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Kto nepodpísal, nedostal sa z väzenia

Arpád Tarnóczy, ãestn˘
predseda PV ZPKO, mal trinásÈ
rokov, keì vyná‰al m⁄tve telá
popraven˘ch väzÀov pod múr
v ëábliciach. Dovolili mu to,
lebo nepredpokladali, Ïe raz
sa odtiaº dostane Ïiv .̆ V tom-
to predpeklí na zemi mal len
jeden sen – zavrhnúÈ reÏim,
ktor˘ po‰liapal ºudskú dôstoj-
nosÈ a niãil Ïivoty ºudí v mene
jedinej správnej ideológie.
Hlásal nezmieriteºnosÈ s od-
porcami jediného správneho
svetonázoru. Kto ne‰iel v línii
strany, otvárali sa mu brány,
no nie nebeské, ale väzenské.
ReÏim nezrovnal len medze na
poliach, ale aj medze duchov-
né. Îivot v‰ak nezastavil.

Politickí väzni sú kategóriou
ºudí, ktorí verejne dávajú najavo
svoj postoj k politickej moci. No
ãím viac sa vzìaºujeme od zme-
ny reÏimu, nadobudnutia slobo-
dy, t˘m viac klesá odvaha b˘va-
l˘ch politick˘ch väzÀov komuniz-

mu spomínaÈ na preÏité utrpenie.
âím si to vysvetºujete? 

Myslím, Ïe si nesieme  komplex
zákazu hovoriÈ, ku ktorému sme sa
museli  pri odchode z väzenia zavia-
zaÈ podpisom. A ak sa dobre pamä-
tám, predchádzali mu aj t˘ÏdeÀ dlhé,

dvadsaÈhodinové denné v˘sluchy,
poãas ktor˘ch z nás vytækali pamäÈ na
pobyt vo väzení. 

âiÏe aj t˘ÏdeÀ vás pripravova-
li na to, Ïe nebudete rozprávaÈ
o tom, ão ste preÏili po zatknutí?

Pokraãovanie na 10. strane

Arpád Tarnóczy vo svojej kancelárii v Novákoch poãas rozhovoru.

Foto Eva Zelenayová
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Hovorí sa, Ïe v‰etko pochopiÈ znamená
v‰etko odpustiÈ. V‰etko pochopiÈ v‰ak ne-
dokáÏe nikto, ani tí najdokonalej‰í filozofi,
preto veºakrát podliehame v‰elijak˘m preja-
vom nevraÏivosti. Veºmi ãasto aj z pochopi-
teºn˘ch sebaobrann˘ch in‰tinktov, ão patrí

k prirodzenému ºudskému postoju. Na druhej strane
spektra je v‰ak prvoplánová, niãím nehatená nenávisÈ.
Taká nenávisÈ je vlastná ºuìom s mimoriadne zúÏen˘m
pohºadom na svet, mohli by sme pokojne povedaÈ extré-
mistick˘m. To je ako s laserom – ãím uÏ‰í lúã, t˘m inten-
zívnej‰í. âlovek, ktor˘ nevie pochopiÈ niã mimo svojich
ideologick˘ch klapiek, by najrad‰ej v‰etko ostatné vyhla-
dil zo zemského povrchu. Aj s cel˘mi národmi, ako to
chcel uÏ ºaviãiarsky prorok Engels: „ëal‰ia svetová vojna
nechá zmiznúÈ zo zemského povrchu nielen reakãné trie-
dy a dynastie, ale celé reakãné národy. A to je tieÏ po-
krok.“ Ako vidíme u nás, pohrobkovia marx-leninizmu
stále neopustili tieto názory a dodnes stra‰ia svojim typic-
k˘m slovníkom, ktor˘ len v 20. storoãí mal na svedomí
vy‰e 100 miliónov povraÏden˘ch. Ale pokrok nezastaví‰.
Pokiaº Marx s Engelsom povaÏovali v‰etk˘ch Slovanov za
menejcenn˘ch, pre na‰ich komunistov a ich detiãky sú
to uÏ iba Slováci. Aj preto ich bolo vÏdy treba strkaÈ do
jarma Prahy a Moskvy.

Padol v novembri komunizmus?
Ale keìÏe doba predsa len trochu pokroãila a ich zlo-

ãiny vy‰li z módy, tak ich treba nejako ututlaÈ. ZatajiÈ sa
uÏ veºmi nedajú, no súdruhovia si vyna‰li novú taktiku.
UÏ sa predsa len trochu vypracovali z t˘ch primitívov, ão
tu pochodovali s ãerven˘mi zástavami a samopalmi
a majú predsa len onakvej‰ie spôsoby. A tak sa snaÏia tie
svoje neodpustiteºné krvavé zloãiny prekryÈ. Veì z ich
pohºadu to aÏ také zloãiny neboli, keìÏe vraÏdili a terori-
zovali iba príslu‰níkov „reakãného“ národa. A tak opäÈ
oprá‰ili „holokaust“, ako v 50. rokoch. KaÏdú chvíºu
nám telefonujú ãi pí‰u na‰i ãlenovia, Ïe ão to má zname-
naÈ – keì si pustia televíziu, rozhlas, náhodou si pozrú
nejaké noviny, sam˘ holokaust, no o be‰tiálnych komu-
nistick˘ch zloãinoch je ticho. Staãí sa pozrieÈ na to, aké
knihy vychádzajú. NuÏ, na‰i „inÏinieri ºudsk˘ch du‰í“,
ako spisovateºov volali komunisti, veºmi dobre vedia, od-
kiaº prúdia peniaÏky a aká kniha má vôbec ‰ancu na vy-
danie. Práve teraz ide do kín nov˘ slovensk˘ film „Tlmoã-
ník“. O ãom si myslíte, Ïe je? No predsa o zloãinn˘ch

esesákoch. Niã iné nás nezaujíma. âlovek má pocit, Ïe
v novembri 1989 tu nepadol komunizmus, ale nejak˘
m˘tick˘ slovensk˘ fa‰izmus, ktorému to teraz koneãne
natrieme.

UÏ som spomínal, Ïe rok 2018 bude rokom nenávis-
ti, na ktor˘ sa musíme du‰evne pripraviÈ. Presnej‰ie seba-
nenávisti sluhov, ktor˘m sa do nenávratna stráca ich âes-
koslovensko. Veì ako si vysvetliÈ napríklad titulok z no-
vín: „Opitá Slovenka sa prevrátila autom do jarku“? Tak˘
titulok o domácej obyvateºke nenájdete nikde  inde na
svete. Skúste si predstaviÈ: opitá Poºka, opitá Rakú‰an-
ka,... Aj tu  vidno, Ïe sluhovia sú národ bezdomovcov,
ktorí sú neschopní postaraÈ sa sami o seba ãi presadiÈ sa
medzi domácimi, preto musia slúÏiÈ cudzím. Samozrej-
me, takí sú v‰ade na svete a v‰ade tvoria dno spoloãnos-
ti, iba u nás im patria prakticky v‰etky médiá. Dokonca
v ãasopise „PamäÈ národa“ ãítame prirovnanie Tisu ku
Stalinovi. To uÏ sa naãisto zbláznili? V USA e‰te do roku
1957 bola prísna rasová segregácia ãernochov, prísnej‰ia
ako Îidov za prvej Slovenskej republiky. Akurát Ïe ne-
museli nosiÈ Ïltú hviezdu, pretoÏe ju mali vpísanú vo far-
be pokoÏky. No nikde som neãítal vymyslené tvrdenia,
Ïeby napríklad Roosevelt bol vojnov˘ zloãinec ãi nieão
podobné.  

Beztrestne šírené lži
Vrchol nenávistn˘ch lÏí v‰ak nedávno koloval po in-

ternete, keì Michal Havran ml. tvrdil, Ïe katolícky kÀaz
Jozef Tiso sa stal vrahom mal˘ch detí. Okrem toho, Ïe je
to ãistá loÏ, je to uÏ paragrafovaná uráÏka národa, rasy
a presvedãenia ako hrom. A prejav ‰ialenej nenávisti. âo
robia na‰i prokurátori? Zasiahli nejako? Podali Ïalobu?
A ão riaditeº televízie, zru‰il mu uÏ program, tak ako sa
prednedávnom veºmi r˘chle zru‰ila hlásateºka, pretoÏe sa
politicky nekorektne vyjadrila o Cigánoch, ktorí u nej kra-
dli? Samozrejme, Ïe nie. Na Slovákov predsa môÏe pºuÈ
kaÏd˘ koºko len chce. Kedy si na‰a vládna SNS dokáÏe
presadiÈ tak˘ zákon ako nedávno prijali Poliaci, Ïe bude
trestné hovoriÈ o vine Poliakov za holokaust, ãi pouÏívaÈ
spojenie „poºské tábory smrti“? Perverzné na celej veci je
to, Ïe tento útok je zo strany synãeka popredného ko-
munistického novinára. Synãek pºuje na t˘ch, ktor˘ch je-
ho otec pomáhal prenasledovaÈ a vraÏdiÈ. Veì e‰tebáci
e‰te v 80. rokoch vraÏdili nepohodln˘ch kÀazov. Evident-
ne komunistická v˘chova funguje trochu inak, ako sme
v Európe boli zvyknutí. 
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Úzky obzor nenávisti



MoÏno e‰te väã‰ia perverzita je v tom, Ïe sa tu ‰íria ne-
návistné lÏi na ºudí, ktorí v ãase vojnového inferna dokáza-
li nielen budovaÈ, ale aj odolávaÈ nacistickej politike s celou
jej brutalitou. Na Slovensku nebola jediná poprava. Îidov
najsamprv zaãali vyváÏaÈ  do pracovn˘ch táborov, ão teda
nebolo vôbec humánne.  No pri prv˘ch pochybnostiach sa
vláda dokázala vzoprieÈ a transporty zastaviÈ, hoci to bola
najväã‰ia nacistická priorita. TakÏe hovorme o konkrétnej
vine, nie vymyslenej. Slovenská vláda nemá na rukách Ïi-
dovskú krv, na rozdiel od ãeskoslovenskej komunistickej,
ktorej keì v Stalinovej antisemitskej akcii, nazvanej boj
proti sionizmu, zavelili z Moskvy spraviÈ veºk˘ proces proti

„sprisahaneckému centru na ãele s Rudolfom Slánsk˘m“,
okamÏite Îidov odsudzovala a iniciatívne popravovala.
A ostatn˘ch potom prenasledovala a perzekvovala poãas
celého trvania komunistického reÏimu. A to e‰te  nespo-
míname partizánske vraÏdy Îidov, ãi ìal‰ie procesy, ako
napríklad so zlatníkom Izidorom Frostigom, ktorého po-
pravili, pretoÏe ideologickí novinárski predchodcovia Hav-
ranovej rodiny písali, Ïe ho treba „za‰liapnuÈ ako hmyz“.
Jednoducho  fakty sú na na‰ej, slovenskej strane. LenÏe
ão sú uÏ platné fakty a argumenty voãi zaslepenej propa-
gandistickej nenávisti... Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO
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Slovensko smrÈou
novinára Jána Kuciaka
nezaÏíva prv˘ pokus
o destabilizáciu ‰tátu.
Je neodpustiteºn˘m
zloãinom zobraÈ nie-

komu Ïivot na politické ciele, ale v‰et-
ky okolnosti nasvedãujú tomu, Ïe
niekto potreboval „veºk˘ ãin“ vyvolá-
vajúci silné emócie na to, aby dostal
ºudí do ulíc. A istá ãasÈ politického
spektra nerobí niã iné, len pridáva
palivo na zaloÏen˘ oheÀ.

Pokusov o zvrhnutie nepohodlnej
vlády v krátkej ére novodobej samo-
statnosti Slovenska bolo niekoºko. Ne-
darilo sa im v prostredí, keì novinári
mali akú-takú moÏnosÈ písaÈ pravdu.
Preto bola téma slobody slova a tlaãe
tak atakovaná t˘mi, ktor˘m prekáÏala
pri ich nekal˘ch úmysloch. SpomeÀme
len politick˘ subjekt KDH, ktor˘ bojko-
toval v‰etky akty vedúce k vzniku sa-
mostatného Slovenska a na druhej
strane organizoval demon‰trácie za
slobodu slova v ãase, keì ju nikto ne-
ohrozoval. Ján âarnogursk˘ tomu ho-
voril preventívna politika.

Neskôr pri‰li na rad kauzy ako
Gaulieder. O jej pozadí by vedel roz-
právaÈ novinár Peter Tóth, v tom ãase
bojujúci proti tzv. meãiarizmu. Je zau-
jímavé, Ïe Gaulieder zomrel vtedy,
keì sa pre t˘ch, ktor˘m kedysi urobil
sluÏbu, mohol staÈ nebezpeãn˘m

svedkom. Aj  Tóth bol kedysi  mlad˘m
novinárom a napokon skonãil v taj-
n˘ch sluÏbách, a preto by si zaslúÏil
zv˘‰enú osobnú ochranu.

Vladimír Meãiar jasne pomenoval
udalosti, ktoré viedli v marci 1994
k puãu, za ktor˘m stál Václav Havel.
Do volieb v roku 1998 vloÏil americk˘
finanãn˘ ‰pekulant a tzv. filantrop Ge-
orge Soros 25 miliónov dolárov.  A to
uÏ zahraniãn˘ kapitál ovládal takmer
celú slovenskú tlaã. Obsadenie verej-
noprávneho rozhlasu a televízie sa
udialo zvlá‰È surov˘m spôsobom. Na-
stupujúca Dzurindova vláda vyhodila

v‰etk˘ch novinárov a internovala ich
ako zloãincov na 28. poschodí budovy
televízie v Mlynskej doline. V tom ãase
bola  súãasÈou vládnej koalície Strana
demokratickej ºavice (SDª), ktorú one-
dlho opustil jej v˘znamn˘ politik Ro-
bert Fico. V rozhovore pre médiá v ro-
ku 1999 povedal: „Tragédiou je, Ïe
vládna koalícia mala len dve priority:
povaliÈ Meãiara a pod plá‰tikom boja
proti meãiarizmu sa dostaÈ do privati-
zácie strategick˘ch podnikov.“ 

O ão ide niektor˘m súãasn˘m
opoziãn˘m stranám? O ovládnutie eu-
rofondov, k˘m e‰te prichádzajú? Sú
takí slepí, ako boli dzurindovci, ktorí
dovolili vydrancovaÈ ‰tát ekonomicky?
Iste stoja za pov‰imnutie protireãivé

charakteristiky Kuciaka. Na jednej
strane médiá zdôrazÀujú, Ïe i‰lo o in-
vestigatívneho Ïurnalistu, na druhej
tvrdia, Ïe ãerpal len z verejne dostup-
n˘ch zdrojov. TieÏ stojí za pov‰imnu-
tie, Ïe 6. marca 1995 vy‰li vybielené
prvé stránky novín, keì hrozilo väã‰ie
zdanenie zahraniãného kapitálu, pod-
nikajúceho v médiách. Tzv. slovenské
médiá a slovenskí novinári sa postavili
za svojich chlebodarcov a celkom jas-
ne napísali, Ïe vyjadrujú „znepokoje-
nie nad snahami zv˘‰iÈ daÀ z pridanej
hodnoty pre periodickú a neperiodic-
kú tlaã, diskriminovaÈ zahraniãn˘ kapi-
tál v tejto oblasti...“ a paralyzovali
akékoºvek úsilie v tom ãase vlády Me-
ãiara ‰tandardizovaÈ mediálny trh. Ne-
dalo sa a dodnes sa nedá, lebo tak-
mer cel˘ ovláda zahraniãn˘ kapitál... 

Treba v‰ak poznamenaÈ, Ïe niã
lep‰ie nevyjadruje úsilie celkom zniãiÈ
novinársky stav ako Maìariãov tlaãov˘
zákon, ktor˘ dokonca poprel aj povo-
lanie novinár, keì ho vôbec v zákone
nedefinoval. VerejnosÈ v médiach dáv-
no stratila ochrancu demokracie
a ten, kto to potreboval, môÏe pokoj-
ne reÏírovaÈ svoje revolúcie, veì má
v rukách ohromn˘ nástroj – médiá. Îe
nejde o fazuºky svedãí smrÈ mladého
neskúseného novinára Jána Kuciaka.

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Kedysi sa zvolebnievalo, 

dnes sa zmajdanizováva



âlenovia v˘konnej rady PV
ZPKO sa 14. februára zi‰li na
spoloãnom rokovaní v Bratisla-
ve. Viedol ho predseda PV ZPKO
Ján Liteck˘ ·veda. KeìÏe i‰lo
o v˘nimoãn˘ deÀ – popolcovú
stredu, rokovanie sa zaãalo po-
boÏnosÈou s udelením poÏehna-
nia popolom dp. Jánom Ko‰ia-
rom, duchovn˘m PV ZPKO. 

ëal‰ie rokovanie moderoval pred-
seda Ján Liteck˘ ·veda podºa schvále-
ného programu. Najskôr skontrolovali
plnenie úloh z ostatného zasadnutia
v˘konnej rady, priãom predseda skon-
‰tatoval, Ïe „v otázke pamätnej tabule
pre kardinála Korca sa zatiaº ne-
pokroãilo, hoci my sme uÏ ná‰ príspe-
vok poukázali“.

Ako najbúrlivej‰í bod programu sa
ukázalo udelenie ‰tátnych vyznamena-
ní prezidentom SR Andrejom Kiskom
pri príleÏitosti 25. v˘roãia slovenskej
samostatnosti. Predseda organizácie
povedal, Ïe „politika sa nás bytostne
dot˘ka, lebo to boli práve politickí väz-
ni, ktorí bojovali za demokraciu, Slo-
vensko, proti komunizmu a pomohli
zvrhnúÈ komunistick˘ reÏim“. IbaÏe sa
ukazuje, Ïe zaãínajú prekáÏaÈ. Prezi-
dent prekroãil urãitú hranicu a predse-
da organizácie poloÏil otázku: ão uro-
bíme? Predostrel, nedávaÈ uÏ Ïiadne
návrhy na vyznamenanie, pokiaº bude
prezidentom Andrej Kiska. A po dru-
hé, organizácia ho uÏ nebude poz˘vaÈ
na pietnu spomienku 17. novembra
na cintorín vo Vrakuni k centrálnemu
pamätníku obetí komunizmu.

Jednomyseľný súhlas
Martin Hagara podporil návrh

Jána Liteckého ·vedu, Ïe je to správne
stanovisko. „Keì som videl, kto dostal
‰t. vyznamenanie, necítil som sa
dobre“, povedal. „Z t˘ch, ão sa posta-
vili proti komunizmu tam nebol ani je-
den. A boli to oni, ão nahlodali systém
a dnes sú na okraji spoloãnosti“, kon-
‰tatoval.

Mária Dvorãáková navrhla, aby ve-
denie organizácie listom poÏiadalo
prezidenta o prijatie delegácie politic-
k˘ch väzÀov. Kon‰tatovala, Ïe prijíma
kaÏdého, aj cigánov, mal by aj delegá-
ciu PV ZPKO.

·tefan Novák protestoval, Ïe pri
takej osobe sa nemôÏeme poniÏovaÈ
a ÏiadaÈ o prijatie. Pripomenul, Ïe
ná‰mu ãlenovi Antonovi Tomíkovi
osobne sºúbil, Ïe príde na akt kladenia
vencov pri príleÏitosti DÀa boja za slo-
bodu a demokraciu (17. novembra)
a nepri‰iel.

Ján Ko‰iar uviedol: „Tohto roku
pri‰iel s nemeck˘m prezidentom, ktor˘
si vyslovene Ïelal poloÏiÈ veniec obe-
tiam komunizmu na Vrakunskom cin-
toríne, ale aj to mimo na‰ej oficiálnej
oslavy“.

Arpád Tarnóczy sa vyjadril, Ïe
„keì si chceme sami seba váÏiÈ, ne-
môÏeme mu podaÈ ruku.“

Návrh J. Liteckého ·vedu prítomní
hlasovaním jednomyseºne prijali.

Titus Zeman – patrón 
politických väzňov?

ëalej Ján Liteck˘ ·veda informoval
prítomn˘ch  o návrhu, vyhlásiÈ blaho-
slaveného Titusa Zemana za patróna
politick˘ch väzÀov. V‰etk˘ch, nielen
organizácie PV ZPKO. Vedenie uÏ do-

ruãilo list arcibiskupovi Stanislavovi
Zvolenskému, odkiaº pri‰la poÏiadavka
preloÏiÈ ho do talianãiny. Z toho sa dá
usudzovaÈ, Ïe sa arcidiecéza návrhom
zaoberá. Ak by bol Titus Zeman vyhlá-
sen˘ za patróna politick˘ch väzÀov,
dala by organizácia vyrobiÈ medaily
s jeho portrétom, ktoré by sa mohli
udeºovaÈ nielen vlastn˘m ãlenom pri
rôznych v˘znamn˘ch príleÏitostiach,
ale i t˘m osobnostiam, neãlenom, kto-
ré by si to zaslúÏili.

âestn˘ predseda PV ZPKO Arpád
Tarnóczy poznamenal, Ïe ak  neschvá-
lia Titusa Zemana, navrhuje za patróna
politick˘ch väzÀov kardinála Korca.

V ìal‰ej ãasti schôdze sa rozprúdi-
la diskusia o spoloãnom identifikaã-
nom oznaãení ãlenov PV ZPKO v po-
dobe odznakov, medaily ãi placiek. Ide
o to, ako povedal predseda PV ZPKO,
aby ãlenovia organizácie mali nejaké
spoloãné identifikaãné oznaãenie, ão
sa Ïiada najmä pri rôznych spoloãen-
sk˘ch podujatiach. Navrhol placku
s priemerom 6 cm a ukázal niekoºko
návrhov na jej v˘robu, z nich prítomní
jeden vybrali.

TieÏ informoval o liste ministerke
‰kolstva, v ktorom organizácia Ïiada
o prijatie. Cieºom stretnutia je presa-
denie delegáta organizácie do komisie
pri tvorbe uãebníc dejepisu. 

NA AKTUÁLNU TÉMU

4

Obete komunistickej totality 

začínajú prekážať

Funkcionári PV ZPKO si pred zasadnutím VR PV ZPKO pripomenuli zaãia-

tok pôstneho obdobia. Foto Eva Zelenayová



ëalej informoval prítomn˘ch, Ïe
vzhºadom na to, Ïe tohto roku sa ne-
koná snem organizácie, má vedenie
záujem zorganizovaÈ odborn˘ seminár.
KeìÏe tohto roku si pripomenieme sté
v˘roãie  vzniku â-SR,  núka sa ako Èa-
Ïisková téma: politickí väzni poãas pr-
vej âesko-Slovenskej republiky. Pred-
beÏn˘ termín podujatia: polovica sep-
tembra 2018. 

Doplnia zoznam obetí
·tefan Novák otvoril tému zákona

o od‰kodnení detí politick˘ch väzÀov,
na ktorom pracoval Ivan ·imko a na
ktor˘ dostal aj zálohu. P˘tal sa, ak nie
je zákon, kde sú peniaze. Ukázalo sa,
Ïe ·imko nehovoril pravdu, keì pove-
dal, Ïe zákon má pripraven˘, ale ho
neodovzdal, lebo nedostal peniaze.
Ako sa pouÏili prostriedky  urãené zho-
toviteºovi zákona budú ãlenovia v˘kon-

nej rady informovaní v˘pisom z hospo-
dárenia  na budúcom zasadnutí. 

Ján Liteck˘ ·veda informoval o sta-
ve rekon‰trukcie pamätníka na cintorí-
ne VrakuÀa a o snahách doplniÈ nové
tabule, na ktoré poãas  pietnej spo-
mienky  sºúbil prispieÈ minister obrany.
Povedal, Ïe MO SR zatiaº neposkytlo
Ïiadne finanãné prostriedky na jeho
obnovu, ale organizácia podáva Ïia-
dosÈ o grant, ktor˘ ministerstvo vypísa-
lo. Rafael Rafaj pripomenul, Ïe na pa-
mätníku treba o.i. doplniÈ údaj, Ïe ide
o centrálny pamätník politick˘ch väz-
Àov. V spolupráci s ÚPN sa pripravuje
nov˘, aktualizovan˘ a doplnen˘ zoz-
nam popraven˘ch a umuãen˘ch. Na
navrhované nové tabule by sa mali do-
staÈ aj ìal‰ie mená, ktoré by mali ãle-
novia organizácie získaÈ vo svojom re-
gióne. Ide o obete komunizmu, ktoré
dosiaº neboli nik˘m zaevidované. Mir-

ko TuchyÀa uviedol príklad z Nitrian-
skej Stredy, kde dali zhotoviÈ pamätnú
tabuºu na hrob Tiborovi Benkoviãovi,
umuãenému priamo poãas vy‰etrova-
nia, no v zozname popraven˘ch sa ne-
nachádza. Liteck˘ ·veda poÏiadal ãle-
nov organizácie, Ïe ak budú nahlaso-
vaÈ tieto mená do ústredia PV ZPKO,
vÏdy treba zistiÈ dátum narodenia
a smrti dotyãného. 

Helena Halková informovala, Ïe
v Banskej Bystrici bude 13. apríla spo-
mienka na Barbarskú noc. Uskutoãní sa
o 11.00 h v kostole u sv. AlÏbety a po-
kraãovaÈ bude pred biskupsk˘m
úradom.

Odznela aj informácia o akcii ÚPN
k v˘roãiu februárov˘ch udalostí pri
centrálnom pamätníku na bratislav-
skom cintoríne VrakuÀa. 

Eva Zelenayová

NA AKTUÁLNU TÉMU

5

Poklona obetiam komunizmu
Uchopenie moci komunistami vo

februári 1948 si Ústav pamäti národa
pripomenul pietnou spomienkou pri
centrálnom pamätníku obetí komu-
nizmu na bratislavskom cintoríne Vra-
kuÀa. V mene prezidenta SR poloÏil
veniec pod kríÏom pamätníka vedúci
kancelárie prezidenta ·tefan Rozkopál.
Pripomenul, Ïe reÏim nútil ºudí osla-
vovaÈ tento dátum, ktor˘ znamenal
nástup totality v b˘valom âesko-Slo-
vensku. Na akte kladenia vencov sa

zúãastnili aj zástupcovia diplomatické-
ho zboru, poslanci NR SR, vedúci pred-
stavitelia organizácií politick˘ch väzÀov
a ich ãlenovia. 

Poslanec NR SR Anton Hrnko
(SNS) zdôraznil, Ïe na mnoho z toho,
ão nám b˘val˘ reÏim priniesol, sme za-
budli. Napríklad, Ïe âesi videli väã‰ie
ohrozenie ‰tátu v slovenskom národo-
vectve neÏ v komunizme. Îe jednu
vrstvu prenasledovan˘ch tvorili ºudia,
ktorí chceli slovenskú samostatnosÈ,

suverénny ‰tát. Ako povedal, na to ne-
smieme zabudnúÈ, aby sme znovu
neurobili chyby. PoslankyÀa NR SR Edi-
ta Pfundtner (Most-Híd) poukázala na
skutoãnosÈ, Ïe v‰etky zloãinecké reÏi-
my majú jeden spoloãn˘ znak – strach.
Vyzvala, aby sme sa nenechávali uniesÈ
falo‰n˘mi emóciami. 

Predsedníãka správnej rady  ÚPN
Andrea Kluknavská oboznámila prí-
tomn˘ch, preão sa ÚPN rozhodol
v deÀ 70. v˘roãia komunistického pre-
vratu vzdaÈ úctu obetiam tohto reÏi-
mu. Na Slovensku bolo v ãase moci
komunistov nespravodlivo odsúden˘ch
71 tisíc ºudí. A za ústav povedala:
„Urobíme v‰etko preto, aby sa na ºudí,
ktorí sa dokázali postaviÈ totalite neza-
budlo“. 

Peter Sandtner, predseda KPVS
povedal, Ïe nechcú oslavovaÈ VíÈazn˘
február, ale spomínaÈ na mnoÏstvo
umuãen˘ch a popraven˘ch väzÀov,
ktorí poloÏili svoje Ïivoty v boji s totali-
tou nielen po roku 1948, ale oveºa
skôr. Lebo totalita v obnovenom âes-
ko-Slovensku sa zaãala oveºa skôr. 

Príhovor predsedu PV ZPKO Jána
Liteckého ·vedu priná‰ame v plnom
znení na strane osem. (ez)

Zºava Anton Hrnko, Ján Ko‰iar a Ján Liteck˘ ·veda pred aktom 

poloÏenia vencov. Foto Anton âulen



Paralely života
âas uteká a v˘znamné míºniky v dejinách ná‰ho národa,

ãím sú vzdialenej‰ie, t˘m sa ich kontúry a v˘znam akosi za-
hmlievajú. Pamätníci vymierajú a preto aj ja cítim povinnosÈ
poìakovaÈ sa v‰etk˘m, ktorí 25. marca 1988 pri‰li na po-
kojné modlitbové zhromaÏdenie do Bratislavy na Hviezdosla-
vovo námestie. O mojej úcte k t˘mto ºuìom som sa uÏ
niekoºkokrát vyjadril a pri okrúhlom v˘roãí od tejto historickej
udalosti chcem tak urobiÈ aj dnes, na stránkach ãasopisu
Svedectvo. T˘m chcem vyjadriÈ tieÏ vìaku v‰etk˘m politic-
k˘m väzÀom, ktorí boli prenasledovaní a väznení pre svoju
vieru v Boha a v jednu svätú katolícku a apo‰tolskú Cirkev. 

ZhromaÏdenie s ruÏencom v rukách 25. marca 1988
bolo aj za slobodné menovanie pastierov pre BoÏí ºud, Ïijúci
nielen v Bratislave, ale v celej na‰ej vlasti medzi Dunajom
a Tatrami.

V ãase keì sa na popud zahraniãn˘ch Slovákov pripravo-
vala „svieãková manifestácia“, známa aj ako „Bratislavsk˘
Veºk˘ piatok“, vrcholili v apo‰tolskom paláci vo Vatikáne za
úãasti pápeÏa  Ján Pavla II. úvahy, ãi majú b˘valého sereìské-
ho dekana-farára, trnavského apo‰tolského administrátora
menovaÈ za biskupa, alebo nie. Vtedaj‰í reÏim, mierne pove-
dané,  nebol tomu veºmi naklonen˘. Bol otvorene proti.
A dnes, keì o mne pí‰u ako o spolupracovníkovi ãi agentovi
·tB,  chápem to v zmysle Blahoslavenstiev: „Blahoslavení ste,
keì vás budú pre mÀa potupovaÈ a prenasledovaÈ a v‰etko
zlé na vás nepravdivo hovoriÈ; radujte sa a jasajte, lebo máte
hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí
boli pred vami.“ (Mt 5, 11)  

Pri v˘bere biskupa do Trnavy boli tri skupiny kan-
didátov: 

a) t˘ch, ktor˘ch si Ïelala strana a vláda; 
b) t˘ch, ktorí boli prijateºní pre obe strany – Cirkev i ko-

munistick˘ ‰tát a
c) t˘ch – a bolo ich ‰esÈ – ktor˘ch navrhovala Svätá

stolica a strana a vláda ich odmietali. Bol som v poslednej
skupine s poradov˘m ãíslom 5 (zo ‰iestich) a menoslov ne‰iel
podºa abecedy.

Štát odmietol Sokola
Dr. Vincent Máãovsk˘, ktor˘ bol v tom ãase z poverenia

strany a vlády námestníkom ministra kultúry a riaditeº sekre-
tariátu vlády pre veci cirkevné sa tváril, Ïe je to on, ktor˘ riadi
Ïivot Katolíckej cirkvi na Slovensku. V sobotu ráno, 14. no-
vembra 1987, pri‰iel do Trnavy na Arcibiskupsk˘ úrad a ta-
jomníkovi dp. Mikulá‰ovi Turányimu povedal, Ïe konzultori
môÏu voliÈ (‰éfa diecézy) a nech zvolia „dobrého“, pre ‰tát
prijateºného. O dva t˘Ïdne na Arcibiskupsk˘ úrad v Trnave
(nie na konkrétne meno), 30. novembra 1987,  napísal: „Se-
kretariát vlády SSR pre veci cirkevné v súvislosti so zasadnu-
tím zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy a voºbou doãas-
ného správcu diecézy Jána Sokola, správcu rím.-kat. farského
úradu v Seredi Vám oznamuje, Ïe túto voºbu neakceptuje.

Svoje stanovisko zdôvodÀujeme t˘m, Ïe v zmysle platného
ãeskoslovenského právneho poriadku si kaÏdé zriadenie cir-
kevného orgánu, voºba ãi menovanie do cirkevnej funkcie,
vyÏaduje predchádzajúci ‰tátny súhlas...“ (prot. ã. MK
9023/1987 – 15) 

Keby  bola pravda s t˘m agentom Svätoplukom a s kon-
‰piraãn˘m bytom Zora v súvislosti s mojou osobou, ako Àou
médiá  k⁄mia ºudí  uÏ skoro 30 rokov, a nedávno mi to pri-
pomenul na www.postoj.sk aj Vladimír Palko ml., myslíte, Ïe
by Máãovsk˘ bol na mÀa také nieão napísal? 

Čo zostalo v spisoch
V spisoch ·tB ostalo zachované e‰te „kraj‰ie“ svedectvo

kapitána JUDr. Karola Javorãíka: „Rozhodnutie Zboru kon-
zultorov, ktor˘m bol Sokol zvolen˘ do ãela Trnavskej arcidie-
cézy, vyvolalo nevôºu v radoch duchovn˘ch Pacem in terris
(ZKD PiT). Jsou sklamáni, Ïe státní správa nedokázala prosa-
dit za Gábri‰ovho nástupce jedného z nich, resp. knûze s po-
zitívnym vztahem k SKD PiT. Je obava, Ïe Sokol, ako b˘val˘
ãlen Diela koncilovej obnovy, bude ãlenov SKD PiT pronásle-
dovat, coÏ pr˘ mÛÏe mít za následek rozpad SKD PiT na Slo-
vensku.“ Napísal to 17. novembra 1987 (prot. ã. kr-009-
76/an-1987). ëal‰ie dokumenty o mne nájdete tu:
http://www.obcianskyvybor.sk/doka.html.

A napriek tomu sa stalo, Ïe ma Svät˘ Otec Ján Pavol II.
vymenoval za trnavského biskupa, najprv ako administrátora
(19. mája 1988). Moja vysviacka bola 12. júna 1988 a o rok
neskôr (26. júla 1989) som bol vymenovan˘ za prvého a do-
teraz jediného arcibiskupa-metropolitu Slovenska. Teraz,
keì sa uÏ pripravujem na koneãné zúãtovanie s Pánom,
v pokore ìakujem aj v‰etk˘m t˘m, ktorí sa 25. marca 1988
modlili za dar slobody Cirkvi a ustanovenie biskupov. Îe ten-
to kríÏ v‰emohúci Boh dal mne, ja som si ho nep˘tal, ale
nech je za to Pán zveleben˘. âisté svedomie, pohºad viery
a kríÏa nielen na Kvetnú nedeºu, ale aj na Veºk˘ piatok nech
vás, milí ãitatelia Svedectva, vÏdy sprevádza a k tomu aj mo-
je apo‰tolské poÏehnanie.  

† Ján Sokol, emeritn˘ arcibiskup-metropolita
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Uplynulo 30 rokov od Bratislavského Veľkého piatku

Emeritn˘ arcibiskup Ján Sokol v spoloãnosti ãlenov 

PV ZPKO. Foto Vlastimil Morávek
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Poviem len pár viet z pohºadu väz-
Àov ãeskoslovenského komunizmu.
Teda ºudí, ktorí veºkú ãasÈ svojho aktív-
neho Ïivota strávili v boº‰evick˘ch mu-
ãiarÀach, ak ich tam rovno nezabili, ãi
nepopravili po súdnej fra‰ke. Pre t˘ch,
ktorí boli prenasledovaní len preto, Ïe
chceli slobodne praktizovaÈ svoju vie-
ru, chceli samostatné Slovensko a od-
mietali doslova choromyseºn˘ nezmy-
sel komunizmu; pre t˘ch má 25. feb-
ruár iba symbolick˘ v˘znam, takreãeno
ako poznámka v kalendári. PretoÏe
o tom, Ïe tu bude komunistick˘ reÏim
bolo rozhodnuté uÏ príchodom Stali-
novej armády v roku 1945, ba môÏe-
me ísÈ e‰te dozadu, do roku 1943, keì
„vzorov˘“ demokrat Eduard Bene‰ uÏ
v decembri tohto roku v Moskve, dáv-
no pred Jaltskou konferenciou, vydal
toto územie Stalinovi. Nakoniec, veì
bol aj agentom NKVD pod krycím me-
nom „19“. A v t˘ch povestn˘ch voº-
bách v roku 1946 mohli daÈ Slováci
Demokratickej strane aj 90 percent, aj
tak by to nemalo Ïiadny vplyv na ìal‰í
beh udalostí. Veì v Bratislave sa ko-
munisti zmocnili v‰etk˘ch vládnych po-
zícií uÏ v novembri 1947, keì prinútili
Demokratickú stranu k poniÏujúcej ka-
pitulácii, aj keì na to nemali nijak˘ de-
mokratick˘ mandát.

Ale keì uÏ komunisti takto preslá-
vili tento dátum, vyuÏime ho aj my,
aby sme si pripomenuli aspoÀ pár vecí.
Teraz vynechám neuveriteºné poãty

povraÏden˘ch a umuãen˘ch, o ktor˘ch
sa uÏ dnes nemáte problém dozvedieÈ,
aj keì na druhej strane postkomunis-
tické médiá sa nepretrhnú v opisovaní
komunistick˘ch zverstiev. Rad‰ej v‰ak
upriamim pozornosÈ na trochu iné veci
a dôsledky tohto reÏimu.

Materializmus nás ožobráčil
Jedno z katastrofálnych dediãstiev,

ktoré nám súdruhovia zanechali, je
v‰eobjímajúci  materialistick˘  pohºad
na svet, ktor˘ sa vryl do hláv veºa ºudí
a plynule pre‰iel do konzumného o‰ia-
ºu. Mohlo by sa to zdaÈ ako paradox,
ale práve ten ich materialistick˘ pohºad
na svet, bez akéhokoºvek duchovného
nadhºadu a slobody, zákonite spravil
z b˘valého socialistického tábora naj-
väã‰ích Ïobrákov Európy. Bez konku-
rencie. A ich bohatieri sa dodnes ne-
starajú o to, Ïeby vari mali stavaÈ a bu-
dovaÈ, ale iba o to, ako zbohatnúÈ.

Druhá vec, ão udrie do oãí, ak sa
obzrieme dozadu, bol ideologick˘ boj
za jedin˘ povolen˘ názor, ktor˘ sa
uprednostÀoval  namiesto spolupráce
obãanov. Boj, na konci ktorého bolo
víÈazstvo jednej, vtedy e‰te veºmi malej
ãasti národa, a zvy‰ok bol z hlavn˘ch
spoloãensk˘ch, ale aj materiálnych
pôÏitkov prakticky vylúãen˘. Ako pora-
zená armáda, ktorá sa ocitla v zajatec-
kom tábore. Nakoniec, ºudia boli e‰te
radi, keì ten ohraden˘ veºk˘ Gulag,
naz˘van˘ socialistick˘ ‰tát, nemuseli

vymeniÈ za oveºa men‰ie väzenské ce-
ly. Ako v riadnej vojne, dá sa povedaÈ,
Ïe stanné právo bolo prakticky kaÏdo-
denné. Mimochodom – ako mohol
kvalitne fungovaÈ reÏim, ktor˘ z radov
plnoprávnych obãanov vylúãil demo-
kratov, aristokratov, ºudákov, agrárni-
kov, dôstojníkov, kÀazov, veriacich,
podnikateºov, Ïivnostníkov, kvalitn˘ch
literátov a umelcov a postupne dokon-
ca aj Îidov, ktorí v zaãiatkoch s nimi
spolupracovali?

Odučili vravieť pravdu
ëal‰ia vec, ktorá s t˘m súvisí, je

morálny marazmus, ktor˘ nám tu zo-
stal po zákonitom skrachovaní patolo-
gického reÏimu. KeìÏe nezmyselné
my‰lienky sa dali presadzovaÈ jedine
pomocou klamstva a teroru, väã‰ina
ºudí sa oduãila vravieÈ pravdu. Veì tá,
vyslovená na verejnosti, bola automa-
tickou poukáÏkou do väzenia alebo
rovno na popravisko. A okrem lÏi, kto-
rá na kaÏdú spoloãnosÈ pôsobí roz-
kladne, pozostalí ºaviãiari, svorne so
svojimi teoretikmi a novinármi, vná‰ajú
ìal‰iu mimoriadne nebezpeãnú vec do
spoloãenského organizmu: nenávisÈ.
Nekoneãnú nenávisÈ hlupáka voãi sve-
tu, ktor˘ sa stále nespráva podºa ich
slabomyseºn˘ch ideálov. Nakoniec, ne-
návisÈ voãi v‰etkému lep‰iemu a kraj-
‰iemu hlása marxizmus uÏ od samého
zaãiatku. A ão je oveºa najnebezpeã-
nej‰ie, opäÈ tu máme zloãin zm˘‰ºania.
Títo súdruhovia najnov‰ie kaÏdého,
kto sa chce len brániÈ pred ich ºaviãiar-
skym názorov˘m terorom, oznaãujú,
Ïe to je on, ktor˘ ‰íri nenávisÈ.

K tomu uÏ iba pridám dve my‰-
lienky z predná‰ky emeritného pápeÏa
a veºkého filozofa Benedikta XVI., kto-
rú mal v roku 1992 v Bratislave: Politi-
ka nevytvára pravdu.

A druhá my‰lienka hovorí, Ïe ‰tát
má zaruãovaÈ právo ako podmien-
ku slobody a spoloãného blahoby-
tu. ·tát sám nie je zdrojom ani
pravdy, ani morálky. 

(Príhovor Jána Liteckého ·vedu 
25. februára pri pamätníku obetí

komunizmu, medzititulky redakcia)
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Zºava Ján Ko‰iar, Ján Liteck˘ ·veda a Rafael Rafaj 25. februára na brati-

slavskom cintoríne VrakuÀa. Foto Anton âulen

Beneš nás vydal Stalinovi



Priznám sa, pote‰ilo ma, keì si filozof
a historik filozofie, profesor emeritus Ján
Letz, otec, paradoxne  moÏno o ãosi  zná-
mej‰ieho syna historika Róberta Letza, dáv-
nej‰ie v‰imol moju ãasopiseckú esej. Vy‰la aj
kniÏne a bola o prv˘ch filozofoch na Sloven-
sku, Markusovi Auréliovi a Kon‰tantínovi Fi-

lozofovi a zaradil ju ako prameÀ do svojej monograficky
syntetickej fundamentálnej práce Slovenská kresÈanská fi-
lozofia 20. storoãia a jej perspektívy (2010). Nepriamo po-
lemicky som reagoval e‰te na niektoré pretrvávajúce mar-
xistické a „sekulárne“ názory, ktoré uvádzali, Ïe na území
Slovenska sa zaãala pestovaÈ a systematicky rozvíjaÈ filozo-
fia aÏ v ‰kolskom prostredí v 12. aÏ 14. storoãí a niektorí
bezosty‰ne preskakovali aj veºkomoravskú etapu. A pritom
sa po roku 1990 mohli oboznámiÈ mini-
málne s monografiou Jozefa Kútnika
·málova, venovanou Kon‰tantínovi – sv.
Cyrilovi: Prv˘ uãiteº slovienskeho národa
(1999).Pôvodne vy‰la samizdatovo, ale
neskôr bola v kníhkupectvách beÏne
k dispozícii.

Hľadal pravdu
Hoci k biblickému jubileu ná‰ho filo-

zofa vy‰li prednedávnom viaceré publi-
kácie, sústredíme sa na ostatnú - Roz-
hovory s profesorom Jánom Letzom pod
názvom V zrkadlení jeho Ïivota a mysle-
nia ( 2017) z vydavateºstva Post Scrip-
tum.  Pre kaÏdého môÏe byÈ dobr˘m
vstupom, ale aj pokraãovaním poznáva-
nia jeho Ïivota a diela. Sám o sebe hovorí vo vy‰e dvadsi-
atke rozmanit˘ch rozhovorov, reflektujúc uÏ svoju slobod-
nú mysliteºskú, autorskú a pedagogickú dráhu. Tú  do ro-
ku 1989 mohol vykonávaÈ iba ilegálne, popri svojom
ìal‰om povolaní a publikovaÈ, aÏ na krátku etapu konca
‰esÈdesiatych rokov, iba samizdatovo. Koniec koncov mno-
hé  o sebe prezradil v ojedinelej biografii Îivot v hºadaní
pravdy. V˘vin osobnosti a myslenia (intelektuálna autobio-
grafia) z roku 1996  bola pre mnoh˘ch priam zjavením
i povzbudením. Lebo  neraz pred rokom 1989 si aÏ zúfali
nad stavom ná‰ho oficiálneho filozofického, teologického
i kulturologického myslenia.

Prednášky v byte
Poãas utajeného mysliteºského dvadsaÈroãného obdo-

bia  vydal samizdatom okolo 40 väã‰ích filozofick˘ch a ná-
boÏensk˘ch prác (zborníkov, súborov ‰túdií, portrétov naj-
mä západn˘ch i slovensk˘ch mysliteºov a monografií).
A navy‰e pracoval aj v redakcii v˘znamného samizdatové-
ho kresÈanského ãasopisu RadosÈ a nádej (1986 – 1989).

Tomu predchádzalo iba epizodické predná‰anie základov
filozofie  pre budúcich kÀazov v rokoch 1967-1969 na Cy-
rilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. KeìÏe
mu bola akademická pôda „zarúbaná“, filozofiu a meto-
dológiu vied predná‰al v rôznych ilegálnych skupinách.
Zvyãajne pre 15-20 bohoslovcov v jeho byte. Ako priznáva
v Rozhovoroch, v „chartistick˘ch“ rokoch 1977-1979 do-
konca zaloÏili ilegálnu katolícku univerzitu, ktorú aj kon-
cepãne spoluvytváral. Pre jej potreby vydávali samizdatové
texty a predná‰al okrem iného filozofickú teológiu, escha-
tológiu, filozofiu ãloveka.

Elity bez identity
E‰te zaãiatkom osemdesiatych rokov  spracoval Slov-

ník slovensk˘ch spoloãenskovedn˘ch spisovateºov 20. sto-
roãia, kde sa ucelene konfrontoval so
slovensk˘m myslením. Veºmi trpko vní-
mal, Ïe „filozofia sa nestala organickou
súãasÈou slovenskej kultúry“ a pokiaº
tam bola „prítomná, tak vÏdy len okra-
jovo a prevaÏne implicitne v rozliãn˘ch
náboÏensk˘ch, národovedeck˘ch, poli-
tick˘ch, kultúrnych a in˘ch úvahách“.
Uvedomoval si, Ïe filozofia na Slovensku
e‰te nedozrela a nevyprofilovala sa do
potrebnej profesionality. Vedel, Ïe slo-
venskú filozofiu nepovznesie „nepre-
myslená, mechanická a ãasto módna
recepcia vysoko rozvinutej filozofie Zá-
padu“. Preto sa v‰emoÏne snaÏil, aby
predov‰etk˘m elity „dospeli k hlb‰iemu
porozumeniu národnej sebaidentity“.

Priznával, Ïe okrem okolo stovky klasikov filozofie a sveto-
v˘ch mysliteºov 20. storoãia, ho zo slovensk˘ch ovplyvnili
najmä  Skyãák, Hanus, Chladn˘-Hano‰, Polakoviã, ·urjan-
sk˘, Strauss, Die‰ka,  Hatala, Porubãan, Hlinka a ìal‰í. 

Na univerzitnej pôde mohol oficiálne predná‰aÈ aÏ od
1. októbra 1990. Najskôr predmet Úvod do filozofie na
Katedre humanistiky UK v Bratislave i na UKF v Nitre. Pre-
lomov˘m bol aÏ ‰kolsk˘ rok 1993/1994 na Fakulte huma-
nistiky Trnavskej univerzity, kde potom 18 rokov predná‰al
Teóriu poznania a Ontológiu. ZároveÀ vyuãoval aj na ìal-
‰ích univerzitách Dejiny filozofie 20. storoãia, Filozofickú
antropológiu, Filozofiu dejín, Filozofickú teológiu. Popri
práci prodekana a prorektora pre vedu a v˘skum viedol
Katedru filozofie, napísal a publikoval 18 monografií a cca
260 statí v ãasopisoch a zborníkoch. Zo svojich samizdato-
v˘ch prác publikoval iba zlomok.  Na univerzitného profe-
sora filozofie sa habilitoval v roku 1997 Teóriou poznania.
Vychoval mnoh˘ch ‰tudentov a dbal o to, aby sa na uni-
verzite skutoãne morálne a osobnostne formovali. 

Viliam Jablonický
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Presne tak. No nie kaÏdého t˘Ï-
deÀ. Niekoho dokázali umlátiÈ aj skôr,
aby to podpísal. 

A v‰etci to museli podpísaÈ?
KaÏd˘, kto i‰iel do civilu, lebo keì

nepodpísal, ne‰iel. Oni mu uÏ na‰li dô-
vod. Povedzme, Ïe na neho niekto po-
vedal, Ïe zasa nadával na uja Stalina... 

TakÏe toto môÏe pretrvávaÈ
u b˘val˘ch politick˘ch väzÀoch do-
dnes?

V ºuìoch to zanechalo hlboké
stopy. A cítia averziu ãi odpor ku v‰et-
kému dianiu, prestali dôverovaÈ kaÏdé-
mu. Neveria niãomu a nikomu, preto-
Ïe, bohuÏiaº, vo väznici sme mali ºudí,
ktorí boli s nami odsúdení, dokonca
niekoºko rokov sedeli a napriek tomu,
keì ich zobrali, akoÏe na v˘sluch, tak
pri‰li najedení. Zrádzali aj za obed.

Aj ste poznali t˘chto ºudí?
Niektor˘ch áno. Samozrejme, Ïe

sme neboli pri tom, ako ich „lámali“,
ale bolo  evidentné, Ïe mali akési privi-
légiá. Na niektor˘ch to zanechalo sto-
py. Napríklad na‰lo sa, Ïe väzeÀ, ktor˘
bol osem rokov v Jáchymove, trikrát
podpísal spoluprácu s ·tB. A ten naj-
známej‰í v˘rok tohto väzÀa bol, Ïe ke-
by som sa ja stal arcibiskupom, tak by
som tak preorganizoval slovenskú
cirkev, aby sa to páãilo aj vám. Povedal
tomu vy‰etrovateºovi. 

Zrejme hovoríte o Antonovi
Srholcovi?

O Tonkovi Srholcovi. Mám to na
papieri. 

On sa aj po roku 1989 stal
miláãikom istej ãasti politického
spektra, najmä KDH.  

To je v mentálnej v˘bave  niekto-
r˘ch ºudí. Ne‰lo im o vec, ale o nich sa-
m˘ch. A takí ºudia aj po 89 pracovali
proti elite národa. Neuniesli, Ïe niekto
vyt⁄ãa z radu, Ïe naozaj pracuje pre
‰tát, pre druh˘ch ºudí. Top ãloveka
spoznáte podºa toho, Ïe sa proti nemu
spikne veºa tupcov. To je jasn˘ dôkaz
toho, Ïe ide o ‰piãku, elitu. Akosi si to
nechceme priznaÈ a tento fenomén
tupcov nás stále vracia späÈ. V dejinách
nikdy nerozhodovala masa, ºud, ale

intelektuálna ‰piãka, ktorá mala ão po-
vedaÈ v prospech ‰tátu, Európy, sveta.
DesaÈ blbcov nie je múdrej‰ích ako je-
den priemerne inteligentn˘ ãlovek. 

Revolúcie neb˘vajú nekrvavé.
MôÏeme vôbec o roku 1989 ho-
voriÈ ako o revolúcii, keì vysokí
funkcionári KSS, zvolení dokonca
v decembri 1989, sa stali uÏ v roku
1994 ministrami slovenskej vlády
(Moravãíkovej), dokonca spolu
s kresÈansk˘mi demokratmi? Ako
to vy, obete komunistickej ideoló-
gie, hodnotíte?

Pre mÀa je tento v˘voj veºk˘m skla-
maním. My sme vlastne nechceli, aby
sa Bene‰ovi podarilo pritakávaÈ na hru
t˘ch veºk˘ch, ktor˘ch Slovensko ne-
zaujímalo. Nakoniec ani âesko-Sloven-
sko. T˘m, Ïe Stalin zaplatil Bene‰ovi
a jeho vláde pobyt v Lond˘ne, mal
moÏnosÈ a priestor hovoriÈ  rozhodujú-
cim hráãom svetovej politiky ão chce.
Napríklad vysvetºoval veºkú lásku Slová-
kov k âechom. Len zabudol povedaÈ,
Ïe Slovensko malo slovenské povsta-
nie, v ktorom aj cudzí partizáni bojova-
li za Slovensko. Îe to vyuÏili a zneuÏili
komunisti, ktor˘m internacionalizmus
diktoval minimálne blízkosÈ k Prahe, je
ãiernym súknom na slovensk˘ch deji-
nách.  PretoÏe urazili a ublíÏili Slová-
kom, lebo tí chceli Slovensko. Napriek
tomu, Ïe bola vojna, oficiálni predsta-
vitelia prvej Slovenskej republiky obe-
tovali sami seba, keì kládli odpor

Hitlerovi. P˘tam sa, ktor˘ zo súdruhov
by sa bol opováÏil povedaÈ súdruhovi
Stalinovi nie. A teraz robia zo seba
hrdinov a vykladajú, ão mal alebo ne-
mal Tiso urobiÈ. Tiso zachraÀoval Slo-
vensko. âi sa to súãasn˘m ‰piãkám ºúbi
alebo nie, hlavne t˘m neokomunistom
a neomarxistom, ão dnes uÏ panujú aj
v Bruseli. Pre mÀa je to veºmi smutné.
A nechce sa mi o tom ani rozprávaÈ,
lebo sa bojím, Ïe to dopadne tak, ako
si myslím. 

Ukazuje sa, Ïe v 89 sa urobila
transformácia naprieã ekonomi-
kou, verejn˘m sektorom aÏ na du-
chovnú oblasÈ. 

No, to je tá kapitola, ktorá nás be-
rie do hrobu. PretoÏe nie je ãlovek len
chlebom Ïiv˘. Nejde o to, kto v koho
alebo v ão verí ãi neverí v niã. PretoÏe
ateisti potrebujú Boha aspoÀ na to,
aby ho popreli. No a rozbitie spoloãen-
stva sa zaãína rozbitím rodiny. Vymys-
leli sme, Ïe papier nepotrebujeme na
manÏelstvo, my chceme slobodne ÏiÈ,
slobodne sexovaÈ, slobodne sa najesÈ,
vybraÈ si ão môÏeme a toºko nám vÏdy
dajú, aby nás udrÏali ako poslu‰né stá-
do. TakÏe ak budú  existovaÈ takí, ão
nebudú poslúchaÈ, stanú sa nie  B ale
C obãanmi. Ako sme my, Slováci,  kto-
r˘ch kto chce vydiera. Lebo najväã‰ím
nepriateºom hinduistov, Ïidov, demo-
kracie a v‰etkého, ão povaÏujú za pozi-
tívne, vrátane väã‰iny na‰ich novinárov,
je Slovák a Slovensko. Ako sa má cítiÈ
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na Bojnickom zámku. Foto Eva Zelenayová



ãlovek, ktorého za to, Ïe mal pocit, Ïe
chce Slovensko, Ïe bol proti komuni-
stom, bol vo väznici? So v‰etk˘m, ão
k tomu patrilo vrátane  muãenia, hla-
dovania, zimy, v‰í a plo‰tíc. A to v‰etko
bolo pekne organizované. Neviem, ãi
nenacviãovali tie plo‰tice, ão v noci na
nás na celách kládli, pretoÏe ráno sme
boli krvaví. Tak sme si na to zvykli, Ïe
sme uÏ ani neregistrovali, Ïe po nás
skáãu. Hor‰ie bolo, keì i‰la do oka,
pod vieãko, do nosa alebo do u‰í, vte-
dy sa uÏ ãlovek zobudil. A boli ich tisíc-
ky. Títo ºudia, ktorí posunuli  historickú
situáciu, aby do‰lo k zmene, aby sa
skonãila tá absolútna totalita, sú zúfalí
z toho, Ïe sa rozhoduje o ohnut˘ch
uhorkách a vlastne o v‰etkom, o va-
‰om Ïivote, o va‰ej rodine, o va‰ich de-
Èoch niekde a ja pochybujem o tom, Ïe
v Bruseli. Predpokladám, Ïe nielen
slobodomurárske lóÏe, ale Ïe majú veº-
k˘ch spojencov, ktorí Èahajú nitky tak,
aby sme neboli nikdy slobodní. Aby
sme zabudli na to, Ïe sloboda vôbec
existuje.

Mali by sme na‰im ãitateºom
pripomenúÈ, preão ste sa po druhej
svetovej vojne stali nepriateºom
ºudovodemokratického zriadenia
a ako sa vtedaj‰ie obnovené âes-
ko-Slovensko s vami vysporiadalo?

Svojím spôsobom som mal ‰Èastie,
ktoré sa v‰ak dosÈ ãasto ukázalo ako
ne‰Èastie, lebo som sa narodil v ‰ºa-
chtickej rodine. Mal som rok, keì otec
tragicky zahynul pri autonehode v roku
1937, ãiÏe svet som vnímal cez svoje
vychovávateºky, opatrovateºky s vyni-

kajúcimi sluÏbami, ale okrem mojej sta-
rej mamy, ktorú povaÏujem za abso-
lútnu osobnostnú jednotku aj ºudsky,
ma ako dieÈa  nikto nepritúlil, nepohla-
dil. Dvere ka‰tieºa boli 24 hodín denne
otvorené pre núdznych, aÏ sme sami
prestali byÈ zámoÏn˘mi. Navy‰e stará
mama bola ‰Èastná, keì mohla nieko-
mu pomôcÈ a tak i‰la podpora do siro-
tincov, starobincov, cirkvi. BohuÏiaº,
na‰lo sa niekoºko ºudí, ktorí povedali,
Ïe nebojujú proti pani grófke ani proti
pani barónke, ale proti feudalizmu.
Najmä  jedna z vedúcich osobností
hornonitrianskej partizánskej brigády
Vtáãnik - Jozef Hagara.  Keì nás pri‰iel
po vojne vysÈahovaÈ, musel si nájsÈ
spôsob ospravedlnenia. Veì bol ‰tipen-
distom mojej starej mamy, ktorá ho
poslala ‰tudovaÈ do ParíÏa na Sor-
bonnu a povedala, k˘m nedo‰tuduje‰,
má‰ gáÏu. A on si to uÏíval dlh‰ie, neÏ
bolo nevyhnutné. 

To bol otec ná‰ho ãlena Marti-
na Hagaru? 

Nie, str˘ko. Ten pán bol medzi t˘-
mi, ktorí pri‰li k nám s príkazom vysÈa-
hovaÈ sa do 24 hodín, s moÏnosÈou zo-
braÈ si 25 kg batoÏinu so sebou. Na‰i
vlastní zamestnanci z majera nás nalo-
Ïili na vozy  a odviezli do nováckeho
tábora, ktor˘ po vojne slúÏil ako tábor
núten˘ch prác.  E‰te ani postele neboli
ustlané po Ïidoch... A v na‰ich ka‰tie-
ºoch vybielili dobrí ºudia v‰etko, ão sa
bly‰Èalo.  Knihy, aj veºmi vzácne folian-
ty písané na pergamene, spálili na
dvoroch ka‰tieºov. KeìÏe sme sa uÏ
nemohli staraÈ o majetky, na‰e sluÏob-

níctvo odi‰lo z ka‰tieºov a usídlili sa vo
viacer˘ch kúriách. Rod mal desaÈ detí
a kaÏdé z nich sa v nieãom uchytilo. âi
uÏ v armáde, cirkvi a podobne. V rodi-
ne sme mali trinásÈ biskupov a kaÏd˘
musel priniesÈ cirkvi veno. Pri‰iel som
do Vacova a tam som sa dozvedel, Ïe
na v˘stavbu katedrály a paláca najviac
prispela na‰a rodina.  Mal som uãiteºa
nemãiny, francúz‰tiny, maìarãiny, mo-
ja stará mama bola veºk˘ frankofil, vy-
dávali jej básne vo francúz‰tine vo
Francúzsku. Polovica sluÏobníctva ve-
dela po francúzsky. No a na tom voze
do tábora som sa pomaly zaãal pre-
búdzaÈ do iného Ïivota. 

A bol znaãne dobrodruÏn˘...
Z dne‰ného pohºadu moÏno. Naj-

mä preto, Ïe som preÏil. Apropo, vãera
ma zasa iritovalo, keì som poãúval
o holokauste a tábore v Seredi hovoriÈ
b˘valého ãlena ÚV KSS, profesora mar-
xizmu Pavla Me‰Èana a nerozumel som
tomu, ako sa nezaãervená ãlovek, kto-
r˘ patril k ‰piãke t˘ch, ão organizovali
a riadili tieto zloãiny a súhlasili s oÏob-
raãovaním ºudí o ich majetok, ºudskú
dôstojnosÈ, vieru. Za to dostali profesú-
ry a doktoráty. Aby vedeli nastaviÈ
scenár tak, aby sme sa stali stádom. âo
sa im vo veºkej miere darilo a veºmi ºu-
tujem a bolí ma, Ïe sa im to ìalej darí. 

Ako dlho ste boli v tábore?
Niekoºko mesiacov, potom nás pri-

ch˘lil ná‰ b˘val˘ zamestnanec na na-
‰om skonfi‰kovanom majeri. Veºmi
som vìaãn˘ v‰etk˘m, ktorí nám po-
mohli preÏiÈ. Nemali sme nijaké pros-
triedky, ºudia nám potajme nosili chlieb
a mlieko. A oni tvrdia, Ïe v‰etko toto
ãervené zlo sa zaãalo aÏ v roku 1948!
To vôbec nie je pravda. PretoÏe absol-
útnu moc nad ozbrojen˘mi zloÏkami
mali komunisti dávno v rukách. Napo-
kon nebolo to také ÈaÏké, lebo tá tzv.
Hlinkova garda z prvej SR zaãala byÈ
mimoriadne zlá aÏ vtedy, keì do nej
húfne pre‰li komunisti. V Novákoch bo-
li najmenej tri mená, ktoré sa z gardis-
tov stali komunistick˘mi funkcionármi
a v‰ade tvrdili, Ïe strana ich tam poslala. 

Ale medzi va‰e najväã‰ie mla-
dícke „záÏitky“  iste patrí zaistenie
‰tátnou bezpeãnosÈou, vy‰etro-
vanie a väznenie. Spôsobil to vá‰
triedny pôvod?

Pokraãovanie na 12. strane
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Samozrejme, Ïe môj triedny pô-
vod, veì aj keby som niã nevyviedol,
robil zo mÀa triedneho nepriateºa. A to
znamenalo, Ïe deti rodiãov, ktoré mali
ambície sa uplatniÈ, mali obavy sa so
mnou kamarátiÈ. KeìÏe som bol
vodcovsk˘ typ, vytvoril som skupinu
z najväã‰ích ‰ibalov v triedach, ale aj
z naj‰ikovnej‰ích a fyzicky najzdatnej-
‰ích chlapcov. Vo vy‰etrovacích spisoch
mojich kamarátov nájdete, ãoho sme
sa dopú‰Èali. 

Vo va‰ich nie?
Nie, ja som nijaké nedostal. A keì

ma zaistili ako ãlena ilegálnej organi-
zácie âierna d˘ka, bol som uÏ recidi-
vistom.

Ako?
Keì mi jeden ãlovek povedal,

chlapãe, ty by si mal niekde zmiznúÈ,
rozm˘‰ºal som, ão robiÈ. Ale kam zmiz-
ne trinásÈroãn˘ chlapec? Ten muÏ mal
zrejme informácie, Ïe ma zatknú, lebo
priam naliehal, Ïe je to veºmi nebez-
peãné, keì zostávam doma.  Tak sme
sa so star‰ím bratom rozhodli, Ïe ujde-
me za hranice. 

Chytili vás?
Chytili. Veì ten ãlovek, ão nám

zorganizoval útek, bol zo Stasi. Narodil
sa v Lehote pod Vtáãnikom, bol spolu-
Ïiakom mojej tety a poãas dovolenky
na Slovensku teta s ním dohovorila ná‰
útek do Nemecka. No on nás viezol
rovno do pasce.  A tak som pol roka
pendloval medzi Teplicami, Jáchymo-
vom a Prahou. Samozrejme, Ïe nás od-
súdili. Ja som dostal ‰esÈ rokov a star‰í
brat osem. Keì zistili, Ïe som nemal
e‰te trinásÈ rokov, nútili ma priznaÈ sa,
Ïe som star‰í, aby mohol byÈ navrhnut˘
trest uplatnen˘. Keì to nedosiahli,
vyrie‰ili to tak, Ïe zmenili trest zo ‰esÈ
rokov na ‰esÈ mesiacov, ktoré uÏ som
mal „odsedené“. 

Odsedené?
Hm. Na Pankráci som mal celu na

chodbe pre mladistv˘ch. Druhú polovi-
cu tvorili cely smrti. Keì niekoho odsú-
dili na smrÈ, dali ho do prvej cely a kaÏ-
d˘ deÀ ho prekladali, T˘ch ciel bolo
tridsaÈ. Keì uÏ bol odsúdenec v piatej,
v‰etci spievali, smiali sa. V tretej to uÏ

bol maglajz. V stredu ráno od ‰tvrtej sa
popravovalo a my, mladí, sme ich cho-
dili  uprataÈ. Boli sme ‰iesti, transport-
ná parta. Rátali s t˘m, Ïe my sa do ci-
vilu nikdy nedostaneme a nebudeme
o tom nikdy rozprávaÈ. Veì ja som
v tom ãase váÏil 39 kg pri v˘‰ke 175
cm. Neskôr som dorástol do 1,80 cm.
M⁄tvych dávali do konopn˘ch vriec
a my sme ich vyná‰ali pod múr v ëábli-
ciach. Tam bola vykopaná hlboká ryha,
do ktorej sa dávali vrstvy: piesok, váp-
no, m⁄tvola, vápno, piesok m⁄tvola, tri
vrstvy na seba. (Oh) Vtedy som si dal
záväzok, ak mi Pán Boh dá doÏiÈ a do-
stanem sa odtiaº, hoci som tomu neve-
ril, lebo keby ma tam boli nechali ‰esÈ
rokov, ako znel návrh na väzbu,  nemal
som ‰ancu preÏiÈ. 

Ak˘ záväzok?
Aby sa tie zloãiny dostali do neja-

kého oficiálneho, ‰tátneho dokumen-
tu. A to sa mi podarilo. Keì sa ma pán
Meãiar op˘tal, preão chcem kandido-
vaÈ za poslanca NR SR, práve toto som
mu povedal. On to akceptoval. Pove-
dal som mu, keì sa podarí presadiÈ zá-
kon ã. 125/1996 Z.z. o nemorálnosti
a protiprávnosti komunistického systé-
mu, abdikujem na funkciu poslanca.
A ja som si záväzok z ëáblic splnil.

Hovorili ste o svojej recidíve.
âiÏe keì ste sa po pol roku vrátili
domov, znovu vás zaistili? 

Áno, práve na ·tedr˘ deÀ. Jeden
ãlovek nás udal a znovu sme sa vrátili

do Nitry na ·tB, kde boli riadni sadisti.
Viedol ich náãelník ªudovít  Filan, otec
spisovateºa Borisa Filana a ten ma raz
po bitke, keì som leÏal na zemi dole
bruchom topánkou nadvihol a cez zu-
by precedil – to je ten mlad˘ gróf? No,
ukázali sa, Ïe sú chlapi. Bol som tam
‰tyri mesiace, v jednej bielizni, jedn˘ch
‰atách,  o zime, o hlade, na samotke
bez postele. Spali sme na zemi. Podºa
toho som vedel, ako dlho som bol na
v˘sluchu, koºko e‰usov bolo na cele.
RaÀajky, obed, veãera, tri e‰usy, jeden
deÀ. Bolo ich aj  ‰esÈ, dokonca aj de-
väÈ. Vtedy som bol na v˘sluchu tri dni
a noci. Na kolenách , lebo stáÈ na no-
hách sa mi nedalo. Od bitky po cho-
didlách mi opuchli, zahnisali a keì som
si stiahol koÏu z päty, vychádzali mi
odtiaº biele ãervíky. HemÏili sa tam
a smrdeli. Stra‰ne. Ten ão ma doniesol
na celu z v˘sluchu sa sÈaÏoval, Ïe ten
chlap stra‰ne smrdí. Nikdy som z vypo-
ãúvania nepri‰iel po vlastn˘ch. Vybité
zuby, rozmlátená tvár, dokonca som
mal vykrivenú sánku, nohy dokaliãené,
v‰etko ma bolelo. Odtiaº sme i‰li na
·tátny súd v Bratislave a keì advokát
videl, Ïe som recidivista, vyÏiadal si pa-
piere z Prahy. A to ma zachránilo. Lebo
v ãase, keì moji kamaráti chceli vyho-
diÈ vlak alebo pozabíjaÈ funkcionárov
komunistickej strany v okrese, dátumy
v papieroch z Prahy svedãili, Ïe ja som
bol na ‰ichte DÛl ostrov v Jáchymove. 

âoho by ste sa chceli doÏiÈ?
Aby sme sa stali civilizovan˘mi

a ºuìmi. S du‰ou a slobodou. A som
hlboko presvedãen˘, Ïe to sa musí za-
ãaÈ t˘m, Ïe budeme maÈ v ‰kole znovu
predmet vlastivedu. Ale to chce, aby
sme sa zaãali uãiÈ dejiny také, aké nao-
zaj boli. Nie tie povym˘‰ºané, ão sprzni-
li súdruhovia a pasovalo to ãeskému,
maìarskému i rakúskemu v˘kladu de-
jín. Inak by sa museli cítiÈ vinn˘mi, Ïe
osvietení panovníci nedokázali v nás
vidieÈ národ. Národné povedomie
u Slovákov dodnes absentuje. Preto
potrebujeme vlastivedu, aby sa deti
dozvedeli pravdu o na‰ej minulosti, aj
to, Ïe za národ mnohí na‰i predkovia
obetovali Ïivot. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Kto nepodpísal, nedostal sa z väzenia

Arpád Tarnóczy

Foto Rudolf Zelenay ml.



V˘roãie februárov˘ch udalostí z roku 1948 sme si pri-
pomenuli rôzne. KeìÏe ide o osudovú osmiãku zo spoloã-
n˘ch ãeskoslovensk˘ch dejín, navy‰e okrúhlu,  pripomienky
pamätn˘ch dní sa stali súãasÈou diskusií aj na západ od
rieky Moravy.

Osudné v˘roãie opäÈ poukázalo na prípad, s ktor˘m sa
na‰i západní susedia stále nevyrovnali. Hovoríme o kauze
bratov Ma‰ínovcov a o ich skupine. K boju proti totalite ich
zaväzovalo zdedené meno: otec bratov Ma‰ínovcov gene-
rál Josef Ma‰ín bol popraven˘ nacistami. Vy‰e roka odolá-
val veºmi brutálnemu muãeniu. Sadistickí vy‰etrovatelia sa
dokonca zhodli na tom, Ïe tak statoãného protivníka e‰te
nezaÏili. Pred popravou napísal kºúãov˘ list na rozlúãku,
ktor˘ sa v jeho cele na‰iel po vojne. Bol adresovan˘ jeho
deÈom. Ctirad Ma‰ín a Josef Ma‰ín si preÏili poãas Pro-
tektorátu svoje. Stali sa najmlad‰ími drÏiteºmi vyznamena-
nia za statoãnosÈ z rúk prezidenta Bene‰a. V spomínanom
liste pred smrÈou im otec odkázal, aby sa nikdy nepoddali
Ïiadnej forme totality. V tzv.ºudovodemokratickom reÏime
boli spoãiatku synovia hrdinu a poÏívali urãitú spoloãenskú
váÏnosÈ. 

Prijali hodenú rukavicu
Po februári 1948 nastali prvé problémy. Na zásluhy

otca sa muselo zabudnúÈ. UÏ to bol statkár, vykorisÈovateº,
dôstojník burÏoáznej armády, poãas odboja napojen˘ na
Lond˘n atì. ReÏim chlapcov nepripustil na ‰túdiá pre
nevhodn˘ pôvod. I‰lo v‰ak o ºudí, ktorí nemali v povahe
t⁄pne prijatie nespravodlivosti. Ich odboj nemal maÈ podo-
bu písania básniãiek proti reÏimu, najmä keì videli popravy
nevinn˘ch ºudí. Rozhodli sa teda prijaÈ od reÏimu hodenú
rukavicu a ísÈ do triedneho boja. Bratia Ma‰ínovci roz‰írili
svoju skupinu o ìal‰ích ãlenov. ·lo najmä o Milana Paume-
ra, ZbyÀka Janatu, Václava ·védu. Do odbojov˘ch aktivít
zapojili aj str˘ka z matkinej strany Ctibora Nováka, neskôr
aj Vladimíra Hradca, Egona Plecha a Du‰ana Ka‰para. Po-
slední ‰tyria  v roku 1953 neu‰li na Západ,  ostali doma ako
záloha pre prípadn˘ návrat. 

Odboj bol spoãiatku Ïiveln˘ a v rámci neho boli vyko-
návané men‰ie sabotáÏe. Prvou váÏnej‰ou akciou bol pre-
pad policajnej stanice v Chlumci nad Cidlinou, ktor˘ bol
neúspe‰n˘, lebo sa nepodarilo ukoristiÈ zbrane na odboj.
Odniesol si to stráÏmajster Oldfiich Ka‰ík,  prv˘ zabit˘ poli-
cajt v súvislosti s ãinnosÈou skupiny. KeìÏe zbrane boli pod-
ºa aktérov udalosti nevyhnutnou súãasÈou ich formy odbo-
ja, rozhodli sa akciu zopakovaÈ v obci âelákovice, priãom
tu uÏ úspe‰ní boli a ukoristili pomerne veºké mnoÏstvo
arzenálu. ObeÈou ich akcie sa stal stráÏmajster Jaroslav
Honzátko. Ide o druhú najdiskutovanej‰iu diverznú akciu
skupiny. Tou najkontroverznej‰ou bolo zabitie Josefa
Ro‰ického pri zmocnení sa peÀazí podniku Kovolis

Hedvikov. Odbojová skupina taktieÏ  úmyseln˘m zapále-
ním stohov po‰kodila na Morave miestne JZD, priãom plá-
novala aj atentát na Gottwalda, ãi únos ministra âepiãku.
Ostatné dve akcie nevykonali. 

Sklamanie zo studenej vojny
Ctirad Ma‰ín bol dokonca za pokus o útek za hranice

väznen˘ v Jáchymove. Skupina sa po jeho návrate rozhodla
opustiÈ hranice a prejsÈ na americkú stranu. Ich cieºom bola
americká armáda. Verili, Ïe tretia svetová vojna vypukne
ãoskoro, a Ïe oni budú vysadení na ãs. území s cieºom oslo-
bodiÈ republiku od komunizmu. Skupina sa zúãastnila
neuveriteºného pe‰ieho presunu do Západného Berlína.
Nasadenie asi 20 tisíc príslu‰níkov na ich dolapenie na úze-
mí NDR bolo obrovské a vyÏiadalo si 4 zabit˘ch v˘chodone-
meck˘ch policajtov, no aj dvoch zajat˘ch ãlenov skupiny,
ktorí boli neskôr popravení v rámci monsterprocesu proti
skupine. Josef Ma‰ín, Ctirad Ma‰ín a Milan Paumer sa  v‰ak
do Západného Berlína prestrieºali a vydláÏdili si tak cestu
k americk˘m v˘sadkárom. Sklamanie, Ïe studená vojna bu-
de len studenou a nie riadnou nastalo v roku 1956, kedy
Západ nepomohol Maìarsku. Ma‰ínovci sa po odslúÏení
svojho kontraktu usadili v USA, priãom dnes uÏ Ïije len
Josef Ma‰ín. Jedin˘, ktor˘ sa do âiech vrátil bol Milan
Paumer. Zomrel v roku 2010 v Prahe.  

Skutky skupiny dodnes budia vá‰nivé debaty. Zmysel
ich ãinnosti v‰ak ostáva neod‰kriepiteºn˘ – boj proti komu-
nizmu. Ich odkaz je Ïiv˘ aj dnes, veì sloboda nie je zadar-
mo a musí sa o Àu vÏdy bojovaÈ. V 50.  rokoch aj tak˘mto
spôsobom. Po bratoch Ma‰ínovcoch ostali aj siroty, no tre-
ba jasne povedaÈ, Ïe ak by reÏim nebol zloãineck˘, Ma‰í-
novci by neboli odpovedali spôsobom boja im vlastn˘m.
ZodpovednosÈ aj za obete skupiny tak preto musia niesÈ tí,
ktorí vyhlásili triedny boj vlastn˘m obãanom...

Mgr. Juraj Vrábel ml.

MY VČERA A DNES
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Bratia Ma‰ínovci a Milan Paumer. Foto archív

Kauza bratov Mašínovcov
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STALO SA

7. marca 1939 minister zahraniãia Chval-
kovsk˘ informoval nemeckého diplomatického
zástupcu v Prahe, Ïe jeho vláda dáva Slovákom
na slobodné rozhodnutie, ãi chcú ostaÈ v âes-
ko-Slovenskom ‰táte, alebo vyhlásiÈ samostat-
nosÈ Slovenska.

7. marca 1976 zomrel v Rímel pápeÏsk˘
prelát Dr. ·tefan Náhalka, jeden z hlavn˘ch
zakladateºov Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda v Ríme.

11. marca 1939 prezident republiky Há-
cha vymenoval novú slovenskú vládu na ãele
s Karolom Sidorom. Jej ìal‰ími ãlenmi boli: Jo-
zef Sivák (‰kolstvo a národná osveta), Martin
Sokol (vnútro), Július Stano (doprava a verejné
práce), Peter ZaÈko (priemysel, obchod, Ïivnosti
a pôdohospodárstvo), Alexander Hrnãár (finan-
cie) a Gejza Fritz (spravodlivosÈ).

11. marca 1960 komunistická polícia
zatkla a uväznila tajne vysväteného biskupa, je-
zuitu Jána Chryzostoma Korca. Biskup Korec
bol 20. mája odsúden˘ Krajsk˘m súdom v Brati-
slave (predseda senátu Ervín Polakoviã) „pre ve-
lezradu“ na 12 rokov väzenia, stratu obãian-
skych práv a vypovedanie zo Západoslovenské-
ho kraja. Väznili ho v Prahe na Pankráci
a potom vo Valdiciach pri Jiãíne aÏ do 24. feb-
ruára 1968.

13. marca 1939 v noci z 12. na 13. marca
Dr. Keppler dostal z Berlína príkaz urobiÈ v‰et-
ko, aby sa Slovensko osamostatnilo. Preto sa
obrátil na zosadeného predsedu vlády J. Tisu
s pozvaním na rozhovor ku kancelárovi Nemec-
ka A. Hitlerovi. Tiso dve prvé posolstvá odmie-
tol. Ale keì pri‰iel tretí posol s pozvaním, ove-
ren˘m nemeck˘m konzulom v Bratislave E. von
Druffelom, Tiso sa pobral do Bratislavy a predlo-
Ïil vec na rozhodnutie predsedovi vlády Sidoro-
vi, predsedovi Slovenského snemu Sokolovi
a ãlenom predsedníctva HSªS-SSNJ. Zi‰li sa v‰et-
ci ãlenovia UÏ‰ieho predsedníctva HSªS-SSNJ,
ãlenovia vlády a ãlenovia predsedníctva Sloven-
ského snemu. Títo ústavní a politickí predstavi-
telia Slovenska rozhodli, Ïe Tiso má pozvanie
prijaÈ, vypoãuÈ Hitlera, ale kaÏdé rozhodnutie
rezervovaÈ Snemu Slovenskej krajiny.

Tisu prijal nemeck˘ kancelár Adolf Hitler.
Rozhovor trval 75 minút. Vo zvyãajnom mono-
lógu Hitler Tisovi oznámil, Ïe sa rozhodol likvi-
dovaÈ „zvy‰né âesko“ (Resttschechei), ale Ïe je-
ho záujmy sa konãia pri Karpatoch. Ak sa Slo-
vensko rozhodne pre samostatnosÈ, on je
ochotn˘ uznaÈ ju a zaruãiÈ Slovákom ich nezá-
vislosÈ.

Tiso Hitlerovi odpovedal, Ïe ºutuje, ale nie
je v stave urobiÈ nijaké rozhodnutie v tejto veci,
lebo to patrí v˘luãne do kompetencie Sloven-
ského snemu.

14. marca 1939 o 9. hodine  pri‰iel Tiso
do Bratislavy a hneì zreferoval ústavn˘m a poli-
tick˘m ãiniteºom, ktorí ho vyslali do Berlína, aká
je tam situácia. O 10.57 h Snem Slovenskej kra-
jiny otvoril svoje mimoriadne zasadanie, na
ktorom sa zúãastnilo 57 poslancov z celkového
poãtu 63.

Predseda Snemu Martin Sokol vyzval
poslancov, aby hlasovali, ãi sú za samostatn˘
slovensk˘ ‰tát, alebo nie. V‰etci prítomní po-
slanci povstaním zo svojich miest odhlasovali
utvorenie samostatného slovenského ‰tátu.

Po krátkej prestávke predseda Snemu Dr.
Sokol predloÏil na schválenie Zákon zo dÀa 14.
marca 1939 o samostatnom ‰táte Slovenskom,
ktor˘ právne kodifikoval vyhlásenie samostat-
nosti a pretvoril Snem Slovenskej krajiny na zá-
konodarn˘ Snem Slovenského ‰tátu. Potom
prikroãilo predsedníctvo Snemu k vymenovaniu
prvej vlády Slovenského ‰tátu. Tvorili ju: Jozef
Tiso ako predseda vlády a ministri  Vojtech Tuka
(podpredseda vlády), Karol Sidor (vnútro), Ferdi-
nand âatlo‰ (národná obrana), Jozef Sivák
(‰kolstvo), Gejza Medrick˘ (hospodárstvo),  Fer-
dinand ëurãansk˘ (zahraniãie),  Gejza Fritz (pra-
vosúdie),  Mikulá‰ PruÏinsk˘ (financie), Július
Stano (doprava a verejné práce).

21. marca 1982 zomrel v rímskej nemoc-
nici profesor PápeÏského orientálneho in‰titútu,
v˘znamn˘ historik Slovenska a slovansk˘ch kra-
jín, kÀaz v˘chodného rítu a ãlen Spoloãnosti
JeÏi‰ovej Michal Lacko.

23. marca 1939 napadli maìarské vojen-
ské jednotky  územie Slovenskej republiky tromi

prúdmi z územia Podkarpatskej Rusi, ktorú
krátko predt˘m zaãali okupovaÈ.

23. marca 1948 Slovenská národná rada
schválila nové nariadenie ã. 7/1948 o pracov-
n˘ch útvaroch, ktoré sa vlastne stali tábormi nú-
ten˘ch prác. Obãanov tam uvrhovali bez súd-
neho pokraãovania, iba na príkaz trojãlennej
komisie povereníctva vnútra. Väzni v nich trpeli
ãasto v neºudsk˘ch podmienkach, ba mnohí aj
zahynuli. Podobn˘mi tábormi v celej âSR po-
stupne pre‰lo asi 80 000 obãanov.

23. marca 1968 zvolalo vedenie ZSSR
najvy‰‰ích predstaviteºov ‰tátov Var‰avskej
zmluvy (okrem Rumunska) na stretnutie v DráÏ-
ìanoch (Dresden), kde v‰etci úãastníci vyjadrili
svoje znepokojenie nad stálym vzrastom. „ne-
gatívnych tendencií“ v âSSR.

24. marca 1946 ·tátna bezpeãnosÈ vydala
oficiálnu správu, Ïe na Slovensku odhalila nie-
koºko proti‰tátnych skupín, ktoré udrÏiavali spo-
jenie so slovensk˘mi emigrantmi v Rakúsku
a pracovali za obnovenie slovenského ‰tátu.
V tejto súvislosti zaviedli trestné pokraãovanie
proti viacer˘m slovensk˘m ‰tudentom (·. Chal-
movsk˘, A. K‰iÀant, J. Baãkor, J. Vicen).

27. marca 1996 Národná rada SR po
opätovnom prerokovaní schválila zákon ã.
125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti ko-
munistického systému. Vyhlásila, Ïe „KSâ a jej
odnoÏ KSS sú zodpovedné za spôsob vlády v na-
‰ej krajine v rokoch 1948 – 1989, a to najmä za
cieºavedomé niãenie tradiãn˘ch hodnôt európ-
skej civilizácie, národn˘ch a náboÏensk˘ch práv,
za úmyselné poru‰ovanie ºudsk˘ch práv a slo-
bôd, za justiãné zloãiny vykonané v politick˘ch
procesoch, za teror vykonávan˘ proti nositeºom
in˘ch názorov, neÏ aké zodpovedali uãeniu
marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodár-
stva, za zniãenie tradiãn˘ch princípov vlastnícke-
ho práva, za zneuÏívanie v˘chovy, vzdelávania,
vedy a kultúry na politické a ideologické úãely“.

Zákon nariadil uloÏiÈ do vstupnej haly par-
lamentu pamätnú tabuºu s nápisom: Úãastníci
protikomunistického odboja sa zaslúÏili o pád
komunistického reÏimu a o znovunastolenie de-
mokracie na Slovensku. Patrí im za to vìaka.

n Podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj  a predseda
Ján Liteck˘ ·veda  13. februára vykonali obhliadku
ná‰ho pamätníka na bratislavskom cintoríne Vra-
kuÀa, zdokumentovali ho  a vytvorili podklady, aby sa
mohla podaÈ kvalifikovaná ÏiadosÈ o príspevok na roz‰í-
renie poãtu tabúº na Ministerstvo obrany SR. ZároveÀ po-
Ïiadali ÚPN o aktualizáciu zoznamu mien zavraÏden˘ch
a umuãen˘ch.

n V priestoroch na‰ej organizácie sa 27. a 28. feb-
ruára konalo v˘roãné rokovanie v˘boru celoeurópskej or-
ganizácie politick˘ch väzÀov INTERASSO, na ãele s predse-

dom Christianom Fuchsom a podpredsedom dp. Jánom
Ko‰iarom.

n Predseda na‰ej organizácie Ján Liteck˘ ·veda
poslal list ministerke spravodlivosti Lucii ÎitÀanskej s otáz-
kou, ãi sa robí nieão pre zaloÏenie múzea komunistick˘ch
zloãinov, o ktorom sa rozprávali pri ich poslednom stretnu-
tí 11.apríla. K tomu  jej predseda PV ZPKO prisºúbil pomoc
a nezi‰tné konzultácie aj od na‰ich ãlenov.

n V zmysle záverov z rokovania v˘konnej rady
14.februára bola zadaná grafická príprava spoloãnej
placky (buttonu) s na‰im logom.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO



V marci  si pripomíname v˘-
znamné Ïivotné jubileá t˘chto na-
‰ich ãlenov a sympatizantov. Spo-
míname aj na t˘ch, ktorí sa tejto
slávnosti nedoÏili.

DÀa 18. februára 2018 oslávil Ïi-
votné jubileum 89 rokov Stanislav
Plevza z Trnavy. Oslávenca sme ne-
uverejnili vo februárovom ãísle
Svedectva, za ão sa mu ospravedl-
Àujeme.

40 rokov

Katarína Kováãová, Trenãín 28.3.1978
60 rokov

PaeDr. Mária Tomová, PhD, Ko‰ice
11.3.1958

65 rokov

Karol Markoviã, Bratislava 6.3.1953
Jenette Drápelová, Bratislava

13.3.1953
70 rokov

Pavel Bányay, Luãenec 4.3.1948
Iva Urbanová, Brezno 7.3.1948

75 rokov

Ing. Jozef Ondrejka, Malacky
31.3.1943

Mária Dvorãáková, Levoãa 5.3.1943
80 rokov

Ing. Jozef Dudá‰, Banská Bystrica
4.3.1938

Mária Dobrodejová, RuÏomberok
10.3.1938

Eva Sopóciová, Nitra 1.3.1938
81 rokov

Eduard Kováã, Bratislava 13.3.1937
82 rokov

Jozefa Matú‰ková, Budmerice
18.3.1936

Ján Gregor, Banská Bystrica
8.3.1936

83 rokov

Anna Stra‰iftáková, 
Modra 29.3.1935
ªuba Drápelová,
Bratislava 30.3.1935

85 rokov

Ján Bilek, Jablonov 27.3.1933
86 rokov

Anton Malack˘, ·enkvice 3.3.1932
·tefan Jablonick˘,
Lak‰árska Nová Ves 1.3.1932
Alexander Barta, Bádice 20.3.1932
Anna ·tefanová, 
Spi‰ská Nová Ves 9.3.1932

87 rokov

Jozef Panáã, Hvozdnica 11.3.1931
88 rokov

Ing.Jozef âuraj, Sveredník 19.3.1930
Ing.Julius Homola, Topoºãianky

15.3.1930
89 rokov

Cyril Bahno, Kremnica 4.3.1929
90 rokov

Fridrich Fritz, Martin-Záturãie 4.3.1928
Jubilantom 

srdeãne blahoÏeláme

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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> Vo veku 81 rokov, 18. januára
2018, zomrel Marián SPRU·ANS-
K¯ z Popudinsk˘ch Moãidºan, dlho-
roãn˘ ãlen RP PV ZPKO Senica, Skali-
ca. Posledná rozlúãka sa konala 23.
januára 2018 na cintoríne v Popu-
dinsk˘ch Moãidºanoch.

> Vo veku 84 rokov, 9. februára
2018, zomrela Mária MIâÁ≈OVÁ
z Dlhej nad Oravou, dlhoroãná ãlen-
ka RP PV ZPKO Doln˘ Kubín. Posled-
ná rozlúãka za úãastí ãlenov poboãky
sa konala 12. februára 2018 na
cintoríne v Dlhej nad Oravou. 

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

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 ãasopisu. Ak ne-
bude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajní-
ci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpe-
li, 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, BIC:
LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel. ãíslach 0902 199 429 a 0905 737 790. 

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

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

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

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
Anna Uhnáková, Rybník 2 EUR
Arpád Tarnóczy, Nováky 50 EUR
Mária Korecová, Nitra 17 EUR
Marta Vaculová, Nitra-Kr‰kany 50 EUR
Margita BaÏalíková, Bratislava 10 EUR
Cyril Filo, Kluknava 10 EUR
AlÏbeta Bednárová, Cabaj 5 EUR
Franti‰ka Jancová, Ilava 20 EUR
Mária Oreská, Malacky 8 EUR
Mária Halásová, Hlohovec 5 EUR
Jozef âapu‰ka, Drahovce 2 EUR
Michal Moncman, Bratislava 10 EUR
Anton Tomík, Bratislava 10 EUR
SoÀa a Peter SvoreÀoví, 
Bratislava 30 EUR

Darcom vyslovujeme 

úprimné poìakovanie

l Malé kníhkupectvo SvojeÈ
v bratislavskej Liga pasáÏi ponúka kni-
hy, ktoré inde nekúpite. Historickú, vla-
steneckú literatúru bez politickej ko-
rektnosti, zborníky, kalendáre a ãaso-
pisy vrátane Svedectva. Otváracie
hodiny v pondelok aÏ ‰tvrtok sú od
10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30,
vo ‰tvrtok do 17.30 hod. V piatok od
9.00 do 13.00 a od 13.30 do 14.30
hod. Informácie na 0903 946 718.
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