Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.

Zásielku spracovala spoloãnosÈ:
HENRIETTA - direct marketing, s.r.o.
P.O.BOX 1, 820 08 Bratislava 28, „D+4“
PO·TOVNÉ ÚVEROVANÉ
820 08 Bratislava 28
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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Dnešná moc sa neveľmi líši od komunistickej
NÁŠ ROZHOVOR
Rafael Rafaj, podpredseda
PV ZPKO, b˘val˘ poslanec NR
SR a autor zákona ã. 274/2007
o príplatku k dôchodku b˘val˘m politick˘m väzÀom, novinár, publicista, syn politického
väzÀa, v ére totality diskriminovan˘ reÏimom v bránení prístupu k vzdelaniu. Vysokú ‰kolu mohol vy‰tudovaÈ aÏ po
páde reÏimu. Sp˘tali sme sa ho
na zo‰krtanie finanãnej dotácie
pre PV ZPKO a tieÏ na praktiky
(opäÈ) angaÏovan˘ch médií,
ktoré túto situáciu hejtovali.

V čísle

Foto Eva zelenayová

Rafael Rafaj

ãinnosÈ musela utlmiÈ na minimum. IbaÏe na rok 2021 minister
vnútra Roman Mikulec sám rozhodol, bez ohºadu na návrh sekcie MV SR, Ïe PV ZPKO staãí na
ãinnosÈ 40 tisíc eur. âo si o tom
myslíte?

Îe ak vás chcem zlikvidovaÈ, tak
vám siahnem na financie, dotáciu.
Ministerstvo môÏe postupovaÈ len
podºa zákona a kaÏdé rozhodnutie
podlieha presn˘m a objektívnym
kritériám.
Pokraãovanie na 10. strane

Ján Litecký Šveda

Jozef M. Rydlo

Potupa politických
väzňov

Ján Košiar

Marián Tkáč

Znevažujú pamiatku politických väzňov
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● V roku 2010 hospodárila
na‰a organizácia so sumou 160 tisíc eur. V roku 2013 dotácia od
‰tátu predstavovala iba nieão vy‰e 61 tisíc eur. V tom ãase to bolo
pre organizáciu likvidaãné. Na
rok 2020 schválilo Ministerstvo
vnútra SR dotáciu vo v˘‰ke 81 tisíc eur ão organizáciu s vy‰e tridsaÈroãnou tradíciou a Ïiv˘mi regionálnymi poboãkami po celom
Slovensku nútilo ‰etriÈ aÏ tak, Ïe

SLOVO NA ÚVOD
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Potupa politických väzňov
Kto sú vlastne politickí väzni? Pre väã‰inu
národa sa postupne podaril nastoliÈ obraz, Ïe
politickí väzni to sú takí nev˘razní starci a starenky, ktor˘ch tak asi dvakrát do roka ukáÏu
na dve minúty v televízii ako kladú vence.
A ak by náhodou obãas chceli vystúpiÈ z tohto
g˘ãového obrazu, hneì je zle, hneì sa po nich zaháÀajú.
Nie, toto nie je podstata politick˘ch väzÀov. Politick˘
väzeÀ je ãlovek, ktor˘ napriek hroziacemu nebezpeãenstvu
nenaletel na choromyseºné marxistické v˘mysly, a rovnako
sa nedal zlomiÈ hrozbami ãi v˘hodami. Politick˘ väzeÀ je
z toho druhu ºudí, ktorí tu vybudovali kresÈanskú Európu,
zatiaº bezkonkurenãne najprekvitajúcej‰iu civilizáciu ºudsk˘ch dejín. Politickí väzni, len zato, Ïe tu nechceli ateistick˘
barbarsk˘ rozklad základov Európy, Ïe tu nechceli komunizmus, ktor˘ celosvetovo vyvraÏdil viac ako 100 miliónov ºudí
a Ïe chceli samostatné Slovensko, rovnako ako starí Gréci
keì odolávali PerÏanom za svoju nezávislosÈ, ão patrí k podstate Európy, si vytrpeli peklo na zemi. Ustaviãné v˘sluchy,
nocovania na holom betóne, sadistické bitie, elektro‰oky do
genitálií, ponáranie hlavy do vedier s v˘kalmi, otrocká práca
v uránov˘ch baniach, kaÏdodenné kopance do hlavy, rebier,
do brucha ...
Ak by tu bola skutoãná protikomunistická revolúcia,
skutoãn˘ záujem o nápravu zdecimovanej morálky, tak politickí väzni by tu boli stredobodom pozornosti ako tvrdo vyskú‰an˘ etalón charakteru a morálky. Tí mali byÈ hviezdami
v‰elijak˘ch banketov, udeºovania vyznamenaní a cien. Nie
Ïeby bez toho nemohli ÏiÈ, ale bola by to vizitka spoloãnosti,
Ïe sa usiluje ísÈ správnym smerom. Ale Ïe tu nebolo a nie je
ich celospoloãenské uznanie, e‰te by nebolo najhor‰ie. No
najnov‰ie uÏ do nás zaãína boº‰evická mlaì opäÈ kopaÈ.
Áno, kopaÈ. NuÏ star˘ skúsen˘ ãlovek si iba vzdychne, nebude zo psa slanina, ani zo svoloãe elita. Z marxistov sa stali
neomarxisti a správajú sa e‰te fanatickej‰ie ako ich staroboº‰evickí predkovia. Ale predsa ho to zamrzí, pretoÏe v t˘ch
novembrov˘ch dÀoch nádeje nepredpokladal, Ïe sa e‰te
takého nieãoho doÏije.

Prednosť majú sexisti
Krátko k faktom: na‰a ÏiadosÈ o dotáciu na Ministerstvo
vnútra SR v zmysle zákona ã. 526/2010 Z. z. na financovanie
toho najzákladnej‰ieho zabezpeãenia materiálno-technick˘ch podmienok pri organizovaní pietnych spomienkov˘ch
akcií, na publikaãnú, ediãnú, dokumentaãnú a archivaãnú
ãinnosÈ, hospodársko-správne v˘davky, kde sme Ïiadali

ãiastku 174 000,00 EUR pre na‰u dlhoroãne podvyÏivenú
organizáciu, bola bezdôvodne zníÏená na 40 000,00 EUR,
ão je necel˘ch 23 % (!!!) z poÏadovanej sumy. Na porovnanie: nejaká neznáma organizácia na projekt „Sexistick˘ kix“
dostane od tejto vlády 43 330,00 EUR. Neuveriteºná potupa.
Na poslednej strane, kde zvykneme uverejÀovaÈ odstra‰ujúce dokumenty z ãias ãerveného teroru, tentoraz uverejÀujeme list ministra vnútra, ktor˘m sa nám uÏ dopredu
vyhráÏal. List hovorí sám za seba, je zbytoãné ho akokoºvek
komentovaÈ, vrátane hrúbok. Hádam len dve poznámky: na
na‰u zdvorilú ÏiadosÈ, aby nám teda uviedli, aké hoaxy, akú
nepravdu ‰írime v na‰om ãasopise, ãi aké demokratické
princípy poru‰ujeme, nám dodnes neodpovedali. No a ako
absolútny skvost celého listu sa vyníma veta: „VáÏne znepokojenie nad t˘m, ako sú verejnosti v ãasopise Svedectvo vysvetºované fakty a informácie, vyjadril aj V˘bor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatn˘ch foriem intolerancie Rady vlády pre ºudské práva,
národnostné men‰iny a rodovú rovnosÈ.“ To uÏ je len názov! Skoro na tri riadky! MoÏno keby e‰te pridali „pre zákaz
predbiehania ako diskriminácie, pre politicky korektnú abstinenciu a pre starostlivosÈ o zdrav˘ chrup“, tak by to malo
e‰te väã‰iu váhu. Ako vidíme, ãasy sa menia, voºakedy sa
udavaãi aspoÀ skr˘vali, teraz sa uÏ verejne vystatujú aj s názvami na tri riadky. Ale hlavne: kto sú tí samozvaní nezná‰anlivci, kto ich volil ãi im dal mandát, Ïe práve oni si dovoºujú posudzovaÈ nota bene názory politick˘ch väzÀov?
Kde sa berie tá bezodná bezoãivosÈ, Ïe práve oni by mali
posudzovaÈ to, ão politickí väzni majú zaÏité aÏ v kostiach?

Náš názov komunistov irituje
No, ale keby mali názov aj na ‰esÈ riadkov, ako vidíme,
ideologicky sa e‰te nedostali celkom na úroveÀ súãasnej
neokominterny a jej predvoja na Západe, pretoÏe tam uÏ
nielen „vysvetºovanie faktov“ je podozrivé, ale aj samotné
fakty, ktoré sa im nepáãia, prehlásili za nenávistné a teda
neprípustné. Ale ako ich poznám, keì spoznajú svoje zaostávanie, ºahko ich dobehnú. No ak by to dobiehanie predsa
len vzdali a chceli by sa od nenávisti a nezná‰anlivosti otoãiÈ
smerom k zdravému rozumu, medzi politick˘mi väzÀami budú vítaní. Na‰i väzni im na konkrétnych Ïivotn˘ch osudoch,
priam rukolapne ukáÏu, na ak˘ch hlúpych heslách vzniká
ozajstná intolerancia a nezná‰anlivosÈ, ktorá sa konãí aj na
popraviskách. Predpokladám, Ïe funkcionári tak˘chto trojriadkov˘ch propagandistick˘ch zbytoãností berú mnohonásobne vy‰‰ie platy od ‰tátu, ako na‰i funkcionári, ktorí uÏ
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svojim postojom bránia, aby sa tu nanovo neusala‰ila totalita.
Zvykne sa vravieÈ, Ïe nikto nie je doma prorokom. MoÏno to platí aj o na‰ej organizácii, doma zaznávanej, najmä
od roku 1999, keì sme si zmenili názov z KPVS na Zväz
protikomunistického odboja, ão súdruhovia dodnes nestrávili. No v zahraniãí sa te‰íme dobrému renomé. Ná‰ ãasopis
si Ïiadajú zahraniãné v˘znamné kniÏnice, dokonca na záver
roka 2019 sme od americkej organizácie Victims of Communism dostali pozvánku na slávnostnú recepciu do
Washingtonu, kde mal reãniÈ aj b˘val˘ nemeck˘ prezident
Joachim Gauck. ZúãastniÈ sme sa nemohli z veºmi trápneho
dôvodu: na‰a organizácia nemala ani len na letenku.
PV ZPKO je aj ãlenom celoeurópskej organizácie politic-

k˘ch väzÀov INTERASSO. Doteraz sme na pravideln˘ch kongresoch vo svojich referátoch a správach o ãinnosti mohli
uviesÈ aspoÀ miernu toleranciu zo strany ‰tátnej moci.
Nezvykli sme sa sÈaÏovaÈ aj napriek Ïivoreniu, veì sme vlastenci. V mnoh˘ch ‰tátoch, napríklad v Albánsku, ale aj
Moldavsku je situácia oveºa hor‰ia. VÏdy na záver kongresu
sa na ich podporu zvyknú dávaÈ vyhlásenia a adresujeme ich
politikom EÚ. Tohto roku sa chystá uÏ XXIV. kongres
INTERASSO v nemeckom Erfurte. Vari netreba veºmi zdôrazÀovaÈ, Ïe v závereãnom uznesení adresovanom orgánom EÚ
sa tohto roku ocitne Slovensko s Albánskom.

Ústava Slovenskej republiky
Politické práva

(3) Cenzúra sa zakazuje.
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na
ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu
verejného zdravia a mravnosti.
(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

Čl. 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať
idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na
povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

Fa‰izmus, nacizmus,
komunizmus. Nesloboda,
totalita. Na Slovensku
máme samostatnú protifa‰istickú i protikomunistickú organizáciu. Logika veci na‰epkáva, Ïe by mali robiÈ spoloãnú protitotalitnú politiku. IbaÏe medzi obidvoma
jestvuje diametrálny rozdiel.
Star‰í si iste pamätajú prvomájové
sprievody a vyzdobené tribúny. Vedºa ãeln˘ch predstaviteºov strany (‰tátu) nikdy
nech˘bali protifa‰istickí bojovníci. Úãastníci povstania tvorili v˘kladnú skriÀu komunistickej strany. Nesl˘chané, hrdinovia
z protifa‰istického odboja nekládli Ïiadny
odpor totalitnému reÏimu komunistov.
A ten sa im veºkoryso odvìaãoval. Kto
mal 255, poÏíval nielen finanãné v˘hody,
ale plynuli mu z toho aj ìal‰ie benefity
v spoloãenskom postavení. A plynú dodnes. Dlhodobo je organizácia Slovenského zväzu protifa‰istick˘ch bojovníkov finanãne podstatne zv˘hodÀovaná oproti
na‰ej organizácii. Len pre ilustráciu, k˘m
SZPB schválil minister vnútra na rok 2021
dotáciu vo v˘‰ke 250 tisíc eur, PV ZPKO

iba 40 tisíc eur. A treba pripomenúÈ, Ïe
pokiaº v minulom reÏime protifa‰isti profitovali, protikomunisti sa stávali politick˘mi
väzÀami, obãanmi druhej kategórie. Tajn˘
biskup, neskor‰í kardinál Ján Chryzostom
Korec, poãas b˘valého reÏimu opravoval
v˘Èahy. Komunisti sa veºmi obávali vplyvu

SLOVO SVEDECTVA
Vatikánu a tak mnoh˘ch kÀazov, ktorí odmietali mie‰anie sa ‰tátu do cirkevn˘ch
vecí, posielali do väzenia. Aj Korca, ktor˘
do svojej smrti bol ãlenom na‰ej organizácie.
Treba tieÏ povedaÈ, Ïe nie v‰etci, ão i‰li
do povstania so zbraÀou v ruke sa nechali
„kúpiÈ“ komunistami. Napríklad Viliam
Îingor. Jeho vnuk, Radomil Îingor, je predsedom martinskej poboãky PV ZPKO. Viliam Îingor, generálmajor in memoriam,
bol veliteºom druhej ãeskoslovenskej partizánskej brigády M. R. ·tefánika. Po druhej svetovej vojne bol vyznamenan˘ Radom SNP I. triedy a menovan˘ za jedného
z hlavn˘ch predstaviteºov Zväzu slovensk˘ch partizánov. V roku 1945 vstúpil do

KSS a vo voºbách v roku 1946 bol zvolen˘
do Slovenskej národnej rady. Nespokojn˘
s politikou strany a znechuten˘ mnoh˘mi
falo‰n˘mi partizánmi sa postupne sÈahoval z verejného Ïivota. V roku 1947 vystúpil z KSS a rezignoval na funkciu generálneho tajomníka Zväzu slovensk˘ch partizánov. V marci 1948 bol zbaven˘
mandátu poslanca SNR a pri‰iel aj o miesto správcu ·tátneho majetku v PetrÏalke.
A zaãala sa akcia TURIEC.
Do prípadu nasadili agentov – provokatérov z ·tB a vojenského obranného
spravodajstva. Operácia TURIEC zameraná na likvidáciu údajnej proti‰tátnej skupiny na ãele s V. Îingorom sa zaãala 23. novembra 1949. Îingora zatkli 27. novembra, obvinili z rozvratnej proti‰tátnej
ãinnosti a 18. decembra 1950 v Bratislave
popravili. Viliam Îingor sa postavil fa‰istom i komunistom. Povedali by sme,
demokrat.
A ão dne‰ná vláda? Zdá sa, Ïe praktiky komunistov jej vôbec nie sú cudzie.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

roãník 31 ● jún 2021
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NA AKTUÁLNU TÉMU/ZAZNAMENALI SME

V Doľanoch zaznelo:

Vybudovali sme štát, ale nie slobodu

Foto Eva Zelenayová

V Doºanoch poãas sv. om‰e. ● A pred poÏehnaním sochy.

R
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ukou vraha z radov sociálnych
demokratov skonal na následky
smrteºného zranenia ·tefan Miku‰ pri
osobnej obrane Otca slovenského národa Andreja Hlinku. Táto tragická udalosÈ
sa odohrala 28. marca 1921 v Trnave
pri príleÏitosti ustanovujúceho snemu
KresÈanského roºníckeho zdruÏenia. Tento hrdinsk˘ ãin ocenilo mesto Trnava po
vy‰e dvadsiatich rokoch v ãase prvej
Slovenskej republiky odhalením sochy
Sedliak ·tefan Miku‰ na znak úcty k jeho
obeti. Pamätník in‰talovali v roku 1944
na Univerzitnom námestí v Trnave. No
tento pamätník krátko po druhej svetovej vojne ìal‰í socialisti strhli a zniãili.
Na sté v˘roãie od tejto tragickej
udalosti sa rozhodol Jozef Miku‰ obnoviÈ sochu ·tefana Miku‰a, brata jeho
starého otca. So smútkom kon‰tatuje,
Ïe dne‰ní ãelní predstavitelia mesta nie
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Stretli sa Ján Liteck˘ ·veda
(zºava), Jozef Miku‰ a Jozef ·imonoviã.
Foto Eva Zelenayová

sú schopní dôslednej apolitickej reflexie
a nesúhlasili, aby sa znova in‰talovala
replika sochy Sedliaka ·tefana Miku‰a
v Trnave. Jozef Miku‰ dal vyhotoviÈ sochu z mramoru a podstavec z tatranskej
Ïuly. K jej odhaleniu do‰lo kvôli pandémii oneskorene, 5. júna t.r. na súkromnom pozemku pred rodinnou firmou JM
vinárstvo v Doºanoch v okrese Pezinok.

Na slávnosti sa zúãastnilo okolo
dvesto pozvan˘ch hostí. Zaãala sa sv.
om‰ou, ktorú celebroval dp. Peter ·imko, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Spolu s ním koncelebrovali dp. plk.
Ignác Juru‰, P. Marcel Mecko SJ a dp.
Ján Ko‰iar, duchovn˘ PV ZPKO.
Slávnostn˘ akt odhalenia repliky sochy Sedliak ·tefan Miku‰ vykonal Jozef
Miku‰. V príhovore sa zmienil o ÈaÏkostiach sprevádzan˘ch úsilie o opätovnú
in‰taláciu sochy a priblíÏil jej technické
rie‰enie. TieÏ kon‰tatoval, Ïe sme síce
vybudovali ‰tát, ale nie slobodu. Sochu
poÏehnal dp. Peter ·imko. ëalej sa
k úãastníkom prihovorili historik Martin
Lacko (jeho príhovor uverejÀujeme na
str. 8) a profesorka Emília Hrabovec.
Uviedla niekoºko mien mlad˘ch muÏov
popraven˘ch kvôli túÏbe maÈ svoj ‰tát.
(zl)

Znevažujú pamiatku politických väzňov
Jozef M. Rydlo, ãlen redakãnej rady Svedectva, reaguje
na list ministra vnútra Romana Mikulca, ktor˘ uverejÀujeme na 16. strane. List adresuje predsedovi PV ZPKO.
Cten˘ pán predseda,
som kon‰ternovan˘, Ïe si vysokopostaven˘ ministersk˘ ãinovník ná‰ho ‰tátu dovolí napísaÈ, podpísaÈ a poslaÈ list s tak˘mto obsahom. Veì takéto konanie je v elementárnom rozpore nielen
s dobr˘mi mravmi, ale aj s ústavn˘m poriadkom slovenského ‰tátu!
Ako ãlen redakãnej rady ãasopisu Svedectvo povaÏujem tento tón za nesmierne uráÏliv˘ a ão najrozhodnej‰ie sa ohradzujem
voãi niãím nepodloÏen˘m tvrdeniam v „oznámení”, ktoré povaÏujem za nehoráznu úradnícku svojvôºu, zastra‰ovanie, ba
zneuÏívanie práva hodné akéhokoºvek totalitného reÏimu, preto-

Ïe nie som si vedom˘, Ïeby tlaãov˘ orgán PV ZPKO Svedectvo
poru‰oval platné zákony SR. Ak to niekto bezosty‰ne tvrdí, nech
to podloÏí konkrétnymi faktmi a dokáÏe svoje hanebné tvrdenia
pred súdom.
PovaÏujem za trestuhodné a nebezpeãné tolerovaÈ takéto
poãínanie v demokratickom ‰táte a Ïiadam Vás, aby ste si kategoricky vyprosili takéto bezprecedentné poãínanie znevaÏujúce
pamiatku tisícov politick˘ch väzÀov.
Na‰i ãlenovia nebojovali proti prízraku ãervenej totality, roky
nehnili v komunistick˘ch Ïalároch ãi konãili na popraviskách alebo boli nútení zutekaÈ do emigrácie len preto, aby nejak˘ svojhlav˘ byrokrat zneuÏíval svoje postavenie a vtesnával Slovensko
opäÈ do spárov nového totalitného reÏimu ‰liapajúceho po základn˘ch právach a slobodách ãloveka.
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Ak hovoríme o Štefanovi Mikušovi a Andrejovi Hlinkovi, vraciame sa k udalostiam spred sto rokov. Vtedy
prebiehal politický – a ideový – zápas o smerovanie,
o charakter našej krajiny i národa. Zápas sa odohrával
medzi troma hlavnými prúdmi: čechoslovákmi, autonomistami (SĽS, SNS) a marxistami (sociálni demokrati
i rodiaca sa komunistická strana).
Čechoslovákom išlo o to, aby sa Slováci vliali do
českého národa a tak sa naveky upevnilo Československo; marxistom išlo o červené, marxistické, ak chcete, komunistické Slovensko. Autonomistom, na čele s Hlinkom
išlo o to, aby Slovensko ostalo kresťanské, slovenské
a svojbytné; teda, aby si rozhodovalo samo o sebe, v duchu hesla „Slovensko Slovákom“. Autonomistov pokladali za svojich protivníkov vládne strany i marxisti. Nebolo
televízie, rozhlasu, internetu, ani bilbordov. Rozhodujúce
boli verejné podujatia, mítingy. Tam prebiehala polemika, tam sa zbierali – alebo strácali – politické body. Počas ČSR boli politické mítingy legálne, no neboli slobodné. Stávali sa totiž terčom výtržností, ba aj krvavých útokov na stúpencov SĽS, hlinkovcov. Neraz len s tichým
prizeraním, či dokonca škodoradosťou štátnej moci, úradov či ozbrojených zložiek, ktoré boli plne v rukách
Čechov. O pomeroch v masarykovskej ČSR napokon najlepšie hovorí dvojitý právny meter: ak človek kritizoval
Čechov, hrozil mu súd. Urážku Slovákov však trestný
zákonník vôbec neriešil.
K ostrému sporu došlo aj na prvom valnom zhromaždení Kresťanského roľníckeho združenia v Trnave
na veľkonočný pondelok 28. marca 1921. Nebolo to
politické, skôr stavovské združenie, no väčšinu jeho
členov tvorili stúpenci Andreja Hlinku. Keď agresívni
marxisti (socialisti) zaútočili polenami a tehlami na
rečnícku tribúnu, mieriac na hlavného rečníka Hlinku,
Štefan Mikuš sa im neváhal postaviť do cesty, čo ho
stálo zranenie s následkom smrti.
Ak hovoríme o Štefanovi Mikušovi a Andrejovi Hlinkovi, hovoríme nielen o roku 1921, ale aj o dnešku. Ak
totiž v čase hospodárskej krízy, prebiehal zápas
o hodnoty, tak podobný zápas je tu aj dnes. Práve dnes
sme totiž svedkami neuveriteľne surových, rafinovaných
útokov na kresťanstvo, Cirkev, na národ. Globalistické médiá vštepujú už malým deťom názor, že len cudzie je dobré, správne, moderné. To, čo je naše, slovenské, vrátane
tradícií, hodnôt, treba odmietnuť v mene čoho? V mene
vybudovania nového, globálneho sveta (tzv. otvorenej
spoločnosti) bez hraníc, no s jedným riadiacim centrom.
Na to však treba rozboriť starý svet. Asi tak, ako sa spieva v Internacionále: „Rozboríme sveta starý základ.“
Dôležitou súčasťou zrútenia starého a budovania toho nového sveta je aj propagácia a zavádzanie tzv. moderných
práv, prechádzajúca do absurdností. Sliepky nemajú byť
v klietkach, psy nesmú byť na reťazi. Človek však musí

Martin Lacko o dobe pred sto
rokmi.
Foto Eva Zelenayová

byť zamknutý v tzv. lockdownoch, tyranizovaný ponižujúcim, antihumánnym testovaním. Nemôže cestovať z okresu do okresu (toto bolo už v boľševickom ZSSR za Stalina). Zdraví ľudia musia byť väzňami v karanténach
a otrokmi pseudohygienických opatrení.
Kto dnes vie, že tzv. sanitárna diktatúra je výmyslom neomarxistických filozofov zo 60. rokov? Kostoly zatvorené – prvýkrát za dvojtisícročné dejiny Cirkvi. Práva
stúpencov sexuálnych úchyliek sú však nedotknuteľné. Ba
tzv. vyspelá Európa, ktorá má byť naším vzorom, zavádza
právo na užívanie drog aj právo na riadenú smrť. Zviera
sa humanizuje, človek animalizuje. Zvrátená agenda
neomarxistov začína práve dnes ovládať aj Slovensko. Zakázané je presadzovať práva, ktoré dal človeku samotný
Boh: právo na život od počatia či práva národa. Rieši sa
uhlíková stopa, no fakt, že sa ničia tisíce hektárov úrodnej pôdy, nášho národného dedičstva, sa nespomenie. Zakázané je hovoriť, ba už aj počúvať pravdu. Na to máme
paragrafy o tzv. extrémizme.
Žiaľ, na rozdiel od roku 1921 v tejto ťažkej dobe
Slováci už nemajú politických vodcov typu Andreja Hlinku
či Jozefa Tisu, ani odvážnych biskupov typu Jána Vojtaššáka, ktorí by sa nebáli zastať práv národa, Cirkvi, ľudí,
ísť do sporu so štátom, s mocou, za cenu svojej funkcie,
povesti, zdravia, ba i života. Bez obetí však niet víťazstva...
Ak hovoríme o Štefanovi Mikušovi a Andrejovi Hlinkovi, hovoríme nielen o roku 1921 a o dnešku, ale hovoríme aj o budúcnosti. Hovoríme o udržaní svojho mladého
a pre svet nesamozrejmého štátu, ktorý je pod najväčším
tlakom globalistov. Hovoríme aj o prežití národa, o udržaní jeho dôstojnej existencie.
Štefan Mikuš pred sto rokmi, ale s ním aj mnohí
ďalší ukázali, že keď ide o obranu svojich hodnôt, tradícií,

neváhali dať do stávky aj vlastný život. Jeho smrť nebola
márna. Upevnila puto Mikušovskej rodiny s Andrejom
Hlinkom, čoho plodom bola aj ďalšia cesta Rudolfa Mikuša, ktorý sa stal prvým provinciálom jezuitskej rehole na
Slovensku a jednou z najväčším osobností slovenských jezuitov vôbec. Najmä však Štefan Mikuš ukázal vzor súčasníkom i následovníkom.
Spisovateľ a redaktor Ján Priehradník, ktorý za svoju kultúrnu činnosť v prvej SR dostal od komunistov deväť rokov, ešte v roku 1944 napísal: „Každý národ pátra
po stopách svojej tradície, dopĺňa ju novými a novými
poznatkami a pravdami, lebo tradícia je tou nevysychajúcou miazgou, ktorá z útrob dejín vyteká v podobe krištáľového prameňa a napája národ večným životom. Bez tradície, podmieňujúcej dejinný tok všetkého
čo jestvuje, nedožil sa dlhej histórie ani jeden národ.“
Vedeli to už Židia. Od zborenia svojho chrámu Rimanmi a rozprášeniu po svete sa ďalších dvetisíc rokov
udržali vďaka dvom prvkom: viere a pamäti.
Vedeli to aj elity prvej SR, keď takýmto národným
martýrom stavali aj sochy. Tá Mikušova vznikla najmä
z iniciatívy Mons. Alexeja Izakoviča, rodáka z neďalekej
Borovej, ktorý pôsobil v Trnave (a neskôr sám zažil kruté
mučenie zo strany ŠtB i štvorročné väznenie). Socha stála
len krátko, poldruha roka, pretože ju zmietla ľudská a politická nenávisť jeho vrahov.
Človek neustále uvažuje o tom, ako uchovať pamäť, ako ju zabezpečiť pre budúcnosť. Jeden zo slovenských exulantov, Štefan Janovjak, vydal minulý rok veľkú
knihu o histórii svojej rodiny, svojho rodu, v rámci slovenských dejín. Nielen to, knihu prekladá aj do niektorých
svetových jazykov, aby jej rozumelo aj potomstvo roztrúsené v cudzine. Po dokončení sa vyslovil: „Mať auto, akokoľvek luxusné a drahé, to je dnes nič. Mať však knihu –
to je niečo. To je výnimočné. Koľko ľudí môže povedať, že
má knihu?“
Iste nie je mnoho tých, ktorí vydali nejakú knihu.
Ešte menej je však tých, ktorí dali zhotoviť sochu. Jedným
z nich je pán Jozef Mikuš. Prasynovec martýra Štefana
Mikuša, prvé dieťa prvej SR, no najmä iniciátor a sponzor
celej akcie.
Socha, ktorú dnes odhaľujeme, je teda nielen spomienkou na jej originál z roku 1944, ale najmä veľkou
investíciou do budúcnosti. Je venovaná nielen Štefanovi
Mikušovi, Hlinkovmu záchrancovi, ale predovšetkým našim deťom, potomkom. Je to svetlo do budúcnosti. Všetkým našim ľuďom, ktorí na nej budú vidieť, že aj spomedzi jednoduchých ľudí, dedinčanov, bez titulov, majetkov,
môžu vyrásť veľké osobnosti a veľké vzory.
Pánovi Jozefovi Mikušovi za to patrí vďaka.
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Vtedy pred sto rokmi

Príhovor historika Martina Lacka na odhaľovaní sochy martýra Štefana Mikuša
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Nezabúdame…

âlenovia v˘boru regionálnej poboãky PV ZPKO v Trnave
sa stretli 9. júna vo svojej kancelárii a potom sa vybrali do neìalek˘ch Bohdanoviec nad Trnavou. Pri pamätníku politick˘m
väzÀom a obetiam násilnej kolektivizácie poloÏili veniec
a s pietou si pripomenuli roky nástupu neslobody.
Pamätník bol ako memento pre ìal‰ie generácie odhalen˘ 10. mája 2014. Dala ho vyhotoviÈ a aj ho financovala pani
Mária Brani‰ová, ãlenka PV ZPKO. Touto cestou ju pozdravujeme a ìakujeme jej. âlenovia v˘boru sa pri pamätníku stretávajú kaÏd˘ rok. Iba v roku 2020 osirel a to zo známych
dôvodov – koronavírusu. Napriek tomu, Ïe kolektivizácia
postihla celé slovenské roºníctvo, pamätník jej obetiam je na
Slovensku ojedinel˘.
Na snímke zºava Beáta ëureková, Jana Masafiová
a Eva Hluchová, ãlenky v˘boru regionálnej poboãky PV ZPK
v Trnave.
Eva Hluchová
● Pri pamätníku v Bohdanovciach nad Trnavou

Prázdno
po Tonkovi
Malackom

Na cintoríne v ·enkviciach,
pri ãerstvom hrobe b˘valého dlhoroãného podpredsedu PV
ZPKO Antona Malackého, spomínali ãlenovia v˘boru regionálnej poboãky PV ZPKO v Pezinku. Zºava Eva Hermanová, Emília Malacká, Ida Nayová
a Jozef Herman.
(jh)

osloven˘ch sa nám to podarilo aÏ po zaloÏení poboãky
Svetového zdruÏenia b˘val˘ch ãeskoslovensk˘ch politick˘ch
väzÀov na Slovensku.“
Na snímke zºava: Elena Baãkorová, ãlenka predsedníctva SZBPV, Jana ·varcová-Brejková, sestra usmrteného
Ondreja Brejku, Vladimír Brejka, brat usmrteného, Peter
Klyuãkoviã, ãlen KPVS a Franti‰ek Bednár, predseda
SZBPV.
(red)

roãník 31 ● jún 2021

V Kežmarku bez fanfár
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V KeÏmarku, na starom historickom cintoríne, sa 8.
júna tohto roku konala symbolická pietna spomienka
pri Pamätníku usmrten˘ch na hraniciach v rokoch
1948-1989. Z dôvodu diskriminaãného zníÏenia dotácie na ãinnosÈ zdruÏenia sa pietna spomienka konala
len za úãastí rodinn˘ch príslu‰níkov Ondreja Brejku
a niekoºk˘ch ãlenov Svetového zdruÏenia b˘val˘ch
politick˘ch väzÀov. Ch˘bala najmä mládeÏ z keÏmarsk˘ch ‰kôl.
Pamätník bol odhalen˘ v roku 2004 a je venovan˘ vy‰e
400 obetiam. Pri tomto pamätníku sú pochované aj dve
obete, ktoré boli po exhumácii z Rakúska prevezené na Slovensko - Ondrej Brejka a Milan Dlubaã. Obaja boli usmrtení
7. júla 1980. Predseda SZBPV Franti‰ek Bednár: „Po predloÏení Ïiadosti otca Ondreja Brejku som sa e‰te ako ãlen Konfederácie politick˘ch väzÀov Slovenska 12 rokov márne snaÏil, aby sa splnilo jeho prianie previesÈ telesné pozostatky
syna spolu s jeho druhom z Rakúska na Slovensko, kde by
boli dôstojne a po kresÈansky pochované. Pre nezáujem

Dodatočná rozlúčka
S nedávno zosnul˘m Ing. Jozefom Dudá‰om sa 3.
mája t. r. na cintoríne v Závadke nad Hronom rozlúãili
ãlenky regionálnej organizácie PV ZPKO v Banskej Bystrici.
KeìÏe kvôli pandemick˘m opatreniam ich úãasÈ na pohrebe nebola moÏná, vyuÏili prvú príleÏitosÈ po uvoºnení opatrení a vycestovali k hrobu svojho dlhoroãného a aktívneho
ãlena. Predsedníãka organizácie Helena Halková vyjadrila
JoÏkovi nad hrobom vìaku za prácu a ocenila jeho nezi‰tné priateºstvo. Hrob ozdobili kyticou kvetov, zapálili
zosnulému svieãky a pomodlili sa za neho. Rozlúãky sa zúãastnili Helena Halková, Anna Benãatová, Anna Fiºová, Mária Patinová a Magdaléna Meºo‰ová.
(hh)

NA AKTUÁLNU TÉMU

Odznelo v homílii dp. Jána Košiara pri príležitosti prvého výročia úmrtia Antona Semeša

Osud poznačený krutou dobou

Chcel študovať v Turíne
Nádejnú Tonkovu cestu ku kÀazstvu násilne preru‰ila
Barbarská noc v apríli 1950, keì komunistick˘ reÏim zatvoril klá‰tory muÏsk˘ch reholí. Rehoºníci boli deportovaní do
tzv. koncentraãn˘ch klá‰torov a ‰tudenti do prev˘chovn˘ch
pracovn˘ch táborov. Tonko mal dva mesiace pred maturitou, ale uÏ mal 18 rokov, a preto bol internovan˘ v Podolínci. Ako vojak bol povolan˘ do PTP (pracovno-technické
prápory) pri Libave na Morave a v Plzni. Po dohode s rehoºn˘mi predstaven˘mi z PTP u‰iel a t˘m sa stal vojensk˘m
zbehom. Chcel sa tajne dostaÈ do zahraniãia, do‰tudovaÈ
a staÈ sa kÀazom. Skr˘val sa aj tu v Dechticiach a v Kátlovciach.
Saleziánski rehoºní predstavení najmä Don Ernest
Macák podporovali snahu mlad˘ch nádejn˘ch saleziánov
a podarilo sa im organizovaÈ skupinové úteky do Rakúska
pod vedením tak˘ch odváÏnych chlapov ako bol bl. Titus
Zeman a Franti‰ek Reves. Spolu s ostatn˘mi saleziánmi sa
aj ná‰ Tonko chcel dostaÈ na ‰túdiá do Turína. Bol v tretej
skupine, ktorá sa v noci zo 8. na 9. apríla 1951pokú‰ala
cez Moravu dostaÈ do Rakúska, Ïiaº neúspe‰ne. Hladina
Moravy bola vtedy veºmi vysoká, preto sa vrátili. No
v pondelok ráno 9. apríla 1951 sa rozbehla veºká policajná
akcia. Skupiny pohraniãnej stráÏe robili prehliadky v do-

moch, na povalách i stodolách. Pochytali v‰etk˘ch, ktor˘ch
na‰li.
Anton Seme‰ bol v procese Titus Zeman a spol. odsúden˘ na 14-roãn˘ pobyt do uránov˘ch baní v Jáchymove.
Bol oznaãen˘ ako vatikánsky a americk˘ agent. V jeho
spise stálo: „Menovan˘ po Vianociach u‰iel z dovolenky
k Ameriãanom, vy‰kolil sa za agenta a ove‰an˘ samopalmi,
guºometmi a granátmi vrátil sa s cieºom rozbíjania republiky.“

Kňazom bez pastorácie
Po prepustení z väzenia pracoval ako drevorubaã na
lesnej správe v Liberci. Odtiaº sa mu neskôr podarilo dostaÈ
do firmy Matador v Bratislave. Tam dokonãil aj svoje stredo‰kolské ‰túdium a urobil si maturitu. Po ‰iestich rokoch
väzenia v Leopoldove, Ilave, Jáchymove a Pfiíbrami sa
Anton Seme‰ vrátil domov. Mal 26 rokov. Nasledujúci rok
sa oÏenil a ostal ÏiÈ v Bratislave. Zapojil sa do podzemnej
cirkvi na ãele ktorej bol tajn˘ biskup Ján Chryzostom Korec.
Zaãal tlaãiÈ zakázané náboÏenské kniÏky. Áno – rozbehol
veºké podzemné vydavateºstvo, kde pisárky písali na blany,
rotaãka v pivnici chrlila strany a celá rodina skladala knihy.
On ich potom viazal a ‰íril. V tejto oblasti bol Tonko odváÏny a schopn˘ podnikateº. Jeho zásluhou sa do rúk ãitateºov
dostávali nielen informácie o Ïivote Cirkvi vo svete, ale aj
moderná náboÏenská literatúra.
Jeho túÏba staÈ sa kÀazom nikdy nevyhasla a splnila sa
v roku 1975 vìaka stretnutiam a rozhovorom s priateºom
a teológom Jánom KrajÀákom, ktor˘ mal podobn˘ Ïivotn˘
príbeh. S jeho podporou a povzbudením Anton Seme‰ tajne absolvoval teologické ‰túdium a biskup tajnej Cirkvi,
bazilián Nikodém Mikulá‰ Krett OSBM, ho vysvätil za kÀaza
Katolíckej cirkvi v˘chodného obradu.
Po páde totality pri‰la z Vatikánu v˘zva, aby tajne vysvätení kÀazi absolvovali vysviacku e‰te raz, podmieneãne,
sub conditione. V tom ãase bol uÏ Anton Seme‰ dôchodca,
v˘zvu neprijal a preto nebol zaraden˘ do pastorácie. O celej situácii vedel vtedy najvy‰‰í predstaviteº podzemn˘ch cirkevn˘ch ‰truktúr biskup, neskôr kardinál, Ján Chryzostom
Korec. TotiÏ aj kÀazstvo Antona Seme‰a i‰lo v línii Korcovej
apo‰tolskej postupnosti.
NemôÏeme nespomenúÈ Tonkov trval˘ záujem o históriu. Vlastn˘m úsilím sa vypracoval na vynikajúceho odborníka v oblasti najstar‰ích dejín kresÈanstva na Slovensku,
predcyrilo-metodského obdobia. Jeho kniha Nie sme tu
odvãera vy‰la v dvoch vydaniach.
Po páde komunizmu sa s plnou energiou venoval
budovaniu Gréckokatolíckej cirkvi teraz uÏ v podmienkach slobodnej ãinnosti a rozvoja. Má nedoceniteºn˘
podiel na vybudovaní bohatej kniÏnice (vy‰e 13 000 zväzkov) pri Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Pre‰ove.
Bol ochotn˘m poradcom a pomocníkom mlad˘m bohoslovcom.
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Seme‰ovci mali a majú ‰tyroch synov: Bystríka, Marka,
Radoslava a Gabriela. Napriek tomu, Ïe Tonko, môj vzácny
priateº, nemohol u saleziánov riadne slúÏiÈ, nikdy neprestal
hºadaÈ cesty, ako sa aktívne zapojiÈ do budovania Cirkvi. Po
Barbarskej noci v roku 1950 to bola podzemná cirkev.
Ilegálna a tajná, lebo boli ãasy, keì nebola vÏdy sloboda,
keì sa nedalo slobodne praktizovaÈ náboÏenstvo, pretoÏe
bolo povaÏované za nepriateºa ‰tátu.
Dnes sme v situácii, keì na základe pseudo-zdravotníckych odborníkov sa urãité skupiny ºudí znovu snaÏia postaviÈ Cirkev do svetla nepriateºa spoloãnosti. V‰etko je im
dnes dobré a uÏitoãné na to, aby dosiahli svoj cieº – vyhnaÈ
veriacich zo svätej om‰e. Tvrdia, Ïe virtualita v televízii ãi na
youtube musí staãiÈ. Îijeme v ãase covidovej diktatúry.
Îivotné osudy Antona Seme‰a boli v˘razne poznaãené
krutou dobou. Bolo to obdobie, keì kaÏd˘ pred novembrom ’89 bol vystaven˘ nároãn˘m skú‰kam, kde sa tvrdo
preverovala sila charakterov. Je len málo jednotlivcov, ktorí
zloÏili maturitu s tak˘mi skvel˘mi v˘sledkami ako ná‰ brat
a priateº, Tono Seme‰.
Narodil sa v LoÏíne na Zemplíne 30. januára 1930. Po
ºudovej ‰kole doma ‰tudoval na Gymnáziu v Michalovciach
a b˘val u saleziánov. Tam si ho získal Don Bosco a preto sa
rozhodol vstúpiÈ k nim. Tu sa zaãína prejavovaÈ jeho túÏba
po kÀazskom a aj po rehoºnom povolaní. Oslovil ho duchovno-pastoraãn˘ ‰t˘l saleziánskej rehole. Z piatej triedy
gymnázia v Michalovciach pre‰iel v roku 1946 do Hodov
pri Galante; je to ãas jeho rehoºnej saleziánskej formácie.
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Mravne padlí kňazi útočia na Vojtaššáka
Vlani 3. júna uplynulo sedemdesiat rokov od zaistenia spi‰ského biskupa Jána Vojtá‰‰áka ·tátnou bezpeãnosÈou. Otázkou je,
ão spôsobilo, Ïe mu hlavnoprúdové médiá práve tohto roku venovali toºkú pozornosÈ. Nejde o jubileum, teda o ão? B˘val˘ katolícky kÀaz Miroslav Kocúr, spoluzakladateº strany Progresívne Slovensko, publikoval 14. mája t.r. na stránkach Denníka N ãlánok
o Vojta‰‰ákovi pod názvom Jána Vojta‰‰áka chcú predsa len blahoreãiÈ. O t˘ÏdeÀ neskôr vy‰iel na stránkach tohto denníka ãlánok
tieÏ od b˘valého katolíckeho kÀaza Mariána Balázsa pod názvom
·ovinista, arizátor a spolutvorca ºudáckeho reÏimu má byÈ blahoreãen˘? To naozaj? Vari sa ani netreba viac zmieÀovaÈ o obsahu
ãlánku, samotn˘ názov hovorí o tom, ak˘ kategorick˘ postoj k Vojta‰‰ákovi prechováva Balázs. V minulosti bol ãlenom franti‰kánskeho rádu a publikoval
pod menom Ján Krstiteº
Balázs. Pamätáme si ho
ako predsedu Zboru poradcov predsedníãky vlády SR
Ivety Radiãovej a sama sa
pochválila, Ïe bol jej osobn˘m spovedníkom. Kocúr
i Balázs odi‰li z Cirkvi, neuniesli bremeno sºubu. Nie
sú jediní, ão dali zbohom
tvrdému kÀazskému povolaniu a vrhli sa v ústrety
svetskej kariére. Majú v‰ak
morálne právo súdiÈ takú
mravnú autoritu, akou biskup Ján Vojta‰‰ák bezosporu bol?
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Odolal komunistom, zostal verný Cirkvi
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Trochu prekvapuje reakcia Katolíckych novín na publikované
ãlánky, lebo sa uchyºuje iba k uverejneniu stanoviska administrátora Spi‰skej diecézy Jána Kubo‰a a postulátora procesu blahoreãenia Petra Jurãagu: „Îivot BoÏieho sluhu biskupa Jána Vojta‰‰áka je
potrebné vnímaÈ v jeho celistvosti a smerovaní k svätosti so v‰etk˘mi kladmi i nedostatkami.“ ëalej sa v stanovisku uvádza, Ïe vytrhnúÈ ist˘ úsek Ïivota nevedie k pravdivému obrazu tejto osobnosti
a pripomínajú, Ïe „Ján Vojta‰‰ák bol v roku 1990 rehabilitovan˘
a jeho meno sa oãistilo od v‰etk˘ch nepravdiv˘ch obvinení.“
Obsiahlu monografiu spi‰ského biskupa Jána Vojta‰‰áka pod
názvom S v˘razom lásky trvám vydal v roku 2015 cirkevn˘ historik
ªuboslav Hromják. V úvode knihy nitriansky biskup Viliam Judák
o Vojta‰‰ákovi uvádza: „Od jeho narodenia 14. novembra 1877
do posledného v˘dychu 4. augusta 1965 uplynulo takmer 88 rokov, naplnen˘ch jednak láskou k Bohu i k ºuìom, ale poznaãen˘ch
aj nespravodlivosÈou, ºudskou zlobou, ktorá ho mala za „zloãinca
a protiºudového biskupa“. Kto v‰ak len trocha hºadá pravdu, nemôÏe pochybovaÈ o jeho vrcholnej láske, svätom Ïivote a muãeníctve.“ Veºmi dôleÏitá je pasáÏ, v ktorej tvrdí, Ïe „biskup Ján Vojta‰‰ák, stál pred voºbou: ostaÈ vern˘m Bohu alebo poslúÏiÈ komunistickému reÏimu. Ak by neodolal ponuke pohodlného Ïivota zo

strany komunistov, nemusel ísÈ vôbec do väzenia. J. Vojta‰‰ák ponuku poslúÏiÈ komunistom svojou autoritou skutoãne mal, ale odmietol ju. Volil vernosÈ Cirkvi, pápeÏovi a pritom tu‰il, ão ho za to
ãaká. Toto presvedãenie o muãeníctve biskupa J. Vojta‰‰áka je
u mnoh˘ch, ktorí ho poznali. Svedãia o tom aj mnohé historické
dokumenty.“

Fried nesplácal pôžičku za kúpele
Archivár Ivan Chalupeck˘ publikáciou Biskup Ján Vojta‰‰ák
z roku 2009 tieÏ prispel k pravdivému obrazu spi‰ského biskupa.
Znaãnú ãasÈ diela venuje Chalupeck˘ knihe autorov Ján Hlavinka,
Ivan Kamenec: Spory o biskupa Vojta‰‰áka. Dôvodom napísania
podºa autora „bola pravdepodobne skutoãnosÈ, Ïe v Ústave pamäti národa sa v tom ãase dokonãilo spracovanie arizaãného procesu a publikovanie arizátorov, medzi ktor˘mi sa vyskytuje aj Spi‰ské biskupstvo“. Chalupeck˘ sa pozastavuje nad t˘m, ão viedlo
autorov k veºmi emotívnemu a sugestívnemu rozsudku: „Fakt, Ïe
biskupstvom arizované kúpele boli v zlom technickom stave a neboli rentabilné, niã nemení na skutoãnosti, Ïe boli predmetom arizácie teda rasovo motivovanej majetkovej perzekúcie zo strany ºudáckeho reÏimu, namierenej proti konkrétnej osobe. Kúpele totiÏ
neboli arizované preto, Ïe boli v zlom stave, ale preto, Ïe patrili Ladislavovi Friedovi, ktor˘ bol Ïidovského pôvodu.“ Naão boli biskupstvu kúpele? Na b˘vanie i oddych pre bohoslovcov, ‰tudentov,
profesorov i star˘ch kÀazov. Keì kúpele zostali opustené, biskupstvo ich chcelo riadne kúpiÈ. KeìÏe v tom ãase boli kúpele vyhlásené za Ïidovsk˘ majetok, nebolo ich moÏné získaÈ in˘m právnym
spôsobom ako arizáciou.
Chalupeck˘ dokazuje, Ïe „v ·tátnom archíve v Levoãi je Ïaloba Spi‰skej úverovej banky proti Ladislavovi Friedovi o splatenie dlhu, ktor˘ voãi nej mal“. ëalej Chalupeck˘ veºmi podrobne opisuje
udalosti okolo Baldovsk˘ch kúpeºov. Z nich vypl˘va, Ïe Fried si na
kúpele zobral pôÏiãku, ibaÏe odi‰iel do Palestíny a kúpele pre‰li
pod nútenú správu. Po vojne sa o majetok prihlásil tak, ako iní
vlastníci Ïidovského pôvodu. Napríklad spolumajiteº bratislavského
Manderláku, za ktorého úver splatil ‰tát, za Frieda Spi‰ské biskupstvo.
Chalupeck˘ „pre lep‰ie poznanie vnútra“ Vojta‰‰áka cituje zo
spomienok ThDr. Michala Mrkvu, ktor˘ bol niekoºko rokov profesorom na Vysokej ‰kole bohosloveckej v Spi‰skej Kapitule „v dôsledku ãoho Vojta‰‰áka dobre poznal“. Podºa Mrkvu bol Vojta‰‰ák
„ohromne skromn˘ ãlovek... bol aj dosÈ tvrdohlav˘... bol tuh˘m
vlastencom“. No to neznamená, Ïe bol ‰ovinistom, ako tvrdí
Balázs. Îe sa zastával slovensk˘ch kÀazov na Poºskom zabratom
slovenskom území bola jeho povinnosÈ, ako ich b˘valého biskupa.
Z ak˘ch prameÀov ãerpali b˘valí kÀazi, keì z Vojta‰‰áka urobili kreatúru, takmer ako spisovateº Ladislav MÀaãko, ktorého spomína Mrkva: „A z toho puritána na‰e súdnictvo v roku r. 1951
urobilo veºkého poÏivaãníka a na‰iel sa aj spisovateº (MÀaãko), ktor˘ z neho urobil nemravníka.“ No to bolo v päÈdesiatych rokoch
minulého storoãia!
Napriek útoku mravne padl˘ch kÀazov voãi biskupovi Vojta‰‰ákovi, jeho „proces blahoreãenia pokraãuje rímskou fázou“,
Eva Zelenayová
dodáva Spi‰ské biskupstvo.

KULTÚRA

Trianon – zmena stratégie?

Karanténa po Trianone sa vraj skončila
Pred rokom Orbán doslova povedal aj toto: „âo patrí
spolu, to sa spojí, rovnako je pravdou, Ïe ão nepatrí spolu,
to sa aj rozpadne. Maìari podobne ako ºudské srdce sa raz
stiahnu, inokedy sa roztiahnu. StráÏme Karpatskú kotlinu
dôstojne, pretoÏe to je aj na‰im poslaním. Na‰a fajta je neoblomná, húÏevnatá a bystrá, preto nielen sme to zvládli,
ale dnes znova vyhrávame. Maìari si uÏ nikdy nemôÏu dovoliÈ luxus slabosti. Nám vÏdy môÏe patriÈ iba to, ão dokáÏeme aj ochrániÈ. Preto pre nás kaÏd˘ zápas trvá aÏ dovtedy,
pokiaº ho nevyhráme. Nasledujúce desaÈroãie nebude
o úbytku a stratách, ale o rozmachu a budovaní krajiny. Svet
je v pohybe, pruÏiny na‰ej Európskej únie v⁄zgajú a teraz
oãakáva, Ïe sa zachráni pomocou salto mortale. Zrodí sa
nov˘ poriadok. Pochopme hæbky zmien uplynul˘ch desaÈ rokov, v ktor˘ch sme na‰im susedom dokázali, Ïe keì Ïivotná
sila ãastí maìarského národa sa spoãíta, to nie je v˘hodné
iba pre nás, ale aj pre nich. Nezºaknime sa toho, ão vidíme:
my sme tí, na ktor˘ch sme ãakali. Áno, my sme tí, ktorí otoãia osud Maìarska. MôÏeme dúfaÈ, Ïe na‰a generácia, ‰tvrtá generácia od Trianonu e‰te naplní svoje poslanie a Maìarsko privedie aÏ k bránam víÈazstva. Ale rozhodujúcu
bitku musí vybojovaÈ generácia po nás, piata generácia po
Trianone. âakajú na vás veºké ãasy. Pripravujte sa, kaÏd˘
deÀ sa pripravujte. Maìarsko predov‰etk˘m, Pán Boh nad
nami. Maìarsko do toho, Maìari do toho! Zaãal sa návrat
Maìarov do ich vlasti. V porovnaní so Západnou Európou

sme ostrovom pokoja a bezpeãnosti. Aby tomu bolo tak aj
naìalej, r˘chlo napreduje aj budovanie novej maìarskej
armády. Sila kráãa spolu so zodpovednosÈou, a my si uvedomujeme bremeno na‰ej zodpovednosti. Sto rokov trvajúca
karanténa po Trianone sa skonãila.“

Máme silu sami si vládnuť?
V‰imli ste si? „Budovanie novej maìarskej armády“,
„sto rokov trvajúca karanténa sa skonãila“ a Ïe „rozhodujúcu bitku musí vybojovaÈ generácia po nás, piata generácia“?
KeìÏe slovenské oficiálne in‰titúcie niã, pokúsil som sa
vtedy odpovedaÈ ako slovensk˘ obãan, prednedávnom
predseda Matice slovenskej: Ak dá Boh, budeme ÏiÈ naìalej
vedºa seba, a len Ten pozná formy na‰ej budúcej spolupráce. Ak v‰ak vidíte odkaz sv. ·tefana v tom, Ïe Karpatskú
kotlinu chcete urobiÈ „veºkou spoloãne s národmi, s ktor˘mi
v nej spolunaÏívame“, musíte pamätaÈ aj na jeho „mandát“, ktor˘ odovzdal svojmu synovi Imrichovi: „Kráºovstvo
jedného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké. Keby si
sa usiloval rozboriÈ to, ão som ja vybudoval, kráºovstvo iste
utrpí veºkú ‰kodu“. Vyhlásili ste: „Maìari, sme v˘znamn˘
národ, budujúci kultúru a schopn˘ vytváraÈ ‰tát.“ DokáÏete
v‰ak vytváraÈ ‰tát, v ktorom môÏu pokojne ÏiÈ národnostné
men‰iny, ãi dokonca iné národy? ·tatistiky a napokon i Trianon hovoria, Ïe nie. Pokiaº to nedokáÏete pochopiÈ, úprimne sa obávam, Ïe sa ani len nepriblíÏime k ãasom, keì na‰e
v˘hry boli spoloãn˘mi, aj va‰imi v˘hrami a prehry rovnako.
DokáÏe sa vá‰ národ, ale aj vy sám, prid⁄ÏaÈ múdrych my‰lienok, ktoré ste prezentovali o jednotlivcovi, ale ktoré platia aj
o národe? „Zapamätaj si, Ïe kaÏd˘ národ je rovn˘ s in˘m,
a niã iné ho nepozdvihne, jedine pokora, a niã iné ho
neuvrhne, jedine p˘cha a nenávisÈ.“ Lebo „pred spravodlivosÈou dejín neuniknú ani tí najväã‰í“ – aj toto je vá‰ citát.
MoÏno sme natoºko um⁄tvení takzvanou pandémiou,
Ïe si ani nev‰ímame, aké plány sa kujú navôkol. Globalizácia
neobchádza ani Slovensko a nadobúda podobu, ktorá vyvoláva otázky typu, ãi e‰te máme silu spravovaÈ päÈmiliónov˘
národ sami?
Marián Tkáã
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V kaÏdom ãase ide vÏdy aj o budúcnosÈ.
Aj o budúcnosÈ Slovenska. Zaãiatkom júna uÏ
po stoprv˘ raz plakali na juhu - u susedov,
ale aj v na‰ich juhoslovensk˘ch „komunitách“ nad mliekom, ktoré sa rozlialo v Trianone 4. júna 1920. Vtedy a tam sa rozhodlo
o na‰ich juÏn˘ch hraniciach. Dá sa to povedaÈ
aj tak, Ïe Martinská deklarácia z 30. októbra 1918 by bola
„zdrapom papiera“, nebyÈ Trianonu. Napriek tomu my si to
ani nepripomíname (4. jún nie je u nás pamätn˘m dÀom),
no na‰i juÏní susedia nezabúdajú a ustaviãne vysielajú signály, Ïe im to jedno nie je. Akurát Ïe spôsob úsilia o „navrátenie“ Felvidéku sa zmenil.
Vlani, pri stom v˘roãí Trianonu, maìarsk˘ premiér Viktor Orbán predniesol svoju reã 6. júna 2020 priamo na slovensko-maìarskej hranici pri Slovenskom Novom Meste. UÏ
len z tohto faktu sa dá záujem Maìarska jednoznaãne ãítaÈ.
Ak na jednej strane - v‰etka ãesÈ, ako sa Orbán stará o v‰etk˘ch Maìarov a dokonca je ak˘msi „Psohlavcom“ brániacim juÏné hranice strednej Európy, z jeho sofistikovaného
plánu na obnovu „Veºkého Maìarska“ trãí rafinovanosÈ,
chuÈ panovaÈ nad in˘mi a nechuÈ prispôsobiÈ sa. Veì uÏ aj
taká maliãkosÈ: zatiaº ão cel˘ svet hovorí hre s pukom na ºade „hokej“, v na‰ej hokejovej lige hrá maìarské muÏstvo
„jégkorong“ (studen˘ kotúã?).
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NÁŠ ROZHOVOR

Dnešná moc sa neveľmi líši od komunistickej
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Pokraãovanie z 1. strany
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Nepochybujem o kvalite na‰ej
Ïiadosti a dôvodoch, preto si osobne
cez infozákon vyÏiadam od rezortu
presnú metodiku udeºovania dotácií,
v˘poãtu, kritériá, ich „váhu“ a zdôvodnenie ‰krtov zo Ïiadosti. Ak tam
bola svojvôºa, dúfam, Ïe ju odhalíme
a Ïe budú konzekvencie.
● âo bolo oficiálne dôvodom
na drastické aÏ likvidaãné zníÏenie finanãnej dotácie od ‰tátu, na
ktorú majú politickí väzni aj zákonn˘ nárok?
Konkrétnosti od ministerstva
vnútra nepoznám, ani nám nesprístupnilo dôvody, ale ak vychádzam
z predchádzajúcej listovej komunikácie s MV SR, tak utajovaní udavaãi
údajne namietali, Ïe uverejÀujeme
hoaxy, akési fake news a kritizujeme
udeºovanie ‰tátnych vyznamenaní.
To posledné je prirodzené vzhºadom
na fakt, ak rôzne pochybné antinárodné persóny sa hrdia oceneniami
‰tátu, za ktor˘ ani nebojovali, ani ho
nechceli a skutoãné osobnosti a morálne elity národa – politickí väzni –
sú na okraji záujmu. Niekoºkokrát
prezidentsk˘ palác aj úrad vlády zamietli na‰e nominácie na udelenie
‰tátnych vyznamenaní. Spomeniem
nebohú Anku Fodorovú, ·tefana Nováka ãi Arpáda Tarnóczyho a ìal‰ích.
● Aké ìal‰ie dôvody by sa
mohli skr˘vaÈ za t˘mto atakom
na prácu politick˘ch väzÀov?
UÏ dlh‰ie sme sledovali ofenzívu
niektor˘ch angaÏovan˘ch kultúrnych
komunistov (neomarxistov) z tretieho
sektora voãi na‰ej organizácii, ktorá
pri udrÏiavaní svedectva na ideologické zloãiny, práve cez ãasopis Svedectvo, odhaºovala na jednej novinovej
strane zo ‰estnástich (asi 5% obsahu) v komentároch podobné tendencie, ktoré nás znepokojovali, pretoÏe
sme nieão identické zaÏili na vlastnej
koÏi a viedli k nastoleniu komunistickej totality. Faktom je, Ïe deti a vnuci
b˘val˘ch e‰tebákov a pohlavárov sú
dnes infiltrovaní v kºúãov˘ch pozíciách ‰tátu a mnohí z nich sú aj majetní ºudia, takÏe svietenie na ich tieÀ

Rafael Rafaj na väzenskom cintoríne v Leopoldove.
Foto Eva Zelenayová

minulosti im prekáÏalo. Druh˘m
dôvodom je trend nástupu liberálnoºaviãiarskych (progresívnych) názorov
a ideológií, aj vìaka dlhodobej indoktrinácii Ïiakov na ‰kolách t˘mito izmami.
● âo z tejto (ne)rovnice vychádza?
Îe ak by sme len „drÏali hubu
a krok“ (ako sa to oãakáva), popreli
by sme vlastnú existenciu a pamiatku
i svedectvo t˘ch, ktorí obetovali za
pravdu svoju slobodu, kariéru svoju
aj svojich detí, ‰Èastie a mnohí aj Ïivot. Morálne nemôÏeme dopustiÈ
návrat nijakej totality a toto zjavne
niekomu prekáÏa, pretoÏe svedectvo
politick˘ch väzÀov reÏe do Ïivého
a je nespochybniteºné. V podstate
odboj pokraãuje ìalej, pretoÏe pokraãujú aj totalitné maniere – buì ºudí alebo aj systému.
● Myslíte si, Ïe pozície t˘chto
ºudí a skupín majú tak˘to vplyv?
KaÏdá ideológia a totalita potrebujú na svoju ãinnosÈ médiá a propagandu. A tak angaÏovaní novinári
prevaÏne z liberálnych médií, vlastnen˘ch milionármi alebo globálnymi

korporáciami, podºa odpovede z ministerstva vnútra (na na‰u ÏiadosÈ
v rámci infozákona), ako z éry temnej totality údajne atakovali ministerstvo s podnetmi na na‰u publikaãnú
ãinnosÈ aj so závermi, aby nás prestal
‰tát financovaÈ a de fakto, aby na
nás spáchali organizaãnú eutanáziu.
AntikampaÀ proti ná‰mu svedectvu
doby sa zaãala niekoºk˘mi ‰tvav˘mi
ãlánkami Denníka N, SME a dielo
skazy dokonal korporátny portál
Aktuality.sk.
● Takáto antikampaÀ musela
maÈ svoju objednávku, cieº...
âi ãlánky vznikli z osobnej angaÏovanosti alebo na objednávku neviem, ale charakter a ‰t˘l ãlánku sú
difamaãné (pozn. po‰kodzujúce ãesÈ,
hanobiace). Autorka hejtujúcich ãlánkov z Aktualít.sk Ivana Heãková
v ãlánku „Prehodnotia financovanie
sporného periodika“ (26.2.2021)
spokojne kon‰tatovala, Ïe „ministerstvo vnútra pod vedením Mikulca sa
zaoberalo publikaãn˘mi aktivitami
zdruÏenia“ uÏ minul˘ rok. Zaujímav˘
je fakt, Ïe autorka pamfletu vedela
tri a pol mesiaca pred nami, Ïe nám
rezort drasticky zo‰krtá dotáciu,
presnej‰ie, podºa na‰ich informácií
mal takúto osobnú aktivitu vyvinúÈ
samotn˘ minister, politick˘ nominant. P˘tam sa, kam sme sa to dostali, keì angaÏované médiá a uniformovan˘ rezort „hodnotia“ obsahovú ãinnosÈ ãasopisov, konkrétne
ãlánky, vyjadrenia, citácie ãi názorové
postoje? Máme si myslieÈ, Ïe tu po
30 rokoch opäÈ pôsobí ideopolícia
alebo pohrobok b˘valého Úradu pre
tlaã a informácie z éry b˘valej totality? Máme azda ãlánky zasielaÈ na
ideologické odobrenie, Ïe sú politicky korektné pánovi ministrovi a on
nám láskavo nejaké pasáÏe vy‰krtá,
lebo nechápeme, kam vejú vetry?
Veì ako inak hodnotiÈ odpoveì generálneho riaditeºa Adriána J., Ïe
„ministerstvo vnútra má tieÏ v˘hrady
k obsahu niektor˘ch ãlánkov ãasopisu“? Veì to je popretie Novembra
89 a âl.26 Ústavy, vrátane zákazu
cenzúry!

● Ministerstvo sa samo
usvedãilo z aktivity, ktorá je nezluãiteºná s demokraciou, kde sa
re‰pektuje sloboda slova i prejavu, kde kádrovanie ãi cenzúra
ãlánkov sú neprípustné.
Presne tak. Je to smutn˘ obraz
a odraz toho, ão sa dnes nielen v politike, ale aj v médiách a spoloãnosti
deje a potvrdenie správnosti na‰ej redakãnej aj postojovej línie. My sa zastra‰iÈ nedáme, aj keì toto sú uÏ aktivity na úrovni cielenej organizaãnej
genocídy a názorového rasizmu diskriminovaÈ a zlikvidovaÈ kritick˘ hlas
svedectva t˘ch, ktorí o totalitn˘ch
praktikách vedia najviac z vlastnej
skúsenosti. Îivotná skúsenosÈ je argument a fakt pravdy sám o sebe.
Nech skúsia polemizovaÈ, Ïe to tak
nie je s ºuìmi, ão preÏili holocaust...
My vieme o t˘chto totalitn˘ch, eliminaãn˘ch ãi nátlakov˘ch praktikách
najviac. Pripadám si ako keby sme
pôsobili v ilegalite a vydávali samizdat, ktor˘ sa nepáãi elitám ‰tátu. Jedin˘ rozdiel je, Ïe vonku nevejú ãervené zástavy s kosákom a kladivom,
ale vo vládnych budovách mnohí ºudia rovnako rozm˘‰ºajú a Ïiaº, aj konajú. OpäÈ „v mene republiky“...
● Si absolvent katedry Ïurnalistiky, ão si o tom profesionálne
myslí‰?
V‰eobecn˘m faktom je, Ïe isté

Rafael Rafaj vo svojej pracovni.

skupiny vyvíjajú aktivity na prepisovanie dejín, ktoré prispôsobujú – rovnako ako pred rokom ’89 – aktuálnej
geopolitke. Ale k mediálnym ‰tvaniciam. Nie som v redakãnej rade Svedectva, ale ako profesionál, novinár,
publicista môÏem povedaÈ, Ïe som
na nijaké „m˘ty a kon‰pirácie“ ako
ãitateº nenarazil. Pravda a polemika
sa potvrdzujú vÏdy aÏ ãasom. Spravil
som si odbornú kvantitatívnu obsahovú anal˘zu niekoºk˘ch ãísiel, ktorá
vyvracia zavádzajúce tvrdenia ministerstva, Ïe sa údajne Svedectvo venuje viac politike ako histórii. Ale takto
to chodí, keì sa polícia mie‰a do Ïurnalistiky.
● Na Slovensku pôsobia ‰tyri
zdruÏenia, ktor˘ch ãlenovia sa
svojím spôsobom aktívne zapojili do odboja ãi uÏ protifa‰istického alebo protikomunistického
alebo sú ich nasledovníkmi. Sú
to Slovensk˘ zväz protifa‰istick˘ch bojovníkov, Politickí väzni
Zväzu protikomunistického odboja, Konfederácia politick˘ch
väzÀov Slovenska a Svetové
zdruÏenie b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov. Najvy‰‰iu ‰tátnu dotáciu
dostáva SZPB, PV ZPKO a KPVS
dostávali
takmer
rovnako
a SZBPV podstatne menej. Nikdy
sa v‰ak nestalo, aby PV ZPKO,
najstar‰ia organizácia politick˘ch

väzÀov, dostala o polovicu finanãn˘ch prostriedkov menej,
neÏ KPVS. Predseda SZBPV Franti‰ek Bednár je dokonca presvedãen˘, Ïe ide o hrubú diskrimináciu ‰tátu a je pripraven˘ podaÈ
v tomto smere Ïalobu na ‰tát.
Ako sa s touto situáciou vyrovnáva PV ZPKO?
UÏ pri páde totality bolo zrejmé,
Ïe nové mocenské elity nemajú
záujem o skúsenosti b˘val˘ch politick˘ch väzÀov, ani ich nechceli pustiÈ
do riadenia spoloãnosti. Na námestiach reãnil hoc-kto, ale nie tí, na
ktor˘ch sa reÏim najviac vybúril
a ktorí sa najviac priãinili o jeho pád.
Pravda, aÏ na v˘nimky salónnych
disidentov, najmä z prostredia Havla.
Tento trend pokraãoval naÈahovaním
nadstavby od‰kodÀovacej legislatívy.
Keì sa lámal chlieb, mala dostaÈ
organizácia politick˘ch väzÀov systémové od‰kodnenie v podobe úãasti
na majetku z privatizácie. B˘valí
transformovaní komunisti to preklopili na finanãn˘ pau‰ál od ‰tátu na
ãinnosÈ, podobne ako to mali protifa‰istickí bojovníci. A tak sme ostali
odkázaní na politické posudky, ktoré
dospeli aÏ do ‰tádia, keì si niekto
nam˘‰ºa, Ïe on nám nieão dáva.
Nám ‰tát dlhuje a nie sme nikoho
Ïobráci ani „poníÏen˘ sluÏobník“ nijakého vládneho úradníka. Verím, Ïe
tento stav sa zmení po v˘mene tejto
angaÏovanej garnitúry. Zlom a prvú
sekeru do rozpoãtu politick˘ch väzÀov paradoxne zaÈala garnitúra
KDH, ktoré malo vo svojich radoch
viacero väzÀov. Za ministra Lip‰ica
do‰lo k prv˘m drastick˘m ‰krtom
ako následok odãlenenia sa marginálnej ãasti ãlenov, ktorí chceli byÈ
viac „kádehácki“. Myslím, Ïe teraz
pri‰la druhá vlna vírusu názorového,
aj politického kádrovania politick˘ch
väzÀov. Mnohí z nás v tom vidia
rovnak˘ fanatizmus ako predvádzali
niektorí najhorlivej‰í politruci, e‰tebáci a súdruhovia. Verím, Ïe raz sa
dozvieme aj to, ãi nedo‰lo pri t˘chto
zásahoch nielen k diskriminácii, ale
aj k zneuÏitiu právomocí verejn˘ch
ãiniteºov.

Foto archív
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Mocipáni to dávajú najavo nepriamou úmerou: ãím viac si nám
nepohodln˘, t˘m menej ti dáme na
ãinnosÈ. Ale kedy boli politickí väzni
a ich hlas svedomia, svedectva
a skúsenosti po srsti? Odboj a boj
za pravdu máme jednoducho v génoch.
● Niektoré okolnosti naznaãujú
protekcionizmus
voãi
KPVS. Organizácia na svojej
stránke uvádza ako predsedu
Petra Sandtnera, ale Branislava
Borovského ako podpredsedu
povereného vedením. IbaÏe Borovsk˘ je v súãasnosti prednostom Okresného úradu v Bratislave, ãiÏe zamestnancom MV
SR. Mohla maÈ vplyv na dotácie
organizáciám politick˘ch väzÀov táto okolnosÈ?
VylúãiÈ to nemôÏeme, kamarát‰afty sú na malom Slovensku so zasiatou takmer novou „triednou“
nenávisÈou beÏn˘m negatívnym javom. Ale primárne sú trendy „tam
hore“, ktoré sa prená‰ajú angaÏovan˘mi novinármi a médiami na
formovanie ãi manipuláciu verejnej
mienky v Ïelanej línii. Tieto nové
vetry paradoxne fúkajú z neomarxistického Západu, ktor˘ ovládli
ideológie na rozvrat tradiãnej rodiny, konzervatívnych hodnôt, kresÈanskej viery a na povinné zdieºanie
politicky korektn˘ch jednofarebn˘ch názorov. Nechcem kádrovaÈ,
pretoÏe toho pána nepoznám, ale
fakt, Ïe vládna strana vyberala cez
svojich poslancov drvivú väã‰inu
budúcich prednostov dáva jasnú
odpoveì, kde hºadaÈ zakopaného
psa. Aj na tejto skutoãnosti sa odkr˘va podobná falo‰nosÈ toho, ão
je vo vnútri a toho, ão sa maºuje
navonok, ako bola aj v b˘valom totalitnom reÏime. V‰etci sa len na
nieão hrajú, iné rozprávajú a iné
konajú. Ale to tieÏ poznáme z minulosti.
KeìÏe na t˘chto maliãkostiach
sa nakoniec vybudoval totalitn˘

systém, musíme byÈ adresne a vecne kritickí, lebo aj toto je na‰a povinnosÈ voãi budúcim generáciám,
aby nám nevyãítali, Ïe sme vedeli
a nepovedali sme... My sa za misu
‰o‰ovice kúpiÈ nedáme a keì nám
ju niekto zoberie, tak nám ústa nezatvorí.
● Predsedu na‰ej organizácie Jána Liteckého ·vedu uÏ
koncom minulého roku upozorÀovali pracovníci MV SR, Ïe
peniaze z dotácie nesmú byÈ
pouÏité na vydávanie ãasopisu
Svedectvo. Ako vnímate tak˘to
zásah ‰tátnej moci do slobody
slova?
Ako brutálne zneuÏitie moci
a po‰pinenie medzinárodn˘ch
zmlúv a dohovorov garantujúcich
obãanom názorovú pluralitu, základné ºudské práva na ãele so
slobodu slova, názoru a prejavu.
Mocipánom pripomínam jeden
z najstar‰ích dohovorov (OSN)
o ochrane ºudsk˘ch práv zo 4. novembra 1954, kde v ãl.10 sa garantuje a ustanovuje právo „prijímaÈ
a roz‰irovaÈ informácie alebo
my‰lienky bez zasahovania
‰tátnych orgánov...“ Ministerstvo
de facto poru‰ilo dokument, ktor˘
má vy‰‰iu právnu silu a aj na‰u
vlastnú ústavu. Za to by mal niekto
niesÈ zodpovednosÈ. Nakoniec je tu
aj judikatúra Európskeho súdu pre
ºudské práva z rozsudku zo 7.decembra 1976 (5493/72): „Sloboda
prejavu sa pritom uplatÀuje nielen
vo vzÈahu k informáciám alebo
my‰lienkam, ktoré sú prijímané
priaznivo alebo sú povaÏované za
neútoãné ãi neutrálne, ale aj vo
vzÈahu k t˘m, ktoré uráÏajú (obÈaÏujú), ‰okujú ãi znepokojujú ‰tát
alebo ãasÈ obyvateºstva“. Sudcovia
to zdôvodnili tak, Ïe „si to vyÏaduje
pluralizmus, zná‰anlivosÈ a veºkorysosÈ, bez ktor˘ch nemoÏno hovoriÈ
o demokratickej spoloãnosti“. TakÏe minister Mikulec vyslal do sveta
‰okujúcu správu, Ïe jeho ministerstvo ka‰le aj na ústavu, aj na nejaké
medzinárodné zmluvy a dohovory

o slobode prejavu. On poãúva ãasÈ
angaÏovan˘ch hejtujúcich médií.
Na‰Èastie o tomto zloãine proti
ºudsk˘m právam uÏ vie európska
organizácia INTERASSO (od 1991)
sídliaca v Berlíne a zdruÏujúca 13
európskych zdruÏení politick˘ch
väzÀov, vrátane na‰ej PV ZPKO. Na
najbliÏ‰om kongrese bude na‰a delegácia podrobnej‰ie o tejto kauze
informovaÈ medzinárodnú verejnosÈ.
● Vá‰ otec bol odsúden˘
preto, Ïe odmietal totalitné
praktiky komunistickej moci.
âlánky o Ïivote v socialistickom
âesko-Slovensku posielal aj do
Rádia Slobodná Európa. Nepripomína vám súãasn˘ stav v médiách práve tieto ãasy? âasopis
Svedectvo skutoãne nekráãa
v línii progresívneho liberalizmu a preto ho treba finanãne
zlikvidovaÈ? Jedin˘ prostriedok,
ktor˘ spája ºudí s rovnak˘mi
názormi na tradiãné hodnoty?
Toto je aj osobná Ïivotná konfrontácia s návratom negatívnych
javov, voãi ktor˘m otec desaÈ rokov
vyvíjal kritické aktivity ako literát,
satirik aj analytick˘ kritik pomerov
tak ako mnoho in˘ch, ão prehliadli
pozlátko reÏimu a chceli jeho
demokratickú nápravu. Postojom
vyjadren˘m v likvidaãnom ‰krte
prostriedkov samo ministerstvo odhalilo skryté praktiky, ktoré sa vrátili uÏ nielen do niektor˘ch hláv, ale
aj ãinov. Oveºa smutnej‰ie je, Ïe aj
dnes tu máme karikatúry pohrobkov b˘val˘ch „spolupracovníkov
·tB“ v podobe angaÏovan˘ch udavaãov a pisálkov, ktor˘ch systém
oceÀuje rovnako ako zásluhov˘ ceremonializmus v totalite. Podstatn˘
rozdiel oproti minulosti je ten, Ïe
vtedy Západ podporoval boj za ºudské práva, disidentov a zastával sa
politick˘ch väzÀov. Otec posielal
materiály cez dve veºvyslanectvá.
Dnes by sme márne u nich hºadali
podporu ãi ochranu. Hádajte,
preão?
Eva Zelenayová

RECENZIA

Peter MULÍK, Podiel kresťanstva na formovaní Slovákov
Kresťanstvo ako kultúrno-civilizačný proces v našich dejinách
Vydala Matica slovenská, Martin 2020, 247 s.

O sedemdňovom týždni i mnohom inom
Publikácia je súborom sond do dejín Slovenska a Slovákov s cieºom ukázaÈ ako kresÈanstvo formovalo spoloãnosÈ, národ a ‰tát. Vo v‰eobecnej ãasti
venovanej pôsobeniu kresÈanstva na
spoloãnosÈ sa zaoberá pôvodom a charakterom ‰tátu, oddeºovaním sakrálnej
a profánnej sféry západnej spoloãnosti,
právami ‰tátu i jeho duchovnou podstatou a etick˘m základom. Doãítame
sa aj o téme ºudsk˘ch práv, mieru
a konfliktu, ako aj obnove spoloãnosti
z hºadiska úloh ‰tátu.
Publikácia sa zoberá kresÈansk˘m
pôvodom kultúry u Slovanov, pôvodom sedemdÀového t˘ÏdÀa a ãi malo
antické kresÈanstvo vplyv na Slovanov.
Nájdeme tam aj odpovede na otázky,
odkedy sa voláme Slováci, ako na‰i
predkovia prispeli k zaloÏeniu kresÈan-

ského uhorského ‰tátu, ãi sme boli porazení alebo jeho spolutvorcovia, ãi
sme prijali star˘ch Maìarov pohostinne
alebo sme boli Maìarmi podmanení.

Autor sa zaoberá aj transformáciou
cyrilo-metodskej my‰lienky v slovensk˘ch dejinách, zaãiatkami spoloãnej
úcty Cyrila a Metoda, prerodom náboÏenského cyrilo-metodského kultu na
národnú tradíciu a politick˘m rozmerom cyrilo-metodského kultu. Nevyh˘ba sa ani téme uhorského patriotizmu
u Slovákov, podielu reformácie a rekatolizácie na formovaní Slovákov, vplyvu
náboÏenstva na koncepcie spisovného
jazyka Slovákov. Slováci v Amerike boli
tieÏ formovatelia kresÈanského povedomia národa a doma to bola politická
aktivizácia slovensk˘ch katolíkov v âeskoslovensku. PozornosÈ sa venuje miestu Katolíckej cirkvi v politike Slovenskej republiky 1939 – 1945 ako aj
dlhodobému úsiliu o samostatnú
cirkevnú provinciu.
(mp)

Peter Mulík a kol., Rok slovenských historických rozhodnutí
Vydala Matica slovenská, Martin 2020, 258 s.

Publikácia Rok slovensk˘ch historick˘ch rozhodnutí sa venuje roku 1939, ktor˘ bol jedn˘m
z najdôleÏitej‰ích prelomov˘ch rokov v na‰ich
dejinách. Cieºom publikácie je zreteºnej‰ie ukázaÈ vzájomné súvislosti v˘voja, keì v záujme vedeckej objektivity posudzovania jednotliv˘ch
udalosti, Slováci a Slovensko neboli len objektom búrliv˘ch medzinárodnopolitick˘ch zmien,
ale aj subjektom, ktor˘ rozhodoval o závaÏn˘ch
otázkach, natrvalo zapísan˘ch v dejinách národa. Publikácia analyzuje prvé Programové vyhlásenie slovenskej vlády v dejinách z 21. februára
1939.
Hneì v úvodnej ãasti Programového vyhlásenia vlády Slovenskej krajiny ãítame slová, ktoré sú v oãividnom rozpore s ãast˘mi tézami veºkej ãasti slovenskej historiografie a Ïurnalistiky dodnes, ão autonómiu Slovenskej
krajiny vyhlasujú za akési koneãné limitujúce rie‰enie postavenia Slovenska v âesko-Slovensku a odmietajú uznaÈ, Ïe aj

pred 14. marcom 1939 existovala jasná tendencia k samostatnému slovenskému ‰tátu.
V texte ãítame: „Národ slovensk˘ po tisícroãnej prestávke, po dlhoroãn˘ch bojoch za svoje
národné práva má svoju vládu, má svoj snem,
buduje svoj ‰tát.“ Publikácia opisuje marcovú
krízu 1939 a vznik Slovenského ‰tátu 14. marca 1939. Zaoberá sa legitimitou vyhlásenia
Slovenského ‰tátu a prvou vojnou proti Slovenskej republike, vedenej Maìarskom. Skúma charakter a typológiu prvej Ústavy Slovenskej republiky z 21. júla 1939. Opisuje vznik
Ïupného zriadenia Slovenskej republiky.
Zaoberá sa úãasÈou Slovenskej republiky na
vojne proti Poºsku: 1. – 15. september 1939. Skúma okolnosti prvého a jediného zjazdu Hlinkovej slovenskej ºudovej
strany – Strany slovenskej národnej jednoty poãas samostatného ‰tátu 1. októbra 1939 v Trenãíne a venuje sa aj voºbe
prvého prezidenta Slovenskej republiky.
(mp)
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3. júna 1950 komunistick˘ reÏim
izoloval 73-roãného spi‰ského biskupa
Jána Vojta‰‰áka v jeho vlastnej rezidencii ako v domácom väzení. Potom
ho 15. septembra deportovali do ãeského väzenia v Ruzyni ako „nejvût‰ího
zloãince v republice“ s okovami na rukách a so zaviazan˘mi oãami. Tam ho
neºudsky tr˘znili v‰etk˘mi moÏn˘mi
prostriedkami aÏ takmer do Vianoc.
3. – 4. júna 1976 sa v Brne konal
celo‰tátny zjazd kÀazov, ktorí vstúpili
do vládnej organizácie Pacem in terris.
4. júna 1920 bola v Trianone
podpísaná mierová zmluva s Maìarskom, tzv. Trianonská zmluva. Maìarsko v nej uznalo, Ïe územie Slovenska
a Podkarpatskej Rusi patrí pod zvrchovanosÈ âesko-Slovenska. Táto medzinárodná zmluva vstúpila do platnosti
26. júla 1921.
6. – 7. júna 1861 sa v Turãianskom Sv. Martine konalo národné
zhromaÏdenie za úãasti vy‰e 5000
osôb, na ktorom s veºk˘m nad‰ením
schválili Memorandum slovenského
národa. Dokument obsahoval ‰tátoprávne i politické poÏiadavky Slovákov.
8. – 9. júna 1990 sa na Slovensku
konali prvé slobodné voºby, na ktor˘ch
sa zúãastnilo 21 politick˘ch strán.
9. júna 1972 zomrel roÏÀavsk˘
biskup Dr. Róbert PoboÏn˘. Na Slovensku to bol posledn˘ diecézny biskup
ustanoven˘ podºa noriem cirkevného
práva.
10. júna 1949 sa z iniciatívy osobitnej ‰esÈãlennej komisie ÚV KSâ zi‰iel v Obecnom dome v Prahe zakladajúci zjazd tzv. Katolíckej akcie. Zú-

ãastnilo sa na Àom asi 65 – 70 ãesk˘ch
a slovensk˘ch „vlasteneck˘ch kÀazov“
(teda sotva 1 % z celkového poãtu
kÀazov) a nezisten˘ poãet laikov.
12. júna 1988 bol Mons. Ján Sokol vysväten˘ za biskupa. âeskoslovenské státní dráhy (âSD) fingovanou
chybou na lokomotíve sa postarali,
aby osobn˘ vlak z Bratislavy do Trnavy
s mnoh˘mi veriacimi dorazil do Trnavy
takmer s hodinov˘m me‰kaním. Îeleznice samozrejme na pokyn zhora postupovali podobne ako roku 1949,
keì v Trnave svätili biskupov Ambróza
Lazíka a Róberta PoboÏného. V deÀ
ich vysviacky (14.8.) osobné vlaky ani
r˘chliky v Trnave nezastavovali.
14. júna 1946 vy‰lo vykonávacie
nariadenie SNR ã. 89/1946 o zriadení
pracovn˘ch táborov.
16. júna 1919 maìarskí boº‰evici,
ktorí vojensky napadli Slovensko, vyhlásili v Pre‰ove samostatnú Slovenskú
republiku rád. Predsedom Revoluãnej
vládnej rady tejto republiky bol ãesk˘
robotník Antonín Janou‰ek, príslu‰ník
vedenia Maìarskej socialistickej strany
v Budape‰ti. Poãas maìarsko-boº‰evickej okupácie ãasti Slovenska sa
okupaãné vojsko, âervená stráÏ a âervená armáda, dopustili hrozn˘ch násilností a neºudsk˘ch tr˘znení zajat˘ch
vojakov i civiln˘ch osôb. Najhor‰ích
ukrutností sa dopú‰Èali bandy mlad˘ch
boº‰evikov, ktoré sa naz˘vali „Leninove deti“.
19. – 21. júna 1970 sa v New
Yorku konalo zakladajúce zhromaÏdenie Svetového kongresu Slovákov
(SKS), na ktorom sa zúãastnili zástup-

covia v‰etk˘ch dôleÏit˘ch organizácií
Slovákov v zahraniãí. Cieºom tejto novej stre‰nej organizácie bolo napomáhaÈ túÏbe slovenského národa po rovnoprávnosti s ostatn˘mi slobodn˘mi
národmi sveta a reprezentovaÈ vo svete Slovákov, tlmoãiac ich túÏby, ideály
a nádeje na sebaurãenie slovenského
národa. Za prvého predsedu SKS bol
zvolen˘ slovensk˘ podnikateº ·tefan B.
Roman z Kanady.
20. júna 1949 komunistická vláda
postupne nasadila do v‰etk˘ch katolíckych biskupsk˘ch úradov tzv. ‰tátnych
zmocnencov, ktorí kontrolovali vo dne
i v noci v‰etky pohyby, kontakty a ãiny
biskupov a ich najbliÏ‰ích spolupracovníkov, nevynímajúc ani osobnú po‰tu
a telefonické rozhovory.
22. júna 1941 v‰etky vojenské sily
Nemeckej rí‰e prepadli územie ZSSR,
ãím podºa viacer˘ch historikov rozpútali druhú svetovú vojnu.
27. júna 1968 po vyhlásení Generálnej prokuratúry v Prahe, Ïe rehole
neboli v âesko-Slovensku právne zru‰ené, vrátilo sa na Slovensko asi 2000
rehoºníãok a okolo 600 rehoºníkov,
ktorí boli vysídlení do âeska.
30. júna 1919 maìarské boº‰evické vojsko na príkaz predstaviteºov
Dohody sa zaãalo sÈahovaÈ z územia
Slovenska. Znamenalo to aj koniec Slovenskej republiky rád, ktorej „vláda“
odi‰la s maìarsk˘m vojskom do Mi‰kovca. V‰etk˘ch uväznen˘ch a zajat˘ch Slovákov z v˘chodného Slovenska
deportovali najprv do Mi‰kovca, potom do Hatvanu, kde pre nich zriadili
koncentraãn˘ tábor.

Fyzicky či psychicky chorí, neprestávame byť náboženské tvory
Základnou potrebou a tendenciou ľudí je niekoho a niečoho sa báť a niečo a niekoho poslúchať, podriaďovať sa mu a uctievať ho. K tomu ako korenie je potrebný pocit záhady, tajomna, večnej nedokonalosti a tým aj pokory. Sú to aj dobré a nevyhnutné vlastnosti, lebo aj dokonalosť je relatívny pojem a v pozemských a meniacich sa podmienkach je nedosiahnuteľná,
teda pokora a reálny odhad svojich možností sú nevyhnutne potrebné.
Mnohí vyčítajú Katolíckej cirkvi, že neustále balansuje medzi pravdou a tým, čomu ľudia
chcú veriť. Ale to musí robiť každá organizácia, či už náboženská, alebo ináč ideová.
Nebuďme teda nerealistickí a nerozprávajme bájky o dome zo skla. Lebo stačí aj malý
úder malým kladivkom a dom hodný uctievania sa nám s veľkým rachotom a hanbou rozsype.
Vždy som tvrdil, že Kristus bol najväčší realista ľudských dejín a jasne videl zlé a zneuži-

teľné tendencie v človeku. My mu však príliš nechceme rozumieť, pretože stále túžime vidieť
svoju vlastnú dokonalosť alebo sa aspoň podriadiť rešpektovanej, bezchybnej a dokonalej
náuke a z nej nevyhnutne vyplývajúcej dokonalej organizácii. Ak nám to zasa raz nevyjde,
odložíme to do budúcnosti s predpokladom príchodu ďalšieho mesiáša? Tým znovu vyhovieme
vyššie menovaným potrebám strachu, poslušnosti a uctievania. Bez týchto atribútov asi skutočne
nemôžeme žiť a úlohou akéhokoľvek spoločenstva je udržiavať tieto tendencie v rozumných
medziach. Katolícka cirkev sa o to snaží už dve tisícročia a som smutný z toho, že túto cestu,
ktorú nám vytýčil ten naozajstný Mesiáš, pomaly ale isto opúšťa. Verím však, že Ježišove slová
a hlavne jeho stále živý príbeh nás z tejto zlej cesty znovu vrátia späť na cestu k dobrému Bohu,
ktorý nemá rád ustrašencov a luhárov.
Vlado Gregor

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRIPOMÍNAME SI

PRISPELI NA SVEDECTVO

V júni si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov. Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
Martin Lacko, Modrová
100 EUR
Vavrinec Vaºo, Michalovce
10 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava
10 EUR
Dr. Ján Hnilica, Stará Haliã
50 EUR
RNDr. Jozef Kollár, ·aºa
100 EUR
Viliam Koperdák
50 EUR
Oºga Margetinyová, Hlohovec 120 EUR
Anna Vojtikeviãová, Îilina
20 EUR
Michal Malatinsk˘
10 EUR
Ferko Mrkviãka
11 EUR
Peter Seleck˘, Bratislava
50 EUR
Mária Pla‰tiaková, Nitra
20 EUR
Viliam Horák, Bánovce n/Bebravou 5 EUR
Mária Dvorãáková, Levoãa
20 EUR
MUDr. Mária SlugeÀová, Levoãa 10 EUR
Jozef M. Rydlo, Bratislava
100 EUR

87 rokov
15.6.1966
3.6.1966

Ján Martinec, Môlãa
Anna Gavaºová, ªubi‰a

15.6.1961

Anna Oãená‰ová, Banská Bystrica
7.6.1933

60 rokov
Hana Vincúrová, Bo‰any

27.6.1934
17.6.1934

88 rokov

65 rokov
Janka ·evãoviãová, Bratislava

12.6.1956

89 rokov
ªudovít Virãík, Vysoká nad Uhom
6.6.1932

75 rokov
Agáta Fi‰erová, Ivanka pri Nitre 29.6.1946

91 rokov
·tefan Bauman, Bratislava

80 rokov
Mária ·aulíková, LuÏianky

28.6.1930

9.6.1941

92 rokov
Ján âingel, Trenãín

83 rokov
Karol Komenda, Îiar nad Hronom
6.6.1938

8.6.1929

93 rokov
MUDr. Alojz Luloviã, Pie‰Èany 23.6.1928

81 rokov
Eva Bieliková, Bánovce nad Bebravou
6.6.1940
JUDr. Viliam Apfel, Bratislava
3.6.1940
Marta Kri‰tovãíková, Bratislava 6.6.1940
Marta Dzurová, Trebi‰ov
8.6.1940

95 rokov
MUDr. Oºga Páleníková, Bratislava
21.6.1926

84 rokov
Pavel Izakoviã, Leopoldov

94 rokov
Antónia GaÏáková, Dubnica nad Váhom
17.6.1927

28.6.1937

99 rokov
85 rokov
Mária Tkáãiková, Heºpa
21.6.1936
Ing. AlÏbeta âuãiaková, Îilina 24.6.1936

Mária Marónová, Bratislava

15.6.1922

100 rokov
Margita Maducnická, Bratislava

86 rokov
Vladimír Wilweber, Banská Bystrica
18.6.1935

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Minister vnútra SR Roman
Mikulec sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude
viac financovaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a radikálne zníÏil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tátnej dotácie. Nedostatok peÀazí nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto
sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ
vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov
ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ,

9.6.1921
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

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: 02-52 63 81 56.
Darcom úprimne ìakujeme
Vedenie PV ZPKO
a ãasopisu Svedectvo

Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

ROZLÚČILI SME SA
✞ Vo veku 86 rokov, 21. mája
2021, zomrela Antónia DUDÁ·OVÁ z Dubnice nad Váhom, dlhoroãná
ãlenka RP PV ZPKO v Ilave. Rozlúãka
so zosnulou sa konala 25. mája 2021
v rímskokatolíckom kostole sv. Jakuba a na cintoríne v Dubnici nad Váhom. Úprimnú sústrasÈ v mene v˘boru a organizácie PV ZPKO vyjadril
predseda regionálnej poboãky Ing.
Stanislav Porubãan.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

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

roãník 31 ● jún 2021

55 rokov
Milo‰ Hrnãarík, Hlohovec
Ladislav Straka, Pie‰Èany

■ PRIPOMÍNAME. Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v
Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok od 9.00 hod. do 12.00
hod. UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.
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