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Sloboda slova včera a dnes

Narodil sa v ºudovode-
mokratickom reÏime, rástol
v období socializmu. Nasledo-
vala epizóda socializmu s ºud-
skou tvárou, potom norma-
lizácia, nakoniec reálny so-
cializmus a perestrojka.
A potom krach politického
systému ãi skôr jeho transfor-
mácia. S nástupom do ‰koly,
ako kaÏd˘ in ,̆  nastúpil na
ideologick˘ kolotoã. Stal sa
iskriãkou, pionierom. Hovorí,
Ïe pionierske schôdze sa odo-
hrávali na futbalovom ihris-
ku alebo sa v bratislavskom
Horskom parku ako pionieri
hrali na  indiánov. Historik
doc. PhD. Ivan MRVA, CSc. je
ãlenom redakãnej rady Sve-
dectva, ktorému sme poloÏili
otázky o slobode slova vãera
a dnes.

l Nedávno ste zaujali publi-
kum na diskusnom fóre, ktoré
pripravil Fond Sofian, fórum slo-

bodného myslenia. Vystupovali
ste ako historik, hoci i‰lo o maxi-
málne aktuálnu tému, podºa or-
ganizátorov váÏneho ohrozenia
slobody slova. Sloboda slova je
lakmusov˘m papierikom demo-
kracie. Kam sme sa to dostali po
tridsiatich rokoch od povalenia
totalitného reÏimu? Dá sa v sú-

ãasnosti hovoriÈ o ohrození slo-
body slova?

l Dalo sa ãakaÈ, Ïe sloboda slova
sa zaãne obmedzovaÈ. UÏ od zaãiat-
ku 21. storoãia sa na niektoré témy
z dávnej‰ej i nedávnej minulosti ne-
dalo slobodne diskutovaÈ a priestor
sa v ìal‰ích rokoch stále zuÏoval.

Pokraãovanie na 10. strane

Ivan Mrva (zºava) a Jozef M. Rydlo poãas rokovania redakãnej rady.

Foto Eva Zelenayová
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Na zaãiatku pôstneho
obdobia ãítame v Evanjeliu,
Ïe sa Pán JeÏi‰ utiahol na
pú‰È, aby sa pripravil na vr-
chol svojej ãinnosti na tejto
zemi: smrÈ a zm⁄tvychvstanie.

Do ústrania odi‰iel na dlh˘ch ‰tyridsaÈ dní.
Preto pln˘m právom môÏeme povedaÈ, Ïe
ná‰ pôst má biblick˘ základ. 

Samozrejme, poznáme aj pôsty, hovorí-
me im diéty, ktoré praktizujeme, ak chceme
zhodiÈ nadbytoãné kilá. Ale ná‰ pôst, ako
príprava na Veºkú noc - SlávnosÈ zm⁄t-

vychvstania JeÏi‰a Krista nie je o tom.
KresÈansk˘ pôst je v tom, Ïe na‰e telo poz˘-
vame, aby sa do prípravy osláv zm⁄tvychvsta-
nia Pána tieÏ úãinne zapojilo, a aby sme si
dokázali v ãase pôstu aj ãosi odrieknuÈ. Nie-
len mäso, ale aj iné dobré jedlo, sladkosti,
alkohol, víno, cigarety, v˘lety, plesy, zábavy,
a pod. 

Ako najhorší sen
Keby Cirkev ináã poÀala liturgick˘ rok,

tak cez pôstne obdobie by sme mali ko-

stoly ‰tyridsaÈ dní zatvorené, lebo veì
„Pán JeÏi‰ je na pú‰ti“. Îiadne zázraky, Ïia-
den chlieb, nijaké ryby, Ïiadne uzdravenia,
v‰etko musí poãkaÈ, víno z Kány je uÏ dávno
vypité. Pán JeÏi‰ je na pú‰ti, stiahol sa z ve-
rejného Ïivota, nevieme, ão je s ním. Mno-
h˘m ani nech˘ba. AÏ do roku Pána 2020
sme si takéto pôstne obdobie so zatvoren˘-
mi kostolmi ani v najhor‰om sne nevedeli
predstaviÈ. A je to tu. Ozajstn˘ pôst nie ani
tak bez jedla, ako bez JeÏi‰a Krista, bez
svätej om‰e, bez svätej spovede. Právom
nás tlaãí otázka: Koºko to bude e‰te trvaÈ?
Nevieme. Prorok Daniel svojho ãasu, asi 165
rokov pred Kristom, napísal: „Od ãasu, ão

odstránia ustaviãnú obetu a postavia

ohavnosÈ spusto‰enia, uplynie tisíc-

dvestodeväÈdesiat dní“ (Dan 12,11). Ne-
vieme, akú ustaviãnú starozákonnú obetu
mohol maÈ prorok Daniel na mysli. Ale vie-
me, Ïe od Poslednej veãere Pána JeÏi‰a,
poãnúc apo‰tolmi, ich nástupcami a kÀazmi

v‰etk˘ch ãias aÏ po dne‰ok, sa donedávna
a to naozaj ustaviãne – na kaÏdom konti-
nente, v kaÏdom ãasovom pásme – slávila
katolícka svätá om‰a. Optimisti vravia, Ïe sv.
om‰e sa slúÏia aj naìalej, aj keì za zatvore-
n˘mi dverami. Áno, ale Pán JeÏi‰ je uväzne-
n˘ aj so svojimi sluÏobníkmi, aj v Bazilike sv.
Petra v samom srdci Cirkvi, no iste v nádeji
na lep‰ie ãasy. 

Podobenstvá a dnešok
Tri pokú‰ania Pána JeÏi‰a na pú‰ti vidí-

me v troch súãasn˘ch charakteristikách na-
‰ej doby a spoloãnosti.

Poku‰enie chleba. Potraviny v kontaj-
neroch a hlad vo svete. E‰teÏe vieme, Ïe
„nielen z chleba Ïije ãlovek, ale z kaÏdého
slova, ktoré vychádza z BoÏích úst. 

Poku‰enie konaÈ proti zákonom

prírody: Skoã dole, niã sa ti nestane. Nao-
zaj? Newton  matematicky vyjadril ako r˘ch-
lo sa padá na zem, ale zemská príÈaÏlivosÈ je
BoÏím zákonom a preto ani Pán JeÏi‰ nezos-
koãil ani zo strechy chrámu, ani z kríÏa. 

Urob z muÏa Ïenu a zo Ïeny muÏa

a nazvi to ºudsk˘m právom.

Prebudenie zo sna
Mailom som dostal aj toto povzbude-

nie, nájdete ho na viacer˘ch weboch:
„Prestávali sme si váÏiÈ prírodu a preto

sme dostali takú chorobu, aby bol pobyt
v nej pre nás tak˘ vzácny. Prestali sme ve-
dieÈ fungovaÈ v rodinách a preto nás táto
choroba zavrela do na‰ich domovov, aby
sme sa ako rodina opäÈ nauãili ÏiÈ.

Prestávali sme si váÏiÈ star˘ch a chor˘ch
a preto sme dostali túto chorobu, aby sme
si pripomenuli, akí sú zraniteºní.

Prestávali sme si váÏiÈ zdravotníkov a le-
kárnikov, aby sme zistili, akí sú nepostráda-
teºní.

Prestávali sme maÈ úctu voãi uãiteºom
a preto nám táto choroba zavrela ‰koly, aby
si to rodiãia mohli sami vyskú‰aÈ.

Mysleli sme, Ïe si môÏeme kúpiÈ v‰et-
ko, byÈ kdekoºvek a s k˘mkoºvek chceme

a preto sme dostali takúto chorobu, aby
sme si uvedomili, Ïe to v‰etko nie je sa-
mozrejmosÈ.

Mamona nás opantala, voºn˘ ãas sme
trávili v nákupn˘ch centrách, preto nám ich
táto choroba zavrela, aby sme pochopili, Ïe
‰Èastie si nemôÏeme kúpiÈ.

Zameriavali sme veºa pozornosti na ná‰
vzhºad a v˘zor a porovnávali sa, preto nám
táto choroba zakryla tváre, aby sme pocho-
pili, Ïe tam netkvie na‰a krása.

Mysleli sme si, Ïe sme páni na tejto ze-
mi a preto sme dostali túto chorobu, aby
nás nieão miniatúrne ão ani nevidno do-
kázalo skrotiÈ, daÈ nám príuãku a trochu po-
kory.

Táto choroba nám veºa berie, ale záro-
veÀ nám dáva moÏnosÈ sa toho tak stra‰ne
veºa nauãiÈ a pochopiÈ ão je v Ïivote naj-
dôleÏitej‰ie.

Dostali sme chorobu u‰itú na mieru.
Asi sme ju ako ºudstvo naozaj potrebovali.“ 

Pýcha – najväčšie 
pokušenie

Tretie, najväã‰ie poku‰enie p˘chy,

slávy, moci a bohatstva je najlákavej‰ie.

Vidíme ho vo v‰etk˘ch kultúrach sveta
a v kaÏdom z nás. âloveãe, ty koruna tvor-
stva, bude‰ ako Boh. No nebude‰. Staãí je-
den mal˘ vírus a v‰etko je ináã. 

Prestali sme si váÏiÈ Pána Boha a mysle-
li sme si, Ïe ísÈ na svätú om‰u a prijaÈ telo
JeÏi‰a Krista v Eucharistii môÏeme kedykoº-
vek. Te‰ili sme sa s prorokom, ktor˘ nás
upozornil: „Hºadajte Pána, k˘m sa dá nájsÈ,
volajte ho, k˘m je nablízku?“ (Iz 55, 6) a in˘
dodal: „Hºa, prídu dni – hovorí Pán, i po‰-
lem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie
smäd po vode, ale po poãúvaní Pánovho
slova.“ (Am 8, 11). 

Vydeºte Danielovo ãíslo tristo‰esÈdesia-
timi piatimi (1290 : 365) a máte ãas, o kto-
rom hovorí prorok. Tri a pol roka. Iste,
môÏeme dúfaÈ, Ïe sa zm˘lil. Nádej zomiera
posledná. Ján Ko‰iar
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âas sa zastavil. Vzduch je ãistej‰í,
doprava nekolabuje. Aj tváre ºudí sú akési
jednotnej‰ie. Nová vláda? Nie, koronavírus.
Pri‰krtil ventil uponáhºanému svetu, odrazu
si uvedomujeme naplnenie slov: ... ale po-
vedz iba slovo a du‰a mi ozdravie. 

Zatvorené  sú nielen kaviarne, re‰taurácie, ‰koly, ale aj
kostoly. V apríli si na‰a organizácia uÏ tradiãne  v Banskej
Bystrici pripomínala Barbarskú noc. Tohto roku nebude.
Nebudú ani ìal‰ie spoloãné podujatia, náv‰tevy nevlád-
nych, chor˘ch. Ani narodeninové ãi iné posedenia. Nepôjdu
na‰i ãlenovia do ‰kôl spomínaÈ na ãasy svojho utrpenia.  

Dokedy?
Nikto nevie. Ale raz sa skonãí aj táto skú‰ka na‰ej ºud-

skosti. Európska únia  po takmer 1700 rokoch zru‰ila voºnú
nedeºu. Zaviedol ju cisár Kon‰tantín Veºk˘ v roku 321. Re‰-
pektoval iba BoÏiu vôºu. Odvtedy sa ‰táty únie, niektoré
viac iné menej, úspe‰ne usilujú o jej znovuzavedenie. Ná‰
ãlen Tonko âulen statoãne o to bojuje dokonca prostred-
níctvom obãianskeho zdruÏenia Aliancia za nedeºu. Voºná
nedeºa by bol aspoÀ nejak˘ dar koronavírusu na‰ej spoloã-
nosti. 

Aj na‰a redakcia sa musí prispôsobiÈ a pracovaÈ v nú-
dzovom reÏime. Îivot sa napriek ist˘m obmedzeniam neza-
stavil. Síce sa nemôÏeme stretávaÈ, ale po‰ta, aj elektronic-
ká, funguje. Obraciam sa na vás, drahí na‰i ãlenovia a ãita-
telia, napí‰te, ako to u vás funguje. Skúste napísaÈ svoje
príbehy, príbehy ºudí, ktorí sa neboja. A nielen z minulosti.
Aj súãasnosÈ ponúka priestor na zamyslenie. Ako Ïijeme?
âo nás ovplyvÀuje? Máme ãas zam˘‰ºaÈ sa  nad chodom
vecí verejn˘ch? Preão, keì sa na Slovensku tri ‰tvrtiny ob-
ãanov hlásia ku kresÈanstvu, nemáme  v najvy‰‰ích ‰tátnych
funkciách  bezúhonn˘ch ºudí? Nechce sa vám k tomu nieão
povedaÈ? Máte právo, máte morálne právo, lebo práve vy
ste trpeli za pravdu. 

K tohtoroãnej Veºkej noci poslal Ïelanie na‰ím ãlenom
biskup Franti‰ek Rábek, ordinár OS a OZ SR, spolu s pas-
tierskym listom. Uvádza v Àom: „O skutoãnej kráse ãloveka

nerozhoduje kozmetika ani módne obleãenie, ale svetlo,

ktoré vyÏaruje z ná‰ho vnútra.“ A ìalej nás povzbudzuje:
„Cez na‰e skutky bude vyÏarovaÈ svetlo vzkrieseného Kris-

ta, bude z nich presvitaÈ do ná‰ho sveta jeho prítomnosÈ,

jeho pravda i láska, jeho Ïivot.“ 

Poãas tohtoroãnej Veºkej noci nezaznejú pa‰ie ani sláv-
nostné Kristus vstal z m⁄tvych.  Keì sa skonãí tento oãistn˘
proces, moÏno budeme maÈ nielen voºnú nedeºu, ale aj
väã‰í pokoj v du‰i. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Zapáľme svetlo

v našom vnútri
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V dne‰nej dobe na
v‰etko existuje literatúra,
ba aj podrobné návody,
takÏe bolo by to na po-
ãudovanie, keby nieão ne-
existovalo aj na zmenu re-

Ïimu. Okrem mnoÏstva literatúry, kto-
ré sa t˘kajú pôsobenia na ºudské
správanie a na spracovávanie verejnej
mienky, spomeniem iba „klasiku“ Ed-
warda Bernaysa a Waltera Lippmanna.
Medzi t˘mi, ktorí chcú za kaÏdú cenu
presadiÈ svoje názory do spoloãnosti,
je momentálne najpopulárnej‰í ame-
rick˘ doktor filozofie Gene Sharp.
V roku 2012 dostal aj alternatívnu No-
belovu cenu za mier. Îiaº, jeho knihy,
masovo prekladané po celom svete,
u nás e‰te nevy‰li, ão je dosÈ ‰koda,
pretoÏe aspoÀ ãasÈ verejnosti by bola
odolnej‰ia voãi úmyseln˘m manipulá-
ciám. KeìÏe v ostatn˘ch voºbách sa
u nás nedostala jedna „progresívna“
strana do parlamentu, hoci bola pod-
porovaná obrovsk˘mi peniazmi a v‰et-
k˘mi masmédiami, a druhá iba s odre-
t˘mi u‰ami, dá sa ãakaÈ, Ïe onedlho
opäÈ zaÏijeme nejaké protesty „Za
slu‰né Slovensko“ a snahu o nedemo-
kratické zmeny. 

Neza‰kodí preto, ak na‰ich ãitate-
ºov struãne oboznámime s momentál-
ne najpouÏívanej‰ou metódou prevra-
tu, ktorá uÏ bola viackrát pouÏitá – ho-
ci aj v Srbsku Slobodana Milo‰eviãa, na
námestí Tahrir v Káhire alebo na
Kyjevskom Majdane. RukoväÈou dne‰-
n˘ch prevratov je kniha Geneho Shar-

pa Od diktatúry k demokracii. Mo-
mentálne podºa nej funguje aj klíma –
hnutie „Extinction Rebellion“. Samoz-
rejme, v prvom rade musia byÈ
peniaze, ão napríklad v prípade tejto
klimatickej vzbury zabezpeãuje kon-
cern Rising Up, spolufinancovan˘ cez
Greenpeace a Attac, spoloãne s uÏ ne-
odmysliteºn˘mi organizáciami Open
Society Foundation. âo s mal˘mi zme-
nami platí aj pre na‰e podmienky. 

Treba hneì povedaÈ, Ïe „prevra-
tov˘“ manuál nie je zameran˘ prvoplá-
novo proti ‰tátu ako takému, ale proti
nedemokratickému reÏimu. Gene
Sharp je síce pacifista, ale nijak˘ uto-
pista, veì aj jeho návody majú aÏ vo-
jensko-operaãn˘ charakter. Aj v otázke
ºavica - pravica je dosÈ neutrálny, jemu
ide hlavne o metódu.

Nenásilné násilie

Jeho základná téza vychádza z po-
zorovaní politick˘ch hnutí medzi rok-
mi 1900 aÏ 2006, keì zistil, Ïe nená-
silné úsilie o politické zmeny bolo
dvakrát také úspe‰né neÏ násilné re-
voluãné zmeny. Jeho skúmanie zaãína
otázkami: ktoré mocenské ‰truktúry sú
najmenej odolné? Ktoré skupiny oby-
vateºstva sú najprístupnej‰ie pre otvo-
ren˘ odpor? Ktorá selektívna kampaÀ
je najvhodnej‰ia pre na‰tartovanie
odporu? Intenzita a spôsoby kampane
sa potom prispôsobia finanãn˘m
prostriedkom, ktoré sú k dispozícii.
ëal‰í priebeh vyzerá struãne takto: náj-
de sa najmen‰í spoloãn˘ menovateº

proti vládnucemu systému a sformulu-
je sa alternatívna vízia. Profesionálne
spravené logá a znaãky túto víziu ma-
terializujú, veºmi ãasto sa pouÏíva jed-
notná farba na oznaãenie konkrétne-
ho protestu. Nenásilne správajúca sa
avantgarda konfrontuje reÏim provo-
káciami a manifestáciami a postupne
sa k nim pridávajú aj beÏní obãania.
A pokiaº sa podarí aktivizovaÈ aspoÀ
3,5 percenta obãanov, je vysoká ‰an-
ca, aÏ 80 percent, Ïe prevrat sa podarí.
âiÏe: peniaze a 3,5 percenta. Demo-
kracia ako polievka z Maggi kocky. 

PouÏitie tejto taktiky by malo mo-
rálne oprávnenie iba pre ozaj nedemo-
kratické ‰táty, ão, ako vidíme, sa dosÈ
ãasto nedeje. Naopak, ãím ìalej t˘m
viac vidno, Ïe globalisti by postupne
chceli odstrániÈ práve demokraciu.
V tomto smere sú oveºa poctivej‰ie
identitárne hnutia na Západe, ktoré sa
netaja t˘m, Ïe tieÏ sa in‰pirujú návod-
mi Geneho Sharpa, no nerobia to kvôli
zmene reÏimu, ale kvôli zmene mienky
obyvateºstva. V ‰tátoch, ako je naprí-
klad ná‰, kde demokracia predsa len
ako-tak existuje, sú v‰ak takéto snahy
o „pouliãné“ zmeny iba v˘razom po-
h⁄dania veºk˘ch peÀazí väã‰inov˘m
obyvateºstvom a princípov demokra-
cie. Konkrétne hnutie „Za slu‰né
Slovensko“ malo oveºa bliÏ‰ie k akti-
vistickej politike komunistov, ako ju
poznáme z roku 1948, ako k snahám
o ozajstnú demokraciu, ktorú vlastne
iba chcelo vyradiÈ.

Ján Liteck˘ ·veda 
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Ako sa mení režim

Zápas o nedeľu
Jedna z najkraj‰ích

básní slovenskej literatúry
je Vesper dominicae. Ivan
Krasko ju napísal pred vy-
‰e sto rokmi. Vykreslil
v nej atmosféru nedele,

ako ju Slováci vnímali celé generácie.
KresÈansk˘ charakter nedele bol tak˘
vÏit˘ v na‰om národe, Ïe nijak˘ reÏim

si naÀ nedovolil siahnuÈ. Ani fa‰izmus,
ani nacizmus, ani komunizmus. Bol
posvätn˘, veì uÏ Desatoro stanovuje:
„Spomni si, aby si deÀ sviatoãn˘ svätil
a ctil.“ Pokusy zlikvidovaÈ nedeºu v‰ak
v dejinách nech˘bali. Ale nepodarilo
sa to ani jakobínom, nepoloÏili ju ani
súdruhovia, ktorí ju presúvali a naria-
ìovali zväzácke subotniky. Siahli na

Àu aÏ „liberálni demo-
krati“, vyznávaãi bez-
brehej vlády peÀazí, ktorí v o‰iali NeÏ-
nej revolúcie starozákonné zlaté teºa
pov˘‰ili na novozákonn˘ piedestál
slobody a mieru demokracie. 

Zápas o nedeºu, o jej sviatoãn˘
charakter, trval v Slovenskej republike
tridsaÈ rokov, od jej obnovenia v roku



1993 dodnes. Zápas bol nároãn˘ a len
minimálne úspe‰n˘. Mám v Ïivej pa-
mäti, ako som v parlamente neúspe‰ne
predkladal svoj návrh zákona o prina-
vrátení úcty nedeli: v Národnej rade SR
som hovoril do úplne prázdnej auly, se-
del v nej z úradnej povinnosti iba jej
predseda a na balkóne dvaja hostia
z Nezávisl˘ch kresÈansk˘ch odborov
a Aliancie za nedeºu... Dnes problém
vyrie‰ila pandémia, rozÈala ho ako gor-
dick˘ uzol zvan˘ Covid-19. Jedno z pr-
v˘ch karanténnych opatrení slovenskej
vlády proti jej ‰íreniu bolo zatvoriÈ ob-
chody a zakázaÈ nedeºn˘ predaj. Muse-
lo nás postihnúÈ ne‰Èastie globálnych
rozmerov, aby aj „pán, ktorému ch˘ba-
li teplé roÏky v nedeºu“, pochopil, Ïe
„Den nedûlní se skonáva ... a súmrak

padá vÏdy väã‰í, hust‰í“. 
Svet sa tragicky zmenil z veãera do

rána: na celom svete ºudia vo veºkom
chorejú a umierajú, sú ich uÏ nie stovky,
leÏ tisícky. Kladieme si otázky, zostávajú
nezodpovedané. Z toho v‰etkého vypl˘-
va starorímsky otáznik: cui bono, cui

prodest, na ão je to dobré, komu to po-

slúÏi? Akosi sa nevieme zbaviÈ dojmu,
Ïe ktosi má záujem spôsobovaÈ v tomto
svete enormn˘ chaos. A je smutné, Ïe
v EÚ, kde bruselská byrokracia si oso-
buje rozhodovaÈ uÏ aj o nesmrteºnosti
chrústa, zakrivení banánov ãi uhoriek
a rozdeºovaní privandrovalcov, nikto nie
je schopn˘ organizovane ãeliÈ Covidu-
19. E‰teÏe na Slovensku odchádzajúca
vláda Petra Pellegriniho zavedením dra-
konick˘ch opatrení spomalila rast krivky
‰írenia vírusu v na‰ej vlasti. Modlime sa,
aby sa v tom darilo i jeho nástupcom!
Slovensko je v‰ak entité négligeable. 

Málokomu sa pozdávalo otáºanie
WHO s vyhlásením epidémie. Keì sa uÏ
k tomu Svetová zdravotnícka organizá-
cia v Îeneve odhodlala, bola z toho za-
krátko pandémia. MôÏe to byÈ pokus
otriasÈ svetom a overiÈ si, do akej miery
je moÏné zásadne zmeniÈ ‰t˘l Ïivota sú-
ãasnej civilizácie, napr. zníÏiÈ dopravu,
zlikvidovaÈ návyky vo forme samoúãel-
n˘ch a prestíÏnych dovoleniek. Proti-
chodné sú aj prognózy: jeden deÀ ex-
perti sºubujú, Ïe epidémia sa skonãí
o dva mesiace, no vzápätí sa hovorí
o dvoch rokoch. MôÏe to byÈ aj pokus
o zníÏenie poãtu obyvateºov, najmä
star‰ích ºudí, ktor˘ch starobné dôchod-

ky zaãínajú v sociálnych systémoch ‰tá-
tov predstavovaÈ veºmi váÏny, v mno-
h˘ch krajinách uÏ nerie‰iteºn˘ problém.

Len mimochodom: pri diskusiách
o zmenách dôchodkového zabezpeãe-
nia sa úplne ignoruje fakt, Ïe dôchod-
covia dostávajú ako dôchodok peniaze,
ktoré si ‰tát v priebehu desaÈroãí poÏi-
ãiaval bez poskytovania úroku. Tak isto
ani zdravotníci nie sú vedení k tomu,
aby si uvedomovali, Ïe peniaze na ich
platy a na prevádzku nemocníc sú tieÏ
peniaze nahromadené z dlhoroãn˘ch
odvodov. Keì sa psychologicky pretrh-
ne väzba medzi peniazmi v dôchodko-
v˘ch fondoch a ich platiteºmi, vytvorí sa
podhubie pocitu previnenia, závislosti
a odkázanosti dôchodcov na „veºkory-
so“ vrátené dlhy... 

Súãasné reÏimy majú mnoÏstvo
vecn˘ch a morálnych nedostatkov, kto-
r˘ch odhaºovanie by mohlo viesÈ
k vzbure, a preto po úspe‰nom experi-
mente v novembri 1989 hºadá západn˘
svet elegantnú baletnú figúru, ktorej
pomocou by sa prehral do polohy de-
mokracie, vytrvalo a neodolateºne sa
zbavujúcej v‰etk˘ch nedostatkov, a do
súãasného uchopenia e‰te väã‰ej moci
a e‰te väã‰ích peÀazí.   

Hoci si to e‰te nie celkom uvedo-
mujeme, teraj‰ia pandémia má dejino-
tvorn˘ v˘znam. Mení svet na nepozna-
nie z hodiny na hodinu, ba z minúty na
minútu, mení ho na svet, Európu, Slo-
vensko PRED pandémiou a na svet, Eu-
rópu, Slovensko PO pandémii.

Pandémia je triumfom svetového
neporiadku, je poráÏkou utópie bez-
uzdnej globalizácie. Utópia „otvorenej
spoloãnosti“ sa konãí, konãí sa svet bez
hraníc, v ktorom ãlovek zaãal popieraÈ
zákony prírody a vytváraÈ Boha z ºud-
ského spoloãenstva.

âo bude ìalej, je len v BoÏích
rukách, najlep‰ích moÏn˘ch rukách. 

Fakt je ten, Ïe malé národy a ‰táty
sa dostávajú do nerie‰iteºn˘ch situácií.
A preto Slovensko, slovensk˘ národ, ak
chce preÏiÈ, musí spoloãne ÈahaÈ za je-
den povraz. Osud máme vo svojich ru-
kách: Verní sebe, svorne napred! Spo-
loãn˘mi silami to zvládneme. A trvalou
spomienkou na toto na‰e budúce spo-
loãné víÈazstvo nech nám ostane Ves-
per dominicae, nedeºa – deÀ sviatoãn˘. 

Jozef M. Rydlo
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Ivan Krasko

Vesper dominicae
Tam niekde v diaºke
v ãierÀav˘ch horách
dedinka biela
túli sa k zemi
pokojná, tichá.
V nej starodávne
váÏneho vzhºadu
si domy ãu‰ia.
Z t˘ch v jednom iste
ustarostená
matiãka moja
samotná sedí
pri starom stole.
Kostnatou rukou
podpiera ãelo
vráskami zryté
- starostí tiene
vÏdy sedia na Àom:
tak som ho vídal
od mala svojho - -
Tranoscius má
pootvoren˘
- mosadzné sponky,
hladené hmatom
pradedov e‰te,
matno sa lisnú
v prípozdnom svetle - -
Posledn˘ na list
díva sa, díva,
- tam naznaãené
je ÈaÏkou rukou:
„Pán BÛh poÏehnal
nám syna, kter˘Ï...“ –
aÏ dobré oãi
slzami skropia
zaÏltlé listy...
V‰ak stará kniha,
ão rozplakala,
matiãku moju
utí‰i zase:
uÏ spieva mäkk˘m,
tenu‰k˘m hlasom:
„Den nedûlní se
skonáva, chválmeÏ...“
- - a súmrak padá
vÏdy väã‰í, hust‰í
v izbietku malú –
- - A pokoj sadne
pomaly, tí‰ko
na sivú hlavu
matiãky mojej - -
(1907) 



Pod  názvom Barbarská noc vo‰la do dejín ãs. povojno-
vého „ºudovo-demokratického” ‰tátu  osudová noc z 13. na
14. apríla 1950, keì vtedaj‰í komunistick˘ reÏim v akcii „K”
(Klá‰tory) násilne zlikvidoval v‰etky muÏské rehole a v‰etci
rehoºníci boli násilne odvezení do tzv. koncentraãn˘ch klá‰-
torov v Moãenku, Hronskom BeÀadiku, Podolínci, Kostolnej
a v Báãi. Na celom Slovensku bolo v túto noc sústreden˘ch
881 rehoºníkov z jedenástich reholí. Po akcii „K“ sa v noci
z 3. na 4. mája 1950 uskutoãnila aj akcia „K2“, v rámci kto-
rej boli obsadené aj zvy‰né muÏské klá‰tory. T˘mito dvoma
zásahmi bolo na Slovensku postihnut˘ch 1180 rehoºníkov
z pätnástich reholí, Ïijúcich v 76 klá‰toroch. 

Z historického hºadiska i‰lo o logické vyústenie politiky
KSâ po uchopení moci vo februári 1948.  Keì zlyhala schiz-
matická Katolícka akcia v júni 1949, sa zaãal ostr˘ kurz spo-
jen˘ s prípravou tzv. cirkevn˘ch zákonov na jeseÀ 1949. Bez-
prostrednou prípravou na akciu „K“ bol súdny proces s de-
siatimi predstaviteºmi jednotliv˘ch reholí, ktorí boli
obÏalovaní z velezrady a vyzvedaãstva. Úlohou procesu bolo
odôvodniÈ pripravovan˘ zásah voãi reholiam a pripraviÈ na to
verejnú mienku. Komunistická vláda oznaãila cirkvi za
nepriateºa ºudovo-demokratického zriadenia ãíslo jeden.
„Cirkevná ‰estka“ ÚV KSâ v zloÏení: âepiãka, Fierlinger, Ko-
peck˘, ·irok˘, Clementis a Nejedl˘ dostala za úlohu riadiÈ
celé proticirkevné ÈaÏenie.

Táto násilná akcia  zverená ·tátnej bezpeãnosti (·tB),
mala neobyãajne surov˘ priebeh, preto ju neskôr tajn˘ bis-
kup Ján Chryzostom Korec vo svojich spomienkach nazval
“barbarskou nocou”, akú nepamätali ani ãasy tureckej oku-
pácie Strednej Európy v 16. a 17. storoãí. Okrem ·tB sa na
akcii zúãastnili aj príslu‰níci Zboru národnej bezpeãnosti, ar-
mády a ªudov˘ch milícií, vyzbrojení pu‰kami, samopalmi,
ºahk˘mi guºometmi, obu‰kami a plynov˘mi svieãkami. Zaãia-
tok akcie bol urãen˘ na ‰tvrtok 13. apríla 1950 na 24.00 ho-
dinu.

Dôvod? Protištátna činnosť
V urãen˘ ãas sa príslu‰níci ozbrojen˘ch zloÏiek zaãali do-

b˘jaÈ do klá‰torov. Tam, kde im na v˘zvu neotvorili, prenikli
do objektov násilím. Po vniknutí do klá‰torov rehoºníkov
zhromaÏdili a informovali o dôvode zásahu, ktor˘m bola
údajná proti‰tátna ãinnosÈ reholí. Následne ich eskortovali
do pripraven˘ch autobusov a nákladn˘ch áut a odváÏali do
sústreìovacích klá‰torov.

Ako pí‰e vo svojej ‰túdii Róbert Letz (Prenasledovanie
kresÈanov na Slovensku v rokoch 1948 – 1989), po uskutoã-
není akcie „K“ sa pozornosÈ reÏimu obrátila na Ïenské re-
hole. Likvidácia Ïensk˘ch klá‰torov dostala pomenovanie ak-
cia „R“ (Rehoºníãky). V ich prípade mal byÈ postup miernej‰í,
priãom sa malo ísÈ cestou ich „dobrovoºného“ odsunu a len
v prípade, Ïe by rehoºníãky kládli odpor, mala byÈ vyuÏitá
pomoc bezpeãnostn˘ch orgánov. Samotná akcia „R“ sa za-
ãala 29. augusta 1950 o 8.00 hod. ráno. Poãas realizácie

akcie „R“ v‰ak do‰lo pribliÏne na 15 miestach  Slovenska
k väã‰ím zhluknutiam obãanov  nesúhlasiacich s likvidáciou
rehoºn˘ch komunít. Na viacer˘ch miestach ºudia obsadili
klá‰tory a nedovolili rehoºníãky odviesÈ, priãom dochádzalo
aj k ostr˘m konfrontáciám a napadnutiu prítomn˘ch
funkcionárov ‰tátnej správy. V t˘chto klá‰toroch sa akcia zo-
pakovala v noci za asistencie príslu‰níkov Zboru národnej
bezpeãnosti, ªudov˘ch milícií a ·tátnej bezpeãnosti. V akcii
„R“ bolo v dÀoch 28. – 31. augusta 1950 sústreden˘ch
1962 rehoºníãok a obsaden˘ch 137 objektov. Rehoºníãky
boli sústredené v ‰estnástich  sústreìovacích klá‰toroch.
ëal‰ích vy‰e 1600 rehoºn˘ch sestier v‰ak ostalo pracovaÈ
v nemocniciach, nakoºko reÏim za ne nemohol nájsÈ
adekvátnu náhradu.

Likvidácia kresťanskej kultúry
I‰lo o vrcholné prejavy novodobého barbarstva, ktoré

s likvidáciou klá‰torov spojili aj likvidáciu kresÈanskej kultúry.
Likvidácia klá‰torov ako cirkevn˘ch in‰titúcií bola totiÏ spoje-
ná s niãením materiálnych, literárnych a in˘ch kultúrnych
hodnôt nedoziernej ceny, o ktoré sa nemal kto postaraÈ
a veºká ãasÈ starobylého nábytku bola rozkradnutá, kniÏnice
zniãené a starobylé rukopisy a kódexy vidlami nahadzované
na nákladné automobily a odváÏané na likvidáciu. Keì som
napr. v r. 1964 bol menovan˘ za riaditeºa ·tátnej vedeckej
kniÏnice v Nitre, podarilo sa nám zachrániÈ veºké mnoÏstvo
starej literatúry zvezenej z klá‰torov do budovy Veºkého se-
minára, ktoré sme potom rozloÏili do doãasne  získan˘ch
priestorov  a neskôr v poãte okolo 50 000 odovzdali Sloven-
skej národnej kniÏnici Matice slovenskej v Martine. Av‰ak
v in˘ch zbern˘ch strediskách sa  státisíce titulov vzácnej
historickej literatúry navÏdy zniãilo.

Ján Chryzostom Korec, najväã‰ia postava protikomunis-
tického odporu Katolíckej cirkvi na Slovensku, ako mlad˘ re-
hoºník sám preÏil potupnú a neºudskú likvidáciu reholí. Preto
keì po návrate  z väzenia a plnej rehabilitácii zaãal plniÈ svo-
je duchovné poslanie, uÏ v r. 1976 vo svojom samizdate
uviedol vtedy svoju  najprekladanej‰iu knihu pod názvom
„Od barbarskej noci” (Bratislava, 1976). Kniha  pod t˘mto
názvom vy‰la v slovenãine po prevrate e‰te dvakrát: 1990,
1992. Vzápätí vy‰la v talianãine,  poº‰tine, francúz‰tine,
v nemãine a v r. 1999 v chorváãtine . Som nesmierne rád, Ïe
okrem mnoh˘ch in˘ch bolo mi dopriate byÈ v istom zmysle
spiritus movens pri americkom vydaní tohto diela, ktoré sa
t˘m dostalo do svetového informaãného toku cez vydava-
teºstvo ná‰ho nebohého priateºa, rodáka z Michaloviec,
majiteºa akademického vydavateºstva Bolchazy–Carducci
v Chicagu v r. 2002. Kniha mala slávnostné uvedenie v Bra-
tislave v sieni Quo vadis za úãasti autora, kardinála Jána
Chryzostoma Korca, prezidenta SR  Rudolfa Schustera, vati-
kánskeho nuncia a predstaviteºov zastupiteºsk˘ch úradov
a osobností na‰ej kultúry.

Emil Vontorãík
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S rehoºami likvidovali aj kultúru



Slovensko i cel˘ svet sú v sú-
ãasnosti  postihnuté epidémiou do-
posiaº neznámeho korona vírusu. Pri
triezvom uvaÏovaní sa zdá, Ïe je to
viac mediálna a politická bublina
a skutoãné nebezpeãenstvo nám ne-
hrozí od nepatrnej baktérie, ale od
t˘ch, ão plánujú vyuÏiÈ strach z one-
mocnenia, aby obmedzovali, kontro-
lovali a trestali.  

Za posledn˘ch sedem storoãí
Slovensko ohrozovali a Slovákov deci-
movali oveºa nebezpeãnej‰ie a niãivej-
‰ie pandémie ako spôsobuje tento
nepatrn˘ korona vírus. Mor a cholera,
popri in˘ch infekãn˘ch chorobách, si
vyÏiadali mnoÏstvo Ïivotov. Takmer
v‰etky morové a cholerové epidémie
mali svoj pôvod v Ázii. Prvá globálna
morová epidémia sa zaãala v ‰tyridsia-
tych rokoch 14. storoãia. Tatári zo
Zlatej Hordy sa pokú‰ali dobyÈ mesto
Kaffu, ovládané Janovskou republi-
kou. Aby zlomili odhodlanie za hrad-
by katapultom vystreºovali morom na-
kazené m⁄tve telá. V Kaffe prepukol
mor a Janovské lode ho rozviezli po
celom Stredomorí. Najprv na Sicíliu
a potom do Talianska. Nakazenému
sa na tele objavili tmavé krvácajúce
‰kvrny, zachvátila ho horúãka, ka‰eº
a smrteºné k⁄ãe. Aj preto morovú epi-
démiu naz˘vali ãierna smrÈ. V Talian-
sku pusto‰ila takmer tri roky. Vo Flo-
rencii napoãítali vy‰e 60 tisíc m⁄tvych.
Svedkom umierania jeho obyvateºov
bol Giovanni Boccaccio, ktor˘ v romá-
ne Dekameron zanechal opis tejto
skazy. 

Zakrátko epidémia decimova-
la sídla na francúzskom pobreÏí, kde
najviac spusto‰ila mesto Marseille. ªu-
dia si uvedomili, Ïe nákazu rozná‰ajú
chorobou kontaminované lode a tak
vo Francúzsku kaÏdé plavidlo muselo
40 dní kotviÈ na mori a aÏ potom ho
pustili do prístavu. Francúzska ãíslov-
ka 40 quarante (karant) sa stala zákla-
dom v‰eobecne roz‰íreného slova ka-
ranténa. Mor sa uÏ nedarilo zastaviÈ,
za obeÈ mu padli stotisíce obyvateºov
Francúzska i Pyrenejského polostrova.
V máji 1348 v Avignone, kde v tej do-

be sídlil pápeÏ, pochovávali denne
1400 obetí. Mor prenikol do Nemec-
ka, ·vajãiarska a Rakúska. V prístav-
nom meste Lübeck, zomrelo aÏ 90 ti-
síc ºudí, v Bazileji 15 tisíc. Roku 1349
epidémia preskoãila do Británie, po-
tom aj do ·kandinávie a severného
Poºska. Ani Rusko nezostalo u‰etrené.
Od roku 1351 aj tu zúril mor a napo-
kon sa vrátil tam, odkiaº pri‰iel, do Ta-
tármi ovládanej Zlatej Hordy. 

Na európskom kontinente
pandémia vyºudnila asi 200 tisíc dedín
a miest a mala na svedomí asi 25
miliónov Ïivotov. Tragické následky
mala aj na Blízkom v˘chode. S˘ria,
Egypt, Irak aj Perzia v poãte obetí ne-
zaostávali za Európou. O najväã‰ej
epidémii stredoveku nemáme zo Slo-
venska Ïiadne správy, masové úmrtia
nie sú zaznamenané ani v Bratislave,
hoci v neìalekej Viedni mor zúril pl-
nou silou roku 1349. Tragiku tohto
obdobia prehæbili aj masové pogromy
na Îidov vo viacer˘ch európskych kra-
jinách. Îidom sa kládlo za vinu, Ïe
práve oni sú pôvodcami epidémie
a jedovat˘mi prá‰kami otravujú verej-
né studne i vzduch.  

Na Slovensko zavítal pusto‰i-
v˘ mor roku 1509. Roz‰íril sa z Vied-
ne na Záhorie, potom do okolia Trna-
vy. Pusto‰il aj v Budíne, odkiaº panov-
ník Vladislav II. aj s deÈmi zo strachu

u‰iel do Prahy. Mnohé dediny na Zá-
horí a na dolnom PovaÏí zostali ºudo-
prázdne. Po skonãení epidémie zem-
skí páni lákali na pusté majetky osad-
níkov najmä z Chorvátska, kde uÏ
‰arapatili Turci. K roz‰íreniu morov˘ch
epidémií prispeli aj vojny s Turkami,
keìÏe mnohí osmanskí bojovníci pri-
chádzali z Ázie, kde bola kolíska ná-
kazy. Paradoxne v‰ak mor, ktor˘ na
severnom Slovensku zúril od júna do
konca septembra 1545, sa k nám roz-
‰íril z Poºska. Spusto‰il najmä Spi‰. Le-
voãsk˘ kronikár zaznamenal aj poãty
obetí, boli mimoriadne vysoké. V KeÏ-
marku zomrelo 1 400, v Levoãi 800
a v Spi‰skej Novej Vsi 600 ºudí. 

Na pokyn cisára Ferdinanda I.
lekárska fakulta Viedenskej univerzity
vypracovala súbor opatrení v prípade
vypuknutia morovej epidémie. V roku
1562 Ferdinandov „Ordo Pestis“
(Morov˘ poriadok) vytlaãili a rozoslali
do slovensk˘ch stolíc a magistrátom
miest. Viaceré spomedzi 37 bodov
poriadku sú aj z hºadiska modernej
bakteriológie, hygieny a prevencie na
vysokej úrovni. 

Za PätnásÈroãnej vojny s Tur-
kami, roku 1600, opäÈ ‰arapatil mor.
Podºa údajov levoãského kronikára
iba v samotnej Levoãi pomrelo 3500
osôb. (Pokraãovanie nabudúce)

Ivan Mrva
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Epidémie sužovali i našich predkov



MARTIN LACKO (zostavil): 
Z vojny proti boº‰evizmu (1941–1944) Ver‰e
OZ Múzeum ozbrojen˘ch zloÏiek 1939–1945, 
Partizánske, 2019

„Aj Ïivot prúdi vo vlnách neistoty
zmierajú sny a padajú temna p⁄‰ky
koºko hviezd ãist˘ch a koºko nemej psoty
do Veãna letí cez vesmírne dæÏky“

(Julo D. Ko‰ick˘: Mesto s vranami)

Obdobie prvej Slovenskej republiky patrí k najviac defor-
movan˘m úsekom na‰ich národn˘ch dejín. Ideologické tlaky
boli a sú silné. Stále sa preto nevieme medzi sebou dohodnúÈ,
stále je dosÈ tak˘ch, ktorí nechcú, aby sme sa na minulosÈ dívali
vlastn˘mi oãami. 

Historik Martin Lacko (*1976) sa systematicky zaoberá tou-
to problematikou. Venoval jej mnoÏstvo ãlánkov, odborn˘ch
statí a kniÏn˘ch publikácií. Do tohto okruhu spadá i zbierka
vojenskej a vlasteneckej poézie Z vojny proti boº‰evizmu,
ktorej je zostavovateºom. Zbierka obsahuje básne súvi-
siace s úãasÈou Slovákov v protisovietskom (protiboº‰e-
vickom) ÈaÏení, teda s bojmi na v˘chodnom fronte druhej
svetovej vojny. 

Zostavovateº v úvodnom slove kon‰tatuje, Ïe Slovensko sa
po Mníchovskej dohode v roku 1938 a ãachroch vtedaj‰ích eu-
rópskych mocností ocitlo v mocenskej sfére Nemecka. Slováci si
vytvorili vlastn˘ ‰tát, ãím sa vyhli údelu okupácie a násilného
rozdelenia. Bola to veºká skú‰ka Ïivotaschopnosti v krajne ne-
priazniv˘ch podmienkach. Nov˘ ‰tát sa formoval takpovediac
za pochodu – patrilo k tomu i vybudovanie vlastn˘ch ozbroje-
n˘ch síl, ão sa za niekoºko mesiacov podarilo. Mladú slovenskú
armádu ãakalo hneì niekoºko váÏnych úloh, tá najÈaÏ‰ia pri‰la
po vypuknutí nemecko-sovietskej vojny: „Ako mal˘ spojenec sa
tejto vojny musela zúãastniÈ aj Slovenská republika. (...) Tak sa
Slováci v uniformách ocitli na ‰irok˘ch pláÀach Haliãe, Ukrajiny
i juÏného Ruska aÏ po Kaukaz“ (s. 11–12).

V˘sledok vojny a pomery v obnovenom âeskoslovensku,
keì sa moci chopili komunisti a zaviedli totalitu, spôsobili zatla-
ãenie tejto stránky dejín do zakázaného pásma. Ako pí‰e Mar-
tin Lacko: „Slovenskí vojaci nielenÏe nemohli o svojich skúse-
nostiach verejne hovoriÈ, ale mnohí boli za svoju vojenskú úãasÈ
postihovaní, ba i prenasledovaní ãi súdení. Samotná príslu‰nosÈ
k ozbrojen˘m zloÏkám – do ktor˘ch sa dostali na základe povo-
lávacieho rozkazu – im bola po zvy‰ok Ïivota ‚kádrovou vadou‘.
(...) Vrcholom cynizmu ãeskoslovenského ‰tátu bolo, Ïe na po-
mníky ãi pamätné tabule sa nesmeli uvádzaÈ mená obetí zo slo-
vensk˘ch ozbrojen˘ch zloÏiek“ (s. 13). 

Publikácia pribliÏuje spomínané historické udalosti
nev‰edn˘m spôsobom, cez prizmu poézie, prostredníc-
tvom ver‰ov, ktoré napísali slovenskí autori, zväã‰a pria-
mi úãastníci bojov. Dá sa predpokladaÈ, Ïe nebolo jednodu-
ché vyhºadaÈ a zozbieraÈ básne roztrúsené v dobov˘ch armád-
nych aj in˘ch novinách a ãasopisoch, v kniÏn˘ch zbierkach,

v exilov˘ch periodikách, ale aj v súkromn˘ch denníkoch a ruko-
pisn˘ch pozostalostiach. Kniha pritom obsahuje bezmála 150
básní z pera pribliÏne ‰tyroch desiatok autorov (jedinou Ïen-
skou autorkou je Zlatica Vincúrová-Solivajsová). 

KniÏn˘ súbor pozostáva z troch ãastí. V prvej sú uvedené
ver‰e vtedy uÏ známych básnikov (Ján Haranta, Vojtech Mihálik,
·tefan Îáry a iní), druhú ãasÈ vypæÀa jedna ucelená zbierka z ro-
ku 1942, ktorej v‰etky básne sa t˘kajú v˘chodného frontu (Ru-
dolf Dilong: Vojna) a tretia ãasÈ priná‰a ver‰e prevaÏne neprofe-
sionálnych, respektíve anonymn˘ch ãi nezisten˘ch autorov. 

Poãet zozbieran˘ch básní je v istom zmysle udivujúci, ale pri
hlb‰om pohºade neprekvapuje. Vojnové udalosti, najmä ak boli
priamo preÏívané, prirodzene h˘bali ºudsk˘m vedomím a vyvo-
lávali potrebu nejako sa s nimi vyrovnaÈ, oãistne vyjadriÈ city
a my‰lienky, nálady a predstavy, a to aj básnickou reãou; veì
práve silné záÏitky a vnútorné hnutia sú bohat˘m Ïriedlom poé-
zie. Je tu v‰ak i ìal‰í faktor: hovoríme o období veºkého vzo-
pätia a entuziazmu, napriek v‰etk˘m ÈaÏkostiam, problémom
i tragédiám. Väã‰ina Slovákov vnímala vznik vlastného
‰tátu ako v˘zvu a príleÏitosÈ. Hoci bola vojna, mnoho sa
budovalo, mnoho sa spravilo, aj v oblasti kultúry – na
ilustráciu staãí hádam uviesÈ, Ïe v roku 1942 vychádzalo
na Slovensku ‰esÈ denníkov, 34 t˘Ïdenníkov, 36 dvojt˘Ï-
denníkov, 96 mesaãníkov a 196 in˘ch periodík. 

M. Lacko nezohºadÀoval prioritne literárno-estetické kri-
tériá, ‰lo mu hlavne o dokumentárnu hodnotu, zrejme preto
ponechal texty v pôvodnej pravopisnej podobe a vÏdy uvádza
zdroj, z ktorého tú-ktorú báseÀ prevzal. Z básní vypl˘va, Ïe slo-
venskí vojaci brali svoju úãasÈ vo vojne ako vlasteneckú povi-
nnosÈ, nie ako boj proti bratskému slovanskému národu, ale
ako boj proti boº‰evizmu, boº‰evikom, „ãerven˘m katom“ (s.
218). Vo ver‰och nachádzame slová o odvahe a odhodlaní, ale
tieÏ o smútku a obavách, prelínajú sa v nich úzkosti, nádeje,
motívy národného bytia a spoloãenskej zodpovednosti, motívy
osobn˘ch túÏob a oãakávaní. V ÈaÏk˘ch chvíºach prichádza po-
znanie: „Len tu som pochopil, / ão vojna znamená, / Ïe tu sú na
kríÏi / rozpiate ramená“ (Ján Okáº: Prisahám). 

Vojna je nemilosrdná, nehºadí na ãloveka. Hranica medzi Ïi-
votom a smrÈou sa stenãuje: „Vojaãku len tak odchádza‰ / tak
ako by si spadol / a ostal leÏaÈ / vojaãku spi spi“ (Rudolf Dilong:
Pohreb v poli). A v básni Na poctu zbraÀ!, ktorú autor Jozef Va-
rinsk˘ venoval padl˘m hrdinom, ãítame: „Vám slzy nepatria, vy
slzy nechcete / len kytku spomienok...“ Osud b˘va ãasto nevy-
spytateºn˘, vrhá ãloveka do víru udalostí, vedie ho alebo vleãie
aÏ na koniec cesty. Niekedy sa z básnika stáva bojovník a z bo-
jovníka básnik. Ale ãlovek by za Ïiadnych okolností nemal zradiÈ
sám seba a svoje presvedãenie, ako o tom vypovedá Tóno Juri-
ga v básni Vojak: 

„Len ísÈ a hlavu neskloniÈ
a vidieÈ cestu jednu.
Tie diaºky chlapa nezronia.
A ruÏe nevyblednú.“

Ján Mar‰álek
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8

ro
ãn

ík
 3

0
l

ap
ríl

 2
02

0

Len ísť a hlavu neskloniť



Podºa odpovedí na otázku, ãi mal byÈ
prezident Tiso obesen˘ vidieÈ, ako hlboko
je dodnes rozdelená slovenská spoloã-
nosÈ. ·éf VPN z roku 1989 Fedor Gál: „Ti-
so bol prezident a niesol obrovskú zodpo-
vednosÈ, bol farár a niesol zodpovednosÈ
aj pred Bohom a svojou cirkvou, zlyhal

v oboch t˘chto rovinách. Ako farár, katolík, aj ako prezi-
dent. Mal sa rad‰ej nechaÈ popraviÈ nacistami, ako by
obetoval desiatky tisíc Ïivotov na istú smrÈ. PretoÏe ak
o tom v‰etkom niekto vedel, bol to práve on“. 

Podºa Tisovho obhajcu Ernesta Îabkaya bol proces
s Tisom „na‰ím národn˘m ne‰Èastím“ a vykonan˘ trest
smrti nad prezidentom, „ktorému nie celkom neprávom
pripisovali k dobru slovensk˘ hospodársky zázrak“ (Hans
Keller), ostane „bolestne hanebn˘m bodom na‰ej povoj-
novej histórie“, pretoÏe sa tu „zhodli záujmy Bene‰ove
so záujmami komunistickej strany“, uviedol Gejza Med-
rick˘.

Slovenskosť podľa vôle Božej
Zväã‰a v apríli b˘va Veºká noc. V roku 1947 bol Veºk˘

piatok 4. apríla, tohto roku bude 10. apríla. Rozsudok
smrti na základe retribuãn˘ch zákonov vyriekol predseda
Národného súdu Igor Daxner v utorok 15. apríla. Tu je
posledn˘ politick˘ odkaz Tisom podpísan˘ krátko pred vy-
konaním exekúcie: „SvornosÈ národa nech je pokrstená
mojou obetou. Cítim sa byÈ muãeníkom slovenského ná-
roda a protiboº‰evického stanoviska.“ Jeho posledn˘m
Ïelaním ostala „slovenskosÈ podºa vôle BoÏej“. Prezidenta
popravili „na úÏas celého Slovenska bez rozdielu straníc-
kej alebo náboÏenskej príslu‰nosti“ (Gejza Medrick˘), na-
dránom v piatok 18. apríla 1947 po tom, ako mu Bene‰
neudelil milosÈ. Táto poprava bude navÏdy prinajmen‰om
ostÀom prebúdzajúcim  ospalé mysle pri hodnotení kona-
nia osobností vo vypät˘ch ãasoch, keì sa majú rozhodo-
vaÈ medzi osobn˘mi a spoloãensk˘mi prioritami, zvaÏovaÈ
veºkosÈ rizík vo svetle dodrÏania vlastn˘ch priorít.

„Exekúcia ãiastoãne potvrdila varovné hlasy t˘ch
predstaviteºov verejného, politického a cirkevného Ïivota,
ktorí boli za omilostenie b˘valého slovenského preziden-
ta, aj keì mali veºmi váÏne v˘hrady voãi jeho politike a ãi-
nom v ãase druhej svetovej vojny,“ uvádza Ivan Kamenec. 

Rok 1939 potvrdil rok 1993
Jozef Tiso bol obÏalovan˘ zo 113 priestupkov (trest-

n˘ch ãinov) a za drvivú väã‰inu z nich bol trest smrti, no
rozhodujúce boli ‰tyri dôvody: „(a) rozbíjení republiky
a spolupráce s nacistick˘m Nûmeckem, (b) zavedení fa‰is-
tického reÏimu na Slovensku a uzavfiení smlouvy o ochra-
nû Nûmeckem, vyhlá‰ení války SpojencÛm a SSSR, (c)
mafiení pfiípravy slovenského odbojového hnutí (SNP); po-
zvání nûmeck˘ch vojsk; zloãiny spáchané po potlaãení
povstání, (d) odsun ãesk˘ch obãanÛ a pronásledování

odpÛrcÛ reÏimu; Ïidovsk˘ kodex a v˘jimky; deportace
ÎidÛ“ (podºa ãesk˘ch zdrojov).

KaÏdá z t˘chto ‰tyroch príãin si zasluhuje osobitnú
zmienku. Udalosti v marci 1939 – zánik âesko-Slovenska
a vznik samostatného ‰tátu – sa zopakovali, teda potvrdi-
li v roku 1993. A za to hrdeln˘ trest? Vstup do druhej
svetovej vojny Slovensku po‰kodil, ale nerozhodol o Àom
prezident. Marenie prípravy SNP a pozvanie nemeck˘ch
vojsk – samostatná kapitola: prezident ukr˘val v paláci
ministra âatlo‰a, ktor˘ vypracoval plán povstania na od-
pútanie sa od Nemecka a prechod k spojencom. Vedel
o Àom a súhlasil s ním, bol to plán na zachovanie samo-
statnosti. 

Vyznamenania verzus životy ľudí
Pokiaº ide o „zloãiny“ po potlaãení povstania – je zlo-

ãinom zavesenie na krk asi 60 plie‰kov nemeck˘m voja-
kom len aby zo strany Nemcov nenasledovala tvrdá
odplata? Niektorí súãasníci uvádzali, Ïe mali byÈ zbom-
bardované tri mestá, ktoré boli ohniskom povstania: Zvo-
len, Banská Bystrica a Brezno. V‰etci vtedy vedeli, ão zna-
menajú nemecké represálie, osud Lidíc uÏ bol známy.
Malo byÈ zastrelen˘ch 300 ºudí, ktor˘ch mali Nemci v ru-
kách, a odtransportovan˘ch pätnásÈtisíc ºudí do Nemec-
ka. Prezident orodoval u Hermanna Höffleho a Hansa
Ludina a vìaka tomu tieto mestá neºahli popolom s pod-
mienkou, Ïe vyznamená „ist˘ poãet“ nemeck˘ch voja-
kov. Jozef Tiso 30. októbra 1944 slúÏil v Banskej Bystrici
tichú sv. om‰u v katedrále za prítomnosti diecézneho
biskupa Andreja ·krábika a potom vyznamenával.

Tiso „musel“ visieť
A na tom, Ïe Tiso zachránil mnoho nevinn˘ch Ïivo-

tov, sa zhoduje viacero svedkov. „Koncom decembra
1944 malo byÈ na banskobystrickom námestí poprave-
n˘ch pre v˘strahu desaÈ úãastníkov povstania, bol som
jedn˘m z nich. Na ÏiadosÈ Dr. Balka zakroãil Tiso opäÈ
u Höffleho a docielil, Ïe poprava bola odvolaná,“ uviedol
Václav Va‰ko v ãeskom Katolickom t˘deníku 26. augusta
1990. V relácii Po‰ta pre teba v Slovenskej televízii 20.
októbra 2011 znelo osobné svedectvo Jána Budzáka
z Lendaku o tom, ako Tiso pred transportom do Osvienãi-
mu zachránil 5. januára 1945 osemsto detí z ozdravovne
v Dolnom Smokovci. A moÏno je málo známy fakt, ão
napísal Ján Liteck˘ ·veda: „Poãas existencie prvej Sloven-
skej republiky nebol nikto popraven˘, za politické delikty
sa v base sedelo v priemere ‰esÈ t˘ÏdÀov“. Muãenie, vy-
háÀanie, vraÏdy a popravy pri‰li aÏ po vojne. Prezidenta
obesili, lebo aj podºa Iva Samsona: „K Bene‰ov˘m celová-
leãn˘m krédÛm patfiil slogan, kter˘ zaznamenali oãití
svûdkové: Tiso musí viset!“

·koda, Ïe na centrálnom pamätníku Vrakunského
cintorína v Bratislave ch˘ba medzi popraven˘mi obeÈami
meno Jozefa Tisu. Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

Tlaã a verejnoprávne média sa
dostali pod kontrolu,  „deratizovali“
sa po personálnej stránke a naplnili sa
ºuìmi so správnymi, teda politicky ko-
rektn˘mi názormi. Dnes uÏ niet roz-
dielu medzi jednotliv˘mi hlavnoprú-
dov˘mi denníkmi a t˘m, ãím nás
uspáva spravodajstvo RTVS alebo sú-
kromn˘ch televíznych staníc. E‰te zo-
stal internet, ale aj v tomto mediál-
nom priestore sa pripravujú a uÏ
prebiehajú cenzorské zásahy. Auto-
maticky sa maÏú nevyhovujúce prís-
pevky, ich autorov prenasledujú re-
presívne orgány, blokujú im úãty.  

l Ako v minulosti dopadli na
Slovákov re‰trikcie voãi slobode
slova?

História nás pouãí, Ïe proces od
slobody slova k jeho obmedzeniam
a cenzúre je takmer zákonit˘. Cisár
Jozef II. cenzúru liberalizoval, Franti-
‰ek I. sprísnil. Zrazu bola oveºa ostrej-
‰ia ako pred nástupom cisára refor-
mátora. Poãas revolúcie v marci 1848
bola cenzúra zru‰ená. IbaÏe po tomto
závane slobody pri‰iel neoabsolutiz-
mus s prísnou cenzúrou tlaãe. Policaj-
n˘ reÏim trestal aj náznak nelojality.
KaÏd˘, kto mal bradu a dlh‰ie vlasy
bol povaÏovan˘ za kryptorevolucioná-
ra, za tajného Ko‰utovho prívrÏenca.
Îandári tak˘ch zatvárali do polep‰ov-
ne (Zuchthausu) na dva t˘Ïdne, kde
ich oholili a ostrihali. Navy‰e museli
vykonávaÈ verejné práce. Aj Jozef M.
Hurban sa rad‰ej oholil a na krátko
ostrihal, hoci za revolúcie nosil dlhé
vlasy a bradu. 

Za dualistického Uhorska po roku
1867 krajinu ovládli takzvaní liberáli,
ale prijali zákony obmedzujúce slobo-
du tlaãe a prejavu. Za národnostné
rozo‰tvávanie (dnes sa tomu „moder-
ne“ hovorí hejtovanie) mohol byÈ au-
tor ãi reãník potrestan˘. Mnoho Slo-
vákov si posedelo v ‰tátnych väzni-
ciach, slovenské periodiká dostávali
pokuty. KaÏdá ostrej‰ia kritika Maìa-
rov a panujúcich pomerov nezostala
bez následkov, no surové útoky na

Slovákov súdy nerie‰ili. Tento jav bije
do oãí aj dnes. Niektoré etniká ne-
moÏno ani náznakom kritizovaÈ, inak
vám vyvalí dvere policajné komando.
No nabr˘zgaÈ na Slovákov je dovo-
lené. 

l Do‰lo k zlep‰eniu v tomto
smere poãas prvej âSR?

Roku 1918 pri‰la nová sloboda,
âesko-Slovensko sa kvalifikovalo ako
demokratick˘ ‰tát na ãele s preziden-
tom humanistom. O slobode tlaãe
a kritike Masaryk vo svojom diele Svû-
tová revoluce takto teoretizoval: „Svo-

boda tiskú zabezpeãuje právo kritiky

celého státního a verejného aparátu

a ov‰em také kritiku osob. Kritika je

p⁄edpokladem politiky demokratic-

ké.“ Keì zaãiatkom roka 1923 minis-
ter zahraniãia Edvard Bene‰ nav‰tívil
svetovú v˘stavu Ïurnalistiky v Prahe
do pamätnej knihy napísal: „Pro tlaã

je vÏdy potfiebná svoboda, stále více

svobody a jen svobody.“ Takto pekne
o slobode tlaãe teoretizovali predsta-
vitelia ‰tátu, v ktorom sa habali noviny
a ãasopisy. V ktorom za policajnej
asistencie po‰tvan˘ dav demoloval re-
dakciu opoziãného denníka Slovák.
Slovenskí novinári mali na krku viac
procesov ako za Uhorska. Boli obdo-
bia, napríklad roky 1937-1938, keì
âSR bola uÏ pred zrútením, av‰ak tla-
ãové pravoty boli na dennom poriad-
ku. Aj obyãajní ºudia si museli dávaÈ
pozor na slová. Na základe Zákona na
ochranu republiky z roku 1923 bolo

odsúden˘ch mnoÏstvo ºudí. Za kritiku
prezidenta, Ïandárov, hospodárskych
pomerov, vládnych predstaviteºov,
ãesk˘ch úradníkov a ich praktík sa
stovky ºudí dostali pred súd. Pravda,
tresty väzenia neboli vysoké, ale po-
kuty bolestivo zasiahli najmä chudob-
n˘ch. 

l Poãas prvej Slovenskej re-
publiky panoval autoritatívny
reÏim. Ako sa to prejavilo na slo-
bode slova?

Viaceré noviny zastavili. ëalej sa
pouÏíval zákon na ochranu republiky.
Úrady habali predov‰etk˘m ilegálne
letáky, cudzie noviny a ãasopisy - ‰vaj-
ãiarske, anglické, do roku 1941 aj ju-
hoslovanské, v ktor˘ch boli kritické
ãlánky o Nemecku, Hitlerovi a aj ma-
ìarskú tlaã pre rôzne iredentistické
príspevky. Verejní kritici reÏimu mali
tieÏ opletaãky s úradmi. 

Keì k nám v‰ak zavítala „slobo-
da“, niekdaj‰í novinárski  kritici exilo-
vej vlády, Bene‰a, Sovietskeho zväzu
a spojencov, sa ocitli pred retribuãn˘-
mi súdmi. ·esÈ ãesk˘ch novinárov bo-
lo popraven˘ch, ão nemalo obdobu
v Európe, v Nemecku len jeden. ªu-
dová demokracia rokov 1945-1948
pripravila komunistom cestu k moci.
O slobode slova a in˘ch základn˘ch
ºudsk˘ch právach nemôÏe byÈ ani reãi,
hoci Klement Gottwald sa po februári
1948 vyjadril, Ïe pokrokové a demo-
kratické sily zvíÈazili nad reakciou.
KeìÏe pokrok je cudzím slovom

NÁŠ ROZHOVOR
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progres, na‰i progresívci mentálne ne-
majú ìaleko k pokrokovej gottwal-
dovskej mládeÏi. Potvrdzuje to aj ich
volebné heslo „Poìme do nich!“
Na‰Èastie nie sú v parlamente. Je pa-
radoxom dejín, Ïe bezohºadn˘ totalit-
n˘ systém sa postupne otupil , zmäkol
a humanizoval. Osemdesiate roky 20.
storoãia boli oveºa menej represívne
a podstatne humánnej‰ie ako roky
päÈdesiate. Dnes pozorujeme opaãn˘
trend, reÏim je stále tvrd‰í a uÏ tu
máme i prvé politické procesy aj od-
súden˘ch. 

l Rostas, Mazurek, Fico, Vas-
ky, DaÀo... to sú mená prv˘ch pre-
nasledovan˘ch za názor. Mazurek
a Rostas uÏ boli odsúdení, Vasky-
ho a DaÀa prepustili z väzby a Fi-
covo obvinenie prokuratúra zru‰i-
la. âo sa to deje?

Nere‰pektuje sa právo na slobo-
du názoru. Navy‰e istá vplyvná ãasÈ
spoloãnosti akoby bola postihnutá
numerologickou paranojou. Done-
dávna som netu‰il ak˘ v˘znam sa pri-
pisuje ãíslu 1488 a dnes za toto ãíslo
Ïenú pred súd popredného politika
a vyhráÏajú sa mu väzením aÏ na
osem rokov. Pritom za  zmaren˘ Ïivot
chodca na priechode sa dá páchate-
ºovi podmienka. To sú absurdity dne‰-
ka. UÏ aj ãísla sú trestn˘m ãinom, ão
nebolo ani za komunistického reÏimu.
Zrejme dajú na index aj osemnástku
(AH), veì je to skrytá propagácia Hit-
lera. Nepochybne ãíslica 87 (HG)
môÏe byÈ tieÏ podozrivá, veì skryto
sa Àou oslavuje Herman Göring alebo
Hlinkova garda. Dá sa oãakávaÈ, Ïe
experti z akademick˘ch pracovísk,
ktorí pri t˘chto zvrátenostiach asistujú
orgánom ãinn˘m v trestnom konaní,
onedlho upozornia aj na Ludolfovo
ãíslo (pí), takzvanú Archimedovu kon-
‰tantu 3,14. Veì je to spomienka na
14. marec... A podºa ich kreatívnych
nezmyslov je to propagácia fa‰izmu. 

l Máte skúsenosÈ s komunis-
tick˘m reÏimom. Aj osobnú?
V akom smere negatívnu?

Na zaãiatku normalizácie som uÏ
bol na strednej ‰kole, do Socialistické-
ho zväzu mládeÏe som nevstúpil, aj
napriek nepriamemu tlaku a moÏn˘m
problémom do budúcnosti. ·ikanova-
nie zo strany policajtov kvôli dlh‰ím

vlasom bolo beÏnou záleÏitosÈou, no
raz mi pri kontrole dokladov na‰li
v obãianskom preukaze nakreslené
trojvr‰ie s dvojkríÏom. Obvinili ma
z propagácie fa‰izmu. Na‰Èastie stráÏi-
li Dubãekovu vilu pod Slavínom a na
Dubãeka dohliadal aj postar‰í tajn˘
policajt, prevy‰ujúci svojich dvoch ko-
legov vekom aj hodnosÈou. Ten pri‰iel
skontrolovaÈ ak˘ problém rie‰ia a po-
uãil ich, Ïe to nie je fa‰istick˘, ale star˘
slovensk˘ znak a pouÏíval  sa aj za sú-
druha Gottwalda. Obãiansky mi vrátil
a poradil, aby som ho rad‰ej „stratil“.
Po skonãení ‰túdií a roãnej vojenãine
som pracoval v Národnom archíve
v Bratislave, vtedy sa e‰te volal ·tátny
ústredn˘ archív. Tam mi viackrát
ponúkali ãlenstvo v komunistickej
strane, keìÏe archív bol súãasÈou mi-
nisterstva vnútra  a tak na tomto pra-
covisku pre vysoko‰kolákov boli vy‰‰ie
stranícke ãlenské kvóty. Viackrát som
sa vykrútil s t˘m, Ïe sa e‰te poradím.
Potom som mal svadbu v kostole a uÏ
som mal pokoj. Na svadobn˘ obrad
do Dómu sv. Martina som pozval aj
spolupracovníkov, ktorí boli ãlenmi
strany a pochvalne sa vyjadrili o dô-
stojnom mieste na uzavretie manÏel-
stva. Nikto mi v tejto súvislosti niã ne-
vyãítal. Veì vtedaj‰í riaditeº archívu
pôvodne ‰tudoval teológiu. Mal som
vlastné kritické názory na systém
a príli‰ som ich netajil. Sused, inak an-
gaÏovan˘ ãlen komunistickej strany,
ma kvôli tomu ma obãas nazval
„podvraÈákom“. Ale boli sme priate-
lia a nikdy by ho nenapadlo ísÈ ma ni-
ekam oznámiÈ. Dnes za kritiku EÚ,
NATO, za pravdivé vyjadrenia o mi-
grantoch,  o privilegovan˘ch skupi-
nách obyvateºstva môÏete maÈ veºké
problémy a profesionálnych sliediãov
a udavaãov je vÏdy dosÈ. 

l Na diskusnom fóre odzneli
príspevky s konkrétnymi ukáÏka-
mi potláãajúcimi slobodu slova.
Ako by ste ich charakterizovali? 

Prípad T. E. Rostasa je dôkazom,
Ïe sme sa doslova ocitli v Babylon-
skom zajatí. Za publikovanie v˘Àatkov
z diel a ãlánkov na‰ich dejateºov z 18.
a 19. storoãia dokumentujúcich neka-
lé praktiky Ïidovsk˘ch obchodníkov,
finanãníkov, krãmárov a nájomcov
pred sto a viac rokmi, dostal vysokú

pokutu a podmienku. V normálnej
spoloãnosti jeho historick˘ re‰er‰ by
mal vyvolaÈ nanajv˘‰ polemiku a nie
trestné stíhanie. Aj ìal‰ie prípady,
o ktor˘ch bola reã, boli poru‰ením zá-
kladn˘ch ústavou garantovan˘ch práv
zo strany represívnych orgánov. Dnes
je situácia taká, Ïe na základe gumen-
ného § 422 a najmä odseku c môÏu
kaÏdého súdiÈ za prechovávanie ex-
trémistick˘ch materiálov. Teda uÏ nie
za v˘robu a roz‰irovanie, ale za to, Ïe
máte knihu, ãi staré noviny so závad-
n˘m obsahom. Budeme musieÈ vyra-
diÈ z kniÏníc a skratovaÈ asi aj Biblie,
keìÏe v Starom zákone MojÏi‰ pri-
kazuje homosexuálov upaºovaÈ. Sa-
mozrejme, Ïe v tomto tzv. „proti-
extrémistickom zákone“ sú aj isté
poºahãujúce ustanovenia, ale vo svojej
podstate  je to návrat pred rok 1781,
keì bol prijat˘ Toleranãn˘ patent.  

l S veºmi emotívnym preja-
vom vystúpil na podujatí spisova-
teº Nidal Saleh. Povedal: „Ak chce-
te zniãiÈ národ, zoberte mu pa-
mäÈ.“ Nemyslíte, Ïe práve to sa
deje so slovensk˘m národom?

Aj slovenskému národu sa po-
sledn˘ch 200 rokov berie pamäÈ. Deji-
ny sa upravujú, prepisujú a maÏú. Od-
straÀovali sa sochy, pamätné tabule,
ãistili sa kniÏnice, strácali sa dokumen-
ty a nahrádzali sa nov˘mi . To pozoru-
jeme aj v súãasnosti. Máme síce aj
Ústav pamäti národa, na na‰e pomery
bohato saturovan˘, ale je smutné, Ïe
pamäÈ národa sa zuÏuje len na obdo-
bie rokov 1939 – 1989.   

l Ako vidíte budúcnosÈ náro-
da po ostatn˘ch voºbách? 

Voºby dopadli tak ako málokto
predpokladal. Vstupujeme do veºmi
zloÏitého obdobia a ÈaÏko predpove-
daÈ ão príde v najbliÏ‰ích mesiacoch.
Vláda bude musieÈ napnúÈ v‰etky sily,
aby Slovensko obstálo v t˘chto kritic-
k˘ch ãasoch postupného rozpadu
Európskej únie. Z kritiky korupcie sa
nedá dlho vyÏiÈ. Na ãele strán novej
vládnej koalície sú zbohatlíci - oli-
garchovia, teda boháãi. UÏ sv. Franti-
‰ek hovoril, Ïe kaÏd˘ boháã je zlodej
alebo syn zlodeja. Jeho slová platili
pre 13. storoãie a sú platné aj v 21.
storoãí. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Slovenské národné múzeum – Historické mú-
zeum pripravilo k 30. v˘roãiu udalostí, ktoré v no-
vembri 1989 zmenili spoloãenské pomery v na‰ej
krajine, vo v˘stavn˘ch priestoroch na Bratislav-
skom hrade v˘stavu N89 – Cesta k slobode. V˘stava
je otvorená pre náv‰tevníkov od 15. novembra
2019 do 22. novembra 2020. SNM ju pripravilo
v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Klubom
89. V˘stavu poãas jej trvania sprevádzajú viaceré
podujatia. V˘stava je dôstojnou pripomienkou
spoloãensk˘ch zmien, ktoré vtedy nastali a na‰a
spoloãnosÈ pre‰la od totality, vlády jednej, komu-
nistickej strany k slobode a demokracii. 

UÏ tridsaÈ rokov Ïijeme v slobodnej krajine, ão nemu-
sí byÈ samozrejmosÈ, ako to chápu mnohí dnes. V˘stava
v nás, ktorí si ãasÈ obdobia rokov 1948-1989 pamätáme,
oÏivuje spomienky na obdobie, ktoré nebolo jednoduché
a mnohé udalosti, osobnosti i veci nám sprítomÀuje.
Urãite by ju mali vidieÈ aj tí, ktorí si na túto udalosÈ a Ïivot
pred novembrom 89 nepamätajú, pretoÏe sa narodili aÏ
potom, alebo pre svoj detsk˘ vek spoloãenské zmeny
e‰te nechápali. MôÏe im pomôcÈ pochopiÈ zloÏitosÈ
a dvojtvárnosÈ doby pred novembrom 89 a porozumieÈ
spôsobu Ïivota v nej, kedy sa ãlovek, ktor˘ prem˘‰ºal mu-
sel ináã správaÈ na verejnosti, v ‰kole, zamestnaní a ináã
doma medzi najbliÏ‰ími. TieÏ nám môÏe pripomenúÈ, Ïe
slobodu, v ktorej máme moÏnosÈ dnes ÏiÈ si musíme
chrániÈ a vytváraÈ svojou spoluzodpovednosÈou. Îe pro-
blémom nebol len nedostatok tovaru v obchodoch,
nedemokratická, totalitná politika, nemoÏnosÈ slobodne
podnikaÈ ãi vlastniÈ majetok, nemoÏnosÈ cestovaÈ do za-
hraniãia, cenzúra a prístup k informáciám, náboÏenská
nesloboda, obmedzenia v oblasti kultúry a tlaãe, nedo-
statoãná ochrana kultúrnych pamiatok a Ïivotného
prostredia... ale aj slobodne myslieÈ, tvoriÈ a rozvíjaÈ svoje
schopnosti.

V˘stava mnoÏstvom autentick˘ch materiálov, zo
zbierok Slovenského národného múzea, ÚPN, Slovenské-
ho národného archívu, Univerzitnej kniÏnice, Tlaãovej
agentúry SR, súkromn˘ch archívov, predmetov, doku-
mentov, obrazov, fotografií, audiovizuálnej ãi multime-
diálnej techniky...pribliÏuje prednovembrov˘ spôsob Ïi-
vota v na‰ej krajine, ktor˘ sa odohrával pod v‰adeprítom-
n˘m, prísnym dohºadom ozbrojen˘ch zloÏiek Verejnej
bezpeãnosti, ·tátnej bezpeãnosti, pohraniãnej stráÏe, ªu-
dov˘ch milícií a ich prisluhovaãov, pomocníkov, doná‰a-
ãov, agentov, spolupracovníkov, ktorí bdeli, aby nikto ne-
vyboãoval z mantinelov, v ktor˘ch nám bolo dovolené sa
pohybovaÈ v krajine ohradenej Ïeleznou oponou, z ktorej
vycestovaÈ bolo takmer nemoÏné. Na v˘stave je moÏné
vidieÈ artefakty zo ‰tátnej hranice a prejsÈ sa imitovan˘mi
priestormi Ïeleznej opony, ktorou bola na‰a republika
oplotená a oboznámiÈ sa s ãinnosÈou pohraniãnej stráÏe. 

Na hraniciach bolo zastrelen˘ch pri pokuse
o útek 374 ºudí a z âeskoslovenska rozliãn˘m
spôsobom emigrovalo viac neÏ 250 tisíc ºudí. V dô-
sledku úrazov a nehôd zomrelo 243 príslu‰níkov
PS, do zahraniãia ich utieklo 382, naru‰itelia hraníc
usmrtili jedenástich a 185 z nich spáchalo samo-
vraÏdu. Pre politické trestné ãiny bolo popraven˘ch
227 ºudí a v politick˘ch procesoch 250 tisíc ºudí od-
súden˘ch a umiestnen˘ch vo väzniciach a lágroch,
v ktor˘ch zahynulo asi 4500 ºudí. Mnohí muÏi boli
odvedení do PTP.

Na v˘stave je osobitné miesto venované disidentom,
ktorí pád reÏimu pripravovali svojimi aktivitami v nábo-
Ïenskom, politickom, umeleckom, hudobnom disente ãi
ochranárskych zdruÏeniach. Obrazy o Ïivote doby v âes-
koslovensku sú podávané v súvislosti s medzinárodnou
situáciou vo svete, Európe i okolit˘ch krajinách vtedaj‰ie-
ho socialistického bloku, s ktor˘m tvorilo aj medzinárod-
né spoloãenstvá, Radu vzájomnej hospodárskej pomoci
a Var‰avskú zmluvu, ktoré zanikli v roku 1991. Neochota
predstaviteºov komunistickej strany reformovaÈ reÏim
v prospech demokratizácie a ekonomické zaostávanie
oproti západn˘m krajinám bolo príãinou ãoraz väã‰ej ne-
spokojnosti obyvateºov, ãomu napomohlo v roku 1985
i to, Ïe v Sovietskom zväze sa dostal na  ãelo Michail Ser-
gejeviã Gorbaãov, ktor˘ zaãal ekonomickú i spoloãenskú
prestavbu. V apríli 1987 nav‰tívil Prahu a Bratislavu. 

TieÏ kresÈania dávali najavo svoju nespokojnosÈ s ich
prenasledovaním a obmedzovaniami a 25. marca 1988
sa v Bratislave konala svieãková manifestácia, z ktorej
zábermi sa moÏno na v˘stave oboznámiÈ. TieÏ je doku-
mentovan˘ pád Berlínskeho múru 9. novembra 1989 aj
prechod od totality k demokracii v okolit˘ch krajinách
dovtedaj‰ieho socialistického bloku. 

Prechodu od totality k demokracii v âeskoslovensku
je venovaná pomerne veºká pozornosÈ pomocou zvu-
kov˘ch i vizuálnych prostriedkov, veºkého mnoÏstva pla-
gátov, transparentov, tlaãovín, novín, symbolov i obra-
zov.

Autormi v˘stavy sú: Eduard Belu‰ák, Peter Ja‰ek,
Lenka Lubu‰ká a Zuzana Luprichová.

ªudovít Ko‰ík

ZAZNAMENALI SME
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V roku 1996 vy‰lo druhé, doplnené
vydanie knihy profesora Milana S. ëuricu
Dejiny Slovenska a Slovákov, ktorú vyda-
lo Slovenské pedagogické nakladateºstvo
na objednávku Ministerstva ‰kolstva SR.
Kniha bola urãená Ïiakom druhého stup-
Àa základn˘ch ‰kôl ako doplnková litera-
túra k dejepisu. Ministerstvo ‰kolstva vte-
dy viedla PhDr. Eva Slavkovská, CSc.,
ktorá vo vláde reprezentovala Slovenskú
národnú stranu. Zakrátko ão kniha vy‰la
vo veºkom náklade a dostala sa do v‰et-
k˘ch slovensk˘ch ‰kôl, nepriatelia sloven-
skej ‰tátnosti – aj z radov diplomovan˘ch
slovensk˘ch historikov sústreden˘ch
v Historickom ústave Slovenskej akadé-
mie vied – spustili obrovskú kampaÀ,
ktorej echo sa dostalo aÏ do Bruselu. 

Dôsledok bol, Ïe „sponzori demo-
kracie“ v jej teraj‰om sídle si v‰imli, Ïe
zlomok z ich peÀazí namiesto ‰írenia ich
multikulti propagandy bol pouÏit˘ na
vzdelávanie Slovákov vo vlastnej histórii.
A tak sa stalo, Ïe po jednej náv‰teve vte-
daj‰ieho premiéra vlády Slovenskej
republiky Vladimíra Meãiara v hlavnom
meste Európskej únie vláda Slovenskej
republiky dala príkaz túto príruãku zo
‰kôl stiahnuÈ. Profesor ëurica vtedy po-
slal príslu‰nému komisárovi EÚ, kresÈan-
skému demokratovi Hansovi van den
Broekovi , tento list:

VáÏen˘ pán van den Broek,
z agentúrnych správ AFP, âTK, TASR

zo dÀa 25. 6. 1997, ktoré boli ob‰írne
publikované v denníkoch v Slovenskej re-
publike a moÏno i v in˘ch krajinách, som
sa dozvedel, Ïe ste vraj vyzvali pani Zden-

ku Kramplovú, ministerku zahraniãn˘ch
vecí Slovenskej republiky, stiahnuÈ z obe-
hu knihu Dejiny Slovenska a Slovákov,
„ktorú napísal katolícky kÀaz Milan ëuri-
ca“ (écrit par un prïtre catholique, Milan
ëurica).

Dovolím si Vám oznámiÈ, Ïe auto-
rom tejto knihy som ja, obãan Talianskej
republiky, od roku 1967 profesor dejín
v˘chodnej Európy na Fakulte politic-
k˘ch vied Padovskej univerzity, autor
poãetn˘ch publikácií o slovensk˘ch deji-
nách, ktoré vy‰li v talianãine, slovenãine,
nemãine, angliãtine, francúz‰tine, ‰pa-
nielãine a flámãine.

PovaÏujem za málo zodpovedné zo
strany zástupcu vysok˘ch orgánov Eu-
rópskej únie roz‰íriÈ cez tlaãové agentúry
neoverené správy – pochybujem, Ïe ste
ãítali moje dielo, ãím ste váÏne po‰ko-
dili osobnú a profesionálnu ãesÈ ta-
lianskeho obãana a spôsobili mu váÏne
‰kody morálneho i ekonomického cha-
rakteru.

UÏ zdôrazÀovanie, Ïe autor je kato-
lícky kÀaz vyznieva v tomto kontexte nie-
len úplne od veci, nakoºko autor inkrimi-
novanej knihy uÏ vy‰e dvadsaÈ rokov zo
známych osobn˘ch dôvodov nevykoná-
va verejne kÀazskú sluÏbu a venuje sa
v˘luãne vedeckému v˘skumu a pedago-
gickej ãinnosti na univerzite. Toto ozna-
ãenie bez ão i najmen‰ieho náznaku sku-
toãnej profesie autora ukazuje na neo-
právnenú diskrimináciu osoby na
základe jeho náboÏenskej viery, ão
uráÏa princípy Vyhlásenia o ºudsk˘ch
právach, ako i základy Ústavy Talianskej
republiky i ústav ostatn˘ch civilizovan˘ch

krajín, a tieÏ aj z nich vypl˘vajúce normy
obãianskych zákonov.

Vyz˘vam Vás teda, pán van den
Broek, aby ste na‰li v texte mojej ikri-
minovanej knihy aspoÀ jednu pasáÏ,
z ktorej by vypl˘valo, Ïe som chcel
„ospravedlniÈ deportácie Ïidov poãas
druhej svetovej vojny“ (justifier la depor-
tation des juifs lors de la seconde guerre
mondiale), ako to ãítam v správach
agentúry AFP z Bruselu datovan˘ch 24.
júna.

Som si ist˘, Ïe v mojej knihe takúto
pasáÏ nenájdete, pretoÏe kaÏd˘ tam
uveden˘ fakt je dielom namáhavého
vedeckého v˘skumu tak overen˘ch histo-
riografick˘ch prameÀov, ako aj ne-
publikovan˘ch archívnych materiálov 
nemeck˘ch, americk˘ch, slovensk˘ch,
poºsk˘ch, rakúskych, talianskych a izrael-
sk˘ch archívov.

Vyz˘vam Vás, aby ste odvolali Va‰e
tvrdenia roz‰írené v tlaãi, a súãasne si vy-
hradzujem právo daÈ preskúmaÈ prípad
mojimi advokátmi, osobitne z hºadiska
obãianskeho a trestného, aby som pouÏil
právny spôsob ochrany mojej cti a poves-
ti tak osobnej, ako aj profesionálnej,
a tak mohol dosiahnuÈ patriãnú náhradu
utrpen˘ch váÏnych morálnych a mate-
riálnych strát. 

S pozdravom
Prof. Dr. Milan S. ëurica
Abano Terme 28. 6. 1997

Na tento list profesor Milan S. ëuri-
ca odpoveì dodnes  nedostal.

Ján Ko‰iar

Na‰a ãlenka Margita Zimanová,
predsedníãka poboãky PV ZPKO
v Îdiari nad Hronom, pravidelne
reaguje na témy dÀa Slovenského

rozhlasu. Stalo sa tak aj 17. marca, keì na anketovú
otázku: O akú knihu máte záujem, pani Zimanová
odpovedala:

Veºmi sa zaujímam o na‰u slovenskú históriu. Dne‰ná
mládeÏ nevie niã o Slovensku. Keì som oslovila gymnazistov

otázkou, kto bol Gustáv Husák, vôbec mi nevedeli odpove-
daÈ, Ïe oni sa o Slovensku neuãia.

Za vlády Vladimíra Meãiara vy‰la kniha pod názvom De-
jiny Slovenska a Slovákov od Milana ëuricu. Táto uãebnica
musela byÈ zo ‰kôl stiahnutá. Kto bol za t˘m? Preão my, Slo-
váci, poãúvame a riadime sa zl˘mi ºuìmi, ktorí nám zaml-
ãujú pravdu a nechcú, aby na‰a mládeÏ a v‰etci Slováci
dozvedeli sa pravdu o prvej Slovenskej republike. Budeme
bojovaÈ za to, aby sa táto kniha  vrátila do ‰kôl.

KOMENTUJEME
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Nielen na rozhlasovú tému

Ďuricove Dejiny v zrkadle času
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1. apríla 1943 nemecké vojsko objavilo
v lese pri ruskej  obci KatyÀ masové hroby
vy‰e 4000 poºsk˘ch dôstojníkov, ktor˘ch
boº‰evici vyvraÏdili po uväznení v zajateckom
tábore Kozelsk. âlenom medzinárodnej le-
kárskej komisie, ktorá vy‰etrovala okolnosti
tejto masovej vraÏdy bol aj slovensk˘ lekár,
profesor patologickej anatómie na lekárskej
fakulte Slovenskej univerzity  Dr. Franti‰ek
·ubík (básnik Andrej Îarnov).

11. apríla 1947 sa zaãala uskutoãÀovaÈ
v˘mena obyvateºstva v zmysle ãesko-sloven-
sko-maìarskej dohody z 27. februára 1946.
Prv˘ vlak so 126 Slovákmi z Maìarska pri‰iel
do Parkánu (teraz ·túrovo) 13. apríla. 

11. apríla 1969 sa na Námestí oslobo-
diteºov v Ko‰iciach  na protest proti soviet-
skej okupácii upálil slovensk˘ vojak Michal
Leuãík zo Seãovskej Polianky. Na rozdiel od
podobného gesta ãeského ‰tudenta Jana
Palacha, tento ãin bol úplne utajen˘, lekár-
ske dokumenty zniãené a v‰etci svedkovia
a príbuzní prinútení k mlãaniu.

13. – 14. apríla 1950 v noãnom ãase
ozbrojené jednotky milície, vojska a Zboru
‰tátnej bezpeãnosti vtrhli do takmer v‰et-
k˘ch muÏsk˘ch klá‰torov na Slovensku
a brutálnym spôsobom deportovali v‰etk˘ch
rehoºníkov do vopred vyhliadnut˘ch „kon-
centraãn˘ch táborov“, kde ich internovali
(akcia K). V noci z 3. na 4. mája dokonãili
akciu likvidovaním ostatn˘ch muÏsk˘ch

klá‰torov. T˘kalo sa to 1 326 rehoºníkov,
z toho 406 kÀazov, ktorí Ïili v 110 rehoºn˘ch
domoch. Z nich potom 171 kÀazov bolo od-
súden˘ch na vysoké tresty: 5 na doÏivotie
a ostatní spolu na 756 rokov a 6 mesiacov
väzenia.

14. apríla 1945 rozhodnutím predsed-
níctva SNR ã. 108/1945-prez. zo dÀa 13. 4.
1945 bol zhaban˘ katolícky vysoko‰kolsk˘
internát Svoradov v Bratislave s t˘m, Ïe „cel˘
majetok patriaci Svoradovu, t.j. vysoko‰kol-
sk˘ internát a v‰etky priºahlé budovy, ako aj
cel˘ ostatn˘ hnuteºn˘ a nehnuteºn˘ majetok
prechádza dne‰n˘m dÀom do vlastníctva
‰tátu a podlieha správe SNR“.

14. apríla 1849 zomrel na Dobrej Vode
básnik a kÀaz Ján Holl˘. (170. v˘roãie) Naro-
dil sa v Borskom Mikulá‰i v roku 1785.

15. apríla 1947 Národn˘ súd v Bratisla-
ve vyniesol rozsudok trestu smrti povrazom
nad prezidentom Slovenskej republiky Joze-
fom Tisom. Jeho obhajcovia so súhlasom od-
súdeného hneì podali ÏiadosÈ prezidentovi
E. Bene‰ovi o milosÈ.

18. apríla 1947 na dvore Justiãného
paláca v Bratislave bol popraven˘ obesením
prv˘ prezident Slovenskej republiky katolícky
kÀaz  Jozef Tiso.

19. apríla 1947 v noci o 1. hodine polí-
cia dala pochovaÈ telo Jozefa Tisa v jednom
z troch pripraven˘ch hrobov na Martinskom
cintoríne v Bratislave. Cirkevn˘ obrad vyko-

nal saleziánsky kÀaz Jozef Sta‰o, ktor˘ vyko-
nával duchovnú sluÏbu ako väzensk˘ kaplán.

22. apríla 1990 pápeÏ Ján Pavol II.
nav‰tívil Slovenskú republiku. Pri vystúpení
z vrtuºníka na Vajnorskom letisku si pokºakol
a pobozkal slovenskú zem, ako to robil iba
pri príchode do suverénnych ‰tátov.

25. apríla 1949 Predsedníctvo ÚV KSâ
vydalo smernice na dosiahnutie úplnej kon-
troly nad Katolíckou cirkvou utvorením ná-
rodnej cirkvi, odtrhnutej od Ríma.

26. – 29. apríla 1953 Krajsk˘ súd v Bra-
tislave vyniesol rozsudok nad ãlenmi Rodiny,
ktorú v rokoch 1944 – 1946 zaloÏil chorvát-
sky kÀaz Tomislav Poglajen (Kolakoviã). Od-
súden˘ch bolo 24 osôb, z nich 9 Ïien, spolu
na 121 rokov a 9 mesiacov väzenia.

28. apríla 1943 ‰vajãiarsky generálny
konzul v Bratislave Max Grässli hlásil svojmu
ministerstvu zahraniãn˘ch vecí: „...prezident
Tiso robí v‰etko, ão je v jeho moci, aby
deportáciu Îidov definitívne zastavil a osud
pozostal˘ch Îidov do urãitej miery ºudsky
upravil. V tomto jeho úsilí sa te‰í sympatiám
prevaÏnej ãasti slovenského obyvateºstva.“

29. apríla 1950 uväznili obidvoch gréc-
kokatolíckych biskupov: sídelného biskupa
Pavla Petra Gojdiãa i pomocného biskupa Va-
siºa Hopku. Vy‰e 70 kÀazov, ktorí odmietli
vstúpiÈ do Pravoslávnej cirkvi, bolo spolu s ro-
dinami vysídlen˘ch do sudetsk˘ch krajov
âeska so zákazom vrátiÈ sa na Slovensko.

STALO SA

Kniha amerického Slováka Andreja ·mitha Bol
som robotníkom v Sovietskom zväze vy‰la na Sloven-
sku v roku 2018 ako jej  druhé  vydanie. Autor ako
presvedãen˘ komunista 29. januára 1932 daroval svo-
je celoÏivotné úspory strane a s manÏelkou odcesto-
vali budovaÈ Sovietsky zväz. Boº‰evické Rusko – od
roku 1922 Sovietsky zväz – o sebe ‰írilo, Ïe ako prv˘
‰tát vo svete odstránilo vykorisÈovanie a Ïe tu nik
netrpí biedu. Mnoh˘m obyvateºom vtedaj‰ích kapita-
listick˘ch ‰tátov postihnut˘ch povojnov˘mi hospo-
dárskymi a sociálnymi krízami táto predstava impo-
novala. Len v akcii Interhelpo medzi rokmi 1923-1932
tak odi‰lo viac ako tisíc ãsl. obãanov. ·mith po drama-
tickom návrate v roku 1935 svoje neuveriteºné záÏitky
vydal kniÏne. Kniha zoÏala mimoriadny úspech a bola
preloÏená do viacer˘ch jazykov vrátane slovenãiny.
Po roku 1945 sa ocitla na indexe. Nasledujúca ukáÏka
je z tejto knihy, zo schôdze strany v elektrozávode.

Tajomník strany Jurov vstal a prehovoril k prezídiu: „Sú-
druhovia, nepoznáte súdruha ·mitha. Nie je kontrarevolu-
cionárom. Je to dobr˘ komunista. Poznáme jeho ãinnosÈ

v americkej strane a vieme aj to, Ïe v‰etky svoje úspory da-
roval strane. Chyba je v tom, Ïe nechápe na‰e ÈaÏkosti,
i keì sa pri tom ão najviac snaÏí, aby nám pomohol. Len ão
spozoruje nejakú chybu v na‰ej fabrike, uÏ ma príde na to
upozorniÈ. Vidím ho veºmi ãasto a rád nám pomáha napra-
vovaÈ chyby.“ Tieto lichotivé slová ma veºmi dojali. Toto
som neoãakával. „Hlavná chyba, ktorú robí súdruh ·mith,
je, Ïe chce, aby sme robotníkov lep‰ie platili. Keby sme dali
robotníkom lep‰iu plácu, v‰etci by sme hladovali. To ne-
môÏeme urobiÈ. Keby sme dávali väã‰ie platy a pritom zníÏi-
li ceny, nemali by sme dosÈ pre kaÏdého. My ako komunisti
musíme lep‰ie ÏiÈ a jesÈ ako robotníci. My máme väã‰iu zod-
povednosÈ. V‰etko závisí od nás. Napríklad nezostali sme
dnes oveºa dlh‰ie vo fabrike ako robotníci? A to sa stáva
kaÏd˘ deÀ. Nech Èa to netrápi, súdruh ·mith, Ïe si tu nena-
‰iel také dobré pomery, ako si oãakával. Nech Èa to netrápi,
Ïe si videl umieraÈ ºudí od hladu. I keì 20 miliónov ºudí
umrie od hladu, e‰te ich vÏdy máme dosÈ, aby sme mohli
pokraãovaÈ v práci. A ão na tom, keì milióny ºudí umiera,
len nech socializmus Ïije! Nech Èa netrápia veci, ktor˘m
nerozumie‰ a ktoré sa Èa net˘kajú, súdruh ·mith.“

Bol som robotníkom v Sovietskom zväze
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> Vo veku 79 rokov zomrela
Melánia PROVAZNÍKOVÁ, dlhoroã-
ná ãlenka poboãky PV ZPKO v Trenãí-
ne. Posledná rozlúãka sa konala na
cintoríne v Trenãianskej Teplej. 

> Vo veku 82 rokov zomrela An-
na STANOVÁ  z RuÏomberka , dlho-
roãná  ãlenka poboãky PV ZPKO v Ru-
Ïomberku. Posledná rozlúãka sa
konala na cintoríne v RuÏomberku. 

> Vo veku nedoÏit˘ch 77 rokov,
20. marca 2020, zomrel Ing. Jozef
ONDREJKA z Malaciek, dlhoroãn˘
ãlen Regionálnej poboãky PV ZPKO
Bratislava - okolie. Rozlúãka so zo-
snul˘m sa konala 27. marca 2020 na
starom cintoríne v Malackách. Teles-
né ostatky budú po kremácii uloÏené
do rodinnej hrobky na cintoríne
v Malackách.

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

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

10 EUR
Klára BrodÀanská, RuÏomberok 20 EUR
Mária Dobrejová, RuÏomberok 4 EUR
Anna Stanová, RuÏomberok 8 EUR
Ján Surov˘, ªubochÀa 3 EUR
Eva ·alapková, RuÏomberok 14 EUR
Mária ·idová, RuÏomberok 20 EUR
Magdaléna Salvianyová, Trnava 10 EUR
Ing. Gabriel Smatana, Bratislava 15 EUR
Daniela Izakoviãová, Leopoldov 50 EUR
Eva Krupská, Haliã 50 EUR
Jaroslav Barcaj, Senica 3 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

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

tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Verí-
me v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o po-
moc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj
príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000
0040 0012 8109 alebo sa kontaktujte na
tel. ãísle 02-526 381 56.

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. 

l Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej

Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.

Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej ko-

rektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane

Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok

sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo

štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00

a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903

946 718.

V apríli si pripomíname v˘-
znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti ne-
doÏili.

45 rokov

Peter Záhora, Bziny 3.4.1975
50 rokov

Jaroslav Vojaãek, Ko‰ice 20.4.1970
60 rokov

Alena âuláková, Bratislava 10.4.1960
Jana Vere‰ová, DráÏovce – Nitra

25.4.1960
Stanislav Bajto‰, Spi‰ská Nová Ves

22.4.1960
70 rokov

Anna Hudecová, Slovensk˘ Grob
18.4.1950

80 rokov

Mária Danková, Trebi‰ov 15.4.1940
81 rokov

Ladislav ·imko, Sabinov 14.4.1939
82 rokov

Jozef BrodÀansk˘, 
Doln˘ Kubín 16.4.1938

84 rokov

Valéria Kraushuberová,
Hlohovec 10.4.1936
Anna Takáãová, Sliepkovce 4.4.1936
Arpád Tarnóczy, Nováky 11.4.1936
Helena Takáãová, Ko‰ice 28.4.1936

85 rokov

Anna Jadrná, Madunice 26.4.1935
Mirko TuchyÀa, 
Bánoce nad Bebravou 18.4.1935

RuÏena Adamjaková, 
Spi‰ská Nová Ves 25.4.1935

86 rokov

Anna KoÏiková, Turzovka 13.4.1934
Juraj Badinka, Luãenec 23.4.1934

87 rokov

Irena Krajãíková, Dobrá 16.4.1933
Elena Rybárová, Hru‰ové 19.4.1933
AlÏbeta Die‰ková, Luãenec 9.4.1933

88 rokov

ªudovít Lenárt, 
Zlaté Moravce 11.4.1932

89 rokov

Juraj NiÏÀansk˘, Vrbové 16.4.1931
91 rokov

Ing. Karol ëubek, Seãovce 28.4.1929
92 rokov

Margita Paligová, Bratislava 15.4.1928
Mária Brani‰ová, Bratislava 13.4.1928

93 rokov

AneÏka ·umichrastová, Trenãín
1.4.1927

94 rokov

Michal Labuda, Nitra 30.4.1926
96 rokov

Gabriela Horváthová, Bojnice 9.4.1924

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme
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