pochybn˘ch exponen-
tov, súãasn˘ záchranca klímy a minister Ján Budaj, vyznamena-
nie predstaviteºovi tej najzvrátenej‰ej formy neomarxistickej re-
volúcie – dídÏejovi B-Komplexovi, ktor˘ o sebe tvrdí uÏ niekoºko
rokov, Ïe je muÏom aj Ïenou zároveÀ a vyznamenanie si prevzal
vkusne vystrojen˘ do Ïensk˘ch ‰iat, ktor˘ch úãinok by mu mohla
závidieÈ aj pani prezidentka, ktorá zìaleka nemá takú impo-
zantnú muskulatúru.

Tak sa to vyvinulo…
ëal‰ím dôvodom, preão sa u nás nebojovalo „proti“ komu-

nizmu, ale „za“ nieão, je fakt, Ïe v roku 1989 v skutoãnosti
o Ïiaden boj ne‰lo. Po dlhodob˘ch prípravách na transformáciu
reÏimu, ktor˘ch poãiatok môÏeme hºadaÈ predov‰etk˘m v kan-
celáriách známej moskovskej Lubjanky – ústredia sovietskej taj-
nej polície (NKVD, GRU, KGB), do‰lo k pokojnému a naplánova-
nému prevratu. Pád komunistického reÏimu v âeskoslovenskej
socialistickej republike bol predurãen˘ a detaily boli v˘sledkom
dohôd medzi exponentami lokálnej tajnej komunistickej polície
·tB, jej agentmi v radoch disidentov a reálnymi disidentmi,
z ktor˘ch ale väã‰inu tvorili b˘valí komunisti typu Miroslava Ku-
sého, Petra Pitharta, Jifiího Dienstbiera a ìal‰ích.

Títo ºudia cel˘m svojím Ïivotom, ale predov‰etk˘m aj rodin-
n˘m a spoloãensk˘m zázemím inklinovali k radikálnej ºavici mar-
xistického alebo neskôr neomarxistického a ºavicovo liberálneho
typu. Radikálne odsúdiÈ cel˘ historick˘ v˘voj, vlastne od zaloÏenia
Sociálno-demokratickej strany, ako prvej skutoãne marxistickej
formácie, zaloÏenej e‰te v Rakúsko-Uhorsku, by pre nich zna-
menalo nielen poprieÈ z veºkej ãasti svoj Ïivotn˘ príbeh, ktor˘ bol
vystavan˘ na viere v evolucionistick˘ predpoklad neustáleho dia-
lektického skvalitÀovania sociálnych a ekonomick˘ch vzÈahov, ãi-
Ïe v pokrok, ale vlastne celé moderné dejiny, ako ich chápala
a chápe ºavicová propaganda. Pokraãovanie na 14. strane
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Pokraãovanie z 1. strany
A pre tento koncept získal korunu

a legitimitu od pápeÏstva. Od Jána VIII.
bulou Industriae tuae a samozrejme po-
tvrdenú  ìal‰ím pápeÏom ·tefanom V.
V tom slávnom liste  zo septembra 885
ho oslovuje Regis Sclavorum, teda kráº
Slovanov. Preto o tom hovorím, lebo
Svätopluk aÏ do posledn˘ch rokov spo-
ru s Arnulfom, svojím ‰vagrom a kmot-
rom, nebol voãi rí‰i nelojálny. On to
Kráºovstvo Slovanov budoval ako súãasÈ
projektu latinského západného univer-
za,  vytvoreného Západofranskou a V˘-
chodofranskou rí‰ou a povedzme Lot-
rinskom, Itáliou. Svätopluk do konceptu
európskeho kresÈanského univerzalizmu
ponúkol ‰tvrt˘ subjekt Sclaviniu alebo
Regnum Sclavorum. Prijal koncept zá-
padného univerzálneho poÀatia Európy.
Tu je ten dôleÏit˘ moment, pre ktor˘ je
tento ãlovek fascinujúci. On nielenÏe
patrí Slovákom, ale on je ponad stred-
nou Európou, lebo prispel k vytvoreniu
koncepcie latinského kresÈanstva...

● Európskej únie...
Aj takto sa to dá nazvaÈ, veì tento

koncept je dodnes platn˘. Chcem iba
upozorniÈ na skutoãnosÈ,  Ïe  Sclavinia,
ktorú vytvoril, respektíve obnovil cisár
Oto III. a svät˘ Vojtech okolo roku 1000,
pri pritom ako renovovali svoje západné
impérium aj definovali ako ‰tvrtú pro-
vinciu, je dnes  priestor medzi Baltsk˘m,
Jadransk˘m a âiernym morom. Alebo
inak povedané, priestor od rusky hovo-
riaceho obyvateºstva po nemecky a ta-
liansky hovoriace. To je ten koncept, za
ktor˘ vìaãíme Svätoplukovi. A ak  sa
p˘tate ãi bol kráºom  star˘ch Slovákov?
Odpoviem áno, aj Nitrania boli súãasÈou
tohto konceptu. Ale nielen Nitrania.

● Svätoplukova éra spadá do
obdobia, keì sa v Byzancii zaãali
konflikty kvôli uznaniu primátu rím-
skeho pápeÏa a skonãili sa rozko-
lom v Cirkvi v roku 1054. Tí, ão od-
mietli primát rímskeho pápeÏa sa
naz˘vajú pravoslávni a dodnes po-
uÏívajú jazyk blízky staroslovenãi-
ne. Táto skutoãnosÈ aj na Slovensku
rozdelila veriacich na katolíkov
a pravoslávnych. Je známe, Ïe Svä-
topluk bol zástancom latinského

obradu, pouÏívaného v západnej
Cirkvi donedávna. Navy‰e pripisuje
sa mu vyhnanie Metodov˘ch Ïiakov
z Veºkomoravskej rí‰e. Nemohol aj
rozkol v Cirkvi negatívne ovplyvniÈ
nazeranie na Svätopluka u nás?

Tam je jednoznaãné, Ïe tí, ktor˘ch
sa dotkol rozkol v Cirkvi, ão sú najmä
slovenskí pravoslávni, ale aj dne‰ní gréc-
kokatolíci, tak sa  uchyºujú k negatívne-
mu hodnoteniu Svätopluka. Právo na to
im dáva  Îivot sv. Klementa Ochridské-
ho, ktor˘ bol spísan˘ ponajprv po
grécky a potom preloÏen˘ do staroslo-
venãiny a odráÏa postschizmatickú
atmosféru, kde sa nachádzajú aj slávne
formulácie o charaktere Svätopluka.
O tom, ako bol vlastne nevzdelan˘, ali-
teratus, ako sa váºal v bahne Ïensk˘ch
nerestí. 

● Niektorí autori ho zobrazujú
ako veºmi vzdelaného. 

Je to moÏné, ale tam sa skôr myslí,
Ïe nebol celkom pripraven˘ v teologic-
k˘ch otázkach.  A Ïe sa váºal v bahne
Ïensk˘ch nerestí sa dá vysvetliÈ aj tak,
Ïe rann˘ stredovek toleroval  mnoho-
Ïenstvo. Navy‰e dôleÏité bolo zachova-
nie rodu muÏsk˘m potomkom. Karol
Veºk˘, hoci je svätec, mal mnoho Ïien
a konkubín, o ãom  nemoÏno pochybo-
vaÈ, sv. Vladimír I., knieÏa Kyjevskej Rusi
mal mnoÏstvo súloÏníc v rôznych ãas-

tiach svojej krajiny a okrem toho asi
osem Ïien a nikto nespochybÀuje  jeho
zásluhy o rozvoj kresÈanstva Staroruské-
ho ‰tátu. Ortodoxn˘m akosi uniká  cha-
rakteristika, Ïe Svätopluk napriek v‰et-
kému mal v úcte svät˘ch. A to aj
v zmysle sv. Metoda a jeho Ïiakov, ão je
dôleÏit˘ moment, ktor˘ tu existuje.
A teraz prichádza ono slávne rozhodnu-
tie okolo vyhnania Metodov˘ch Ïiakov.
Aj keì pápeÏ  ·tefan V. pí‰e listy Sväto-
plukovi, v ktor˘ch zakazuje starosloven-
ãinu ako liturgick˘ jazyk, nezakazuje je-
ho pouÏívanie pri v˘klade Sv. písma.
TakÏe staroslovenãina nebola prav˘m
dôvodom, preão boli  Metodovi Ïiaci vy-
hnaní. Ich vyhnali kvôli tomu, Ïe pri‰lo
k novej interpretácii symbolu Filioque.
Stará katolícka cirkev uznávala Krédo,
v ktorom sa hovorilo, Ïe Duch Svät˘ vy-
chádza z Otca. Západ pri‰iel s interpre-
táciou, Ïe vychádza z Otca i Syna, a to
sa stalo jablkom sváru medzi V˘chodom
a Západom. Preto nie je náhoda, Ïe veº-
ká ãasÈ listov pápeÏa ·tefana V. Sväto-
plukovi je venovaná práve v˘kladu otáz-
ky Sv. Trojice.

● Zachovali sa tie listy?
Áno, sú zachované, ale musia sa ãí-

taÈ. Metoda do úradu moravsko-panón-
skeho arcibiskupa Slovanov  ustanovili
nástupcovia  sv. Petra. Treba si tieÏ uve-
domiÈ, Ïe Rím uznal staroslovenãinu,
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hoci ju potom zaprel, ale uznal ju ako
primárny jazyk. Metod nepochyboval
o Ríme a Rím nepochyboval o Metodo-
vi. Ale smrÈou Metoda sa situácia zme-
nila a Svätopluk stál pred situáciou, Ïe
v jeho Cirkvi bol rozkol. A teraz pri-
chádzame k ‰tylizácii okolo Ducha
Svätého, ktorá je inak interpretovaná
v listoch ·tefana V. Svätoplukovi a inak
v Îivote sv. Klementa Ochridského. No
a skúste si predstaviÈ, ão by ste na
Svätoplukovom mieste robili.  Máte roz-
kol v Cirkvi, ãiÏe musíte zvolaÈ synodu,
kde to budú rie‰iÈ múdrej‰í od vás. A to
je z veºkej ãasti obsahom Îivota sv. Kle-
menta Ochridského, kde sa tá synoda
jednoducho  popisuje. Tam mal Sväto-
pluk povedaÈ - tak˘ neznal˘ v teologic-
k˘ch sporoch -  kto si myslí, Ïe má prav-
du, nech ku mne pribehne a nech od-
prisahá, Ïe má pravdu. No a latiníci
neotáºali, pribehli a odprisahali a t˘m ãi-
nom mali pravdu.  A Svätopluk  o tom
uÏ ìalej neuvaÏoval. Îivot sv. Klementa
Ochridského to o‰etruje vetou, ale knie-
Ïa nebolo prítomné, keì do‰lo k vyhna-
niu Metodov˘ch Ïiakov. Veci zostali
v rukách Wichinga a latiníkov. 

● Preão autor naz˘va Svätoplu-
ka knieÏa, keì pápeÏ ho tituluje
kráº?

KnieÏa v tom ãase, v praslovanãi-
ne, znamená toºko, ão nemecké König,
takÏe v podstate  kráº. Samotné slovo
kráº sa prv˘krát objavuje v starosloven-
skom Îivote sv. Metoda. V Îivote sv.
Kon‰tantína, ktor˘ vznikol skôr, to slovo
e‰te neexistuje. âiÏe medzi rokom 869,
keì zomrel Kon‰tantín a bol spísan˘ Ïi-
vot sv. Kon‰tantína, a 885, keì zomrel
sv. Metod (6. apríla),  sledujeme objave-
nie sa tohto slova a jeho prvé pouÏitie. 

● Keì bola na Bratislavskom
hrade in‰talovaná jazdecká socha
Svätopluka, vyvolala veºké vá‰ne
a ãasÈ historikov odmietla uznaÈ
Svätopluka za kráºa star˘ch Slová-
kov. Dokonca musel tento nápis
zmiznúÈ z podstavca sochy. Ak˘ je
vá‰ názor na tento spor?

Nie som ikonoklasta, teda búraã
obrazov a sôch. Keì uÏ sa nieão posta-
ví, tak by to tam malo zostaÈ. Ja viem,
Ïe  môÏe niekto namietaÈ, a to by si ne-
chal aj Stalinove sochy? Áno, preão nie,
nech sa ºudia navÏdy dívajú, akí boli
hlúpi. Lebo t˘m, Ïe ich odloÏia do de-

pozitu sa tvária, akoby to neboli jedni
a tí istí, ão tam tie sochy postavili. No
a toto je veºmi dôleÏit˘ moment nielen
v európskych dejinách, v súãasnosti to
vidíme v USA. RúcaÈ sochy za kaÏdú ce-
nu. So mnou nikto nekonzultoval ani
formu sochy Svätopluka, ani  nápis. Ja
by som to bol b˘val rie‰il jedin˘m latin-
sk˘m: Svätopluk alebo Zwentibald rex
Sclavorum. To je pramenne doloÏené,
nikto by  nemohol proti tomu namietaÈ.
Keì uÏ ale dali, Ïe kráº star˘ch Slová-
kov, tak takisto to tam malo zostaÈ. Le-
bo je to odraz t˘ch, ktorí to tam stavali.
A nevidím dôvod, preão sa to malo me-
niÈ. Jedna vec mi v‰ak prekáÏa e‰te viac
neÏ zmazan˘ nápis, a to je zadebnenie
slovenského znaku na  Svätoplukovom
‰títe s odôvodnením, Ïe pripomína znak
Hlinkovej gardy.  KaÏd˘ dvojkríÏ pripo-
mína gardistick˘ dvojkríÏ a obzvlá‰È
dvojkríÏ, ktor˘ je vpísan˘ do kruhu. Ale
my vieme, Ïe ten gardistick˘ bol rovno-
ramenn˘ a na Kulichovej soche rovno-
ramenn˘ nebol. Áno, podobá sa, ale
nie je totoÏn˘. A na základe podobnos-
ti nie je moÏné vykonaÈ tak˘ ìaleko-
siahly krok, ktor˘ navy‰e pôsobí na Slo-
vákov uráÏajúco. PretoÏe si dobre pa-
mätajú, ako im zadebÀovali dvojkríÏ po
roku 1960, a samozrejme po roku
1945.

● âeské kráºovstvo svoju legiti-
mitu odvodzuje od kráºovstva Svä-
topluka. Preão tento fakt na Sloven-
sku nezaznieva, nepracuje sa s ním,
dokonca ani vtedy, keì ãeská stra-
na evidentne poh⁄da Slovákmi, ako
národom bez histórie?

Áno, aj  ja som sa s t˘m ãasto stre-
tol, na mnoh˘ch fórach, dokonca aj po-
ãas sluÏby v armáde. Poh⁄danie Slovák-
mi zostane prítomné v ãeskej kultúre aj
subkultúre, ktorá je dobre zahºadená
do seba. To je ich postoj a my ho urãite
nezmeníme. Keby sa v‰ak lep‰ie zamys-
leli nad svojimi dejinami, museli by si
uvedomiÈ prost˘ fakt, Ïe Ïiaden Arpá-
dovec v tristoroãnej histórii Arpádovcov
si nikdy nezobral Ïiadnu manÏelku z ro-
du Pfiemysla Oráãa. âo je podºa mÀa
signifikantnej‰ie, dôleÏitej‰ie neÏ v‰etko
ostatné. Alebo e‰te inak, ak ãeské knie-
Ïatá potrebovali tro‰ku kráºovskej krvi,
tak Ïiaden európsky kráºovsky rod im ju
neponúkol, iba my, iba Arpádovci.
S veºk˘m re‰pektom sa dívam na ãeské

dejiny, majú svoj priestor v Európe, ale
nie sú dominantné a jediné, napriek
tomu, Ïe âesi ich aj v postmodernej do-
be takto vnímajú.

● Vieme, kde je Svätopluk po-
chovan˘?

(Smiech.) To je zaujímavá otázka,
lebo on môÏe byÈ pochovan˘... Keì Sa-
muel Timon písal svoje Imago antiquae
Hungariae teda Obraz starého Uhorska
tak tvrdil, Ïe relikvie Svätopluka sú v Ka-
tedrále  sv. Emeráma v Nitre.

● V Nitre?
V Nitre. No a tieÏ tvrdil, Ïe v tom

ãase bol v Nitre Ïiv˘ kult Svätopluka.
Toto je samo o sebe zaujímavé, lebo
tento jezuita slovenského pôvodu do-
stal imprimatur na túto svoju prvú
uãebnicu uhorsk˘ch dejín, ktorú uznali
Slováci aj Maìari. No a dôleÏité je to aj
preto, Ïe v tom ãase sa to e‰te v Nitre
Ïilo. Kardinál Silvio  Piccolomini tvrdí, Ïe
z Nitry bolo telo Svätopluka prenesené
do Velehradu a ìal‰í tvrdia, Ïe bolo pre-
nesené do Prahy. JuÏnoslovanská tradí-
cia napríklad hovorí, Ïe Svätopluk je
pochovan˘ v katedrále Panny Márie
v Dukle pri Bare medzi âiernou Horou
a Chorvátskom. A sú tu ìal‰í autori,
ktorí by chceli maÈ Svätopluka v‰ade in-
de,  ale asi zostane v Nitre, lebo jej to
pripisuje aj tradícia. Samotn˘ Timon sa
odvoláva na to, Ïe benediktíni vo svo-
jom Menológiu benediktínskych svätcov
uvádzajú meno kráºa Svätopluka. V svä-
toplukovskej legende In finibus Hunga-
riae, ktorú do menológie zaãlenil v roku
1655 Gabriel Bucelin, sa doslova pí‰e:
Uprostred uhorskej krajiny leÏí telo
Svätoplukovo. Teda v Nitre.

● âo vieme o Svätoplukovej
svätosti?

Keì ãlovek zaãne rozprávaÈ
o Svätoplukovi v kráºovskej hodnosti,
dostáva sa do sporov a keì zaãne roz-
právaÈ o jeho svätosti, ºudia vypínajú
prijímaãe. Jedna ãasÈ tradície jednodu-
cho  z neho urobila svätca. A proti to-
mu sa nedá namietaÈ, lebo ide o legen-
du z Menológie benediktínskych svät-
cov. No a jestvuje veºk˘ poãet medirytín
zo 17. storoãia  od v˘znamn˘ch európ-
skych rytcov, ktorí znázorÀujú Svätoplu-
ka so svätoÏiarou. TakÏe tí, ão chcú po-
vedaÈ, Ïe nebol svät˘, nech zniãia tie ry-
tiny. Ako sa niãia sochy...

Eva Zelenayová
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Bola som na na‰om sneme v Îiline a patrí sa mi písomne
odovzdaÈ ão viem od deviateho roku svojho Ïivota. 

Moji rodiãia boli zatknutí 14. 1. 1952. Zostali sme samy
deti v byte na Vazovovej 2 v Bratislave. Pracovníci VB poslali
telegram starému otcovi Gabrielovi Dankovi, aby pri‰iel po
deti a zobral ich do Ladomera. K˘m sme ãakali na starého
otca, ja som pripravovala veci, ão si vezmeme. Pri‰la k nám
pracovníãka VB a v jej ta‰ke som zazrela takú ‰atku, akú ma-
la aj mamiãka. Siahla som jej na dno ta‰ky a nahmatala pi‰toº.
Naão jej bola? Mamiãka svoju ‰atku mala v skrini. Skrine som
zamk˘nala a kºúãe som mala vo vrecku zástery. Ale aj tak
nám v‰etko zobrali. 

Pri‰iel po nás star˘ otecko Gabriel Danko naroden˘ 22. 5.
1898. Bol uÏ na dôchodku. Pracoval ako sprievodca na r˘chli-
koch. Traja súrodenci sme sa ocitli u star˘ch rodiãov. KeìÏe
v tom ãase bol lístkov˘ systém a stará mamiãka potrebovala
pre nás kúpiÈ potraviny, tak vyslala starého otca do Bratislavy
na úrady, aby pre nás priniesol prídelové lístky. 

Star˘ otecko sa nevrátil. Aj jeho 21. 1. 1952 uväznili.
Dostal 11 rokov a bol vo väzení od 21. 1. 1952 do 20. 6.

1959. Keì sa vrátil domov, lístky sme uÏ nepotrebovali. Zru‰i-
li ich.

Z listín, ktoré vám posielam vypl˘va, Ïe star˘ otecko bol

v Pfiíbrame-Bytíz. Pracoval v bani na povrchu. Bol chor˘ a po-
treboval teplé obleãenie, tak mu ho stará mamiãka poslala.
Neviem potvrdiÈ, ãi to obleãenie star˘ otecko dostal. Listom
nám oznámili, Ïe väzni sú prádlom ústavu v dostatoãnej mie-
re vybavení a prádlo od súkromn˘ch rodín nie je dovolené.

ëalej posielam list ão napísala stará mamiãka a nemal ho
povolen˘, tak pri‰iel z Pfiíbramu späÈ. KeìÏe sme nedostávali
sirotsk˘ dôchodok, tak stará mamiãka si musela ÏiadaÈ penia-
ze z konta starého otca, aby sme mali na Ïivobytie. Peniaze
nám posielali.

Ujo Imrich Danko naroden˘ 18.4.1923 bol mamiãkin brat
a bol s mamiãkou dohodnut˘, Ïe príde k nám 14.1.1952 na
obed. V tom ãase uÏ boli mamiãka s oteckom zaistení a pra-
covníci VB, ktorí sa zdrÏiavali u nás, zaistili aj uja Imra Danku.
Ujo Imrich dostal trest osem rokov a aj si ich odsedel. Bol
zatknut˘ 14. 1. 1952 a z väzenia pri‰iel domov 12. 1. 1960.
Väznen˘ bol tieÏ v Jáchymove a pil vodu zo zeme... Posielam
vám jeho dva listy, ktoré písal jeho matke a aj nám, deÈom. 

âo si zaslúÏia takí ºudia, ktorí bezdôvodne ubliÏovali rodi-
nám? Takéto zverstvá robili ºudia na politick˘ch väzÀoch, kto-
rí mali tri triedy ºudovej ‰koly a ãervenú kniÏku. 

Margita Zimanová
rodená Valentová

Poslaneck˘ klub HZDS i SNS bol
úpln˘, no i tak v˘sledok hlasovania bol
iba na hrane moÏného, keì pri hlaso-
vaní 19. novembra 1992 v slovenskej
ãasti Snemovne národov pri zákone
o zániku â-SFR ch˘bali tri hlasy. Nasle-
dovalo zloÏité dohadovacie konanie.
Ak by jeho v˘sledok nebol pozitívny,
právomoc rozdelenia â-SFR namiesto
Federálneho zhromaÏdenia by na seba
prebrali republikové národné rady. Bol
to postup síce moÏn˘, no obsahoval
v sebe znaãné mnoÏstvo ÈaÏko odhad-
nuteºn˘ch rizík: zákon Federálneho
zhromaÏdenia by bol nielen právne
ãistej‰í, no najmä z pohºadu medziná-
rodného práva aj dôveryhodnej‰í.

To, ão sa v parlamente oficiálne naz˘valo „dohadovacie
konanie“, nebolo v tom ãase niãím in˘m, neÏ získavaním hla-
sov poslancov pre závereãné hlasovania, priãom súperiace tá-
bory sa navzájom osoãovali z nekal˘ch praktík. Skvelé schop-
nosti parlamentnej diplomacie a schopnosti dialógu s takmer
ºubovoºn˘mi partnermi mal Roman Zelenay.

DÀa 23. novembra 1992 sa uskutoãnilo krátke a r˘chle ro-

kovanie predsedníctiev vlády âeskej re-
publiky, v zastúpení Janom Kalvodom,
Ivanom Koãárníkom a Josefom Luxom,
a Slovenskej republiky, v zastúpení Vla-
dimírom Meãiarom, Júliusom Tóthom,
Milanom KÀaÏkom a Ivanom Lexom.

Pri následnom hlasovaní pléna
Federálneho zhromaÏdenia 25. no-
vembra 1992 bol ústavn˘ zákon
o zániku â-SFR o 13.21 hod. schvá-
len˘. Okrem poslancov za HZDS a SNS
zo slovensk˘ch poslancov prijatie záko-
na podporili za SDª Rudolf Tvaro‰ka
a ·tefan NiÏÀansk˘ a za SDSS ªubor
Bystrick˘, Pavol Delinga a Jozef Klein,
k˘m cel˘ klub poslancov za KDH
hlasoval proti jeho prijatiu. Vo svo-

jom ch˘rnom vystúpení v rozprave poslanec za KDH
Ivan ·imko ústavn˘ zánik â-SFR rozdelením na dva
zvrchované národné ‰táty pripodobnil zániku Rímskej
rí‰e, zapríãinenému barbarmi. Vskutku nezabudnuteºn˘
postoj slovenského politika v Prahe! 

Z pamätí Romana Hofbauera
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Spomienky na starého otca a uja
Gabriela Danku a Imra Danku

Nová pamätná tabuľa na budove SNR



Problematika druhej svetovej vojny
a prenikania komunizmu na územie na-
‰ej vlasti je podnes historicky Ïivou té-
mou. Jednou z bolestiv˘ch kapitol tohto
obdobia je prenasledovanie veriacich
a osobitne katolíckych kÀazov, ktoré má
svoj poãiatok v udalostiach tzv. SNP. Par-
tizánske skupiny, ktoré boli pod siln˘m
vplyvom KS a v sluÏbách boº‰evického
ZSSR, sa dopustili viacer˘ch vráÏd katolíc-
kych kÀazov.

Jednou z obetí bol aj mlad˘ kÀaz Ján
Nemec, farár v Lieskovci pri Humennom,
ktorého po krutom noãnom muãení za-
vraÏdili príslu‰níci partizánskej skupiny
âapajev (náã. ‰tábu ªudovít Kukorelli, ve-
liteº Viktor N. Kokin) 17. novembra 1944. 

Brutálna smrÈ mladého 33-roãného
kÀaza svätého Ïivota tragicky poznaãila
aj celú jeho rodinu. Otec Ján ostal
nervovo postihnut˘, brata Andreja od-
vlieklo sovietske NKVD do gulagu. O prí-
pade sa po roku 1945 muselo mlãaÈ. Ba
ani po roku 1990 sa mu nedostalo zo
strany cirkvi a historikov náleÏitej pozor-

nosti. Aj v dne‰n˘ch katolíckych médiách
(KN, Lux, Lumen a pod.) by sme o zavraÏ-
denom kÀazovi márne hºadali akékoºvek
informácie.

Jedine brat zavraÏdeného Imrich
(1915 – 2009), niekdaj‰í stredo‰kolsk˘
a univerzitn˘ uãiteº latinãiny, dlhé roky

zbieral dokumentaãn˘ materiál o tejto
kauze. V roku 1999 vydal útlu monogra-
fiu s názvom „NemôÏem opustiÈ svoj
ºud“.

V jeho b˘valej farnosti, konkrétne
v obci Jasenovce, mu veriaci z vìaky
a úcty pred pár rokmi vybudovali mal˘,
no dôstojn˘ pamätník.

Po vy‰e 20 rokoch od 1. vydania pri-
pravila h⁄stka mlad˘ch nad‰encov z obã.
zdruÏenia Nové slobodné Slovensko
z Pre‰ova nové vydanie tejto knihy. Jeden
z jej editorov, Milan Îiak, v predhovore
napísal: „Oslavu povstania z 29. augusta
1944 a partizánskeho hnutia plne prevzal
aj súãasn˘ reÏim, mnohé prvky komunis-
tickej propagandy dostali po roku 1989
pozlátko demokracie, preto by sme sa
márne doÏadovali od súãasn˘ch protago-
nistov objektívneho a spravodlivého pre-
hodnotenia on˘ch udalostí.“ Úvod k mo-
nografii napísal historik Martin Lacko.

Neformálna verejná prezentácia
kniÏky sa konala 17. novembra 2022. 

(red)

RECENZIA/ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Imrich NEMEC: Nemôžem opustiť svoj ľud
Skutočný príbeh vraždy katolíckeho kňaza

Prešov : Nové slobodné Slovensko, 2022, 50 s.

V pondelok 5. decembra 2022 sa v Berlíne zi‰iel v˘bor me-
dzinárodnej organizácie politick˘ch väzÀov INTER-ASSO, kde je
na‰a organizácia politick˘ch väzÀov zakladajúcim ãlenom. Zasa-
daãku na rokovanie nám ochotne poskytla Spolková nadácia pre
spracovanie dejín Zjednotenej strany Nemecka (ide o komunistic-
kú stranu v b˘valej NDR). Táto ‰tátna organizácia, najmä jej
predsedníãka pani Anna Kaminská, úzko spolupracuje s nemec-
kou organizáciou politick˘ch väzÀov a obetí komunizmu
i s INTER-ASSOm. 

Rokovanie viedol predseda INTER-ASSO Christian Dietrich.
Zo zdravotn˘ch dôvodov nebol osobne prítomn˘ ãlen v˘boru Pe-
teris Simsons z loty‰skej Rigy, ktor˘ sa ale pripojil vìaka moder-
nej technike cez internet. Z chorvátskeho Záhrebu pri‰la na stret-
nutie nová ãlenka v˘boru pani Mirna Suniç Îakmanová. Roko-
vania sa zúãastnil aj b˘val˘ predseda (a ãestn˘ predseda)
Christian Fuchs, ktor˘ v Berlíne b˘va a ãlenom v˘boru objasnil
detaily administrácie organizácie. Ako hosÈ bol pozvan˘ (okrem
ná‰ho predsedu Jána Liteckého ·vedu) aj predseda organizá-
cie politick˘ch väzÀov v Litovskej republike Vladas Sungalia,
keìÏe budúca schôdza v˘boru ako aj Kongres INTER-ASSO sa
má uskutoãniÈ práve v Litve. âlenovia v˘boru kvitovali, Ïe predse-
dovi Ch. Dietrichovi odpísal minister vnútra SR R. Mikulec, ktor˘

si Ïiaº doteraz nena‰iel ãas na prijatie predsedu PV ZPKO Jána
Liteckého ·vedu. Z odpovede ministra Mikulca sme sa síce nedo-
zvedeli, preão bola slovenskej organizácii PV ZPKO krátená zá-
konná dotácia a ão má proti jej ãasopisu Svedectvo, ale aspoÀ sa
cez Berlín nadviazal dialóg na vysokej úrovni. Ján Ko‰iar

podpredseda INTER-ASSO

Rokovanie výboru INTER-ASSO v Berlíne

Stojaci zºava: Tomas Petreikis, Vladas Sungaila,
Christian Dietrich a Ján Ko‰iar. Sediaci: Christian Fuchs
a Mirna Suniã-Îakmanová. Foto archív
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1. decembra 1989 vláda âSSR na-
riadila zru‰iÈ drôtené zátarasy na hranici-
ach s Rakúskom, ktoré slobodn˘ svet
naz˘val „Ïeleznou oponou“.

1. decembra 1991 vy‰lo prvé ãíslo
mesaãníka politick˘ch väzÀov Svedec-
tvo.

2. decembra 1946 sa zaãal proces
proti J. Tisovi, A. Machovi a F. ëurãan-
skému pred Národn˘m súdom v Brati-
slave. âlenmi senátu boli: predseda
Igor Daxner a ‰iesti prísediaci, v‰etci
evanjelického vyznania, alebo ateisti.
Îalobcami boli ªudovít Rigan,  Juraj ·u-
jan a vojensk˘ prokurátor plukovník An-
ton Ra‰la.

4. decembra 2006 zomrel pápeÏ-
sk˘ legát, prenasledovan˘ komunistic-
k˘m reÏimom, Mons. Viktor Trstensk˘.

6. decembra 2006 zomrel dlhoroã-
n˘ ãlen a funkcionár krajskej poboãky
v Îiline Emil Rafaj.

7. decembra 1961 zomrel biskup
Michal Buzalka. Narodil sa v Sv. Antone
a pochovan˘ je Katedrále sv. Martina
v Bratislave. 

10. decembra 1947 bol na trest
smrti zastrelením odsúden˘ generál ar-
mády SR a veliteº R˘chlej divízie Jozef

Turanec. Neskôr mu trest zmenili na 30
rokov väzenia. Zomrel vo väznici v Leo-
poldove v roku 1957.

14. decembra 1948 vláda rozhodla
presunúÈ 65 000 verejn˘ch zamestnan-
cov „do v˘roby“. I‰lo o prvú masovú
diskrimináciu politicky „nespoºahliv˘ch“
obãanov brutálnym zníÏením ich spolo-
ãenskej pozície a pracovn˘ch ziskov. Tie-
to opatrenia pokraãovali aj zaãiatkom
päÈdesiatych rokov a postihli 75 000 ob-
ãanov.

21. decembra 1991 zomrel v Orav-
skom Bielom Potoku ·tefan ·málik. Na-
rodil sa v NiÏnej ·uÀave 17. decembra
1908. 

22. decembra 1948 zomrel sloven-
sk˘ arcibiskup  Karol KmeÈko, sídeln˘
biskup nitriansky. Jeho nástupcom sa
stal  Eduard Nécsey.

22. decembra 1949 schválilo Pred-
sedníctvo ÚV KSâ  návrh na mocensk˘
zákrok proti klá‰torom.

24. decembra 1916 sa v Krivej na
Orave narodila bl. Zdenka Schelingová.
Pochovaná je v Bratislave – Podunaj-
sk˘ch Biskupiciach. Blahoreãená bola
14. septembra 2003 v Bratislave-PetrÏal-
ke. 105. v˘roãie narodenia.

27. decembra 1992 zomrel v Brati-
slave b˘val˘ poslanec Slovenského
snemu a najbliÏ‰í spolupracovník Karola
Sidora, komunistick˘m reÏimom prena-
sledovan˘ Pavol âarnogursk˘.

31. decembra 1992 zanikol ‰tátny
útvar âeská a Slovenská federatívna
republika.

December 1987. Vy‰e 500 000 ºu-
dí podpísalo petíciu katolíkov za nábo-
Ïenskú slobodu. Iniciatíva vy‰la z Mora-
vy, ale najväã‰iu odozvu vyvolala na Slo-
vensku (vy‰e 300 000 podpisov).

December 1955. Podºa odhadu ne-
meckého historika J. G. Hoenscha bolo
v âesko-Slovensku 230 „nápravn˘ch za-
riadení“ (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 so-
cialistickom âesko-Slovensku mate-
riálne zniãen˘ch 27 500 000 kníh,
z najväã‰ej ãasti to boli publikácie zha-
bané v klá‰toroch a v in˘ch nábo-
Ïensk˘ch in‰titúciách a pansk˘ch síd-
lach. ëal‰ie státisíce vzácnych vydaní
boli rozpredané zahraniãn˘m antikva-
riátom.

STALO SA

Pokraãovanie z 9. strany
Preto bola pri rokovaniach dohodnutá beztrestnosÈ komu-

nistického reÏimu, kontinuita kádrov a v ideológii dialektická syn-
téza kapitalistickej tézy a socialistickej antitézy, ktorá z komunis-
tického reÏimu (na rozdiel od pokusu o stavovsk˘ ‰tát z roku
1939) spravila integrálnu, aj keì trochu pom˘lenú, súãasÈ správ-
neho v˘voja.

Z toho dôvodu vyznieva obzvlá‰È komicky, keì súãasní neo-
marxisti a b˘valí marxisti vyãítajú zlému Putinovi, Ïe dialekticky
spojil dediãstvo Sovietskeho zväzu a cárskeho Ruska s oligarchic-
k˘m kapitalizmom. Staãí sa pozrieÈ na slovenské dialektické spo-
jenie národného obrodenia, SNP, dubãekovskej mytológie a vul-
gárneho amerikanofilského kapitalizmu, aby sme pochopili, Ïe
prax transformácie marxistov do novej podoby západného typu,
prebiehala v‰ade rovnako.

Nech žije V. Internacionála!
Tomu zodpovedajú aj zoznamy ‰tátnych sviatkov v b˘val˘ch

komunistick˘ch krajinách. Nie je ãudné, Ïe vo v‰etk˘ch absentuje
boj proti komunizmu, ale zato vo v‰etk˘ch sa nachádza kultov˘
ºavicov˘ sviatok 1. mája? A aj v Chorvátsku je jeden deÀ venova-
n˘ oslave boja proti fa‰izmu, podobne ako u nás, ale nikto neo-
slavuje boj proti komunizmu. V Rumunsku, kde súdruh Nicolae

Ceau‰escu pustil národu poriadne Ïilou, v kalendári nemajú do-
konca ani onen vágny boj za slobodu. Údajne konzervatívne Poº-
sko taktieÏ a s âeskom nás spája rovnak˘ názov sviatku. Akoby
aj nie, keì sme „bojovali“ za slobodu a demokraciu spoloãne.

Vlastne, keì sa tak nad t˘m zamyslíme: neboli za tie úchylky
v pokrokovom socialistickom reÏime nakoniec zodpovední nejakí
„fa‰isti“, ãiÏe konzervatívni kresÈania, kulaci, Ïivnostníci a po-
dobná háveì? Aj teraz kazia v‰etko „fa‰isti“, v‰ade sú, dezinfor-
mujú, rozvracajú, sabotujú, kon‰pirujú. Nemal ten súdruh Stalin
nakoniec pravdu, keì videl za neúspechmi budovania socializmu
a komunizmu intrigy reakcionárskych fa‰istick˘ch Ïivlov?

UÏ to tak veru bude. V tom prípade by v‰ak bolo treba zjed-
notiÈ v‰etky „boje“ do jedného dátumu a daÈ mu názov „DeÀ
boja za pokrok a proti medzinárodnému fa‰izmu“. V e‰te zjed-
nodu‰enej‰ej podobe by to mohol byÈ „DeÀ boja svetového dob-
ra proti svetovému zlu“, ak by uÏ teda niekto chcel maÈ v názve
nejaké „proti“. Ale omnoho pozitívnej‰ie by bolo, pokiaº by sme
sa zhodli na názve – „DeÀ boja za svetové dobro“.

A v‰etci by si navzájom podali ruky, vyhrnuli si rukávy, objali
celú ÈaÏko skú‰anú planétu a pustili sa do práce na lep‰om svete.

Práci ãesÈ, súdruhovia!
Branislav Michalka

christianitas.sk, krátené

Vstanú starí bojovníci
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✞ Vo veku 92 rokov, 9. novem-
bra 2022, zomrel Milan TUNEGA
z Trenãína,  dlhoroãn˘ ãlen RO PV
ZPKO Trenãín. Posledná rozlúãka so
zosnul˘m sa konala 14. novembra
2022 v Dome smútku v Trenãíne. Po-
slednej rozlúãky sa za RO PV ZPKO
zúãastnili ãlenky Renáta âerveÀano-
vá, Eva Janãová, Viera Krivánková
a predsedníãka RO PV ZPKO v Trenãí-
ne Helena Ho‰táková.

✞ Vo veku 91 rokov, 17. novem-
bra 2022, zomrel Jozef PANÁâ
z Hvozdnice, dlhoroãn˘ ãlen RO PV
ZPKO v Îiline. Posledná rozlúãka so
zosnul˘m sa konala 22. novembra
2022 v Dome smútku v Hvozdnici.  

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

20 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou

20 EUR
Michal Moncman, Bratislava 50 EUR
Marián ·uran, Bratislava 50 EUR
Emil Vontorãík, Nitra 30 EUR
Vladimír Havrila, Bratislava 50 EUR
Michal Malatinsk˘, Bratislava 10 EUR
Martin Vrabãek 10 EUR
Marta Dammová, Bratislava 10 EUR
Eva Bieliková, Bánovce nad Bebravou

10 EUR
Karol Kubriãan, Bánovce nad Bebravou

10 EUR
Zuzana Frantzová 15 EUR
Martin Lacko, Modrová 20 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

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

bude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania. Azda ne-
prajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak,
Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrá-
niÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre
na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok
na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012
8109,  alebo sa kontaktujte na tel. ãísle:
02-52 63 81 56.

Darcom úprimne ìakujeme
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

■ PRIPOMÍNAME
Úradné hodiny v kancelárii Pred-

sedníctva PV ZPKO v Bratislave na
Obchodnej ulici ã. 52 sú v ponde-
lok a v stredu od 9.00 hod. do
12.00 hod. 

UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe
mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsed-
níctva PV ZPKO. 

V decembri si pripomíname v˘znam-
né Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãle-
nov. Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa
tejto slávnosti nedoÏili.

60 rokov
PhDr. Anna Pribi‰ová, Borsk˘ Sv. Jur

10.12.1962
Eva Hluchová, Pie‰Èany 6.12.1962
MUDr. Miriam Porubská, Bratislava

9.12.1962

65 rokov
Viera Radíková, Svät˘ Jur 28.12.1957
Peter Babjak, Humenné 25.12.1957

70 rokov
Eva Hermanová, Svät˘ Jur 24.12.1951

82 rokov
Ing. Anton Ondrejka, Bratislava 4.12.1940

83 rokov
Jaroslav Bako‰, Nem‰ová 28.12.1939
Marta Barto‰ová, Trenãín 27.12.1939

84 rokov
Melánia Straková, Pie‰Èany 25.12.1938
Ing. Viliam Zopp, Bratislava 2.12.1938

Eva Karnayová, Michalovce 11.12.1938
Miroslav Îila, Badín 2.12.1938

86 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

88 rokov
Anastázia Kulá‰ová, Bratislava 15.12.1934

91 rokov
Pavol Kuºa, Levoãa 18.12.1931

93 rokov
Eva Slimáková, Limbach 22.12.1929
MUDr. Mária SlugeÀová, Levoãa

25.12.1929

96 rokov
Valéria Mito‰inková, Bratislava16.12.1926

97 rokov
Ján Petro, Humenné 18.12.1925 

Jubilantom
srdeãne blahoÏeláme

Pri hrobe ·rankovcov
Ôsme v˘roãie smrti hospodára RO PV ZPKO v Nitre

Karola ·ranka a prvé v˘roãie úmrtia jeho manÏelky a ãlen-
ky PV ZPKO Ireny ·rankovej si pri hroboch zosnul˘ch vo
Veºkom Lapá‰i pripomenuli ãlenovia nitrianskej poboãky
PV ZPKO Gitka Lukni‰ová, Jozef Turãek, Anna Mesaro‰o-
vá, Margita Bartová, Agáta Fi‰erová a predsedníãka orga-
nizácie AlÏbeta Loudová. Kvety, svieãky, modlitby a spo-
mienky boli súãasÈou pietneho stretnutia. (al)
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