
ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Vydávajú
Politickí väzni

Zväz protikomunistického 
odboja – III. odboj

Obchodná 52
811 06 Bratislava

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

7-8
roãník 28

júl, august 2018
cena 1 euro

Ticho po obetiach invázie
AlÏbeta Loudová v júni oslá-

vila svoje sedemdesiate naro-
deniny. PäÈ rokov je na ãele
regionálnej organizácie PV ZPKO
v Nitre. Jej prv˘ manÏel sa stal
obeÈou zráÏky obrneného tran-
sportéra s autom, v ktorom sa
viezol. Do starej, vyskladanej
‰esÈstotrojky, nabehol sovietsky
vojak, doãasne umiestnen˘ch
vojsk na území âesko-Slovenska
po auguste 1968. Nikdy sa rodina
nedozvedela príãinu tragédie,
lebo i‰lo o vojaka Sovietskeho
zväzu. PachuÈ reÏimu zostala
pani Loudovej nielen zo smrti mi-
lovaného manÏela, ale aj zo smrti
otca. Svoj príbeh cez slzy vyroz-
právala ná‰mu Svedectvu.

Kedy a kde sa stala táto tra-
gédia?

Presne 15. augusta 1981 v par-
dubickom okrese. 

Ako sa to stalo?
Dodnes nevieme. V to leto sme

sa vybrali so sestrou na nákupy do

Prahy. Mala päÈ detí, potrebovala
lacnej‰ie nakúpiÈ vecí do ‰koly. Zasta-
vili sme sa u brata, ktor˘ b˘val v mes-
te HefimanÛv Mûstec pri Pardu-
biciach. Dohodli sme sa, Ïe nám pre-
dá karosériu na auto, lebo my sme
mali dobr˘ motor, ale karoséria odi‰-
la. On sa v autách vyznal, mal nám

prakticky zo starého urobiÈ nové.
O t˘ÏdeÀ sme sa teda mali k nemu
vrátiÈ. Aj sa tak stalo, ibaÏe ja som uÏ
ne‰la, lebo od polroãnej dcérky sa mi
ÈaÏ‰ie odchádzalo. Vycestovali teda
moje dve sestry, jedna s manÏelom
a synom. 

Pokraãovanie na 10. strane

AlÏbeta a jej prv˘ manÏel Karol Chovan pri zápise dcérky do matriky.

Foto archív
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Horúce leto priná‰a ho-
rúce témy. Nielen doma, ale
aj vo svete. Najmä t˘mi do-
mácimi nás Ïivia médiá kaÏ-
d˘ deÀ, v úsilí získaÈ mienku
ºudí na svoju stranu. Politickí
väzni v‰ak vedia o tom svoje.

Îe to tu uÏ raz bolo. Nieão (konflikt islamu
a kresÈanstva pred stároãiami) sa do Európy
opäÈ vracia, nieão (prenasledovanie  za vlast-
né názory, ktoré nie sú v súlade s oficiálnou
doktrínou) tu bolo od roku 1948 do novem-
bra 1989, a nieão je celkom nové: Diktatú-

ra relativizmu, teda, kaÏd˘ nech si pre-

sadzuje tú svoju pravdu, lebo ãlovek je

sám osebe jej prvou a poslednou nor-

mou. „Budete ako Boh“ – poãúva aj dne‰n˘
ãlovek antické poku‰enie z raja (Gn 3,5). 

Posledn˘ch moÏno 60 i viac rokov ãas-

to poãúvame o ºudsk˘ch právach, ale

málo o povinnostiach ãloveka. Pritom je
zrejmé, Ïe niektoré ºudské práva sú vo vzá-
jomnom rozpore. Kde zaãína právo jedné-
ho, tam konãí právo druhého. Keì matka
zabíja dieÈa vo vlastnom lone v mene svojho
práva slobodnej voºby, upiera druhému ãlo-
veku – vlastnému dieÈaÈu – právo na Ïivot.
V májov˘ch dÀoch sme boli svedkami disku-
sie na túto tému v na‰om parlamente. Zatiaº
sa odloÏila, ale urãite nie ad acta. Aj v Írsku
je dnes  právo na Ïivot znaãne obmedzené.
Vo Veºkej Británii má sudca väã‰ie právo nad
dieÈaÈom, ako vlastní rodiãia. A ten sudca to
dieÈa nechá zomrieÈ... hladom. V súvislosti
s ochranou Ïivota 16. júna hovoril aj pápeÏ

Franti‰ek na stretnutí s Asociáciou talian-
skych rodín: „Keì som bol chlapcom, uãiteº-
ka nám na dejepise rozprávala, ão robili
SparÈania, keì sa narodilo dieÈa s deformá-
ciami; odniesli ho na vrchol hory a zhodili
dolu, aby sa postarali o „ãistotu rasy“. A my
sme ostali ohromení: „Ale akoÏe, ako sa to
môÏe robiÈ? Úbohé deti!“ Bola to ukrutnosÈ.
Dnes robíme to isté... Hovorím to s bolesÈou.
V minulom storoãí bol cel˘ svet pohor‰en˘
nad t˘m, ão robili nacisti, aby sa postarali

o ãistotu rasy. Dnes robíme to isté, ale v bie-
lych rukaviãkách.“

Ná‰ známy historik prof. Franti‰ek

Vnuk nedávno v Kultúre (ã. 21) publikoval
anal˘zu my‰lienok Samuela Huntingtona

(1927 – 2008), ktor˘ asi pred 30 rokmi pri-
‰iel s tézou konca západnej civilizácie. Mno-
hí povaÏovali jeho uzávery z knihy Stret ci-

vilizácií z roku 1993 za prehnané: „Hlavn˘
zdroj konfliktu v tomto novom svete nebude
ideologick˘ ãi ekonomick˘. Obrovské rozdie-
ly v ºudstve a dominujúce zdroje konfliktov
budú kultúrne, ale hlavné konflikty sa budú
odohrávaÈ medzi národmi a skupinami
z rôznych civilizácií. Stret civilizácií bude vlád-
nuÈ svetovej politike.“ 

Keì pápeÏ Benedikt XVI. v roku 2006
v Regensburgu citoval dialóg byzantského
cisára Manuela II. Palaelóga z roku 1391
s uãen˘m PerÏanom o kresÈanstve a islame,
o vzÈahu medzi „tromi zákonmi“ – Star˘m
a Nov˘m zákonom Biblie a Koránom, nevy-
hol sa ani podstatnej otázke o vzÈahu medzi
náboÏenstvom a násilím. Presne zacitoval:
„UkáÏ mi, ão nové priniesol Mohammed

a nájde‰ iba zlé a nehumánne veci, ako

napríklad to, Ïe ti predpísal, aby si vie-

ru, ktorú ti hlásal, ‰íril meãom...“ Tieto
slová Benedikta XVI. obleteli cel˘ svet
a mnoho islamsk˘ch krajín ostro protesto-
valo. 

Taliansky denník Il Giornale publikoval
svedectvo Mons. Maura Longhiho, ktoré

poãul od pápeÏa Ján Pavla II. Stretnutie
sa uskutoãnilo v marci 1993, pri náv‰teve
pápeÏa v pustovni sv. Petra a Pavla v obci
Bienno v údolí Val Camonica (Severné Ta-
liansko), kde mu Ján Pavol II. povedal: „Pri-

pomeÀ to t˘m, ktor˘ch stretne‰ v Cirkvi tre-

tieho tisícroãia. Vidím Cirkev tretieho

tisícroãia postihnutú smrteºnou ranou,

ktorej meno je islamizmus. Obsadia Eu-

rópu. Videl som prichádzaÈ hordy od zápa-

du po v˘chod: od Maroka po Líbyu, z Egyp-

ta aÏ po v˘chodné krajiny. Obsadia Európu,

Európa bude jedna pivnica, len star˘ po-

zostatok, súmrak, pavuãiny, rodinné spo-

mienky. Vy, Cirkev tretieho tisícroãia, musíte

odolaÈ tejto invázii. Ale nie so zbraÀami - tie

nebudú staãiÈ, ale s va‰ou vierou, ktorú mu-

síte dôsledne ÏiÈ.“... âi tomu veríme alebo
nie, zdá sa, Ïe Ján Pavol II. cítil riziko pre
kresÈanskú Európu, o ktorej sa po tridsiatich
rokoch dnes, v politick˘ch ãi kultúrnych ter-
mínoch, denne diskutuje. (Francesco Boezi, Il
Giornale, 18. novembra 2017.)

V súãasnej situácii vidíme, Ïe v‰etci títo
boli proroci, ktorí na základe konfliktov z mi-
nulosti videli, ão nás ãaká v budúcnosti.
Nepre‰lo ani tak veºa rokov a máme to tu.
A dosÈ blízko. Nemáme iné problémy len
Istanbulsk˘ dohovor, rodovú rovnosÈ a man-
Ïelstvá homosexuálov? Nemáme niã dôleÏi-
tej‰ie na práci? Keì k tomu pridáme ne-
vierohodnosÈ autorít a elít spoloãnosti,
finanãné a iné ‰kandály, morálny a etick˘ re-
lativizmus, neschopnosÈ zásadn˘ch rozhod-
nutí platn˘ch na cel˘ Ïivot, rastúcu agresiu
a násilie u mlad˘ch ºudí, znetvorenie ºudskej
sexuality, gender ideológiu, ktorá sa ‰íri ne-
nápadne ako biblick˘ kúkoº a chce nás pre-
svedãiÈ, Ïe ãlovek si môÏe vybraÈ, ãi chce byÈ
muÏom alebo Ïenou... 

Toto je novodobé pohanstvo na‰ich
ãias. A ‰íri sa dnes oveºa zákernej‰ie, ako kú-
koº pomedzi p‰enicu, takmer nepozoro-
vateºne. Je to váÏne nebezpeãenstvo ‰íriace
sa prostredníctvom silnej propagandy, Ïe
hriech a zlo vlastne neexistuje, Ïe v‰etko je
to relatívne a otázka presvedãenia. Skutky,
ktor˘ch sa v minulosti ºudia báli, alebo ich
aspoÀ pokladali za nesprávne a hrie‰ne, sa
dnes definujú ako prejavy slobody ãloveka.
Tento morálny relativizmus, bezbrehá tole-
rancia i extrémna politická korektnosÈ povy-
‰ujúca zlo na roveÀ zákona a zakazujúca zlo
oznaãiÈ ako zlo, toto je pohanstvo na‰ich
ãias. Nedovoºme, aby nás  prevalcovalo.
Odkaz svedectva politick˘ch väzÀov je, Ïe
s BoÏou pomocou, sa nesmieme vzdaÈ!

ThDr. Ján Ko‰iar

duchovn˘ PV ZPKO
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Antické pokušenie z raja



Predsedníctvo PV ZPKO zaslalo 6. februára 2015
Rade RTVS aj vtedaj‰iemu generálnemu riaditeºovi
RTVS Václavovi Mikovi svoje stanovisko k ‰kandálne-
mu programu RTVS. Îiaº, relácia Veãera s Havranom
pokraãuje a jej moderátor Michal Havran ìalej ‰íri
svoje extrémistické a nenávistné názory. Preto opa-
kovane uverejÀujeme stanovisko Predsedníctva PV
ZPKO, na ktorom ani po vy‰e troch rokoch, Ïiaº, ne-
treba niã meniÈ. 

NeoÏivujte marxisticko-leninské ideály
Ako zástupcovia najstar‰ej a najväã‰ej organizá-

cie politick˘ch väzÀov na Slovensku musíme vyjadriÈ
svoj zásadn˘ protest proti televíznej relácii Veãera
s Havranom, v ktorej moderátor Michal Havran dlho-
dobo propagandisticky znevaÏuje prakticky v‰etky
kresÈanské a vlastenecké hodnoty, za ktoré si na‰i ãle-
novia odsedeli dlhé desaÈroãia v komunistick˘ch Ïalá-

roch a koncentrákoch a mnohí boli aj popravení. Zá-
roveÀ musíme upozorniÈ, Ïe RTVS je verejnoprávna
organizácia a nemôÏe takto brutálne po‰liapavaÈ zá-
kladné demokratické práva svojich koncesionárov.
Jednostranné, dogmatické a demagogické názory
prezentované pánom Havranom a ním pozvan˘mi
hosÈami sú väã‰inovou demokratickou verejnosÈou
vnímané ako extrémistické, ktoré iba ‰íria nevraÏivosÈ
a nenávisÈ.

Preto Ïiadame túto reláciu nahradiÈ inou, ktorá
v súlade s názorov˘m zakotvením a právom demo-
kratickej vyspelej spoloãnosti, bude sa zaoberaÈ sku-
toãn˘mi problémami, ktoré trápia na‰u spoloãnosÈ
a neoÏivovaÈ marxisticko-leninské ideály, proti kto-
r˘m sme riskovali svoje zdravie, slobodu a Ïivot.

Predsedníctvo PV ZPKO
Bratislava 12. júla 2018
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V súãasnosti najpre-
nasledovanej‰ou skupi-
nou ºudí vo svete sú
kresÈania. Slováci majú
e‰te v Ïivej pamäti za-
tváranie kÀazov, re-
hoºníkov a veriacich po

nástupe komunizmu k moci. Práve
kresÈania a Slováci so siln˘m národn˘m
povedomím  tvoria veºkú ãasÈ ãlenov
na‰ej organizácie. No k˘m v 50. ro-
koch moc fyzicky likvidovala ne-
priateºov reÏimu, za ak˘ch povaÏovala
najmä Cirkev a vlastencov, v súãasnosti
tak robí vysoko sofistikovane. Zavá-
dzaním gender ideológie, podporova-
ním komunít LGBTI, organizovanou
imigráciou a prenasledovaním vlasten-
cov oznaãovan˘ch za extrémistov. Iba-
Ïe tento trend nie je slovensk˘m
v˘myslom, je celosvetovo organizo-
van˘. Akoby marxisti povstali v novej
sile.

âlenovia na‰ej organizácie pouka-
zujú na skutoãnosÈ, Ïe v ‰táte nejest-
vuje rovnak˘ prístup k bojovníkom
proti fa‰izmu a komunizmu. Napriek
tomu, Ïe obidve ideológie sú povaÏo-

vané za totalitné a zavrhované, bojov-
níci proti fa‰izmu boli poãas celej éry
komunizmu privilegovanou skupinou,
a teda aj ich deti sa te‰ili v˘sadám na-
dobudnut˘m zo strany ich rodiãov. Na
druhej strane odporcovia komunizmu
poãas celého obdobia ich moci boli
tvrdo postihovaní, rovnako aj ich deti.

No v súãasnosti parlament od‰kodÀuje
len bojovníkov proti fa‰izmu, k˘m bo-
jovníci proti komunizmu sú znovu tr-
penou kategóriou ºudí, ãím moc v ‰tá-
te dáva jasne najavo, Ïe ist˘ druh tota-
lity jej celkom vyhovuje. A najavo to
dáva predov‰etk˘m prezident ‰tátu.

Ignoruje obete komunizmu, kres-
Èanov i vlastencov. Poãas svojho man-
dátu sa ani raz nezúãastnil oficiálnej
pietnej spomienky na cintoríne v brati-
slavskej Vrakuni pri centrálnom pamät-
níku obetí komunizmu. V˘konná rada
politick˘ch väzÀov preto znovu zopa-
kovala stanovisko, Ïe od súãasného
prezidenta republiky neprevezmú ãle-
novia organizácie nijaké ‰tátne vyzna-
menanie. Svoj postoj k národu tohto

roku zreteºne vyjadril neúãasÈou na
oslavách ‰tátneho sviatku sv. Cyrila
a Metoda v Nitre. V tom ãase hovoril
na hudobnom festivale Pohoda v Tren-
ãíne o tom, Ïe musia prevziaÈ moc.
Kto? Veì to hovorí presne tak, ako
kedysi komunisti! 

BlíÏia sa komunálne, prezidentské,
európske i parlamentné voºby. MládeÏ
manipulovaná tzv. umeleckou lúzou
ºahko podºahne propagandistom. Ich
terãom sú osobnosti zosobÀujúce ná-
rodné a kresÈanské hodnoty. Najmä
tie, ão nabádajú vrátiÈ sa k tradiãn˘m
hodnotám, ctiÈ si svoje korene, neza-
búdaÈ na svoju identitu, chrániÈ si svoj
‰tát. Azda nikdy doteraz v novodobej
ére slovenskej samostatnosti nebola
aktivita na‰ich ãlenov taká dôleÏitá ako
dnes. Mnohí to pochopili a chodia
medzi mlad˘ch ºudí ako Ïiv˘ v˘kriãník
doby. Azda sa oslovení mladí ºudia za-
myslia nad t˘m, Ïe obetovaÈ svoj Ïivot
za slobodu má zmysel. Nie nadarmo sa
na‰i predkovia riadili heslom: Voº ty
rad‰ej nebyÈ, ako byÈ otrokom!

Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Svetom vládne komunizmus

Otvorený list 
Rade RTVS a generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi



V bratislavskom sídle Predsedníc-
tva PV ZPKO sa 13. júna uskutoãnilo
rokovanie V˘konnej rady PV ZPKO.
Otvoril a viedol ho predseda organi-
zácie Ján Liteck˘ ·veda. Na zasadnutí
v˘konnej rady mali zastúpenie v‰etky
regionálne organizácie v Slovenskej
republike. 

Predseda organizácie privítal prí-
tomn˘ch a oboznámil ich s progra-
mom rokovania. Ten pozostával z kon-
troly plnenia uznesenia z ostatného
zasadnutia 14. februára t.r., z informá-
cie o finanãnom zabezpeãení na rok
2018, o nov˘ch knihách vydan˘ch
organizáciou PV ZPKO, o rokovaní
s predstaviteºmi Matice slovenskej ãi
o stave tabúº na pamätníku obetí ko-
munizmu na cintoríne VrakuÀa v Brati-
slave. ëalej odznela informácia
o GDPR i v˘zva na zmapovanie zlo-
ãinov komunizmu v mieste bydliska
ãlenov organizácie. Predstavitelia jed-
notliv˘ch regionálnych organizácii sa
v diskusii vyjadrili k pálãiv˘m problé-
mom ãlenskej základne a na záver
rokovania prijali uznesenie.

Ján Liteck˘ ·veda na zaãiatku ro-
kovania  kon‰tatoval, Ïe PV ZPKO trvá
na svojom stanovisku, neprijaÈ nijaké
vyznamenanie od súãasného preziden-
ta SR Andreja Kisku. Uviedol, Ïe na
návrh vyhlásiÈ Titusa Zemana za patró-
na politick˘ch väzÀov, pri‰la z Brati-
slavského arcibiskupského úradu r˘-

chla reakcia s poÏiadavkou, preloÏiÈ
návrh do talianãiny, odvtedy je v‰ak ti-
cho. âo sa t˘ka v˘roby placiek s logom
PV ZPKO, predseda informoval, Ïe uÏ
boli distribuované v‰etk˘m regionál-
nym organizáciám. V˘roba medaily
závisí od toho, koºko finanãn˘ch pro-
striedkov sa organizácii zv˘‰i koncom
roka. Prítomn˘ch ìalej informoval
o podujatí ÚPN pri príleÏitosti 25. feb-
ruára pri na‰om pamätníku na vrakuÀ-
skom cintoríne. ÚPN poÏiadal PV ZPKO
o súhlas s organizovaním podujatia aj
o príhovor predsedu organizácie. 

Seminár bude v Košiciach
V súvislosti s konaním sympózia

o politick˘ch väzÀoch povedal, Ïe naj-
lep‰iu ponuku získal predseda RO PV
ZPKO v Ko‰iciach ·tefan Novák. Usku-
toãní sa v dÀoch 9. aÏ 11. októbra
v Ko‰iciach. Navrhnutí sú predná‰ajúci:
Ivan Mrva, Martin Lacko, Radoslav
Maskaº a Juraj Vrábeº ml. Ubytovanie
bude zabezpeãené v hoteli Akadémia.

Predseda organizácie ìalej podal
správu o poskytnutí finanãn˘ch
prostriedkov na rok 2018. Kon‰tato-
val, Ïe sú na úrovni vlaÀaj‰ka, lebo
mierne nav˘‰enie zhltnú nové predpisy
o zdravotnom poistení. Nová minister-
ka rezortu vnútra podpísala dotáciu
organizácii bez prieÈahov. Rokovanie
so sekãn˘m riaditeºom pánom Jenãom
o nav˘‰enie prostriedkov pre zamest-
nanie archivára sa zo známych dôvo-
dov zmien na MV SR neuskutoãnilo. 

PV ZPKO vydalo dve knihy. Prípad
Jána Kamila BeÀadika z roku 1958 od
Martina Lacka s titulom „Keì sloven-
ské povedomie bolo prenasledované
ako fa‰izmus“ a ver‰e Jána K. BeÀadi-
ka pod názvom „Za mreÏami a ostna-
t˘m drôtom“. Ide o ver‰e politického
väzÀa a teda nielen o estetick˘, ale aj
spoloãensk˘ v˘znam diela.  Financo-
vanie kníh zabezpeãil zostavovateº
Martin Lacko. 

V súvislosti s GDPR informovala
Eva Litecká ·vedová o nov˘ch predpi-
soch o ochrane osobn˘ch údajov.

NA AKTUÁLNU TÉMU

4

Rokovala Výkonná rada PV ZPKO

Na obzore užšia spolupráca s Maticou

Zºava AlÏbeta Loudová, Helena Ho‰táková, Miroslav Pleceník a Ján Litec-

k˘ ·veda poãas zasadnutia v˘konnej rady. Foto Eva Zelenayová

Vºavo Mária Dvorãáková pozorne poãúva kolegov. Foto Eva Zelenayová



K rokovaniu s predsedom
MS Mariánom Ge‰perom a Pet-
rom Mulíkom Ján Liteck˘ ·veda
povedal, Ïe Ge‰per sa usiloval
presvedãiÈ vedenie PV ZPKO
o ústretovosti Matice voãi orga-
nizácii politick˘ch väzÀov. Obe
organizácie sa dohodli na spolu-
práci regionálnych organizácii
a v tejto súvislosti poskytol Ján
Liteck˘ ·veda Petrovi Mulíkovi
kontakty na regionálne organi-
zácie. Predseda Matice sºúbil, Ïe
keì budú organizovaÈ nejaké
podujatia, pozvú na ne aj zástupcov
PV ZPKO.

Predseda PV ZPKO  poÏiadal prí-
tomn˘ch, aby vo svojich regiónoch vy-
hºadávali svedkov zloãinov komunizmu
a aby ich písomne zaznamenali. Prí-
padne sami napísali o nich svedectvá.
TaktieÏ poÏiadal funkcionárov regio-
nálnych organizácií, aby kaÏd˘ napísal
aspoÀ jeden list ‰tátnym in‰titúciám
alebo médiám, ão si myslí o stave spo-
loãnosti. 

Tabule vo Vrakuni
Podpredseda PV ZPKO Rafael Ra-

faj poskytol informáciu o doplnení ta-
búº na bratislavskom cintoríne Vraku-
Àa, na centrálnom pamätníku obetiam
komunizmu. Povedal, Ïe projekt pred-
loÏila organizácia Ministerstvu obrany
SR. Do 17. novembra by mali na pa-
mätníku pribudnúÈ tri nové tabule so
sedemnástimi menami a na budúci rok
s päÈdesiatimi menami. Projekt ráta aj
s vencami, zatiaº nie sú informácie
o schválení projektu. Rafaj pripustil isté
slnieãkárske tlaky. âestn˘ predseda or-
ganizácie Arpád Tarnóczy zareagoval:
citujem pána ministra: „I keì to pôjde

z môjho vrecka, tabule budú“. Liteck˘
·veda pripomenul prítomn˘m, Ïe ak
objavia novú  obeÈ komunizmu, treba
zistiÈ aj dátum narodenia a smrti.

A. Tarnóczy v diskusii vyslovil po-
Ïiadavku, aby v˘konná rada vydala
vyhlásenie, aby na‰i ãlenovia a sym-
patizanti volili v nasledujúcich prezi-
dentsk˘ch voºbách  za prezidenta iba
kresÈana a vlastenca.

R. Rafaj pripomenul, Ïe 19. sep-
tembra uplynie 20. rokov od odhale-
nia pamätníka obetiam komunizmu
v Îiline. V tejto súvislosti navrhol uspo-
riadaÈ stretnutie so ‰tudentmi, priãom
by na Àom zaznel  Ïivotn˘ príbeh
ná‰ho ãlena. TieÏ navrhol pripraviÈ
v˘stavku vo vestibule budovy za pa-
mätníkom.

Odškodnili len partizánov
M. TuchyÀa vyjadril pochybnosti,

ãi sa poslancovi A. Hrnkovi podarí po-
môcÈ politick˘m väzÀom komunizmu
presadiÈ podobn˘ zákon o od‰kodne-
ní, ako odbojárom fa‰izmu, ale mali by
sme sa o to pokú‰aÈ. Kon‰tatoval, Ïe
na kaÏdej v˘roãnej schôdzi ãlenovia or-
ganizácie o tom diskutujú a vyjadrujú

nespokojnosÈ s dan˘m stavom.
Îe partizáni dostali finanãné vy-
rovnanie a protikomunistickí
odbojári nie. Priznal, Ïe zostal
vo funkcii len preto, aby sa do-
siahlo vyrovnanie medzi obid-
voma odbojmi. TakÏe „ak NR
SR schválila partizánom zv˘‰e-
nie k dôchodku o 70 EUR a ich
manÏelkám o 35 EUR, mohla
by SNS, ktorá sa o to postarala,
pomôcÈ aj nám“, povedal A.
TuchyÀa. R. Rafaj spresnil, Ïe
partizáni sa postavili proti tomu,

aby protikomunistick˘ odboj bol
evidovan˘ ako tretí odboj.

R. Rafaj ìalej reagoval poznám-
kou, Ïe pomáha SNS so zákonom
o mimovládnych organizáciách a preto
je vhodn˘ ãas a na júnovej schôdzi po-
skytne poslancovi A. Hrnkovi návrh
o od‰kodnení politick˘ch väzÀov ko-
munizmu. V druhej fáze by mohli prísÈ
na rad deti politick˘ch väzÀov komu-
nizmu, hoci sa dá oãakávaÈ, Ïe partizá-
ni budú proti. Lebo deti partizánov ne-
trpeli, ale deti odbojárov komunizmu
trpeli. 

M. Dvorãáková sa ponúkla, Ïe bu-
de rokovaÈ, aby návrh mohol prejsÈ cez
v˘bor pre ºudské práva, poslankyÀa
Vere‰ová jej to sºúbila. ëalej informo-
vala,  Ïe v Bijacovciach KPVS odhalila
novú pamätnú tabuºu pétepákom.
A kon‰tatovala, Ïe v Jáchymove po-
chopila, Ïe b˘valí politickí väzni uÏ
v roku 1968 v âechách existovali ako
protikomunistick˘ odboj a zakladali aj
protireÏimové organizácie. Vyslovila
názor, Ïe KPVS sú pétepáci, nie poli-
tickí väzni. K tomu ·. Novák ironicky
poznamenal, Ïe v celej oblasti Levoãe
bol asi tak jeden pétepák.

J. Liteck˘ ·veda  poprosil prítom-
n˘ch, ak má niekto katalóg z v˘stavy
o zloãinoch komunizmu, ktorú in‰talo-
vala na‰a organizácia e‰te v 90. ro-
koch, aby ho poslal na skopírovanie do
ústredia, lebo v katalógu, ktor˘ na‰iel,
ch˘bajú strany. 

A. Malack˘ spomenul, ako sa
stratili z na‰ich b˘val˘ch priestorov ar-
tefakty politick˘ch väzÀov, ktoré boli
urãené pre múzeum komunizmu. Viac
by podºa neho mali vedieÈ predstavi-
telia KPVS. 

Eva Zelenayová
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Pohºad z predsedníckeho miesta na úãastníkov rokovania.

Foto Eva Zelenayová

Sprava Anton Malack˘ a Rafael Rafaj.

Foto Eva Zelenayová



V
dÀoch 24.-27. júna sa v ru-
munskom malebnom mes-

teãku Bra‰ov, ktor˘ e‰te stále tak
trochu d˘cha atmosférou starej
monarchie, konal 23. kongres celo-
európskej organizácie politick˘ch
väzÀov INTERASSO. Zúãastnilo sa
ho 21 delegátov z Albánska, Mol-
davska, Litvy, Loty‰ska, Maìarska,
Rumunska a Nemecka. Slovensko
reprezentoval ãlen predsedníctva
INTERASSO Ján Ko‰iar a predseda
na‰ej organizácie Ján Liteck˘ 
·veda. 

Kongres sa pôvodne mal konaÈ
v Loty‰sku, prípadne v Litve, no miest-
ne vlády sa nesprávali veºmi ústretovo,
na rozdiel od rumunskej. Bra‰ov bol
napokon vybrat˘ aj preto, lebo práve
na 25. júna pripadlo okrúhle 60. v˘-
roãie hromadného zat˘kania bra-
‰ovsk˘ch ‰tudentov, s ktor˘mi bol
následne veºk˘ proces s názvom „Pro-
ces âierneho chrámu“. 

Prv˘ deÀ rokovania patril referá-
tom jednotliv˘ch delegácií o situácii
v ich organizáciách ãi o celkovej poli-
tickej situácii v ich krajinách. Najsmut-

nej‰ie sa poãúval referát albánskej de-
legácie, kde sa v‰etci starí komunisti
vracajú v húfoch na vedúce miesta
v ‰táte a v celej spoloãnosti panuje
nechuÈ a rozklad.

Loty‰sk˘ delegát pripomenul, Ïe
oni sú uÏ posledná generácia, ktorá
väã‰inu Ïivota strávila v totalite. Z t˘ch,
ão boli na Sibíri, uÏ Ïije iba asi 12 000
ºudí. Keì sa zaãali angaÏovaÈ s v˘stav-
bou pamätníka obetiam, dostali typic-
kú dne‰nú konkurenciu: na tom istom
pozemku má záujem stavaÈ aj jeden
hypermarket. V‰etci sme zvedaví, ako
to dopadne...

Antikomunisti 
rovná sa fašisti?

Delegátka z Litvy v dobre priprave-
nej prezentácii aj s fotodokumentá-
ciou sa sústredila na ãinnosÈ povojno-
v˘ch protikomunistick˘ch partizánov,
ktor˘ch v niektor˘ch na‰ich médiách
uÏ opäÈ titulujú „fa‰isti“. Niektor˘m
ºuìom zrejme ich náklonnosÈ k Rusku
úplne zatemnila mozog, pretoÏe sú
schopní oslavovaÈ uÏ aj masov˘ch vra-
hov a dokonca aj ten najprimitívnej‰í
komunistick˘ teror, ktor˘ v koneãnom

dôsledku bol najkatastrofálnej‰í práve
pre nimi oslavované Rusko.

Moldavsk˘ delegát hovoril o ty-
pick˘ch problémoch antikomunistov
v postkomunistick˘ch ‰tátoch – hlavne
o nechuti vlády akokoºvek pomôcÈ naj-
mä finanãne, ale aj o reÏimov˘ch, tzv.
oficiálnych historikoch, ktorí uÏ opäÈ
nehanebne ‰íria staré propagandistic-
ké lÏi. Nieão nám to pripomína. 

Predseda rumunskej organizácie
Octav Bjoza, ktor˘ sa zaslúÏil o to, Ïe
sa tento kongres konal, vo svojom
emotívnom prejave bez papiera
spomenul  hlavne  v˘roãie  bra‰ovské-
ho procesu, kde mladí ºudia dostávali
15 aÏ 25 rokov Ïalára a odsedeli si ich
v pekle na zemi – v jilavskej temnici.
A aj keì sa ich organizácii obãas
nejaká akcia ãi pamätník podarí
zrealizovaÈ, stále naráÏajú na problémy
z urãit˘ch politick˘ch kruhov. Na-
príklad niãia sa pamiatky na ãerven˘
teror, stále je neochota zriadiÈ mú-
zeum zloãinov komunizmu ãi mnoÏ-
stvo detiãiek príslu‰níkov Securitate je
opäÈ na v˘znamn˘ch postoch. Za
najväã‰iu hanbu povaÏuje to, Ïe starí
komunisti sa cez noc vyhlásili za
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V Brašove zasadal 23. kongres INTERASSO 

Bude ďalší kongres v Bruseli?

Prijatie u rumunského prezidenta: zºava Ján Ko‰iar, Ján Liteck˘ ·veda, Octav Bjoza, predseda rumunskej organi-

zácie politick˘ch väzÀov, Klaus-Werner Johannis, prezident Rumunska a Christian Fuchs, predseda INTERASSO.

Foto archív redakcie
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Predsedníctvo 23. kongresu INTERASSO: zºava János Lengyel (Maìarsko), Octav Bjoza (Rumunsko), Christian

Fuchs (Nemecko), Ján Ko‰iar (Slovensko) a Peteri Simsons (Loty‰sko). Foto archív redakcie

antikomunistov a pridelili si aj od‰kod-
nenie za revolúciu v roku 1989 – sa-
mozrejme, Ïe vy‰‰ie, ako dostali mno-
horoãní väzni komunizmu. Na ilustrá-
ciu a porovnanie staãí uviesÈ, Ïe
niektorí partizáni vydrÏali v ilegalite
a v odpore proti komunizmu neuveri-
teºn˘ch 14 rokov. 

Náš príspevok
Aby zasadnutie nevyzeralo ako

festival zl˘ch správ, predseda slo-
venskej organizácie na úvod svojho re-
ferátu odºahãil  situáciu informáciou,
Ïe sa bude venovaÈ hlavne praktick˘m
veciam. Hoci by tieÏ mohol pokojne
pokraãovaÈ v takomto tóne. Zhrnul
na‰u ãinnosÈ za posledné dva roky od
kongresu v Budape‰ti a zdôraznil funk-
ciu ná‰ho ãasopisu Svedectvo a niekto-
r˘ch kníh a zborníkov, ktoré sa nám
podarilo vydaÈ s prispením na‰ich
ãlenov.

Maìarsk˘ delegát upriamil pozor-
nosÈ na obete roku 1956 a na tvrdenie
komunistov, Ïe nikoho za to nebudú
prenasledovaÈ, priãom práve opak sa
stal krutou pravdou. VzÈahy so súãas-
nou vládou, vrátane potrebnej podpo-
ry, oznaãil za vcelku dobré.

Nemecká delegátka sa sústredila
na vysok˘ vekov˘ priemer organizácie
a na ich napriek tomu celkom slu‰n˘
poãet akcií. Najviac zo v‰etkého sa usi-
lujú dostaÈ do ‰kôl, kde mladí uãitelia
sú viac naklonení tak˘mto besedám
ako staré kádre. 

Na sklonku prvého dÀa usporiada-
li úãastníkom kongresu predná‰ku
v krásnom gotickom chráme, nazva-
nom „âierny kostol“, ktor˘ je najväã-
‰ou gotickou stavbou na juhov˘chod

od Viedne. Predná‰ka bola o uÏ spo-
mínanej ilegálnej protikomunistickej
skupine „StráÏ rumunskej mládeÏe“,
ktorú zaloÏili ‰tudenti l˘cea v Bra‰ove
v roku 1956 a ktorú v roku 1958 ‰tát-
na bezpeãnosÈ zlikvidovala. Potom na-
sledovali drakonické tresty. (Mimocho-
dom, v tom ãase sa Bra‰ov naz˘val
Stalin.) SúãasÈou predná‰ky bolo aj od-
halenie busty kÀaza Dr. Konrada Möc-
kela, „nedobrovoºného“ úãastníka
tohto procesu. 

Na záver dÀa  pozvali úãastníkov
kongresu do miestnej Reduty na diva-
delné predstavenie „Mislea, cela ã. 4“.
Bola to mimoriadne expresívna hra

o kaÏdodennom Ïivote v cele pre poli-
tické väzenkyne, aÏ z toho behal mráz
po chrbte. Autorka Silvia Codreanu
v nej hrala aj hlavnú úlohu. Také nieão
by som odporúãal objednaÈ na‰im or-
ganizátorom novembrového tzv. Festi-
valu slobody. Toto by uÏ ozaj trochu
priblíÏilo komunistické v˘dobytky aj
na‰ej mierne znudenej a hlavne nein-
formovanej mládeÏi. 

Rezolúcie z kongresu
Druh˘ deÀ sa rokovalo o tom, aké

rezolúcie pre európskych politikov, ale
aj pre verejnosÈ prijmeme z tohto kon-
gresu. Pokraãovanie na 8. strane

Octav Bjoza (vpravo) s Christianom Fuchsom. Foto archív redakcie



Dokonãenie zo 7. strany

Ako prv˘ odsúhlasili slovensk˘
návrh o slobode slova, ktor˘ uÏ na‰i
ãlenovia poznajú zo stránok Svedec-
tva, upraven˘ pre súãasné európske
pomery. 

Na návrh moldavskej delegácie sa
táto rezolúcia roz‰írila e‰te o slobodu
vedeckého bádania a o slobodn˘
prístup k archívom.

Druhú rezolúciu pripravil predseda
INTERASSO  Christian Fuchs. Hovorila
o Marxovi, ako o hlavnom zdroji ko-
munistick˘ch zloãinov. Tretie vyhláse-
nie malo základ v albánskom referáte
a vystríha pred návratom star˘ch ko-
munistick˘ch kádrov v celej Európe.
Vyz˘va nepodporovaÈ politikov z b˘va-
l˘ch socialistick˘ch ‰tátov, ktorí majú
komunistickú minulosÈ. Veì komunisti
majú na svedomí viac ako 100 milió-
nov zavraÏden˘ch a umuãen˘ch nevin-
n˘ch ºudí.

Poobede bol naplánovan˘ odvoz
do Bukure‰ti do prezidentského palá-
ca. Po ceste bola ale jedna krátka, no
mimoriadne pekná zastávka, keì sme
si v dedine Harman pozreli opevnen˘
kostol, nazvan˘ Honigberg.  V ãase
tureck˘ch vojen slúÏil ako útoãisko
miestnych obyvateºov, zároveÀ aj ako
sklad potravinov˘ch zásob. Podveãer
sme pri‰li do prezidentského paláca,

kde prezident Klaus-Werner Johannis
odovzdával vysoké ‰tátne vyznamena-
nia tridsiatim ‰tyrom politick˘m väz-
Àom. Niektorí si uÏ pre rád museli prísÈ
na „troch“ nohách. Celé sa to nieslo
v mimoriadne slávnostnej atmosfére.
Vo svojom prejave prezident pomeno-
val presne reÏim teroru,  apeloval na
politikov, aby pomáhali potieraÈ v‰etky
v˘honky komunizmu. Ale tak, ako to
teraz b˘va zvykom, musel spomenúÈ aj
„extrémizmus“. Ako vidno, je to pres-
ne rovnaká reãnícka figúra, ako bola
voºakedy „vernosÈ marxizmu-leniniz-
mu“, ktorú museli politici spomenúÈ
v kaÏdom prejave. 

Zlo bez hraníc
Zástupca politick˘ch väzÀov sa mu

poìakoval a nezabudol pripomenúÈ,
Ïe peklo, ktoré komunizmus pripravil
nevinn˘m ºuìom, nemá v histórii ob-
dobu. Nakoniec to uÏ bola iba priemy-
selná odºud‰tená továreÀ na smrÈ. Bo-
lo to zlo bez hraníc, pretoÏe iba dobro
má hranice. TaktieÏ spomenul, Ïe slo-
boda je dar od Boha a Ïiadny ãlovek ju
nemá právo inému zobraÈ. Na odovz-
dávanie vyznamenaní bol pozvan˘ aj
diplomatick˘ zbor, no slovenského
zástupcu sme tam nestretli. Veì nako-
niec, ani takúto akciu, s enormn˘m
záujmom médií, si u „ná‰ho“ pre-
zidenta neviem ani predstaviÈ. Od

slovenskej delegácie dostal pán prezi-
dent mal˘ darãek, knihu „Dejiny
Slovenska a Slovákov“ od M.S. ëuricu
v nemãine, ktorú s vìakou prijal. 

K samotnej atmosfére treba
uviesÈ, Ïe kongres prebiehal v neb˘va-
lej priateºskej atmosfére, akurát bolo
vidno, Ïe celkove vzrastá nervozita
z návratu komunistov. Nervozita
prirodzená, ºudská a nie propagandi-
stická, pretoÏe títo ºudia sú vysoko po-
vznesení nad v‰etky ideologické heslá.
No títo ºudia ich zaÏili na vlastnej koÏi.
Na záver v‰etci úãastníci kongresu
dostali knihu s názvom „Aby hlasy
obetí nevyzneli do prázdna“ o priebe-
hu v‰etk˘ch doteraj‰ích 22 kongresov.
Pripravilo a vydalo ju ústredie
INTERASSO v Berlíne. 

Rozi‰li sme sa s t˘m, Ïe vedenie
INTERASSO preskúma v‰etky moÏnos-
ti, aby sme budúci kongres mohli
usporiadaÈ priamo v Bruseli, pred oãa-
mi zodpovedn˘ch politikov. Ak by
v tom vedeli pomôcÈ aj na‰i európski
politici, nech sa prihlásia, pomôÏu
dobrej veci. Ján Liteck˘ ·veda

P.S. Závereãn˘ uÏ súkromn˘ pol-
dÀov˘ v˘let po pamiatkach Bra‰ova
nám takmer cel˘ zru‰ila neb˘valá
prietrÏ mraãien, o ktorej sme sa
doãítali dokonca aj po návrate na Slo-
vensko.
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Bude ďalší kongres v Bruseli?

Úãastníci kongresu v Bra‰ove. Foto archív redakcie



Medzi osmiãkov˘mi jubileami si zaiste zaslúÏi
oveºa väã‰iu pozornosÈ aj jeden z najtragickej‰ích
dní slovensk˘ch a ãesk˘ch dejín, okupácia „spo-
jencami“ Var‰avského paktu v roku 1968. ZaÏili
sme ju ako dospievajúci. Neskôr, uÏ v zrelom ve-
ku, aj rok nádeje a zmeny 1989. Pokojne by sme
sa mohli naz˘vaÈ Generácia 1968, 1989, ale aj

1993. Lebo uÏ v zrelom veku sme aktívne nielen zaÏívali, ale aj
presadzovali  nielen demokratické zmeny v spoloãnosti, ale aj ich
vyústenie do suverénnej slovenskej ‰tátnosti. Na jej reflexiu i hºa-
danie optimálnych perspektív by sa malo zameraÈ oveºa viac
vrcholn˘ch intelektuálnych aktivít, ako sa doposiaº stalo i deje. 

Okupaãn˘ august v‰ak nami najhlb‰ie otriasol, azda ako na-
‰ich predchodcov, ktorí svoj august zaÏili príchodom nemeck˘ch
okupaãn˘ch vojsk v roku 1944. Rovnako ako vzostup nádejí pri
vzniku prvej slovenskej ‰tátnosti v roku 1939, kedy projekt
záchrany a preÏitia deformovala a ºudské osudy kaliãila nemilo-
srdná ruka druhej svetovej vojny. Veì s príbehmi nepoãetn˘ch
národov si dobové veºmoci cynicky pohrávali. 

Nedávno vznikol pozoruhodn˘ dokumentárny film Okupácia
1968.  PríleÏitosÈ nakrútiÈ film dostali reÏiséri i s vojakmi piatich
krajín, ktoré nás okupovali. Sovietov reprezentovali v˘luãne domi-
nantní Rusi, hoci sa agresie zúãastnili aj príslu‰níci mnoh˘ch in˘ch
národov Sovietskeho zväzu. ëal‰í, ktorí drvili ideu slovanskej vzá-
jomnosti, boli Poliaci a Bulhari. Na juÏné územia Slovenska, len
neveºmi prekraãujúce hortyovskú okupaãnú ãiaru z roku 1938, sa
natlaãili tanky a obrnené transportéry Maìarov. A iba ãasÈ mili-
tarizovan˘ch Nemcov v roku 1968 znovu prekraãovala ãeské po-
hraniãie, zväã‰a v‰ak zostávala v bojovej pohotovosti neìaleko
hraníc. 

Rumuni neprišli
Pozoruhodn˘ film, ktor˘ skúma pocity, postoje, ale aj schop-

nosÈ kritickej ãi skôr nekritickej historickej sebareflexie, moÏno by
obohatili aj postoje Rumunov. Tí sa odmietli pripojiÈ k okupaãn˘m
armádam, rovnako ako exotickí Albánci, ktor˘ch v‰ak zrejme o to
nik ani neÏiadal, keìÏe sa v kritike sovietskeho revizionizmu blíÏili
skôr k ãínskym postojom. Málokto zaznamenáva, Ïe po okupácii
âesko-Slovenska jednoducho, odváÏne a bez trestu z Var‰avské-
ho paktu vystúpili, nepriamo sa s nami solidarizujúc. S juhoslo-
vansk˘m aktom solidarity sme mohli rátaÈ od zaãiatku, ale po
okupácii 1968  aj suverénnemu Titovi zvieralo prinajmenej srdce,
hoci nemal  do ãinenia s Var‰avsk˘m paktom. Viac sa obával
o svoju ohrozenú suverenitu, a preto sa potichu a takticky na ãas
stiahol z v˘razn˘ch prejavov na  medzinárodnej scéne.

Prv˘, kto  akademickej‰ie otváral pri polstoroãnici okupácie
1968 prepleten˘ uzol otázok a problémov, bol Historick˘ odbor
Matice slovenskej. Vedecké kolokvium uÏ mohlo nadväzovaÈ na
mnoÏstvo textov a monografií, ktoré  vznikli k téme nielen v pred-
chádzajúcich desaÈroãiach a pri jubileách doma, ale aj vo svete.
K˘m k nám preniknú bliÏ‰ie informácie o medzinárodnej konfe-
rencii v ParíÏi, ktorá mala ‰ir‰ie hodnotiÈ  celosvetov˘ dramatick˘
pohyb revoluãného roku 1968 i s na‰ou úãasÈou, pod taktovkou
Jaquesa Rupnika, pristavme sa  pri prvej objavnej‰ej knihe k tejto

téme, ktorá uÏ na sklonku minulého roka prekvapila prinajmen-
‰om u nás doma.  Juraj Alner - 1968 polãas rozpadu komunistic-
kého reÏimu: denník novinára (Marenãin PT, 2017), je viac, neÏ
len subjektívnym svedectvom o dobovej situácii nekomunistic-
kého novinára. Ale i denníka  okrajovej  politickej Strany slobody
– ªud. Je to znaãne obohacujúci rozmer knihy, ale podstatné je,
ãomu pozornosÈ nevenovali ani historici, ani mediálni vedci: Ïe vo
veºmi ‰irokom v˘bere najvplyvnej‰ích svetov˘ch západn˘ch médií
zaznamenáva fragmenty najv˘znamnej‰ích textov o dramatickom
dianí v âSSR.  Mesiac po mesiaci, nielen dominantne cel˘ rok
1968, ale aj predchádzajúce predjarie, aspoÀ z konca roka 1967.
Aj smutné dozvuky pookupaãnej normalizácie rokov 1969-1989. 

Prvýkrát ucelene
Uvádza, Ïe v podobnej ‰írke viac ãi menej kvalifikované citáty

a anal˘zy západnej tlaãe neboli u nás, ale ani nikde inde tak uce-
lene publikované. ·koda v‰ak, Ïe nedokladá aj plné znenie ãlán-
kov v pôvodn˘ch jazykoch i ich dôslednú citáciu, ão uznávam,
knihu by ãitateºsky zaÈaÏovalo, ale dodalo by jej akademickej‰í aj
hodnovernej‰í ráz. Prirodzene nereflektuje západoeurópsky ani
obãiansky a protivojnov˘ pohyb v USA, ako to robí Ameriãan
Mark Kurlansky v Roku, ktor˘ otriasol svetom 1968, ako jedinej
dostupnej knihy v preklade do slovenãiny, ktorá vy‰la v roku
2006.  S v˘razn˘mi sympatiami zaznamenáva aj slovensk˘ dejinn˘
pohyb a ná‰ podiel na reformnom roku. 

Podobn˘ je aj Alnerov v˘razn˘ prínos. Na poãetn˘ch citátoch
dokladuje neoprávnenosÈ zafixovania udalostí u nás i vo svete len
pod pomenovaním PraÏská jar. „S pojmom Slovenska sme sa do
konca roka 1967 takmer vôbec nestretli, nástupom Dubãeka na-
stala obrovská zmena: nielenÏe si svetové médiá uvedomili exi-
stenciu slovenského národa a Slovenska, ale mnohé pripisovali
zásluhu na zvrhnutí Novotného, a teda aj stalinského reÏimu prá-
ve Slovákom“. Nedospel v‰ak k záverom, Ïe by toto obdobie sa
malo naz˘vaÈ ãeská a slovenská jar, ako to naz˘va jeden z najlep-
‰ích znalcov i aktérov epochy Ivan Laluha, ão akceptovali aj viace-
rí historici, ãi núkajúci sa alternatívny variant praÏská a bratislavská
jar a nielen bezpomlãkovo ãeskoslovenská jar. Pripomínal som to
aj na spomenutom vedeckom kolégiu, hoci v oveºa ‰ir‰om kon-
texte reflexie, ako to doteraz urobil napríklad Adam Hudek, te-
matizujúc najmä ãesko-slovenské vzÈahy v západn˘ch publiká-
ciách. Veì uÏ aj na ich pozadí sa napríklad Gordon Skilling vyjad-
roval nielen o „unikátnom nikdy predt˘m neodskú‰anom
experimente demokratizácie komunistickej politiky“, ão zaiste ne-
mohlo byÈ úspe‰né ani uskutoãniteºné, ale aj sympaticky „kritizo-
val západné anal˘zy reformného procesu za to, Ïe takmer úplne
ignorovali slovensk˘ problém s prípravou federácie.“ 

Nielen vizionársk˘, ale aj realistick˘ pohºad na budúcnosÈ Slo-
vákov v Európe mohol v úplnosti poskytnúÈ  iba koncept Svetové-
ho kongresu Slovákov, o ãom koniec koncov nás presvedãí
monografia, ktorá po dlhom ãakaní od konferencie ÚPN, koneã-
ne vychádza. Veì potomkovia na‰ich vysÈahovalcov a exulanti
vychádzali práve z hlbokej a pragmatickej reflexie hºadania
v˘chodiska z pookupaãného ‰oku roku 1968!

Viliam Jablonick˘

KULTÚRA
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Generácia rokov 1968, 1989, 1993



Dokonãenie z 1. strany

V Pardubiciach vystúpil sestrin
manÏel so synom a Ïeny pokraãovali
v ceste do Prahy. 

OpäÈ i‰li na nákupy? 
Sestra mala zºavu na Ïeleznici,

oplatilo sa jej to. Veãer sa mali stret-
núÈ na stanici v Pardubiciach. Sestrin
muÏ sa e‰te vrátil daÈ jej pusu a k˘val
im, k˘m sa vlak nestratil z dohºadu.
Keì v‰ak vystúpili v Pardubiciach,
nikto ich neãakal.  Hºadali ich, ale
nikoho z rodiny neobjavili, tak vy-
cestovali do HefimanÛvho Mûsteca
a tam sa dozvedeli, ão sa stalo. 

âo sa dozvedeli?
Keì sestrin manÏel so synom

nadránom vystúpili v Pardubiciach,
ãakal ich môj brat. Viezli sa k nemu
do HefimanÛvho Mûsteca, ale na
jednej kriÏovatke ich zrazil obrnen˘
transporter. Presúvalo sa sovietske
vojsko. Na mieste boli m⁄tvi môj
manÏel a manÏel mojej sestry, brat
vyviazol so zraneniami a sestrin syn
s otrasom mozgu. Sestre zostalo päÈ
detí a mne dve. DvanásÈroãn˘ syn
a polroãná dcérka. 

Vy ste tam neboli, ako ste sa
dozvedeli o tragédii?

Pri‰li mi to oznámiÈ policajti.
Dcérka celú noc plakala, ja tieÏ. Ute-
kala som za sestrin˘mi deÈmi, tá sa
vrátila v nedeºu. Volali sme pohoto-

vosÈ, napichali nám injekcie, aby sme
to nejako preÏili. E‰te v nedeºu veãer
som nastúpila do vlaku a cestovala
som za bratom a synom sestry, ktorí
zostali v nemocnici. V kútiku du‰e
som dúfala, Ïe manÏel Ïije. Najskôr
som sa zastavila u policajtov, kde mi
dali v‰etky veci po usmrten˘ch. Uká-
zali mi aj fotky, no ja som trvala na
tom, Ïe ich chcem vidieÈ. Nechceli mi
ich ukázaÈ, Ïe ich najprv musia upra-
viÈ, ale ja som trvala na svojom.
Dodnes ich mám pred oãami, ako
boli uloÏení v tej chodbe obloÏenej
bielymi obkladaãkami. Tam som aÏ
pochopila, Ïe je koniec. Moja nádej,

Ïe bude dobre, zhasla.  Pred piatou
ráno som uÏ bola v nemocnici
v Hradci Králové pri oboch zrane-
n˘ch. Obliekla som sa do modrého,
aby som nedala najavo, Ïe tí dvaja sú
m⁄tvi. 

Kto sa vám zatiaº staral o de-
ti?

Mama. Veì som sa musela po-
staraÈ o prevoz pozostatkov domov.
To vôbec nebola lacná záleÏitosÈ
a my sme ‰etrili, na ãom sa dalo. Veº-
mi mi pomohol v˘pravca na stanici.
Sestrin manÏel mal Ïelezniãiarsky
preukaz, takÏe jeho preprava nebola
taká nákladná, ale mÀa ãakali veºké
v˘davky. Na‰Èastie mi v˘pravca pove-
dal, aby som sa nebála, Ïe dá ho pre-
viezÈ na svoj preukaz. Aj tak urobil.
V‰etko vybavil, chladniãkov˘ vozeÀ,
v‰etko. Keì sme sa potom doÏado-
vali, aby sa dopravná nehoda vy‰etri-
la, povedali nám, Ïe to nejde, lebo
boli v tom Rusi. NuÏ, nebolo to prv˘
raz v mojom Ïivote, ão som sa nedo-
zvedela o okolnostiach smrti mojich
drah˘ch.

UÏ ste nieão podobné zaÏili aj
predt˘m?

Áno. Mala som ‰tyri roky, keì
zavraÏdili môjho otca a hodili ho do
studne. 

Preão?
Dodnes nevieme. Nikdy sa vraÏ-

da nevy‰etrila. 
âo robil otecko? Mohol nie-

komu prekáÏaÈ?
Robil studne v Zemianskych Kos-

toºanoch. Bol to hlboko veriaci ãlo-
vek, ako celá na‰a rodina, ale to by
som nepovaÏovala za dôvod jeho
smrti. ZavraÏdili ho v roku 1952 a
zostalo nás ‰esÈ detí bez otca. Mali
sme ÈaÏk˘ Ïivot. Ani pomyslenia na
nejaké ‰túdium. UÏ po skonãení zá-
kladnej ‰koly som musela ísÈ robiÈ.
Chcela som ísÈ na esvée‰ku do ·u-
rian, ale mama ma stiahla, Ïe treba
zarobiÈ korunky. AÏ neskôr som si
urobila odbornú uãÀovskú ‰kolu
koÏa, guma, galantéria, obuvníctvo
a následne som aj zmaturovala. Za-
mestnala som sa v Partizánskom.

NÁŠ ROZHOVOR
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Ticho po obetiach invázie

Pani Loudová (vºavo) so sestrou

Helenou v Benátkach. Foto archív

Zo slávnostného zápisu do matriky v Nitre. Foto archív



A tam ste sa spoznali s budú-
cim manÏelom?

Nie, v Sandriku, kde som sa za-
mestnala a on tam robil pri strojoch.
B˘vali sme vo Vrábºoch, neskôr sme
sa presÈahovali do Nitry.

Boli ste niekedy na mieste
tragickej nehody? Ako vôbec po-
lícia uzavrela prípad?

Rok a pol po tragickej udalosti
sme dostali uznesenie Okresnej sprá-
vy SNB v Pardubiciach. Citujem: „Za
tejto situácie, keì sa uÏ taktieÏ zre-
teºne prejavuje i ãasov˘ odstup od
doby udalosti, nemoÏno skutok kva-
lifikovaÈ ako trestn˘ ãin, lebo zo skut-
kovej podstaty trestného ãinu nebol
preukázan˘ jeden zo zákonn˘ch zna-
kov, t.j. zavinenie.“ TakÏe rok a pol
po nehode sme dostali uznesenie
o tom, Ïe stíhanie za ublíÏenie na
zdraví sa zastavuje, lebo skutok nie
je trestn˘m ãinom. Dvaja m⁄tvi a dva-
ja zranení a skutok nebol trestn˘m
ãinom. A my sme chceli aspoÀ ve-
dieÈ, ako sa to stalo. No práve to sa
vraj nedalo vy‰etriÈ. PravdaÏe sme
niekoºkokrát hºadali miesto tragédie,
lebo vedeli sme, Ïe zomreli pri
druÏstve obce Star˘ Matefiov. Roky
som to hºadala a nena‰la, aÏ  raz i‰iel
s nami syn a na‰li sme to miesto. 

Syn mal dvanásÈ rokov, keì
pri‰iel o otca. Ako to preÏíval?

Veºmi ÈaÏko. Navy‰e, v‰etky ad-
ministratívne záleÏitostí som musela
chodiÈ vybavovaÈ do âiech. Brat sa
veºmi ÈaÏko zmieroval s t˘m, ão sa
stalo a e‰te hor‰ie sestra.  Poz˘val ma

k nemu, aby som pri‰la na púÈ. Ja
som mala starosti s rodinou, vôbec
som sa nezaoberala in˘mi vecami,
neÏ t˘mi, ão súviseli s rodinou
a manÏelovou smrÈou. AÏ keì mi
mama zaãala dohováraÈ, aby som i‰-
la za bratom na púÈ, keì ma tak ná-
stojãivo poz˘va, vybrala som sa k ne-
mu aj s kamarátkou. A tam som sa
zoznámila s mojím súãasn˘m manÏe-
lom, ktor˘ sa v tom ãase práve vrátil
zo sedemroãného väznenia. 

Za ão bol väznen˘?
Za náboÏenské presvedãenie.

V roku 1977 odmietol nastúpiÈ na
základnú vojenskú sluÏbu. Bol
jedin˘m synom a keì mu zomrel
otec, ani na pohreb ho nepustili, vraj

kvôli jeho spoloãenskej nebezpeã-
nosti. Väznili ho aj v Jáchymove.
V auguste sme sa zoznámili a v ja-
nuári sme sa zobrali. Odvtedy sme
35 rokov spolu. Aj tak to bolo ÈaÏké,
lebo len ão sme sa zobrali, zomrela
mu mama. Potom sa nám narodilo
dieÈatko, zomrelo keì malo ‰tyri me-
siace. Potom sme mali ìal‰ieho
chlapca, ten mal 6,30 kg keì sa na-
rodil.

Va‰e manÏelstvá boli vÏdy
spojené s utrpením kvôli reÏimu.
Prv˘ zomrel v dôsledku pobytu
sovietskych vojsk na na‰om úze-
mí, druh˘ pykal za svoje nábo-
Ïenské presvedãenie. Mnohí ºu-
dia v‰ak nostalgicky spomínajú
na socializmus. Vy si to zrejme
nemyslíte?

Urãite, veì od maliãka som poci-
Èovala jeho brutalitu. Vyrastala som
bez otca, nikdy sme sa nedozvedeli,
ão sa s ním stalo. Kto ho zavraÏdil.
Potom manÏel doplatil Ïivotom na
to, Ïe sme si  v roku 1968 dovolili
trochu slobody a môj druh˘ manÏel
je priam exemplárny príklad toho,
ako sa reÏim vysporiadal s t˘mi, ão sa
odváÏili mu vzdorovaÈ. 

Odkedy ste ãlenkou organizá-
cie politick˘ch väzÀov a preão?

Oficiálne od roku 2008, neofi-
ciálne veºmi dlho. Po revolúcii pri‰iel
manÏel o zamestnanie, ÈaÏko sa nám
Ïilo. Vtedy bol predsedom na‰ej or-
ganizácie pán Dezider Gregu‰ a on
ma pozval. Aby som pri‰la, Ïe bu-
dem medzi svojimi, bude mi vesel‰ie.
Poznal ma, vedel, Ïe som spoloãen-
sk˘ ãlovek, tak som pomáhala, kde
bolo treba. A keì ochorel, prehová-
ral ma, aby som prevzala jeho funk-
ciu. Prekvapilo ma, Ïe môj manÏel
nenamietal, hoci on bol politick˘m
väzÀom, ja nie.

Ale reÏim vám bolestne vstú-
pil do Ïivota...

Veì hej, ÈaÏko sa nám Ïilo bez
otca, potom aj moje deti spoznali Ïi-
vot bez otca. Na‰Èastie som stretla
skvelého muÏa, ktor˘ sa stal aj do-
br˘m otcom mojich detí. V tom ãase
som bola taká zniãená, Ïe keì som
pri‰la s dcérkou do ‰kôlky, oslovili ma
stará mama. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Karol Chovan, prv˘ manÏel AlÏbe-

ty Loudovej. Foto archív

Sestry AlÏbeta a Helena na lieãení v Luhaãoviciach. Foto archív



So študentmi o totalite
Medzi v˘znamné protikomunistické vzopätia patrili

vzbury obãanov proti zat˘kaniu kÀazov. Do‰lo k nim od 15.
júna do 15. júla 1949 v ‰esÈdesiatich lokalitách. Vzbury v 34
obciach predstavovali trestné oznámenie na 1136 osôb,
z ktor˘ch bolo 467 odsúden˘ch.  Celková v˘‰ka trestov sa
vy‰plhala na 547 rokov. 

Udalosti v Levoãi v dÀoch 25.-26. júna 1949 patrili me-
dzi prvé komunistami vyprovokované. UÏ 1. júla vyhlásili
prvé rozsudky pre zloãin vzbury. Mária Vilkovská  10 rokov,
·tefan Onderu‰ 8 rokov, Mária Neupauerová 7 rokov...
Medzi obÏalovan˘mi bol aj profesor Gymnázia v Levoãi Ru-
dolf Jurík odsúden˘ na 4 roky. A nasledovali tresty pre 43
ºudí, mladistv˘ch nevynímajúc. 

Predsedníãka RO PV ZPKO v Pre‰ove Mária Dvorãáková
zorganizovala besedu so ‰tudentmi, o ktorej do Svedectva
napísala pedagogiãka Gymnázia Janka Francisciho-Rimav-
ského v Levoãi,  Ingrid Kochová:

„DÀa 25. júna 2018 nav‰tívili gymnázium Janka Francisciho-
Rimavského v Levoãi vzácni hostia, pani Mária Dvorãáková, dcéra
politického väzÀa a predsedníãka RP PV ZPKO v Levoãi  a pán ·te-
fan Novák, politick˘ väzeÀ,  predseda  RO PV ZPKO  v Ko‰iciach
a b˘val˘ absolvent gymnázia Janka Francisciho-Rimavského v Le-
voãi. Pri‰li so zámerom priblíÏiÈ ‰tudentom gymnázia obdobie ko-
munistickej totality, neslobody. Jedno rímske príslovie hovorí: „ âo
sa nenapísalo, to sa nestalo“. A preto je cieºom ºudí, ktorí  to ob-
dobie preÏili, mlad˘ch ºudí nielen informovaÈ, ale ich aj povzbudiÈ,
aby sa zaujímali o to, ão sa dialo na na‰om území v ãase komunis-
tickej totality. 

Na zaujímavej besede s hosÈami sa zúãastnili ‰tudenti III.
A triedy, ktorí sa na hodinách dejepisu oboznámili s udalosÈami po
Februári 1948. Teda  s udalosÈami nástupu komunistického reÏi-
mu v âesko-Slovensku, prakticky o sovietizácii republiky, ão zna-
menalo násilnú  kolektivizáciu, prenasledovanie  nepriateºov ko-
munistického reÏimu. ·tudenti poãúvali príbeh politického väzÀa,

perzekvovaného ãloveka v ãase komunistickej neslobody,  osobné
svedectvo pána ·tefana Nováka. Svojim postojom a konaním sa
postavil totalitnému reÏimu, ãim prispel k jeho oslabeniu. 

Besedu otvorila pani Dvorãáková a pripomenula ‰tudentom
v˘znamnú udalosÈ, ktorá sa konala práve 25. júna 1949, teda
pred 69 rokmi a vo‰la do dejín ako Levoãská vzbura. âo do rozsa-
hu patrila k najv˘znamnej‰ím udalostiam na Slovensku. Veºa ºudí
bolo zatknut˘ch, odsúden˘ch a uväznen˘ch. Uväznen˘ bol aj pán
·tefan Novák, ktor˘ preÏil päÈ rokov jáchymovského pekla. Jeho
záÏitky, ako ãloveka perzekvovaného, nespravodlivo odsúdeného
a ‰ikanovaného ‰tátnou mocou,  jeho  Ïivot a práca v uránov˘ch
baniach, miesta  b˘valého pracovného tábora, boli pre ‰tudentov
veºmi zaujímavé. Aktívne sa zapájali do besedy a svojimi otázkami
sa chceli ão najviac dozvedieÈ od vzácneho hosÈa. 

Stretnutie s pánom Novákom bolo zo strany ‰tudentov a uãi-
teºov dejepisu hodnotené veºmi pozitívne. Aj v budúcnosti uvítame
na na‰ej ‰kole takéto besedy. Veríme, Ïe mlad˘ch ºudí aktivizuje-
me hºadaním neprávostí v komunistickej minulosti a nebude im ºa-
hostajná ani súãasná situácia. Budú schopní nielen vnímaÈ, ale aj
aktívne reagovaÈ na aktuálne dianie. Po skonãení besedy si pán
·tefan Novák prezrel gymnázium, na ktorom ‰tudoval, triedu,
v ktorej sa uãil a stretol sa s riaditeºom gymnázia. Po besede ‰tu-
denti spolu s pani Dvorãákovou a uãiteºkou dejepisu pani Kocho-
vou poloÏili kyticu kvetov pri tabuli vo vstupnej lodi Baziliky  sv. Ja-
kuba, ktorá pripomína udalosti Levoãskej vzbury. ·tudenti si tak
zaspomínali na obete 50. rokov, na ºudí, ktorí obetovali slobodu,
Ïivoty a ktorí si zaslúÏia na‰u úctu a obdiv.“

Dnes, 20. júna, sme sa stretli v‰etci ãlenovia v˘boru
trnavskej regionálnej organizácie posledn˘krát pred prázdni-
nami. Predsedníãku poboãky Senica - Skalica pani Bernardínu
Spru‰anskú zastupovala pani Anna Mária Pardubská  a tieÏ
pri‰iel medzi nás PhDr. Peter Ja‰ek, pracovník Ústavu pamäti
národa. Bolo nás jedenásÈ... ako v tej pesniãke. 

Na zaãiatku stretnutia v‰etk˘ch privítala predsedníãka RO PV
ZPKO v Trnave pani Beata ëureková a ja som potom poskytla infor-
máciu o tom, ão sme preberali na na‰ej v˘konnej rade v Bratislave
pred t˘ÏdÀom. Poznaãili sme si dátumy a miesta  najbliÏ‰ích spoloã-
n˘ch akcií: Leopoldov, Îilina, Ko‰ice.  Hovorili sme aj o tak˘ch na‰ich
trnavsk˘ch témach,  ako je premiestnenie ná‰ho pamätníka na iné
miesto z dôvodu rekon‰trukcie okolia pamätníka apod. 

Prihovoril sa nám aj pán Ja‰ek.  Povedal pár slov o  organizaã-
nej zmene v Ústave pamäti národa a reagoval aj na na‰e otázky.
KeìÏe stretnutie sa konalo pár dní pred Petrom a Pavlom, zaÏelali
sme ná‰mu prítomnému  ãlenovi pánovi Pavlovi Izakoviãovi ako aj
pánovi Petrovi Ja‰ekovi v‰etko dobré, hlavne zdravie. Zasadnutie tr-
valo dve hodiny a v‰etci sme sa medzi sebou neustále rozprávali,
preberali sme "na‰e" témy, ba i  súkromné veci. Skrátka, bolo nám
príjemne. Te‰íme sa, Ïe sa v septembri zase zídeme. 

Jana Masafiová
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So ‰tudentmi Gymnázia Janka Francisciho-Rimavské-

ho v Levoãi. Foto archív

Bolo nás jedenásť

V trnavskej kancelárii. Foto archív



V tomto ãase som nav‰tívil dnes uÏ 89-roãného
politického väzÀa Karola ëubeka.  Îije so svojou
rodinou v Seãovciach. Mal som váÏnu príãinu nav‰tí-
viÈ ho. Pán ëubek totiÏ preÏil ãasÈ svojho Ïivota s mo-
jím otcom Karolom Vráblom v jáchymovsk˘ch
lágroch. Dozvedel som sa mnoho zaujímavostí, o kto-
r˘ch som sa nedoãítal ani v knihách, ktoré som
dodnes preãítal o politick˘ch väzÀoch. Rozhovoril sa
o Ïivote v lágroch: 

,,Keì sme sfárali dole pod zem, kde sa ÈaÏila ,,smolka“,
cítili sme sa slobodní, pretoÏe tam s nami nefárali na‰i do-
zorcovia, aby neboli oÏiarení uránom. Museli sme splniÈ
normu ÈaÏby, ktorá bola odstupÀovaná: pod 100 percent,
od 100 do 110 percent a nad 110 percent. Podºa t˘chto
kritérií bolo urãen˘ch osem platov˘ch tried. Ak sa niektoré-
mu väzÀovi nepodarilo splniÈ normu na 100 percent , hneì
pocítil sankcie. Bola to veºmi ÈaÏká práca. ·achtu viedli Ru-
si a tí paradoxne chránili väzÀov, lebo im i‰lo o to, aby sa
z hlu‰iny získalo ão najviac  uránu. Stalo sa aj to, Ïe Rusi
museli vytiahnuÈ z korekcie väzÀa, aby doplnili stanoven˘
poãet na v˘kon prác. Odsúdení vrahovia vo väzniciach or-
ganizovali socialistické záväzky. Kto nepodpísal, podpísali
za neho a to sa stalo aj mne. V tábore RovnosÈ bol velite-
ºom Albín Dvofiák, ktor˘ mal prez˘vku ,,Paleãek“, lebo na
palci nosil kºúãe, s ktor˘mi toãil, aby väzÀom neustále pri-
pomínal korekciu. Kto sa dostal do korekcie, mal stravu iba
kaÏd˘ druh˘ deÀ. Bez príãiny bol bit˘. Bolo poãuÈ krik
a plaã. MÀa zbili po pätách tak, Ïe som musel chodiÈ na
kolenách. V t˘chto situáciách som sa veºa modlil“. 

O mojom otcovi mi povedal, Ïe bol zvlá‰È sledovan˘.

Pracovalo sa aj v nedeºu. Voºné dni boli iba na Vianoce,
Veºkú noc, 9. mája a na Veºkú októbrovú socialistickú
revolúciu. Môjho otca cez tieto dni izolovali a presúvali ho
z tábora RovnosÈ do korekcie tábora SvornosÈ. Vìaka pán
ëubek, za toto svedectvo. Prajem Vám e‰te veºa dobrého
zdravia a BoÏieho poÏehnania.

Juraj Vrábel 
ãlen redakãnej rady Svedectva

Udalosti tzv. Katolíckej akcie sa
hlboko vryli do spomienok obyvateºov
Zliechova. Na pamiatku t˘ch, ão chrá-
nili slobodu slova a bránili ‰tátnym
predstaviteºom komunistickej moci,
aby potrestali kÀaza za ‰írenie listu
svojho biskupa, 20. júna usporiadali
pietnu spomienku. Slávnosti sa zú-
ãastnili ãlenovia poboãky PV ZPKO Ila-
va – PovaÏská Bystrica, RO PV ZPKO
Trenãín, miestni obyvatelia a hostia.

Predseda poboãky PV ZPKO v Ila-
ve Ing. Stanislav Porubãan v príhovore
pripomenul priebeh udalosti z roku

1949, ktoré predchádzali vzbure oby-
vateºov Zliechova. Spomenul aj smut-
nú skutoãnosÈ, Ïe 13. mája 2018
zomrela v Ko‰eci posledná priama
úãastníãka t˘chto udalostí pani Mária
Hrubová.

Starosta Zliechova Ing. Anton Mi-
ko kon‰tatoval, Ïe je chválihodné pri-
pomínaÈ si dejinné udalosti vo svetle
dne‰nej doby. Kyticu kvetov k pamät-
nej tabuli poloÏila b˘valá predsedníã-
ka poboãky pani Hedviga Slivková.
Pani Ronecová predniesla básne
a zliechovské Ïeny dotvorili skvelú

atmosféru pietnej slávnosti svojim
spevom v krásnom prostredí zliechov-
skej krajiny pod vrchom StráÏov.

Po spoloãnej fotografii ukonãil
slávnosÈ predseda poboãky inÏinier S.
Porubãan, poìakoval sa prítomn˘m
za úãasÈ a pán farár a pani ·túriková
pozvali prítomn˘ch na obãerstvenie
na miestnej fare. Pietna spomienka
teda ìalej pokraãovala diskusiou na
v‰etky moÏné témy. Rozchádzali sme
sa s dobr˘m pocitom a sºubom, Ïe sa
o rok do Zliechova opäÈ vrátime.

Ing. Stanislav Porubãan
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V Zliechove spomínali

Na návšteve u politického väzňa Karola Ďubeka

Dozorcovia nefárali

Karol ëubek



Pätnásteho júna 2018 sa v KeÏmarku uskutoãnila
pietna spomienka za usmrten˘ch na hraniciach v ãase
b˘valého komunistického reÏimu. Pred ‰trnástimi rok-
mi bol v meste pod Tatrami odhalen˘ pamätník usmr-
ten˘ch na hraniciach v rokoch 1948 -1989, pri ktorom
sú pochovaní Ondrej Brejka a Milan Dlubaã. Boli usmr-
tení âeskoslovenskou pohraniãnou stráÏou 7. júla 1980
pri pokuse o útek do Rakúska. KaÏdoroãnú pietnu
spomienku venovanú vy‰e 400 obetiam na hraniciach
pripravilo Svetové zdruÏenie b˘val˘ch politick˘ch väz-
Àov. Vyberáme z príhovoru predsedu  SZBPV Franti‰ka
Bednára:

Siedmeho júla 1980  medzi obete pribudli aj  mladí ºudia
Ondrej Brejka a Milan Dlubaã. Po 24 rokoch  sa nám podarilo
splniÈ prianie otca Ondreja Brejku, aby boli ich  telesné pozos-
tatky prevezené z Rakúska na Slovensko.  Obaja zahynuli násil-
nou smrÈou, keì mali cel˘ Ïivot e‰te len pred sebou. B˘val˘
reÏim im nedoprial ani len dôstojn˘ pohreb za úãastí ich rodín.  

Mladí ºudia si dnes uÏ sotva vedia  predstaviÈ, Ïeby ne-
mohli bez obmedzenia cestovaÈ do zahraniãia a rovnako si ne-
vedia predstaviÈ hranice obohnané ostnat˘m drôtom, ktoré ke-
by bez povolenia prekroãili, stálo by ich to Ïivot. Súãasná
generácia má dnes iné starosti a tieto tragické osudy im uÏ
veºa nehovoria. 

ªudia zabúdajú. Nezabúdajú uÏ len tí, ktorí sa stali obeÈou
ideológie, ktorá nechala v mene ‰tátnych záujmov  zabíjaÈ
vlastn˘ch obãanov.  Zamat v novembri 1989 pozametal v‰etky
stopy, vinníci ostali nielenÏe nepotrestaní, ale ani nepriznali, Ïe
sa dopú‰Èali zloãinov v rozpore so V‰eobecnou deklaráciou ºud-
sk˘ch práv a slobôd. Rovnako ako nacisti pred Norimbersk˘m
tribunálom tvrdili, Ïe len dodrÏiavali rozkazy a platné zákony.  

Na rozdiel od denacifikácie, dekomunizácia spoloãnosti sa
nikdy nekonala a páchatelia si dnes v pokoji uÏívajú svoje v˘-
sluhové dôchodky hrdo tvrdiac, Ïe slúÏili socialistickej vlasti.
KresÈanské princípy káÏu odpú‰ÈaÈ, ale pod podmienkou poká-
nia a priznania viny. Na jednej strane veºkorysé  odpú‰Èanie, na
druhej chladná bezohºadnosÈ a ºahostajnosÈ nielen k obetiam
a rodinám usmrten˘ch na hraniciach, ale aj k tisícom násilne
odvleãen˘ch a politick˘m väzÀom. 

Skúsme sa pri tomto pamätníku zamyslieÈ ão prinieslo
veºkorysé odpustenie bez primeraného od‰kodnenia obetí
a hrubá ãiara za zloãinmi  minulého reÏimu. 

·tátny majetok, ktor˘ vytvorili celé generácie sa presunul
na súkromné úãty a do daÀov˘ch rajov vyvolen˘ch a správne
prepojen˘ch s politick˘mi stranami, ktoré boli práve pri moci.
Preto dnes ch˘bajú peniaze v zdravotníctve, ‰kolstve a na
dôchodky.  K pomyselnej demokracii a návratu k ekonomicky
vyspelej Európe nás ãasto viedli tí, ktorí sami demokraciu
potierali. V privatizaãnej hystérii a honbe za majetkom a ka-
pitálom sa stalo spravodlivé vy‰etrenie zloãinov neÏiaduce.
Nevy‰etrenie smrti obãanov  pri pokuse o prechod hraníc a ne-
vy‰etrenie smrti kÀazov Coufala a Poláka sa stali zlyhaním

právneho  ‰tátu a jeho orgánov a k nevy‰etren˘m zloãinom
komunizmu pribudli nové zloãiny ekonomickej mafie neraz
priamo prepojenej s politikmi. VraÏdy tzv. bielych koní a ãlenov
organizovan˘ch mafiánskych skupín, ktoré si rozdeºovali teritó-
rium. 

Prvého júna 2018 zomrel b˘val˘ generálny prokurátor
JUDr. Jifií ·etina, ktor˘ sa vo vedení Komisie Federálneho minis-
terstva vnútra zasadzoval o vy‰etrenie zloãinov ·tB a e‰te v ro-
ku 1993 v rozhovore povedal, Ïe na vedome neobjasne-
n˘ch zloãinoch sa nedá niã demokratického vybudovaÈ!

Îiaº, mal úplnú pravdu. Slovenskom nedávno otriasla bru-
tálna rituálna vraÏda mladého novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice, ktorá je tragick˘m následkom  zlyhania  právneho
‰tátu a vnucuje otázku ako moÏno oãakávaÈ vy‰etrenie tohto
zloãinu v ‰táte, v ktorom sa zakr˘vajú zloãiny komunizmu. ·tá-
tu, v ktorom nebol nikto ani len obvinen˘ za smrÈ vy‰e 400 ºu-
dí na hraniciach a ‰tátu, v ktorom Generálna prokuratúra Slo-
venskej republiky na 50 rokov zablokovala spis vo veci dodnes
neobjasnenej smrti  kÀaza tajnej cirkvi Pfiemysla Coufala v roku
1981. Málokto vie, Ïe prv˘m novinárom, ktorého smrÈ nie je
dodnes objasnená a jeho telo sa ani nena‰lo, bol novinár
denníka Práca, Marcel Samuhel, ktor˘  v 90. rokoch pátral po
smrti Pfiemysla Coufala a napísal kritick˘ ãlánok o postupe
Generálnej prokuratúry, kedy dokonca napísal, Ïe ak sa mu
nieão stane, nebude to náhoda. 

November 1989, mal priniesÈ lep‰iu a spravodlivej‰iu spo-
loãnosÈ a návrat k dodrÏiavaniu základn˘ch ºudsk˘ch práv
a slobôd, ãi uÏ v náboÏenskej otázke, slobode slova a slobode
pohybu.  BohuÏiaº  aÏ príli‰ ºahkomyseºne sme sa nechali opiÈ
sladk˘mi reãami o láske  a pravde, ktorá zvíÈazí nad lÏou a ne-
návisÈou a heslá ako „my nie sme ako oni“, umoÏnili, Ïe k po-
myselnej  slobode a demokracii nás opäÈ viedli tí, ktorí
totalitnému systému, v mene ktorého zahynulo mnoho ºudí,
prisluhovali, a dnes sa pokrytecky hlásia k dodrÏiavaniu
ºudsk˘ch práv a demokratick˘m hodnotám. 

OpäÈ pripomínam, Ïe hlas  politick˘ch väzÀov bol po no-
vembri 1989, kedy sa formoval budúci obraz ná‰ho ‰tátu
a osudy jeho obãanov, neÏiaduci. Neboli sme to my, kto urobil
hrubú ãiaru za obdobím komunizmu a kto umoÏnil získaÈ eko-
nomickú a finanãnú moc v ‰táte ºuìom prepojen˘ch s KGB
a ·tB, ktorí dnes rozhodujú prakticky o v‰etkom.

V ZRKADLE ČASU
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Komunizmus nás dobieha

Pred pamätníkom v KeÏmarku. Foto archív



âasopis .t˘ÏdeÀ pred rokom
uverejnil na titulnej stránke foto-
grafiu ªudovíta ·túra s gardistick˘-
mi symbolmi. Nedávno Denník
N tieÏ na titulnej strane uverejnil
fotografiu ·túra s fúzikmi v ‰t˘le
Adolfa Hitlera. V obidvoch prípa-
doch sa autori usilujú zobraziÈ ·tú-
ra i ìal‰ích slovensk˘ch dejateºov
ako antisemitov. âo si o tom ako
historik myslíte?

Hoci  sa  obe periodiká  tvária ako
seriózne a mienkotvorné  v skutoãnosti
sú mediálnym odpadom a tak ma ta-
kéto Ïurnalistické  v˘kony ani nepre-
kvapujú. Zobrazením ·túra  v gardistic-
kej uniforme, ãi s fúzikmi á la Adolf
Hitler denník  EN a bodka t˘ÏdeÀ  len
potvrdzujú, Ïe  im patrí  ãestné miesto
v mediálnej stoke  a neváÏia si  ani svo-
jich ãitateºov, keìÏe ich prevaÏná
väã‰ina si predsa len ªudovíta ·túra ctí.
Je známe, Ïe Adolf Hitler a Ïenské
prsia na obálke ãasopisu vzbudia vÏdy
väã‰í záujem, ale slab˘ odbyt oboch
tlaãovín iste nebol cieºom nechutného
grafického hybridu. 

Ale teraz  váÏnej‰ie, pravdou je, Ïe
na‰i národní dejatelia od 18. storoãia
boli voãi Îidom kritickí. Podobn˘ postoj
zaujali ãeskí, maìarskí, poºskí aj rumun-
skí národní intelektuáli nehovoriac
o Rakú‰anoch. Tzv. antisemitizmus  slo-
vensk˘ch národovcov poãnúc Bajzom
a konãiac HodÏom a Tisom v‰ak Ïivili
pomery na Slovensku.  

Îidovská otázka ãasto  zapæÀala
stránky slovensk˘ch  novín a publicis-
tick˘ch diel. Na jednej strane ich na‰i
dejatelia dávali za  príklad zodpoved-
ného prístupu ku vzdelaniu,  slúÏili ako
vzor ‰etrnosti, striedmosti,  vzájomnej
súdrÏnosti a podpory. ZároveÀ ich kriti-
zovali pre úÏeru a zneuÏívanie eko-
nomického postavenia. Îidia boli od
druhej polovice 19. storoãia oporou
maìarizácie a v tomto období boli
hlavn˘mi nositeºmi  maìarskej kultúry
a jazyka v slovensk˘ch mesteãkách
i mestách, ba i po dedinách. Maìari
ich odmenili udeºovaním  v˘hod, ob-
chodn˘ch a krãmárskych licencií. Keì

v marci 1895 snem rokoval o recepcii
Ïidovského náboÏenstva poslanec
Viszontai pripomenul svojim kolegom:
...„Tam, kde  na míle nepoãuÈ maìar-
ského slova, rodina Ïidovská aj keì ne-
zámoÏná, nielen sama doma pestuje
maìarsk˘ jazyk, ale súãasne v‰tepuje
svojim deÈom  reã a vzdelanosÈ maìar-
skú.“ Tzv. antisemitizmus ªudovita
·túra, bola  vlastne kritika ich sociálnej
supremácie, bol to antisemitizmus so-
ciálny a národno-obrann˘, nie rasov˘
ani náboÏensk˘. Sociálny antisemitiz-
mus povaÏoval aj T.G. Masaryk za
oprávnen˘ a potrebn˘, keì sa podrob-
nej‰ie obozznámil so situáciou  na Slo-
vensku a vieme, Ïe prv˘ prezident â-SR
bol voãi Îidom ústretov˘.     

Matica slovenská podala na ãa-
sopis .t˘ÏdeÀ trestné oznámenie.
Jeho ‰éfredaktor ·tefan Hríb v‰ak
zaútoãil na Maticu, Ïe to bola prá-
ve ona a Marián Tkáã, „kto v 90.
rokoch na Slovensku spoluvytváral
meãiarovsk˘ reÏim, naozaj nepraj-
n˘ k ná‰mu národu, prezidentovi
a histórii“. Hríb sa netají t˘m, Ïe je
americk˘m vlastencom. Dajú sa je-
ho slová vysvetliÈ tak, Ïe pod slo-
vom „ná‰mu“ máme rozumieÈ
„americkému“? Ako mohol byÈ me-
ãiarovsk˘ reÏim neprajn˘ národu,
keì mu vybojoval ‰tátnu samo-
statnosÈ?

S odstupom  ‰tvrÈstoroãia je potre-
né zdôrazniÈ, Ïe  obdobie, keì na ãele
vlády stál Vladimír Meãiar, teda roky
1992-1998 s krátkym preru‰ením,
z hºadiska vybudovania ‰tátu aj s ohºa-
dom na ekonomické v˘sledky bolo
veºmi úspe‰né. Aj zahraniãní  pozoro-
vatelia ho hodnotili veºmi  pozitívne
a dokonca hovorili o zázraku, totiÏ ãa-
kal sa krach samostatného Slovenska.
Za Ïiadnych okolností   tzv. meãiariz-
mus  nemohol byÈ  neprajn˘  národu,
ale naopak.  Uvediem aspoÀ jeden prí-
klad: Za vlády HZDS a V. Meãiara  oby-
vatelia za symbolickú cenu získali druÏ-
stevné, podnikové a ‰tátne byty do
vlastníctva a stali sa tak milionármi. Nie
som si ist˘, ãi by nasledujúca vláda M.
Dzurindu podnikla tak˘to krok. âo

povyvádzal poctiv˘  privatizér Bakala
s podnikov˘mi bytmi ostravsk˘ch
baníkov  nech je odstra‰ujúcim príkla-
dom.   

V období dvoch vlád Meãiara  pa-
novala síce vzru‰ená atmosféra,  Ïivená
opozíciou,  tlaãou aj tlakom zahraniãia,
ale sloboda  slova a názorov bola na
oveºa vy‰‰ej úrovni ako je dnes. Nemá-
tala extrémistická sociálna agenda
v podobe rôznych LGBTI hnutí atì.
Parazitujúce  a de‰truktívne mimovlád-
ne organizácie boli  neznámou vecou.
Na Slovensku  sa d˘chalo slobodnej‰ie
a ‰tát bol nezávislej‰í ako ho máme,
Ïiaº, dnes. Meãiarizmus je fikcia, prázd-
ny bezobsaÏn˘ pojem, uÏívan˘ t˘mi, ão
samostatné Slovensko nechceli a po-
tom krajinu a obyvateºstvo priviedli
tam kde sa nachádzame dnes, teda na
prah mizérie. 

O ãom svedãí masívny útok
ist˘ch médií proti slovensk˘m veli-
kánom?

Úãelové a primitívne kon‰trukcie
s cieºom oãierniÈ  a dodatoãne zdeptaÈ
slovensk˘ch dejateºov sa v poslednom
ãase nemnoÏia náhodne. V koneãnom
dôsledku ich osnovatelia chcú dosiah-
nuÈ, aby sa národ hanbil za národnú
minulosÈ, aby sa jej takreãeno vzdal.
A zároveÀ, aby rezignoval na svoju
‰tátnosÈ, lebo  jedna i druhá  boli  zlo-
ãinné. Prv˘ slovensk˘ ‰tát, to je len  ari-
zácia, to sú len perzekúcie a deportácie
Îidov a niã viac. Niektorí novinári, poli-
tici a aj samotn˘ prezident v posled-
n˘ch mesiacoch  podsúvajú tézu o zlo-
ãinn˘ch základoch druhej ‰tátnosti:
Údajné zavleãenie M. Kováãa ml. do
Rakúska, v˘buch auta R. Remiá‰a. Sto-
krát opakovaného   úãelového obvine-
nia  sa uÏ ÈaÏko zbavíte. A keì uÏ tieto
dávnoveké prípady sa pomaly vytrácajú
z pamäti, revitalizujeme ich pomocou
Gauliederovej  samovraÏdy a zru‰ením
amnestií. Hanbite sa Slováci za ‰tát
a za va‰u minulosÈ, rad‰ej na Àu za-
budnite. A národ, ktor˘ rezignuje na
‰tátnosÈ a na svoju minulosÈ  nemá  uÏ
ani  budúcnosÈ.  

Eva Zelenayová

(Rozhovor vy‰iel v skrátenej verzii v SNN)

V ZRKADLE ČASU
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Štúr terčom útokov médií
Zhovárame sa  s historikom Ivanom Mrvom



Organizácia PV ZPKO vydala tohto roku knihu ver‰ov
politického väzÀa Jána Kamila BeÀadika pod názvom Za
mreÏami a ostnat˘m drôtom. V predhovore ku kniÏke
predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda napísal:

„MoÏno si e‰te pamätáte, ako
po neÏnej imitácii prevratu takmer
unisono znelo z úst komunistick˘ch
synãekov, Ïe Ïiadna „‰uflíková“ lite-
ratúra tu neexistovala. Veì oni moh-
li vydávaÈ v‰etko, takÏe ìalej uÏ ani
niet ão. Mohli si to dovoliÈ tvrdiÈ, pre-
toÏe dobre vedeli, Ïe vydávanie kníh
zostalo (aj s peniazmi) v ich rukách.
TakÏe pred sebou máme spev poni-
Ïovaného, no nepokoreného ãlove-
ka, ktor˘ pre vydavateºskú branÏu
vlastne ani neexistoval. Nie je to prv˘, a verím, Ïe zìaleka ani

posledn˘ objav takého spontánneho „samizdatu“. Táto poézia
moÏno pre papierového teoretika nespæÀa nejaké bliÏ‰ie neur-
ãené „vysoké“ literárne nároky. No je v nej to, bez ãoho ani tá
najbravúrnej‰ia sofistikovaná poézia nie je poéziou – ãistá v˘-
poveì úprimného ãloveka. A utrpenie jej dáva peãaÈ autentic-
kosti. Nakoniec, emeritn˘ pápeÏ Benedikt XVI. povedal, Ïe
schopnosÈ trpieÈ z lásky k pravde je mierou ºudskosti. MôÏeme
dodaÈ, Ïe ozajstná poézia je tieÏ len urãit˘m spôsobom trans-
formovaná ºudskosÈ. Táto zbierka ver‰ov, aj keì sa vymyká
poetick˘m ‰kolám, predsa je len svojou konkrétnosÈou spisbou
v línii takého básnického bojovníka, ako bol napríklad Andrej
Îarnov ãi niektor˘mi impresionistick˘mi prvkami pripomína ka-
tolícku poéziu 40. rokov. Ale literatúra ãi „literatúra“ tu fakt nie
je to podstatné, to hlavné je nefal‰ované svedectvo z „m⁄tveho
domu“ , so srdcom na dlani. A keìÏe slovenská inteligencia
(aspoÀ donedávna) vynikala svojou noblesou, je to aj mimo-
riadne kultivované svedectvo.“

Nedávno, 30. júna 2018, vo veku 75 rokov zomrel politológ
a publicista Ing. PhDr. Svätoslav Mathé, ktor˘ o.i. pôsobil
v Slovenskej televízii, SAV a v Matici slovenskej. Na jeho poãesÈ
a malú spomienku uvádzame pár viet z jeho knihy „Pokus
povstaleckej  koalície“, ktorú vydala Matica slovenská, kde sa
snaÏil nezaujalo pátraÈ po skutoãn˘ch príãinách a skutoãnom
priebehu udalostí z augusta roku 1944. (zb)

„PovstaÈ proti nemeckému fa‰izmu je ideologická fráza. Po-
vstaÈ sa môÏe iba proti jeho nositeºom ãi predstaviteºom moci,
ktorú oni predstavujú a ktorá je v prípade Povstania reprezento-
vaná jeho brannou okupaãnou mocou. LenÏe taká tu do 29. au-
gusta 1944 jednoducho nebola. To je objektívny fakt. Branná
okupaãná moc sa tu zaãala valiÈ aÏ po akciách toho druhého, ky-
jevského povstania. 

Preão Moskva odmietala prv˘ variant a t˘m vlastne aj povsta-
nie ako také? Ponajprv preto, Ïe kaÏdé územie mimo ZSSR, na
ktoré mala âervená armáda vstúpiÈ, bolo potrebné dobyÈ iba jej
silami, pretoÏe bolo Sovietmi automaticky povaÏované za ich v˘-
hradnú sféru vplyvu, ktorú bude potrebné po vojne politicky
a mocensky realizovaÈ, ale bez nejak˘ch prejudikácií – ãi dokonca
záväzkov za pomoc – ktoré by sa dohodli s miestnou vojenskou
a politickou silou ão má alebo nemá âervená armáda robiÈ.

Akú úlohu teda zohral ZSSR v Povstaní?
ZSSR bol v tom ãase v‰eobecne povaÏovan˘ za spoºahlivého

spojenca, ktor˘ niesol najväã‰ie bremeno vojny v Európe, aby pri-
niesol slobodu národom, ktoré trpeli pod Hitlerov˘m útlakom.
LenÏe to je blud. Najväã‰ie bremeno niesol, ale za in˘m úãelom.
RealizovaÈ svetovú revolúciu, a to tak, Ïe hodlal urobiÈ z t˘chto
krajín svoje gubernie, ão sa koneãne aj stalo.

Stalin si jednoducho urobil na Slovensku svoje povstanie. Pa-
ra‰utom dopravení komisári a komandíri zo ZSSR dokázali zorga-
nizovaÈ celé partizánske oddiely. No nie na pomoc Povstaniu, ale

aby tam pripravili revoluãné vystúpenie ºudu. Zámerne chceli vy-
volaÈ zásah Nemcov, ão sa im aj podarilo. Po 29.auguste sa ne-
podriadili armádnemu veleniu Povstania a v tom v‰etkom pokra-
ãovali.

Povstanie je dodnes kontroverznou témou, kde sa sta-
la chyba?

Zatiaº ão fázu vytvárania obrazu o Povstaní robili profesioná-
li, jeho hodnotenie urobili komunisti bez ohºadu na fakty. Tie ich
nezaujímali. A toto hodnotenie naoktrojovali historickej obci
prostredníctvom erárnych historikov. T˘m sa fakty o Povstaní
dostali do rozporu s jeho hodnotením ão vyvoláva v‰etky
kontroverzie.

Bolo naozaj tak˘m v˘dobytkom byÈ medzi víÈazmi? âo po
vojne získali Rumuni oproti Bulharom alebo Slováci oproti Maìa-
rom? Spoloãné boº‰evické jarmo. A ktor˘ národ bol demokratick˘
a in˘ nie? A v˘dobytkom mala byÈ obnova âSR, ão bol zjavn˘
anachronizmus, potvrdzuje to dejinn˘ v˘voj od roku 1945 aÏ po
rok 1993... Slováci boli po vojne uÏ totiÏ ìalej, národno-emanci-
paãne ìalej. My sme uÏ po roku 1945 naozaj nepotrebovali kura-
telu Prahy.

A ão nová generácia historikov?
Mnohí z nich majú in˘ pohºad na Povstanie neÏ je ten erárny.

Îiaº, stará garda ani tu nezaháºala, o ãom svedãí príbeh skupiny
mlad˘ch historikov, ktorí sa touto témou zaoberajú. Jednoducho
ich z katedry histórie, kde pôsobili na nemenovanej univerzite,
vyhnali.

Ako by ste charakterizovali Povstanie?
Na Povstaní je smutné to, Ïe nakoniec prehrali v‰etci. Hlin-

kovci zverili v koneãnom dôsledku suverenitu ‰tátu Hitlerovi a od-
bojári Bene‰ovi a Stalinovi. Ak porovnávame roky Slovenského
‰tátu a roky boº‰evickej diktatúry, ukazuje sa, Ïe rozhodnutie od-
bojárov malo e‰te tragickej‰ie následky ako to hlinkovské.“

RECENZIA
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Pokus povstaleckej koalície

Ján Kamil Beňadik: Za mrežami a ostnatým drôtom



Vzhºadom na
to, Ïe v ostat-
nom ãase sa ãas-
to spomína me-
no finanãného
‰pekulanta a za-
kladateºa roz-
siahlej celosve-
tovej siete nadá-

cii Otvorenej spoloãnosti Georga
Sorosa, priná‰ame na‰im ãitate-
ºom v˘ber citátov z jeho kniÏky
Vek omylnosti, ktorú vydalo vy-
davateºstvo  Kalligram v roku
2007. âísla v zátvorke oznaãujú
stranu kniÏky, na ktorej sa citát
nachádza. 

Mojím cieºom je spraviÈ svet
lep‰ím. (12)

Svet veºmi potrebuje ‰tátnikov
bez ‰tátu. (12)

Ako ‰tátnik bez ‰tátu naráÏam
na viaceré prekáÏky. Po prvé, nie
som naozaj nezi‰tn˘. Musím sa
priznaÈ, Ïe túÏim zapôsobiÈ a to,
Ïe sa zúãastÀujem na historick˘ch
udalostiach, mi poskytuje uspoko-
jenie. (13)

...uvedomujem si, Ïe ma nikto
nezvolil ãi nemenoval za stráÏcu verej-
n˘ch záujmov; tú rolu som si prisvojil
sám. (13)

...sieÈ neziskov˘ch nadácií,
ktoré som zaloÏil, mi poskytuje
pevnú základÀu znalosti miest-
nych pomerov, vìaka ktorej si
môÏem pri rozliãn˘ch problémoch
nárokovaÈ právo, aby ma vypoãu-
li. A ºudia, ktorí vedú tieto nadá-
cie, majú právo zúãastniÈ sa na
politickom Ïivote krajiny, právo,
ktoré ja ako outsider nemusím
maÈ. (12)

Uvedomil som si, Ïe nadácie nao-
zaj majú poslanie, ktoré by mohli ìa-
lej plniÈ aj bezo mÀa. T˘m poslaním je
podpora obãianskej spoloãnosti pri
monitorovaní v˘konu vlád. (19)

ZaloÏili sme nadácie v Estón-
sku, Litve a Ukrajine e‰te prv, ako
sa osamostatnili. Stredoeurópska

univerzita, ktorá mala slúÏiÈ ako
centrum intelektuálnych zdrojov
pre sieÈ nadácií, zaãala s predná‰-
kami, e‰te neÏ získala akreditá-
ciu... (67)

Vyãlenil som napríklad 100 milió-
nov dolárov na zachovanie a reformu
sovietskej vedy. Bolo to obdobie hy-
perinflácie a 500 dolárov staãilo, aby
z nich rodina rok vyÏila. (...) Program
napadli v ruskom parlamente, ale
vedci ho hluãne bránili. Duma napo-
kon odhlasovala poìakovanie. (67)

...poãas otvárania sa soviet-
skeho systému, do ktorého som
bol zapojen˘. (190)

Ak preloÏím svoju filozofiu do po-
doby politického zámeru, môÏem svoj
cieº definovaÈ ako globálnu otvorenú
spoloãnosÈ. Usilujem sa oÀ v dvoch
rovinách. Jedna sa t˘ka svetového po-
riadku, druhá poriadku vládnuceho
v jednotliv˘ch krajinách. (14)

Otvorená spoloãnosÈ zname-
ná takmer to isté ako liberálna de-
mokracia. (73)

ZvrchovanosÈ je anachronická
koncepcia...(15)

Vypracoval som súvisl˘ a vnú-
torne konzistentn˘ pohºad na
svet, zaloÏen˘ na dvojãeneck˘ch
princípoch reflexivity a omylnosti.
(36)

Napríklad vysvetºujem, Ïe pravda
nie je taká samozrejmá, ako sa do-
mnievali Otcovia zakladatelia, keì
podpísali Vyhlásenie nezávislosti.
(V USA, poz. E.Z.) Odvtedy sme zistili,
Ïe pravdu moÏno zmanipulovaÈ. (22)

Politickí manaÏéri zistili, Ïe je
úãinnej‰ie obracaÈ sa na emócie
ako na rozum. Rámcovanie posol-
stva vypracoval na umenie Frank
Luntz, ktor˘ je politick˘m porad-
com pravicov˘ch organizácií. (44)

Jednotlivci sú najslab‰ími jednot-
kami spoloãnosti a majú krat‰iu Ïivot-
nosÈ ako väã‰ina in‰titúcií, ktoré od
nich závisia. Jednotlivci sami o sebe
predstavujú neist˘ základ pre hodno-
ty, postaãujúce na udrÏanie ‰truktúry,
ktorá ich pretrvá. No práve tak˘ hod-

notov˘ systém je potrebn˘ na udrÏa-
nie spoloãnosti. (60)

Otec ma nauãil, Ïe vo vrchol-
nom vzopätí revolúcie je moÏné
prakticky ãokoºvek. Prv˘ ãlovek,
ktor˘ vojde do kancelárie riaditeºa
fabriky, môÏe fabriku prevziaÈ;
ìal‰í ãlovek uÏ nájde kohosi na jej
ãele. Vyzbrojen˘ t˘mto poznaním,
bol som odhodlan˘ byÈ t˘m pr-
v˘m. (66)

Zastával som intervenionistickej-
‰iu politiku v juhoslovanskej obãian-
skej vojne, aby sa skoncovalo s poru-
‰ovaním ºudsk˘ch práv, ktoré sa tam
dialo. (82)

Podporoval som aj intervenciu
NATO v Kosove. (83)

Len nedávno sa objavilo nové
hnutie, ktoré je namierené proti ko-
rupcii vo v‰eobecnosti a najmä proti
prekliatiu zdrojov. (...) KeìÏe som doÀ
dôverne zasväten˘, rád by som naÀ
upriamil pozornosÈ. (157)

Vedecká metóda bola veºmi
úspe‰ná pri ‰túdiu prírodn˘ch
javov, ale menej úspe‰ná v spolo-
ãenskej sfére. Príroda funguje ne-
závisle od na‰ich Ïelaní, spo-
loãnosÈ v‰ak moÏno ovplyvniÈ
teóriami, ktoré sa na Àu vzÈahujú.
Teórie prírodn˘ch vied musia byÈ
pravdivé, aby boli úãinné. V spo-
loãensk˘ch vedách to neplatí.
Existuje istá skratka: teórie môÏu
ºudí ovplyvniÈ. (185)

Organická ‰truktúra spoloãnosti
sa rozpadla aÏ do bodu, kde jej ató-
my, t.j. jednotlivci kolujú bez koreÀov
alebo úzkeho vzÈahu. (...) To ne-
vyhnutne neznamená, Ïe ºudia dávajú
väã‰í pozor na vlastníctvo tovaru neÏ
na duchovné, umelecké ãi morálne
hodnoty, ale len to, Ïe v‰etky hodno-
ty moÏno redukovaÈ na peÀaÏné pod-
mienky. Vìaka tomu sú princípy trho-
vého mechanizmu dôleÏité pre také
ìalekosiahle oblasti, ako je umenie,
politika, spoloãensk˘ Ïivot, sex a ná-
boÏenstvo. (198)

Hodnoty sú záleÏitosÈou voº-
by ako ãokoºvek iné. (199)

MONITORING
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V piatom ãísle tohto roku sme uverejnili rozho-
vor s pánom Franti‰kom Poljaãikom, ktor˘ opísal
udalosti z detstva, ako si ich pamätá. Vo svojom do-
me v Trávnici doloÏil mnoÏstvo dokumentov k svo-
jím tvrdeniam. Na rozhovor s ním zareagoval MUDr.
ªubomír S˘kora. Vidno z neho, Ïe na tie isté uda-
losti, nemusia maÈ ºudia rovnaké názory. Priami
svedkovia udalosti vymierajú a niektoré s nimi
odchádzajú do hrobu. List doktora S˘koru uverej-
Àujeme v plnom znení:

Vynútená loajalita
Dedina Trávnica je za Vrábºami, teda bliÏ‰ie k Maìarsku,

smerom na juh. Po Viedenskej arbitráÏi pripadla do Maìar-
ska spolu s Vrábºami. Hranica bola neìaleko dediny Slepãa-
ny. Teda poãas celého obdobia Slovenského ‰tátu bola Tráv-
nica súãasÈou Maìarska a hranica na Slovensko sa nedala
len tak ºahko prechádzaÈ, najmä po Malej vojne, ktorú
Maìarsko so Slovenskom prehralo. 

Môj neboh˘ otec bol v tom ãase uãiteºom v Pavlovciach
nad Uhom a ako kapitán vojska na v˘chode, vyprá‰ili ma-
ìarsk˘ch vojakov. Presne kde to bolo, uÏ neviem. Teda Pán
Poljaãik cel˘ ãas bol v Maìarsku a o veciach, ktoré sa diali na
Slovensku, nevedel niã, resp. to, ão maìarská tlaã o nich pí-
sala – samozrejme v nepriateºskom duchu. Navy‰e sa muse-
li vydávaÈ za Maìarov,  lebo inak, ak by sa hlásili ku Slová-
kom, mohli byÈ deportovaní na Slovensko. A keìÏe neboli,
tak súhlasili s arbitráÏou a maìarizáciou. Toto mi vysvetlil
b˘val˘ ãlen ZPKO Stano Maruniak. Pred pár rokmi zomrel
v Leviciach. Celá jeho rodina, ako aktívna v slovenskom du-
chu, bola deportovaná do Zlat˘ch Moraviec, aÏ do skonãe-
nia vojny a obnovenia âSR. Mnoho veci mi vysvetlil, ão sa
dialo za Slovenského ‰tátu v Zlat˘ch Moravciach a ako po
vojne jeho otca národne orientovaného komunisti a partizá-
ni prenasledovali. Urãit˘ ãas bol nimi zavret˘ ako nepriateº
‰tátu. LenÏe ako deportovanému Slovákovi z Levíc a verejne
sa národne cítiacemu, mu niã nemohli dokázaÈ, tak ho
museli prepustiÈ. Takto bolo niekoºko desiatok Moravãanov
t˘mito lumpami prenasledovan˘ch. Maruniak mal vtedy
‰estnásÈ rokov.

Klebety ako fakty
V ãlánku sú pouÏité a prispôsobené klebety, i keì sa

opierajú o niektoré pravdivé skutoãnosti, úãelovo prispôso-
bené. 

Poljaãik mohol byÈ vyuãen˘ za kuchára a robiÈ na vzni-
kajúcom JRD. LenÏe vtedy sa v JRD robilo na jednotky, nie-
kedy sa vyplácali aj pol roka neskôr ako boli odrobené a aj
na viackrát. A platy boli v 50. rokoch na JRD katastrofálne.
Preto väã‰ina schopnej‰ích chlapov u‰la robiÈ do âiech, aby
finanãne zabezpeãila svoje rodiny. O tom sa dnes nehovorí,

lebo nemá kto. Takmer v‰etci pamätníci tohto obdobia sú
m⁄tvi.

Veì dobre vieme, Ïe v 50. rokoch komunisti pri zakla-
daní JRD okradli roºníkov o v‰etko a niektor˘ch aj obesili na
v˘strahu, aby sa nikto nestaval na odpor. 

Nech si nevym˘‰ºa, Ïe 8. novembra 1943 pri‰li do Tráv-
nice, ktorá bola stále súãasÈou Maìarska, „dvaja ruskí zajat-
ci“. A odkiaº by pri‰li, veì v tom ãase neboli Ïiadni Rusi na
Slovensku a front bol ìaleko ako od poºského, tak aj od
maìarského ‰tátneho územia. Zajatecké tábory na Sloven-
sku neboli a ani v âechách, ktoré boli súãasÈou Nemecka.
A pochybujem, a je tieÏ ÈaÏko uveriteºné, Ïe ak by aj nejakí
Rusi u‰li z poºsk˘ch zajateck˘ch táborov, tak prejsÈ cez celé
územie Slovenska, prejsÈ vtedy hranicami do Maìarska a to
do Trávnice, je neuveriteºné a v tom ãase prakticky nemoÏ-
né. Poºsko bolo obsadené Nemeckom a tvrdo represívne
spravované a Horthy spolupracoval s Hitlerom, takÏe z Ma-
ìarska sa Ïiaden Rus nemohol dostaÈ do Trávnice. Veì celé
je to nezmysel. Zase si prispôsobil útek dvoch Îidov
z Osvienãimu na Slovensko, ktorí podali svedectvo o Osvien-
ãime.

Nemci sa strážili
Îe Nemec popíjal u nich vodku a dal sa hostiÈ, a Ïe mu

ponúkal drahocennosti – zlato, náu‰nice atì., to sú jeho
konfabulácie z choroby. Z vojenského hºadiska, vojaci, a naj-
mä Nemci, nikdy nechodili jednotlivo, ale v skupinách mini-
málne dvoj aÏ trojãlenn˘ch. Nemci nekradli, aspoÀ tí, ão bo-
li na Slovensku. Navzájom dávali na seba pozor, aby predi‰li
nejak˘m konfrontáciám, ale len do vypuknutia „Povstania“,
potom nastala úplne iná situácia. Na dedinách sa pálila
slivovica a terkelica. Kde by v Trávnici poãas vojny sa bola
zobrala vodka? Viac-menej v‰ade platil obmedzen˘ ãi pln˘
prídelov˘ systém. TakÏe táto staÈ je jeho v˘mysel, za dan˘ch
podmienok poãas vojny také nieão neexistovalo.

Nemci, ktorí boli na Slovensku, boli väã‰inou ako ºahké
jednotky, väã‰inou oddychujúc a zotavujúc sa z frontu. Po-
ãas povstania ich mnohokrát dedinãania volali na pomoc
proti partizánom, ktorí bezzodne rabovali dediny od jedla
a niektor˘m ºuìom niã neostalo. Treba aj túto pravdu raz
povedaÈ a neospevovaÈ partizánov ako „zlat˘ch ºudí“. 

âo sa t˘ka jeho choroby, tak som presvedãen˘ ako le-
kár, Ïe prekonal zápal mozgov˘ch blán, alebo zápal mozgu,
väã‰inou vírusového pôvodu. Takéto ochorenie je doprevá-
dzané poruchou vedomia, teda komatom. Poãas choroby
a lieãby sa hæbka bezvedomia mení. Teda mohol ãiastoãne
vnímaÈ rozhovory pri vizite ãi vy‰etrení, po vylieãení mu
ostali, a on ich interpretuje popísan˘mi stavmi, ão je ãíra
konfabulácia, najmä pri dobrej lieãbe v 80. rokoch. Je jasné,
Ïe toto ochorenie zanechalo na Àom poruchu pamäti a ro-
zumov˘ch funkcií a v˘sledkom toho sú kkonfabulácie,
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ktor˘mi interpretuje stav lieãby. Je to stav trval˘. Jeho nikto
na svete nepresvedãí, Ïe nemá pravdu, tomu verí a bude sa
hádaÈ, Ïe má pravdu. Darmo, aj choroby zanechávajú trvalé
mozgové poruchy, ktoré sa nedajú lieãebne upraviÈ. Tak tre-
ba hodnotiÈ cel˘ ãlánok, v ktorom Poljaãik predná‰a nejaké
svoje záÏitky.

Pravda o Skýcove?
A teraz ão sa t˘ka Sk˘cova a jeho vypálenia: o tom Pol-

jaãik v tom roku 1945 v Trávnici nemohol maÈ ani poÀatie,
ão udáva, to sú jeho konfabulácie.

Keì stál front na Hrone asi dva mesiace, tak v Zlat˘ch
Moravciach sa malá nemecká jednotka pripravovala na
obranu proti príchodu Rusov. VyÈali v‰etky stromy pri Îitave
a Îitávke  od Ïelezniãnej stanice v Zlat˘ch Moravciach aÏ po
Tesáre, po betónov˘ most cez Îitavu. Od starého otca si
pri‰li vyp˘taÈ reÈaze. Zobrali v‰etky, ão mal. Nekradli, p˘tali
si. ªudia im dali, ão chceli, lebo sa ich báli. Podobne brali re-
Èaze u ìal‰ích. Potrebovali ich na upevnenie v˘bu‰nín, ktor˘-
mi vyhodili most cez Îitavu. Nemalo to zmysel, lebo smerom
po toku Îitavy bol prechod (brod) pre vozy, ktor˘m vozy cez
Ïatvu prechádzali, lebo na moste mali málo miesta. ZároveÀ
tam napájali dobytok. LenÏe rozkaz je rozkaz, aj keì nemá
zmysel. A t˘mto prechodom cez Îitavu mohli poºahky pre-
chádzaÈ autá aj tanky. Takto ãakali Rusov. 

LenÏe Rusi pri‰li od Vrábºov, teda z juhu, a nie od v˘-
chodu, ako Nemci oãakávali. Prepadli ich od boku a chrbta
a na to neboli Nemci pripravení. Preto malá ãasÈ pokraãova-
la ìalej po starej ceste do Nitry a väã‰ina cestou na Sk˘cov
a Topoºãany. O tomto ich ústupovom postupe ìalej neviem. 

Na Sk˘cove, lep‰ie pred Sk˘covom sa im postavili na
odpor partizáni. Na ãele nemeckej kolóny boli sajdky. Dali
jednu dávku z guºometu po partizánoch a tí sa rozp⁄chli ako
vrabce. Na Sk˘cove ich bolo osem aÏ desaÈ a zdrÏovali sa pri
nejakej hájovni, kde presne, neviem.

V dedine Sk˘cov sa Nemcom postavili ‰tyria dedinskí
„vrãko‰i“, s ktor˘mi urobili hneì poriadok. âo, to neviem.
Samozrejme dedinãania ich chránili, Nemcov prosili, aby im
niã nerobili, Ïe nemajú rozum. Neviem, ako sa to skonãilo,
lenÏe poãas t˘chto handrkovaãiek s Nemcami sa po dedine
roz‰írilo, ale kto to bol, nevieme, Ïe keì si teraz dedinu pod-
pália a zvalia to na Nemcov, nová vláda po obnovení âSR im

dá peniaze na v˘stavbu novej dediny. Kto si podpáli dom ãi
viacerí tak urobili, sa nevie. Boli to domy blízko seba so sla-
men˘mi strechami. TakÏe oheÀ sa ºahko ‰íril z domu na
dom. To sa nedalo uhasiÈ. Zhorela väã‰ina dediny. Po obno-
vení âSR dostali dedinãania nenávratnú finanãnú pomoc od
vlády a postavili si nové domy.

Kde je pravda?
Priami svedkovia tejto udalosti sú m⁄tvi, ja mám 73 ro-

kov a teda nejak˘ 15-roãní pamätníci uÏ prakticky neÏijú,
z ktor˘ch by niektor˘ vedel daÈ popis t˘chto udalosti. 

Toto som ako desaÈroãn˘ chlapec, keì som pomáhal
starému otcovi robiÈ cez prázdniny vo vinici, poãul od desia-
tok chlapov, v tom ãase 60-roãn˘ch i viac. Cez obed, keì
oddychovali, sa schádzali a o tomto rozprávali tak, ako som
to popísal. Aj môj neboh˘ otec o tom takto hovoril, podob-
ne neboh˘ uãiteº Barna a ìal‰í ich vrstovníci. Dôkaz o tom
nemám, m⁄tvi svedãiÈ uÏ nemôÏu. Staré kroniky komunisti
zlikvidovali a udalosti boli prepísané v ich duchu a im vyho-
vujúcim potrebám. Ostáva na kaÏdom, ãi to uzná alebo
tomu neuverí.

Vonkoncom, preão by Sk˘covãania po masívnej ‰tátnej
podpore hovorili nieão iné, ako Ïe Nemci vypálili dedinu.
P˘tal som sa niektor˘ch na tieto udalosti, najmä mlad˘ch.
Nikdy o tom, ão ja hovorím, nepoãuli. 

Sk˘cov bol vypálen˘ 16. marca 1945. Zlaté Moravce
Rusi aj s mlad˘mi Rumunmi obsadzovali do 26. marca
1945, prípadne do 28. marca 1945. Neboli tu Ïiadne boje,
lebo sa tu nenachádzal ani jeden nemeck˘ vojak. TakÏe
desaÈ dní pred príchodom Rusov do Zlat˘ch Moraviec bol
Sk˘cov vypálen˘. Aj z toho vidieÈ, Ïe Nemci neãakali na
vojenské stretnutie s Rusmi a predãasne opú‰Èali svoje
postavenia.

âo sa t˘ka postrieºania mlad˘ch Nemcov Rusmi, tak to-
to sa rozpráva v MlyÀanoch, Tesároch, Chyzerovciach a e‰te
v niekoºk˘ch dedinách. Spôsob podania je rovnak˘. Ale ãi sa
to skutoãne v kaÏdej dedine stalo, nemám dôkazy. Ide len
o ústne podanie.

Preto som to tak podrobne opísal, lebp Poljaãik o niek-
tor˘ch pravdiv˘ch udalostiach svojsky konfabuluje. Ale to
isté môÏu povedaÈ o mne, lebo dôkazy o tom nemám, ºudia
ão to rozprávali, dnes uÏ neÏijú.

ČITATEĽSKÉ FÓRUM
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Vypálená 
dedina Sk˘cov



Na v˘chodnom Slovensku jestvuje najvy‰‰ia koncentrá-
cia príslu‰níkov Gréckokatolíckej cirkvi. Iba v okrese Trebi‰ov
bolo v 50. rokoch prenasledovan˘ch 29 kÀazov. Jedn˘m
z nich bol otec Michal Hospodár star‰í. Narodil sa  8. ok-
tóbra 1926 v ·amudovciach, v michalovskom okrese. Jeho
otec  bol roºníkom a dlhé roky pôsobil ako kantor v miest-
nom gréckokatolíckom chráme. Pochádzal z piatich
súrodencov a ako jedin˘ syn od detstva privykal pri otcovi
k tvrdej roºníckej práci. ·tyri triedy me‰tianskej ‰koly absol-
voval v Michalovciach. Po maturite na Uãiteºskej akadémii,
ktorú úspe‰ne ukonãil v roku 1948 v Michalovciach sa
prihlásil na ‰túdium posvätnej teológie do eparchiálneho
seminára v Pre‰ove. Po skonãení ‰tvrtého semestra bolo zo
známych dôvodov v roku 1950 jeho ‰túdium preru‰ené
a seminár i fakulta rozpustené. Po krátkom ãase dostal
povolávací rozkaz na v˘kon základnej vojenskej sluÏby do
Libavy na Morave. Ako inak, do PTP, kde manuálne pracoval
vy‰e tri roky.

Po návrate domov v roku 1953 sa zamestnal v staveb-

n˘ch firmách a zmaturoval na stavebnej priemyslovke. V ro-
ku 1963 sa oÏenil a v roku 1968 sa znovu zapísal na pokra-
ãovanie ‰túdiá posvätnej teológie v Ko‰iciach. Îiaº, bolo to
iba krátke uvoºnenie a znovu nastúpilo zostrenie politick˘ch
pomerov. V ÈaÏk˘ch rokoch reálneho socializmu sa zapojil
do Ïivota podzemnej cirkvi a 12. októbra 1974 neverejne
prijal sviatosÈ kÀazstva v kruhu svojej rodiny. Svoje kÀazstvo
realizoval ticho a nenápadne doma pri slávení sv. liturgie,
pritom bol neustále pevne spojen˘ s trebi‰ovsk˘m farsk˘m
spoloãenstvom a jeho farárom – dekanom o. Jurajom Kocá-
kom.  AÏ do neÏnej revolúcie bol aktívnym ãlenom a po-
mocníkom pri speve vo farnosti Trebi‰ov. 

Po roku 1990 dostal dekrét od sídelného biskupa Jána
Hirku do farnosti OkruÏná v pre‰ovskom okrese, kde bez v˘-
hrad nastúpil 1. októbra 1990. V roku 1996 ho preloÏili  do
farnosti ZbehÀov na Zemplíne. Pri starostlivosti o du‰e sa
s veriacimi  pustil do novej úlohy – stavaÈ vlastn˘ gréckoka-
tolícky chrám v Mal˘ch Ozorovciach. Vìaka obetavosti ve-
riacich a jeho povzbudeniu a dobr˘m radám bol chrám za
neuveriteºne krátky ãas vybudovan˘. Posledné roky zaslúÏe-
ného odpoãinku preÏíval v Trebi‰ove. Zomrel v roku 2005.

(red)
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■ V projekte na rok 2018 sme Ïiadali Ministerstvo
obrany SR o poskytnutie dotácie na dobudovanie
Ústredného pamätníka popraven˘m a umuãen˘m
väzÀom komunizmu a veteránom III. odboja. Na pa-
mätníku doteraz ch˘ba e‰te asi 100 zisten˘ch  mien obetí,
ão predpokladá päÈ aÏ ‰esÈ tabúº ak sa má zachovaÈ iden-
tick˘ ráz pamätného miesta. 

Skromne sme Ïiadali o grant len na tri tabule (9 390
EUR) spolu s ìal‰ími aktivitami súvisiacimi s odhalením no-
v˘ch troch tabúº na ‰tátny sviatok 17.novembra. Zaujímalo
by nás ãi si komisia vôbec pre‰tudovala na‰u ÏiadosÈ, keìÏe
nám pridelila 2.000 EUR, ão nestaãí ani na jednu(!) tabuºu.
Takúto „pomoc“, vzhºadom na na‰u finanãnú situáciu,
sme museli nakoniec odmietnuÈ.

Je to dehonestujúci prístup „komisie“ k veteránom

a úãastníkom III. odboja. Musíme, Ïiaº, opätovne skon‰ta-
tovaÈ smutn˘ fakt, Ïe druhá Slovenská republika ani v 25.
roku svojej existencie nemá a ani tak skoro nebude maÈ
dobudovan˘ ústredn˘ pamätník obetiam komunistickej to-
tality... Pri tejto príleÏitosti sme napísali list ministrovi obra-
ny Petrovi Gajdo‰ovi, kde o.i. pí‰eme, Ïeby sme privítali aj
osobn˘ rozhovor k tejto téme.

■ Podobn˘ záujem o politick˘ch väzÀov prejavuje
aj ministerstvo ‰kolstva. Predseda na‰ej organizácie mal
s pani ministerkou Martinou Lubyovou dohodnut˘ termín
rokovania e‰te na 12. marca. KeìÏe zhruba v tom ãase za-
ãali na Slovensku protivládne demon‰trácie, mali sme po-
chopenie pre zru‰enie termínu. Demon‰trácie sa uÏ dávno
skonãili, no odvtedy pani ministerku jej sekretariát úspe‰ne
zatajuje. Îeby o tom pani ministerka nevedela? 

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

Prerušená cesta

Kultúrne leto v Bratislave je príleÏi-
tosÈ zhliadnuÈ zaujímavé programy v netradiã-
nom prostredí. Letná ãitáreÀ U ãerveného raka
zaãiatkom júla patrila rodine ná‰ho predsedu
Jána Liteckého ·vedu, ktor˘ nie je len vy‰tudo-
van˘m elektrotechnick˘m inÏinierom, spisova-
teºom a predsedom na‰ej organizácie, ale aj za-
kladateºom bluesovej kapely VíÈazn˘ traktor.
Hrá a spieva na známych európskych blueso-
v˘ch festivaloch a v ostatnom ãase tvorí so svo-
jou dcérou Ulrikou a synom Jánom rodinnú ka-
pelu. Zaãiatkom júla sa predstavili bratislavské-
mu publiku. (zl)



29. júna – 3. júla 1995 na po-
zvanie Konferencie biskupov Sloven-
ska, prezidenta SR a predsedu vlády
SR pápeÏ Ján Pavol II. vykonal päÈ-
dÀovú pastoraãnú náv‰tevu v Sloven-
skej republike. Nav‰tívil Bratislavu,
Nitru, ·a‰tín, Ko‰ice, Pre‰ov, Levoãu
a Vysoké Tatry.

1. júla 1947 na tradiãnej púti na
Mariánskej hore v Levoãi, tentoraz
s mnoh˘mi kríÏmi, sa zúãastnilo vy‰e
130 000 veriacich. Táto púÈ sa stala
kaÏdoroãnou manifestáciou viery
a nepriameho protestu proti bezboÏ-
nému reÏimu napriek v‰etk˘m pre-
káÏkam, ktor˘mi sa komunisti  usilo-
vali znemoÏniÈ, alebo aspoÀ obmed-
ziÈ tento prejav viery a nádeje
slovensk˘ch katolíkov.

3. júla 1945 SNR vydala nariade-
nie o prepú‰Èaní osôb ‰tátne nespo-
ºahliv˘ch zo súkromn˘ch sluÏieb.

3. – 4. júla 1945 bolo z katolíc-
keho univerzitného internátu Svora-
dov v Bratislave uväznen˘ch 64 ‰tu-
dentov.

7. júla 1946 vedenie Bene‰ovej
Národnosocialistickej strany vypraco-
valo tajn˘ dokument – Memorandum
o Slovensku, v ktorom dopodrobna
rozviedlo plány na duchovnú a mo-
censkú asimiláciu a etnicko-politickú
likvidáciu slovenského národa.

11. júla 1951 Národné zhromaÏ-
denie schválilo zákon o ochrane ‰tát-
nych hraníc. Na tomto základe po-
hraniãná polícia mohla strieºaÈ do ob-
ãanov, ktorí sa pokú‰ali odísÈ za
hranice ‰tátu.

14. júla 1949 ·tátny súd v Brati-
slave na základe obÏaloby prokuráto-
ra Ondreja Ujhelyiho zo dÀa 22. mája
1949 odsúdil 6 mlad˘ch Slovákov ãle-
nov Bielej légie, ktorej cieºom bolo ob-
novenie slovenskej ‰tátnosti. Augustín
Lednick˘ ako vedúci skupiny bol odsú-
den˘ na trest smrti a bol aj poprave-
n˘. Na doÏivotné väzenie boli odsúde-
ní dvaja 21-roãní Milan Michal Bi‰ão
a ·tefan Erlach; Anton Petrek dostal
25 rokov a Ján Gani‰in 15 rokov väze-
nia. (Pri novom súdnom konaní na
Krajskom súde v Banskej Bystrici 6.
septembra 1990 boli rozsudky zru‰e-
né a v‰etk˘ch uznali za nevinn˘ch.)

14. júla 1950 vládnym nariade-
ním ã. 112/1950 komunistická vláda
zru‰ila v‰etky diecézne semináre (cir-
kevné ‰koly pre prípravu na kÀazstvo)
aj rehoºné vysoké ‰koly bohoslovia
a zriadila na Slovensku jedinú boho-
sloveckú vysokú ‰kolu, ktorú nazvala
Rímskokatolícka cyrilometodejská (sic!)
bohoslovecká fakulta v Bratislave. Do-
zor nad touto fakultou zverili ·tátne-
mu úradu pre cirkevné veci.

17. júla 1960 vo väzení v Leopol-
dove zomrel ut˘ran˘ gréckokatolícky
pre‰ovsk˘ biskup Pavol Peter Gojdiã.
PápeÏ Ján Pavol II. ho v roku 2001 vy-
hlásil za blahoslaveného muãeníka,
ktor˘ podstúpil smrÈ za svoju vieru.

17. júla 1992 SNR schválila Dek-
laráciu o zvrchovanosti Slovenskej re-
publiky, ako základn˘ dokument su-
verénnosti ‰tátu slovenského národa.

20. júla 1950 zaãala ·tátna bez-
peãnosÈ deportovaÈ aj diecéznych
kÀazov, najmä farárov, zo v‰etk˘ch
krajov Slovenska do koncentraãného
tábora v Muãeníkoch (neskôr – Ïe by
aj preto? – premenované na Slá-
deãkovce). Za t˘ÏdeÀ tam deportovali
vy‰e 150 kÀazov.

21. júla 1948 bola zákonom ã.
213/1948 zlegalizovaná protiprávna
ãinnosÈ Akãn˘ch v˘borov. Jej v˘sled-
kom bolo medzi in˘m prepustenie 28
000 obãanov zo ‰tátnych a verejn˘ch
sluÏieb, vylúãenie z vysok˘ch ‰kôl asi
7 000 ‰tudentov a nepriamo aj zaãia-
tok mohutnej emigraãnej vlny, ktorá
do roku 1950 priviedla asi 25 000 ob-
ãanov k tomu, aby hºadali útoãisko
v západn˘ch krajinách, neraz s rizi-
kom straty vlastného Ïivota.

28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko
vypovedalo vojnu Srbsku. To bol
zaãiatok prvej svetovej vojny. Podºa
odhadov sa postupne zúãastnilo na
vojnov˘ch operáciách asi 400 000
Slovákov.

■ ■ ■ 

4. augusta 1965 zomrel spi‰sk˘
biskup Ján Vojta‰‰ák v nemocnici
v ¤íãanoch pri Prahe.

12. augusta 1919 na  zhromaÏ-
dení v Îarnovici Andrej Hlinka pred-
stavil text Pittsburskej dohody. 

13. – 15. augusta 1933 sa v Nit-
re  konali veºké Pribinove slávnosti na
predpokladané 1100. v˘roãie po-
svätenia prvého kostola na Sloven-
sku, ktor˘ dal postaviÈ knieÏa Pribina.

K zhromaÏden˘ch desaÈtisícom
veriacich prehovoril z tribúny Andrej
Hlinka, ktor˘ slávnostne vyhlásil: „Slo-
váci uÏ na úsvite dejín Slovanov mali
svojho vladára Pribinu. Boli sme teda
uÏ vtedy národom slobodn˘m, samo-
bytn˘m, svojráznym, národom kres-
Èanskej a slovenskej kultúry. K˘m iné
národy slovanské v t˘ch ãasoch nedo-
speli e‰te k dostatoãnej kresÈanskej
vzdelanosti, my, Slováci, Ïili sme uÏ
ako národ kresÈansk˘ a slobodn˘.“

20. – 21. augusta 1968 vojská
piatich komunistick˘ch ‰tátov Var‰av-
skej zmluvy bez vypovedania vojny
vtrhli v noci do âeskoslovenska, obsa-
dili jeho územie a zmocnili sa kontro-
ly ‰tátu.

22. augusta 1936 maìarsk˘ rí‰-
sky správca Miklós Horthy poãas svoj-
ho stretnutia s kancelárom Nemeckej
rí‰e Adolfom Hitlerom zdôraznil, Ïe
„predov‰etk˘m treba zniãiÈ âeskoslo-
vensko (…) Verím, Ïe na‰a nádej nie
je neopodstatnená a Ïe v prípade
spomenutého úroku v krátkom ãase
obsadíme celé územie Horného
Uhorska.“

23. augusta 1945 SNR vydala
nariadenie ã. 105/1945 o zriadení
pracovn˘ch táborov pre osoby odsú-
dené na základe retribuãného súdnic-
tva.

29. – 31. augusta 1950 komu-
nistick˘ reÏim realizoval tzv. Akciu R,
ktorá znamenala násilné deportácie
veºkej ãasti rehoºn˘ch sestier zo 137
slovensk˘ch klá‰torov do 16 koncent-
raãn˘ch táborov.

30. augusta1944 prezident SR
Jozef Tiso vo svojom rozhlasovom
prejave zdôraznil, Ïe „slovenská ‰tát-
na samostatnosÈ sa zrodila z nepopie-
rateºného prirodzeného práva sloven-
ského národa na vlastn˘ Ïivot“. 

31. augusta 1944 vojenské ve-
denie povstalcov v Banskej Bystrici
Ïiadalo âeskoslovenské ministerstvo
národnej obrany v Lond˘ne o bom-
bardovanie Bratislavy.
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STALO SA V JÚLI A V AUGUSTE
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Vzácne Ïivotné jubileum 93 rokov

oslávil 27. februára 2018 Jozef Nem-

laha z Dubnice nad Váhom. Osláven-

ca sme neuverejnili v ãísle 3/2018 za

ão sa mu ospravedlÀujeme.

V júli si pripomíname v˘znamné Ïi-

votné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov

a sympatizantov. Spomíname aj na

t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

55 rokov

Ivan Slámka, Ilava 20.7.1963

60 rokov

Marián Lacko, Îilina 13.7.1958
Jozef Halko, Rajec 9.7.1958
Júlia Vojenãiaková, Nitra 16.7.1958
Anna Plesníková, Nitra 20.7.1958

65 rokov

Jozef Herman, Svät˘ Jur 30.7.1953
Kamil Bednár, Trstená 17.7.1953
Mária Tureková, Jablonov 2.7.1953

70 rokov

Elena Zelenayová, Bratislava 7.7.1948
Jozef Vojtek, Bratislava 25.7.1948
Antónia Halenárová, Bratislava

16.7.1948

80 rokov

Ing. Janka ëuricová, Heºpa 12.7.1938

81 rokov

Magdaléna Sotáková, Trebi‰ov
21.7.1937

82 rokov

Marta ·inálová, Medzibrodie 
nad Oravou 13.7.1936
Anna Vavrová, Hlohovec 26.7.1936
Mária Janãíková, Spi‰ské Podhradie

5.7.1936
Gejza Lakti‰, Topoºãianky 13.7.1936

84 rokov

Adolf Jaãa, Bernolákovo 13.7.1934
Alfonz Kosa, Îilina 31.7.1934
Oºga Butalová, Michalovce 19.7.1934
Stanislav BidÏovsk˘, Tvrdo‰ín 15.7.1934
Margita Hagenová, Bratislava

28.7.1934

85 rokov

Jakub Novák, Krompachy 22.7.1933

86 rokov

Oºga Keplová, Martin 19.7.1932
·tefan Maìar, Borsk˘ Sv. Jur 31.7.1932
Pavol ·andorfi, Trenãianska Teplá

1.7.1932

87 rokov

Elena Stra‰iftáková, ·enkvice 3.7.1931
Franti‰ek BoÏa, Humené 15.7.1931

90 rokov

Anna Zacková, Belu‰a, Visolaje
29.7.1928

91 rokov

Michal Pavlík, Plechotice 28.7.1927

92 rokov

Viliam Îofãík, Rudina 23.7.1926

97 rokov

Oºga Telgárska, Bratislava 29.7.1921

V auguste si pripomíname v˘znam-

né Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãle-

nov a priaznivcov. Spomíname aj na

t˘ch ãlenov, ktorí sa tejto slávnosti

nedoÏili.

45 rokov

Radovan Ottmar, Trnava 21.8.1973

55 rokov

Roman Jesensk˘, Ko‰ice 5.8.1963
Tomá‰ Konc, Bratislava 24.8.1963

70 rokov

·tefan Herényi d.p., Bratislava
27.8.1948

75 rokov

Jelena Boboková, Banská Bystrica
5.8.1943

Mária BaláÏová, Nitra 22.8.1943

80 rokov

Mária OÏvoldová, Gajary 14.8.1938
Anton  Papfy, Michalovce 31.8.1938

81 rokov

Marta Malá‰ková, Malacky 25.8.1937
RuÏena Putnoková, 
Banská Bystrica 2.8.1937
Mária ·idová, RuÏomberok 2.8.1937
Anna Petríková, Topoºãany 29.8.1937

82 rokov

Cecília Tarnóczyová, Nováky 28.8.1936
Michal ·ustek, Îarnovica 20.8.1936

83 rokov

Franti‰ek Kvanta, Hlohovec 7.8.1935
·tefan Novák, Ko‰ice 8.8.1935

84 rokov

Jozefa Belicová, Pezinok 23.8.1934
Karol Körnoczy, 
Îiar nad Hronom 23.8.1934

85 rokov

Martin Draho‰, Plaveck˘ ·tvrtok
1.8.1933

86 rokov

Emília Ilonãiaková, Pruské, 
Bohunice 8.8.1932
Jozef Melek, Námestovo 17.8.1932
PeadDr. Elena Súlová, Trnava15.8.1932
Ladislav Geró, Nitra 7.8.1932

87 rokov

RuÏena Závradská, Gajar 31.8.1931

88 rokov

Viera Maru‰ková, Martin 30.8.1930
Milan Tunega, Trenãín 16.8.1930
Pál Sebok, ·títnik 28.8.1930
Vojtech Brázdoviã, Bratislava

30.8.1930
Anna Viteková, Îilina 9.8.1930

89 rokov

Helena Hlubocká, Boleráz
17.8.1929

90 rokov

Mária âervenková, Nitra 24.8.1928

93 rokov

Martin Markuliak, Bratislava 23.8.1925

98 rokov

Magdaléna Lofajová, Bratislava
26.8.1920

99 rokov

Ondrej Chromão, Bugºovce
29.8.1919

Jubilantom 

srdeãne blahoÏeláme

PRIPOMÍNAME SI
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✞ Vo veku 89 rokov, 13. mája
2018, zomrela  Mária HRUBOVÁ
z Ko‰eci, dlhoroãná ãlenka RP PV
ZPKO Ilava. Posledná rozlúãka sa ko-
nala  16. mája 2018 v rímsko- kato-
líckom kostole v Ko‰eci. Obradu sa
zúãastnili predseda poboãky Ing.
Stanislav Porubãan a pani Hedviga
Slivková.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 93 rokov,
1. júna 2018, zomrel ªudovít
PAULOVIâ, dlhoroãn˘ ãlen RP PV
ZPKO Nitra. Posledná rozlúãka sa
konala 12. júla 2018 na Mestskom
cintoríne v Nitre. Obradu sa zúãast-
nili predsedníãka regionálnej orga-
nizácie  AlÏbeta Loudová a ãlenky
Janka Vere‰ová a Eva Sopóciová.

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRISPELI NA ČINNOSŤ

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo  zápasí
s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plá-
ny svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí  nás núti ob-
rátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie
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 ãasopi-

su. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stratili
nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda
neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak,
Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e
Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo
úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012 8109, BIC:
LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel.
ãíslach 0902 199 429 a 0905 737 790. 

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

■ Úradné hodiny v kancelá-
rii Predsedníctva PV ZPKO v Bra-
tislave na Obchodnej ulici ã. 52
sú v pondelok a v stredu od
9.00 hod. do 13.00 hod. 

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

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

10 EUR
MUDr. Ivan Galvánek, Nitra 200 EUR
Ing. Mária Brani‰ová, Bratislava 8 EUR
Peter BrodÀansk˘ s manÏelkou,
Ko‰ice 15 EUR
Richard BrodÀansk˘ s manÏelkou, 
Ko‰ice 15 EUR
Helena Takáãová, Ko‰ice 5 EUR
Ing. Milan Bariãák, 
Nová Dubnica 20 EUR
Jozef Panáã, Hvozdnica 2 EUR
·ándor, USA 82 EUR
Juraj Vrábel, Sabinov 20 EUR

Darcom vyslovujeme 

úprimné poìakovanie

● 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.

V dňoch 15. - 23.6.2018 sa v Košiciach usku-
točnil 26. ročník filmového festivalu  ART FILM FEST
Košice. Celé historické jadro mesta a jeho priľahlé
časti, kiná, kaviarne, reštaurácie, bary žili týmito
udalosťami. Art film fest má 5 spoluorganizátorov
a až do výšky 85 percent je financovaný EÚ. Štát
prispieva 10 percentami a 5 percentami prispieva
mesto. Festival finančne podporil aj Audiovizuálný
fond MK SR. Podujatie má aj generálneho reklam-
ného partnera,5 hlavných partnerov, pridelené ofi-
ciálne auta festivalu, festivalový hotel, logistického
partnera, festivalového prepravcu,14 reklamných
partnerov,7 oficiálnych dodávateľov, 5 hlavných
mediálnych partnerov,15 mediálnych partnerov, 21
partnerov a 9 produktových partnerov. 

Riaditeľom festivalu je slovenský herec Milan
Lasica. Festival má k dispozícii  7 premietacích kul-
túrnych stredísk, dokonca aj 2 premietacie vlakové
súpravy na železničnej trase Košice – Bratislava.
K festivalu patria výstavy, panelové diskusie  či kon-
certy. Filmové žánre tvoria dokumentárne, animo-
vané, hrané a experimentálne filmy. Sú to filmy pre
generáciu narodenú po roku 1989, ktorá nezažila
obdobie budovania socializmu. Toto obdobie priblí-
žil divákom len nesúťažný krátky film pod názvom
AUGUST 1968.  Na tomto festivale NEBOL premiet-
nutý ani jediný film o bývalých politických väzňoch
komunizmu na Slovensku do roku 1989 a o ich
súčasnom postavení v štáte, spoločnosti !

Mikulá‰ Tóth

Ďakujeme, pán Kalafut
Hoc neskôr, ale predsa t˘mto oznamujem, Ïe môj otec Dr.

Franti‰ek Kalafut, CSc., jeden z uÏ mála preÏiv‰ích obetí politic-
k˘ch perzekúcii 50. rokov, nás  19. apríla  2018 navÏdy opustil,
odi‰iel do veãnosti ... Náhle, neoãakávane bez ohlásenia ...

NuÏ, neodi‰iel mi "len" otec, b˘val˘ politick˘ väzeÀ, ale
skutoãne mimoriadne vzácny, pracovit˘ a inteligentn˘ ãlovek, ktor˘ sa nedal
zlomiÈ nastupujúcou komunistickou diktatúrou 50. rokov.  Odi‰iel ãlovek, ktor˘
nikdy nezaãínal vetu slovom JA, ale vy, oni, ony. âlovek, ktor˘ sa pln˘ch 45 ro-
kov venoval medicínskemu v˘skumu a lieãbe rakoviny. Franti‰ek vÏdy, cel˘ svoj
neºahk˘, ale o to viac plodn˘ a zmyslupln˘ Ïivot zasvätil pomoci a obetavosti
v prospech druh˘ch. Sám sebe uÏ ale pomôcÈ nedokázal ... 

S nesmiernou úctou a vìakou, ako za seba, tak i za mnoh˘ch, ktor˘m ná‰
milovan˘ Franti‰ek vo svojom obetavom a plodnom Ïivote pomohol.

ëAKUJEME!
Ing. Rastislav Kalafut, syn

ART  FILM  FEST  Košice
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