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Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.
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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Progresívci sú horší ako to, čo tu bolo do roku 1989
NÁŠ ROZHOVOR

● Vá‰ vek prezrádza, Ïe va‰u
osobnosÈ formovala komunistic-
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ká ‰kola. Urobila z vás komunistu
alebo aspoÀ ºaviãiara?
Ani náhodou. Maximálne komunistické vzdelanie, ktoré som dosiahol, bolo pionier.
● Vy‰e dvadsaÈ rokov ste preÏili v reÏime, ktor˘ propagoval
totalitnú komunistickú ideológiu,

Ïivot bez Boha. Myslíte si, Ïe to
rokom 1989 zaniklo?
Nie, pretransformovalo sa.
● Do ãoho? V ãom vidíte prvky totality dnes?
Napríklad v progresívcoch. Je to
obdoba b˘valého reÏimu.
Pokraãovanie na 10. strane

Eva Zelenayová

Eva Zelenayová

Peter Mulík

Tak ako
po voľbách?
Nesúhlasíme,
iba bránime
slobodu slova

Ich víťazstvo sa začalo
4
utrpením

Bratislavský veľký
piatok

3

4

6

Juraj Vrábel

Ján Košiar

Pietna spomienka
v Bijacovciach

Slovensko odmietlo
Istanbulský dohovor 13

5

roãník 30 ● marec 2020

Na Slovensku si 20. februára pripomíname obetu troch
mlad˘ch ºudí: Alberta Púãika,
Eduarda Tesára a Antona Tunegu, b˘val˘ch ‰tudentov trenãianskeho gymnázia. TúÏba po
obnovení slovenskej ‰tátnosti
ich priviedla na ‰ibenicu. Po
skonãení druhej svetovej vojny boli rozprá‰ené v‰etky spolky usilujúce sa o slovenskú
samostatnosÈ aj Biela légia,
ktorej ãlenmi boli b˘valí trenãianski
gymnazisti.
Láska
k vlasti nie je nieão imaginárne. Aj dnes stretávame mlad˘ch ºudí ochotn˘ch za svoj
‰tát trpieÈ, vzoprieÈ sa systému. V roku 2015 sa v tlaãi
objavila informácia, Ïe slovensk˘ vojak vrátil vyznamenania z vojensk˘ch operácií Armády Slovenskej republiky
pod hlaviãkou NATO. Robert
BAâINSK¯ (1966).
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Majú Slováci ľudské práva?

roãník 30 ● marec 2020

(Úvaha k 14. marcu)
Aby mi bolo lep‰ie rozumieÈ aj na druhom
brehu, zvolím zvuãnej‰ie slová, na aké je dne‰n˘ ãlovek uÏ privyknut˘. Zaãnem teda najmodernej‰ími spôsobmi a najnov‰ím slovníkom.
Veì aj my vidíme, ako na kaÏdom kroku zúri
boj za ºudské práva. Len náhodne spomeniem
genderistov, ktorí hlásajú svoje právo na niãenie sveta bezbrann˘ch detí, ão je predsa vo svojej podstate otrasn˘ zloãin.
Alebo hominternu, ktorá si myslí, Ïe svojim koãovn˘m cirkusom sa nám bezoãivo môÏe vysmievaÈ, ako aj v‰etk˘m na‰im
tradiãn˘m európskym hodnotám. Hlavná ‰pecialita v‰etk˘ch
hlásateºov ºudsk˘ch práv je ale v tom, Ïe nárok na ne majú len
oni ako veºkÀazi korektného v˘kladu toho jediného správneho
názoru a nikto in˘. Navy‰e, takto vybubnované ºudské práva
nielenÏe musíte akceptovaÈ, ale musíte s nimi aj nad‰ene súhlasiÈ. PretoÏe ináã vás oznaãia za extrémistu, ba najnov‰ie uÏ
aj za klérofa‰istu, ão je uÏ propagandistick˘ pojem z úplného
dna boº‰evickej kloaky.
No aj my musíme jasne a pevne povedaÈ, Ïe aj my máme
ºudské práva. A jedno z najdôleÏitej‰ích je právo na svoju
minulosÈ. Národ je v˘tvor skôr kultúrno-duchovn˘ ako sociálny. Nie je to len piesok masy indivíduí, prevaºujúci sa na pú‰ti.
A k tomu duchovnu patrí aj vedomie o svojej histórii, o pôvode.
Tu v‰ak dejiny nemôÏe vykladaÈ ‰tát
a urãovaÈ „hodnoty“. Ten má iba zabezpeãiÈ a podporiÈ
v˘skum. Priãom si musí byÈ vedom˘, Ïe kaÏd˘ ozajstn˘ vedeck˘ v˘skum je pluralitn˘. No u nás sa z niãoho niã vyvinula situácia, Ïe je snaha kriminalizovaÈ veci, ktoré v kaÏdom ozajstnom právnom ‰táte sú samozrejmosÈou. Má to dva dôvody:
na jednej strane je to pomerne primitívna taktika komunistov,
ktorá vychádza z ich chápania dejín, Ïe v‰etky predo‰lé reÏimy
boli len prípravou na svetlé ãasy komunizmu a teda nielen Ïe
nemohli byÈ dobré, naopak, v‰ade kde nevládli komunisti, boli to reÏimy zloãinecké. V zásade je to opovrhovanie cel˘mi
ºudsk˘mi dejinami a nenávisÈ k ºudstvu ako takému. Áno,
k tomu „ºudstvu“, ktorého ináã majú plné ústa, aj jeho „svetl˘ch zajtraj‰kov“... Na druhej strane ich neomarxistick˘ dorast
sa uÏ ani netají t˘m, Ïe ich cieºom je zniãiÈ v‰etky stároãiami
organicky vyrastené národy, rovnako ako prirodzené zvyky,
umenie. Okrem nenávisti k náboÏenstvu je jedn˘m z hlavn˘ch
cieºov naru‰iÈ historickú kontinuitu medzi generáciami. Vykorenen˘ch ºudí je predsa oveºa ºah‰ie manipulovaÈ a ovládaÈ.
NuÏ a práve táto neokominterna má v‰etky znaky „extrémiz-

mu“, na ktor˘ tak rada ukazuje prstom, pretoÏe najdôleÏitej‰í
a základn˘ znak extrémistického postoja je ten, Ïe ich obzor je
mimoriadne úzky a ak˘koºvek in˘ názor nielen Ïe nechápu, ale
ho bytostne nenávidia, tak ako jeho nositeºa.
NuÏ a keìÏe tento boº‰evick˘ dorast obsadil
v‰etky (!!!) masmédiá, zov‰adiaº sa voãi nám, Slovákom, valí nenávisÈ.
Dokonca niektorí chytráci to dokáÏu podávaÈ ako „sebanenávisÈ“. Najhor‰ie je, Ïe starí komunisti zase obsadili ‰koly
a tzv. SAV, takÏe tá ãasÈ mládeÏe, ktorá je menej aktívna, sa
ani nemá ako dozvedieÈ, ão a ako sa u nás udialo, iba samú
boº‰evickú propagandu. K tej sa napríklad nikdy nedostane
mapa, ako to vyzeralo v strednej Európe od jesene roku 1939,
ani sa nespomenú slovenské kultúrne a filozofické ãasopisy,
ktoré neboli nijako naklonené nacizmu. Napríklad, vo v˘kladnej skrini slovenskej katolíckej inteligencie, ãasopise Kultúra,
sa uÏ v roku 1936 mohli z pera A. Hliniãana doãítaÈ v úvahe
„katolicizmus a hitlerizmus“, ak˘ bol postoj tón udávajúcej inteligencie k nacizmu. Veì aj preto Nemci nedokázali presadiÈ
v‰etko ão chceli, aj preto nebola u nás nijaká poprava, a mohli by sme pokraãovaÈ... Potom sa ani nemôÏeme ãudovaÈ, Ïe
oslavy jedného z historick˘ch vrcholov Slovenska a jeho najdôleÏitej‰ích míºnikov sú uÏ niekoºko rokov neÏiaduce. No
âeskoslovensko sa nie Ïe nekriticky, ale aÏ fanaticky oslavuje.
Sluha asi nemôÏe len tak ºahko odhodiÈ livrej, keì uÏ ju má
prirastenú k telu...
Pritom práve âeskoslovensko môÏeme pln˘m právom
oznaãiÈ za zloãineck˘ ‰tát, veì od samého zaãiatku, hneì po
zavraÏdení ·tefánika, bolo Slovensko nemilosrdne rabované,
aby sa Slováci zlomili a nechali sa asimilovaÈ, ão bola príprava
na genocídu. Tá aj naozaj zaãala po roku 1945, keì bola vyvraÏdená a vyhnaná slovenská inteligencia. Veì opäÈ nastala
demokracia... No a tá najodpornej‰ia genocída a neopísateºné
zloãiny proti ºudskosti tu pri‰li, keì âesi zversky vyvraÏdili
(udáva sa, Ïe aÏ 200 000) sudetsk˘ch Nemcov a zhruba 3 milióny vyhnali zo svojich pôvodn˘ch domovov, aj z t˘ch, kde
âesi nikdy nesídlili. Alebo sudetskí Nemci nie sú ºudia, ani deti v koãíkoch, ktoré fanatickí nacionalisti hádzali do Labe? A to
v‰etko iba pre upevnenie nacionálneho charakteru tohto ‰tátu
a hlavne bezbrehého Bene‰ovho nacionalizmu, ktor˘ by tu
mohol byÈ v˘stiÏnej‰ie oznaãen˘ ako nacizmus. Zloãinn˘
komunizmus, ktor˘ nám âesi odhlasovali, a ktor˘ nasledoval
potom, je uÏ oproti t˘m hrôzam a poãtom povraÏden˘ch
a popraven˘ch pomaly ako pobyt v kúpeºoch, hoci aj len
Jáchymovsk˘ch...
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Nemožno propagovať projekty odporujúce Ústave SR
Text Ústavy SR v prvej hlave, ãl. 1 hovorí, Ïe „Slovenská republika je zvrchovan˘, demokratick˘
a právny ‰tát. NeviaÏe sa na nijakú ideológiu ani
náboÏenstvo.“ ZdôrazÀujeme: neviaÏe sa na nijakú
ideológiu...IbaÏe zástancom liberálnej demokracie akosi Ústava neprekáÏa a napriek jej jasnému zneniu sa usilujú celému Slovensku vnútiÈ koncept liberálnej demokracie. Najnov‰ie cez verejnoprávneho vysielateºa, lebo
„je to jeden z najsledovanej‰ích a najdôveryhodnej‰ích
zdrojov informácií“, povedal v relácii Správy a komentáre 4. februára 2020 politológ Pavol Babo‰ z Katedry politológie FF UK v Bratislave. A preto podºa neho „môÏe
zohraÈ kºúãovú úlohu vo vysvetºovaní, preão je liberálna
demokracia dobrá a preão jej princípy sú dôleÏité a ão
by sa mohlo staÈ, ak by sme sa ich nepridrÏiavali“.
Extrémne poÀaté princípy liberálnej demokracie vykoreÀujú slovenskú identitu, zastávajú sa antropologick˘ch nezmyslov zakotven˘ch v Istanbulskom dohovore,
z princípu odmietajú národ, hranice ‰tátov, podporujú

adopcie detí pármi rovnakého pohlavia a zaplavenie slovenskej spoloãnosti imigrantmi. RTVS dlhodobo preferuje redaktorov inklinujúcich k liberálnej demokracii
a umoÏÀuje im ich ideologickú orientáciu presadzovaÈ
na obrazovke a t˘m popieraÈ charakter verejnoprávnosti
RTVS ako aj Ústavu SR.
Organizácia politick˘ch väzÀov vyjadruje hlboké znepokojenie nad trendmi v na‰ej spoloãnosti, ktorá sa len
nedávno dostala spod podruãia komunistickej ideológie.
·tyridsaÈ rokov sme tu mali „ºudovú“ demokraciu a tak
uÏ nechceme Ïiadnu ìal‰iu s ideologick˘mi prívlastkami.
Nám postaãí taká, ktorá demokraticky reflektuje názory
a postoje väã‰inovej slovenskej spoloãnosti. Tak UK, ako
aj RTVS by mali brániÈ v˘dobytky novembra ’89 a dodrÏiavaÈ platné zákony a hlavne Ústavu Slovenskej republiky. Vyz˘vame riadiace rezorty, aby sa stavom vo svojich
organizáciách zaoberali.
Predsedníctvo PV ZPKO

Zlomové, osudové
a podobne oznaãované
voºby 2020 máme za sebou. Poznaãené vraÏdou novinára a jeho priateºky, no bez nejakej väã‰ej témy. Ak za takú nepovaÏujeme boj
s korupciou alebo zápas za zachovanie
kultúrnej identity Slovákov. Kultúrne
témy, ako sa zdá, voliãov sa nedot˘kajú, nie sú dosÈ atraktívne, nebolia.
Ale ukázaÈ Poãiatkovu vilu na Azúrovom pobreÏí? Ktorého voliãa to nenahnevá?
BeÏn˘ voliã, ktor˘ sa denne nezaoberá politikou a unikajú mu kauzy ako
pozemkové podvody, daÀové podvody, volebné podvody, spokojne po‰le
do parlamentu podvodníkov, vysielajúcich v˘zvy na boj s mafiou ãi korupciou. Tie prichádzajú najmä od predstaviteºov strany Za ºudí, ão sa nedá povaÏovaÈ za niã iné, neÏ za v˘smech
obãanov SR. IbaÏe Andrej Kiska a jeho
strana Za ºudí môÏe s Igorom Matoviãom, Richardom Sulíkom a Borisom
Kollárom vytvoriÈ koalíciu s ústavnou
väã‰inou v parlamente. Je to skutoãne

ideálny tím na boj s akoukoºvek
mafiou?
V roku 1998 sa Slovensko tieÏ doãkalo zmeny a nová koalícia s ústavnou
väã‰inou toho veºa nedokázala. Akurát, Ïe sa zachovala ako praÏská povojnová garnitúra, ktorá zlikvidovala elitu

SLOVO SVEDECTVA
národa. No v roku 1998 to uÏ boli Slováci, ktorí odvolali diplomatov vymenovan˘ch poãas predchádzajúcej vlády,
vyhodili v‰etk˘ch redaktorov verejnoprávnej televízie a dosadili vlastn˘ch,
rozprá‰ili v‰etky slovenské stavebné
podniky podieºajúce sa na v˘stavbe
diaºnic, odovzdali strategické podniky
cudzincom a povymetali v‰etk˘ch zamestnancov spojen˘ch s pronárodnou
vládou aÏ po upratovaãky. Koºko
tak˘ch generálnych upratovaní národ
vydrÏí bez ujmy?
O Matoviãovi zahraniãné médiá
hovoria, Ïe ide o politika mediálne
zdatného, nepredvídateºného. Ale tieÏ
o politika bez klasickej strany, do ktorej
sa nedá vstúpiÈ, do ktorej prijíma

Matoviã. Rovno na kandidátku. V jeho
tíme je dosÈ ºudí s priam chorobne zakorenen˘m revan‰izmom. Ak sa napokon dohodnú ‰tyria predsedovia strán
na koalícii, pôjde prakticky o spoluprácu ‰tyroch podnikateºov. S takouto zostavou Slovensko skúsenosÈ nemá.
Politickí väzni by sa mohli te‰iÈ, Ïe
vláda b˘val˘ch komunistov sa skonãila.
No skúsenosÈ nabáda, nete‰iÈ sa predãasne. Lebo po roku 1998 práve tzv.
pravicová vláda utiahla me‰ec s financiami pre na‰u organizáciu. Liberálne
médiá ustaviãne na nás útoãia, akoby
ani neboli liberálne, ale komunistické.
Hoci o Matoviãovom hnutí sa nedá hovoriÈ ako o vyslovene liberálnom subjekte, v spojenectve so stranami Za ºudí,
SaS a Sme rodina nemusí maÈ pochopenie pre organizáciu pripomínajúcu
zloãiny komunizmu. Kiska ako prezident ignoroval na‰e spoloãenstvo, âaputová tieÏ. Napriek tomu jestvuje nádej, Ïe nová vláda bude re‰pektovaÈ
a podporovaÈ ãinnosÈ PV ZPKO. A to si
úprimne Ïeláme. Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Tak ako po voľbách?
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Ich víťazstvo sa začalo utrpením

roãník 30 ● marec 2020

Preão si politickí väzni komunizmu
pripomínajú 25. februára víÈazstvo komunistickej strany v roku 1948? Veì od
tohto dátumu zaãal reÏim celkom oficiálne presadzovaÈ vedúcu úlohu strany
v spoloãnosti a oponentov prenasledovaÈ ako nepriateºov ºudovodemokratického zriadenia. Vy‰e sedemdesiattisíc
odsúdil v politick˘ch procesoch a ako
povedal na Jakubovom námestí v Bratislave, pri pamätníku obetí komunizmu
predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy,
nov˘ reÏim sa zaãal utrpením ºudí. Nie,
politickí väzni si nepripomínajú „víÈazn˘
február“, oni si pripomínajú obete „víÈazného februára“. Aby sa nikdy viac
nezopakoval totalitn˘ reÏim, aby sa neplnili väzenia ºuìmi za vysloven˘ názor,
aby verejne demon‰trovali túÏbu po
slobode a demokracii.
Ústav pamäti národa zorganizoval
uÏ tretí roãník pietnej spomienky na
obete komunizmu práve 25. februára.
Pálffy pripomenul, Ïe tohto roku uplynie sedemdesiat rokov od likvidácie
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Zºava Rafael Rafaj, Ján Liteck˘ ·veda a Miroslav Pleceník, predstavitelia
PV ZPKO poãas kladenia vencov.
Foto Eva Zelenayová

klá‰torov, ão spôsobilo veºké morálne
‰kody spoloãnosti. ReÏim sa etabloval
predov‰etk˘m morálkou nenávisti, fal‰e a pretvárok, ão v na‰ej spoloãnosti
naìalej víÈazí. „V mene ÚPN budeme
robiÈ v‰etko pre to, aby sa nezabudlo
na neºudskú tvár komunistického reÏimu“, zdôraznil Pálffy.
Pri pamätníku politick˘ch väzÀov

Úãastníci pietnej spomienky na Jakubovom nám. v Bratislave.
Foto Eva Zelenayová

prehovorili v‰etci traja predsedovia organizácii politick˘ch väzÀov. Predseda
KPVS Peter Sandtner zdôraznil, Ïe ak by
nebolo „víÈazného februára“, nebolo
by ani politick˘ch väzÀov. Franti‰ek
Bednár, predseda Svetového zdruÏenia
b˘val˘ch politick˘ch väzÀov zasa spomenul, Ïe znárodnenie dostalo Slovensko na úroveÀ rozvojov˘ch krajín. Vyslovil Ïelanie, aby sa na rok 1989 spomínalo aspoÀ tak, ako na SNP. Ján
Liteck˘ ·veda, predseda PV ZPKO obrátil pozornosÈ na slobodu slova a povedal, Ïe sloboda slova je vrcholom
v‰etk˘ch slobôd. Preto je znepokojujúce, Ïe opäÈ zaãínajú novinárov zatváraÈ.
Poukázal aj na fakt, Ïe v SR nejestvuje
nijak˘ slobodn˘ denník, iba denníky vydávané oligarchiou.
Pietna spomienka sa skonãila poloÏením vencov k pamätníku.
Eva Zelenayová

Nesúhlasíme, iba bránime slobodu slova
Na ná‰ protest proti uväzneniu Vaskyho a DaÀa sa
ozvali viacerí na‰i ãlenovia, ãi s nimi nebodaj súhlasíme.
Dokonca sme sa dozvedeli, Ïiaº aÏ po zaslaní ná‰ho stanoviska, Ïe veºmi nechutn˘m spôsobom ublíÏili aj jednej
na‰ej ãlenke. V‰etk˘m chceme povedaÈ, Ïe nielen
s názormi Vaskyho a DaÀa, ktoré sú nám úplne
protichodné, ale najmä s ich správaním, vulgarizmom a primitivizmom sa ani v najmen‰om
nezhodneme. No rovnako povaÏujeme za neakceptovateºné, aby sa za takéto úlety trestalo väzením.

Po novembri ’89, v poãiatoãn˘ch rokoch budovania
demokratickej fasády, bol hádam najcitovanej‰í autor
Voltaire. Vo v‰etk˘ch novinách sme si ixkrát mohli preãítaÈ jeho v˘rok: „Nesúhlasím s t˘m, ão hovorí‰, ale do
poslednej kvapky krvi budem brániÈ tvoje právo povedaÈ
to.“ Ale ako to uÏ b˘va, ãím viac sa cituje, t˘m menej sa
podºa toho koná, ão asi najviac platí pre na‰ich
pokrokov˘ch novinárov, ktorí e‰te vyrastali na citovaní
Lenina...
Predsedníctvo PV ZPKO

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Pietna spomienka v Bijacovciach
UctiÈ si pamiatku
stráÏmajstra ZNB Pavla
Kalinaja, ktor˘ bol komunistick˘m reÏimom
17. februára 1951 v Bratislave popraven˘, pri‰li
do Bijacoviec na v˘roãie jeho popravy
politickí väzni PV ZPKO.
Obec Bijacovce sa nachádza v regióne, ktor˘ je charakteristick˘ t˘m, Ïe
je preexponovan˘ rôznymi historick˘mi, kultúrnymi a prírodn˘mi pamiatkami. Historick˘ v˘znam Bijacoviec je
predurãen˘ najmä tesnou blízkosÈou
b˘valého administratívneho centra Spi‰a – Spi‰ského hradu a cirkevného
centra - Spi‰skej Kapituly.
SlávnosÈ sa zaãala sv. om‰ou
v kostole V‰etk˘ch svät˘ch. Po nej sa
úãastníci spomienky premiestnili
k Obecnému úradu, kde je umiestnená
pamätná tabuºa Pavla Kalinaja. Predsedníctvo PV ZPKO zastupoval na pietnom akte podpredseda PV ZPKO
·tefan Novák, ko‰ickú poboãku Ján
BrodÀansk˘ a Juraj Vrábel. Levoãskú
poboãku a jej ãlenov viedla predsedníãka regionálnej organizácie PV ZPKO
v Pre‰ove Mária Dvorãáková.
Úvodné slovo predniesol starosta
obce Mgr. Ján Pivovarníãek, ktor˘ priví-

Obeta Pavla Kalinaja nie je zabudnutá. Aj tohto roku si ju pripomenuli
nielen pri pamätnej tabuli.
Foto archív

tal Ïiakov Strednej odbornej ‰koly
i v‰etk˘ch prítomn˘ch. Hlavn˘ prejav
predniesla pani Mária Dvorãákova.
Poukázala na to, Ïe na‰a spoloãnosÈ sa
môÏe zdravo vyvíjaÈ len vzájomn˘m porozumením a láskou. Zdôraznila, Ïe
tabule politick˘ch väzÀov, ktorí boli nespravodlivo prenasledovaní zloãineck˘m komunistick˘m reÏimom, sú mementom a spomienkou na ich mart˘rstvo. Apelovala hlavne na mládeÏ, aby
nezabudla, kto im priniesol slobodu.
Zakonãila slovami: ,,Hºadajme to, ão
nás spája a nie to, ão nás rozdeºuje“.
Po hymnickej piesni ,,Kto za pravdu
horí“ poloÏili k pamätnej tabuli veniec
a zapálili svieãky.
Pavol Kalinaj pracoval na Povereníctve vnútra a tajne informoval

prostredníctvom ·tefana Uhrina
biskupa Michala Buzalku, o niektor˘ch pripravovan˘ch akciách ·TB,
namieren˘ch proti kÀazom a Rímskokatolíckej cirkvi. Îalobu na Pavla Kalinaja po odhalení informácií
podal prokurátor Anton Ra‰la, ktor˘ bol známy rozsudkami, ãasto
konãiacimi trestom smrti. Pavol Kalinaj bol za ohrozenie republiky
a vyzvedaãstvo odsúden˘ na trest
smrti popravením. Od krut˘ch bitiek a psychického teroru poãas
vy‰etrovacej väzby sa stal nevládnym. Na ‰ibenicu ho museli protiprávne vyniesÈ.
V roku 1990 bol Vy‰‰ím vojensk˘m súdom v Trenãíne rehabilitovan˘.
Juraj Vrábel

Na základe mimoriadne chvályhodnej aktivity Júliusa
Nemca a miestnych historikov Filipa Petru‰a a Martina Lacka,
za neodmysliteºnej pomoci miestneho kÀaza vdp. Jozefa
Drobného sa 2. februára na kostole Sv. Mikulá‰a v Starej Lehote (farnosÈ Modrová, dekanát Nové Mesto nad Váhom),
odhaºovali hneì dve pamätné tabule pre miestnych rodákov
- kÀazov. Jedna pre národovca a spisovateºa Petra Bri‰ku

Druh˘ zºava biskup Nitrianskej diecézy Mons. Viliam
Judák poãas sv. om‰e.
Foto archív

pôsobiaceho na hornej Nitre, mimochodom brata oveºa známej‰ieho Rudolfa Bri‰ku, ktorého ekonomické spisy pomáhali budovaÈ Slovensko. Druhá pre Antona Domina, kÀaza,
politického väzÀa a pétepáka.
Slávnostnú sv. om‰u celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktor˘ mal aj veºmi dôstojnú kázeÀ
k tejto príleÏitosti. Pri odhalení tabúº historik Martin Lacko
priblíÏil konkrétnu ãinnosÈ t˘chto dvoch vzácnych muÏov
miestnym rodákom, ktorí sa zi‰li v hojnom poãte. Predseda
PV ZPKO v krátkom príhovore poìakoval iniciátorom za v‰etk˘ch politick˘ch väzÀov a hlavne vyzdvihol, Ïe pribudla ìal‰ia
hmotná pripomienka na ãasy nie tak dávno minulé, pretoÏe
krvavé rany sa postupne zacelia, slzy po ãase uschnú a v˘kriky utrpenia doznejú, takÏe aby sa niekto neskôr na to utrpenie nep˘tal: bolo? nebolo? Veru, Ïe bolo a bolo pekelné...
Ku koloritu tejto vydarenej akcie veºmi prispel aj spev
Ïenského súboru Modrovanky-Krojovanky zo susednej
dediny, ktorého ãlenky vystupujú v krásnych miestnych
(modrovsk˘ch) krojoch.
(jz)
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Tridsaťdva rokov od
„bratislavského Veľkého piatku“
Slováci patrili k národom, ktoré boli po nastolení komunistických režimov vo východnej Európe dobre pripravení na odpor proti brutálnej ideológii marxizmu boľševického razenia, potláčajúcej slobodu ducha a ľudskú dôstojnosť. Katolícka cirkev už v rokoch 1919 – 1945 upozorňovala na
toto nebezpečenstvo a pred príchodom Červenej armády na
Slovensko sa aj reálne pripravovala na konflikt s komunizmom. Chargé d’affaires
Svätej stolice v Prahe Mons. Gennaro Verolino priniesol v marci 1949 do ČSR smernicu,
podľa ktorej sa mala začať budovať tajná štruktúra katolíckej cirkvi. Tzv. „slovenská
mlčiaca cirkev“ má svoj počiatok 5. novembra 1949, keď bol bez štátneho súhlasu za
spišského pomocného biskupa vysvätený Štefan Barnaš. Ďalšími biskupmi tajnej cirkvi
boli Pavol Hnilica, Ján Chryzostom Korec, Dominik Kaľata a Peter Dubovský. Tajná
cirkev, zvlášť mužské rehole po likvidácii kláštorov, potrebovala biskupov, lebo jedine
oni mohli riadne svätiť kňazov.
V osemdesiatych rokoch 20. stor. sa v rámci Charty 77 vytvorilo katolícke krídlo,
ktoré na Slovensku reprezentovali Ján Čarnogurský, František Mikloško a Vladimír
Jukl. Boli to roky poznačené veľkým rozmachom katolicizmu, živeného z katakomb.
Charakterizovali ich mnohotisícové zhromaždenia už nebojácnych veriacich katolíkov
na pútnických miestach (Levoča, Šaštín, Staré Hory, Gaboltov atď.), ale aj protestná
hladovka bratislavských seminaristov, otvorené listy katolíckych aktivistov štátnym
predstaviteľom. Vyvrcholením aktivít občianskej a náboženskej solidarity na Slovensku
bola sviečková demonštrácia v Bratislave, ktorá sa konala 25. marca 1988 a vošla do
histórie ako „sviečková demonštrácia“ alebo „bratislavský Veľký piatok“. Iniciátorom
tohto protestného zhromaždenia bol Svetový kongres Slovákov a jej domácim uskutočňovateľom bol katolícky disident František Mikloško.

vysvetľovali, že „k takejto situácii podľa nášho názoru dochádza preto, že rímskokatolícki veriaci u nás sú jednostranne informovaní a chýba im účinnejšia kontrapropaganda na odhalenie zámerov politického katolicizmu podporovaného západnými diverznými centrálami. Napriek tomu, že Zbor ordinárov Slovenska sa dištancoval od konania „zhromaždenia“ a tesne pred jeho konaním bolo niekoľko improvizovaných
vystúpení duchovných v televízii, v mnohých kostoloch aj legálne pôsobiaci duchovní
agitovali veriacich na „bratislavskú manifestáciu“...cirkev taktikou malých krokov pokračuje v realizácii zámeru stať sa politickou silou.“
Keď sa 25. marca 1988 uskutočnilo pokojné verejné zhromaždenie slovenských
katolíkov, jeho cieľom bolo tichou manifestáciou so zapálenými sviečkami žiadať menovanie katolíckych biskupov na uprázdnené biskupské stolce, úplnú náboženskú slobodu a dodržiavanie ľudských práv. Skutočne, toto všetko Slovákom vtedy chýbalo.
Biskupské stolce, okrem B. Bystrice a Nitry, boli neobsadené. Hoci Slovensko bolo od roku 1977 samostatnou cirkevnou provinciou, nemalo stále svojho metropolitu. Sloboda
náboženského vyznania, hoci oficiálne garantovaná, fakticky pre mnohé profesijné
skupiny občanov neexistovala. Školstvo sústavne ateizovalo slovenskú mládež. V úsilí
vytlačiť náboženské obrady zo života ľudí vznikli tzv. zbory pre občianske záležitostí,
ktorých aktivisti počtom prevyšovali desaťnásobne všetkých katolíckych duchovných na
Slovensku.
Perzekúcia cirkvi a ideologický tlak na veriacich bol na Slovensku systematicky
riadený a prevyšoval svojou tvrdosťou a aroganciou, najmä v sedemdesiatych rokoch,
proticirkevné opatrenia nielen v Česku, ale aj v Maďarsku a v Poľsku. Najťaživejšou
skutočnosťou života kresťanov v reálnom socializme bol štátny dozor nad cirkvami.
Tento relikt jozefinizmu vo svojej stalinskej podobe vytvoril morbidnú štruktúru sledovania činnosti veriacich.

Vatikánsky rozhlas

Čo sa zmenilo za uplynulé roky?

10. marca 1988 upozornil slovenských poslucháčov na pripravované podujatie
správou: „Dňa 25. marca od 18.00 do 18.30 hod. sa bude konať v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí pred budovou Slovenského národného divadla verejné zhromaždenie občanov. Cieľom tejto tichej manifestácie, ku ktorej vyzývajú mnohí veriaci, bude
žiadosť o vymenovanie katolíckych biskupov na uprázdnené diecézy na Slovensku,
apel na úplnú náboženskú slobodu v Česko-Slovensku a na úplné dodržiavanie ľudských práv. Účastníci zhromaždenia vyjadria svoj súhlas s programom zhromaždenia
držaním horiacich sviečok. Toto zhromaždenie sa opiera o článok 28 Ústavy a o § 6 zákona č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach. Toto ohlásenie
dal na vedomie Okresnému národnému výboru v Bratislave v mene veriacich občanov
Dr. František Mikloško 10. marca 1988.“
Rozhlas a televízia opakovane varovali občanov, že sa chystá nepovolené zhromaždenie. Školy mimoriadne skrátili vyučovanie, učni a stredoškoláci museli opustiť
Bratislavu. Organizátori demonštrácie boli predbežne zadržaní a na demonštrácii sa
nemohli zúčastniť. Aktivisti zhromaždení pred SND prečítali výzvu slovenských katolíkov adresovanú vláde a po speve štátnej a pápežskej hymny sa začali modliť ruženec.
Polícia sa po opakovaných výzvach na rozídenie pokúšala zhromaždenie rozohnať,
pričom si počínala veľmi brutálne. Použila obušky, vodné delá a iné brachiálne
prostriedky, zadržala a vypočúvala 141 osôb, medzi ktorými boli aj cudzí pozorovatelia, pracovníci ORF (rakúskej televízie) a britský novinár.

Všetky biskupské stolce sú obsadené. Diecézni biskupi dostali viacerých pomocných biskupov, takže dnes má Slovensko dostatok katolíckych biskupov, ktorí tvoria
Konferenciu biskupov Slovenska. Biskup J. Ch. Korec bol poctený kardinálskou hodnosťou a dve slovenské cirkevné provincie bratislavskú a košickú spravujú arcibiskupi – metropoliti. Slobodu náboženskej viery a autonómne postavenie cirkví garantuje
v Slovenskej republike Ústava SR a zákony. Štátny dozor nad cirkvami bol zrušený.
Vzťahy medzi štátom a cirkvami sa charakterizujú ako partnerstvo. Cirkvám sa v rámci širokokoncipovanej reštitúcie vrátil takmer všetok cirkevný majetok, čo malo byť
predpokladom pre jej angažovanosť v oblasti výchovy, charity a zdravotníctva.
Registrované cirkvi si v Slovenskej republike zriadili cirkevné školy všetkých stupňov,
ktoré sú dotované zo štátneho rozpočtu. Pri teologických fakultách vznikli viaceré
kňazské semináre. Mužské a ženské rehole obnovili svoju činnosť. Vznikol celý rad
spoločenstiev zasväteného života, ktoré pôsobia v profánnom prostredí. Svätá stolica
a Slovenská republika obnovili diplomatické styky na najvyššej úrovni a podpísali
základnú zmluvu, prvýkrát v našich dejinách komplexne upravujúcu vzťahy štátu
a Katolíckej cirkvi.
Bratislavská pamätná sviečková manifestácia sa radí k takým zvláštnym aktivitám, ktoré, hoci vznikli spontánne, určite mali aj iný podtext. Testovala sa v nej sila slovenského katolicizmu? Už pamätný Velehrad 1985, keď práve odvážni slovenskí pútnici verejne vypískali štátneho predstaviteľa, ale najmä mnohotisícové púte po celom
Slovensku naznačovali, že v slovenskom katolicizme je veľký potenciál. Samotná
sviečková manifestácia tento potenciál v plnej miere neukázala. Obavy režimu pred
politickým katolicizmom boli podmienené jeho reálnou silou.
Peter Mulík

Sviečková demonštrácia
bola najmasovejším vystúpením proti režimu od augusta 1968. Hoci mala veľký
ohlas doma a veľmi pozitívny v „slobodnom svete“, domáce analýzy z pier politrukov
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Umelci proti komercionalizácii
Pri príleÏitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, talianskeho ranorenesanãného maliara a dominikánskeho
kÀaza, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu,
vzdelanie a kultúru ocenila umelcov za ich kresÈansk˘ prínos
do umenia. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoãnilo 18.
februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
OceÀovalo sa v kategóriách slovesné umenie, v˘tvarné umenie, hudobné umenie a biskup Franti‰ek Rábek, ktor˘ je
predsedom Rady KBS, odovzdal aj mimoriadne ocenenie.
Nás pote‰ilo, Ïe jedn˘m z ocenen˘ch bol aj ná‰ dlhoroãn˘ ãlen, opern˘ spevák Juraj Hurn˘, ktor˘ Ïije v rakúskom
Grazi, kde dlhé roky pôsobil v opere, a ktorému sme len nedávno vydali knihu spomienok „Keì nám nebolo do spevu...“. Majstrovi Hurnému sa dostalo aj pocty, Ïe na záver
predniesol ìakovnú reã za v‰etk˘ch ocenen˘ch, kde o.i. pripomenul potrebnú vernosÈ kresÈansk˘m zásadám a upozornil na nebezpeãenstvo ãoraz viac sa rozmáhajúceho agresív-

Juraj Hurn˘ (vºavo) prijíma gratuláciu biskupa Franti‰ka Rábeka.
Foto archív

neho liberalizmu, za ão zoÏal zaslúÏen˘ potlesk od prítomného poãetného publika.
(jz)

Slovenská história je stále tabu
Keì som 5. februára tohto roku sledovala televíziu, zaujala ma otázka uãiteºky, ktorá
sa p˘tala detí, aby jej povedali, ak˘ bol dr. Jozef Tiso. Neviem, kto objednal v televízii túto
reklamu, ale na takúto otázku v dne‰nej dobe Ïiaden Ïiak neodpovie, lebo nevie niã o Ïivote dr. Jozefa Tisu. Veì dne‰ní gymnazisti nevedia odpovedaÈ ani na otázku, kto bol Gustáv Husák. Dostala som
odpoveì, Ïe oni sa o Husákovi v ‰kole neuãili.
Na‰a mládeÏ vôbec nepozná históriu svojho ‰tátu, lebo

Jozef Korec, synovec zosnulého Jána Chryzostoma
kardinála Korca, pozval ãlenov
na‰ej organizácie na sv. om‰u
za kardinála Korca a jeho brata
Antona Korca. Konala sa 28.
januára v kostole sv. Petra
a Pavla v Nitre. Sumou 30 eur
podporil na‰u organizáciu za
ão mu vyslovujeme veºkú vìaku. Kardinál Korec bol dlhoroãn˘m ãlenom na‰ej organizácie
a veºkou morálnou autoritou.
âesÈ jeho pamiatke i pamiatke
jeho brata. AlÏbeta Loudová

Udržujeme spoločenstvo
Pani Magda Pe‰tová oslávila 4. februára 2020 svoje 90. narodeniny. Za na‰u organizáciu PV ZPKO v Nitre som ju 7. februára nav‰tívila, popriala veºa zdravia a BoÏieho poÏehnania, odovzdala som jej kyticu a malú pozornosÈ. Pani Magda ma srdeãne privítala,
ìakovala za na‰u pozornosÈ, Ïe na Àu nezabúdame. Zaujímala sa o novinky v organizácii,
porozprávali sme sa o aktuálnom dianí, zaplatila si ãlensk˘ poplatok. Poìakovala som sa
jej, Ïe mi umoÏnila prísÈ za Àou, za jej pohostinnosÈ a ona na oplátku pozdravovala v‰etAlÏbeta Loudová
k˘ch ãlenov PV ZPKO.
predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre

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 sponzo-

rov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného
jestvovania. Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia
ideálov, za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj
naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040
0012 8109 alebo sa kontaktujte na tel. ãísle
02-526 381 56. Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo
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Kontakty
trvajú

nemá o nej Ïiadne uãebnice. Opätovne som Ïiadala ministerstvo ‰kolstva, aby vydalo nové a pravdivé knihy dejepisu
pre ‰koly, no dostala som odpoveì, Ïe nie sú na ne financie
a preto si uãitelia musia k dan˘m témam sami pripraviÈ uãivo. Asi niekto chce, aby na‰a mládeÏ niã nevedela o na‰ej
histórii. Veì história je matkou múdrosti. Dokedy budeme
trpieÈ, Ïe na‰a mládeÏ nebude niã vedieÈ o na‰ej histórii?
Te‰ím sa, Ïe sa stane náprava a nájdu sa prostriedky na
tak dôleÏitú knihu ako je dejepis.
Margita Zimanová
rodená Valentová
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Anton Domin
Kňaz – pétepák – kanonik
Prenasledovanie Katolíckej cirkvi na Slovensku
sa zaãalo uÏ s návratom âeskoslovenska – prvé
vraÏdy a perzekúcie kÀazov sa spájajú s vypuknutím povstania v roku 1944. Po prechode frontu
nasledovalo zat˘kanie viacer˘ch katolíckych kÀazov, vrátane niektor˘ch biskupov. ByÈ uvedomel˘m
katolíkom a Slovákom bolo v âeskoslovensku takmer vÏdy spojené s rizikom. UÏ ako mlad˘ klerik to pocítil aj Anton
Domin, ktor˘ sa svojím národn˘m a protikomunistick˘m postojom
netajil.
Narodil sa 7. júna 1921 v Starej Lehote. Otec strávil ako vojak
rakúsko-uhorskej armády ‰tyri roky v ruskom zajatí. Mal troch star‰ích súrodencov. Po absolvovaní gymnázia nastúpil do seminára
v Nitre.
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Prvé perzekúcie (1945 – 1946)
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Presvedãenie mladého klerika formovala rodina a okolie, ale aj
vojnové záÏitky. Patril medzi t˘ch, ktorí si uÏ v roku 1944, na základe
partizánskych v˘ãinov, uvedomili hrozbu prichádzajúceho komunizmu. Veºké pobúrenie medzi katolíkmi vyvolalo i súdenie kÀaza a prezidenta SR Dr. Jozefa Tisu. Odpor voãi novému, surovému reÏimu
prejavovali najmä mladí ºudia, osobitne ‰tudenti. Odveta reÏimu bola
krutá.
Ako poslucháãa 3. roãníka Antona e‰te pred Vianocami 1945
zobrala ·tB zo seminára na Policajné riaditeºstvo do Bratislavy, kde
podstúpil tvrdé v˘sluchy. Z jeho stretnutia so skupinou mlad˘ch BojÀancov v lete 1945 na Dastíne vykon‰truovala ilegálnu proti‰tátnu
ãinnosÈ. V tom ãase bolo v ãsl. väzeniach fyzické t˘ranie a muãenie
beÏn˘m. Od konca februára 1946 bol v samotke. Koncom apríla
1946 bol podmieneãne prepusten˘. Podºa obÏalobného spisu ·tátneho zastupiteºstva bol obvinen˘ z ãlenstva v „tajnej ilegálnej organizácii, ktorá si zobrala za cieº samostatn˘ slovensk˘ ‰tát“.
V septembri 1946 ho zaradili do politického procesu s b˘val˘m
príslu‰níkom Hlinkovej mládeÏe ·tefanom Chalmovsk˘m. Sám
o pohnutej atmosfére po povstaní a tzv. oslobodení v roku 1945 napísal: Boli sme svedkami smutn˘ch udalostí od vypuknutia povstania
29. augusta 1944. Neìaleko mojej rodnej dediny, v Novej Lehote, sa
usadila partizánska brigáda BoÏenko, ktorej velil kpt. SneÏinsk˘. Jeho
partizáni terorizovali celé okolie, lúpili a vraÏdili. Po horách je veºa
hrobov... Potom pri‰la âervená armáda, deportácie, zatváranie,
zru‰enie cirkevn˘ch ‰kôl. Zaãala úãinkovaÈ ·tB, zriadená podºa
moskovskej NKVD. Nastolili teror, zaviedli vy‰etrovacie metódy podºa
sovietskeho vzoru, vym˘‰ºali súdne procesy, do ktor˘ch sa pokú‰ali
zapliesÈ nejakého cirkevného ãiniteºa, kÀaza alebo aspoÀ rehoºnú
sestru ãi bohoslovca, aby sa tak dokázal klérofa‰izmus. Neãudo, Ïe to
v‰etko ÈaÏko zná‰ali najmä ‰tudenti: vysoko‰koláci a stredo‰koláci.
Takto som sa i ja dostal do súdneho procesu, ktor˘ viedli proti Dr.
·tefanovi Chalmovskému a jeho spoloãníkom. (...) „Vtedy bolo
ovzdu‰ie napäté a vrchnosÈ hºadala nepriateºov v kaÏdom kríãku a aj
detské hry povaÏovali za proti‰tátne úklady, ako sa to stalo i s mlad˘mi v procese so ·tefanom Chalmovsk˘m“.

Pre nedostatok dôkazov bol síce v procese osloboden˘, no obvinenie sa s ním vlieklo e‰te asi 12 rokov a malo za následok, Ïe bol
pod dohºadom ·tB.

Ako mladý kňaz a pétepák
Po prepustení z väzby mohol seminár dokonãiÈ. Vysväten˘ bol
v Nitre 20. júna 1948 a patril medzi posledn˘ch kÀazov, ktor˘ch ordinoval biskup Karol KmeÈko. Jeho prv˘mi kaplánskymi stanicami boli Stará Bystrica a Lietava. KeìÏe odmietol Velehradskú konferenciu
tzv. vlasteneck˘ch kÀazov (podporujúcich komunizmus), na zásah
predsedu KNV v Îiline a cirkevn˘ch tajomníkov bol v apríli 1951 presunut˘ za správcu fary do odºahl˘ch Lutí‰. Keì v novembri toho istého roku odmietol preãítaÈ fingovan˘ pastiersky list, koncipovan˘
z vôle „strany a vlády“, bol zbaven˘ fary a zaãiatkom decembra
1951 povolan˘ do Pomocn˘ch technick˘ch práporov (PTP). Domin
v PTP napokon strávil dva a pol roka (1. december 1951 – 7. máj
1954). Nastúpil do ãeskej Mimone, vojensk˘ tábor Hvezdov, sluÏbu
ukonãil v pevnosti v Komárne. Pobyt v PTP mal v‰ak, napriek spomenut˘m prekáÏkam, svoj v˘znam pre formáciu kÀazov. S odstupom
ãasu ho zhodnotil slovami: „Mal svoje veºké negatíva, najmä pre telesne slab˘ch a chor˘ch. Mal v‰ak aj veºké pozitíva: utvorenie veºkej
kÀazskej rodiny, upevnenie viery, duchovn˘ rast, denná svätá om‰a,
i keì tajne, duchovné obnovy, duchovné cviãenia – veì boli medzi
nami vynikajúci rehoºníci: jezuiti, saleziáni, redemptoristi, franti‰káni,
kapucíni...“

V pastorácii (1954 – 1996)
S biºagom politického väzÀa sa mu, z hºadiska ‰tátu, pracovalo
ÈaÏko. O to väã‰iu dôveru v‰ak získal u veriacich ãi in˘ch statoãn˘ch
kÀazov, a nielen nitrianskej diecézy, v ktorej pôsobil. Po návrate z PTP
bol poslan˘ za kaplána aÏ do pohraniãnej fary v Skalitom (1954 –
1957), potom nakrátko za kaplána do PovaÏskej Bystrice (1957).
Následne za správcu fary do Varína (1957 – 1959), Lednick˘ch Rovní
(1959 – 1970). Napokon, v roku 1970 zakotvil ako správca fary
v Trenãíne – Orechovom, kde ostal aÏ do roku 1996. Publikácia o dejinách farnosti jeho ãinnosÈ hodnotí nasledovne: „FarnosÈ spravoval
v tvrd˘ch rokoch komunistickej diktatúry. Svojou v‰estrannou pastoraãnou ãinnosÈou sa snaÏil odstraÀovaÈ zhubné úãinky ateizácie.“
V miestnej Z· zaviedol vyuãovanie náboÏenstva. ZaslúÏil sa
o opravu kostola, fary, kaplnky Panny Márie v Záblatí ãi o iné rekon‰trukãné práce. Najmä v‰ak o udrÏanie duchovného Ïivota vo farnosti. Patril medzi kÀazov, ktorí sa podºa evanjelia aj správali a Ïili. Svojim
prístupom, ºudskosÈou i hlbokou vierou a náboÏnosÈou bol príkladom viacer˘m mlad˘m, u ktor˘ch vzbudil záujem o duchovné povolanie a doviedol ich ku kÀazstvu (Ján ëuriga, Pavol Minarãic, Ján Bulko, Peter Masaﬁík ãi Martin Bo‰ansk˘). Ocenenie zo strany cirkvi za
jeho celoÏivotn˘ postoj vyjadrili aj tituly ãestn˘ dekan (1980) a titulárny (nitriansky) kanonik (1998). Zomrel 25. apríla 2002 v domove
v PovaÏskom Podhradí. Pohreb sa konal 1. mája 2002 v Trenãíne –
Orechovom, kde je aj pochovan˘.
Martin Lacko

KULTÚRA

Francúz Ernest Denis o Slovákoch

Maďarská príležitosť na odvetu
Denis v‰ak vidí rakúske omyly aj poãas revolúcie 1848 –
1849, ktorú Habsburgovci potlaãili s pomocou ruského cára
a poráÏka Maìarov im otvárala skvelé vyhliadky. Staãilo poskytnúÈ práva slovansk˘m národom a Maìari, odkázaní len
na vlastné sily, boli by sa museli vzdaÈ svojich hrd˘ch nárokov. Rakú‰ania v‰ak rozm˘‰ºali inak – napokon sa obrátili
chrbtom Slovákom, ktorí umierali aj za nich – a odcudzením
v‰etk˘ch národov monarchie voãi sebe dali zniãen˘m Maìarom príleÏitosÈ na odvetu.
Nás najviac zaujímajú Denisove postrehy a závery, ktoré
obsahuje druhá ãasÈ knihy, Slováci. Asi mu nemôÏeme

zazlievaÈ, Ïe na‰e dejiny pozná z ãesk˘ch zdrojov a popisuje
ich viac-menej tak, ako to dodnes robievajú na praÏskom
mlieku odchovaní profesionálni historici. Je v‰ak pozoruhodné, Ïe Denis pí‰e o „Slovácích Mojmírov˘ch a Rastislavov˘ch“ (nie o Moravanoch) a Rastislava prirovnáva ku Chlodovikovi, prvému kresÈanskému kráºovi Frankov. UpozorÀuje, Ïe v roku 1780 sa zaãala vláda Jozefa II. a národnostné
zápasy, ktoré sa skonãia rozpadom Rakúska. Vìaka Jozefovmu zámeru germanizovaÈ monarchiu (nahradiÈ v úradoch latinãinu nemãinou), prebudili sa Maìari, ale zmysleli
si, Ïe sú vy‰‰ou triedou obãanov a chceli z „inorodcov“
vytvoriÈ stav helótov.

Kto chce jesť, musí vedieť maďarsky
V˘chodiskom maìarizaãnej politiky, ktorej prvá etapa
sa zaãala uÏ v roku 1791 (snem vtedy nariadil, aby boli menovaní profesori maìarãiny na v‰etk˘ch stredn˘ch a vy‰‰ích
‰kolách) bola akási slovná hraãka: v‰etko maìarské je uhorské a naopak, v‰etko uhorské je maìarské. Jazyk maìarsk˘
totiÏ (doteraz) jedn˘m názvom oznaãuje aj v‰etk˘ch obyvateºov krajiny, aj „priamych potomkov Arpádov˘ch“, pí‰e Denis. Slováci, Rumuni a Srbi boli Uhrami, nie v‰ak Maìarmi.
Do hry vstúpil „zl˘ génius národa, Ludvik Kossuth, kter˘ neznal jiné národy v Uhrách nûÏ národ maìarsk˘ a vybízel tasit
‰avlí“. Maìari na dvojzmyselnom základe uviedli druhé národy do poníÏeného postavenia, ão je nepochybne jedin˘
historick˘ príklad vlády zaloÏenej na slovnej hraãke. Druhá,
rozhodujúca etapa asimilácie sa zaãala po rakúsko-maìarskom vyrovnaní v roku 1867. Odvtedy platilo: „Kdo chce
jíst, musí se nauãít maìarsky“. Denis si v‰íma, Ïe v ãele úsilia
urobiÈ z Uhorska maìarsk˘ ‰tát stáli slovenskí renegáti: najslávnej‰í reãník a básnik Uhorska, Kossuth a Petöfi, obaja
odpadlíci rovnako ako Burian, posledn˘ minister zahraniãn˘ch vecí.

Pýcha má blízko k hlúposti
Kniha je dostupná online: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:2bc5f0f0-987e-11e2-9a08005056827e52. Odporúãam si ju vyhºadaÈ a preãítaÈ. MoÏno potom ºah‰ie pochopíme, preão napríklad v predvolebnej
kampani pouÏívali niektorí men‰inoví politici maìarãinu na
obrazovkách slovensk˘ch TV staníc, aj keì prekladaním do
slovenãiny strácali ãas. Denis pí‰e, Ïe v˘chodiskom maìarskej politiky bola (a dosiaº je) nesmierna maìarská p˘cha,
hraniãiaca s hlúposÈou: mimo Maìarska niet Ïivota a ak aj
je, nie je tak˘! Podºa Denisa ist˘ pedagóg dokazoval, Ïe jedine Maìar dokáÏe milovaÈ, samá reã to dokazuje. „Je vous
aime“, „I love you“, akéÏe nepôvabné sú to slová! Povedzte: „Szeretlek“, hºa, aké je to slovo vznetlivé, v˘razné! –
Ozaj, odpovedal cudzinec, svedkovia tvrdili, Ïe polícia
musela zakázaÈ pouÏívanie tohto slova, pretoÏe na jeho jednoduché poãutie nevinné panny porodili siln˘ch chlapcov.
V zozname bratislavsk˘ch ulíc som Denisovu ulicu
nena‰iel. ZaslúÏil by si ju.
Marián Tkáã
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Obãas sa treba pozrieÈ aj dozadu, aby
sme lep‰ie ãítali prítomnosÈ. A tkali budúcnosÈ. UÏ je tomu 101 rokov, ão v ãe‰tine vy‰la
kniha profesora na paríÏskej Sorbone Ernesta
Denisa (1849 – 1921) „Otázka Rakouska.
Slováci“. Kniha má dve ãasti, v prvej odhaºuje Denis rakúsku falo‰nosÈ a katastrofálnu
politiku Habsburgovcov, osobitne Franti‰ka Jozefa. Poãas
jeho „úradovania“ Rakúsko pri‰lo o svoj vplyv v spolku
nemeck˘ch ‰tátov (tu ho nahradilo Prusko) a osudovo smerovalo k zániku monarchie. Vrcholom chybnej politiky bolo
rakúsko-maìarské vyrovnanie, ktor˘m si Nemci a Maìari
rozdelili zóny svojho útlaku slovanskej väã‰iny v monarchii
v zmysle hesla: „StﬁeÏte své houfy, my postﬁeÏíme své“.

9

NÁŠ ROZHOVOR

Progresívci sú horší ako to, čo tu bolo do roku 1989
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Pokraãovanie z 1. strany
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Veì napríklad bod zlomu v ich
programe a jednotlivé pasáÏe, ktoré
rozobrali odborníci svedãia o tom, Ïe
to je e‰te hor‰ie ako to, ão tu bolo do
roku 1989. Hlásia sa k liberálnej demokracii a presadzujú ju totalitn˘mi
metódami. Na verejnosti tvrdia, Ïe liberálnu demokraciu máme zakotvenú
v Ústave SR, ãím prakticky hovoria to,
ão sme tu mali do roku 1989, keì ãlánok ‰tyri Ústavy hovoril o vedúcej úlohe komunistickej strany v spoloãnosti.
Liberáli teda zneuÏívajú slobodu a salámovou metódou vnucujú spoloãnosti názor o ich v˘luãnosti.
● Vy ste sa pokú‰ali zaloÏiÈ
nejaké národno-kresÈanské strany.
Myslíte si, Ïe jestvujúce s národnokresÈansk˘m základom nestaãia?
Napríklad SNS, KDH, ªS NS?
Rozdiel medzi jestvujúcimi i novovznikajúcimi a na‰im hnutím bol
v tom, Ïe to na‰e malo byÈ fest radikálne. Îiadna politická korektnosÈ,
pretoÏe to nevedie k niãomu. To je len
taká barliãka k tomu, aby sme síce povedali svoj názor, ale len tak, aby sme
boli pre kaÏdého chrumkaví, aby sme
nikoho neurazili.
● To nie je radikalizmus, to je
normálna poÏiadavka doby na
pluralitnú spoloãnosÈ.
IbaÏe tak˘ subjekt je oznaãovan˘
za radikálny. Ja si v‰ak myslím, kde je
radikálny problém, tam potrebujeme
radikálne rie‰enie. Radikálne nie je niã
hrôzostra‰né, aby si to zasa niekto nevysvetlil t˘m spôsobom, Ïe tu chceme
koncentráky a uránové bane. Nie. Ak
máte zápal pºúc, tieÏ ho budete lieãiÈ
radikálne antibiotikami a nie ‰umiv˘m
Celaskonom. TakÏe my sme veci pomenovávali tak ako sú, Ïiadne obkecávaãky, Ïiadne omáãky okolo toho,
proste radikálne rie‰enia.
• âo vám v súãasnosti najviac
prekáÏa, ão treba radikálne zmeniÈ?
Postoj spoloãnosti k veciam verejn˘m. Za posledn˘ch 30 rokov vyrástla
generácia, nechcem pau‰alizovaÈ, ale
drvivá väã‰ina sú nepouÏiteºní ºudia.

Robert Baãinsk˘ v Kosove.
Foto archív

Na niã. Proste im staãí zobraÈ do ruky
mobil, ich najväã‰ia starosÈ je, ãi majú
v‰etko stiahnuté, ãi majú podºa najnov‰ej módy obleãenie, strih, ktor˘
dnes letí, ostatné ich nezaujíma. Okolo nich sa dejú veci o ak˘ch nemajú
ani poÀatia, priamo sa ich dot˘kajú,
ale nemajú o ne záujem. Ich ºahostajnosÈ nás môÏe doviesÈ do katastrofy.
● âiÏe máme do ãinenia s hodnotovo vyprázdnenou spoloãnosÈou?
Úplne.
● Vy v‰ak patríte k mlad‰ej generácii a nedá sa povedaÈ, Ïe nezaujímate obãianske postoje. Zaãiatkom roku 2015 ste zaujali
verejnosÈ t˘m, Ïe ste vrátili vyznamenanie NATO a MO SR za vojenské operácie pod hlaviãkou NATO
v Kosove. MôÏete povedaÈ preão?
Bolo to vyznamenanie NATO, ktoré dostalo zopár vojakov a okrem toho som dostal aj od Slovenskej republiky, ãiÏe obidve som odovzdal. Bolo
to na protest proti tomu, Ïe Slovensko vstúpilo do tejto teroristickej organizácie.
● V otvorenom liste ministrovi
obrany SR, vláde SR a prezidentovi SR ste adresovali slová: „Vraciam dve spomínané vyznamenania, pretoÏe sa hanbím za svoju
sluÏbu v tej najzloãineckej‰ej
a najneºudskej‰ej organizácii, aká

bola kedy zaloÏená a preto, Ïe sa
mi hnusí diktátorská politika USA,
ktorú po celom svete pre svoje sebecké záujmy stále ãastej‰ie presadzuje aj pomocou NATO.“ To
boli silné slová. Preão ste sa vôbec
prihlásili na misiu? Zrejme dobrovoºne?
Nebolo to dobrovoºné. To je veºk˘
omyl a ºudia mi to ãasto aj vyt˘kali, písali mi, preão som tam teda ‰iel. SkutoãnosÈ je taká, Ïe na tú misiu, na ktorú som sa dostal, nebolo tak, Ïe som
dvihol ruku, Ïe idem, lebo som sa rozhodol.
● A ako?
Bol som v armáde ako profesionálny vojak.
● âiÏe ste tam i‰li dobrovoºne?
Za profesionálneho vojaka áno,
ale nie na misiu. Pri‰iel som v pondelok po víkende do práce a na nástenke bol vyvesen˘ menn˘ zoznam vybrat˘ch vojakov. Neviem, koºko nás tam
bolo, 30-35. A uÏ sme mali zvlá‰tny
reÏim. VzÈahoval sa na nás v˘cvik
a r˘chlokurz albánãiny a takéto veci.
Dvaja ãi traja kolegovia i‰li za veliteºom, Ïe oni to odmietajú a oni proste
na tu misiu nejdú a ten krik bolo poãuÈ aÏ na koniec sedemdesiatmetrovej chodby: „Pokiaº nechcete ísÈ, rovno si môÏete zbaliÈ veci, odovzdaÈ ich
a v armáde konãite.“ No a toto by
bolo uÏ ‰tvrt˘krát, ão by som pri‰iel
o zamestnanie.
● Preão ste si zvolili dráhu profesionálneho vojaka?
Lebo vymoÏenosti demokracie
som si zaÏil naplno. Pri‰la nezamestnanosÈ a v r˘chlom slede po sebe som
trikrát pri‰iel o zamestnanie. Keì toºkokrát stratíte prácu len preto, Ïe
do‰lo k prepú‰Èaniu a vÏdy sa zbavovali najmlad‰ích alebo t˘ch, ão vo firme robili najkrat‰ie, bez ohºadu na
vek. Ja som trikrát po sebe pri‰iel
o zamestnanie, narodila sa mi dcéra
tak som sa rozhodol, Ïe to nemôÏe ísÈ
takto ìalej, Ïe si musím nájsÈ stabilnú
robotu a armáda sa ukazovala akoÏe
istota. Vedel som, Ïe to nie je in‰titúcia, odkiaº ma pre slaboduchosÈ

nejakého riaditeºa prepustia, lebo sa
mu nepáãim alebo z in˘ch dôvodov
profilovo nevyhovujem. Armáda bola
pre tvrd˘ch chlapov.
● V ktorom roku ste vstúpili
do profesionálnej armády?
Po roku dvetisíc, v ãase, keì Slovensko e‰te nebolo ãlensk˘m ‰tátom
NATO. Slovensko vstúpilo do NATO
poãas mojej misie v Kosove
● A malo to nejak˘ dopad na
va‰u misiu?
Ten ná‰ vlak uÏ bol rozbehnut˘.
Slovensko vstúpilo do NATO (29.
marca 2004) asi dva mesiace pred
ukonãením misie, takÏe tam uÏ
nejaké dramatické zmeny nenastali.
Ale uÏ ten pocit, Ïe prisahal som vernosÈ Slovenskej republike a bude mi
veliÈ nejak˘ Mickey Mouse z Texasu,
som si nedokázal predstaviÈ. Îe ani
jeden slovensk˘ veliteº mi nebude
veliÈ. Síce slovensk˘ generál môÏe daÈ
rozkaz, ale ten, ktor˘ mu dá Mickey
Mouse z Texasu. Slovenskí velitelia
sami nerozhodujú. V‰etko musí byÈ
po dohovore a iba to, ão povie
NATO. A ja aby som skladal úãty
nejakému americkému generálovi?
No nie.
● To vás tak iritovalo?
Tak som si povedal, to je koneãná. NemôÏem slúÏiÈ v slovenskej armáde, ktorej velia Spojené ‰táty, tak
ako nemôÏete sedieÈ na dvoch stoliãkách. âo to je? To je tak˘ blud ako v˘raz sãítan˘ anafalbet. Slovenská armáda, ktorej velia Spojené ‰táty. Mne
môÏe kaÏd˘ rozprávaÈ, Ïe nie je to
tak. Je to tak.
● To znamená, Ïe táto skutoãnosÈ vás vyhnala z armády?

Áno, ja nebudem slúÏiÈ s t˘mi...
● Napriek tomu ste dostali vy-

znamenanie?
Ktoré som si nep˘tal.
● A ak˘m spôsobom, komu
ste ho odovzdali?
Po návrate z misie som sa snaÏil
ho odovzdaÈ, vtedy bol ministrom
obrany Martin Glváã. KeìÏe k fyzickému kontaktu nedo‰lo, napísal som mu
list, dodnes mám od neho podací lístok. To znamená, Ïe doruãené to mal,
ãítaÈ to ãítal. List sa mi nevrátil, ãiÏe
ho prevzal. To znamená, Ïe bol informovan˘, no do dne‰ného dÀa ma
Ïiadnym spôsobom nekontaktoval.
TakÏe tak ako to bolo, bareta, baganãe, vyznamenanie, v‰etko do smetného kontajnera, tam, kam to patrí.
● Malo to nejak˘ dopad na va‰u ìal‰iu kariéru v práci, v armáde? Alebo uÏ ste boli mimo sluÏby?
Ja som kontrakt skonãil, odi‰iel
som do civilu a s armádou som nadobro skonãil. Bolo to teda po skonãení kontraktu, ktor˘ sa podpisuje na
‰esÈ mesiacov. Ale aj ten bol poru‰en˘, lebo nám misiu predæÏili o mesiac.
Nemal nás totiÏ kto vystriedaÈ. AÏ také je to lukratívne.
● Vo v‰eobecnosti prevláda
názor, Ïe na misie idú tí, ão si chcú
zarobiÈ. Nie je to tak?
Slováci dostávali 980 dolárov mesaãne, k˘m ·védi, Fíni a v‰elijakí ich
traktoristi - pozbieranci zarábali 2500
dolárov. Oni si tam skutoãne ‰li zarobiÈ, vrátili sa domov, obliekli montérky
a vy‰li na pole s traktorom... A nám
Miklo‰ chcel e‰te aj t˘ch 980 dolárov
zdaniÈ.

Baãinsk˘ s dvoma osemdesiatnikmi , ktor˘m pomáhal preÏiÈ „humanitárne“ bombardovanie NATO, ktor˘m pri‰li o v‰etko.
Foto archív

● Keì ste sa vrátili, zostali ste
v armáde?
DoslúÏil som to, ão som si mal odslúÏiÈ, aby som mal ãist˘ stôl a ani deÀ
navy‰e.
● V roku 1968 ste mali dva roky. Neskôr vás nelákalo emigrovaÈ? Nemali ste nikdy také nutkanie?
Mal. Dokonca som s jedn˘m mojim kamarátom potajomky chodil na
angliãtinu do jednej garsónky, kde
ak˘si Ukrajinec rozprával snáì dvadsiatimi jazykmi.
● Preão potajomky?
Nepamätám si, Ïe by v tom ãase
existovali nejaké jazykové ‰koly. TakÏe
potajomky, ale nevy‰lo to, lebo som
sa ocitol pod drobnohºadom ·tB kvôli
kamarátom, ktorí emigrovali. Na políciu som chodil ako na hodiny klavíra.
● âo od vás chceli?
P˘tali sa, preão som ich neudal, Ïe
chcú emigrovaÈ. Robili také finty, Ïe
mi ukázali fotku - a toho pozná‰? V Ïivote som ho nevidel. A pritom som ho
poznal. Druhá fotka. A toho? – Nie,
nepoznám ich a potom mi ukázali fotku, kde sme v‰etci traja a drÏíme sa
okolo pliec. Reku neviem, to je niekde
z pivárne, mali sme vypité, neviem kto
to je. V podstate kaÏd˘ mesiac som
tam bol. Na Moyzesovej v Ko‰iciach.
A vypytovali sa, preão som ich neudal.
Hovorím a ão si myslíte, Ïe oni mi na
nos zavesia, Ïe chcú odísÈ? Ich rodiãia
nevedeli, Ïe chcú emigrovaÈ. Vtedy
bola doba, keì rodiãia boli schopní
udaÈ dieÈa, Ïe chce emigrovaÈ. Aj také
som zaÏil. Rodiãia udali syna.
● Koºko vás bolo súrodencov?
Sme dvaja bratia.
● Brat Ïije na Slovensku?
UÏ aj on. My sme sa potom rozliezli. Keì som skonãil v armáde i‰iel
som do Anglicka, ale som mu nevedel
prísÈ na chuÈ. Motal som sa po svete,
skú‰al som a nakoniec som zakotvil
v Nórsku, kde som Ïil desaÈ rokov.
● âo ste tam robili?
Zaãal som ako vodiã autobusu
a potom som si pomaly zaãal v dome
zariaìovaÈ stolársku dielÀu a zaãal
som so stolárskymi v˘robkami, nábytkom, bytov˘mi doplnkami a t˘m sa
zaoberám dodnes.
Eva Zelenayová
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Oravcov zvyknut˘ch pracovaÈ na
svojom, po nastolení reÏimu komunistov
najviac zo v‰etkého niãila kolektivizácia
a tlak na ich vieru. Silné zásahy do
spôsobu Ïivota a násilná deformácia ich
myslenia vyvolávali odpor proti novému
reÏimu.
Jozef Melek (1932) bol najmlad‰í zo
‰tyroch súrodencov. Hraãiek nebolo, iba
tie, ão si sám vystrúhal zo ‰indºa. Dreveného koníka ãi gumipu‰ku. Sortiment sa
roz‰íril, keì ako trinásÈroãn˘ objavil v lese
mnoÏstvo zbraní a munície. Na miestach,
kadiaº prechádzal front, nezostávali futbalové lopty...
Jozefova mamka si ÈaÏkala, - keby
nám vo viere nebránili a kÀazov nechali
na pokoji. Jej slová mu zneli v u‰iach vtedy, keì ho oslovil majster na stavbe
Oravskej priehrady, kde sa zamestnal
ako vyuãen˘ elektrikár. UÏ po troch mesiacoch mu navrhol staÈ sa ãlenom Bielej
légie, lebo vedel, Ïe Jozefova rodina sú
slu‰ní ºudia. Ako na tieto udalosti spomína? „Bez dlhého rozm˘‰ºania som hneì
súhlasil, veì ak by takú ponuku dostal
niektor˘ z mojich rovesníkov, neviem, ãi
by reagoval inak ako ja. Z Námestova
sme v tej organizácii boli traja, ‰tvrt˘ bol
RuÏomberãan, celkovo od Námestova po
Bratislavu nás bolo päÈdesiat. Mali sme
rozná‰aÈ letáky. V tom ãase sa zakladali
druÏstvá, brali kÀazov. KÀazov sme chodievali stráÏiÈ, aby ich nezobrali do väzenia. ªudia boli proti druÏstvám, lebo nám
zobrali kravu, kone aj pôdu, ktorú sme
museli podpísaÈ a takto nedobrovoºne
darovaÈ. Ako mladí ºudia sme si mysleli,
Ïe nieão tak˘mito protestmi – rozná‰aním letákov – dokáÏeme urobiÈ. Îe dokáÏeme ºudí znepokojen˘ch t˘m ão sa
dialo spojiÈ a Ïe sa zaãneme proti vznikajúcim tlakom reÏimu brániÈ.“
Jozef sníval, Ïe zarobí veºa peÀazí,
oÏení sa a to ho vyhnalo za robotou do
sveta. V Amerike mal dosÈ rodiny, ale
najskôr to skúsil v Stﬁíbre na stavbe mosta s partiou Slovákov. Po troch mesiacoch sa uÏ p˘tal na prevádzaãov na
Západ. Zoznámil sa s jedn˘m âechom,
ktor˘ mu bol od zaãiatku podozriv˘. Vypytoval sa na dôvod, preão chce ujsÈ
z republiky, tak mu povedal, Ïe podpálil

Jozef Melek

JRD, zhorelo 30 kráv a ide po Àom ·tátna bezpeãnosÈ. Netrvalo dlho, a pri‰li ho
zatknúÈ. Zo Stﬁíbra ho previezli do Plzne.
Mal podozrenie, Ïe ho niekto na Orave
udal, lebo policajt, ão ho vy‰etroval, mu
ukázal na papieri, v dlhom zakrytom zozname meno, a on mal povedaÈ, ãi toho
ãloveka pozná. V zozname zazrel dvoch
ãlenov Bielej légie, povedal, Ïe ich pozná
z práce. Nadránom ho pustili.
Rozhodol sa emigrovaÈ, ale najskôr
chcel vedieÈ, ão je so ·mejkalom a Ptaãinom, ãlenmi Bielej légie z Námestova.
Sadol na vlak a pri‰iel domov. Otec mu
povedal, Ïe ich zavreli. O polnoci zo soboty na nedeºu pri‰li námestovskí Ïandári aj po neho.
„Odviedli ma na Okresn˘ súd v Námestove, kde boli tri ãi ‰tyri cely s mreÏami a jeden z dvojice ão ma sprevádzala,
po zazvonení odi‰iel za bachárom. Ten
druh˘ mi vraví: - Dala vás zaistiÈ PlzeÀ.
Poãas vy‰etrovania v miestnosti, z ktorej
bolo vidno Wágnerovu pílu, sa ma p˘tali,
ãi poznám tu budovu. Vtedy som si uvedomil, ão v‰etko vedia. Tam sme sa totiÏ
stretávali. Kto tam bol, koºkokrát, kto
mal zbrane, kládli mi otázky... Po dvochtroch dÀoch ma z Námestova previezli
do RuÏomberka. Nasledovalo mnoÏstvo
vy‰etrovaní, v ktor˘ch spomínali Ptaãina,
·mejkala, ale RuÏomberãanovo meno
nepadlo ani raz, ani na súde, kde nás naraz 25 súdili. Na vypoãúvanie som vÏdy
chodil s uterákom na oãiach. StiahnuÈ
som si ho mohol aÏ vo vy‰etrovni. Keì
mi vy‰etrovateº hodil uterák, znamenalo
to, Ïe vypoãúvanie sa konãí. Posledn˘ raz
mi ho hodil a vraví:

– Poãkaj! A preão si chcel ujsÈ za kopeãky?
– Nechcel som, - odpovedám.
– A komu si povedal, Ïe si podpálil
JRD?
– Sám ma v Stﬁíbre na to navádzal
nejak˘ Karel, - vravím.
UÏ mi bolo v‰etko jasné: V Stﬁíbre
ma udal jeden – za útek, na Orave druh˘
– za ãlenstvo v Biele légii. Na‰Èastie snahu o útek na Západ mi ten vy‰etrovateº
nedal do zápisu. Asi ºutoval devätnásÈroãného chlapca, keì vedel, ão ma ãaká.
Súd so zradcami ºudovodemokratickej vlasti, robotníkov a roºníkov, sa konal
od 14. marca 1952 v RuÏomberku a Jozef Melek dostal na svoje meniny 19.
marca „darãek“.
„Îalobca mi dal za vinu, Ïe som drÏal zbraÀ (tá uÏ bola od vojny poriadne
hrdzavá), ktorou som vraj chcel vraÏdiÈ
robotníkov a roºníkov, ba chcel som vraj
dokonca zavraÏdiÈ aj svoju matku, lebo
tieÏ má robotnícko-roºnícky pôvod.
Obzrel sa dozadu, zbadal moju mamiãku
a dodal: - Ktorá teraz nad ním plaãe.
Obrana nebola moÏná. Dostávam
v˘‰ku trestu podºa paragrafu 78 ãi 87,
nikdy si to presne nepamätám. Ale rozsudok nezabudnem nikdy! Trest smrti!
Ale nakoºko som bol blízko mladistvého
veku, dostal som pätnásÈ rokov väzenia.
Z na‰ej námestovskej trojice sme boli dvaja amnestovaní, ja a Franti‰ek Ptaãin. ·mejkal nie. Prisúdili mu za vinu, Ïe
sa st˘kal so slovensk˘mi nacionalistami
a Ïelal si Slovensk˘ ‰tát... Odsedel som
vy‰e polovicu trestu, bez dvoch mesiacov
osem rokov. V Jáchymove.
Mama mala v Ïivote tri Ïelania: aby
som vyzdravel, vrátil sa z väzenia a oÏenil
sa. DoÏila sa toho. Tato, Ïiaº, nie. Zomrel
v roku 1956. Veºmi som za ním vo väzení smútil a plakal. Veºmi som mal rád
svojich rodiãov – najmä mamku. Jej list
na rozlúãku, ktor˘ sme na‰li v jej osobn˘ch dokladoch krátko po smrti je
svedectvom, ako veºmi ma ºúbila. Ako
veºmi milovala svoje deti i celú rodinu
a Ïehnala nám v Ïivote...“
Podºa rozprávania Jozefa Meleka
pripravila
Eva Zelenayová

RECENZIA

Nakladatelství FLÉTNA, 2020
Slovensko odmietlo Istanbulsk˘ dohovor
Hlas, ktor˘ vyru‰uje patrí kÀazovi Spi‰skej diecézy Mariánovi Kuffovi.
Pod t˘mto názvom vy‰la nedávno malá publikácia (122 strán), kde ãitateº
nájde prepis jeho ôsmich aktuálnych kázní. Od roku 2017, po zasvätení sa
Panne Márii vo Fatime (na sté v˘roãie zjavenia), nav‰tívil mnoho slovensk˘ch
farností, aby spolu s Erikom ZbiÀovsk˘m a Pavlom Vilãekom v katolíckych
farnostiach informovali verejnosÈ o ãom je Istanbulsk˘ dohovor, ktor˘ NR SR
na‰Èastie trikrát odmietla a napokon prezidentka SR Zuzana âaputová
oznámila Rade Európy, Ïe Slovensko sa nestane zmluvnou stranou dohovoru.
Dovolím si tvrdiÈ, Ïe sa tak stalo najmä vìaka aktivite Slovenského dohovoru za rodinu, v ktorom najmä kÀaz Marián Kuffa dával tento zradn˘ protiºudsk˘ dokument do pozornosti na‰ej verejnosti. KÀaz Marián Kuffa obhajuje
tradiãn˘ svet, ktor˘ si váÏi pozemsk˘ aj veãn˘ Ïivot ãloveka. ªuìom, ktorí ho
poãúvajú, zdôrazÀuje jednoduchú pravdu o ãloveku, totiÏ Ïe sme stvorení ako
muÏ alebo ako Ïena, a Ïe s t˘m sa nedá niã robiÈ. Ako veriaci samozrejme
vieme, Ïe aj na obraz a podobu BoÏiu.
Úvod k tejto Kuffovej publikácii napísal Msgr. prof. PhDr. Petr PiÈha,
CSc., dr.h.c., prepo‰t Kapituly u sv. Víta v Prahe, tieÏ známy kazateº a neohrozen˘ hlásateº viery v JeÏi‰a Krista i antropologickej pravdy o ãloveku. Pôsobenie
Mariána Kuffu je v súãasnosti na príkaz spi‰ského biskupa ·tefana Seãku Ïiaº
obmedzené len na Spi‰skú diecézu, no jeho kázne majú vìaka internetu tisíce
poslucháãov a divákov po celom svete. Publikáciu Ïiadajte u vydavateºa
www.fletna.cz, alebo vo va‰ich kníhkupectvách.
ThDr. Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO

K šesťdesiatke
veľkého syna
slovenského národa
Hoc vyzerá to ako sen,
dnes má‰ Janko veºk˘ deÀ.
Si k Pánu Bohu blíÏ a blíÏ,
tok rokov zdobí ‰iesty kríÏ.
To radosti bol vtedy o‰iaº,
keì narodil sa Janko Ko‰iar.
Z vìaky mamka ruky spína,
ão len bude z môjho syna?
Zo spomienok sa hlava toãí,
Pán Ti Ïivot dal v Levoãi.
Kdesi tam Ti do oka padla,
Mária od majstra Pavla.
·kolské dni vo voºnej chvíli,
krátil si hrou na klavíri.
No komunizmus cestu razil,
tak si rad‰ej zvolil azyl.
Tu si nechal svoju lásku,
cieº si zvolil v Taliansku.
Zaplakala mamka, teta,
no nezlákali Ëa reãi sveta.
Keì si z prahu dvíhal nohu,
slúÏiÈ si chcel Pánu Bohu.
·iel si ìalej bez obáv,
veì Ëa lákal kÀazsk˘ stav.
Z ìalekého Ríma sme poãuli tvoj hlas,
keì tajne sme si pustili Vatikánsky
rozhlas.
âo v‰etko si nám s Hnilicom
na srdieãko kládol,
Boh túÏby srdca vypoãul
a komunizmus padol.
Dnes svojou prácou neÏnou,
politick˘ch vedie‰ väzÀov.
Jak uãili Ëa otec maÈ,
k Bohu zrak svoj upieraÈ.
Tvoja ãinnosÈ mocn˘m padla do oka,
zaãali Èa lynãovaÈ ako proroka.
No na ‰Èastie v ÈaÏkom boji,
biskup Orosch pri kÀazoch stojí.
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Marián Kuffa: Hlas, ktorý vyrušuje

Îeláme Ti v Ïivote ìal‰ie dlhé roky,
nech Boh aj Panna Mária, riadia Tvoje
kroky.
Aj napriek slab˘m zimn˘m mrazom,
zostaÀ Bohu vern˘m kÀazom.
Anton âulen
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1. marca 1920 si pripomíname vznik SND
7. marca 1939 minister zahraniãia Chvalkovsk˘ informoval nemeckého diplomatického
zástupcu v Prahe, Ïe jeho vláda dáva Slovákom
na slobodné rozhodnutie, ãi chcú ostaÈ v âesko-Slovenskom ‰táte, alebo vyhlásiÈ samostatnosÈ 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 1924 sa v Udavskom narodil
kardinál Jozef Tomko – 96. v˘roãie.
11. marca 1939 prezident republiky Hácha vymenoval novú slovenskú vládu na ãele
s Karolom Sidorom. Jej ìal‰ími ãlenmi boli: Jozef Sivák (‰kolstvo a národná osveta), Martin
Sokol (vnútro), Július Stano (doprava a verejné
práce), Peter ZaÈko (priemysel, obchod, Ïivnosti
a pôdohospodárstvo), Alexander Hrnãár (financie) a Gejza Fritz (spravodlivosÈ).
11. marca 1960 komunistická polícia
zatkla a uväznila tajne vysväteného biskupa, jezuitu Jána Chryzostoma Korca. Biskup Korec
bol 20. mája odsúden˘ Krajsk˘m súdom v Bratislave (predseda senátu Ervín Polakoviã) „pre
velezradu“ na 12 rokov väzenia, stratu obãianskych práv a vypovedanie zo Západoslovenského kraja. Väznili ho v Prahe na Pankráci a potom vo Valdiciach pri Jiãíne aÏ do 24. februára
1968.
12. marca 1929 sa v Ko‰iciach narodil slovensk˘ organista a pedagóg Ferdinand Klinda.
13. marca 1939 v noci z 12. na 13. marca
Dr. Keppler dostal z Berlína príkaz urobiÈ v‰etko, aby sa Slovensko osamostatnilo. Preto sa
obrátil na zosadeného predsedu vlády J. Tisu
s pozvaním na rozhovor ku kancelárovi Nemecka A. Hitlerovi. Tiso dve prvé posolstvá odmietol. Ale keì pri‰iel tretí posol s pozvaním, overen˘m nemeck˘m konzulom v Bratislave E. von
Druffelom, Tiso sa pobral do Bratislavy a predloÏil vec na rozhodnutie predsedovi vlády Sidorovi, predsedovi Slovenského snemu Sokolovi
a ãlenom predsedníctva HSªS-SSNJ. Zi‰li sa v‰etci ãlenovia UÏ‰ieho predsedníctva HSªS-SSNJ,
ãlenovia vlády a ãlenovia predsedníctva Slovenského snemu. Títo ústavní a politickí predstavitelia 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 monológu Hitler Tisovi oznámil, Ïe sa rozhodol likvidovaÈ „zvy‰né âesko“ (Resttschechei), ale Ïe jeho záujmy sa konãia pri Karpatoch. Ak sa Slovensko rozhodne pre samostatnosÈ, on je
ochotn˘ uznaÈ ju a zaruãiÈ Slovákom ich nezávislosÈ.
Tiso Hitlerovi odpovedal, Ïe ºutuje, ale nie
je v stave urobiÈ nijaké rozhodnutie v tejto veci,
lebo to patrí v˘luãne do kompetencie Slovenského snemu.
14. marca 1939 o 9. hodine pri‰iel Tiso
do Bratislavy a hneì zreferoval ústavn˘m a politick˘m ãiniteºom, ktorí ho vyslali do Berlína, aká
je tam situácia. O 10.57 h Snem Slovenskej
krajiny 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
poslanci 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 samostatnosti a pretvoril Snem Slovenskej krajiny na zákonodarn˘ 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), Ferdinand âatlo‰ (národná obrana), Jozef Sivák
(‰kolstvo), Gejza Medrick˘ (hospodárstvo), Ferdinand ëurãansk˘ (zahraniãie), Gejza Fritz (pravosúdie), Mikulá‰ PruÏinsk˘ (financie), Július
Stano (doprava a verejné práce).
21. marca 1982 zomrel v rímskej nemocnici profesor PápeÏského orientálneho in‰titútu, v˘znamn˘ historik Slovenska a slovansk˘ch
krajín, kÀaz v˘chodného rítu a ãlen Spoloãnosti
JeÏi‰ovej Michal Lacko.
23. marca 1939 napadli maìarské vojenské jednotky územie Slovenskej republiky tromi
prúdmi z územia Podkarpatskej Rusi, ktorú
krátko predt˘m zaãali okupovaÈ. Do dejín vo‰la
ako Malá vojna.
23. marca 1948 Slovenská národná rada
schválila nové nariadenie ã. 7/1948 o pracov-

Anton Semeš

Z mojej lektúry, 2019
Tonko Seme‰, ná‰ nedávno zosnul˘ ãlen a priateº, nám
ãasto nechával svoje poznámky k preãítan˘m kniÏkám.
Uvádzame niektoré z nich:
O Vladimírovi Clementisovi
Îartovná charakteristika je spravodlivá: pil rusk˘ ãaj, ale
fajãil anglick˘ tabak. Ako proletár sa oÏenil v Bratislave
s dcérou ãeského bankára. Postavil sa proti Paktu Ribentrop-Molotov a tvrdo ho kritizoval. Zmenil na to názor aÏ
po zaãatí vojny v roku 1942. Z emigrácie sa nevrátil s Bene‰om cez Moskvu, ale lietadlom z Anglicka. Stratil sympatie
INFORMBYRA. Jeho sebakritiku strana neprijala. A tak
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n˘ch útvaroch, ktoré sa vlastne stali tábormi
núten˘ch prác. Obãanov tam uvrhovali bez súdneho 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 postupne pre‰lo asi 80 000 obãanov.
23. marca 1968 zvolalo vedenie ZSSR
najvy‰‰ích predstaviteºov ‰tátov Var‰avskej
zmluvy (okrem Rumunska) na stretnutie v DráÏìanoch (Dresden), kde v‰etci úãastníci vyjadrili
svoje znepokojenie nad stálym vzrastom. „negatívnych tendencií“ v âSSR.
23. marca 1959 v Leopoldove zomrel bl.
Metod Trãka.
24. marca 1946 ·tátna bezpeãnosÈ
vydala oficiálnu správu, Ïe na Slovensku odhalila niekoºko proti‰tátnych skupín, ktoré udrÏiavali spojenie so slovensk˘mi emigrantmi
v Rakúsku a pracovali za obnovenie slovenského ‰tátu. V tejto súvislosti zaviedli trestné
pokraãovanie proti viacer˘m slovensk˘m ‰tudentom (·. Chalmovsk˘, A. K‰iÀant, J. Baãkor,
J. Vicen).
25. marca 1988 sa v Bratislave konala
svieãková manifestácia.
27. marca 1996 Národná rada SR po
opätovnom prerokovaní schválila zákon ã.
125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického 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 európskej civilizácie, národn˘ch a náboÏensk˘ch práv, za úmyselné poru‰ovanie
ºudsk˘ch práv a slobôd, za justiãné zloãiny
vykonané v politick˘ch procesoch, za teror vykonávan˘ proti nositeºom in˘ch názorov, neÏ
aké zodpovedali uãeniu marxizmu-leninizmu,
za devastáciu hospodárstva, za zniãenie tradiãn˘ch princípov vlastníckeho práva, za zneuÏívanie v˘chovy, vzdelávania, vedy a kultúry na
politické a ideologické úãely“.
30. marca 1870 zaãal vychádzaÈ ãasopis
OROL TATRANSK¯
Zákon nariadil uloÏiÈ do vstupnej haly
parlamentu pamätnú tabuºu s nápisom: Úãastníci protikomunistického odboja sa zaslúÏili
o pád komunistického reÏimu a o znovunastolenie demokracie na Slovensku. Patrí im za to
vìaka.

REVOLÚCIA zaãala poÏieraÈ svojich synov. Jemu ‰ibenicu
a ostatn˘m roky basy.
O Povstaní
Povstanie v Banskej Bystrici bolo naplánované bez vedomia Kremºa. Bola to Bene‰ova akcia. Známa je jeho veta:
„Slovenské národní povstání bylo mojim dávnym snem!“
Malo sa zaãaÈ, aÏ keì âA bude na severe v Krakove a na
juhu v Mi‰kovci. No partizáni poslúchli svoje centrum v Kyjeve a dali príkaz postrieºaÈ misiu podpl. Otta v Martine.
Osud var‰avského a bystrického povstania bol speãaten˘.
Poºsko a Slovensko mala „strategicky oslobodiÈ“ len âervená armáda.
Sentencie
Kto chce jesÈ, musí variÈ!
História je svetov˘m súdom jednotlivcov a národov.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

V marci si pripomíname významné
životné jubileá týchto našich členov.
Spomíname aj na tých, ktorí sa tejto slávnosti nedožili.
30 rokov
Anežka Brodňanská, Žaškov

1.3.1990

50 rokov
Ing. Kamil Jakubčák, Košice 19.3.1970
70 rokov
Vojtech Bednár, Trstená
Zdenek Kysučan, Nitra
Marta Máliková, Heľpa

6.3.1950
4.3.1950
20.3.1950

PRISPELI NA ČINNOSŤ

83 rokov
Eduard Kováč, Bratislava

13.3.1937

84 rokov
Jozefína Matúšková, Budmerice
18.3.1936
Ján Gregor, Banská Bystrica 8.3.1936
85 rokov
Anna Strašiftáková, Modra
Ľuba Drápelová, Bratislava

29.3.1935
30.3.1935

87 rokov
Ján Bilek, Jablonov

27.3.1933

23.3.1945
17.3.1945

88 rokov
Štefan Jablonický, Lakšárska Nová Ves
1.3.1932
Anton Malacký, Šenkvice
3.3.1932

80 rokov
Irena Petrgalovičová, Žiar nad Hronom
23.3.1940
Anna Mešťanová, Heľpa
28.3.1940

90 rokov
Ing. Július Homola, Topoľčianky
15.3.1930
Ing. Jozef Čuraj, Žilina
19.3.1930

81 rokov
Mária Halásová, Hlohovec
Jozef Mikuš, Častá

91 rokov
Cyril Bahno, Kremnica

75 rokov
Mária Fiľová, Heľpa
Jiří Nosek, Bratislava

13.3.1939
14.3.1939

82 rokov
Ing. Jozef Dudáš, Banská Bystrica
4.3.1938
Mária Dobrodejová, Ružomberok
10.3.1938

4.3.1929

92 rokov
Fridrich Fritz, Martin – Záturčie
4.3.1928
Jubilantom
srdečne blahoželáme

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 84 rokov, 14. februára 2020, zomrel Michal ·USTEK zo
Îarnovice, dlhoroãn˘ ãlen poboãky PV ZPKO v Îiari nad Hronom. Posledná rozlúãka
sa konala 17. februára 2020 v Îarnovici. Po zádu‰nej sv. om‰i nasledovali pohrebné
obrady na miestnom cintoríne.
✞ Vo veku 100 rokov, 19.januára 2020, zomrel Ondrej CHROMâO z Poºanoviec. Zosnul˘ bol dlhoroãn˘m ãlenom poboãky PV ZPKO v Levoãi. Posledná rozlúãka
sa konala 21. januára 2020 v kostole Nanebovzatia Panny Márie a na cintoríne v Poºanovciach.
✞ Vo veku 70 rokov, 21.februára 2020, zomrel Michal FIªO z Heºpy, ãlen poboãky PV ZPKO v Banskej Bystrici. Posledná rozlúãka sa konala 25.februára 2020
v rímsko-katolíckom kostole v Heºpe.
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 68 rokov, 1. februára 2020, zomrel Vladimír GREGU·,
dlhoroãn˘ ãlen poboãky PV ZPKO v Îiari nad Hronom. Posledná rozlúãka sa konala na
cintoríne v ·tefultove pri Banskej ·tiavnici, kde je aj pochovan˘.
Pozostal˘m vyslovujeme úprimnú sústrasÈ
■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod.

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová,
Bratislava
10 EUR
SoÀa ·ubová, Nitra
20 EUR
Jozef Korec, Nitra
30 EUR
PhDr. Ján Voln˘ PhD,
Spi‰ská Nová Ves
40 EUR
Ludvig Bujalka,
Bánovce nad Bebravou
10 EUR
Mária ·ilhavá, Bratislava
40 EUR
Jana Zimenová, Varín
40 EUR
Mária Oreská, Malacky
10 EUR
RuÏena Zavarská, Gajary
5 EUR
Stanislav Zahuranec,
Spi‰ské Vlachy
20 EUR
Daniela Hurná, Bratislava
40 EUR
Marián I‰tók s manÏelkou, Ko‰ice 20 EUR
Magda Suchy, Toronto
100 EUR
ªudmila Pekáriková, Pre‰ov
20 EUR
Ivana ·pániková, Skalica
8 EUR
Dagmar Matysová, Bratislava
10 EUR
Vladimír Meãiar,
Trenãianske Teplice
500 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava
20 EUR
Elemír Tri‰ã, Jarovnice
2 EUR
Daniel Îadansk˘, Seãovce
10 EUR
Libu‰a Mularãíková
20 EUR
Ján Dek˘‰, Lovãa
5 EUR
Anna BoÏiková, Chynorany
10 EUR
Jozef Kr‰ek, Bratislava
40 EUR
Zoltán Kulas, Bratislava
v mene zosnul˘ch rodiãov
50 EUR
Juraj Koperdák
50 EUR
Lívia Brhloviãová, Bratislava
13 EUR
Matej ·ulej, Veºká Lomnica
30 EUR
·tefan Gdovin, Pu‰ovce
10 EUR
Akad. soch. Vladimír Havrilla,
Bratislava
100 EUR
Marta Filová, Îilina
20 EUR
Anton Tomík, Bratislava
44 EUR
Michal Moncman, Bratislava
30 EUR
Ján âiãko, Moravské Lieskové
12 EUR
Daniela Seãkárová
20 EUR
Dr. Pavol Hole‰tiak, âadca
20 EUR
Emília Ihnátová, Ko‰ice
17 EUR
Mária Masárová, Trenãianska Teplá 20 EUR
Vojtech Nov˘, Slatina nad Bebravou 10 EUR
Antónia GaÏáková, Nová Dubnica 50 EUR
Pavol Molitor, Malé Leváre
8 EUR
ªudmila Lacková, Bratislava
20 EUR
Terézia Holecová, ·enkvice
10 EUR
Jarmila OÏvoldová, Gajary
8 EUR
Marta Malá‰ková, Malacky
18 EUR
Ervín BlaÏíãek, Malacky
38 EUR
Eva Slimáková, Limbach
8 EUR
Ján Hurban, Malacky
8 EUR
Mária Pítrová, Bratislava
13 EUR
Darcom vyslovujeme úprimné poďakovanie

roãník 30 ● marec 2020

PRIPOMÍNAME SI

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

DOKUMENT O SOVIETSKEJ PRIVATIZÁCII
Tento dokument z roku 1989 vyniesol disident
Vladimír Bukovskij zo sovietskych archívov, kam mu umožnil
vstup Boris Jeľcin. Je to text potvrdenky, ktorú odovzdávali
strane prví sovietski oligarchovia. Tieto archívy sú už opäť
neprístupné. Ktovie ako to bolo u nás, keď naši oligarchovia
tak zázračne zbohatli na obchodoch „s čínskym textilom“?

roãník 30 ● marec 2020

Osobný záväzok voči KSSZ
Ja ..., ãlen KSSZ od roku..., stranícka legitimácia ã... t˘mto potvrdzujem
vedomé a dobrovoºné rozhodnutie staÈ sa dôverníkom strany
a plniÈ stranou mi zverené úlohy v akejkoºvek funkcii a za ak˘chkoºvek
podmienok, bez toho aby som odtajnil svoju príslu‰nosÈ
k in‰titúcii dôverníkov. Zaväzujem sa, Ïe budem spravovaÈ
a v záujme strany obozretne vyuÏívaÈ mne zverené finanãné
a hmotné prostriedky, ktor˘ch navrátenie zaruãujem
na jej prvú v˘zvu. V‰etky prostriedky, ktoré v dôsledku
ekonomickej ãinnosti
so straníckymi fondmi zarobím, uznám za stranícky majetok
a zaruãujem ich odovzdanie v ktorejkoºvek dobe
a na ktoromkoºvek mieste.
Zaväzujem sa dodrÏaÈ prísne utajenie mne zveren˘ch informácii
a plniÈ pokyny strany, ktoré mi budú odovzdávané prostredníctvom
osôb k tomu poveren˘ch.
Podpis ãlena KSSZ...
Podpis osoby prijímajúcej záväzok...
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