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Prichádza ãas snemu,
teda hodnotenia nie-

len vnútorn˘ch problémov
na‰ej organizácie. Ale aj
o tom chcem písaÈ, o prost-
redí, v ktorom Ïijeme.

Kríza, ktorá panuje v Európskej
únii, ba i za jej hranicami, je podºa
nás morálnou krízou spoloãnosti.  Ve-
dome v nej pracujú sily na rozklade,
hlavne jej základov, teda na zniãení
rodiny! Rezonuje to hlavne na Slo-

vensku, kde dediãstvo na‰ich predkov
(nie uÏ otcov) predov‰etk˘m pre ºudí,
ktor˘ch chrbtica sa oh˘ba smerom
k vlastnému prospechu, niã nezna-
mená. A rovnako hodnoty ako
pravda, ãesÈ, ãi  svedomie. 

âítal som materiál o komitétoch
z roku 1917  do konca vlády V. I.  Le-
nina. Ich personálne obsadenie bolo
jednoznaãné. BohuÏiaº je to tak aj
u nás. Vyvolení minulého reÏimu a ich
potomstvo, zostali i v sluÏbách demo-
kracie, a znova na vedúcich postoch.

SLOVO NA ÚVOD
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Na titulnej strane: Socha biskupa Jána Vojta‰‰áka je umiestnená pred
rímskokatolíckym kostolom v Námestove, ktor˘ ãasto nav‰tevoval ãi uÏ poãas
misií, vysviacok,  birmoviek alebo pri in˘ch príleÏitostiach. Priatelil sa a spolu-
pracoval s v˘znamn˘mi kÀazsk˘mi osobnosÈami, rodákmi z Námestova,
napríklad s kÀazom a básnikom Ignácom Grebaãom Orlovom boli spoluzakla-
dateºmi  tlaãiarne a vydavateºstva Lev v RuÏomberku. V roku 1926 nav‰tívil
Vojta‰‰ák USA, kde sa stretol s rodákom, kÀazom, apo‰tolsk˘m protonátorom
·tefanom Krasuºom, ktor˘ pôsobil v New Yorku. Krasuºa zo zbierok americ-
k˘ch Slovákov pomáhal Vojta‰‰ákovi pri stavbe charitn˘ch domov a pri prístav-
be uãiteºského ústavu v Spi‰skej Kapituli. Socha vznikla z iniciatívy b˘valého
primátora mesta  Ivana Kru‰inského v spolupráci s farsk˘m úradom v roku
1998. Autorom sochy je akademick˘ sochár Peter ·varal. Viac na strane 6.

Text a foto Vladimír Kolada

Anton Malack˘ (prv˘ sprava) na prvom sneme politick˘ch väzÀov v roku
1990. Foto archív

Nie je príjemné 
doprosovať sa
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ªudia sa menia, je moÏné, Ïe je to
úprimné, Ïe sú ochotní slúÏiÈ sloven-
skému národu, ktor˘ nie bez obetí
dospel k vlastnému ‰tátu. Dúfajme,
Ïe tentoraz uÏ definitívnemu. Pamät-
níci, hlavne my, politickí väzni, pozná-
me spoloãenské, rodinné a expolitické
väzby e‰te stále rozhodujúcej ãasti re-
prezentantov elity po roku 1990. Ako
som uÏ uviedol, ºudia sa menia a azda
moÏnosÈ „úprimnosti“ je reálna. 

Je tu v‰ak znaãná ãasÈ verejnosti,
obetí doby, v ktorej má súãasná po-
novembrová elita korene. A zatiaº
nestihla zaregistrovaÈ svojich spoluob-
ãanov, ktorí zostali verní tomu, ãomu
verili a nedali sa uplatiÈ mocou, pe-
niazmi, v˘hodami, priãom uvalili
embargo nielen na seba, ale i na svo-
je potomstvo ãi príbuzenstvo. Platili
za to, Ïe pre nich ãesÈ, svedomie, vie-
ra, sloboda boli viac  ako  brebendy
za zradu kvôli pozlátke moci.  ReÏim,
ktor˘ odsúdil fa‰izmus a komunizmus
za zloãiny s najmenej 150 miliónov
obetí na Ïivotoch, i toºko postihnu-

t˘ch, ktorí síce preÏili, no za ich obete
im spoloãnosÈ zatiaº zabudla dosta-
toãne poìakovaÈ.

Vo svetle t˘chto reálií je smutné
aj to, Ïe pribliÏne  1500 politick˘ch
väzÀov a ich organizácia musia prosiÈ
o almuÏnu na svoju ãinnosÈ, ktorá je

z väã‰ej ãasti charitou pre dnes uÏ
starcov a starenky. Máme zákony,
vìaka za ne, sme de facto a de jure
III. odboj, ktor˘ trval 45 rokov. SlúÏilo
by ku cti ak by  sme aj my mohli zaãaÈ
veriÈ, Ïe ºudia sa menia, a Ïe zreálnia
„ìakujem“ pre t˘ch, ktorí za-
chraÀovali ãesÈ národa a obãanov
Slovenska.

BohuÏiaº aj ãinnosÈ na‰ej organi-
zácie podmieÀujú financie a ak˘koº-
vek program pre nastávajúce volebné
obdobie je teda len prejavom chuti
pracovaÈ  a nie prejavom reality. Za-
tiaº to vyzerá tak, Ïe zdroje nemáme,
napriek enormnej snahe funkcioná-
rov konajúcich v tejto veci.  Zostáva
nám ãakaÈ a veriÈ, Ïe vláda nájde
zdroje pre nás a uctí si svojich obãa-
nov, ktorí ãi zomierali po stojaãky ale-
bo trpeli v Ïalároch, nielen za svoje
presvedãenie, ale hlavne za to, aby
sme zaujali rovnoprávne postavenie
medzi národmi Európy.

Arpád Tarnóczy
predseda

SLOVO NA ÚVOD
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Minister vnútra
Róbert KaliÀák minul na
odmeny za minul˘ rok

vy‰e 22 miliónov eur. Ohromná suma,
pravdou v‰ak je, Ïe aj zamestnancov
má rezort neúrekom. Minister
zdôvodnil odmeny pre pracovníkov
útvarov t˘m, Ïe dosiahli historicky
najlep‰ie v˘sledky. Podºa jeho slov
Slovensko má v súãasnosti najmenej
vráÏd, najmenej m⁄tvych na cestách ãi
najniÏ‰ie krádeÏe automobilov. Ide o
skvel˘ v˘sledok mravného vzostupu
na‰ej spoloãnosti? Zaãalo sa oz˘vaÈ
svedomie ºudí po ‰tyridsaÈroãnom
otupovaní komunistickou ideológiou?
Ak si v‰ak  zaslúÏi niekto odmenu za
uchovávanie a pestovanie morálky
v spoloãnosti, sú to predov‰etk˘m po-
litickí väzni komunistického reÏimu.
Sú to tí nebojácni muÏi a Ïeny, ktorí
nesklonili hlavy pred nijak˘m nátla-
kom, terorom, ani zvodmi na lep‰í
Ïivot a rad‰ej zvolili smrÈ alebo
väzenie, aby si  zachovali ãesÈ. 

No ukazuje sa, Ïe dne‰ná de-
mokratická spoloãnosÈ dokáÏe uva-
ÏovaÈ iba v kategóriách ãísiel. ZníÏili sa
poãty...odmeníme. âo tam po zvy‰-
koch mravnosti, zachovan˘ch naprí-
klad v organizáciách politick˘ch

väzÀov, ktorí denne vydávajú sve-
dectvo o zvrhlosti totalitn˘ch reÏimov
a varujú pred ich návratom. Samoz-
rejme, Ïe nijak˘ reÏim sa nezopakuje
v autentickej podobe, ale ich me-
chanizmy sú stále rovnaké a rovnako
nebezpeãné. I Ïivotaschopné. 

âlenovia PV ZPKO privítali zmeny,
ktoré urobilo ministerstvo vnútra v za-
radení organizácie s nádejou, Ïe
nebudú musieÈ ÏobraÈ o finanãné
prostriedky na svoju ãinnosÈ. No zdá
sa, Ïe sa te‰ili predãasne. Odmeny vo
v˘‰ke 22 miliónov eur nesvedãia
o tom, Ïeby rezort prostriedky nemal.
Napriek tomu ponecháva  organizáciu

politick˘ch väzÀov bez prostriedkov
a v neistote uÏ päÈ mesiacov. 

Dobré v˘sledky rezortu sa akosi
diametrálne odli‰ujú od prieskumu
americkej spoloãnosti Emst & Young
na korupãné praktiky vo svete. Pries-
kum sa zakladal na rozhovoroch
s ãlenmi predstavenstiev 3459 spoloã-
nosti v 36 krajinách sveta.  A Sloven-
sko spolu s Gréckom obsadilo tretiu
prieãku za Chorvátskom a Slovin-
skom.  Respondenti  uviedli, Ïe
korupcia na Slovensku je beÏnou
praktikou v 84 percent prípadov.
TakÏe to s tou morálkou u nás to asi
nie je také dobré, akoby sa zdalo
podºa udelenia odmien v rezorte
vnútra. A ak budeme robiÈ v‰etko pre
to, aby zo spoloãnosti vymizli orga-
nizácie zdruÏujúce ºudí, ktor˘ch  prá-
vom môÏeme naz˘vaÈ svedomím
národa, stratíme aj zvy‰ky slu‰n˘ch
ºudí. Îeby o to ‰lo?

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Nepodceňujme morálku

Vítame 
účastníkov 
XI. snemu 

Politických väzňov
Zväzu 

protikomunistického
odboja 

a želáme úspešné 
rokovanie.

Redakcia
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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� NajdôleÏitej‰ou úlohou
pre vedenie PV ZPKO  bolo za-
bezpeãiÈ finanãné prostriedky
na udrÏanie  existencie organi-
zácie. Vzhºadom na blíÏiaci sa
snem, predseda poslal nasle-
dujúci list ministrovi vnútra
RÓBERTOVI KALI≈ÁKOVI:

„Na‰a spoloãnosÈ zák. ã.
125/1996 a 219/2006 Z. z. vyjadrila
úctu politick˘m väzÀom i úãastní-
kom protikomunistického odboja,
ocenila ich prínos na nastolení
demokracie i slobody a podºa ãl. IV,
§ 3 a zák. ã. 8/2013 Z. z. sa zavia-
zala, aby ich organizácie mali nárok
na zabezpeãenie základn˘ch pod-
mienok pre svoju ãinnosÈ dotáciami
Ministerstva vnútra SR.

Na‰a organizácia zdruÏuje naj-
viac politick˘ch väzÀov komunistic-
kého reÏimu na Slovensku. Jednou
z na‰ich hlavn˘ch úloh je, aby sa
nezabudli zloãiny páchané komu-
nistick˘m reÏimom. V posledn˘ch
rokoch v‰ak na‰e zámery sa nedarí
napæÀaÈ. ·tátny príspevok sa dras-
ticky zníÏil. 

To v˘razne utlmuje na‰e aktivi-
ty. Nemáme financie napr. na vyho-
tovenie plánovan˘ch pamätn˘ch ta-
búº obetiam okupácie v r. 1968
a zavleãen˘ch do ZSSR po r. 1944.
Ch˘bajú nám zdroje na rekon‰truk-
ciu pamätníka umuãen˘ch a popra-
ven˘ch na RuÏinovskom cintoríne
v Bratislave. Pritom kaÏdoroãn˘ch
pietnych spomienok na ‰tátny svia-
tok 17. novembra sa tu zúãastÀujú
nielen na‰i ústavní ãinitelia, ale aj
poãetní diplomati z rôznych ‰tátov.

Ch˘bajú nám zdroje na súãin-
nosÈ s obdobn˘mi zahraniãn˘mi or-
ganizáciami, ch˘bajú nám zdroje na
zaplatenie ãlenského príspevku v In-
ter- Asso (Medzinárodnú federáciu
politick˘ch väzÀov) so sídlom v Ber-
líne. Dan˘ finanãn˘ stav vyluãuje
na‰e moÏnosti z úãasti na pamät-
n˘ch dÀoch na‰ich európskych
spoluobãanov Inter- Asso.

V tomto roku sme zatiaº nedo-
stali nijak˘ príspevok na ãinnosÈ

z MV SR a preto neplníme na‰e
záväzky. Prosíme o odklady platieb
pre sociálnu a zdravotnú poisÈovÀu,
ktorá nám odklad neuznala. Nepla-
tíme nájmy, mzdy a odmeny za
práce na dohodu od januára, dlÏí-
me tlaãiarÀam za tlaã ná‰ho ãasopi-
su Svedectvo, nájomné za polo-
hovateºné postele pre na‰ich
nevládnych prestarnut˘ch ãlenov.“

� Na zasadnutiach predsed-
níctva PV ZPKO v máji rie‰ili
funkcionári organizácie zabez-
peãenie XI. snemu, tak po

stránke organizaãnej, finanãnej
a programovej.

� Predsedníctvo PV ZPKO na
porade 22. mája schválilo doku-
menty na snem: pozvánku, rokova-
cí poriadok, volebn˘ poriadok, dele-
gaãn˘ list, prihlá‰ku do diskusie
a sprievodn˘ list. Kandidátku a hla-
sovací lístok obdrÏia delegáti snemu
pri prezentácii. Podpredsedníãka PV
ZPKO Anna Fodorová predloÏila
koneãnú úpravu návrhu stanov po
zapracovaní v‰etk˘ch doruãen˘ch
pripomienok. 

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

Z tvorby muklov za mreÏami väzníc.
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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X. snem PV ZPKO objektívom Vlastimila Morávka

Ing. Július Porubsk˘ (prv˘ zºava) uÏ nie je medzi
nami.

Zºava Anna Fodorová, Arpád Tarnóczy a Anton 
Malack˘ za predsedníckym stolom.

Du‰an Îingor (v strede) sa tieÏ nedoÏil XI. snemu.

Aktívne delegátky zo západného Slovenska.
Emília Malacká a Zuzana Mathiová, „vãeliãky“ 
za oponou.

Koºkí uÏ medzi nami nie sú?
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V oravskom Zakamennom sa 14.
novembra 1877 narodil biskup Ján
Vojta‰‰ák.  Za  kÀaza  bol  vysväten˘
1. júla 1901. Vysviacka prv˘ch troch
slovensk˘ch biskupov po vzniku
âesko-Slovenska  sa  uskutoãnila 13.
februára 1921. Stali sa nimi Karol
KmeÈko, Marián Blaha a Ján
Vojta‰‰ák.

„Ján Vojta‰‰ák predstavuje oso-
bu, ktorá sa od samého zaãiatku hlá-
si k národnému cíteniu a uÏ krátko
po jeho vysviacke dochádza preto ku
konfliktom“, hovorí kÀaz a historik
v Spi‰skej Kapitule HEDr. ªuboslav
Hromják PhD, zainteresovan˘ do
blahoreãenia Jána Vojta‰‰áka. 

Vojta‰‰ák bol nesmierne inteli-
gentn˘ a vzdelan˘. Rozhºaden˘ v po-
litike domácej i svetovej. UÏ ako kÀaz
vo Veliãnej sústredil okolo seba
slovenskú inteligenciu a vydával ãa-
sopisy Svätá rodina a Kráºovná sväté-
ho ruÏenca. V období, keì zúrila
prvá svetová vojna, na‰iel odberate-
ºov svojich ãasopisov. „Vojta‰‰ák
patril medzi niekoºk˘ch signatárov
Martinskej deklarácie.   Mohol robiÈ
takú politiku ako Andrej Hlinka, ale
po biskupskej vysviacke nechal
pracovaÈ in˘ch. Naplno sa venoval
pastorácii v Spi‰skej diecéze“.

Zaujatí odporcovia
Pri‰la v‰ak druhá svetová vojna,

obdobie Slovenského ‰tátu. Práve
toto obdobie vyuÏívajú jeho kritici na
to, aby ho obvinili z antisemitizmu.
Hromják v‰ak ukazuje Diecezánsky
obeÏník ãíslo 9 z roku 1940, v kto-
rom sú uverejnené omyly ohºadom
právnicko-morálnej disciplíny, priãom
Vojta‰‰ák v Àom priamo odsudzuje
rasizmus a nacizmus. „Biskup Voj-
ta‰‰ák podpísal aj iné spoloãné
pastierske listy biskupov Slovenska,
ktor˘mi odsúdil ak˘koºvek antisemi-
tizmus, ktoré nepodpísali vÏdy v‰etci
biskupi. On v‰ak áno“. 

Vojta‰‰ákovi dne‰ní odporcovia
jeho blahoreãenia dávajú za vinu aj
arizáciu Ïidovského majetku. Minis-
terstvo vnútra uÏ obnovenej âSR
v roku 1946 vydalo jasné svedectvo,

Ïe Vojta‰‰ák nearizoval za Sloven-
ského ‰tátu Ïiaden Ïidovsk˘ majetok,
ale Baldovské kúpele vydraÏil na
verejnej draÏbe na Okresnom súde
v Spi‰skom Podhradí.

Hromjáka znepokojuje fakt, Ïe
v súãasnosti sa verejnosti predkladajú
tie isté obvinenia voãi Vojta‰‰ákovi,
za aké ho odsúdil komunistick˘ re-
Ïim: kolaborantstvo so Slovensk˘m
‰tátom a Ïidovská otázka. „Ale to
znamená, Ïe stojíme pred zásadn˘mi
otázkami“, hovorí Hromják. „Bol
v roku 1951 súd spravodliv˘, alebo
nebol? Ak obvinenia, ktoré v roku
1951 vzniesli komunisti proti Vojta‰-
‰ákovi boli pravdivé, tak to znamená,
Ïe komunistická moc bola spravodli-
vá. Ak v‰ak proces v roku 1951 bol
vynúten˘ a zmanipulovan˘, tak po-
tom obvinenia boli vykon‰truované.
Veºké riziko dne‰nej doby je v tom,
Ïe tá istá argumentácia z totality
ostáva aktuálna, prezentovaná verej-
nosti ako pravda.“

Komunistick˘ reÏim 3. júna
1950 izoloval 73-roãného spi‰ské-
ho biskupa Jána Vojta‰‰áka v je-
ho vlastnej rezidencii ako v do-
mácom väzení. Potom ho 15. sep-
tembra deportovali do ãeského
väzenia v Ruzyni ako „nejvût‰ího
zloãince v republice“ s okovami
na rukách a so zaviazan˘mi oãa-
mi. Tam ho neºudsky tr˘znili
v‰etk˘mi moÏn˘mi prostriedkami
aÏ takmer do Vianoc. V tzv. „di-
vadelnom procese“ s „vlastizrad-
n˘mi“ biskupmi 15. januára 1951

bol v Bratislave odsúden˘ na 24
rokov ÈaÏkého väzenia a ìal‰ie
tresty za údajné úklady proti re-
publike, velezradu, vojenskú zra-
du a vyzvedaãstvo. Spolu s ním
boli odsúdení na doÏivotie bisku-
pi Michal Buzalka a Pavol Gojdiã. 

Želanie Jána Pavla II.
DvanásÈ rokov preÏil vo väzení.

Nemusel. Keby bol podpísal spolu-
prácu s reÏimom, nemusel. Hromják
vraví, Ïe u Vojta‰‰áka sa jeho väzni-
telia o to ani nepokúsili,  vedeli, Ïe je
to zbytoãné. Chorºavel, schudol na
48 kíl. Po dvanástich rokoch sa na
amnestiu dostal z väzenia. Mal 86
rokov a aj napriek tomu mu nedovo-
lili usadiÈ sa v jeho rodisku na Sloven-
sku. Zomrel vo vyhnanstve v ¤íãa-
noch pri Prahe 4. augusta 1965.
V roku 1990 bol rehabilitovan˘
zru‰ením rozsudku.  

Ján Pavol II. v roku 1995 na le-
voãskej Mariánskej hore vyslovil Ïela-
nie, Ïe by bolo vhodné, aby Pavol
Gojdiã, Ján Vojta‰‰ák a Michal Buza-
lka, traja biskupi, boli pov˘‰ení  na
oltár. Proces blahoreãenia Jána
Vojta‰‰áka sa zaãal v roku 1996. Po-
dºa pravidla, Ïe hlavn˘m promóto-
rom musí byÈ miestny biskup, iniciatí-
vu prevzal dnes uÏ neboh˘ Franti‰ek
Tondra. Menoval dvoch svojich zá-
stupcov, jedn˘m z nich je ªuboslav
Hromják. Obaja sú v kontakte s Kon-
gregáciou pre kauzy svät˘ch v Ríme. 

„Pokraãujeme v dôleÏitej fáze kri-
tického skúmania Ïivota BoÏieho
sluhu Jána“, pribliÏuje súãasn˘ stav
blahoreãenia Hromják. AÏ do februá-
ra tohto roku nejestvovala Ïiadna
monografia o Jánovi Vojta‰‰ákovi.
„Vo februári mi vy‰la kolektivna
monografia na vy‰e 700 stranách.
ZároveÀ chodievam do farnosti kázaÈ
o Àom a vidím, ako jeho Ïivot
oslovuje a prebúdza mnoh˘ch k veº-
kej úcte k jeho dielu. âo pre Ïivot
katolíkov na Slovensku urobil. 

Myslím si, Ïe biskup Vojta‰‰ák
nepotrebuje blahoreãenie, to blaho-
reãenie potrebuje Slovensko.“

Eva Zelenayová

V ZRKADLE ČASU
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Proces blahorečenia pokračuje
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Stanislav Sivák sa narodil
v Bojniciach 12.1. 1939. Vyuãil sa
za zámoãníka a zamestnal v prie-
vidzsk˘ch Bansk˘ch stavbách
v Ostrave, ako bansk˘ údrÏbár. 

V osudn˘ deÀ bol na náv‰teve
u sestry v Bratislave. A pred Uni-
verzitou Komenského sa zúãastnil
na demon‰trácii proti napadnutiu
republiky spojeneck˘mi vojskami.
Po streºbe okupaãn˘ch vojsk  do
demon‰trantov sa Sivák pokúsil
dostaÈ do bezpeãia  ÈaÏko  zra-
nenú  16-roãnú  Danku  Ko‰ano-
vú. Pritom ho smrteºne zasiahla
strela okupantov. Pochovali ho
v Bojniciach.

Poãas b˘valého reÏimu nebolo
moÏné na jeho náhrobn˘ kameÀ
uviesÈ príãinu úmrtia. Sivák zahy-
nul mlad˘, bez rodiny a ãasom za-
ãal jeho hrob chátraÈ. Regionálna
poboãka PV ZPKO v Prievidzi sa
podujala upraviÈ jeho zdevastova-
n˘ hrob a na pomník doplniÈ úda-
je o jeho smrti.  Prvá piétna spo-
mienka sa uskutoãnila vlani 25.
augusta a sponzorsky na Àu pris-
peli europoslankyÀa Anna Zábor-
ská i Mestsk˘ úrad v Bojniciach.
Politickí väzni ZPKO svojím ãinom
upozornili na zabudnutého hrdi-
nu, obeÈ komunistického reÏimu,
ktorého si hodlajú pripomínaÈ
kaÏdoroãne pri v˘roãí vpádu vojsk
Var‰avskej zmluvy do âesko-Slo-
venska 21. augusta 1968.

Ing. Martin Hagara

ZAZNAMENALI SME
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Zabudnutý hrdina

Pri obnovenom hrobe Stanislava Siváka. Foto Stanislav Záborsk˘

Pietne zhromaÏdenie. Foto Stanislav Záborsk˘

Zºava Martin Hagara  pripomína statoãnosÈ 
Stanislava Siváka. Foto Stanislav Záborsk˘

Úãastníci pietnej spomienky poãas homílie.
Foto Stanislav Záborsk˘
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Slovensko je krajinou, ktorá
stratila charakter toho ãím bola,
keì sa o nej hovorilo, Ïe je kres-
Èanská. Vládni politici a poslanci
parlamentu reprezentujúci ‰tát
v prevaÏnej miere nie sú kresÈansky
orientovaní. Humanita a solidarita
sú pre nich neznáme pojmy. DeÀ
ão deÀ nás presviedãajú o tom, Ïe
ich cieºom je, aby poãas svojho
funkãného obdobia ão najviac zbo-
hatli. Îe im ide iba o kariéru. A ãas-
to aj o to, aby ºudí presvedãili
o správnosti ich politiky, ktorú
reprezentujú ako nominanti svojej
politickej strany v ‰táte. Samozrej-
me, Ïe  im nezíde na um, usilovaÈ
sa o podporu  organizácie politic-
k˘ch väzÀov. 

Agresívna ekonomika trhového

hospodárstva v na‰ej krajine  sa
stala nástrojom na dosiahnutie ich
cieºov.  Nie pre dobro spoloãnosti.
Väã‰ina národa  to vie,  ale mlãí.
Nevie sa ozvaÈ na správnom mies-
te, kde by to bolo úãinné. Aj
súãasn˘m vládnucim ‰truktúram
ktosi v minulosti vybojoval slobodu,
ktorú oni teraz zneuÏívajú, ekono-
micky rozkladajú. Je to realita, kto-
rú badáme kaÏd˘ deÀ Ïivota. Netú-
Ïime po sláve, nie sme akãní ani
ekonomicky  silní, preto si dovoºujú
byÈ k nám arogantní. 

Rezort vnútra v b˘valom reÏime
vynakladal finanãné prostriedky na
to, aby zmaril úsilie ºudí  o demo-
kraciu, zaisÈoval ich, súdil, väznil, in-
ternoval do pracovn˘ch táborov,
sledoval ich pohyb na slobode cez

·tB. Finanãné prostriedky  vynakla-
dané na túto ãinnosÈ niekoºkokrát
prevy‰ovali  dne‰n˘ ‰tátny príspevok
na ãinnosÈ PV ZPKO. Niekdaj‰í
socialistick˘ ‰tát venoval viac finanã-
n˘ch prostriedkov na likvidáciu ne-
priateºov reÏimu, ako poskytuje
dnes na ãinnosÈ  politick˘ch väzÀov. 

Po ukradnutej novembrovej re-
volúcii 1989 sa na Slovensku zaãalo
svojvoºné privlastÀovanie hodnôt
vydobytej   slobody. Demokratmi
sa zaãali naz˘vaÈ  b˘valí komunisti
a e‰tebáci a stali sa prv˘mi kapita-
listami po páde reÏimu. Odsunuli
aj b˘val˘ch politick˘ch väzÀov so-
cializmu, prv˘ch  nositeºov boja za
demokraciu uÏ v 50 rokoch minulé-
ho storoãia. 

Mikulá‰ Tóth

NA AKTUÁLNU TÉMU / ČITATEĽSKÉ FÓRUM
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Prečo väčšina národa mlčí?

Synovia b˘val˘ch politick˘ch väzÀov Michala
Meleka, Du‰ana Gregora, Jozefa Krivo‰a  a to Ing.
Anton Melek, Kvetoslav Gregor a Kazimír Krivo‰ sa
aj tohto roku  zúãastnili pietnej spomienky Jáchy-
movské peklo. Konala sa 24.-25. mája  na pamiatku
v‰etk˘ch väzÀov, otrokov a obetí totalitného komu-
nistického reÏimu.

Politickí väzni, rodinní príslu‰níci, mládeÏ âeskej a Slo-
venskej republiky na ãele s najvy‰‰ími predstaviteºmi ães-
kého ‰tátu a cirkvi tradiãne zaãali pietu v  Hornom Slavko-
ve príhovorom starostky mesta Jany Wildumetzovej. Na-
sledovali  príhovory  hostí a politick˘ch väzÀov, poloÏenie
vencov a modlitba  kardinála  Dominika  Duku. Na záver
zazneli ‰tátne hymny Slovenskej a âeskej republiky.

âeská kultúrna pamiatka VeÏa smrti v Ostrove - Dol-
nom Îìáre bola dejiskom druhej ãasti pietnej spomienky.
Po  muklovskej hymne a  kladení vencov k pamätnej tabu-
li zaznel  príhovor starostu mesta Ostrov Pavla âekana.
ëalej  príhovory predstaviteºov  ‰tátu, cirkvi a hostí, po
ktor˘ch  nasledovala prehliadka v˘stavy v priestoroch VeÏe
smrti.

Druh˘ deÀ pietnej spomienky zaãal slávnostnou
svätou om‰ou v Jáchymove. Celebrant páter Hugo homíli-
ou oslovil v‰etk˘ch zúãastnen˘ch. V prejavoch predstavite-
ºov ‰tátu a cirkvi zazneli obavy z návratu komunistov do
najvy‰‰ích orgánov ‰tátu. Upozornili tieÏ na zanedbávanie
duchovnej stránky  Ïivota a strácanie viery, i na upred-
nostÀovanie konzumu. Zástupca Konfederácie politick˘ch
väzÀov Slovenska Jozef Baník pripomenul  1150. v˘roãie

príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na Veºkú
Moravu. Na záver podujatia, ktorého hlavnou organizá-
torkou bola  Vlasta Preslerová, zazneli ‰tátne hymny
obidvoch republík Kazimír Krivo‰

Jáchymovské peklo XXIV

Veniec zo Slovenska pri Bráne slobody od PV ZPKO.
Na snímke zºava Kvetoslav Gregor a Ing. Anton 
Melek. Foto Kazimír Krivo‰
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Ak máme v kultúre samostatného
Slovenska ãosi, ãím sa môÏeme osobitne
pochváliÈ, tak sú to tri odvetvia: dokumen-
tárny film, literatúra faktu a operní speváci.
Jedno, druhé i tretie dosahuje dlhodobo
medzinárodné úspechy. Za vy‰e dvadsaÈ
rokov samostatnosti tu nevznikol – alebo

len zriedkavo- veºk˘ román,  o televíznych seriáloch vy-
rovnávajúcich sa s na‰ou totalitou ãi inou minulosÈou ani
nehovoriac. Na tú sme zabudli, na radosÈ mnoh˘ch úplne
a uÏ ani reãi nemôÏe byÈ o tom, Ïeby to niekto nad‰ene
sledoval za hranicami. Alebo sa m˘lim?

V na‰om prípade sa dnes poìme pozrieÈ na nieão, ão
tu vzniklo dokonca ako dvojprojekt na obrazovke.  Lebo
je to formát, ktor˘ je nadov‰etko pouãením...

My sme menšina?
Majstrovstvá sveta v ºadovom hokeji, Ïiaº, preru‰ili

túto dokumentárno - diskusnú reláciu a tak sa do uzávier-
ky tohto ãísla nepodarilo zachytiÈ aj jej ìal‰ie ãasti, ale tej
‰tvrtej som sa predsa doÏila. A tu sa dostávam k tomu,
s ãím som zaãala. K na‰im slovensk˘m dokumentaristom,
ktorí na obrazovke RTVS a âeskej televízie odvádzajú
oveºa lep‰iu robotu, ako ich kolegovia spoza rieky Mora-
vy. Aby bolo jasné: mám na mysli réÏiu, kameru, teda
filmárske remeslo. O to hor‰í je scenár,  ktor˘ aj prekva-
puje, ale najmä rozãúli. Ak mám hovoriÈ o ãasti venovanej
Rómom, bola filmovo vyváÏená a e‰te aj vhodne doplne-
ná múdrou a zasvätenou diskusiou následne v brnian-
skom televíznom ‰túdiu. Téma bola totiÏ men‰iny a pro-
blémov máme v tejto na‰ej poãetnej komunite, akurát
dosÈ, ako napokon v‰etci dobre vieme. To sme teda boli
my. âo na‰i ãeskí partneri?  

Boli prví v poradí a len som dosÈ dlho nechápala,
preão tam traja ãi ‰tyria chlapi rozprávajú tridsaÈ minút
v krãme Ïidovské, ale aj iné vtipy o Ostravanoch,
Slezanoch, sem – tam i o Rómoch. No a pravdaÏe – o Slo-
vákoch. Potom mi to do‰lo: TakÏe my sme men‰ina!
Alebo teda dosÈ dlho sme Àou boli. Od roku 1918 po rok
1993 s prestávkou prvej vojnovej Slovenskej republiky.
Teda men‰ina, no vidíte, také ãosi by mi bez prispenia âT
ani nepri‰lo na um. Ale ãlovek sa naozaj uãí po cel˘ Ïivot,
to uÏ je asi aj ten môj prípad. ZhltnúÈ naozaj v‰etko
nemusíme, ani na obrazovke, ani inde. âiÏe sme sa pote-
‰ili. Zistili sme, Ïe sme boli dobre dlho men‰inou a e‰te sa
nás niekto aj p˘ta, ãi sa nám to páãi? Chvalabohu, Ïe sme
Àou koneãne prestali byÈ. Ako vidno, bolo na ãase. Alebo
je nám za tou „men‰inou“ e‰te stále ºúto?

Keď aj bezdomovci plačú
a to predstavte si, nad rozdelením âesko-Slovenska.

V ‰tvrtej ãasti Colnice som obetovala cel˘ hokejov˘ zápas
na‰ich s Rusmi. Ale neºutujem. Zase som videla katastro-
fálny scenár a dvoch bezdomovcov Ïijúcich na Slovensku

(jeden âech a druh˘ Slovák) a vypoãula si,  ako dobre na-
hlas nariekajú nad rozdelením. Ten ãesk˘ vyratúval, ão
v‰etko je v âesku lacnej‰ie, napríklad údené ( len potom
neviem, preão Ïije u nás), ten slovensk˘ videl svoje bezdo-
movectvo rovnako v zániku spoloãného ‰tátu, lebo do-
vtedy robil kuchára v âesku a po vzniku samostatného
‰tátu ho z miesta vyhodili. âlovek naozaj nevie, ãi sa má
pred tou obrazovkou smiaÈ alebo plakaÈ. Otázkou zostá-
va, preão ãesk˘ bezdomovec vôbec Ïije u nás, keì sme
videli, Ïe má v âesku dcéru aj s poãetnou rodinou a tá ho
aj nad‰ene vítala. Ale otázkou tu zostáva aj iné hlavné
a podstatné: dokedy budeme naãúvaÈ t˘mto nárekom ºu-
dí ( a teraz mám na mysli autorov, ktorí sa nevedia ani po
vy‰e dvadsiatich rokoch zmieriÈ s t˘m, Ïe máme svoj ‰tát)?
Chcem sa e‰te op˘taÈ – ako si môÏe dovoliÈ RTVS, ktorá
funguje z na‰ich daní, ba dokonca z na‰ich príspevkov,
dávaÈ na obrazovku takéto nehoráznosti? Priãom opäÈ
musím zdôrazniÈ, Ïe filmársky teda reÏijne a kameraman-
sky i‰lo znovu o lep‰iu robotu, neÏ na ãeskej strane, ktorá
bola vyslovene nudná a nezaujímavá.

Príznaãné je,  Ïe po skonãení dokumentu sa aj v ‰tú-
diu sediaci hostia, aj obaja moderátori vyslovene vyhli
tomuto problému a v plnej miere sa venovali práci s men-
tálne postihnut˘mi ºuìmi – autistick˘mi deÈmi ãi pomoci
chor˘m a star˘m ºuìom. Zasa to bola veºmi podnetná
diskusia, v ktorej o tom, ako bezdomovci Ïialia nad
rozdelením âesko-Slovenska nebolo ani reãi.

Toºko k tomu, ão nám priniesol tohtoroãn˘ máj na
televíznej obrazovke. A ão rozhodne bolo treba aj
okomentovaÈ. A keìÏe v tomto roku v˘roãia samostat-
nosti sa k nemu viaÏu a iste aj budú viazaÈ relácie
vysielané natoºko populárnym médiom, ak˘m urãite je
televízia, bolo zaiste na mieste  povedaÈ k tomuto
v‰etkému svoje pripomienky.

Eva Laucká

KULTÚRA
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Televízna colnica a iné „maličkosti.“
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Prvú ãasÈ rozhovoru
s Martou Miku‰kovou,
rodenou Fagovou, sme
uverejnili v minulom ãísle
ãasopisu Svedectvo.  Jej
rozprávanie o praktikách
nastupujúceho komunis-
tického reÏimu svedãí o je-
ho brutalite, ktor˘ si cestu
k ovládnutiu spoloãnosti
dláÏdil ºudsk˘mi obeÈami.
Netreba na to zabúdaÈ.
Neobi‰iel ani rodinu
Fagovcov.  

Dokonãenie z minulého ãísla

Keì sa vrátil bol bez za-
mestnania?

Ako som povedala, zamestnal sa
ako robotník v Kovosmalte, kde
takmer do smrti robil zlievaãa. 

Boli ste jedináãikom?
Bola som jedin˘m dieÈaÈom. 
Rodiãia zostali spolu?
Áno, otecko mal 71 rokov, keì

zomrel. Mamiãka 90,5. Otecko zom-
rel vo veºk˘ch bolestiach,  mal sotva
30 kg. TrinásÈ rokov sme vedeli, Ïe
má rakovinu.

Myslíte si, Ïe to mohlo spôso-
biÈ aj väzenie v Jáchymove?

Urãite. 
Nespomínala mamiãka, Ïe sa

otecko po návrate z väzenia
zmenil?

Keì sa vrátil, jeho prvorad˘m
záujmom bolo zabezpeãiÈ rodinu. Aj
preto mohla mamiãka zostaÈ so
mnou doma aÏ k˘m som nedosiahla
vek 16 rokov. Otecko bol  neuverite-
ºne usilovn˘ ãlovek a urobil v‰etko,
ãoho sa chytil.  Keì bolo treba
vy‰amotovaÈ pec, zostal v robote do
rána  a hneì  nastúpil na normálnu
‰ichtu, len aby zarobil peniaÏky, aby
sme mali v‰etko, ão sme potrebovali.
Bol neuveriteºne pracovit˘, nikdy
nemal dovolenku. Oddychoval tak, Ïe
starej mame v âernovej kosil lúky. 

Vy ste teda chodievali v lete
do âernovej?

Do mojich ‰estnástich rokov kaÏ-
d˘ rok sme mesiac trávili v âernovej.

VÏdy sme sa najskôr zastavili v Îiline,
lebo aj ja, aj mamiãka sme Îilinu veº-
mi obºubovali. VÏdy sme za‰li do ko-
stola, v ktorom ma krstili. 

Po poprave Ja‰ka to muselo
byÈ v âernovej veºmi smutné.

Bolo to stra‰né. Jeho mamiãka sa
nervovo zrútila, uÏ nikdy nebola nor-
málna. Nikdy. Nikoho nepoznala, Ïila
uzavretá vo svojom svete.  Veì pri‰la
o 28-roãného syna.  A e‰te im ozná-
mili tak˘ termín popravy, keì uÏ bolo
po nej. TakÏe ho ani nevideli.  Ukázali
im iba hrob bez mena. Ja‰ka aj Kali-
naja pochovali vedºa seba na Martin-
skom cintoríne v Bratislave, ale ich
hroby po roku zmizli. Dovtedy sa o ne
starala moja mama. 

Ako sa vás dotkol oteckov
kádrov˘ posudok?

Asi som mala ‰Èastie na uãiteºov,
lebo som nepociÈovala nejakú nevra-
ÏivosÈ. V ‰kole som prechádzala so
sam˘mi jednotkami, takÏe som ne-
musela robiÈ prijímacie pohovory na
strednú jedenásÈroãnú ‰kolu, nikto mi
nemusel dávaÈ posudok. 

Vy ste si uvedomovali ão sa
stalo s oteckom? Îili ste s t˘m?
Ako ste to vnímali? 

Prakticky nikdy som nenarazila na
ºudí, ktorí by mi preto ubliÏovali. Na
moje ‰Èastie. âi to boli uãiteºky Su-
chálová alebo Toma‰koviãová, ãi
ostatní uãitelia, ãi to bol profesor Ko-
lesár, ktor˘ mi bol na jedenásÈroãen-
ke tri roky triednym uãiteºom, riaditeº
Háhn z Vazovovej. Boli to neuveriteºní
ºudia. A ão sa stalo. Zmaturovala som
len s jednou dvojkou a dala som si
ÏiadosÈ na vysokú ‰kolu, na prírodné
vedy.  Chcela som ísÈ ‰tudovaÈ jadro-
vú fyziku. IbaÏe v tomto ‰kolskom
roku  vraj neotvorili roãník a ja som
15. októbra  nemala ani ‰kolu ani
zamestnanie. Mamiãka zobrala moje
vysvedãenia a i‰la po priemyslovkách.
Vtedy e‰te existovali  nadstavbové
pomaturitné roãníky. A tak som sa
dostala na stavebnú priemyslovku. Po
jej skonãení som sa stala majsterkou,
stavbyvedúcou.  Vystriedala som ‰tyri
zamestnania a musím priznaÈ, Ïe mi
v Ïivote  nikto  neublíÏil preto, Ïe

NÁŠ ROZHOVOR

10

Boli sme Slováci a katolíci

Mamiãka v uliciach Bratislavy.
Foto archív rodiny

Bernard Faga Foto archív rodiny
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otecko bol politick˘ väzeÀ. Ako by sa
môj Ïivot uberal, keby sa to nebolo
stalo, neviem. Veºmi si Ïelal, aby som
hrala na harfu. On ma nauãil hraÈ na
husle,  na mandolínu, u nás sa po
veãeroch konali koncerty. 

Vydali ste sa za architekta,
ktor˘ projektoval ‰kolské stavby.
Ist˘ ãas aj v AlÏírsku.  Aké to bolo
obdobie?

Typicky socialistické. Do AlÏírska
sme vycestovali aÏ keì mal syn 13 ro-
kov. Narodil sa nám  ‰tyri roky po
svadbe a zostal tieÏ jedináãikom. 

V ãom bolo toto obdobie
typicky socialistické?

NuÏ, jedenásÈ mesiacov sme boli
zbalení a ãakali sme na vhodn˘ oka-
mih. Proste ist˘ pán trval na tom, aby
sme podpísali spoluprácu s ·tB.  A my
sme to podpísaÈ nehodlali a ani sme
to nikdy nepodpísali. Na‰Èastie sme
mali na ministerstve jedného zná-
meho, ktor˘  nám raz o desiatej
predpoludním  zavolal, do jednej mu-
síte opustiÈ republiku. Ten ãlovek, ão
nás nútil podpísaÈ spoluprácu, mal
práve jeden deÀ dovolenky. Tak sme
to vyuÏili, dali dohromady skupinu
a dohodli sme si zraz pred kostolom
v Hainburgu. 

Bolo vás viac?
Sedem.
A to v‰etci ãakali na vás?
Áno, lebo manÏel bol ‰éfom sku-

piny, bez neho nemohli odísÈ.  Bolo

to v roku 1982. Stra‰n˘ prechod cez
hranice. BatoÏinu sme mali zapeãate-
nú, okrem jedného kufra. Bol novem-
ber a my sme museli z auta  v‰etko
vyloÏiÈ. Colník na hodinu odi‰iel preã.
Keì sa vrátil a zistil, Ïe sme nevyloÏili
rezervu, zavelil, „e‰te rezervu“ a zno-
vu sa na hodinu vzdialil. Bola zima,
mali sme pred sebou dlhú cestu, ne-
bolo nám v‰etko jedno. No keì som
otvorila ústa, tak nám povedal, Ïe
keì sa nám nepáãi, môÏeme sa vrátiÈ.
Namiesto nás pôjde vraj sto ìal‰ích. 

V AlÏírsku ste boli spokojní?
Îivot nebol jednoduch˘. Bola to

iná kultúra, in˘ spôsob Ïivota, iné po-
stavenie Ïien. Síce sme precestovali
krajinu, ale keì vychádzali ºudia
z me‰ity nikdy sme nevedeli, ãi ne-
bude vyhlásená svätá vojna. Stalo sa
to dva t˘Ïdne potom, ako sme odi‰li.
Tí ão tam ostali na‰li po príchode
z pláÏe zdemolovanú celú dedinu.
Podvedome ãlovek stále cítil, Ïe nie je
v bezpeãí. Na druhej strane sme mali
moÏnosÈ spoznaÈ celú Európu. 

Ako ste sa stali ãlenkou PV
ZPKO?

Po roku 1989 som mamiãke za-
ãala vybavovaÈ od‰kodnenie. Priznali
jej v‰ak iba za jedenásÈ mesiacov,
teda za obdobie vy‰etrovacej väzby.
V prvom rade ona sa stala ãlenkou
organizácie politick˘ch väzÀov a ne-
skôr aj ja. Keì zomrela aj môj syn sa
stal ãlenom. 

Mal nejak˘ zvlá‰tny vzÈah
k starému otcovi?

Veºmi sa mali radi. Keì zaãal
chodiÈ do ‰koly, otec zaãal veºmi
chradnúÈ, lebo zostal sám. A to mal
iba 59 rokov. Syna som musela cez
obedÀaj‰iu prestávku vybraÈ zo ‰koly
a zaviezÈ k otcovi. Po robote som ho
potom brávala  domov. 

Pomáhalo to? 
A e‰te ako. Celkom oÏil. Veºmi

mal vnuka rád, hoci mne nevedel
zabudnúÈ, Ïe som mu nedala meno
Andrej, po Hlinkovi.

TakÏe ste boli uvedomelá
slovenská a katolícka rodina?

Iste, moji rodiãia nikdy ani pol
slova  nepovedali zle na Slovensk˘
‰tát. Slovenská koruna bola v tom
ãase na úrovni ‰vajãiarskeho franku
a otecko ako policajt zarábal 800 ko-
rún mesaãne. Pritom napríklad cukor
stál nejak˘ch 40 halierov, dvanásÈ
vajec korunu. Samozrejme, Ïe moji
rodiãia nikdy neboli nacisti ani fa‰isti,
boli len Slováci, katolíci. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Otecko v uliciach Bratislavy.
Foto archív rodiny

Prv˘ sprava zlievar Bernard Faga. Foto archív rodiny
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Po pozornom preãítaní ãlánku mi nedá nenapísaÈ nie-
koºko viet a faktov k jeho obsahu. „Závratná kariéra z prie-
merného klá‰torného kÀaza na arcibiskupsk˘ stolec Vám
zakrútila hlavu.“ Z tejto vety sa dá vydedukovaÈ, Ïe filiálny,
klá‰torn˘ kÀaz je len priemern˘ a vlastne nemá sa ão staraÈ
do chodu a behu v‰eobecn˘ch udalostí. Okrem toho vyko-
nával aj túto „priemernú“ ãinnosÈ: Po maturite v roku
1979  zaãal ‰tudovaÈ na Bohosloveckej Cyrilo-Metodskej
fakulte v Bratislave. Za kÀaza bol vysväten˘ 17.júna 1984.
Poãas ‰túdia sa tajne stal ãlenom rehole Krista Vykupiteºa
(Redemptoristov) napriek tomu, Ïe rehole boli v tom ãase
zakázané. Bol veden˘ vo zväzkoch ·tB ako osoba nepria-
teºská a preverovaná a tak bol okrem iného neustále pre-
kladan˘ do in˘ch farností. Po zmene reÏimu mladého a ta-
lentovaného kÀaza poslal banskobystrick˘ biskup Rudolf
BaláÏ na ‰túdiá do Ríma, kde ‰tudoval morálnu teológiu
na Accademia Alfosiana. ·túdia ukonãil predãasne, lebo
v roku 1993 bol vymenovan˘ za viceprovinciála redempto-
ristov. Bol profesorom morálnej teológie na teologickom
in‰titúte v Badíne  a na Teologickej fakulte Trnavskej uni-
verzity. Roku 2005 sa stal administrátorom farnosti pútnic-
kého miesta Staré Hory. (DosÈ „priemerné“.)

„Ale o niekoºko dní po hádke so svojím predchodcom
arcibiskupom Jánom Sokolom ste sa zaãali mstiÈ ako zdat-
né feudálne knieÏa.“ Po prvé, R.B. sa stal trnavsk˘m arci-
biskupom,  keì ho pápeÏ Benedikt XVI. menoval 18. aprí-
la 2009, na biskupa ho vysvätil 6. júna 2009 kardinál Jozef
Tomko v katedrále sv. Jána Krstiteºa v Trnave. Jeho bis-
kupské heslo bolo Imple nos Misericordia – Zah⁄Àaj nás
milosrdenstvom. Po druhé, keì teda do‰lo k hádke nebolo
uÏ vtedy voºaão v poriadku, keìÏe hádke predchádza spor.
Po tretie, pomsta ako feudálne knieÏa nie je moÏná,
nakoºko kaÏd˘ nov˘ správca vykonáva urãité zmeny
v prostredí, ktoré mu bolo zverené.

„Vyhodili ste aj Franti‰ka Oãená‰a, b˘valého správcu
farnosti v Jaroviciach“ - kde sa mimochodom dokonãuje
penzión pre seniorov. V na‰ej hubovskej farnosti sú chrám,
fara a chod farnosti udrÏiavané len z milodarov veriacich. 

„Ja arcibiskup som liberál“ - je vôbec moÏné, aby
„priemern˘“ rehoºník, redemptorista bol liberálom? V ro-
ku 2005 sa konali v na‰ej farnosti ºudové misie redempto-
ristov zo Star˘ch Hôr a mne ani na‰im farníkom sa ich
homílie a predná‰ky nezdali vôbec liberálne.

„Choìte kam chcete. Hoci aj hore na Kysuce alebo
dolu Váhom.“ To sú váÏne obvinenia. Sú tieto tvrdenia aj
nieãim podloÏené? Lebo zaiste poznáte vetu: „Kde niet
Ïalobcu, tam niet ani sudcu.“

No a tá relácia Lampa, v ktorej arcibiskup R.B. odpove-
dal na otázky takého ‰piãkového moderátora, ak˘m je
·tefan Hríb. (Niekde som poãul alebo ãítal, Ïe ani rímsko-
katolík nie je.) Po jej zhliadnutí aj vo mne otázky a odpove-
de vyvolali veºa bolesti, Ïiaºu a rán. No musel som sa s t˘m
vysporiadaÈ asi ako kaÏd˘ rímokatolík a uvaÏovaÈ nad ich
obsahom. Bolo to naozaj tak? Práve takto chcel emeritn˘

arcibiskup R.B. odpovedaÈ na otázky asi baptistu ( ktor˘
mimochodom lampuje aj naìalej za veºmi slu‰n˘ honorár,
ktor˘ potom utráca v bratislavsk˘ch baroch so Ïenami po-
chybnej povesti)? Bola to jeho ºudská slabosÈ alebo ‰lo
o úmysel? Veì slabí sme predsa v‰etci a aj tí najväã‰í svät-
ci mali svoje slabosti. Keì to v‰ak bol úmysel, preão tak
odpovedal? âo by z toho mal? Naozaj sa mu zo závratnej
kariéry zatoãila hlava alebo to bolo len chvíºkové pomäte-
nie mysle? Dlho som si na tieto otázky nevedel odpovedaÈ.
AÏ dokument odvysielan˘ v RTVS  pred Vianocami 2012
mi priniesol trocha svetla do tmy. Bol to vlastne portrét
R.B. o jeho apo‰tolskej ãinnosti. A práve moment, keì vo
vlaku Jána Pavla II. , kde spomínan˘ arcibiskup hovorí
o tom, ako jeho star˘ otec kúpil lampu z majetku arizova-
ného Ïidom cez 2. svetovú vojnu a keì ju doniesol domov,
jeho stará mama mu povedala, aby ju okamÏite i‰iel vrátiÈ,
ãi nevidí, ão s t˘mi ºuìmi robia? Okrem iného v tom vlaku,
pokiaº si dobre spomínam, boli aj vtedaj‰í vysoko postave-
ní ‰tátni predstavitelia (Radiãová, Figeº, vtedaj‰í riaditeº
ÎSR), ale aj predstavitelia in˘ch cirkví. Je tam aj mnoho
in˘ch momentov o jeho kvalitnej du‰pastierskej ãinnosti.
âasÈ tohto dokumentu bola podºa v‰etkého zhotovená
e‰te pred odvysielaním relácie Lampa a pred jeho odvola-
ním. Z toho pre mÀa vypl˘va, Ïe jeho odpovede v tej relácii
mali zaiste urãit˘ v˘znam. Ak˘? To uÏ nechám na vás a va-
‰ich ãitateºov. A keìÏe si bol podºa v‰etkého vedom˘
svojho konania, musel si byÈ tak isto vedom˘ aj toho, ão
ho za Lampu ãaká. 

âo sa t˘ka mlad˘ch, festivalu Pohoda a liberálov, máte
vy nejak˘ in˘ recept, ako ich vrátiÈ do Otcovského domu?
MoÏno by bolo lep‰ie nechaÈ ich napospas osudu.
MoÏno...

V závere len toºko, Ïe by nebolo od veci sa pod ãlánok
aj podpísaÈ, aby bolo jasné, kto sú tí ‰iesti signatári.

Peter Zjara

FAKTY A POLEMIKA
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Ad.: Uniknite zo siete liberálov
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V˘mena peÀazí sa pripravova-
la bezmála rok pred jej spustením
v najvy‰‰om stupni utajenia. No
i tak  si od prv˘ch jarn˘ch mesiacov
1953 verejnosÈ po‰u‰kávala, Ïe
vláda  nieão s obeÏivom zam˘‰ºa.
Komunistickí ãinitelia  na ãele s ãer-
stv˘m prezidentom  Zápotock˘m
niekoºkokrát verejne vyhlásili, Ïe
koruna je stabilnou menou a Ïiad-
ne opatrenia  neprichádzajú do
úvahy.  Ale keì v poslednej májo-
vej dekáde mnoÏstvo obchodov
zavreli v dôsledku „inventúry“
ºudia  pochopili, ão sa asi chystá
a zaãali  vo veºkom vyberaÈ penia-
ze. Bolo v‰ak uÏ neskoro. 

Napriek tomu  ako blesk z jasného
neba  zapôsobilo rozhlasové oznáme-
nie  v sobotu 30. mája, pravda nesko-
ro popoludní, keì uÏ obchody boli
zavreté,  Ïe od 1. júna sa zavádza
nová ãeskoslovenská koruna.  Jej
pomer bol urãen˘ 5:1, teda za 5 sta-
r˘ch korún vymenili jednu novú. To sa
v‰ak t˘kalo len hotovosti do 300 ko-
rún, vy‰‰ia suma sa menila uÏ v po-
mere 50:1. Vklady obãanov, ktorí ni-
koho nezamestnávali sa prepoãítavali

v poãiatoãnom   kurze   len   do  v˘‰ky
5 000 korún, potom sa pomer progre-
sívne zvy‰oval a vklady nad 50-tisíc sa
menili 30:1.   Hodnota   Ïivotn˘ch
poistiek sa takisto redukovala v pome-
re 50:1,   ‰tát  skonfi‰koval  viazané
vklady, ktoré zablokoval e‰te v roku
1945  a anuloval cenné papiere vráta-
ne ‰tátnych dlhopisov vydan˘ch po
vojne.  Objem  obeÏiva  drasticky po-
klesol z 52 miliárd Kãs na 1,4 miliardy.
Kurz starej koruny k americkému do-
láru bol 50:1,  nová koruna mala byÈ
pevnej‰ia  v pomere 7,20 Kãs za jeden
dolár, ale  kúpiÈ devízy bolo prakticky
nemoÏné. Predseda vlády Viliam ·irok˘
propagandisticky hlásil, Ïe odteraz je
na‰a mena naviazaná na sovietsky
rubeº, najpevnej‰iu menu na svete.  

V˘mena peÀazí prebiehala  na ur-
ãen˘ch miestach za  asistencie policaj-
nobezpeãnostn˘ch síl. Obãanom sa
potvrdenie o nadobudnutí novej meny
vrazilo peãiatkou do obãianskych
preukazov,  takÏe vymeniÈ si  vy‰‰iu
hotovosÈ ako 300 korún v priaznivom
kurze  bolo vylúãené.  V˘menu peÀazí
malo kompenzovaÈ zru‰enie lístkové-
ho systému, ktor˘ v ºudovodemokra-
tickom âesko-Slovensku  doÏíval  e‰te

8 rokov po vojne, najdlh‰ie zo
v‰etk˘ch európskych ‰tátov. Komunis-
tická propaganda ju vyhlásila za pozi-
tívny krok, víÈazstvo pokrokov˘ch síl,
nevyhnutnú súãasÈ stabilizácie hospo-
dárstva a poãiatok cesty k r˘chlemu
zv˘‰eniu Ïivotnej úrovne. ZároveÀ za
ÈaÏkú ranu priekupníkom, ‰peku-
lantom, povojnov˘m zbohatlíkom
a niekdaj‰ím vykorisÈovateºom. Je
pravdou, Ïe sa na‰li ºudia, ktorí sa ani
nepokúsili   meniÈ vy‰‰iu hotovosÈ, aby
na seba neupútali pozornosÈ  bezpeã-
nostn˘ch orgánov a bankovky doma
spaºovali. 

Drastická v˘mena v‰ak zasiahla
v‰etky vrstvy obyvateºstva a tak v na-
sledujúcich dÀoch do‰lo k veºk˘m
prejavom nespokojnosti, ba aj k po-
uliãn˘m nepokojom najmä v priemy-
seln˘ch centrách. Najväã‰ie boli v Plzni,
kde proti protestujúcim robotníkom,
medzi ktor˘mi nech˘bali ani radoví
ãlenovia komunistickej strany,  nasadili
bezpeãnostné  jednotky vrátane milí-
cií. Vy‰e tri stovky ºudí tu bolo od-
súden˘ch, mnohí z nich na dlhoroãné
tresty.  Nekalou v˘menou peÀazí sa
oÏobráãila  väã‰ina obyvateºov  krajiny. 

Ivan Mrva

FAKTY A POLEMIKA
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Redakcia uverejnila otvoren˘ list
b˘valému arcibiskupovi Róberto-

vi Bezákovi aj preto, Ïe v mainstreamo-
vej tlaãi sa neobjavil, hoci nebol -
doruãen˘ len na‰ej redakcii. Naopak,
obrany R. Bezáka sa zhostili takmer
v‰etky liberálne média, vrátane verejno-
právnej televízie, ktoré vyuÏívajú kaÏdú
príleÏitosÈ zaútoãiÈ na Katolícku cirkev.
Nemienime sa zaoberaÈ obsahom listu
pána Zjaru, ãitateº si urobí názor sám,
ale na niektoré nedostatky musíme
poukázaÈ. Nesprávne uvádza napríklad
Rímskokatolícku cyrilometodskú boho-
sloveckú fakultu Univerzity Komenské-
ho, obec Jarovice namiesto Jacovce,
o Róbertovi Bezákovi pí‰e ako o profe-
sorovi (nie je známe, kedy bol vymeno-
van˘). TieÏ niã sme nepoãuli o vlaku

Jána Pavla II. Nedá nám v‰ak reagovaÈ
na záver listu. Jeho autor Ïiada mená
signatárov. Máme ich v redakcii a podºa
tlaãového zákona máme právo ich ne-
zverejniÈ. Sme presvedãení, Ïe ani nie je
dôleÏité  kto to pí‰e, ale o ãom pí‰e.
Napokon otvoren˘ list kore‰ponduje
s niektor˘mi  praktikami R. Bezáka -
zverejnen˘mi b˘val˘m pracovníkom
Trnavskej arcidiecézy.

Posúìte sami: B˘valému arcibis-
kupovmu sekretárovi Bezák povedal:
„Cirkev vás nepotrebuje a nechce, a to,
Ïe vám zomrela matka a ste teraz pre-
pusten˘ berte ako znamenie od Boha.“

Sekretárke biskupa Oroscha po-
vedal: Ste Ïena, nemáte tu ão robiÈ.
Cirkev nemá záujem s vami ìalej
spolupracovaÈ.“

Ekonómke charity povedal: „Nie je
na‰ou vôºou s vami ìalej spolupraco-
vaÈ. OkamÏite sa zbaºte a odíìte!“ 

Zavolal si v‰etk˘ch  zamestnancov
a povedal im: „Som tu z vôle Sv. Otca
a ako viete, vìaka pánovi kardinálovi
Jozefovi Tomkovi. Teraz to bude iné,
ako za Sokola...“

A potom si volali jedného zamest-
nanca za druh˘m a Ïiadali, aby dali
sami v˘povede. Vyhodil napríklad ma-
miãku, ktorej pred dvoma mesiacmi
zomrelo dieÈa. Vyhodil Ïenu pár rokov
pred dôchodkom, ktorá sa stará o po-
stihnutú dcéru. Vyhodil …Podobne
vyhadzoval aj  kÀazov...Vulgárne sa
o nich vyjadroval a uráÏal ich...Bezák
dôvody nedával, ak, tak len také, ão
ãloveka uráÏali.

STANOVISKO REDAKCIE

1. júna 1953  sa v niekdajšom Česko-Slovensku začala  takzvaná menová reforma

Alebo štátom organizovaná lúpež
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âo by ste povedali na ãloveka, ktor˘ si chce kúpiÈ
liter mlieka a tak príde do obchodu s obuvou a p˘ta si lo-
patu... Práve takto zachádza s najrôznej‰ími pojmami
na‰a neokominterna, presne v Orwellovom duchu. âlo-
vek ani nevie, ãi to je len z obyãajnej  tuposti, ãi to robí
zámerne. No keìÏe má v rukách masmédiá, postupne sa
v‰etky takéto lÏivé v˘znamy stávajú normou. Ako ne-
dávno pri pochode mlad˘ch vlastencov pri  príleÏitosti
14. marca. V‰ade sme ãítali len o fa‰istoch, nacistoch,
neoºudákoch... A samozrejme hneì sa na‰li aj neohroze-
ní súdruhovia, ktorí proti nim zorganizovali protestnú
protiakciu. Samotn˘ pojem fa‰izmus je v tomto prípade
dosÈ z cesty, ale pre istotu pripomeniem jednu perliãku,
ktorá sa nám mimoriadne zaleskne na pozadí komunis-
tickej propagandy o „fa‰istickom“ Slovenskom ‰táte.  Na
Slovensku bola v ãasoch 1. âSR jedna ministrana, ktorá
sa naz˘vala „Národná obec fa‰istická“. Tá mala v praÏ-
skom sneme dokonca jedného poslanca, Jána Iváka.
A ten vÏdy hlasoval – stavím sa Ïe neuhádnete – proti
autonómii... Kto by to povedal. 

Takže nacizmus
Trochu dlh‰ie sa v‰ak treba pristaviÈ pri pojme nacisti.

Toto slovo je historicky odvodené od nemeckého nacio-
nálneho socializmu a v prenesenom v˘zname znamená
zloãinecké presadzovanie nacionalizmu asimiláciou a ge-
nocídou. NuÏ a to sme tu veru mali, lenÏe presne na
opaãnej strane neÏ tam, kde by ho chcela vidieÈ a zadefi-
novaÈ na‰a kominterna. Mali sme tu totiÏ tvrd˘, ‰ovinis-
tick˘, ãesk˘ nacionalizmus, ktor˘ chcel vymazaÈ Slovákov
z tváre zeme. Nota bene ãesk˘ autor Tomá‰ Krystlík pí‰e,
Ïe prvá nacionálne socialistická strana nevznikla v Ne-
mecku, ale v âechách koncom XIX. storoãia. A druhú
republiku (1938-1939), z ktorej sa Slováci zachraÀovali
14. marcom, povaÏuje uÏ za totalitn˘ ‰tát z vlastn˘ch,
ãesk˘ch ideov˘ch zdrojov. Vrátane koncentrákov pre
Cigánov a diskriminácie Îidov, all inclusive. Organick˘m
prvkom ãeského nacizmu je a priori nepriateºsk˘ postoj
k prvej Slovenskej republike. 14. marec pre nich zna-
mená neslávny koniec tak dokonale rozbehnutej

genocídnej politiky voãi Slovákom, preto je pre nich e‰te
hor‰í ako pre b˘ka ãervené súkno. 

Pojmy či dojmy
TakÏe ak by sme silou-mocou tu chceli niekoho

nazvaÈ „náckom“, tak to môÏe platiÈ len pre túto
vyberanú partiu úãastníkov protestu proti pochodu
oslavujúcemu slovenskú samostatnosÈ a proti ºuìom,
ktorí iba obhajujú svoju identitu. Ba niektor˘ch úãastní-
kov protestu môÏeme povaÏovaÈ za zástancov nielen
ãeského, ale aj nemeckého nacizmu. To sú tí, ão tak
bojovali proti soche ëurãanského, vlastenca, ktorého aj
Hitler mimoriadne nezná‰al a nazval ho „cigánom“.
Nejdem ich tu vymenovávaÈ, aj keì ich nebolo veºa,
pretoÏe by ma veºmi mrzelo, ak by som niekoho
vynechal. Viem, Ïe je to utópia, ale skúste si na chvíºu
predstaviÈ, Ïeby to bola pravda: „Bratislava bez náckov.“
No, nebolo by nám lep‰ie? 

E‰te veºmi krátko k ìal‰iemu obºúbenému pojmu
na‰ich neohrozen˘ch demon‰trantov, „ºudák“. Slovo
ºudák je historické, neutrálne hovorové oznaãenie pre
príslu‰níkov HSªS. Strany, ktorá prirodzene, ako kaÏd˘
ºudsk˘ projekt, urãite nebola bez ch˘b, podmienen˘ch
dobou a znalosÈami. Na druhej strane to v‰ak bola
strana, ktorá v XX. storoãí vyorala najhlb‰iu budova-
teºskú brázdu na slovenskej zemi. 

Pamätníci ešte žijú
TakÏe ak niekto pouÏíva tento pojem v˘luãne v zá-

porn˘ch konotáciách, ba e‰te by ho chcel verejnosti
goebbelsovsky vnútiÈ ako oznaãenie zloãinu, aby zakryl
zloãiny vlastné, iba nechtiac ukazuje svoj boº‰evick˘ a e‰-
tebácky pôvod. âo pri spomínanej partii ani veºmi
netreba. Hádam len jedna poznámoãka k súdruhovi Ftáã-
nikovi, ktor˘ by bol ozaj najlep‰ie urobil, keby bol zostal
doma. T˘m, Ïe bude neartikulovane a nezmyselne nadá-
vaÈ na Slovensk˘ ‰tát,  nezakryje priepastn˘ rozdiel medzi
– ak chcete – ºudáckym a komunistick˘m reÏimom.
Na‰Èastie Ïije e‰te kopa pamätníkov a t˘m nijaká postko-
munistická SAV tak ºahko mozgy nevymyje. Pokiaº na
Slovensku, podot˘kam, Ïe v ãasoch vojny, ºudáci
nevykonali jedin˘ rozsudok smrti a „Veºkému bratovi“ ‰i-
kovne odolávali ako sa len dalo, hladk˘ kariérny postup
mlad˘ch nomenklatúrnych súdruhov, ako bol aj ná‰ sme-
l˘ protestujúci primátor, zabezpeãovali e‰tebáci e‰te v 80.
rokoch(!) vraÏdami nepohodln˘ch kÀazov. Tu by moÏno
nebolo od veci trochu pozmeniÈ známe porekadlo: „zlo-
dej kriãí, chyÈte zlodeja!“ na nieão v˘stiÏnej‰ie...Nakoniec
uÏ len pripomeniem  Konfuciovu múdru vetu, Ïe keì sa
pomotajú slová, tak potom sa postupne pomotajú poj-
my, aÏ sa z toho domotá aj skutoãnosÈ. A o to ako keby
tu niekomu ‰lo. O rozklad. Ján Liteck˘ ·veda

Náckovia verzus  ľudáci
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Osemdesiatnik
Fantuzzi

Predseda bratislavskej poboãky
PV ZPKO Ján Ko‰iar a jej b˘val˘
predseda  Peter Bielik nav‰tívili 24.
apríla t.r. ãlena poboãky Alberta
Fantuzziho a zablahoÏelali mu
k jeho 80. narodeninám. Hoci
ÈaÏká choroba jubilantovi zne-
moÏÀuje aktívne sa zúãastÀovaÈ
ãinnosti poboãky, stále ostáva jej
ãlenom a o dianie v nej  prejavuje
nezvyãajn˘ záujem. 

(pb)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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3. júna 1950 komunistick˘ reÏim
izoloval 73-roãného spi‰ského biskupa Jána
Vojta‰‰áka. 

3. – 4. júna 1976 sa v Brne konal
celo‰tátny zjazd kÀazov, ktorí vstúpili do
vládnej organizácie Pacem in terris.

4. júna 1920 bola  v Trianone pod-
písaná mierová zmluva s Maìarskom, tzv.
Trianonská  zmluva.  Maìarsko  v nej
uznalo, Ïe územie Slovenska a Podkarpat-
skej Rusi patrí pod zvrchovanosÈ âesko-Slo-
venska ako nezávislého ‰tátu s neporu‰iteº-
n˘mi hranicami jeho územia. Táto medzi-
národná zmluva vstúpila do platnosti 26.
júla 1921.

6. – 7. júna 1861 v Turãianskom Sv.
Martine sa konalo národné zhromaÏdenie
za úãasti vy‰e 5000 osôb, na ktorom s veº-
k˘m nad‰ením schválili Memorandum slo-
venského národa. Dokument obsahoval
‰tátoprávne i politické poÏiadavky Slová-

kov, ktoré boli v˘sledkom národn˘ch
snaÏení posledn˘ch desaÈroãí.

8. – 9. júna 1990 sa na Slovensku  ko-
nali prvé slobodné voºby, na ktor˘ch sa
zúãastnilo 21 politick˘ch strán.

9. júna 1972 zomrel roÏÀavsk˘ biskup
Dr. Róbert PoboÏn˘. Na Slovensku to bol
posledn˘, podºa noriem cirkevného práva,
ustanoven˘ diecézny biskup.

10. júna 1949 sa  z iniciatívy osobitnej
‰esÈãlennej komisie ÚV KSâ  zi‰iel v Obec-
nom dome v Prahe zakladajúci zjazd tzv.
Katolíckej akcie. Zúãastnilo sa na Àom asi
65 – 70 ãesk˘ch a slovensk˘ch „vlastene-
ck˘ch kÀazov“ (teda sotva 1 % z celkové-
ho poãtu kÀazov) a nezisten˘ poãet laikov.

12. júna 1988  bol Mons. Ján Sokol
vysväten˘ za biskupa a vymenovan˘ za Tr-
navského arcibiskupa a metropolitu
Slovenska. Do svojich funkcií bol slávnostne
uveden˘ 10. septembra 1988.

STALO SA

V˘znamného Ïivotného jubilea 83 rokov
sa 29. marca doÏil Ján Kenyere‰ z Ru-
Ïomberka.
V júni  si pripomíname v˘znamné
Ïivotné jubileum t˘chto na‰ich
ãlenov a priaznivcov.

50 rokov
SvoreÀ Peter, Bratislava 1.6.1963

60 rokov
âechová BoÏena, Pezinok 18.6.1953

65 rokov
Loudová AlÏbeta, Nitra 18.6.1948

75 rokov
Komenda Karol, Banská Bystrica

6.6.1938
80 rokov

Kraushuber Róbert, Hlohovec 10.6.1933
Walnerová Emerencia, ·paãince

12.6.1933
81 rokov

Tomík Anton, Bratislava 2.6.1932
Turãina Pavol, Za‰kov 14.6.1932
Virãík ªudovít, Michalovce 6.6.1932

82 rokov
Adamjak Miroslav, Spi‰ská Nová Ves

23.6.1931
83 rokov

Baumann ·tefan, Bratislava 28.6.1930
Hipp Vojtech, Dubnica nad Váhom

26.6.1930
Hrá‰ková Kveta, Îiar nad Hronom

17.6.1930

84 rokov
Cingel Ján, Trenãín 8.6.1929
Droppa Adam, Liptovsk˘ Mikulá‰

10.6.1929
Vrábeº Adam, Îilina 29.6.1929

85 rokov
Chovancová Kveta, Banská Bystrica

26.6.1928
Luloviã Alojz, MUDr., Pie‰Èany

23.6.1928
86 rokov

Zelina Ondrej, Bratislava 25.6.1927
GaÏáková Antónia, Ilava 17.6.1927
Matú‰ek ·tefan, Budmerice 25.6.1927
Zlatinská Helena, Uºany nad Îitavou

14.6.1927
Hranák Ján, Prievidza 10.6.1927
Bulla Ján, JUDr.,Îilina 22.6.1927

87 rokov
Páleníková Oºga, Bratislava 21.6.1926

88 rokov
Hanáãek Ladislav, Banská Bystrica

21.6.1925
90 rokov

Bezáková ·tefánia, Prievidza 29.6.1923
De-Rigová Cecília, Îilina 26.6.1923
Prokop Július, Nitra 7.6.1923

91 rokov
Maronová Mária, Bratislava 15.6.1922

92 rokov
Madunická Margita, Bratislava

9.6.1921
93 rokov

Chomová Elza 4.6.1920
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

PRIPOMÍNAME SI

Vrábel Juraj, Sabinov 4 EUR
Woletz Rudolf, Stupava 5 EUR
Matejov ªudovít, 
Bánovce nad Bebravou 50 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné
poìakovanie.

Dom Quo vadis
v Bratislave 

www.domquovadis.sk
poz˘va ãlenov PV ZPKO 

na pravidelné stretnutia klubu
kresÈansk˘ch seniorov kaÏdú 

stredu predpoludním 
od 9.30 do 11.30 h, 
e‰te v mesiaci jún. 

V mesiaci júl a august je 
Dom Quo Vadis zatvoren˘.
Stretnete nov˘ch priateºov 

a moÏno i star˘ch známych. 
âasto k nám zavítajú 

aj zaujímaví hostia spomedzi
známych osobností. 

Stretnutia sú otvorené 
pre verejnosÈ.

Monika Hricáková
Riaditeºka DQV

PRISPELI NA ČINNOSŤ
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