




Milí čitatelia, 

držíte v rukách čítanku Paralelné príbehy, ktorú vydávame ako jeden z vý-
stupov  medzinárodného projektu Paralelné životy – 20. storočie očami taj-
nej polície. Tento projekt sa zrodil z iniciatívy Medzinárodného festivalu / 
Asociácie Divadelná Nitra a uskutočňuje sa v rozpätí rokov 2012 – 2015. 
Základom projektu bol výskum v archívoch komunistických tajných polícií 
Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska a Slovenska, z ktorého vznik-
lo šesť dokumentárnych divadelných inscenácií uvedených v medzinárodnej 
alebo svetovej premiére na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2013. 
Počas roka 2014 sa u našich koprodukčných partnerov v mestách Bratislava, 
Drážďany, Praha, Bukurešť, Budapešť a Krakov uskutoční šesť minifestiva-
lov týchto inscenácií. V spolupráci s nemeckým vydavateľstvom Theater der 
Zeit vydáme publikáciu Paralelné životy v nemeckom a anglickom jazyku, 
kde okrem historiografickej a teatrologickej štúdie nájdete aj rozhovory 
s tvorcami uvedených inscenácií z pera renomovaných divadelných kritikov. 
V roku 2013 sme v sekcii Paralelné životy pre školy vydali Slovníček pojmov 
Štátnej bezpečnosti. Filmové spoločnosti Mandala Pictures a DogDocs pri-
pravujú v spolupráci s nami niekoľko dokumentárnych filmov na tému pro-
jektu. Viac o projekte, dátumy premiér a repríz v ďalších krajinách nájdete 
na www.parallel-lives.eu alebo www.nitrafest.sk.

- - -

V čítanke Paralelné príbehy uverejňujeme z každej krajiny zúčastnenej na 
projekte päť príbehov, s ktorými sa tvorcovia stretli v rámci svojho výsku-
mu v archívoch komunistických tajných polícií a spísali ich originálnym 
spôsobom. Rôznorodé príbehy ľudí, ktorých životy fatálne ovplyvnila štátna 
bezpečnosť, majú byť mementom neslobody totalitných režimov. Tvoria mozaiku 
ľudských osudov, ktorých tragickosť ukazuje podobu mocenského mechanizmu 
komunistického režimu a zároveň sa pýtajú na naše vyrovnávanie sa s ne-
dávnou minulosťou. Nie sú vyslovene historiografickým materiálom, ale svo-
jím dokumentárnych charakterom ako pars pro toto hovoria o našej nedávnej 
histórii, na ktorej odvrátenú stranu nesmieme zabudnúť. 

- - -
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Clemens Bechtel Clemens Bechtel (DE, 1964) použil do čítanky päť príbehov z deviatich, ktoré 
zaznejú v jeho inscenácii Ja a môj spis. Sú to príbehy reálnych ľudí, ktorých 
si našiel počas „castingu“ v rámci prípravy scénickej časti projektu a ktorí 
vystupujú priamo na javisku. Príbehy sú autentické, v súlade so štýlom oral 
history vyrozprávané na báze priamej reči, preto aj silne subjektivizova-
né a emocionálne podfarbené. Clemens Bechtel aj vo svojej predchádzajúcej 
tvorbe systematicky pracoval s archívnymi materiálmi a dokumentmi, do 
tohto projektu však priniesol nový rozmer – autentickosť výpovedí o dobe 
prostredníctvom jej žijúcich aktérov.
      

Aleš Březina Aleš Březina (CZ, 1965) sa dôsledne sústredil na zadanie, pre hľadanie v ar-
chívoch si zabezpečil aj odbornú spoluprácu. Prináša päť archetypálnych 
osudov postáv z rôznych strán „barikády“ (vinníci aj obete, významní umel-
ci, ale aj radový kňaz), rôznorodých svojimi peripetiami, ale najmä postojom 
k nim zo strany verejnosti. Jeden z týchto príbehov si vybral pre svoju 
dokumentárnu operu s názvom Toufar – Mučiace hry v réžii Petra Zelenku. 
Tento žáner ho preslávil už v roku 2008 v podobe inscenácie Zítra se bude..., 
vytvorenej na základe politického procesu s Miladou Horákovou, ktorú na-
pokon odsúdili na smrť (uvedené na Divadelnej Nitre 2008). 

Gianina Cărbunariu Gianina Cărbunariu (RO, 1977) kombinuje príbehy diametrálne odlišných 
osôb (významný  intelektuál, vysoký cirkevný hodnostár, stredoškolský štu-
dent z malého mesta) a konkrétnych udalostí či javov (vzbura brašovských 
robotníkov, maloletí spolupracovníci, kolaborujúci duchovní). Zaradením 
faktov do kontextu a ich vzájomným prepojením dospeje k istej abstrakcii 
a znakovosti. Intenzívna práca s archívmi charakterizuje už jej predchádza-
júcu tvorbu (napríklad inscenácia X milimetrov z Y kilometrov uvedená na 
Divadelnej Nitre 2012). Pre projekt Paralelné životy spracovala príbeh štu-
denta Mugura v inscenácii Typografia majuscula (Inscenované archívy).

Ľubomír Burgr Ľubomír Burgr a Dušan Vicen Dušan Vicen (SK, 1964 a 1966), tiež v spolupráci s od-
borníkom (Ľubomír MorbacherĽubomír Morbacher z Ústavu pamäti národa je pod textom aj 
podpísaný), prezentujú príbehy, ktoré sa odohrávajú obrazne aj doslova na 
hranici – života a smrti, kolaborácie a kontrašpionáže – a ukazujú zvnútra 
absurdnosť mašinérie tajnej polície, ktorá likviduje aj svojich vlastných. 
Inscenácia s príznačným názvom Vnútro vnútra je kompozíciou inšpirovanou 
podstatou týchto príbehov – sebazničujúcou silou mašinérie moci. 

Tomasz Kireńczuk Tomasz Kireńczuk (PL, 1983) tiež skúma vnútorný mechanizmus moci, ale 
inak – prostredníctvom motívov konania človeka, ktorý bol jednou z hlav-
ných postáv v dejinách tajnej polície v Poľsku a stal sa tiež protagonistom 
inscenácie (Na)sleduj ma v réžii Radka Rychcika. Príbehy ľudí z prostredia 
poľskej elity priamo vystupujú zo záznamov dôstojníka Schillera a 
dokumentujú metódy, ktorými tento veľký manipulátor pracoval. S odstupom 
generácie, ktorá nezažila časy totality, spochybňuje autor jednoznačné 
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verzie minulosti. Zároveň však poskytuje cenné informácie k celkovému 
politickému kontextu v Poľsku.      

Péter Závada Péter Závada (HU, 1982) pristúpil k úlohe konceptuálne – v čítanke rekon-
štruuje vznik textu inscenácie Reflex (Odmäk) v réžii Dániela D. Kovácsa 
na základe jedného hlavného príbehu a niekoľkých vedľajších, ktoré autori 
do hlavného príbehu zakomponovali. Podobenstvo doby s psychiatrickou kli-
nikou ako aj postoj autora k neprehľadnej, vyšinutej a zničujúcej realite 
sú očividné.   

Prenos vybraných príbehov na scénu nás vedie cestou zdivadelnenia od 
dokumentárnej vecnosti a vážnosti spracovania Clemensa Bechtela či Gianiny 
Cărbunariu, cez pátos opery Aleša Březinu a Petra Zelenku, vizuálne a pohy-
bovo štylizovanú grotesku Ľuba Burgra, Dušana Vicena či Dániela D. Kovácsa 
až po danse macabre Radka Rychcika.   

- - -

Stasi – Staatssicherheit, ŠtB – Štátna bezpečnosť, SB – Służba Bezpieczeństwa, 
Securitate – Departamentul Securităţii Statului, ÁVO – Államvedélmi Osztály.

Anonymné mená zo spisov, ale aj známe až svetoznáme osobnosti. Rozporuplné 
činy i zásadové postoje. Malé aj veľké zrady. Hrdinské i zbabelé konce. Hranice 
ľudskej cti a dôstojnosti. 

Príklad, ako sa pre jeden podpis možno stať iným človekom. Otázka, čo by 
som robil ja, keby som bol v podobnej situácii. Zdesenie, ako sa moje/jeho 
meno mohlo dostať do zoznamu spolupracovníkov. Problém, v ktorej krajine sú 
sprístupnené archívy a zoznamy a ako sa s nimi nakladá. Ako spoločnosť po-
sudzuje spoluprácu s tajnou políciou z čias komunizmu. Pamätá si či zabúda?     

Nevyšetrené prípady, tabuizované fakty, pocit nespravodlivosti u ešte ži-
júcich, absencia zadosťučinenia či, naopak, trestu pre už nežijúcich – to 
všetko vytvára prepojenie so súčasnosťou a potrebu hovoriť o veciach. Preto 
vlastne aj projekt Paralelné životy vznikol, preto aj kumulácia príbehov 
v tejto čítanke s odkazom, že takýchto a ešte iných neznámych príbehov sú 
stovky, ba tisíce. A netreba na ne zabudnúť.

 Martina Vannayová a Darina Kárová
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PÄŤ PRÍBEHOV – NEMECKO PÄŤ PRÍBEHOV – NEMECKO 
Clemens Bechtel

PISATEĽPISATEĽ
A. vyrastá v 60. a 70. rokoch na dedine v nemecko-českom pohraničí v Kruš-
ných horách spolu so svojimi bratmi a rodičmi. Otec umiera skoro. A. má veľa 
plánov do budúcnosti. 

„Som veľkým fanúšikom hudby. A zbieram podpisy. Neviem, prečo mi Bay City 
Rollers neodpísali. Napokon, mám len štrnásť rokov, ako by som mohol tušiť, 
že listy zadržiava Štátna bezpečnosť? 1 Vo voľnom čase píšem pre mládežnícku 
redakciu v novinách Sächsische Zeitung. Chcel by som sa stať novinárom.“

A. je členom FDJ (Slobodná nemecká mládež – jediná oficiálne povolená mlá-
dežnícka organizácia v NDR) a presvedčeným socialistom, čo je príčinou 
častých sporov s jeho staršími bratmi, ktorí nesúhlasia s jeho nadšením pre 
systém. S prvými problémami sa A. stretáva po maturite v armáde. V NVA (Ná-
rodná ľudová armáda v NDR) ho irituje nezmyselnosť toho, čo robí. Dostane sa 
do sporu s nadriadenými a má údajne negatívny vplyv na svojich kamarátov. 
V dôsledku toho prichádza A. o študijné miesto na žurnalistike, ktoré mal 
už naisto prisľúbené.

„Možno je to tak správne. Možno je lepšie nebyť v tejto krajine novinárom. 
Namiesto Bay City Rollers teraz počúvam Led Zeppelin. A namiesto práce pre 
noviny sa zaoberám mikroelektronikou. Stále verím v možnosť reformovať 
tento systém, hoci aj v práci moje zlepšovacie návrhy nielenže ignorujú, ale 
dokonca ich považujú za útok na socializmus.“

V podniku, kde A. pracuje, je zvolený za odborového zástupcu. Ale jeho 
zlepšovacie návrhy týkajúce sa produktivity a bezpečnosti nikoho ne-
zaujímajú. A. sa hnevá a chce sa obrátiť na vyššie miesta. Napokon, ide 
mu iba o to, prispieť k zlepšeniu pomerov. Nakoniec svoje návrhy po-
šle do istej televíznej relácie. Je z toho veľký rozruch. Z Berlína pri-
chádza návšteva z najvyšších miest. Samozrejme, nie s cieľom zlepšiť si-
tuáciu pracujúcich, ale odkázať A. do príslušných medzí. Pokúsia sa
znepriateliť A. a jeho kolegov, jeho správanie je označené za arogantné. 
Napriek tomu A. stále verí, že systém je možné reformovať.

„Problémy nie je možné odstrániť tak, že sa o nich nebude hovoriť. Práve 
naopak. Ukryté pred zrakom dozrievajú do takých obrovských rozmerov, že 
keď vyjdú najavo, možno už nebude možné ich zvládnuť. A preto to hovorím 

1  Štátna bezpečnosť v Nemeckej demokratickej republike, Staatssicherheit, známa 

aj ako Stasi 
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otvorene: ‚Stále viac ľudí opúšťa túto republiku legálnym aj ilegálnym spô-
sobom. To nie je moja cesta. Odišlo už príliš veľa dobrých ľudí. Ak sa teraz 
všetci spolu nechopíme šance zreformovať náš socialistický systém a ne-
začneme otvorene diskutovať, tak potom...‘“

Tí hore však nechcú diskutovať. Takí ľudia, ako je A., v nich vzbudzujú 
strach. Potajme prehľadávajú jeho byt, namontujú v ňom plošticu (na ich ne-
šťastie hneď vedľa elektrického ohrievača vzduchu, takže sotva čo rozumieť), 
nasadzujú na neho agentov tajnej spolupráce a sledujú ho:

Správa zo sledovania (február 1988)Správa zo sledovania (február 1988)
13.25: Začalo sa sledovanie A. na jeho pracovisku na ulici Grenzstraße, 

8060 Drážďany.
13.45: A. opustil pracovisko, vydal sa smerom ku Königsbrücker na ulici 

Landstraße k zástavke električky č. 7 na ulici Grenzstraße. Na za-
stávke ho pozdraví M. podaním ruky.

14.00: Obaja sa odviezli električkou č. 7 smerom do centra mesta. Na za-
stávke Louisenstraße A. vystúpil o 14.18 z električky, vydal sa sme-
rom k obytnému domu na ulici Louisenstraße 81, v ktorom býva a do 
ktorého vstúpil o 14.25.

16.15: A. vyšiel zo svojho domu s plátennou taškou. Na ulici Bischofsweg 
pozdravil asi o minútu neskôr V. podaním ruky.

16.20: A. pokračoval smerom k ulici Otto-Buchwitz-Straße. Tu navštívil 
niekoľko obchodov, avšak neurobil žiaden nákup.

16.48: A. šiel zo zástavky na ulici Louisenstraße električkou č. 7 na ná-
mestie Platz der Einheit.

17.00: Vstúpil do ľudového kníhkupectva Gutenberg a zdržal sa tu až do 
17.30. Intenzívne sa zaujímal o knihy najrôznejších žánrov. Následne 
sa vydal smerom k ulici Aulanstraße a v predajni samoobsluhy usku-
točnil nákupy.

18.05: A. vošiel do svojho obytného domu na ulici Louisenstraße 81, kto-
rý o 19.35 opäť opustil. O 19.40 vošiel do Literatur Café na námestí 
Martin-Luther-Platz 21, 8060 Drážďany.

20.00: Konalo sa tu podujatie ‚Film v klube‘, v rámci ktorého sa premietal 
film ‚Vypočúvanie svedkov‘ z produkcie štátnej filmovej tvorby DEFA. 
A. sedel spolu s U. a E. pri stole pre šesť osôb. Po skončení filmu 
o 21.30 opustili A., S., U. a E. Literatur Café a o 21.35 vošli do ho-
tela ‚Stadt Rendsburg‘, kde sa usadili k stolu pre štyri osoby, inten-
zívne sa rozprávali a konzumovali jedlá a nápoje.

23.05: Osoby opustili reštauračné zariadenie a spolu sa vydali k obytnému 
domu na ulici Louisenstraße 81, do ktorého vkročili o minútu ne-
skôr. A. otvoril dvere od svojho bytu a umožnil ďalším osobám, aby 
vošli dnu. O 23.30 bolo sledovanie prerušené a pokračovalo opäť 
13. 2. 1988 o 07.45 pred obytným domom A.

Celý materiál týkajúci sa operatívneho postupu je určený na ďalšie dô-
kladné spracovanie a likvidáciu podozrivého. V tejto súvislosti sa v čase 
od 1. do 8. mája 1988 odporúča použitie ofenzívnych opatrení.
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A. takmer vôbec nezaregistruje, že je tajne sledovaný, takisto netuší, že má 
v byte nainštalovanú plošticu. Ešte stále dúfa v reformy a aktuálne uda-
losti v ostatných krajinách východného bloku posilňujú jeho nádeje.

„Glasnosť a perestrojka. Otvorenosť a prestavba. Udalosti v Sovietskom zväze 
mi predsa dávajú za pravdu: Gorbačov! Systém je možné reformovať. Hovoril 
som to celé roky. Musíme len urobiť to, čo robia oni. Učiť sa od Sovietske-
ho zväzu znamená učiť sa zvíťaziť! Táto veta má odrazu úplne nový význam. 
V jeseni 1988 sa pre mňa všetko zmení. Raňajkujem. Je sobota. Čítam noviny 
Das Neue Deutschland, ako každý deň. Na druhej strane je úplne malým písmom 
oznam, že časopis Sputnik je odteraz vyradený z ponuky poštovej novinovej 
služby. Najprv som šokovaný. To je vyhlásenie vojny. Zákaz pre Sputnik zna-
mená, že u nás sa reformy nemajú konať. Neviem, čo mám robiť, vybehnem do 
poľa, bežím a kričím a cítim len zúrivosť a bezmocnosť. Je to akoby som po 
celé tie roky bežal proti múru. A teraz už aj ja cítim, ako ma zo všetkých 
strán obklopuje múr. Cítim, že žijem v úplne ochromenej spoločnosti. Nič sa 
tu už nehýbe. V tomto momente sa rozplynuli všetky nádeje, je koniec. Nedo-
kážem takto žiť. A napriek tomu nechcem odísť.“

O niekoľko dní neskôr sa A. rozhodne konať.
„V pondelok ráno sa vyberiem do Drážďan. Namaľujem plagát: DSF2 + Sputnik > 
DSF – Sputnik. Chcem ísť k Domu nemecko-sovietskeho priateľstva, avšak na 
ulici Alaunstraße ma chytia. Odvedú ma na policajný obvod na ulici Katha-
rinenstraße, odtiaľ potom na ďalší na ulici Schiessgasse. Vypočúvajú ma 
a neskoro večer ma prepustia. Je neskoro večer a kráčam po moste. A v tej 
chvíli sa cítim takmer ako víťaz...“ 

Dnes pracuje A. ako vychovávateľ. Onedlho bude mať 50 rokov a prednedávnom 
sa stal otcom. A. zverejnil všetky svoje spisy na internete. Každý si môže 
prečítať, aké úsilie Štátna bezpečnosť vyvinula na to, aby ho ‚zlikvidovala‘.

A. je aj dnes nanajvýš kritický k súčasnému politickému systému. Tak ako 
vtedy, verí však i teraz v možnosť ho reformovať. Niekedy sa pýta sám seba, 
či nie je naivný.

UMELECUMELEC
J., ročník 1951, vyrastá v päťdesiatych rokoch uprostred ruín svojho zniče-
ného rodného mesta Drážďany. Tri roky strávi v baníckom učilišti zameranom 
na ťažbu bridlice v Durínsku v bezprostrednej blízkosti novo vzniknutej 
hranice medzi Nemeckou demokratickou republikou (NDR) a Nemeckou spol-
kovou republikou (NSR). Jeho rodičia sú vzornými súdruhmi, členmi strany 
SED od jej založenia (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – vládnuca 
komunistická strana v NDR). Medzi J. a jeho rodičmi dochádza ku konfliktom. 

2  Spoločnosť nemecko-sovietskeho priateľstva, masová organizácia v NDR
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„Je víkend a čas trávim s mojimi kamarátmi vonku. V lese nájdeme letáky. 
Zvedavo čítam o občanovi NDR, ktorý utiekol na Západ, vyštudoval tam a te-
raz pracuje ako inžinier v Kanade a na vlastnom lietadle si lieta ponad 
Rocky Mountains. Iné letáky sa podobajú na tie od našej ľudovej armády, ale 
je na nich napísané: ‚Ďakujeme pohraničníkovi, ktorý nestrieľal.‘ Tie letáky 
sú očividne zo Západu, propagandistický materiál, do NDR sa cez hranicu 
dostali na balónoch. Vezmem si ich domov. Otec mi ich doma nájde. ‚Čo je to? 
Odkiaľ to máš?‘ ‚Som našiel v lese.‘ ‚To je štvavá propaganda triedneho ne-
priateľa. Hnus. Máš ich viac?‘ Pokrútim hlavou. Trasúcou rukou ich zapáli 
a vhodí do kachieľ. Je sparné leto. Oheň sa v kachliach nedokáže vznietiť, 
pretože komín je rozpálený od žiarivého slnka. Všade samý popol a zuhoľna-
tený papier. A on je rozzúrený do nepríčetnosti.
Keď sa po víkende vrátim na internát, jedného po druhom nás odvádzajú do 
jednej miestnosti. Vnútri čakajú dvaja muži zo Stasi a vypočúvajú ma: ‚Kde 
ste ich našli? Komu ste ich ešte ukázali? Ako na to dotyčný zareagoval?‘ 
A ešte: ‚Prečo si to urobil? Tvoji rodičia sú predsa vzornými súdruhmi.‘ 
V rámci výsluchu sa ma tí dvaja zo Stasi spýtajú, či nechcem pracovať pre 
neviditeľný front. Mám šestnásť rokov a mal by som zradiť mojich spolužia-
kov. Môj otec pravdepodobne informoval Stasi. Z najhlbšieho presvedčenia. 
Pre komunizmus zradil vlastného syna...“

Konflikty s rodičmi budú J. sprevádzať tak dlho, kým budú rodičia nažive. 
Nikdy sa skutočne nezmieria. Najmä otec v ňom vidí zradcu správnej veci, 
nepriateľa socializmu. J. nedokáže zasa pochopiť, prečo sú jeho otec a matka 
takí lojálni a oddaní systému, ktorý predsa očividne nefunguje a jeho sa-
mého, ako aj mnohých ďalších, šikanuje. V pracovnej oblasti vyskúša všetko 
možné.

„Cez deň pracujem ako baník pre štátnu banskú spoločnosť Wismut. V hĺbke 300 
metrov pod zemou dolujeme uránovú rudu. Úmorná práca. V Prahe spoznám jed-
ného človeka zo Západu, ktorý mi o tri roky neskôr privezie malé zariadenie 
na sieťotlač. Zmení mi to život. Začnem s tlačou grafických listov, niečo 
medzi pohľadnicami a plagátmi, pre priateľov, kolegov a moje vlastné práce. 
V Drážďanoch som si zriadil dielňu, dokonca som získal oficiálne povolenie 
na tlač. Spolu s ďalšími kamarátmi komunikujem s umelcami z rôznych kra-
jín. Mail Art - to je naše okno do sveta. A takto si vytvorím v rámci tejto 
spoločnosti svoju malú ulitu. Aspoň na istý čas.“

Avšak dlho to nevydrží. Medzičasom sa J. ožení a stane sa otcom, ale nie to 
je dôvod, ktorý mu bráni v práci. Oveľa viac sa o neho a jeho kolegov začína 
zaujímať Štátna bezpečnosť. Začal sa operatívny postup s názvom ‚Nepriateľ‘ 
a rozbieha sa tajné sledovanie a narúšanie činnosti skupiny sústredenej 
okolo J. Sú na neho nasadené tucty neoficiálnych pracovníkov Stasi. O nie-
ktorých vie, o iných nie. Odoberú mu povolenie na tlač a tlačiarsku dielňu, 
ktorú si zriadil s veľkou námahou, musí predať, pretože štátu sa nepáči, 
čo tlačí. De facto má J. zákaz vykonávať povolanie. Je sledovaný na každom 
kroku a jeho život sa pre neho stáva postupne neznesiteľným. 
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„Mám zákaz vykonávať povolanie. Nemôžem sa viac venovať tlačeniu. Musel 
som predať dielňu, nedoručujú mi listy, odpočúvajú mi telefón, Štátna bez-
pečnosť sleduje a riadi moje kroky. Cítim, ako sa priestor okolo mňa zmenšil 
a akoby môj život čoraz viac žil niekto iný. Človek má veľa dôvodov opustiť 
túto krajinu a ja, napodiv, mám tú možnosť. Moja žiadosť o vycestovanie bude 
vybavená v priebehu niekoľkých dní. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú chcem 
spraviť: vyrovnať si účty s týmto systémom. Fiktívny rozhovor, v ktorom 
rozprávam o svojom živote v NDR, by sa teraz mal práve tlačiť. Ilegálne, 
samozrejme. A rozdám ho mojim priateľom a kolegom. A potom som preč.“

K tomu však nepríde.
„Krátko pred vycestovaním dostanem predvolanie na úrad. Prečo? Čo ešte odo 
mňa chcú? Je to otázka pár týždňov, kým konečne a navždy opustím túto kra-
jinu. Prečo teraz toto predvolanie?“

Predvolanie na úrad je len zámienka. Na dvore budovy úradu ho pracovníci 
Štátnej bezpečnosti prinútia nasadnúť do auta a odvezú ho do väzenia.
„Som zatknutý. Namiesto na Západe som sa ocitol na ulici Bautzner Straße. 
Najskôr ma odvedú na príjem. Zoberú mi všetky osobné veci a predmety, všet-
ko, čo mám vo vreckách. Zápisník, kalendár, kľúče. Musím sa vyzliecť donaha, 
dotýkajú sa ma po celom tele. Potím sa. Bojím sa. A nakoniec dostanem starú 
vojenskú tréningovú súpravu a môžem sa obliecť. Odvádzajú ma nahor. Odobe-
rajú mi odtlačky prstov. Fotografujú ma: spredu, sprava, zľava. Potom idem 
do cely. V cele sa zo mňa stáva číslo: ‚Ste číslo 3!‘ ‚Ja som Gottschalk!‘ ‚Buďte 
ticho. Ste číslo 3!‘“ 

Viac ako rok je J. vo väzení. Čo tu zažije, ho poznačí na celý život.

„Je 8. máj, Deň oslobodenia. V trakte nad mojou celou sa konajú výsluchy. 
Počujem ženský hlas. Tá žena plače, kričí, prosíka: ‚Pustite ma domov, urobím 
všetko, čo chcete, len ma pustite za mojimi deťmi.‘ Cez deň sa pokúšam spať, 
pretože mám pocit, že v noci som trochu viac svojím vlastným pánom. Zobudím 
sa, je štátny sviatok, je tak ticho, až počujem, ako mi šumí krv v ušiach. 
Už nespím, ale ešte nie som ani úplne pri zmysloch. Naozaj sú všetci preč? 
Som jediný, čo prežil? Ležia dozorcovia rozdrvení v uličkách? Ale potom sa 
opäť začnú ozývať zvuky. Trieskajúce závory, hrkotajúci riad, klopanie spo-
luväzňov počas noci, ostrý štekot psov, kroky dozorcov.“ 

„Proces je jedna fraška. Rozsudok je tak či tak už vopred jasný. Odsúdia ma 
na dva roky a dva mesiace za verejné hanobenie a nadväzovanie kontaktov. 
Z vyšetrovacej väzby idem do väzenia v Brandenburgu na plný výkon trestu. 
Tu ma strčia do cely s ôsmimi kriminálnikmi, spím 60 centimetrov pod stro-
pom. Mám pracovať na elektromotoroch pre Siemens. Po roku a dvoch mesia-
coch ma prevezú do Karl-Marx-Stadtu do vyhosťovacej väzby. Týždeň trvajúce 
objasňovania, vypočúvania: ‚Skutočne sa chcete vzdať štátneho občianstva 
našej Nemeckej demokratickej republiky?‘ A potom príde onen deň a konečne 
sedím v autobuse, ktorý ma vezie na Západ.“
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Zamestnanec Stasi, ktorý bol onoho času poverený vedením prípadu J., o tom 
napísal v roku 1989 diplomovú prácu. Vo svojej práci ukazuje, ako úspešne 
,rozloženie‘ fungovalo:

„V čase úspešnej likvidácie operatívneho postupu ,Nepriateľ‘ sa nám vďaka 
komplexne vykonaným opatreniam podarilo vytvoriť také podmienky, že sku-
pina viac nemala k dispozícii základňu na uskutočňovanie svojich verejných 
aktivít ani na vlastnú vnútornú súdržnosť. Podarilo sa to takto:

 • vytvorenie neistoty, nedôvery a vzájomného podozrievania
 • inscenovanie systematických pracovných neúspechov
 • zamedzenie kontaktom s nesocialistickými krajinami prostredníctvom 
 znemožnenia vycestovania do krajiny a zabavovania poštových zásielok
 • zrušenie materiálovej a finančnej základne na vykonávanie aktivít
 prostredníctvom odňatia povolenia udeľovaného štátom

V prípade jedného popredného člena zo spracovávaného nepriateľsky nega-
tívneho spolku osôb sa vyskytla nutnosť použiť trestnoprávne opatrenia. 
Táto osoba sa rozhodla v reakcii na štátne a spoločenské sankcie požiadať 
o presídlenie do NSR. Jej nenávisť k spoločenským pomerom v NDR sa plne 
prejavila vo vyhotovení takzvaného ,rozhovoru‘. V tomto pamflete sa pokú-
sila dokázať, že indivíduum nemá v socializme žiadne šance rozvíjať svoje 
schopnosti a byť tvorivo činné... Napriek zavedeniu vyšetrovacieho konania 
nebola politická prestíž NDR poškodená, pretože vďaka opatreniam majúcim 
za cieľ rozloženie spolku  opozičné sily neprejavovali k onomu času o danú 
osobu už takmer žiaden záujem. Samotné zatknutie pomohlo podporiť rozlože-
nie vyššie spomenutého spolku.“ 

Dnes žije J. opäť v Drážďanoch. „Domov je domov,“ vraví. Žije sám so svojou 
mačkou v bývalej fabrike, má malú záhradu a veľa času trávi na internete. 
Na svojom blogu DRESDNERFAMANEWS sa venuje politike, okrem iného aj témam, 
ako sú nahrávanie a archivovanie osobných údajov a chýbajúca anonymita 
na internete. A v bývalom väzení Stasi, v ktorom predtým sedel, sprevádza 
skupiny návštevníkov.

INŽINIERINŽINIER
Ako dieťa žije P. v posledných rokoch druhej svetovej vojny v Drážďanoch.

„Predstavte si, že máte šesť rokov. Práve ste oslávili narodeniny. O pol roka 
pôjdete do školy. Neviete sa dočkať. Život je krásny. O tri dni neskôr zažije-
te v protileteckom kryte v Drážďanoch hrôzostrašné bombardovanie. Dlhý čas 
budete žiť obklopený ruinami a pripomínaním: ,Nikdy viac vojnu!‘ A dúfate, 
že mierová politika štátu, v ktorom žijete, zastaví tú opakujúcu sa špirálu 
vojen a prímerí a vojen, dúfate v mier.“

P. pochádza z robotníckej rodiny, vyučí sa za murára, potom navštevuje ro-
botnícku a roľnícku odbornú školu, kde urobí maturitu. Hospodárska situácia 
v NDR je ťažká. P. je vyslaný na štúdium do zahraničia. Je presvedčeným socia-
listom. Predtým, ako nastúpi na štúdium, dostane pozvanie na jedno stretnutie.
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„Vstúpite do miestnosti. Uvíta vás pán v strednom veku. Predstaví sa ako 
podplukovník Štátnej bezpečnosti. Poprosí vás, aby ste si sadli, gratuluje 
vám k úspešne zloženej maturite a k štúdiu v Moskve, ktoré máte pred sebou. 
V tejto súvislosti prejde k napätej medzinárodnej situácii a zmieni sa o ne-
zmieriteľnosti nepriateľských blokov. Práve v Moskve využívajú veľvysla-
nectvá vedúcich kapitalistických krajín všetky možné spôsoby ako nadviazať 
kontakt so študentmi z NDR s cieľom politicky a ideologicky ich demoralizo-
vať. Spýta sa vás: ,Ste ochotný formou spolupráce podporiť Ministerstvo pre 
štátnu bezpečnosť?‘ Poďakujete sa za prejavenú dôveru a poviete, že považu-
jete za svoju povinnosť chrániť štát pred agentmi a špiónmi. A zaviažete sa 
podporovať v tomto zmysle Štátnu bezpečnosť.“

V spisoch Stasi je o tomto stretnutí zaznamenané:

„Po tom, ako P. podpísal svoj záväzok o spolupráci, boli všetky jednotlivé body 
ešte raz prediskutované, aby sa tajnému informátorovi Fritzovi – krycie 
meno, ktoré si sám zvolil – vštepili do pamäti. Pri podpisovaní spolupráce 
bol tajný informátor trochu vzrušený. Vo svojej odpovedi na otázku neskôr 
uviedol, že ide predsa o dôležitý krok v jeho živote, ktorý sa nedá urobiť 
len tak, bez uvedomenia si jeho závažnosti. Dostal nasledovné inštrukcie: 
v Moskve sa telefonicky spojiť so Stefanom, neoficiálnym pracovníkom Stasi. 
Bezvýhradne dodržiavať inštrukcie, ktoré dostane od Stefana, na ktorého sa 
má s plnou dôverou obrátiť aj v prípade, že bude mať nejaké ťažkosti alebo 
problémy. Ak by sa ho pokúsili kontaktovať cudzie osoby, má použiť dohodnu-
té heslo: Nie ste z Lipska? Nie, bol som tam len raz na Turíce.“

Krátko po príchode do Moskvy P. nadviaže spojenie s kontaktnou osobou.

„Stefan si s vami dohodne stretnutie a vysvetlí vám, že vaša činnosť pre 
Štátnu bezpečnosť sa netýka len potreby chrániť študentov. Okrem iného ide 
o to, nadviazať kontakt s jedným zamestnancom západonemeckého veľvyslanec-
tva. Každé ráno nastupuje v rovnakom čase do svojej limuzíny. Tam ho máte 
zastihnúť. Cieľom je získať pozvanie na veľvyslanectvo a vyhotoviť plán 
vnútorných priestorov budovy. Trúfate si na to? Áno, trúfate si. V stano-
venom čase sa v súlade s príkazom vydáte k domu zamestnanca veľvyslanec-
tva. Má vám pomôcť nadviazať kontakt s vašou údajnou priateľkou, ktorá je 
v Západnom Nemecku. Prudko vám pokynie, aby ste ustúpili, a nastupujúc do 
limuzíny na vás zakričí: ,Obráťte sa na veľvyslanectvo oficiálnou cestou!‘“

„Opäť vás kontaktujú. Zamestnanec Štátnej bezpečnosti vás vyzve, aby ste 
nasadli do osobného vozidla. Vezie vás na jedno moskovské predmestie. Žiada 
vás, aby ste ho navigovali k domu, kde býva tanečník – sólista, s ktorým sa 
trochu poznáte. Vy však neviete, kde býva. Zamestnanec Stasi je podrážde-
ný. ,Musíte predsa vedieť, kde býva! Poznáte sa predsa!‘ Napokon zastaví pred 
nejakým domom. ,Je to tu?‘ Zastaví pred ďalším domom a tak ďalej. Prečo vám 
neveria? Vy Štátnej bezpečnosti predsa dôverujete, tak prečo nedôverujú oni 
vám? Neskôr sa dozviete, že ten tanečník utiekol na Západ. Domnievajú sa, že 
bol tzv. 175-ka, teda homosexuál, a že ste s ním možno boli v úzkom kontakte, 
teda za istých okolností by ste predstavovali bezpečnostné riziko.“
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„Spoznáte jednu študentku. Volajme ju Eva. Zblížite sa. Bozkávate sa. Vyspíte 
sa spolu. Potom sa vám Eva prizná. Povie vám, že vás miluje. Ale vyspala sa 
s vami preto, že jej to prikázala Stasi. V hlave vám myšlienky hučia ako 
bláznivé. Ako máte zareagovať? Hovorí teraz pravdu? Prikázali jej, aby vám 
to povedala? Alebo nie? A čo máte teraz teda urobiť? Čo máte urobiť? S Evou 
sa rozídete. Po prvý raz ste sa vyspali s dievčaťom a malo sa tak stať z roz-
hodnutia vyššej moci. Ale teraz sa z toho vďaka Štátnej bezpečnosti stal sku-
tok dekonšpiračnej konšpirácie. Keď sa o tom zmienite na ďalšom stretnutí 
Štefanovi, stretnutie urýchlene pod nejakou zámienkou ukončí. Už nikdy ho 
neuvidíte. O niekoľko rokov neskôr je o tom záznam vo vašom spise: 

,Na poslednom stretnutí tajný informátor Fritz informoval, že tajná infor-
mátorka Eva sa mu priznala k spolupráci so Štátnou bezpečnosťou. Fritz ju 
k tomu svojím provokatívnym vyjadrením prakticky podnietil. V tejto súvis-
losti však zdôraznil, že nikdy neprestal dôverovať Ministerstvu pre štátnu 
bezpečnosť...‘

Aký šťastný som len býval, kým som nemal krycie meno.“

P. sa v Sovietskom zväze ožení, vráti sa do NDR a pracuje ako inžinier v be-
tonárni. O niekoľko rokov neskôr sa vracia do Berlína. Jeho činnosť pre 
Štátnu bezpečnosť je poznačená dlhými prestávkami. Štátna bezpečnosť ho 
však znovu a zasa kontaktuje. V sedemdesiatych rokoch vzrastajú v P. po-
chybnosti o systéme a jeho úlohe. Pohráva sa s myšlienkou utiecť na Západ, 
nakoniec však ostáva v NDR. Keď sa jeho matka v dôchodkovom veku presídli 
do NSR, Stasi od neho žiada, aby s ňou prerušil kontakt. P. sa vzoprie. O pár 
rokov neskôr je jeho spis neoficiálneho pracovníka uzatvorený a uložený 
v tajnom archíve.

Rok 1989 vníma P. ako oslobodenie. Po zmene režimu zakladá s. r. o. a ďalej 
pracuje v stavebníctve. Medzičasom odišiel do dôchodku. O svojej minulosti 
v Stasi sa nemôže s nikým porozprávať. A nikto sa s ním o tom rozprávať ani 
nechce. S metódami, ktoré sa v NDR používali, a so svojou vlastnou úlohou, 
ktorú zohral, sa vyrovnáva veľmi kriticky. Skutočnosť, že sa onoho času 
zaviazal k spolupráci, popisuje ako hrubo ľahkovážne, ako nezodpovedné 
konanie.

DRAMATURGIČKADRAMATURGIČKA
Polovica osemdesiatych rokov: E. práve ukončila svoje univerzitné štúdium. 
Mohla by pracovať ako učiteľka, zdráha sa však nastúpiť na učiteľskú drá-
hu. Považuje sa za pacifistku a nevie si predstaviť, že by v rámci peda-
gogickej praxe vyučovala brannú výchovu. A sloboda myslenia, tá je pre ňu 
dôležitá. Jej snom je pracovať v divadle, verí, že to by bolo miesto pre ňu. 
Rada trávi svoj čas s priateľmi. Na jednej párty spoznáva istého hudobníka. 
Pre neho – nazvime ho D. – je to láska na prvý pohľad. 

Zakrátko sa vezmú a majú dcérku. Žijú spolu, D. je však často na turné a zá-
roveň si hľadá novú kapelu. Jedného večera – D. je výnimočne doma so svojou 
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rodinou – sedia mladí manželia spolu. Pred nimi otvorená fľaša vína, svieč-
ky osvetľujú izbu. Rozprávajú sa, ako majú vo zvyku,  D. však náhle rozho-
vor preruší slovami: „Musím ti niečo povedať.“ E. sa vydesí. Čo teraz príde? 
Spoznal na turné nejakú inú ženu? Jej muž sa ňu pozrie a povie: „Podpísal 
som spoluprácu so Stasi.“

D. dúfal, že ho pochopí. Ona ho však nechápe. Pritom on chce len trochu ces-
tovať, a to môže len vtedy, keď bude spolupracovať so Stasi. A navyše, nemusí 
predsa informovať o ničom závažnom. Za to môže so svojou novou kapelou kon-
certovať v cudzine, na Západe. To je jeho dávny sen. A dokonca mu zaviedli 
aj telefón. D. dúfa, že ho jeho žena časom pochopí. 

Avšak postupne sa D. zmocňujú pochybnosti: Možno aj tvoji priatelia a zná-
mi podpísali spoluprácu so Stasi a teraz o tebe informujú. Ako im môže ešte 
dôverovať? Skutočne stojí ten muž vonku pred domom celý čas preto, aby ho 
sledoval? Alebo mu ide len o to, aby mal D. pocit, že ho sledujú? Alebo si to 
D. všetko len namýšľa? A čo znamenajú tie rušivé zvuky v telefóne?

Jednej noci vojde E. do obývačky a vidí svojho muža. Odkedy sa dozvedela, že 
podpísal spoluprácu so Štátnou bezpečnosťou, prešiel už nejaký čas. Cíti sa 
odvtedy pošpinená. Jeho záväzok spolupracovať so Stasi pociťuje ako biľag, 
ktorého sa nikdy nezbaví. Nesmie sa o tom s nikým zhovárať. Je to takmer 
akoby spoluprácu so Stasi podpísala ona sama. Dôvera sa zmenila v nedôveru. 
To sa odrazí na všetkom. Aj na manželstve. Už celé týždne si kladie otázku, 
ako to pôjde ďalej. Jedného večera vojde do obývačky a uvidí svojho muža, ako 
telefonuje. Oči má doširoka vytreštené a v ruke drží slúchadlo. Kričí doň: 
„Vypadnite konečne z linky, vy svine!“ 

O pár rokov neskôr sa manželia rozvedú. E. opäť študuje a splní si svoj sen. 
Teraz skutočne pracuje v divadle. Tu prežije rok 1989, ako aj turbulencie 
sprevádzajúce zmenu režimu. Jedného dňa napoludnie sa musí spolu so všet-
kými ostatnými kolegami dostaviť na mimoriadne zasadnutie divadla, ktoré 
sa koná na skúšobnom javisku. Všetci zamestnanci sú už tu, celý herecký an-
sámbel, šéfdramaturgička, a prirodzene, aj intendant. Ako hosť je prítomný 
režisér, ktorý tu pred niekoľkými rokmi pracoval. V ruke drží tučný zväzok 
spisov. E. sa posadí, netuší, prečo bolo zasadnutie zvolané. Intendant všet-
kých privíta, oznámi, že ďalej bude hovoriť režisér. 

Režisér vstane, ešte stále drží v ruke ťažký, 800-stranový zväzok spisov. 

Je to spis, ktorý o ňom viedla Stasi. Režisér rozpráva o čase, ktorý strávil 
v tomto divadle, o inscenáciách, o vtedajších konfliktoch s hercami, s vede-
ním. Potom začne byť konkrétny. Prišiel sem súdiť. Najprv menuje ľudí, kto-
rých mylne podozrieval zo spolupráce so Stasi. Napríklad šéfdramaturgičku. 
„Ty si to nebola,“ povie a zbaví ju takpovediac obvinenia. Avšak potom na-
mieri prstami na jedného herca: „Ale ty áno! Nielenže si písal o mne správy, 
ale ešte si aj špehoval v mojom byte!“

Iný člen súboru vie, čo bude nasledovať. Áno, aj on písal o režisérovi správy 
pre Stasi. A vie, že teraz režisér ukáže prstom aj na neho. A tak sa stane. 
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Herec to nevydrží, vstane a odíde zo sály. Jeho herecká kariéra sa týmto 
skončila. Na javisko sa už viac nepostaví.

Súčasnosť: E. už v divadle nepracuje. Medzičasom sa jej narodili ďalšie dve 
deti a teraz sa venuje práci so starými ľuďmi. Keď spomína na NDR, tak nie-
len na Štátnu bezpečnosť. Vtedy, hovorí, bolo aj niečo viac ako len strach, 
že vás niekto špehuje napríklad pri počúvaní zakázanej hudby. Existovala aj 
veľmi špeciálna forma solidarity. A možno, pýta sa E. samej seba, ten vtedajší 
strach nezmizol úplne. Možno len zmenil formu. Dnes, vraví E., cítia mnohí 
ľudia z jej okolia niečo, čo v časoch jej mladosti neexistovalo, totiž strach 
o vlastnú existenciu.

ŠTUDENTKAŠTUDENTKA
C. trávi detstvo v malej obci v nemecko-českom pohraničí v Krušných horách. 
Vyrastá na fare. Nie je jej umožnené zložiť štátnu maturitnú skúšku, tak sa 
dá na štúdium teológie. Vo svojom malom byte sa C. často stretáva s ostatnými 
študentmi teológie. Pijú víno, počúvajú džez a diskutujú o politických a fi-
lozofických témach. C., presne tak ako jej priatelia, nesúhlasí s mnohými 
vecami, ktoré sa dejú v NDR, praje si inú, otvorenejšiu spoločnosť. Skupi-
na začne byť aktívna aj politicky. Vymieňajú si zakázané knihy, prepisujú 
texty, rozmnožujú ich a šíria ďalej. Okrem toho sú v kontakte so skupinami 
v iných východoeurópskych krajinách a organizujú finančnú zbierku, na-
príklad pre Solidaritu v Poľsku. Pre C. znamenajú tieto stretnutia, rozho-
vory a politická práca veľmi veľa. Predstavujú pre ňu domov, stredobod jej 
života, povinnosť.

„Táto skupina študentov si za svoj politický cieľ vytýčila prostredníctvom 
diskusií a na základe praktických príkladov dokázať, že v prípade štátneho 
a spoločenského zriadenia v NDR ide o takzvaný ,totalitný režim‘. Za týmto 
účelom sa konajú opakované stretnutia, na ktorých členovia skupiny disku-
tujú o nasledovných otázkach:
Kto sme? Čo chceme? Aký máme vzťah k reálne existujúcemu socializmu? Na-
chádzame sa v takej spoločensko-politickej situácii, ktorá nás núti konať 
zodpovedne. Je nevyhnutné, aby sme si systematicky osvojovali vedomosti, 
ktoré nám umožnia aktívne a vedome zasiahnuť do spoločensko-politickej 
situácie zdola iniciovaným reformným hnutím.“

V teologickom seminári je zvolaná plenárna schôdza študentov. C. už od zná-
mych vie, že A. bol zatknutý. Teraz sa to dozvedia aj ostatní študenti.

„Rektor ma poveril, aby som vás informoval o nasledovnom. Prosím vás o po-
chopenie, poskytnem vám len veľmi stručnú správu, pretože môžem povedať len 
to, čo naozaj viem. Pána A. naposledy videli pred 48 hodinami. V jeho izbe sa 
v prítomnosti prokurátora uskutočnila domová prehliadka. Vedenie seminára 
uvažuje, čo môže pre A. urobiť. Prosím, berte to ako informáciu. Nevyvodzujte 
z toho žiadne predčasné závery. Ak bude niekto z vás v tejto záležitosti vy-
počúvaný alebo zatknutý, okamžite informujte vedenie seminára, ak to bude 
ešte možné. To je všetko, čo vám môžem povedať.“ 
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Odteraz je C. pod dohľadom Štátnej bezpečnosti. Patrí do ,nepriateľsko-nega-
tívneho okruhu osôb‘ a tomu zodpovedá plán opatrení úradu Štátnej bezpeč-
nosti, ktorý stanovuje nasledovný postup: 

„Plán opatrení: Predvádzanie a vypočúvanie podozrivých osôb a ďalšie po-
liticko-operatívne opatrenia majú za cieľ zneistenie a rozloženie nepria-
teľsko-negatívneho okruhu osôb. S cieľom zintenzívniť rozloženie skupiny 
budú vykonané nasledovné opatrenia: demonštratívne predstierané sledova-
nie, uskutočňovanie anonymných telefonátov, aby sa podozrivá osoba dostala 
do podozrenia zo spolupráce s Ministerstvom pre štátnu bezpečnosť, prípadne, 
aby sa o nej šírili demoralizujúce fámy, nasadenie neoficiálnych pracovní-
kov, aby sa šírením fám urýchlilo rozloženie skupiny.“

A tieto opatrenia budú teraz aj dôsledne nasadené do praxe:

„Od 18.00 do 20.00 bolo vykonané predstierané sledovanie v rámci operatív-
neho postupu ,Pavúk‘. Predstierané sledovanie sa uskutočnilo pred obytným 
domom, v ktorom býva W. Cieľom predstieraného sledovania je naďalej pokra-
čovať v rozkladaní a zneisťovaní nepriateľského okruhu osôb. Na tento účel 
bolo pred domovým vchodom umiestnené služobné vozidlo, za ním stálo osobné 
auto súdruha S. O 19.20 sa objavili štyri mužské osoby a jedna ženská, ktorú 
bolo možné identifikovať ako C. Spomedzi mužských osôb bolo možné určiť D. 
Dolu podpísaný následne oslovil pána D. pozdravom: ,Dobrý večer, pán D.,‘ na 
čo sa oslovený obrátil a odpovedal, ,Dobrý večer.‘ D. bol viditeľne vyľakaný, 
všetky osoby sa ihneď odobrali do domu. Následne bolo možné skonštatovať, že 
obe vozidlá boli pozorované z okien domu.“

V rámci vyšetrovania bude C. taktiež predvedená a držaná pod kontrolou. 
Počas výsluchov je C. opakovane konfrontovaná s tými istými otázkami: 

„Ktoré publikácie, v NDR zakázané, vlastníte? Prečo tieto publikácie roz-
širujete? Čo ešte určuje charakter vášho vzťahu k dotyčným osobám? Ktoré 
nepovolené publikácie ste dali A., resp., ktoré ste od neho prijali? Ktoré 
osoby poznáte v Berlíne? Ktoré osoby patria do okruhu vašich známych? Aké 
kontakty udržiavate smerom k NSR? Ktoré osoby patria do okruhu známych 
A.? Na akých finančných zbierkach ste sa zúčastnili? Občan A. vypovedal, že 
ste ho mali osloviť práve v súvislosti s finančnou zbierkou. Zaujmite sta-
novisko k tejto výpovedi! Vypovedali ste, že ste sa spolu s priateľmi stre-
távali na organizovaných diskusiách. Ako vznikli tieto stretnutia? O akých 
problémoch sa diskutovalo v okruhu osôb, ktoré ste menovali? Aký cieľ ste 
sledovali vy a vami menované osoby organizovaním týchto diskusných veče-
rov? Ktoré publikácie ste si v rámci týchto diskusií medzi sebou vymieňali?“

C. absolvuje na Štátnej bezpečnosti niekoľko výsluchov, niekedy od skorého 
rána až do večera. Vie, že na niektoré otázky musí odpovedať. Ale odpove-
dá tak, aby nikomu nepriťažila, nechce do toho zatiahnuť nikoho ďalšieho. 
Preto vypovedá o niektorých veciach inak ako obvinený A., hoci vie, že on 
hovorí pravdu. Jeden úradník sa jej vyhráža priamou konfrontáciou s A. 
Je obzvlášť odporný. Z jeho otázok sa jej obracia žalúdok. C. dokonca aj na 
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toaletu chodí v sprievode policajtky. Napokon môže odísť. C. ide do menzy 
a teší sa na študentov. Majú úplne iné tváre ako tí, čo ju vypočúvali. Avšak 
neskôr v kaviarni stretne mužov, ktorí sa jej prihovárajú čudným spôsobom. 
A jedna priateľka v seminári jej tiež kladie zarážajúce otázky. C. sa cíti, 
akoby bola opäť na výsluchu. Jeden známy má na hlave baranicu. Nespoznáva 
ho. Kto je to? C. vidí všade a vo všetkom Štátnu bezpečnosť, je zmätená, ne-
dokáže jasne a triezvo myslieť. Bojí sa.

Oporou sú jej v tejto situácii jej priatelia, jeden docent a samotný biskup. 
Poskytnú jej ochranu. Miesto, kde môže ostať a kde sa môže vyplakať. Jeden 
priateľ jej venuje guľatý kaktus so slovami: „Ukáž im svoje ostne!“
Potom C. odíde z mesta. Ale vráti sa, aby sa spolu s mnohými ďalšími zúčast-
nila na otvorení súdneho procesu s A. Celá miestnosť je plná ľudí, ktorí 
sem prišli kvôli nemu. Po krátkom otvorení sú C. a ostatní vyzvaní, aby 
opustili miestnosť. Všetci sa mlčky zdvihnú a odídu. A. je odsúdený na štyri 
roky väzenia. 

Súčasnosť: C. je liečebná pedagogička. Pracuje s deťmi a vyučuje dospelých 
a deti hru na flaute. Keď myslí na minulosť, na to, čo prežila v NDR, snaží 
sa to prijať ako súčasť svojho životopisu, zmieriť sa s tým. Vie, že to nej-
de z jedného dňa na druhý, nechce však ostať uviaznutá v starých pocitoch 
zlosti, bezmocnosti a nenávisti.

-------------------------------------------------
------------------------------------------------------
-------------------------------------------++++-+++++++++---
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
/////////--------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------=====----------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-------------------+++-------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------

----------------------------------------------=====------
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
--------------/////////-------------------------------------
-------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

//////////////

////////////////////////////

-16-



-17-



CZ
-18-



PÄŤ PRÍBEHOV – PÄŤ PRÍBEHOV – ČESKÁ REPUBLIKAČESKÁ REPUBLIKA
Aleš Březina

KAMIL PIXA (1923 – 2008) KAMIL PIXA (1923 – 2008) 1

Kamil Pixa přežil tři německé koncentrační tábory a po druhé světové válce 
prožil dva zdánlivě zcela nesourodé separátní životy. Narodil se v Dobřa-
nech u Plzně do rodiny sociálních demokratů, později se přestěhovali do Pra-
hy. Otec Jaroslav Pixa byl úředníkem a za války odbojářem v ilegalitě. V je-
jich bytě se ukrýval člen ilegálního ÚV KSČ Jan Zika. Matka Milada Pixová 
byla zatčena za heydrichiády2 a po dvou letech popravena. V knize Reportáž 
psaná na oprátce ji Julius Fučík v náznacích kritizoval za vyzrazení důle-
žitých fakt. Kamil Pixa ale tvrdil, že tím, kdo vypovídal, byl naopak Julius 
Fučík a teprve po jeho výpovědích došlo k vlně zatýkání komunistů. Zatčen 
byl i Kamil Pixa a pobytu v koncentračním táboře unikl jen jeho otec, který 
se po celou dobu války ukrýval v ilegalitě. 

Po válce patřil Kamil Pixa do klanu tzv. „koncentráčníků“ a svou kariéru 
stavěl na osobních vazbách, navázaných v lágrech (jeho spoluvězni v Da-
chau byli např. pozdější prezidenti Antonín Zápotocký a Antonín Novotný). 
Pixův otec tehdy působil na Zemském odboru bezpečnosti v Praze a přivedl 
syna do Komise pro vnitřní národní bezpečnost při Zemské komisi v Praze, 
jejímž úkolem byla nejprve tzv. denacifikace, tedy odhalování kolaborantů 
a zrádců. Z té doby pochází praxe vyslýchat tzv. „na někoho“, komu se měla 
dokázat např. spolupráce s gestapem.  Kamil Pixa najednou dostal možnost 
vyslýchat bývalé gestapáky a členy SS, i své někdejší věznitele z koncen-
tračních táborů Dachau, Natzweiler Leonberg a Dachau-Mülldorf. Vyšetřo-
val mimo jiné i známého Fučíkova vyšetřujícího komisaře Böhma, u kterého 
si údajně opatřil alibi za své chování v době války (podle svých vlastních 
slov totiž Pixa při výsleších v době okupace mluvil, poskytoval však prý 
jen nepotřebné informace). Během těchto výslechů si začal osvojovat různé 
vyšetřovací praktiky. Velice brzy si uvědomil, že ho to vlastně baví a za-
čal s vyslýchanými hrát své vlastní zpravodajské hry. Jeho slavným výro-
kem bylo: „Výslech je umění.“ (Tímto výrokem a také osobností Kamila Pixy se 
inspirovali tvůrci filmu Kawasakiho růže Jan Hřebejk a Petr Jarchovský, 
když vytvářeli postavu vyšetřovatele Kafky). V té době mu bylo pouhých 
22 let, jeho jedinou zkušeností byla rezistence, konspirace, věznění a hněv. 
To z něj ve spojení s jeho inteligencí a rozvinutou fantazií vytvořilo 
v podstatě monstrum, o kterém dokonce i jeho otec v 60. letech řekl, že se 

1  Hlavní prameny: dokumentární film Uvnitř vnitra, scénář a režie Josef 

 Císařovský, ČT 2008. Rozhlasový portrét Kamil Pixa – „mistrovská škola“ Státní 

bezpečnosti. Autoři Jan Sedmidubský a historik Jan Adamec.  http://prehravac.roz-

hlas.cz/audio/2343649

2  Souhrnný název pro období represí po nástupu zastupujícího říšského protekto-

ra Reinharda Heydricha do Protektorátu Čechy a Morava (od 27. 9. 1941) 
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jako nevyzrálá osobnost postižená 2. světovou válkou příliš brzy dostal 
k úkolům, které mu vůbec nepříslušely. 

Po komunistickém převratu v únoru 1948 se z Komise pro vnitřní národní 
bezpečnost při Zemské komisi stal zárodek politické policie a tedy i budoucí 
Státní bezpečnosti (StB) a vyšetřovací praktiky nabraly ještě brutálnější 
podobu. Pixa vedl tzv. západní referát na oddělení boje proti kontrare-
voluci, kde uplatnil svou jazykovou vybavenost (ovládal němčinu, rušti-
nu a francouzštinu). Disponoval obrovskou mocí, mohl zatýkat a přepadávat 
lidi, jezdit zahraničními auty, nosit zbraň. Jeho úkolem bylo sledování 
ambasád kapitalistických zemí, novinářů, cizích státních příslušníků a zís-
kávání špiónů na ambasádách od pomocného personálu až po nejvyšší dip-
lomaty. K nejproslulejším Pixovým úspěchům té doby patřily akce „Izolace“ 
a „Kámen“. První z nich spočívala v získání prostitutek pro spolupráci s StB 
– hezké mladé dívky z nočních podniků měly zlákat zaměstnance zahraničních 
ambasád či přímo západní diplomaty k intimním stykům. Jejich schůzky byly 
natáčeny, tyto filmy si uvedení náčelníci StB spolu se sovětskými poradci 
nejprve pouštěli v kanceláři a pak je zneužívali k vydírání jejich akté-
rů. Akce „Kámen“ zase byla založena na oklamání lidí, kteří chtěli utéci na 
Západ. Falešní převaděči je přiváděli na falešnou stanici americké armády, 
nacházející se na území Československa. Zde byli vyslechnuti falešným ma-
jorem americké armády, hovořícím perfektní angličtinou. Po výslechu byli 
zdánlivě propuštěni na svobodu, okamžitě zatčeni a odsouzeni do vězení, kam 
byli brzy uvrženi i lidé, jejichž jména zmínili v předchozím výslechu.

Další z dnes alespoň částečně známých kauz se týkaly např. amerického novi-
náře Williama Nathana Oatise, nebo Ferdinanda Lotreka, bývalého legionáře 
a ředitele pošty na brněnském hlavním vlakovém nádraží, kterého pracovní-
ci StB zatkli v roce 1949 pro podezření, že otvíral korespondenci KSČ. Byl 
uvězněn na Pankráci ve vězeňském oddělení StB, které stálo mimo pravomoc 
ředitele. Výslechy v Bartolomějské ulici prováděli Otto Steinlauf, Kamil 
Pixa a Bedřich Pokorný a Lotrek byl během nich umučen. 

Pixa byl vždy velmi konfliktní člověk, nenáviděný i svými spolupracovní-
ky. Jeden z dobových posudků ho charakterizuje jako člověka, který má sice 
fantazii a iniciativnost, ale také sklon k sebepřeceňování. Akci umí vymys-
let a rozjet, ale ne dopracovat. Vytýkán mu byl i nedostatečný styk s děl-
nickými kádry. Pixa však miloval západní luxus, vedl bouřlivý společenský 
život a protože neměl nad sebou v podstatě žádnou kontrolu, užíval si svou 
téměř absolutní moc. Před první velkou čistkou v letech 1950 – 1951 ho kromě 
ochrany ze strany významných „koncentráčníků“ uchránily jen nadstandard-
ní styky se sovětskými poradci. Jeho nepřátelům se podařilo ho odstranit 
až v roce 1953, kdy byl odsunut na kriminálku, kde vládla vůči StB velká 
nevraživost. Pixu nebavila trpělivá mravenčí práce, ani hledání důkazů, ty 
on raději vyráběl. Navíc uměl zločiny spíše vyvolávat, než vyšetřovat. Ani 
ne po roce požádal o propuštění a nastoupil jako vedoucí oddělení zvláštních 
úkolů na Ústředním ředitelství Československého filmu, kterému dodával 
ideové náměty a působil v něm jako poradce pro bezpečnostní problematiku.  
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Zde začíná zdánlivě zcela nová fáze Pixova života, ve které se podivuhodným 
způsobem podílel na vzestupu československé kinematografie. Působil zde 
s přestávkami až do roku 1985. V letech 1958 – 1963 byl ředitelem Propagfil-
mu, jezdil natáčet dokumentární filmy do zahraničí a chlubil se vysokými 
příjmy a cestováním po světě. Později pracoval v Krátkém filmu jako scéná-
rista a dramaturg a v období 1969 – 1985 byl jeho ředitelem. Díky svému po-
stavení vybudoval z Krátkého filmu regulérní filmové studio, které točilo 
dlouhometrážní filmy a úspěšně konkurovalo i Filmovému studiu Barrandov. 
Stal se scénáristou dvou desítek filmů, např. Sequensova filmu Atentát na 
Reinharda Heydricha (1964). Podle dobových svědectví ale málokdy scénáře 
psal, většinou k nim jen dodával náměty a dohlížel na jejich správné ideo-
logické vyznění, scénáristickou práci už dělal někdo jiný.

Ti tvůrci, kteří díky němu mohli natáčet, ho vnímali jako obdivovaného 
ředitele. Patří k nim například Drahomíra Vihanová, Evald Šorm a Věra 
Chytilová, která díky němu natočila např. mezinárodně oceňovaný film Hra 
o jablko. Pixa si zahraničními úspěchy filmů z produkce Krátkého filmu 
obratně rozšiřoval teritorium a získával nezanedbatelný příliv deviz. Při 
jedné z jeho zahraničních cest ho krátce dohnala jeho minulost. V roce 1972 
byl zatčen v Paříži při jednání se zástupci francouzského filmu a dokonce 
na necelý den uvězněn. Zde se propojují obě strany Pixova příběhu. Fran-
couzská rozvědka ho totiž monitorovala, protože věděla o jeho úloze při 
sledování francouzské ambasády v Praze na konci 40. let a o jeho podílu na 
smrti Ferdinanda Lotreka. 

Od té doby se Pixa orientoval více na spolupráci s německým světem, kam pro-
dával hrané i animované filmy. Pixův rozporuplný život nejlépe charakte-
rizoval spisovatel a dramatik Karel Steigerwald ve zhodnocení televizního 
dokumentu Josefa Císařovského Uvnitř vnitra (ČT 2008): „Na Pixově osudu visí 
zlo 2. poloviny minulého století jako cáry na mrtvole. Démonický věkovitý 
stařec, který pozbyl veškerých zábran. Renesanční velekněz zločinu. Čer-
ný diamant. Studuj ho a poučíš se. I zlo může být geniální. Ta genialita má 
jméno – být bez zábran. Cynická tvář ďábla až nečeského formátu s peklem za 
zády. Za 20. století se neschová.“

JAN PROCHÁZKA (1929 – 1971)JAN PROCHÁZKA (1929 – 1971)3 
Spisovatel a filmový scénárista Jan Procházka byl v 60. letech členem ideo-
logické komise ÚV KSČ a v letech 1968 – 1969 místopředsedou Svazu česko-
slovenských spisovatelů. Jako jeden z protagonistů tzv. Pražského jara byl 
po jeho násilném potlačení umlčen, jeho knihy a scénáře byly zakázány, on 
sám těžce onemocněl a byl vystavován psychickému teroru. StB nainstalovala 
do jeho bytu odposlouchávací zařízení a nahrávala všechny jeho rozhovory. 
V té době psal Procházka scénář k filmu Ucho o náměstkovi ministra Lud-
víkovi, komunistickém aparátčíkovi, jehož ministr Košara byl náhle zatčen 

3  Hlavní prameny: Jordi Niubó: V žáru moci, ČT 2001; Mariusz Szczygiel: Gottland, 

Praha 2007

-21-



a on nyní celou noc čeká na příchod tajné policie. Ve svém bytě během noci 
objeví odposlouchávací zařízení a ve vypjaté atmosféře se hystericky pohádá 
s manželkou Annou, se kterou nemilosrdně zrekapitulují svůj manželský ži-
vot. Když se zcela vyčerpáni dočkají rána, zazvoní telefon a náměstku Lud-
víkovi je oznámeno, že byl jmenován ministrem. Tento film byl v roce 1970 
natočen, ale okamžitě po dokončení zakázán a uložen do trezoru, ze kterého 
se dostal až po roce 1989.

V roce 1970 rozpoutal komunistický režim proti Janu Procházkovi diskredi-
tační kampaň, jejíž součástí byl zejména televizní pořad Svědectví od Seiny, 
vyrobený tiskovým odborem Ministerstva vnitra a odvysílaný 21. 4. 1970. Jeho 
hlavním úkolem bylo zdiskreditovat významné a všeobecně uznávané osob-
nosti, které veřejně vystupovaly proti sovětské okupaci. Proti  Procházkovi 
v něm byl použit sestřih odposlechů z jeho mnohem starší návštěvy bytu 
prof. Václava Černého. Do jeho vlastních slov byly doplněny vulgarismy 
a urážky jeho přátel a spolupracovníků, takže jeden ze symbolů Pražského 
jara byl zcela zdiskreditován, aniž by měl možnost se jakkoliv bránit. 
Procházka reportáž v televizi viděl a šokovala ho. Okamžitě po jejím odvysí-
lání mu začali telefonovat lidé z celé republiky a uráželi ho. Pozdě v noci 
se strašnou ránou spadl lustr v jejich bytu a Procházka to podle svědectví 
své rodiny (snad v nadsázce) považoval za výzvu k tomu, aby se na něm obě-
sil. Od toho dne prakticky přestal vycházet z bytu. Celé dny a noci opisoval 
a rozmnožoval dopis, který rozesílal ve stovkách kopií na všechny strany od 
významných osob až po číšníky v jeho oblíbené čínské restauraci, nebo krejčí 
v jeho oblíbeném oděvním závodě Adam. 

Kampaň – pokračující články v tisku (zejména v Rudém právu a ve Tvorbě), 
byla zamýšlená jako mediální předehra k politickému procesu a měla ne-
gativní vliv na jeho zdravotní stav. Začal být sledován StB pro své styky 
s pracovníkem holandského velvyslanectví v Praze Hubertem Steinem a stává 
se jedním z objektů kauzy „Miluše“. Pak dostane předvolání k výslechu v Ru-
zyni, který jeho zdravotnímu stavu ještě přitíží. V době prvního zatýkání 
sledovaných osob v červenci 1970 (politik Alois Poledňák, historik Jaroslav 
Šedivý, Hubert Stein) byl Procházka již v nemocnici, kde mu byla diagnos-
tikována rakovina a on absolvoval celou řadu operací. Kolem Vánoc byl 
na chvíli propuštěn do domácího léčení. Doma ho navštívil režisér Karel 
Kachyňa, který natočil řadu filmů podle jeho scénářů a sdělil mu, že pod-
lehl tlaku StB, která žádala, aby se distancoval od jejich společné tvorby, 
nebo nebude moci dále pracovat. Zdrcený Procházka se poté vrátil předčasně 
do nemocnice na Bulovce, kde podle svědectví ošetřujícího personálu přestal 
bojovat s chorobou a zemřel ve věku 42 let. Jeho pohřeb byl nejprve zakázán, 
nakonec ale přesto proběhl za dozoru StB. Většina jeho přátel neměla odvahu 
se ho zúčastnit a společnost se tehdy definitivně rozdělila na tu většinu, 
která podlehla normalizaci a menšinu těch, ze kterých se stali disidenti.
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MILAN KUNDERA (1929)MILAN KUNDERA (1929)
Světoznámý spisovatel Milan Kundera byl dvakrát členem KSČ. Poprvé do ní 
vstoupil v roce 1948 a o dva roky později z ní byl za „protistranickou čin-
nost“ vyloučen, podruhé byl přijat v roce 1956 a byl definitivně vyloučen 
v období nastupující „normalizace“ po roce 1970. Od roku 1975 žije Kundera 
v zahraničí, zejména ve Francii. 

V roce 2008 se stal Milan Kundera subjektem závažného obvinění. Časopis 
Respekt v čísle z 13. 10. 2008 zveřejnil článek Adama Hradilka z Ústavu pro 
studium totalitních režimů, vyhodnocující nález policejního záznamu praž-
ské policie ze 14. 3. 1950.4 Týká se tehdy 22letého „agenta – chodce“ Miroslava 
Dvořáčka, vyslaného ze západního Německa do Prahy se špionážním posláním. 
Dvořáček v Praze zahlédl svou někdejší dívku Ivu Militkou a udělal tu chy-
bu, že ji oslovil a pak dokonce přijal její pozvání přespat na vysokoškolské 
koleji a nechal si u ní zavazadlo. Militká to pověděla svému novému part-
nerovi a pozdějšímu manželovi Miroslavu Dlaskovi, který věděl, že Dvořáček 
emigroval do Německa a že je v Praze nelegálně. Poté se údajně Dlask sešel 
s tehdy 21letým Milanem Kunderou a řekl mu o této záležitosti. V dochovaném 
hlášení, které Adam Hradilek našel v archivech Ústavu a publikoval, se vy-
skytuje jméno Milana Kundery. Hradilek z něj dovodil, že se Milan Kundera, 
tehdy student pražské FAMU a funkcionář kolejní samosprávy, v tento den 
dostavil na policii a udal Miroslava Dvořáčka, který v tehdejším Českoslo-
vensku působil jako agent – chodec vyslaný západním Německem. Ten byl na 
základě tohoto udání zatčen a odsouzen v září 1950 za zběhnutí, vyzvědačství 
a velezradu. Prokurátor mu navrhoval trest smrti, nakonec byl Dvořáček od-
souzen k 22 letům těžkého žaláře, pokutě 10 tisíc korun, propadnutí veškeré-
ho majetku a ztrátě občanských práv na dobu deseti let. Největší část trestu 
si Dvořáček odpykal v táborech Vojna a Bytíz u Příbrami. Propuštěn byl po 
14 letech vězení s podmínkou do roku 1970. V srpnu 1968 Dvořáček i s rodinou 
emigroval do Švédska.

4  „OVNB 6 odd. II Praha 6. V Praze dne 14. 3. 1950: Dnešního dne o 16 hodině do-

stavil se ke zdejšímu oddělení studující Milan Kundera nar. dne 1. 4. 1929 v Brně, 

bytem v Praze VII, Studentská kolej, Tř. Krále Jiřího VI. a udal, že v této koleji 

bydlí studentka Iva Militká, která sdělila studujícímu Dlaskovi s téže koleje, že 

téhož dne se sešla na Klárově v Praze s jistým známým Miroslavem Dvořáčkem. Tento 

prý si k ní dal do úschovy 1 kufr s tím, že si pro něj přijde během odpoledne dne 

14. 3. 1950. Na základě tohoto hlášení odešel na místo vstržm. Rosický společně se 

stržm. Hantonem, kde provedli prohlídku kufru, ve kterém byly 2 klobouky, 2 páry 

rukavic, 2 brýle proti slunci a krabička krému. Podle prohlášení Militké Dvořáček 

měl zdánlivě sběhnouti z vojny a snad měl býti od jara minulého roku v Německu, 

kam ilegálně odešel. Nahlédnutím do knihy pátrání bylo zjištěno, že týž jest hle-

dán KNVB odd. IV v Plzni pod. č. E 2434/49-IV k zatčení. Na základě tohoto zjištění 

zůstali výše uvedení orgánové ve studentské koleji střežit v pokoji uvedené Milit-

ké. Kolem 20 hodiny se jmenovaný Dvořáček skutečně do tohoto pokoje dostavil a byl 

zatčen. Při osobní prohlídce u něho byl nalezen občanský průkaz na jméno Miroslav 

Petr, o kterém Dvořáček prohlásil, že jej dostal v Německu od jisté Fy, která jej 

poslala do Československa za účelem navázání obchodních styků této Fy s minister-

stvem techniky. Týž měl vejíti ve styk s jistým Ing. Solmanem z Vršovic Tolstého 

ulice č. 4, který jest na tomto ministerstvu zaměstnán. [podpis]: Jar. Rosický“
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Hradilkův text se setkal s obrovským zájmem českých i zahraničních médií.5 
Vzápětí se vyrojily spekulace, hledající souvislosti mezi tímto případem 
a zápletkami některých Kunderových literárních děl, ve kterých hraje roli 
udání. Sám Kundera označil tvrzení za lež a prohlásil, že si nedokáže vy-
světlit, jak se jeho jméno do záznamu dostalo. Kundery se okamžitě zastali 
čeští i zahraniční spisovatelé (mj. Václav Havel, Ivan Klíma, Pavel Kohout, 
Salman Rushdie, Philip Roth, Yasmina Reza, Gabriel García Márquez, Orhan 
Pamuk) a nejrůznější instituce, jako např. Akademie literatury české, nebo 
Festival spisovatelů. Ústav pro studium totalitních režimů, který je tr-
nem v oku řadě politických stran, politiků a dalších osobností, byl v tom-
to případě právem silně kritizován z mnoha stran za publikaci informací, 
nedostatečně podložených fakty a se závažnými důsledky vůči mezinárodně 
respektovanému spisovateli.6 Svědectví v Kunderův prospěch vydal hned dva 
dny po vydání Hradilkova textu literární historik PhDr. Zdeněk Pešata.7 
Podle jiného svědectví bývalého kriminalisty Aloise Paška8 navíc Kundera 
mohl být uveden jenom namátkou jako zástupce studentů a oznámení na policii 
mohlo být motivováno hledáním pachatele trestných činů kriminální povahy, 
který se v té době na studentské koleji skrýval, takže Miroslav Dvořáček 
mohl být odhalen náhodně a bez úmyslného zásahu Kundery. 

Případ rozdělil veřejnost na dva tábory, z nichž jeden pochybnosti o Kun-
derově vině odmítá a ten druhý ji popírá. Celý spor nebyl dosud spolehlivě 
vyšetřen a ani Adam Hradilek zatím nevydal obsáhlejší studii, jejíž vydání 
v časopise Respekt ohlásil v roce 2008. Jisté však je, že v něm hrála velmi 
negativní roli senzacechtivá média, publikující chybně interpretované, ne-
ověřené či neúplně doložené informace a vycházející z údajů, které mohly být 
v některých případech dokonce vyrobeny přímo představiteli StB. Jak napsal 
spisovatel Josef Škvorecký: „StB a SNB byly všemocné, nekontrolované a ne-
kontrolovatelné organizace. Kdo věří jejich záznamům jako Písmu svatému, je 
podle mě idiot.“

5  viz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zat%C4%8Den%C3%AD_Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1%C4%8Dka

6  Za všechny např. Pavel Kosatík: Kundera, náš „sprostý podezřelý“, Hospodářské 

noviny 16. 10. 2008

7  MF Dnes, 15. 10. 2008. Podle něj udal Miroslava Dvořáčka Kunderův tehdejší 

přítel Miroslav Dlask (řekl o tom Pešatovi), o pobytu Miroslava Dvořáčka se do-

zvěděl od své přítelkyně Ivy Militké, u které Dvořáček plánoval přenocovat. Iva 

Militká-Dlasková na to reagovala úvahou, že Dlask mohl požádat Kunderu, aby na 

stanici došel. 

8  Právo, 13. 11. 2008.
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JOSKA SKALNÍK (1948)JOSKA SKALNÍK (1948)
Výtvarník a grafik Joska (Josef) Skalník se po celou dobu tzv. „normalizace“ 
pohyboval na nezávislé scéně, mj. byl redaktorem samizdatových Lidových no-
vin a časopisu Revolver Revue a spoluzakladatelem a místopředsedou Jazzo-
vé sekce, nezávislé organizace provozující alternativní akce, nepřátelsky 
vnímané komunistickým režimem. V roce 1986 byl souzen v procesu s Jazzovou 
sekcí a odsouzen podmíněně na 3 roky.9 Díky svému zaměstnání jako jevištní 
výtvarník v Činoherním klubu byl přítomen na zakládající schůzce Občanské-
ho fóra, která se v tomto divadle konala 19. 11. 1989. Po zvolení jeho přítele 
Václava Havla prezidentem republiky v prosinci 1989 se stal Skalník členem 
skupiny jeho poradců a během jara 1990 na prezidentovu výzvu vytvořil no-
vou podobu československého státního znaku.

Ústav pro studium totalitních režimů zveřejnil10 v roce 2009 informaci, 
že Joska Skalník byl od roku 1982 agentem StB (pod krycími jmény „Ohio“, 
„Black“ a od 4. 6. 1989 „Gogh“). Podle spisu s registračním číslem 24 116 Skal-
ník opakovaně dodával StB důležité informace, mj. o založení Občanského 
fóra, kterého se osobně účastnil. V době tzv. Sametové revoluce v roce 1989 
měl Václav Havel v malířově ateliéru tajnou kancelář, kterou StB s vědo-
mím Josky Skalníka odposlouchávala. 6. 12. 1989 byl na 1. oddělení 1. odboru 
II. správy SNB celý Skalníkův svazek zničen, včetně složek finančních do-
kladů, vlastnoručních zpráv a kopií pomocných písemností. Dřívější spolu-
pracovník Václava Havla Jiří Křižan tvrdí, že Skalník se na jaře 1990 ke 
spolupráci s StB doznal, a kvůli tomu pak musel odejít z Pražského hradu, 
kde v té době působil. Tou dobou podle Křižana ještě existoval Skalníkův spis 
a výtvarník pod tíhou důkazů rezignoval. 

Proti nařčení ze spolupráce se Skalník v roce 2009 bránil na internetovém 
portále Lidovky.cz tvrzením, že nedonášel StB informace o vzniku Občanské-
ho fóra. Podklady z Ústavu pro studium totalitních režimů, z nichž takové 
informace vyplývají, označil za nekompletní. Své nařčení odmítl a tvrdil, že 
kontakty s příslušníky StB vždy považoval za vynucené a že je hluboce pře-
svědčen, že nikomu neublížil. O konkrétní podobě kontaktů s StB a dobových 
souvislostech se chystá napsat knihu.

9  Jazzová sekce pořádala i po zákazu své činnosti alternativní kulturní progra-

my, pořádaly výstavy, přednášky a koncerty. V září 1986 policie zatkla její čelné 

představitele Karla Srpa, Josku Skalníka, Vladimíra Kouřila ad. Soudní líčení se 

konalo v březnu 1987 za významné pozornosti disidentů i zahraničních noviná-

řů. Členové Jazzové sekce byli obviněni z nedovoleného podnikání. Nakonec dostali 

poměrně nízké tresty (Srp 16 měsíců, Kouřil 10 měsíců, Huňát, Skalník a Křivánek 

dostali podmínku). Během procesu byly v zahraničí organizovány petiční akce, kte-

ré podpisem podpořili například Arthur Miller, William Styron, Paul McCartney, 

Sting, Phil Collins či Andrew Lloyd Webber.

10  Ivana Koutská, Vojtěch Ripka, Pavel Žáček (vyd.) Občanské fórum, den první, 

Praha 2009
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FARÁŘ JOSEF TOUFAR (1902 – 1950) A ZÁZRAK V ČÍHOŠTIFARÁŘ JOSEF TOUFAR (1902 – 1950) A ZÁZRAK V ČÍHOŠTI1111

Farář Josef Toufar se narodil ve vesnici Arnolec u Polné do rodiny sedláka 
a hospodského. Ke studiu gymnázia, které tvořilo nutný předstupeň vysně-
ného studia teologie, se dostal až po úmrtí otce v roce 1928, tedy ve svých 
26 letech. V  letech 1935 – 1940 studoval na Biskupském semináři v Hradci 
Králové a 29. 6. 1940 byl ve věku 38 let vysvěcen na kněze. Díky svému rol-
nickému původu rozuměl velmi dobře svým farníkům ve svých obou působištích, 
malých obcích Zahrádka (1940 – 1948) a Číhošť (od 1. 4. 1948), vycházel ale 
výborně i s ostatními obyvateli své obce a pomáhal jim. V obou obcích vý-
razně rozšířil počet věřících a intenzivně spolupracoval zejména s mládeží. 
To samozřejmě vadilo představitelům komunistického režimu v Českosloven-
sku, kteří měli od převratu v únoru 1948 omezení vlivu katolické církve 
na seznamu svých hlavních úkolů. Dalšími byla likvidace nekomunistické-
ho protinacistického odboje (reprezentovaná procesem s Miladou Horáko-
vou a její popravou 27. 6. 1950), likvidace českých a slovenských legionářů 
z 1. a 2. světové války (reprezentovaná popravou generála Heliodora Píky 
21. 6. 1949) a likvidace sokolského hnutí v průběhu roku 1948. O něco po-
zději k nim přibylo ještě odstranění tzv. „vnitřních nepřátel” uvnitř Komu-
nistické strany, jehož nejvýraznější obětí se stal v listopadu 1952 zatčený 
a 3. 12. 1952 spolu s dalšími 10 odsouzenými popravený někdejší člen ÚV KSČ 
Rudolf Slánský. Na druhé straně pohrozil papež Pius XII exkomunikací ne-
jen věřícím komunistům (podle dobových statistik bylo v roce 1949 cca 65 % 
komunistů věřících), ale také kněžím, kteří vstoupí do tzv. Katolické akce 
(tu založil komunistický režim v červnu 1949 a příkazem vyžadoval, aby se 
všichni katoličtí kněží stali jejími členy). V atmosféře zostřujícího se boje 
mezi komunistickým režimem a nejvyššími představiteli katolické církve se 
dostávali kněží často do situací, které byly jen obtížně řešitelné, popř. zce-
la neřešitelné. A právě v tuto dobu se přihodilo něco, co svou dvojznačností 
mohlo stejně tak pomoci, jako naopak ublížit oběma antagonistickým stranám.

Při Toufarově kázání na třetí adventní neděli 11. 12. 1949 spatřilo a pozdě-
ji písemně dosvědčilo 19 účastníků mše, jak se při slovech: „Uprostřed vás 
stojí ten, kterého neznáte“ několikrát pohnul kříž na oltáři. Toto se podle 
dalších svědectví opět opakovalo při některých dalších bohoslužbách, jako 

11  Hlavní literatura a prameny: Jiří Brabenec: série článků v Lidové demo-

kracii v roce 1968; Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli, Praha 2012; Mi-

loš Doležal: Uprostřed stojí ten, kterého neznáte, ČRo 9. a 16. 12. 2009; Běda tomu, 

skrze nějž přichází pohoršení, ČT 1950, režie Přemysl Freiman; Jiří Žák: Exkomu-

nikace, zázraky, sabotáže: Od Krakova přes Čihošť k Banské Bystrici, Praha 1950; 

Václav Hodač: Číhošťský zázrak, Ministerstvo informací a osvěty Praha 1950; Fran-

tišek Drašner: Číhošťský zázrak. Zpráva o P. Josefu Toufarovi, Praha 2002; Boři-

voj Čelovský: Strana světí prostředky, Tilia 2001; Stanislava Vodičková: Uzavírám 

vás do svého srdce: životopis Josefa kardinála Berana, Brno/Praha 2009;  Karel 

Kaplan: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993; Martina 

Kodýdková: Číhošťský případ a jeho role ve vztazích mezi československým státem 

a římskokatolickou církví v 50. letech, Masarykova univerzita 2009; Johana Pižlo-

vá: Naratologická analýza reflexe kauzy číhošťský zázrak v dobovém tisku, Masa-

rykova univerzita 2011; vlastní studium archívů kanceláře prezidenta republiky, 

Ministerstva vnitra ČR a dalších.
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např. na Boží hod 25. 12. 1949. Farář sám pohyb kříže za svými zády ani jed-
nou nezaznamenal. Pověst o neobvyklém úkazu se rychle rozšířila po blízkém 
i vzdálenějším okolí a tak do Číhoště přicházelo do kostela stále více náv-
štěvníků, kterým farář na požádání ukazoval nahnutý kříž. Když jejich počet 
stoupl nad únosnou míru, sepsal Toufar informaci o nevysvětlitelném jevu 
na papír a vyvěsil ho v kostele včetně nákresu pohybu kříže, který nechal 
také vyfotografovat a fotografie rozdával zájemcům. 

Zvýšený zájem o kostel v Číhošti (mezi návštěvníky byli čím dál tím častěji 
i významní představitelé církve včetně papežského nuncia Ottavia de Livy) 
a možné důsledky vzniku poutního místa v době vyostřujícího se boje komu-
nistického režimu proti katolické církvi přiměly představitele státu a tzv. 
církevní komise k rozhodnutí zapojit do věci StB. Pracovníci StB navštívili 
faráře Toufara večer 28. 1. 1950 na jeho faře, představili se jako novináři 
a chtěli vidět kříž. Po odchodu z fary ho donutili nastoupit do přistaveného 
vozu a odvezli ho do utajovaného vězení ve Valdicích. Tam byl po několik 
týdnů vyslýchán a brutálním fyzickým násilím nucen k podpisu falešného 
přiznání, že přiměl kříž k pohybu za pomoci mechanického zařízení, vedou-
cího od kazatelny až k oltáři. Nejbrutálnější z vyšetřovatelů, teprve 26letý 
Ladislav Mácha, faráře Toufara bil po celém těle, mučil ho nedostatkem 
spánku a podáváním přesolené stravy. Pod hrozbou neúspěchu odjeli Máchovi 
spolupracovníci (včetně prokurátorky Ludmily Brožové Polednové, která je 
známější svým pozdějším podílem na procesu s Miladou Horákovou  a spol.) do 
Číhoště a vynutili si tam hrozbami svědectví pěti chlapců o údajné Toufa-
rově homosexualitě a jeho pedofilních sklonech. Farář byl dokonce donucen 
účinkovat v propagandistickém pseudodokumentárním krátkometrážním filmu 
Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (režie Přemysl Freiman), jehož 
účelem byla diskreditace katolické církve a zastrašení věřících. Estébá-
ci v něm vytvořili z lanek a kladek mechanismus, jímž měl farář pohybovat 
křížem na oltáři. Toufar, kterého přivezli po krutém mučení k rekonstrukci 
do kostela, nedokázal ani vystoupit na kazatelnu, zhroutil se a omdlel (jeho 
roli ve filmu pak místo něj zastal figurant). Byl okamžitě odvezen do Borův-
kova sanatoria v Legerově ulici v Praze. Film byl po jeho smrti promítán 
v obrovském počtu kopií ve většině kin v tehdejším Československu, musel ale 
být rychle stažen, protože obsahoval věcné chyby, kterých si věřící všimli 
(příslušníci StB zamaskovali narafičený systém lanek květinami, ale při 
adventní mši se na oltář květiny nedávají).

Toufarův zdravotní stav po převozu do státního sanatoria v Legerově ulici 
popisují všechny dochované dokumenty jako strašlivý. „Stopy po týrání byly 
stále patrny na dolních končetinách, které byly od konečků prstů na nohou 
až k trupu jednou modrou podlitinou, takže na nich nebylo ani jediné bílé 
místo nebo alespoň světlá skvrna.“ 12 „Toufar vypadal strašně zle. Nepodobal 
se ani člověku. Byl celý zchátralý, hubený, tváře měl propadlé, strhané rysy 
v obličeji, oteklé a rozpraskané rty a měl takovou divnou barvu v obličeji 

12  Roman Stehlík, velitel církevního referátu StB, Doležal str. 193
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a stejně tak i na těle, přesně řečeno byl celý žlutý. V obličeji měl nějaké 
modřiny, modřiny jsem viděl i na těle, pamatuji se, že především na rukou 
i stehnech, myslím, že i na zádech. Bylo mi jasné, že byl hodně zbit. Byl v ja-
kési agónii. Třásl se a pronášel jakési vzdechy. Zřejmě měl strašné bolesti. 
Všiml jsem si, že rukama si stále sahal na břišní krajinu. Prostě byl k ne-
poznání ve srovnání s tím, když jsme ho před měsícem zatýkali. Jeho jméno po-
kud vím během celého pobytu v nemocnici nepadlo. Na bílém prostěradle jeho 
tělesný stav vypadal ještě hůře než předtím.“ 13 Po neúspěšné operaci Toufar 
25. 2. 1950 zemřel, oficiální zpráva udávala jako důvod smrti prasknutí vře-
du na dvanácterníku. Toufarovo tělo bylo po pitvě okamžitě převezeno na 
hřbitov v pražských Ďáblicích, kde bylo 27. 2. 1950 beze svědků uloženo do 
hromadného hrobu bez označení.

Toufarova nečekaná smrt donutila režim změnit taktiku. Namísto připravo-
vaného procesu uspořádal ministr vnitra Václav Nosek 6. 3. 1950 tiskovou 
konferenci, na které jednak představil film Běda tomu, skrze něhož přichází 
pohoršení, jednak přednesl tiskovou zprávu následujícího znění:

„Před vánočními svátky minulého roku se rozšířila zpráva, že v Číhošti u Led-
če nad Sázavou došlo v tamním kostele při kázání k ´zázračnému´ vychylování 
kříže na svatostánku. Z popudu okolního obyvatelstva, které vyjadřovalo své 
pochybnosti a podezření o pravosti zázraku v číhošťském kostele, a vzhledem 
k šířící se rozvratné propagandě, že zázračný kříž zůstal obrácen k zápa-
du, že je to znamení blížícího se politického převratu, války apod., věnovala 
státní bezpečnost pozornost této nové formě podvratných akcí vysoké církevní 
hierarchie. […] Při ohledání místa se našly různé zahnuté hřebíky a jiné 
detaily, které zvyšovaly podezření, že tzv. zázrak v Číhošti je podvod a zne-
užívání citů prostých věřících lidí. Na základě tohoto důvodného podezření 
přistoupila státní bezpečnost k prošetření ,zázračného znamení kříže´. Dosud 
bylo zjištěno, že tzv. zázrak v Číhošti je kejklířským podvodem, provedeným 
v podstatě primitivním a jednoduchým mechanismem. Provedená rekonstrukce 
celého mechanismu číhošťským farářem, kterou brzy uvidíte na plátnech na-
šich biografů, to jasně dokázala. Mechanika pohybu kříže byla konstruována 
takto: Volně postavený nepřibitý dřevěný křížek na plochém  podstavci za ta-
bernakulem byl zajištěn gumičkami tak, aby se nestáčel při výkyvech.

Připevněním spirálového ocelového pera ke křížku z pravé strany byl tento 
stažen a držen ve vychýlení doprava. Slaboučkým ocelovým drátem (asi jako 
houslová struna), vedeným podle instalace elektrického osvětlení v kostele, 
které proti předpisům není ve zdi, leč na povrchu, bylo možno přímo z kazatel-
ny podle předem vyzkoušeného a natrénovaného způsobu držeti kříž ve svislé 
poloze očkem tohoto drátu na hřebíku. Uvolněním o jednu smyčku bylo možno 
popustit křížek spirálovitému peru, jež křížek vychýlilo doprava a zpětným 
tahem k další smyčce bylo možno křížek vychýlit doleva. Toto vychylování se 
mohlo libovolně opakovat. Montáž na kříži byla maskována umělými květy, 
které tvořily současně ozdobu svatostánku. Slaboučký ocelový drát, byl v šeru 
kostela prakticky neviditelný. Přesto byl maskován vnějším elektrickým 

13  Robert Skerl z kanceláře náčelníka StB, Doležal str. 193
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vedením a částečně skrytý oltářem a obrazy v kostele. Farářova ruka, která 
pohybovala se zařízením, byla pak ještě skryta třemi knihami, položenými na 
zábradlí kazatelny, a to evangeliem, knihou snubních ohlášek a knihou služeb 
božích. […] Jasně se ukázalo, že tzv. zázrak v Číhošti měl být jen začátkem 
dalekosáhlé rozvratné provokace vysoké katolické církevní hierarchie ve 
službách Vatikánu. Do této rozvratné činnosti byli ihned, kromě kléru, zapo-
jeni bohoslovci z Hradce Králové jako osvědčení šiřitelé a kurýři rozvratné 
práce ve službách známého kolaboranta s nacisty, královéhradeckého biskupa 
Dr. Mořice Píchy. […] Opat Tajovský […] na to řekl: ,Je to znamení vítězství 
kříže nad marxismem! ´ […] Jeden z […] lokajů vysoké církevní hierarchie, 
číhošťský farář Josef Toufar mimo kejklířského podvodu s křížkem vypověděl, 
že po únorovém vítězství před dvěma léty začal se zabývat myšlenkou aktivní 
protistátní činnosti. […] Kromě politického efektu počítal i s tím, že Číhošť 
bude prohlášena za veliké poutní místo, z čehož vyplyne obohacení farnosti 
a zvýšení jeho požitků. […] Číhošťský podvod je provokací vysokého katolic-
kého kléru ve službách politiky Vatikánu […], který by posílil boj vysoké 
katolické církevní hierarchie s lidově-demokratickým režimem. K tomu úče-
lu bylo zneužito pro věřící lid posvátného symbolu kříže. Tak zvaný ,zázrak´ 
v Číhošti byl podvodně konstruován a organizován za účelem ,zvroucnění 
náboženského citu´ a zneužití tohoto citu prostého věřícího lidu proti li-
dově-demokratickému zřízení. Případu Číhoště musí být propagačně co nejvíce 
využito. V souvislosti s tzv. zázrakem má být pranýřován iniciátor – Vatikán 
a biskupové, přičemž vlastní útok má být zaměřen na [tajemníka papežské nun-
ciatury Ottavia] de Livu. Vyvrcholením této kampaně bude prohlášení de Livy 
za personu non grata tak, aby musel opustit území republiky. Prosím tisk, aby 
pomohl vysvětlovací kampaní rozjasňovat našemu lidu pravou podstatu těchto 
výmyslů a lží. Úřady vykonávají vše, aby zabránily rozšiřování středověkých 
pověr a podvodů a odhalily jejich osnovatele. Na našem tisku je, aby nám 
v této akci pomohl, za což předem vzdávám upřímné díky.“ 14

Číhošťský zázrak měl prosáknout dokonce i do lidové tvořivosti, jak proz-
razuje báseň, publikovaná 11. 3. 1950, tedy jen dva týdny po Toufarově smr-
ti a čtyři dny po Noskově tiskové konferenci v Lidových novinách:15  

Ten číhošťský kostelíček,
Ten číhošťský kostelík,
není kostel ledajaký,
vždyť v něm slavný „zázrak“ vznik‘.
V něm se křížek nad oltářem
točil zleva doprava,
žasnou zbožní pozemšťané,
rozum jim stát zůstává.

14  Pižlová (str.19): Kauze číhošťský zázrak se věnovaly celostátní deníky Rudé 

právo (11 článků), Svobodné slovo (12 článků), Mladá fronta (5 článků), Lidová de-

mokracie (9 článků) a Práce, dále pak týdeník Katolické noviny (8 článků). Úplný 

seznam analyzovaných článků s kompletními bibliografickými údaji je uveden v po-

užité literatuře.

15  Týdenní rozhlásek LN 11. 3. 1950, zkratka „zsa“
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Komunistický režim přiznal smrt faráře Toufara (bez vysvětlení případu 
a odsouzení byť i jen těch nejprokazatelnějších viníků) až v roce 1953.

Žehnali se, divili se,
načež opat z Želivi
do Číhoště rychle jede,
že se také podiví.
Vzápětí pak živý Mrtvý
u zázraku prodlívá,
ten, co s ním je, zve se římsky
Ottavio de Liva.

Když však zázrak, tak už zázrak,
žasnout chce i SNB.
Snad se křížek nad oltářem
uniforem nelekne.
Nelekl se, otáčí se
na Východ i na Západ.
Z kazatelny po zdi běží
ocelový tenký drát.

Číhošťskému velebníčku
je však přitom tuze zle,
když je zřejmé, že mu sloužil
Spasitel co pimprle.
Z Číhoště on na ten způsob
nové Lourdy chtěl prý mít,
na ruku však – čti už výše –
také různým pánům jít.

Krom toho, že kapitálek
ždímat mínil z věřících,
reakci a kapitálu
sloužil tento sloužící.
Teď číhošťský kostelíček
dál zas klidně v dálky zří.
Z a t o č i t  teď bude třeba
s padouchy a šejdíři.
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PÄŤ PRÍBEHOV – RUMUNSKOPÄŤ PRÍBEHOV – RUMUNSKO
Gianina Cărbunariu

VZBURA BRAŠOVSKÝCH ROBOTNÍKOV – 15. NOVEMBER 1987VZBURA BRAŠOVSKÝCH ROBOTNÍKOV – 15. NOVEMBER 1987
Protesty nespokojných robotníkov, ktoré sa postupne zmenili na revolúciu 
proti celému systému, boli prvou väčšou udalosťou predznamenávajúcou zvrh-
nutie diktatúry Nicolae Ceauşesca, prezidenta socialistického Rumunska. 
Osemdesiate roky v Rumunsku poznačila „racionalizácia“ dostupnosti po-
travín, elektrickej energie, znižovanie platov robotníkov. Ceauşescov plán 
rýchlo splatiť zahraničné dlhy doviedol krajinu do katastrofálneho stavu. 
Vláda sa túto situáciu pokúšala zakryť propagandou, ktorá mala obyvateľ-
stvu navodiť obraz o bezprecedentnom ekonomickom pokroku. Medzi rumunskou 
realitou osemdesiatych rokov a fikciou produkovanou v tlači sa vytvorila 
obrovská priepasť. 

„Racionalizácia“ týkajúca sa potravín radikálne obmedzila ich dostupnosť. 
Ani tie malé množstvá, vydávané na lístky podľa počtu členov domácnosti, sa 
nedodávali v potrebnom objeme a ľudia na ne museli čakať v zástupoch ťaha-
júcich sa niekedy aj tristo metrov. Tieto stovky ľudí v radoch sú výstižným 
obrazom obdobia, v ktorom bolo hlavným záujmom obyvateľov fyzicky prežiť. 
Ceauşescov komunistický režim „kopol“ drastickými šetriacimi opatreniami 
práve do tých, ktorých záujmy chcel v najvyššej miere zastupovať – do ro-
botníkov. V roku 1984 sa „racionalizovali“ aj dodávky elektrickej energie: 
domácnosti nesmeli prekročiť istú kvótu spotreby a aby sa táto spotreba 
obmedzila, od 10. novembra sa výrazne zdražila elektrina aj plyn a dodávky 
elektrickej energie do domácností sa v hodinových intervaloch prerušovali. 
Vypínala sa denne od polnoci až do nasledujúceho rána, ale aj v niektorých 
poludňajších hodinách. 

Dokumenty tajnej polície Securitate o vzbure robotníkov v Brašove sú síce 
útržkovité, jasne však dokazujú, že režim vzburu nevnímal ako sociálnu 
a politickú revoltu, ale iba ako „hnutie výtržníkov“. Vtedajšia oficiálna 
interpretácia hovorila o „zapletení zahraničných agentúr“ a „násilníctve 
skupiny výtržníkov“. Spis č. 101 o vzbure, ktorá sa rozpútala v brašovskom 
automobilovom závode, obsahuje zoznam stoviek vyšetrovaných osôb, charak-
terizovaných ako „skupina ľudí nepriateľských voči zákonom, degenerované 
živly, ktoré často požívajú alkoholické nápoje, pochádzajú z rozvrátených 
rodín...“ 

Sled udalostí z 15. novembra 1987, ako aj z následných krutých represá-
lií, sa podarilo zrekonštruovať vďaka svedectvám účastníkov. Nachádzajú 
sa v rumunskom archíve Ústavu pre výskum zločinov komunizmu. Renomovaní 
historici Marius Oprea a Stejărel Olaru vydali v roku 2002 štúdiu Deň, 
na ktorý sa nezabúda, ktorá sa venuje udalostiam v Brašove a objasňuje 
zásadné momenty – vzburu, zatýkanie a vypočúvanie, zinscenované procesy 
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s vypočúvanými a deportovanie 61 účastníkov vzbury. Všetky tieto udalosti 
objasňujú prostredníctvom zhromaždených ústnych svedectiev zúčastnených. 

15. november nebol bežným dňom – volilo sa do samospráv. Výsledky volieb 
však boli, samozrejme, už vopred jasné a samotný volebný akt bol teda vý-
znamovo úplne vyprázdnený. V noci zo 14. na 15. novembra robotníci Brašov-
ských automobilových závodov z nočnej zmeny prestali pracovať a žiadali od 
nadriadených vysvetlenie, prečo im už tretí raz o 30 percent znížili pla-
ty. Svedectvo robotníka Vasila Bădina opisuje všeobecnú náladu účastníkov 
vzbury: „Keď som prišiel do práce a zbadal tú trochu peňazí, ktoré som si mal 
vyzdvihnúť, uvedomil som si, že mi nevystačia ani na jedlo pre deti, nieto 
ešte na oblečenie. Povedal som si, že stroj nenaštartujem. Nemal som prečo 
robiť – nemal som najmenšiu motiváciu.“ (...) „Naše dve deti boli vtedy ešte 
dosť malé, mali osem a deväť rokov. Keď som robil v druhej zmene, z roboty 
som išiel rovno do potravín a postavil som sa do radu na mlieko. Bolo päť, 
šesť hodín ráno, potom som išiel kúpiť ešte prídel oleja a domov som prišiel 
okolo ôsmej, deviatej. Nehovoriac o nedostatku elektriny a teplej vody. Celá 
krajina bola nespokojná.“ 

Brašovská robotnícka vrstva bola osobitá, pretože mnohých robotníkov do 
mesta privážali z moldavských dedín. Sociálne boli na tom ešte horšie ako 
ostatní obyvatelia Brašova. Bývali v hygienicky a zdravotne nevyhovujú-
cich ubytovniach, ktoré nemali ani také základné vybavenie ako pitná voda 
a kúrenie. 

V noci zo 14. na 15. novembra sa robotníci pokúsili po skupinách diskutovať 
s nadriadenými a žiadať od nich plnenie svojich práv. Ráno sa k nim pridali 
aj robotníci z iných oddelení a ďalší, ktorí prišli do prvej zmeny. Vedenie 
nebolo schopné odpovedať na požiadavky protestujúcich. Tí – asi tristo až 
štyristo ľudí – sa teda spontánne vybrali k radnici, aby tam predostreli 
svoje požiadavky. Po ceste sa k robotníkom pridávali aj miestni obyvatelia, 
takže vzbura, ktorá prepukla vo fabrike, sa rozšírila na celé mesto a zú-
častnili sa jej už tisícky ľudí. Keď sa sprievod dostal pred Okresný výbor 
Komunistickej strany Rumunska a k radnici, účastníci sa chceli rozprávať 
s kompetentnými. Primátor Brašova sa voči protestujúcim správal arogantne, 
preto ho začali biť. Frustrácia z nedostatku tých najelementárnejších vecí 
a arogancia komunistického aparátu v tej chvíli spôsobili výbuch a ľudia 
sa vhrnuli do radnice. Od sloganov typu „chceme chlieb“ sa prešlo k heslám 
„preč s Ceauşescom“, „preč s komunizmom“, „preč s diktatúrou“. Pálili vlajky 
Rumunskej ľudovej republiky, portréty Nicolae Ceauşesca hádzali von ok-
nami a jeden jeho ohromný portrét s rozmermi tri krát päť metrov spálili. 
V kanceláriách radnice demonštranti našli rôzne produkty, ktoré na trhu 
nejestvovali, čo ich hnev voči autoritám ešte znásobilo. Milícia a Securita-
te najskôr nereagovali, hoci medzi vzbúrenými robotníkmi boli infiltrovaní 
aj „sekuristi“ (agenti Securitate), ktorí dianie zaznamenávali. Securitate 
neskôr fotografie použila na identifikáciu účastníkov.

Nasledovala násilná intervencia poriadkových síl a prvý raz v komunis-
tickom Rumunsku boli použité vodné delá, slzotvorný plyn, gumené obušky 
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a projektily. Zatýkalo sa už v ten deň, väčšinou však 16. až 18. novembra. 
Zadržali viac než 180 ľudí a vypočuli okolo 300 ďalších. Vypočúvanie spre-
vádzali kruté bitky a psychický teror. 17. novembra presunuli väčšinu vy-
počúvaných do Bukurešti, kde ich vypočúvali ďalšie dva týždne. Príslušníci, 
ktorí viedli výsluch, sa najprv pokúsili zistiť, či v pozadí protestov ne-
boli zahraničné organizácie alebo isté osoby. Režim totiž nemohol priznať, 
že práve robotníci, teda tí, ktorých reprezentuje v prvom rade, revoltujú 
a požadujú dodržiavanie práv a slobôd. Vzbura brašovských robotníkov sa 
považuje za predvoj revolúcie v decembri 1989. 

 

SPIS „ŠTUDENT“ – MUGUR CĂLINESCU, 1981SPIS „ŠTUDENT“ – MUGUR CĂLINESCU, 1981
Mugur Călinescu (28. máj 1965 – 13. február 1985), šestnásťročný študent gym-
názia A.T. Laurian v meste Botoşani na severovýchode Rumunska sa rozhodol 
v septembri 1981 písať kriedou nápisy na plot, ktorý obkolesoval stavbu 
Odborárskeho domu kultúry a na steny budov v centre mesta. V ľuďoch chcel 
vyburcovať reakciu na zjavné porušovanie občianskych práv a slobôd, na 
katastrofálnu ekonomickú situáciu tých čias, a tak písal: „Chceme slobo-
du!“ „Chceme slobodné odbory!“ „Občania! Musíme si uvedomiť, akú úlohu máme 
v spoločnosti, a povedať rozhodné nie stavu vecí, aký u nás je!“ „V spriate-
lenom Poľsku si robotníci vydobyli skutočnú slobodu, majú slobodné odbory 
– Solidaritu, ktorá naozaj zastupuje ich práva, hoci majú podobné problémy 
s potravinami ako my.“ „Už v tejto krajine neznesieme biedu a bezprávie.“

O prípade Mugura Călinesca som sa dozvedela, keď som čítala Odevy kráľa 
v knihe Šesť spôsobov ako umrieť renomovaného historika a esejistu Mariu-
sa Opreu. Dokumentáciu prípadu urobili historici a aktivisti Mihai Bumbeş 
a Mihai Burcea, ktorí mi poskytli kópiu spisu „Študent“, rozhovor s Muguro-
vou mamou a s dvomi príslušníkmi Securitate, ktorí boli do prípadu zapojení. 
Obaja príslušníci vyhlásili, že čo sa týka metód výsluchu, nemajú žiadne 
výčitky svedomia, a že pracovali v súlade so zákonom.

Popri dokumentoch napísaných oficiálnym tónom vtedajšieho represívneho 
aparátu sú v dvestostranovom spise č. 738 o „Študentovi“ zachované vyhlá-
senia mladíka, ktorý napriek tlakom Securitate a nedostatku solidarity 
vo svojom okolí dokázal zostať verný svojmu presvedčeniu. Prvá časť spisu 
sa volá „Akcia Plot“ a obsahuje desiatky strán o plánovaných opatreniach, 
hlásenia, vytýčené úlohy, informácie podávané Securitate v Bukurešti, fo-
tografie nápisov na stenách v centre mesta. Všetky oddelenia Securitate 
v Botoşani, vrátane oddelenia boja proti terorizmu, boli zapojené do hľada-
nia autora týchto nápisov. Vykonali viac než 40 tisíc grafologických ana-
lýz obyvateľov mesta (vtedy malo okolo 65 tisíc obyvateľov) a obcí v okrese. 
Použili informátorov zo všetkých oddelení, stopovacích psov, hliadkovali 
a strážili v štvorzmennej prevádzke. Z dokumentov Securitate cítiť paniku 
– čas uteká a autora nápisov nie a nie chytiť. Krajným riešením je rozhod-
nutie „príslušne osvetliť“ centrálnu časť mesta, ktorá je z dôvodu šetrenia 
elektrickou energiou ponorená do tmy. Po viac než mesiaci chytia autora 
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nápisov, študenta Mugura Călinesca, keď v noci píše na plot obkolesujúci 
stavbu Odborárskeho domu kultúry. 

Už od prvej strany spisu „Študent“ je zrejmé, že príslušníci Securitate boli 
zmätení z mladíka, ktorý sa priznal, že je autorom nápisov, a ktorý svoje 
konanie odôvodnil slovami: „Toto rozhodnutie som urobil so zámerom prebudiť 
vedomie ľudí, umožniť im, aby spoznali pravdu a konali, aby sa búrili, aby 
sa dožadovali svojich nepriznaných práv a slobôd. Nápisy som písaval v noci, 
na opustených miestach, aby si ich ľudia mohli na druhý deň ráno prečítať 
a reagovať na to, čo som napísal. Považoval som to za užitočnú vec.“ 

Pod zámienkou domovej prehliadky agenti na druhý deň namontujú v prí-
tomnosti Mugurovej matky do ich bytu prostriedky operatívnej techniky. 
Budú odpočúvať rozhovory v domácnosti aj telefón. V spise sa nachádza vyše 
tridsať strán prepisov týchto záznamov. 

Po prvej noci na Securitate odviedli Mugura domov. Od toho momentu platí 
scenár, ktorý Securitate vypracovala pre prípady „nepriateľov ľudu“. Z Mu-
gura Călinesca sa stáva „objekt“: sledujú ho na ulici, volajú na výsluchy, 
niekedy ho zoberú večer z domu, inokedy rovno zo školy. V sídle Securitate 
vypočúvajú jeho matku a otca (rodičia sú rozvedení), príbuzných, spolužia-
kov, kamarátov zo školy. V prvej fáze výsluchov sa príslušníci Securitate 
snažia odhaliť, kto ho ovplyvnil, či mal komplicov a či je v spojení s no-
vinármi z Rádia Slobodná Európa v Mníchove. Chlapec vysvetľuje, že nekonal 
pre cudzí záujem, nikto ho neovplyvnil a nápisy písal sám, po nociach, počas 
prechádzok, ktoré mu odporúčal lekár, lebo mu diagnostikoval astmu. Jeho 
názory však ovplyvnilo Rádio Slobodná Európa – odtiaľ sa dozvedel o So-
lidarite v Poľsku či o rumunských Slobodných odboroch, založených v roku 
1979, ktoré o dva týždne Securitate rozpustila.

Jednou z najsilnejších častí spisu je stretnutie s otcom – ich rozhovor bol 
odpočúvaný a prepis založený do spisu. Otec, ktorý mal so synom chladný 
vzťah, mal zistiť podrobnosti o Mugurovej činnosti a „pozitívne ho ovplyv-
niť“. Je jasné, že ho inštruovala a za synom poslala Securitate, pretože 
na návštevu prišiel, kým mama nebola doma, a kládol rovnaké otázky, aké 
pri výsluchoch Mugurovi kládla Securitate vo svojom sídle. Napokon syn 
uprostred rozhovoru otcovi povie: „Vidíš, už hovoríš, akoby si bol jedným 
z nich!“ 

V spise sa nachádzajú aj hlásenia od osôb, ktoré prichádzali s Mugurom do 
kontaktu, dvaja spolužiaci a jeden profesor. Jednou z praktík Securitate 
bolo nahovárať neplnoletých na spoluprácu ešte v čase ich stredoškolské-
ho štúdia (jestvujú aj prípady „regrutovania“ počas základnej školy). Tieto 
praktiky sa zdôvodňovali „potrebou chrániť mládež pred škodlivými vplyvmi“. 
Príslušník, ktorý v Călinescovom prípade viedol výsluchy a bol šéfom odde-
lenia pre vzdelávanie, priznal, že v 80. rokoch mal medzi študentmi a pro-
fesormi niekoľkých stredných škôl v malom provinčnom meste asi stotridsať 
informátorov. Vypovedá to o totálnom nedostatku zábran v mašinérii, ktorá 
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neváhala verbovať deti a mládež. Jav, ktorý je dodnes, toľko rokov od revo-
lúcie 1989, veľmi málo prebádaný a analyzovaný. 

Securitate nechcela z Călinescovho činu urobiť prípad, preto sa rozhodla 
študenta „rehabilitovať“: v triede ho podrobili kritike zo strany spolu-
žiakov a profesorov, po nej zorganizovali schôdzu s profesormi, tajomníkmi 
Zväzu socialistickej mládeže, tajomníkmi Komunistickej strany Rumunska, so 
školskými inšpektormi a príslušníkmi Securitate. Schôdzu nahrávali a jej 
prepis sa nachádza v spise: je to akési verejné lynčovanie študenta a jeho 
matky. Mugur tu vystupuje ako „nepriateľ ľudu“, každý zo zúčastnených ho 
obviňuje a odsudzuje, on však zostáva verný svojmu presvedčeniu. Keď sa ho 
jeden zo zúčastnených profesorov spýta, čo cítil, keď nápisy písal, odpovedá: 
„Úľavu.“ Záver diskusie je jasný od jej začiatku, študent dostane príleži-
tosť spoločensky sa rehabilitovať. „Rehabilitácia“ však v skutočnosti bola 
spoločenskou smrťou – spolužiaci i profesori na neho hľadeli podozrievavo 
a odvrátili sa od neho aj všetci kamaráti. 

V roku 1983 Mugur ochorel na leukémiu, zomrel začiatkom roka 1985. Zo sy-
novej predčasnej smrti jeho mama viní Securitate. 

Je to exemplárny prípad. Mugur Călinescu bol dospievajúci mladík z malého 
mesta. Nebol známy, ľudia o jeho činoch nevedeli, nemohli mu prejaviť podpo-
ru. Mugur to vedel. Zo spisu jasne vyplýva, že svoju osamelosť pred systémom 
si uvedomoval. Mnohé z myšlienok, ktoré napísal v roku 1981, sú platné i pre 
dnešnú spoločnosť. 

PRÍPAD DORIN TUDORAN PRÍPAD DORIN TUDORAN 
Dorin Tudoran je básnik a novinár, jeden z najvýznamnejších disidentov 
rumunského komunistického režimu. Bol členom Spolku spisovateľov, známym 
spisovateľom a žurnalistom, ktorý verejne kritizoval spoločenské, politic-
ké a ekonomické pomery. Securitate ho preto začala sledovať, vytvorila mu 
spis o informatívnom sledovaní a vytýčila si plán spisovateľa izolovať: 
drvivá väčšina priateľov sa ho stránila, iní na neho dokonca donášali. 
Hoci Tudoran cestoval do Nemecka na rôzne študijné pobyty, až do roku 1984 
nechcel Rumunsko opustiť. Jeho kritické postoje sa však vyhrocovali, auto-
rity teda pristúpili k ráznejším opatreniam: vyhodili ho z práce, mal zákaz 
publikovať knihy a Securitate ho sledovala na každom kroku. Tudoran sa 
pokúšal nájsť si novú prácu všetkými možnými spôsobmi. Posielal životopisy, 
zamestnal sa ako nekvalifikovaný robotník, no aj odtiaľ ho po zásahu zhora 
prepustili. Bol nezamestnaný v krajine, v ktorej nezamestnanosť oficiálne 
nejestvovala, čo spisovateľa a novinára dotlačilo do postavenia vydedenca 
a bol odsúdený tri roky žiť vo veľkej tiesni. Nato požiadal o vydanie pasu, 
aby mohol krajinu opustiť. Autority sa vyľakali, aby sa z Dorina Tudora-
na nestal „prípad“, a rôznymi pracovnými ponukami sa ho snažili obmäkčiť. 
Vo svojich vyhláseniach po roku 1990 Dorin Tudoran hovorí: „Chcel som žiť 
ako normálny človek, namiesto toho zo mňa spravili ‚prípad‘.“ Dorin Tu-
doran v roku 1985, po štyridsaťdňovej hladovke, počas ktorej bol nútený 
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chodiť na stretnutia s rôznymi „autoritami“, ktoré ho chceli „pozitívne 
ovplyvňovať“, dostal pas a emigroval do USA, kde žije dodnes. Zo spisu sa 
však dozvedáme, že odchodom sa jeho prenasledovanie neskončilo. Securitate 
sa rôznymi dezinformačnými taktikami pokúsila vyslať do zahraničia sig-
nál, že Tudorana v skutočnosti poslala ako svojho špeciálneho informátora 
do rumunského exilového intelektuálneho prostredia. Dorin Tudoran bol ako 
štyridsiatnik postavený pred rozhodnutie – buď bude ďalej písať v rodnom 
jazyku a prijme „spoločenskú schizofréniu“ doby, alebo poslanie spisovateľa 
zavrhne, zachráni sa ako človek a zachráni aj svoju rodinu. 

Tudoranov spis „objekt Tudorache“ má 10 000 strán. Spisovateľ z nich asi 
päťsto publikoval v roku 2010 pod názvom Ja, ich syn. Spis Securitate. Tento 
výber je relevantným obrazom spôsobov, akými sa Securitate snažila zmeniť 
človeka na „objekt“, „postavu“, ktorú sledujú stovky párov očí a počúva-
jú desiatky uší a mikrofónov. Opisujú ju každý svojím spôsobom, zakaždým 
iným štýlom, interpretujú, znehybňujú na fotkách zo sledovania (najčas-
tejšie v tých najbežnejších životných situáciách), vymýšľajú a znovu inak 
vymýšľajú, analyzujú, syntetizujú, fikcionalizujú... Sám Tudoran, hoci bez 
vlastného vedomia, sa na písaní tohto „diela“ zúčastňuje svojimi listami 
a inými dokumentmi, ktoré sú pripojené k spisu. Spis odhaľuje obraz o celej 
mašinérii, teda o omnoho rozsiahlejšom jave, a núti klásť si otázky typu: 
sú spisy Securitate skutočne dokumentmi, ktoré nám môžu pomôcť porozumieť 
minulosti? Môžu pomôcť porozumieť mašinérii, ktorá splietala skutočnosť 
s fikciou? Ako si dnes poradíme s týmto dedičstvom? Nakoľko je táto nedávna 
minulosť ešte prítomná? 

Ak by sme pripustili, že spisy obsahujú „pravdu“, len by sme potvrdili, že 
násilná mašinéria sa votrela aj do tých najintímnejších zákutí života ob-
čanov. Na druhej strane sama Securitate bola podriadená diktatúre, a tá 
videla len to, čo vidieť chcela. Pádnym príkladom je stenografický zápis 
z marca 1985. Materiál s evidentnými vstupmi Securitate do hovoreného textu 
aj do prepisu nahratého rozhovoru je jasným príkladom mechanizmu, ako sa 
spisy vyrábali. Zároveň je svedectvom exemplárneho postoja človeka, ktorý 
na seba berie riziko a verejne vyslovuje to, na čo si väčšina obyvateľov 
nedovolí ani len pomyslieť.

Stenografický záznam je prepisom rozhovoru, ktorý sa uskutočnil na Okres-
nom výbore Komunistickej strany Rumunska v Bukurešti 25. marca 1985. Na 
rozhovore sa zúčastnili spisovateľ – disident Dorin Tudoran, predseda Spol-
ku spisovateľov Dumitru Radu Popescu a tajomník pre propagandu Nicolae 
Croitoru. Dva hlasy moci sa snažili počas rozhovoru vyjednávať a uhýbali 
tak, aby dosiahli „zmier“, no Dorin Tudoran od prvého momentu až po koniec 
diskusie odmietal akékoľvek vyjednávanie. Je až komické, ako „partneri“ na 
scéne „nehrali“ spolu: Popescu a Croitoru viac ráz Tudoranovi odpovedali, 
akoby ani nepočuli alebo nerozumeli tomu, čo povedal. Mali totiž vopred 
naučený scenár a nedokázali „improvizovať“, teda jasne a normálne reagovať 
na spisovateľove tvrdenia o hroznej ekonomickej situácii v krajine a o spo-
ločenskej schizofrénii, v ktorej žil. 
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„Obecenstvo“, ktorému tento oficiálny rozhovor adresovali, bolo dôležitým 
prvkom situácie. Na prvé prečítanie sa zdá, že neobratný a príliš oficiál-
ny jazyk dvoch vyslancov moci bol určený početnejšiemu publiku v štýle ve-
rejných procesov z päťdesiatych rokov. Podľa toho, ako okolnosti stretnu-
tia neskôr opísal sám Dorin Tudoran, na rozhovore sa zúčastnili iba oni 
traja a možno (ani Tudoran si nebol istý) ešte jeden mlčanlivý aktivista: 
„Vtedy už neboli v móde verejné procesy, v ktorých sa odhaľovalo. Naopak, 
rozhovory sa viedli vo veľmi úzkom kruhu, aby si verejnosť myslela, že sa 
vlastne ani nestali.“

Súdruhovia Croitoru a Popescu rozprávali tak okázalo preto, že priestor 
bol prepchaný skrytými mikrofónmi. Aj Dorin Tudoran vedel, že je „v priamom 
prenose“, takže ďalej odovzdával svoje posolstvo. A tí dvaja, vediac o tom, že aj 
on vie o odpočúvaní, nešetrili námahou, aby rozhovor dostali do kontrolova-
teľných koľají... V tom spočíva komickosť celej situácie, ktorá sa odohrávala 
pod maximálnym tlakom. Zásahy „spoluautorov“ scenára, ktorí skutočný rozho-
vor prepisovali a menili, sú v texte vyznačené niekedy celkom jasne, inokedy 
o niečo subtílnejšie. Z rozhovoru s Dorinom Tudoranom viem, že tri exemplá-
re zápisu sa posielali na rôzne miesta, každá verzia bola redigovaná podľa 
toho, kto ju mal dostať: „Securitate vedela, že Ceauşescu by sa zbláznil, keby 
čítal, ako na neho niekto otvorene nadáva. Potrestaný by nebol len ten, kto 
nadával, ale aj sprostredkovateľ zlej správy, teda agenti Securitate. Takže 
podľa ‚citlivosti‘ toho-ktorého kabinetu sa poskytol ‚adekvátny‘ variant.“ 
(Dorin Tudoran)

V stenografickom zázname sú aj veci, ktoré zazneli, no do neskoršieho pre-
pisu sa vôbec nedostali (napríklad zmienky o Nicovi Ceauşescovi, synovi 
Nicolaa a Eleny Ceauşescovcov). Sú tam aj také vyjadrenia, ktoré príslušník 
„prepísal“ v jednom exemplári omnoho stráviteľnejšie, no v inom ich ponechal 
tak, ako ich spisovateľ povedal. Štylistickú stopu tých, ktorí prepisovali, 
cítiť i z hrubých gramatických či redakčných chýb. Prepis je niekedy neis-
tý (napríklad „s tými dvomi to vybavím“ napísané na stroji je prečiarknuté 
a nad tým je rukou dopísané „tých dvoch sám odpravím“), mnoho Tudoranových 
viet je podčiarknutých („Zaplatím to vlastným životom.“ „Mám povinnosť a do-
kážem aj zabiť.“ „Odkedy v Spolku spisovateľov zamestnávate príslušníkov 
Securitate?“), slová zakrúžkované („Zostalo ešte asi dvadsať spisovateľov, 
s ktorými sa stretávam“), pričom v krúžku je slovo dvadsať, objavujú sa po-
známky príslušníkov Securitate (vedľa vety „Ak si niečo zaumienim, tak to aj 
urobím, hoci aj s tými, čo postávajú pri stánkoch s cigaretami, pri galanté-
riách,“ je v zátvorke rukou napísané „alúzia na sledujúcich príslušníkov“). 
Niektoré časti sú spojené neprirodzene, akoby sa medzi nimi ešte niečo roz-
právalo, no neprepísali to. V texte rýchlopisu jestvuje aj vizuálna, scená-
ristická indikácia („ukazuje prstom dozadu, smerom na ministerstvo vnút-
ra“), z čoho vyplýva, že v danom priestore mohlo byť aj „oko“ – videokamera. 

Nájdu sa i pasáže, ktoré akoby boli vyslovené a prepísané len dnes. Po-
stoje niektorých politikov, oportunizmus veľkej časti intelektuálov voči 
moci, arogantnosť mocných – témy, ktoré v rumunskej spoločnosti pretr-
vávajú aj po roku 1989. To, čo sa Dorin Tudoran odhodlal vysloviť v roku 
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1985, sú slová, ktoré by mohli celkom dobre opísať aj realitu dnešných 
dní: „Jestvuje v tejto krajine zákon a legálnosť?“

MALOLETÍ SPOLUPRACOVNÍCI: MALOLETÍ SPOLUPRACOVNÍCI: 

SPISY UMENIE – KULTÚRA – ŠKOLSTVOSPISY UMENIE – KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Historik Marius Oprea v roku 2006 upozornil na štatistiku, ktorá odha-
lila jednu z najperverznejších praktík Securitate: verbovanie neplnoletej 
mládeže za spolupracovníkov. Z 830 informátorov Securitate v meste Sibiu 
v roku 1989 bolo viac než 170 neplnoletých, pričom najmladší mal deväť ro-
kov. V období od 31. marca do 10. decembra 1989 príslušníci z okresu Sibiu 
získali za informátorov alebo „dôverníkov“ 170 maloletých vo veku od deväť 
do osemnásť rokov. Niektorí z nich museli podpísať dohody, ktoré stanovovali 
„podporu orgánov Securitate pri predchádzaní, odhaľovaní a odstraňovaní 
priestupkov proti bezpečnosti štátu“ alebo „boj proti akýmkoľvek prejavom, 
ktoré škodia záujmom socialistického poriadku“. 

Spisy Umenie – Kultúra – Školstvo, ktoré sa vypracúvali v každom rumunskom 
okrese, obsahujú informácie o tom, ako Securitate pod zámienkou „ochrániť 
mládež pred škodlivými vplyvmi“ „dozerala“ na to, čo sa deje v základných 
a stredných školách, a zisťovala, aké „nálady“ v školách vládnu. Zo spisov 
sa dá vyčítať, že Securitate verbovala študentov, aby donášali nielen na 
svojich spolužiakov, ale aj na profesorov, a profesorov zasa verbovala, aby 
donášali na svojich kolegov a na študentov. Securitate zaujímalo „počúva-
nie Rádia Slobodná Európa a šírenie jeho správ“, náboženské sekty, etnické 
menšiny, „nepriateľské“ komentáre na adresu systému, politické vtipy, prí-
padne kontakty na občanov iných štátov. Adepti na spoluprácu sa získavali 
na základe správy o začatí spolupráce, ktorá obsahovala zámer naverbova-
nia, „portrét kandidáta“ (ktorý vypracoval príslušník Securitate z nazhro-
maždených informácií o adeptovi), krycie prostriedky agenta (krycie meno, 
spôsob stýkania sa) a spôsoby stiahnutia sa, ak by naverbovanie stroskotalo 
(jestvovala aj možnosť, že adept spoluprácu odmietne, no tí o takejto možnos-
ti, samozrejme, nevedeli). Pri nahováraní na spoluprácu sa apelovalo buď na 
vlastenecké cítenie, alebo sa o ňu zaujímal sám kandidát, prípadne sa zís-
kaval „na základe kompromitujúcich údajov“, čiže vydieraním. Z dokumentov 
v spisoch vyplýva, že verbovanie na základe vydierania nebolo zriedkavé: ak 
spolužiak alebo profesor udal študenta, že počúva Slobodnú Európu, študenta 
vypočúvali, upozornili ho a napokon fakt, že počúval túto stanicu, využili 
ako prvok zneistenia pri prehováraní k spolupráci. Konkrétny príklad ta-
kéhoto počínania je dokument z roku 1986 z Focşani: „Študent prvého ročníka 
XY počúva Rádio Slobodná Európa, správy z neho roznáša medzi študentmi. 
Aby sa predišlo rozrastaniu tohto činu do prípadných nepriateľských akti-
vít, dňa 25. augusta 1986 okresný orgán Securitate menovaného XY upozornil 
a získané hlásenie použil na jeho vtiahnutie do spolupráce.“ Iným „kompro-
mitujúcim materiálom“ mohli byť príbuzní, ktorí emigrovali, alebo „nečistý 
spis“, teda ak boli rodičia v rokoch 1948 – 1965 politickými väzňami. 
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Najviac informátorov získali medzi internátnymi študentmi, pretože tí mali 
najlepšie „informačné možnosti“. „Rezidentmi“ alebo „informátormi“ Securi-
tate boli bežne aj internátni pedagógovia (vychovávatelia či správcovia). 
Z profesorov sa dávala prednosť učiteľom praktických predmetov. Tí obyčajne 
nemali univerzitné vzdelanie, boli to majstri praktického výcviku, často 
v oblasti manuálnych činností, a hodiny šitia alebo vyrezávania boli omno-
ho uvoľnenejšie a otvorenejšie pre rozhovor. 

Keď získali študenta, na jeho registrovanie použili „Registračný lístok 
spolupracovníka – študenta“, štandardný spis teda vedený nemal. Lístok ob-
sahoval priezvisko, meno, krycie meno, dátum začiatku spolupráce, krstné 
mená rodičov, dátum a miesto narodenia, okres, národnosť, triedu, vek, rok, 
školu, ktorú navštevuje, bydlisko. K lístku bol pripojený „krátky opis cha-
rakterových vlastností a možností spolupráce“. Príklad: „Je inteligentný, 
má vizuálnu a sluchovú pamäť, má široký rozhľad o svete a o živote. Má in-
formačné kvality a možnosti.“ Neplnoletí mali len „Registračný lístok spo-
lupracovníka – študenta“ a boli zaradení ako „dôverníci“. Samotní študenti 
informácie často ani nepísali – hlásenia vypracúvali príslušníci Securi-
tate na základe stretnutia a rozhovoru s nimi. Mládež okrem „sekuristov“ 
z odboru školstva regrutovali aj milicionári. 

Študent získaný pre spoluprácu počas strednej školy často zostával spo-
lupracovníkom aj po prechode na vysokú školu do iného mesta. Podobne ako 
v súvislosti s dospelými informátormi, aj odbor školstva musel spĺňať ročný 
plán. Každá stredná škola musela mať istý počet informátorov a „dôverníkov“ 
tak z radov profesorov, ako aj študentov. 

Téma kolaborácie a náboru neplnoletých občanov do služieb Securitate, 
bohužiaľ, dodnes netvorí predmet hlbšej historickej štúdie. Informácie zo 
spisov Umenie – Kultúra – Školstvo však jasne dokazujú, že „dozeranie“ na 
mládež a ich „pritiahnutie k spolupráci“ rumunská Securitate pravidelne 
praktizovala. 

KOLABORUJÚCI PRAVOSLÁVNI DUCHOVNÍ – PRÍPAD METROPOLI-KOLABORUJÚCI PRAVOSLÁVNI DUCHOVNÍ – PRÍPAD METROPOLI-

TU NICOLAE CORNEANATU NICOLAE CORNEANA

Téma kolaborácie pravoslávnej cirkvi so Securitate je v rumunskej porevo-
lučnej spoločnosti stále tabuizovaná. Vo verejnom priestore nejestvujú dis-
kusie, ktoré by tento fenomén, alebo aspoň sporadické informácie o skutoč-
nej či predpokladanej kolaborácii, hlbšie analyzovali. Pravoslávna cirkev 
spôsobom, akým sa na verejnosti vyjadruje, neustále potvrdzuje veľmi blízke 
vzťahy k moci, nehľadiac pritom na to, aká strana je vo vláde. Stavba mega-
lomanského projektu, akým je Katedrála Vykúpenia národa blízko Rumunského 
parlamentu, to, že na ňu Magistrát mesta Bukurešť alokoval pozemok, ako aj 
fakt, že štát na stavbu vytvoril fond, dostatočne výrečne ilustruje príklad 
úzkeho prepojenia rumunskej politiky a cirkvi v roku 2013.   
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Relevantným príkladom spôsobu spolupráce vysokých cirkevných hodnostárov 
so Securitate je prípad metropolitu Nicolae Corneana. Nicolae Corneanu 
v roku 1990 priznal, že spolupracoval so Securitate, ospravedlnil sa, no 
spresnil, že nikomu nič zlé neurobil. Jeho prípad dokazuje, ako Securita-
te zneužívala fakty z minulosti človeka, aby ho prinútila spolupracovať. 
V roku 1948 Corneanu vo svojom dome ukryl človeka, ktorý predtým emigroval 
do Nemecka, ale vrátil sa do Rumunska, aby navštívil príbuzných. Securita-
te tento fakt využila a Corneana vydierala, aby sa stal spolupracovníkom. 

Gabriel Andreescu, aktivista, profesor politológie a disident, v roku 2000 
žiadal CNSAS (Národnú radu pre štúdium archívov Securitate) o prevere-
nie Vysokopreosvieteného Dr. Nicolae Corneana, arcibiskupa temešvárskeho 
a metropolitu banátskeho. Druhú žiadosť o preverenie vyslovilo Rumunské 
občianske fórum v roku 2006. Poslednú žiadosť podala v roku 2006 Prezident-
ská kancelária z toho dôvodu, že Nicolae Corneanu bol menovaný za člena 
Prezidentskej komisie na analýzu komunistickej diktatúry.

Nicolae Corneanu spolupracoval so Securitate od roku 1950 (dátum podpisu 
dohody)  do roku 1988 (dátum posledného dokumentu v spise). V spisoch vy-
stupoval pod rôznymi krycími menami – Munteanu, Pop Vasile, Ion alebo Ioan 
Vasile, Ioan Munteanu. Zaujímavou perličkou je, že v niektorých správach, 
ktoré tento zdroj podával pod krycím menom, aj sám vystupoval, a to v tre-
tej osobe, pričom sa označoval svojím pravým menom. Corneanu sa v dohode 
z roku 1950, ktorú podpísal svojím vlastným menom, zaväzuje podávať orgánom 
Securitate z Temešváru informácie „o tých, čo žijú v sídle metropolitu, ako 
aj o podvratných legionárskych organizáciách“. Tri roky po podpise dohody 
Nicolaa Corneana takto charakterizujú: „Preukázal úprimnosť a snaživosť. 
Vidieť to z veľkého množstva jeho hlásení, ktoré boli z veľkej väčšiny dôle-
žité a dobrej kvality.“ V roku 1954 sa infiltroval do antropofyzickej sku-
piny a informácie, ktoré o nej podával, viedli k uväzneniu „antropofyzic-
kých živlov“. V období 1951 – 1957 informátor „Pop Vasile“ dostal od orgánov 
Securitate kompenzáciu vo výške 44 375 lei, na tú dobu nezanedbateľnú sumu. 
Nie všetci informátori dostávali od Securitate peňažné odmeny, dokonca 
boli veľmi zriedkavé, určené len pre tých, ktorí jej poskytovali veľmi dô-
ležité a užitočné informácie. V roku 1958 orgány Securitate vyňali agenta 
„Popa Vasileho“ zo svojej siete informátorov, pretože jestvovalo podozrenie, 
že sa nevedomky prezradil. S dočasným vyňatím ho neoboznámili, stretnutia 
boli menej časté a odohrávali sa na iných miestach, kde nehrozilo riziko 
odhalenia. Corneanu ďalej podával Securitate hlásenia, neoznámili mu, že 
je na istý čas mimo, „aby nebol sklamaný, že mu už naše orgány nedôverujú“. 
V roku 1959 orgány Securitate odporúčali jeho menovanie do funkcie vikára 
Aradskej episkopie, „pretože je už spoľahlivým prvkom a naše orgány Secu-
ritate podporil pri riešení rôznych problémov“. Povyšovanie informátora 
ako prejav vďaky za donášané informácie pokračovalo aj v roku 1962, keď bol 
menovaný za Metropolitu banátskeho:

 „Agent ‚Pop Vasile‘ aj v období 1962 – 1963 uspokojivo spolupracoval s našimi 
orgánmi. Za svoj pozitívny postoj k orgánom Securitate, ako aj k orgánom 
oddelenia cirkví, ale aj k miestnym kanceláriám (región Banát), bol v roku 
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1962 povýšený do funkcie metropolitu banátskeho. V danom období sme agenta 
‚Popa Vasileho‘ využili tak pre interné, ako aj externé plány. Čo sa týka 
interných plánov, využili sme ho najmä na redukciu náboženských aktivít 
v Eparchii Banát – v tomto zmysle mu bolo navrhnutých niekoľko opatrení. 
(...) Stojí za zmienku, že všetky tieto záležitosti sme s ním vopred prebrali, 
niektoré opatrenia navrhol dokonca sám agent. (...) Javí sa ako človek, ktorý 
neverí na náboženské dogmy, je presvedčený, že cirkev bola odjakživa pro-
striedkom na pomýlenie ľudových más. (...) Po internej línii mal agent pôsobiť 
priamo na šéfa pravoslávnej cirkvi v miere, ako mu to vzájomné kontakty 
dovolia (kontakt je zriedkavý, navyše si Patriarcha drží od neho odstup). 
Agent mal ďalej za úlohu oboznámiť nás o všetkých podrobnostiach, ktoré sa 
dajú odčítať z Patriarchovho správania.“ 

V podmienkach, keď vycestovať za hranice krajiny, dokonca i do susediacich 
socialistických republík, bolo pre ktoréhokoľvek občana veľmi ťažké, ba 
takmer nemožné, Nicolae Corneanu sa často zúčastňoval medzinárodných ná-
boženských konferencií. Dokumenty zo spisu potvrdzujú jeho využitie aj vo 
vzťahu s cudzincami: „Čo sa týka externých plánov, agent sa mal oboznámiť 
s aktivitami, ktoré rozvíjajú členovia cirkevných delegácií, kde je členom 
aj on sám, a ktoré sa zúčastnili na medzinárodných náboženských konferen-
ciách, (...) aby si medzi zúčastnenými vytvoril čo najviac kontaktov, najmä 
s tými, ktorí pochádzajú z kapitalistických krajín, aby ich preveril, nakoľ-
ko to bude možné a informoval nás o ich vlastnostiach.“ 

Ako agent informoval a ako metropolita zároveň pracoval na zrušení nie-
ktorých siekt, ktoré sa považovali za ilegálne, spolupracoval na prena-
sledovaní niekoľkých gréckokatolíckych kňazov, pôsobil na pravoslávnych 
veriacich, zradil niekoľkých pravoslávnych kňazov, ktorí mali v úmysle 
utiecť z Rumunska, alebo ktorí stáli na strane kňaza a disidenta Calcia 
Dumitreasu. „Pop Vasile“ bol využitý, aby pozitívne pôsobil na kňazov, kto-
rí kritizovali stav v rumunskej cirkvi. Príklad jeho pozitívneho a pred-
sa nevydareného pôsobenia na pravoslávneho kňaza, ktorý sa metropolito-
vi Corneanovi zdôveril o svojom postoji voči konaniu cirkvi, sa nachádza 
v jeho hlásení o vzájomnom stretnutí za účelom pozitívneho vplývania na 
nespokojného kňaza: „Rumunská pravoslávna cirkev neplní svoje poslanie 
bojovať proti ateizmu, kňazský stav upadá a zameraný je len na peňažný 
zisk. Nechcem už viac žiť v krajine, ktorá nezabezpečuje základné slobody 
a v ktorej sa nemôžem vyjadrovať v zhode so svojím svedomím.“ Toto vyjadre-
nie kňaza – disidenta, ktorého Corneanu udal, podáva obraz o pravoslávnej 
cirkvi v službách moci, o cirkvi bez akéhokoľvek postoja voči pošliapavaniu 
práv rumunských občanov, obraz o cirkvi, ktorá sa nijako neohradila do-
konca ani vtedy, keď Nicolae Ceauşescu nariadil zbúrať desiatky pamiatkovo 
chránených kostolov.

Nicolae Corneanu sa stal v roku 1992 čestným členom Rumunskej akadémie, 
v roku 1997 dostal cenu „Za celoživotné dielo zasvätené pravde, spravodli-
vosti a slobode, najvyšším ľudským hodnotám“, ktorú mu udelila Skupina pre 
spoločenský dialóg, a v roku 2000 mu prezident Rumunska udelil národný rád 
„Za zásluhy“ s hodnosťou Veľkého kríža. V roku 2012 Corneanu listom oznámil, 
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že odchádza z funkcie zo zdravotných dôvodov, no hneď nato oznámil, že si 
„to rozmyslel“.

Národná rada pre štúdium archívov Securitate dospela po analýze  tridsaťosem 
rokov trvajúcich hlásení k záveru, že informácie, ktoré Nicolae Corneanu 
poskytol, poškodili mnohých ľudí a mali závažné následky, a preto jej ver-
dikt znel: Spolupracovník rumunskej tajnej polície Nicolae Corneanu nepo-
prel rozhodnutie Národnej rady pre štúdium archívov Securitate. Na základe 
verdiktu, ktorý dostal, sa v roku 2007 z funkcie v Komisii na analýzu ko-
munistickej diktatúry stiahol. 
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PÄŤ PRÍBEHOV – SLOVENSKOPÄŤ PRÍBEHOV – SLOVENSKO
Ľubomír Morbacher / Ľubomír Burgr / Dušan Vicen

V TICHÝCH SLUŽBÁCHV TICHÝCH SLUŽBÁCH
V druhej polovici 90. rokov zoznámil istý univerzitný docent svojho študenta 
histórie so starším mužom, Tiborom Pekarovičom, ktorý sa po roku 1989 vrátil 
z emigrácie v Kanade. Prvý raz sa stretli v jeden podvečer v sídliskovom byte 
v okrajovej časti Bratislavy, v Devínskej Novej Vsi, a muž začal študentovi roz-
právať svoj podivuhodný a dobrodružný životný príbeh. Dôvodom bola diplomová 
práca, v ktorej mal študent spracovať tému útekov z komunistického Českoslo-
venska cez zelenú hranicu (prechod cez hranicu mimo hraničného priechodu).

Tibor Pekarovič bol členom miestnej ilegálnej protikomunistickej skupiny 
Biela légia1 v meste Kremnica. Rozhodujúcim dňom v jeho živote bol 7.  január 
1949. Po zatknutí dvoch predstaviteľov Bielej légie na Slovensku, Alberta 
Púčika a Antona Tunegu (neskôr skončili na popravisku), v dome Brúderových 
vo Vajnoroch, sa Štátna bezpečnosť (ŠtB) na základe získaného materiálu roz-
hodla zakročiť aj v Kremnici. Na Tibora Pekaroviča bol vydaný zatykač pre 
zločin vyzvedačstva. Tibor Pekarovič sa práve nachádzal v kláštore v Kremni-
ci, keď ho prišli zatknúť dvaja príslušníci ZNB (Zboru národnej bezpečnosti). 
Dvere otvoril starší rehoľný brat, ktorý na otázku, či môžu hovoriť s orga-
nistom Tiborom Pekarovičom, odpovedal, že taký v kláštore nebýva, že orga-
nistom je Tibor Smutný a ten nie je doma. Po ich odchode rehoľný brat  ihneď 
o tom informoval predstaveného kláštora, pátra Hadriána. S jeho pomocou, 
potravinami a hotovosťou utiekol Tibor Pekarovič, alias Tibor Smutný, zadným 
vchodom kláštora. Po následnom príchode ŠtB bol Tiborov dobrodinec zatknutý. 
K pátrovi Hadriánovi sa vrátime ešte neskôr... Tibor utekal cez polia a lesy, 
až sa dostal do dedinky neďaleko Topoľčian, kde učila jeho sesternica Oľga. 
Tibor sa jej zveril, že sa nachádza v ťažkej situácii a potrebuje sa okamžite 
dostať do zahraničia. Oľga si spomenula, že k svojim rodičom pri Topoľčanoch 
z času na čas prichádza istý Jozef, ktorý slúži v Pohraničnom oddiele ZNB 
a navštevuje pohraničnícke učilište v Devínskom Jazere, obci na hraniciach 
s Rakúskom. Sesternica pre Tibora zorganizovala riskantné stretnutie s Jo-
zefom. Jozef sľúbil pomoc pri prechode hranice vďaka Tiborovej vymyslenej 
zámienke, že chce pokračovať v štúdiu na viedenskej univerzite, kde sa čosko-
ro začne letný semester. V tlači sa medzitým objavili správy, že orgány ŠtB 
odhalili na Slovensku špionážnu sieť viac ako 60 osôb. Majú byť postavené 

1  Biela légia vznikla pri stretnutiach Antona Tunegu a Alberta Púčika s Jozefom 

Vicenom vo Viedni v druhej polovici roku 1948. Definovali ju ako „Hnutie svojpomoci 

obyvateľstva na ochranu ľudských práv proti komunistickému štátnemu teroru“. Bie-

la légia sa zaoberala získavaním spravodajských informácií o komunistickom režime 

v Československu, odhaľovaním a zverejňovaním tajných plánov komunistov, zverejňo-

vaním mien zvlášť nebezpečných komunistov, pomocou utečencom v emigrácii a v rokoch 

1950 – 1953 aj rozhlasovou stanicou vysielajúcou z Rakúska.
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pred štátny súd. Pohraničník ZNB Jozef žiadal od Tibora, aby ani najbližšia 
rodina nevedela o tom, čo ide podstúpiť. Nesmel nikde a nikomu povedať jeho 
meno – na žiadnych rakúskych či amerických úradoch, lebo zvlášť vo Viedni 
sa pohyboval veľký počet agentov ŠtB. Upozornil ho, že na rakúske územie 
si nesmie priniesť zbraň. Mal mať len najnutnejšie veci v kufríku alebo 
v taške, aby nebol vo vlaku v pohraničnej oblasti nápadný. Tibor nastúpil 
do toho istého vlaku ako uniformovaný Jozef. V prípade, že by bezpečnosť 
kontrolovala vlak, mohol ešte Jozef skúsiť Tibora zachrániť tým, že sa za 
neho zaručí, alebo bude tvrdiť, že ho eskortuje, avšak vôbec netušil, aká 
je v skutočnosti  situácia vážna. Po príchode vlaku do Devínskej Novej Vsi 
vystúpil len Tibor, pohraničník pokračoval. Neskoro poobede prišiel Tibor 
ku kasárňam. Predstavil sa ako Jozefov bratranec a dal si ho od službu-
konajúceho zavolať. V hustom snežení sa Tibor a Jozef vybrali do hostinca, 
kde vyčkali do zotmenia. Jozef viedol utečenca bočnými chodníkmi k rieke 
Morave a ku kamennému desaťoblúkovému Marcheggskému mostu. Nastal vhodný 
čas na prechod. Ak by náhodou vyšiel z búdky na moste príslušník pohranič-
nej stráže ZNB, Tibor sa nemal zastavovať ani napriek výzvam a mal bežať 
po moste ďalej. Tibor si predstavoval, že príde na most a rýchlo prebehne 
na druhú stranu. Avšak len samotná kamenná časť mosta na československej 
strane mala vyše 150 metrov, potom nasledoval skutočný železný most cez rie-
ku a potom znova kamenná časť na rakúskej strane. Takýto útek bol v roku 
1949 ešte možný, ale po vybudovaní trojstenných drôtených zátarás s elek-
trickým prúdom v strednej stene a dobre vycvičenou, vojensky organizovanou 
Pohraničnou strážou Ministerstva národnej bezpečnosti po roku 1951 bol už 
nemysliteľný. Ale ani v roku 1949 nebolo všetko bezpečné. Na druhej stra-
ne mosta čakal Tibora rakúsky príslušník finančnej stráže, tzv. „financ“, 
s namiereným samopalom. Prehľadal ho. Tibor mu nemecky vysvetlil, že je 
utečenec. „Financ“ mu potom v rozhovore povedal, že sa iba nedávno vrátil 
zo sovietskeho zajatia, a preto má komunizmu „plné zuby“. Rozhodujúce bolo, 
že Tibora neodovzdal sovietskej NKVD (v tom čase až do roku 1955 bolo Dol-
né Rakúsko sovietskou okupačnou zónou). Tibor sa s jeho pomocou dostal do 
Viedne (aj samotná Viedeň bola rozdelená na okupačné zóny a pre bezpečie 
bolo potrebné dostať sa do tej americkej).

Tibor sa napokon dostal do mesta Linz v Hornom Rakúsku v americkej oku-
pačnej zóne, kde sa v rámci spolupráce so zahraničnou časťou Bielej légie, 
americkou okupačnou správou a CIC2 podieľal na pomoci utečencom, ktorí 
prúdili z komunistického Československa. 

Tibor rozprával študentovi skutočné a napínavé príbehy o prevádzačoch, 
ktorých v týchto časoch spoznal. Privádzali z Československa postupne tisí-
ce ľudí. Mnohí z nich nakoniec za tieto „tiché služby“ v protikomunistickom 
odboji zaplatili na hranici vlastným životom. 

2  CIC – Counter Intelligence Corps – protišpionážna zložka americkej okupačnej 

armády v Rakúsku a Nemecku po II. svetovej vojne.
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Mladý študent histórie po tomto prvom rozhovore takmer nespal. Snívalo sa 
mu o riskantných púťach prevádzačov s utečencami k „čiare“, o štekote psov 
a o nádeji na úspešný prechod hranice. Snívalo sa mu však aj o rafinovaných 
provokatéroch z radov ŠtB, ktorí lákali utečencov v Československu, ale aj 
v Rakúsku, aby ich nakoniec dostali do vyšetrovacej väzby. O emigrantoch, 
ktorí utiekli v 80. rokoch na falošnú vycestovaciu doložku vytlačenú v Ti-
borovej tlačiarni v Kanade (chýbal na nej vodoznak).

Na druhý deň sa študent a Tibor Pekarovič dohodli, že sa pokúsia získať po-
volenie na štúdium archívnych dokumentov, ktoré boli ešte stále utajované 
a ležali v archívoch ministerstva vnútra v Nitrianskej Strede a v Levoči. 
Nakoniec po viacerých peripetiách povolenie dostali. Zrodilo sa medzi nimi 
zvláštne priateľstvo a spriaznenosť. Obaja tajili dych, keď čítali „nedo-
tknuté“ dokumenty z rokov 1948 až 1989 o dômyselných a dobrodružných úte-
koch, ale aj o obrovských tragédiách3, ktoré sa na slovensko-rakúskom úseku 
hranice odohrali do roku 1989. 

Po niekoľkých rokoch sa bývalému disidentovi Jánovi Langošovi podarilo 
presadiť vznik pamäťovej inštitúcie, ktorá prevzala z archívov tajnej služ-
by zväzky bývalej Štátnej bezpečnosti. Jeden deň bol obzvlášť smutný. Štu-
dent, teraz vlastne už historik, si objednal rozsiahly zväzok o osobe pátra 
Hadriána, ktorý kedysi pomohol Tiborovi utiecť z kláštora v Kremnici. Aké 
bolo jeho prekvapenie, keď zistil, že ŠtB potom, ako kňaza dostala nakrátko 
do väzenia, zamerala na neho pozornosť a odhalila jeho slabosť a tajomstvo 
– „zakázaný vzťah so ženou“. Vydieraním si ho zaviazala k spolupráci, tá sa 
však časom zmenila na celkom dobrovoľnú posadnutosť. Kňaz Hadrián spolu-
pracoval s ŠtB mnohé roky, prakticky až do smrti a mnohých odporcov režimu 
dostal pre ich dôverčivosť do väzenia. 

Tibor však pravde o pátrovi Hadriánovi odmietal uveriť...

KRUHOVÁ OBRANAKRUHOVÁ OBRANA
Po februárovom komunistickom prevrate v roku 1948 sa v Československu 
začína systematické a flagrantné potláčanie náboženskej slobody. Zatýkajú 
sa biskupi, kňazi, rehoľníci a laici, ktorých nová komunistická moc v pro-
cesoch vykonštruovaných štátnou bezpečnosťou odsudzuje na dlhoročné tresty 
odňatia slobody. Rehole sú zakázané, činnosť neuväznených biskupov a kňa-
zov je obmedzená a kontrolovaná štátom. Obmedzená a kontrolovaná je aj čin-
nosť teologických fakúlt. Niektorí laici a kňazi sa pred prenasledovaním 
zachraňujú ilegálnym odchodom do zahraničia.

V tejto situácii sa v priebehu 50. rokov v Československu postupne konšti-
tuuje tzv. tajná, podzemná cirkev. Skryto pokračuje v činnosti, ktorá patrí 

3  Na úsekoch hranice ČSSR s NSR a Rakúskom zahynulo v rokoch 1948 – 1989 mini-

málne 280 ľudí. 
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k jej poslaniu, ale ktorú jej komunistický štát znemožňuje. Ide o holú exis-
tenciu cirkvi. V štruktúrach podzemnej cirkvi sa vzdelávajú laici, kňazi 
a rehoľníci v odbore teológia a dochádza k tajnému sväteniu kňazov a bis-
kupov, ktorí pracujú v občianskych zamestnaniach a okrem toho tajne vyko-
návajú pastoračnú činnosť.

Komunistickému režimu sa až do jeho pádu v roku 1989 nepodarilo katolíc-
ku cirkev, ale najmä jej skrytú podzemnú časť, dostať pod kontrolu. Aj v 70. 
a 80. rokoch sú veriaci pre režim nepriateľom číslo jeden. 

Na porade náčelníkov správ ŠtB vo februári 1979 vyzval vtedajší minister 
vnútra ČSSR Jaromír Obzina k ráznemu postupu proti katolíckej cirkvi. 
„V socialistickom Československu,“ povedal svojim ľuďom na schôdzi, „dochá-
dza k aktivizácii klerikalizmu, spojeného s reakčnými silami v kapitalis-
tických krajinách,“ proti čomu musí ministerstvo vnútra „v úzkej spolupráci 
s bratskými kontrarozviedkami využiť naše osvedčené čekistické prostried-
ky a metódy.“ Toto vyhlásenie ministra vnútra súviselo s aktivitami veria-
cich v tajnej cirkvi, ako aj s aktivitami rôznych občianskych skupín v ČSSR 
po Konferencii o spolupráci a bezpečnosti v Európe, ktorá sa konala v roku 
1977 v Helsinkách, kde sa veľká pozornosť venovala dodržiavaniu ľudských 
práv, k čomu sa zaviazala aj ČSSR. 

Zdesenie „bratských“ komunistických strán vyvolalo koncom roku 1979 aj 
zvolenie poľského kardinála Karola Wojtylu za pápeža.

V archíve ÚPN sa o jednom z týchto prípadov podarilo zistiť:

V registračnom protokole agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bez-
pečnosti, presnejšie v registračnom protokole Krajskej správy ZNB – Správa 
ŠtB Bratislava (Séria II), bol 28. 3. 1980 registrovaný spis preverovanej 
osoby s registračným číslom 24 302 pod krycím menom „Charita“, v ktorom 
spravodajskými metódami zhromažďovali písomnosti a poznatky o osobe kato-
líckeho kňaza Štefana Poláka, narodeného v roku 1940 v Plaveckom Petre. 
Zložkou O – ŠtB Levice sa o ňom získavali poznatky súvisiace s problema-
tikou nepriateľskej činnosti cirkvi v rámci jeho aktivít medzi mládežou 
a v rámci získavania mladých ľudí pre štúdium na Cyrilometodskej bohoslo-
veckej fakulte v Bratislave. Po zmene pôsobiska, keď sa Štefan Polák stal 
správcom rímskokatolíckeho farského úradu v Borovciach, okr. Trnava, ho 
vyhodnotil príslušník ŠtB Pavol Ruman z OS ZNB – oddelenie ŠtB Trnava 
ako perspektívneho spolupracovníka ŠtB. S týmito skutočnosťami súvisia 
zmeny registračnej kategórie osobného zväzku na kandidáta tajnej spolu-
práce (15. 3. 1983) a dôverníka (11. 6. 1984). Preradenie do registračnej ka-
tegórie dôverník súviselo s neochotou Štefana Poláka spolupracovať s ŠtB, 
keďže z vyhodnotenia jeho zväzku zo 16. 6. 1984 vyplýva, že okrem aktivít 
v ZKD4 Pacem in terris sa stykom s katolíckymi kňazmi a cirkevnou hie-
rarchiou vyhýba.

4  ZKD (Združenie katolíckych duchovných) Pacem in terris  – počas komunizmu 

prorežimne orientované hnutie iniciované štátom a združujúce katolíckych kňazov.
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V noci zo 7. na 8. októbra 1987 sa na fare v Borovciach stal Štefan Po-
lák obeťou trestného činu vraždy, ktorá bola spáchaná obzvlášť brutálnym 
spôsobom. Do vyšetrovania sa okrem Verejnej bezpečnosti vložila aj Štátna 
bezpečnosť. K vražde sa priznal bezdomovec, ktorý bol krátko po páde ko-
munistického režimu Krajským súdom v Bratislave oslobodený, pretože sa 
preukázalo, že ho k priznaniu donútil v cele vrah – recidivista, ktorý bol 
využívaný ako väzenský agent. Niekoľkí svedkovia vypovedali, že Polák do-
stával pred smrťou výhražné listy a telefonáty, ale nikdy nenaznačil, kto 
je ich autorom. Iný svedok vypovedal, že sa mu Polák zdôveril, že ho zabijú.

Vyšetrovanie ani po roku 1989 neviedlo k odhaleniu páchateľov a k objasne-
niu tohto trestného činu. Navyše, aj pôvodne odsúdený bezdomovec bol v roku 
1993 nájdený mŕtvy.

Sériu záhadných úmrtí aktívnych veriacich, tajne vysvätených kňazov a kňa-
zov v pastorácii, akými boli napr. Milan Gono, Pavol Švanda, Přemysl Coufal 
či Štefan Polák, akosi nemožno považovať za náhody. V súvislosti s „osvedče-
nými čekistickými prostriedkami a metódami“ sa skôr ponúka iné vysvetlenie. 
Komunistická moc sa uchýlila k hrozným zločinom, aby zastrašila podzemnú 
cirkev. Ľudia z radov ŠtB, Verejnej bezpečnosti (VB) a vtedajšej justície, 
ktorí sa na uvedených prípadoch podieľali a kryli ich, dodnes medzi nami 
žijú. A v žiadnom prípade nemajú záujem, aby sa občania dozvedeli, na čom sa 
podieľali. A tak sa zomkli do kruhovej obrany.

Nemusia sa ani stretávať, aby vedeli, že nesmú pripustiť, aby ktorékoľvek 
záhadné úmrtie bolo vyšetrené...

CENA SLOBODY CENA SLOBODY 
Dnes je Slovenská republika členským štátom Európskej únie a patrí do 
spoločného Schengenského priestoru, kde je sloboda cestovania vnímaná ako 
čosi prirodzené.

V roku 1988 však bola situácia diametrálne odlišná a tzv. „železná opona“ 
bola reálna a fyzicky prítomná. V prípade Slovenska ju tvoril sloven-
sko-rakúsky úsek hranice, obohnaný systémom drôtených plotov s nízkona-
päťovým signálnym zariadením, ktorý strážili dobre ozbrojení a politicky 
spoľahliví príslušníci Pohraničnej stráže (PS), ochotní zastaviť utečencov 
z komunistického Československa a z okolitých sovietskych satelitov akým-
koľvek spôsobom. 

Príslušníci PS boli de facto policajti, sudcovia a kati v jednej osobe. Tento 
systém, ktorý bránil uniknúť z dosahu totalitného režimu vlastným občanom, 
nezmenil svoju podstatu od roku 1951 až do novembra 1989. Pohraničná stráž 
bola represívna zložka komunistického režimu so svojou vlastnou spravo-
dajskou sieťou. Bola vybudovaná podľa vzoru Pohraničných vojsk NKVD (rus. 
Narodnyj komissariat vnutrennich del, slov. Ľudový komisariát vnútra) a KGB 
(rus. Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti, slov. Výboru štátnej bezpečnosti). 
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Na časti hranice s Rakúskom, ktorú strážila 11. brigáda PS, sa nachádzali 
aj obce, ktoré boli v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice. Medzi ne pat-
rila aj obec Vysoká pri Morave, kde pohraničníkom komplikovala situáciu 
malá operačná hĺbka stráženého priestoru. Z tohto dôvodu PS viac spolupra-
covala so svojimi dobrovoľnými pomocníkmi a vlastné hliadky stavala hlbšie 
do vnútrozemia. Potom bol vstup nejakej osoby, ktorá nemala v takejto obci 
trvalý pobyt, na toto územie veľmi riskantný. V obci okrem „neviditeľnej“ 
agentúrnej siete Spravodajského oddelenia PS a ŠtB systematicky hliadko-
vali pomocníci PS, ktorí mali odhaliť potenciálneho „narušiteľa“. Napriek 
tomu sa našli utečenci, ktorí sa podujali na riskantný útek. 

V archíve Ústavu pamäti národa sa podarilo nájsť dramatický príbeh, ktorý 
sa takmer skončil tragicky:

Príbeh úteku dvoch mladých Nemcov, Ulricha T. a Kerstin H., sa odohral 
v roku 1988. Mozaiku udalostí bolo možné poskladať prostredníctvom docho-
vaného materiálu ŠtB a osobnej výpovede samotných utečencov 20 rokov po 
tejto udalosti. 

Dňa 23. 10. 1988 prichádzalo smerom od Stupavy do obce Vysoká pri Morave 
motorové vozidlo značky Trabant s medzinárodnou poznávacou značkou NDR. 
V aute sedeli 25-ročný Ulrich T. a 22-ročná Kerstin H., obaja z Drážďan. Ten-
to pár, ktorý pracoval vo Východnom Berlíne, spájala dlho predtým spoločná 
túžba dostať sa na Západ. Po úspešnom ukončení školy maturitou chceli obaja 
študovať medicínu, no nebolo im to umožnené. Ulrich bol od svojej mladosti 
aktívny v evanjelickej cirkvi a Kerstinin osud bol poznačený tým, že jej otec 
bol ako niekdajší majiteľ stavebnej firmy označený v NDR za kapitalistu. 
Mladí ľudia si veľmi skoro uvedomili, že doma ich nečaká žiadna budúcnosť 
a že životné šance, v ktoré dúfali, sa nenaplnia. Navyše, Ulrich sa pre svoje 
názory a aktivity dostal do pozornosti tajnej polície NDR Stasi, čím sa zvy-
šovala pravdepodobnosť, že nakoniec skončí vo väzení. To boli dôvody, ktoré 
Ulricha a Kerstin priviedli v októbri 1988 do Vysokej pri Morave. 

Bol to aj Ulrichov brat Holger, zvaný Holli, ktorý utiekol na Západ pred 
šiestimi rokmi, a ktorý ich čakal na rakúskom brehu a označoval im možné 
miesto prechodu hranice medzi dvomi vysokými strážnymi vežami pohraničníkov.

Ulrich a Kerstin teda prešli autom okolo múru s obzvlášť vysokou drôtenou 
signálnou stenou, pričom zistili, kde stojí na druhej strane Holger. Po-
kračovali ďalej do dediny. Po krátkej chvíli sa vysokou rýchlosťou vrátili 
k drôtenej stene a zastavili auto. Vyskočili na jeho strechu a začali pre-
strihávať drôtenú zátarasu. Čakal ich nebezpečný skok nad roztiahnutými 
klbkami ostnatých drôtov, tzv. brunošpirálami, za drôtenou stenou a cesta 
k Morave. Prvý preskočil brunošpirály Ulrich, vtedy sa Kerstin zľakla 
a nevedela sa odhodlať ku skoku. Po váhaní nakoniec skočila. Zároveň ich 
však už spozorovala trojčlenná technická hliadka Pohraničnej stráže, ktorá 
nanešťastie 200 metrov odtiaľ vykonávala údržbu ženijno-technického za-
bezpečenia. Začal sa boj o čas a o život.
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Podľa výpovede Mareka Tomáša, člena technickej hliadky PS, bol priebeh 
udalostí takýto: „Dňa 23. 10. 1988 som bol určený do hliadky, ktorej veli-
teľom bol čat. Kuník Daniel, a ktorej úlohou bola ochrana štátnej hrani-
ce a tiež čistenie hraničného pásma v úseku č. 16, ktorý sa nachádza pri 
štátnej ceste smerom do Stupavy, a táto ulica sa volá Hlavná. Asi o 12.18 
hod. som pohľadom zistil, že v úseku č. 14 sa na plote ženijno-technického 
zabezpečenia nachádzajú dve neznáme osoby. Toto som ihneď ohlásil velite-
ľovi hliadky, na ktorého pokyn sme sa ihneď pobrali k rieke Morava, kde 
sme po jeho brehu utekali smerom k narušiteľom štátnej hranice. Videl som, 
že jeden z narušiteľov št. hranice bol muž a druhý bola žena. Muž vošiel do 
rieky Moravy, načo sme jednotlivo kričali ‚Stoj!‛ a myslím, že každý z nás 
dal varovný výstrel do vzduchu. My sme boli trojčlenná hliadka, pričom 
ďalším členom bol Lenart. Pretože narušitelia sa na výzvu a na varovný 
výstrel nezastavili a pokračovali smerom na rakúske územie tak, že plá-
vali cez rieku, začali sme na týchto strieľať. Strieľali sme dávkami, pri-
čom sme strieľali len takým smerom, aby sme strelami nezasiahli výsostné 
územie Rakúskej spolkovej republiky, a teda strely šli do vody smerom na 
naše územie. Viem, že ja som vystrelil 60 rán, vojak Lenart 60 rán a ve-
liteľ hliadky 42 rán. Počas streľby sa muž – narušiteľ viackrát ponoril 
pod hladinu vody a keď bol bližšie k rakúskej strane, tak som si všimol, že 
plával už len jednou rukou, z čoho usudzujem, že bol zasiahnutý strelou. 
Potom sme pokračovali v streľbe na ženu, ktorá plávala oboma rukami až 
k brehu rakúskej strany, pričom však z rieky nevyšla a tejto, ako aj mu-
žovi, na pomoc prišiel z rakúskej strany neznámy muž blond vlasov, ktorý 
najprv neznámeho muža – narušiteľa vytiahol na breh do krovia a potom 
vytiahol do krovia i ženu, ktorá nevedela chodiť.“

Na Ulricha a Kerstin okrem technickej hliadky strieľali aj z vysokej po-
zorovateľne – stanovišťa s označením „Bunker“, pričom táto ďalšia hliadka 
PS po vyhlásení poplachu z roty vystrieľala ďalších najmenej 60 rán zo sa-
mopalu. Obe hliadky teda vystrieľali približne 220 nábojov.

Podľa Ulrichovho brata Holgera, ktorý vyťahoval ťažko zranenú Kerstin 
a svojho brata z vody, guľky lietali okolo nich aj na rakúskom brehu. Hol-
ger dokonca krátko predtým celú situáciu fotografoval, prirodzene, že to, 
čo odfotil a videl, vyvracia výpovede pohraničníkov a hovorí o evidentnom 
porušovaní medzinárodného práva. Ostatne, bolo to skôr praxou ako výnim-
kou z pravidla.

Tento príbeh bol ďalej ešte o to dramatickejší, že títo Nemci mali infor-
máciu, resp. dezinformáciu, že Rakúšania ich môžu vrátiť späť do Česko-
slovenska. To sa však už v tých rokoch nedialo, o čom ale oni nevedeli. 
Napriek tomu fáma, ktorej verili, či už to bolo dielo Stasi, alebo ko-
hokoľvek iného, spôsobila, že neuveriteľná anabáza pokračovala ďalej. 
S Holgerovým autom a liekmi proti bolesti previezli umierajúcu Kerstin 
400 km cez celé Rakúsko. Prvú odbornú zdravotnú pomoc dostala až v pri-
stavenom vozidle rýchlej zdravotníckej pomoci v Bad Reichenhall v Ne-
meckej spolkovej republike.
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Na celom príbehu je neuveriteľné to, akú cenu bola dvojica ochotná zapla-
tiť za slobodu (Holger bol vopred pripravený poskytnúť prvú pomoc a mal 
pripravené aj obväzy a lieky), a to rok predtým, ako sa v dôsledku me-
dzinárodnej geopolitickej situácie začali komunistické režimy rúcať ako 
domčeky z karát. 

GLOBAN / HANULIAK / JULENI GLOBAN / HANULIAK / JULENI 
Otázka, ako vytvoriť z materiálov ÚPN divadelnú inscenáciu, ktorá by uká-
zala činnosť ŠtB čo najširšiemu publiku, čiže aj mladým divákom, ktorí už 
socializmus a činnosť ŠtB nezažili, nás doviedla aj k štúdiu  materiálov 
dôstojníkov ŠtB. Materiály poukazujú na fakt, že činnosť ŠtB bola smerova-
ná nielen voči radovým občanom a nepriateľom štátu. Zbieranie  materiálov 
sa týkalo všetkých bez výnimky, to znamená aj príslušníkov ŠtB a členov 
a funkcionárov KSČ. Udania, ktoré sa zväčša zakladali na pravde, sa zbie-
rali od kolegov a rôznych svedkov. Mali kompromitujúci charakter a za-
kladali sa do personálnych spisov príslušníkov ŠtB. Neskôr boli použí-
vané „v prípade potreby“ na odstránenie či zastrašenie sledovanej osoby. 
Zbierali sa „pre prípad“ – bez konkrétneho cieľa či využitia. Niektorí 
príslušníci ŠtB mali kompromitujúce materiály počas celej kariéry zalo-
žené v spisoch a nemalo to pre nich žiadne dôsledky, pretože boli naprí-
klad kádrovou rezervou náčelníka, chránencami sovietskych poradcov ale-
bo vysokopostavených funkcionárov. Kompromitujúce materiály sa použili 
v prípadoch, keď bol ochranca vo vysokej pozícii vymenený a jeho nástupca 
sa potreboval „zbaviť“ jeho chránencov. Tieto materiály sa teda, ako o tom 
píše vo svojej knihe Mráz prichádza z Kremľa aj Zdeněk Mlynář, používali 
ako nástroj mocenského boja vnútri strany. Najvypuklejšie to dokumentujú 
politické procesy v 50. rokoch aj výzva Ústredného výboru Komunistickej 
strany Československa k „ideologickej bdelosti“, k tomu, aby všetci komu-
nisti svojimi poznatkami prispeli k odhaleniu „zločineckej škodcovskej 
bandy“. Udávanie tak nebolo nemorálnym odsúdeniahodným skutkom, ale uve-
domelým bojom s triednym nepriateľom, ktorý bol stranou odmeňovaný. Prí-
slušníci ŠtB až do smrti Stalina v roku 1953 zhromažďovali materiály na 
kohokoľvek, aj na vysokých straníckych funkcionárov. Stačilo schválenie 
sovietskymi poradcami. V tom období si ani najvyšší stranícki funkcionári, 
ako napríklad Rudolf Slánský, Bedřich Reici a mnohí ďalší, nemohli byť 
istí svojím životom. Po smrti Stalina však KSČ obmedzila moc ŠtB voči sebe 
a tajná polícia už nemohla operovať proti straníckym funkcionárom a čle-
nom strany bez súhlasu strany. 

Okrem toho, že sme pre inscenáciu Vnútro vnútra hľadali príbehy obetí 
činnosti ŠtB, zaoberali sme sa teda aj skúmaním fungovania ŠtB vo vnútri. 
Chceli sme pochopiť, akým spôsobom v nej ľudia pracovali a akí to boli ľudia. 
Tu je zopár príkladov:
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MAJOR PAVEL GLOBAN MAJOR PAVEL GLOBAN 
V hlásení, ktoré na majora Pavla Globana podal ppor. ŠtB Jozef Imrich na 
Krajskom veliteľstve ŠtB v Bratislave, sa uvádza, že Jozef Imrich majora 
Globana poznal ešte v čase, keď bol Globan frekventantom v škole pre výcvik 
veliteľov žandárskych staníc v Bratislave a v Senci v rokoch 1947 – 1948. 
V tom čase ppor. Imrich pomáhal pri rôznych prácach, ako napr. vypisovanie 
straníckych legitimácií členov ZNB. Majora Globana v hlásení popisuje ako 
človeka, ktorý do roku 1948 „nadržiaval nekomunistom a v styku s organizá-
tormi KSS prejavoval prísnotu“. V hlásení ďalej ppor. Imrich popisuje, ako 
po roku 1948 prišiel za ním Globan a povedal mu: „Ja viem, súdruh Jožko, 
že ty si neochvejný komunista, no a my takých potrebujeme,“ a zároveň ho 
požiadal o jednu maličkosť, a síce, „dal mi svoju stranícku legitimáciu, na 
ktorej nemal od roku 1945 ani jednu známku, a žiadal ma, že ja sa lepšie 
poznám s ľuďmi na Ústredí KSS, aby som mu zakúpil známky“. Toto hlásenie 
spustilo proces previerok majora Globana, na konci ktorého major Globan 
hovorí: „Zničili ste ma. Snažil som sa po Februári 1948 pracovať dobre... keď 
niekde prídem do závodu, budú na mňa pozerať, aký mám kádrový posudok a aká 
je moja minulosť.“ V čase normalizácie v Československu po roku 1970 takéto 
praktiky Zdeněk Mlynář v spomínanej knihe okomentoval takto: „Prežil som 
potom v Československu sedem rokov už nie medzi privilegovanými a vlád-
nucimi, ale v gete vyvrhnutých. Strana, ktorej som zasvätil štvrťstoročie 
svojho života, ma tam vyvrhla, ale pritom mi neprestala ďalej venovať svoju 
pozornosť. Poverovala tým však už len tých, prostredníctvom ktorých sa stý-
ka s ľuďmi, odmietajúcimi uznávať ich totalitnú vládu: činiteľov politickej 
polície.“

ING. JÁN HANULIAKING. JÁN HANULIAK
Z množstva posudkov v dokumentácii o Ing. Jánovi Hanuliakovi sa z archívov 
dozvedáme, že: „Súdruh Ing. Ján Hanuliak bol v služobnom pomere príslušníka 
ZNB od roku 1946 do 31. 7. 1982. V priebehu služby získal rozsiahle odborné 
znalosti a praktické skúsenosti. Vo všetkých funkciách bol vždy hodnotený 
ako schopný a náročný pracovník…“ Až v stanovisku k schváleniu Ing. Jána 
Hanuliaka do funkcie náčelníka IV. správy FS – ZS sa objaví aj negatívne 
hodnotenie, v ktorom sa okrem iného uvádza, že „určitému okruhu ľudí na 
Národnom výbore (NV) je známe, že súdruh Hanuliak bol v roku 1951 odvolaný 
z funkcie politického tajomníka na KS – ŠtB v Banskej Bystrici pre vážne 
nedostatky v jeho činnosti a nemorálny spôsob života..., že ako vplyvný poli-
tický funkcionár donútil lekára, aby vedome falšoval lekársky posudok pri 
konštatovaní príčiny smrti človeka, na čom mali priamy vplyv príslušníci 
KS – ŠtB – blízki spolupracovníci Hanuliaka“. Hlásenie Ústrednému výboru 
KSS do rúk súdruha Valašeka: 

„Neviem, či ústredný výbor má vedomosť o jednom prípade: npor. Sedloň sa 
zabával na Sliači v dámskej spoločnosti, pri ktorej príležitosti si v tanci 
od Sedloňa išiel k tancu vypožičať frekventant politickej školy na Sliači 
dámu, s ktorou Sedloň tancoval. Sedloň prirodzene dámu nepožičal, ale sa na 
frekventanta pl. školy osopil s tým, že ako si to dovoľuje, že on je Krajský 
veliteľ ŠtB. a pod. Hneď potom vyvolal frekventanta z miestnosti von, kde 
toho začal fackať, ako aj iní príslušníci KV – ŠtB Banská Bystrica. Po zbití 
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frekventanta krajskej pol. školy dal npr. Sedloň rozkaz ml. strážmajstrovi 
Jozefovi Kovalčíkovi, aby zariadil potrebné s dotyčným. Asi o týždeň bol 
frekventant nájdený blízko Zvolena utopený. Javí sa ako odôvodnené podo-
zrenie, že k utopeniu jestli ho nenaviedol ml. strážmajster Kovalčík, do-
pomohli mu orgánovia KV – ŠtB Banská Bystrica. Vychádzam z toho, že pri 
preverovaní bola s. Kováčikovi táto otázka nadhodená, aby na ňu odpovedal. 
Takticky však do diskusie zasiahol politický tajomník Hanuliak a smer 
diskusie od nanesenej otázky odvrátil. Z uvedeného vysvitá, že vyšetrova-
nie previedlo KV – SNB BB v tom zmysle, aby vyhovovalo príslušníkom ŠtB, 
čím páchateľ ostal nevypátraný. Teda s. Hanuliak bol prvý, ktorý nenechal 
o veci diskutovať.“

V reakcii na svoje obvinenia Ing. Hanuliak okrem iného popisuje prípad, keď 
mal prideleného agenta, ktorý mal byť použitý v prospech ŠtB, a ktorému mal 
ukázať, že „u nás sa nič nerobí s kostolmi a ľudia normálne chodia do kosto-
la“. „Boli sme v jednej obci u Riadičovho otca – dobrá robotnícka, komunis-
tická rodina a tam sme si popili a v dobrej nálade odišli sme do Krupiny, kde 
sme išli k jednému, možno hovoriť, kulakovi a tam sme tiež niečo popili. Tu 
som sa dopustil morálneho poklesku, o ktorom až hanba písať, t. j. súložil som 
s jeho sestrou. Toto by nebolo to veľké previnenie, len previnenie bolo v tom, 
že som si privodil podnapitosť, ba možno povedať opitosť do takého stupňa, že 
som vôbec nebol ostražitý a agent bol by mohol ujsť. Za toto som zasluhoval 
potrestanie a hneď na druhý deň som napísal ÚZ, aby vec prešetrili.“

V roku 1976 už vo funkcii generálmajora žiada Ing. Ján Hanuliak ako 1. ná-
mestník Ministra vnútra ČSSR o povolenie vycestovať na dovolenku do ZSSR 
na Jaltu, na pozvanie predsedu KGB...

AGENT JULENIAGENT JULENI
Na záver ešte jedno krátke hlásenie, tentoraz o agentovi Julenim, ako prí-
klad obscénnosti niektorých udaní. Jazyk, ktorým sú udania napísané, sa 
pre nás pri tvorbe inscenácie stáva symbolickým prostriedkom, ako dostať 
do kontrastu na jednej strane brutalitu (prípad Ing. Coufala, ktorý priamo 
v inscenácii Vnútro vnútra spracovávame) a na druhej strane úroveň mysle-
nia ľudí, ktorí boli vnútri ŠtB. 

„K číslu 15/48 zo dňa 23. 7. 1948 o agentovi Julenim: „Dôverníkom mi bolo 
oznámené, že dm.ofcl. Juleni z OŠB Trnava bol v mesiaci auguste a septem-
bri t. r. asi na troj-štvortýždennom kúpeľnom liečení v Piešťanoch. Počas 
svojho liečenia Juleni bol zadelený na ubytovanie v jednej izbičke s akýmsi 
Chorvátom. Do spomínanej izbičky doviedol si Juleni svoju milenku z Leo-
poldova, s ktorou spolu bývali a aj na jednej posteli spolu spávali. Chorvát, 
ktorý tiež s Julenim býval v tej istej izbičke, vyjadril sa, že neprekáža mu 
tak ďaleko milenka spolubývajúceho, ale že keď celú noc na vedľajšej po-
steli súložia, a to pred ním, nemôže spať. Julenimu však na tom nezáležalo 
a Chorvát vediac, že je to kapitán od III. Odboru Pov. Vnútra, ako sa Juleni 
predstavuje, zvykol si aj na tých spolubývajúcich.“
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COUFALCOUFAL
Jeden z najpozoruhodnejších a zároveň najotrasnejších príbehov, s kto-
rým sme sa v archívoch ŠtB pri výskumoch pre inscenáciu Vnútro vnútra 
stretli, bol prípad tajne vysväteného kňaza Přemysla Coufala, ktorého našli 
22. 2. 1981 mŕtveho v jeho byte. Okolnosti jeho smrti dodnes neboli vyjasne-
né. Byt bol celý od krvi – príčinou smrti bolo vykrvácanie z rezných rán 
na zápästiach a lakťových jamkách obidvoch rúk. Avšak vyšetrovanie príčin 
je plné prešľapov a nezrovnalostí. Po prvotnej obhliadke príslušníkmi ZNB 
prichádza pokyn, že celú vec preberá ŠtB. Ing. Coufal bol totiž rozsiahlou 
pátracou akciou identifikovaný ako autor tajnej správy o stave podzemnej 
cirkvi na Slovensku pre Vatikán, ktorá sa dostala do rúk agentovi ŠtB vy-
sadenému v zahraničí. 

Ing. Coufal bol vzdelaný človek ovládajúci niekoľko jazykov. Vďaka svojim 
odborným technickým znalostiam cestuje často do tzv. kapitalistickej cudzi-
ny. Pri poslednom návrate z jednej z takýchto ciest ho zadržali, urobili mu 
osobnú prehliadku a zabavili náboženskú literatúru. Sledovali ho a vyvíjali 
naňho veľký psychický tlak (napríklad robili prehliadky jeho bytu v čase 
jeho neprítomnosti). Neskôr ho kontaktovali a vypočúvali aj príslušníci ŠtB. 
Vrcholom nátlaku bola požiadavka, ktorej nitky vedú k ŠtB, aby odovzdal sumu 
20 tisíc korún za účelom „zmrazenia“ jeho prípadu, ktorú Coufalovi sprostred-
koval jeho známy (a ktorý bol, ako sa neskôr ukázalo, agent ŠtB). Ten tiež 
zomrel za záhadných okolností potom, ako Coufal odovzdal prvú splátku sumy 
vo výške 14 tisíc korún. Coufal bol po tejto rafinovanej vydieračskej hre 
nájdený mŕtvy vo svojom byte.

S tragickým osudom Přemysla Coufala sa spájajú smutné a tragické osudy aj 
ďalších ľudí. Jeden z prvých signatárov Charty 77, Augustín Navrátil, na-
písal otvorený list Gustávovi Husákovi a najvyšším orgánom ČSSR, v ktorom 
žiada dôkladné vyšetrenie smrti Přemysla Coufala. Odpoveďou je zúrivá per-
zekúcia zo strany vládnej moci. Navrátil je po domovej prehliadke a súdnom 
procese internovaný na psychiatrickom oddelení s diagnózou paranoia kve-
rulans, resp. chronické sťažovateľstvo. To, že sťažnosti Augustína Navrátila 
boli viac ako oprávnené a mali nespochybniteľné racionálne jadro, vtedaj-
ší mocní a im slúžiaci psychiatri zámerne ignorovali, na čo im poslúžila 
aj vtedajšia diagnostika psychiatrických ochorení. Učebnica psychiatrie 
z roku 1976 popisuje paranoiu kverulans takto: „Charakteristickým rysom 
tejto diagnózy je tzv. paranoický vývoj, čo znamená, že pri rozbore men-
tálnej osobnosti paranoika sú nájdené svojrázne povahové úchylky a rysy, 
najmä akcentovaný zmysel pre právo a spravodlivosť. Pacient sa teda cíti 
byť prenasledovaný, množstvo jeho sťažností a protestov prekračuje kritickú 
hranicu.“

Ďalším človekom, ktorý zvýrazňuje tragickosť, záhadnosť a temnotu celého 
príbehu, je novinár Marcel Samuhel. 22. februára 1992 v denníku Práca vy-
šiel článok pod názvom Znásilnená pravda, v ktorej Marcel Samuhel vyjad-
ruje pochybnosti o tom, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (GP 
SR) v roku 1991 zastavila trestné stíhanie vo veci vraždy Přemysla Coufala 
spolupáchateľstvom. Dňa 19. februára 1993 mu zase v novinách Slovenský 
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denník vyšiel celostránkový článok pod názvom Vražda, alebo samovražda, 
kde opäť poukazuje na nezrovnalosti, protirečenia a neochotu ponovembrovej 
prokuratúry dôsledne sa zaoberať smrťou Přemysla Coufala. Marcel Samuhel 
si bol vedomý nebezpečenstva, ktoré mu pri angažovaní sa v tomto prípade 
hrozilo. Svoj článok totiž ukončil vetou:

„A KEBY SA MI NÁHODOU NIEČO STALO, ODKAZUJEM GP SR, ŽE NEMÁM ÚMYSEL 
SPÁCHAŤ SAMOVRAŽDU.“

28. apríla 1993 zmizol Marcel Samuhel za záhadných okolností pri návšteve 
Vysokých Tatier. Jeho telo sa dodnes nenašlo.

Všetky tieto a mnohé ďalšie okolnosti tragickej smrti tajného kňaza sved-
čia nielen o našej temnej minulosti, kedy nevinný človek za svoje nábožen-
ské presvedčenie zaplatil životom, ale aj o našej prítomnosti, keď okol-
nosti onej záhadnej smrti neboli dôkladne preskúmané a vyšetrené. Ťažko 
dnes môžeme dokázať, či smrť Ing. Coufala bola vraždou alebo samovraždou. 
To ani nemá byť predmetom našej inscenácie. Je však ťažko spochybniteľné, 
že ak to aj bola samovražda, bol k nej dokázateľne dohnaný. Podľa novinára 
Vladimíra Pavlíka z Necenzurovaných novín aj Generálna prokuratúra SR 
po znovuotvorení prípadu v roku 1991 skonštatovala, že Ing. Coufal samo-
vraždu spáchal pod tlakom ŠtB. Napriek tomu nikto nenesie zodpovednosť, 
nikto nie je vinný. 

Nevyjasnená smrť Ing. Přemysla Coufala spred tridsiatich dvoch rokov (rov-
nako ako tragické osudy ďalších postáv príbehu) tak poukazuje na mieru 
slobody a demokratickosti našej dnešnej spoločnosti. A ukazuje, že mnohé 
z vecí, ktoré sa dnes dejú, majú základ práve v neochote vyrovnať sa s tem-
nými stránkami našej minulosti.
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PÄŤ PRÍBEHOV - POĽSKO PÄŤ PRÍBEHOV - POĽSKO 
KTO STE, PÁN SCHILLER?KTO STE, PÁN SCHILLER?

POZNÁMKY Z ARCHÍVU ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODAPOZNÁMKY Z ARCHÍVU ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA1

 Tomasz Kireńczuk

„Prosím vás, ja tu mám isté otázky ohľadom vašich nežiaducich kontaktov, 
vy zas máte svoje požiadavky; urobme už konečne kompromis. Z profesijných 
dôvodov musím vedieť, ako to, do čerta, bolo: o čom ste sa rozprávali s istým 
katolíckym aktivistom poľskej pravice, lebo mám o tom rozhovore štyri rôz-
ne verzie od toho istého človeka: jednu povedal v KIK-u 2, druhú vo svojej 
práci, jednu v rodine a jednu nám – a každá je iná.“ 3

 Spomienka Krzysztofa Kozłowského zo stretnutia s pracovníkom Bezpeč-
nostnej služby4.   

Archívy poľského Ústavu pamäti národa – inštitúcie, ktorá vznikla v roku 
1999 a zameriava sa, okrem iného, aj na zhromažďovanie a spravovanie doku-
mentov štátnych bezpečnostných orgánov vytvorených v období medzi 22. júlom 
1944 a 31. decembrom 1989 – to sú nekonečné chodby s fasciklami obsahujúci-
mi spisy, poznámky, udania. Informácie zapísané na kilometroch zožltnutého 
papiera sa týkajú nielen dôležitých spoločenských či politických udalostí, 
ale aj najbanálnejších detailov každodenného života miliónov Poliakov. Spolu 
tvoria príbehy dramatických udalostí a kompromisov, ktoré v rokoch 1944 – 
1989 Poliaci museli robiť, aby dokázali prežiť časy temného stalinistického 
teroru, zdanlivého gomulkovského odmäku, gierkovskej malej stabilizácie, ra-
dostného festivalu slobody spojeného s hnutím Solidarita, či napokon stra-
tenej dekády vojnového stavu. V roku 1949 Ministerstvo verejnej bezpečnosti5 
viedlo vo svojich kartotékach 53 tisíc ľudí, z toho 5 tisíc agentov a 48 tisíc 
informátorov, čo tvorilo sotva akési východisko pre vybudovanie tajného 

1  orig. názov v poľskom jazyku: Instytut pamięci narodowej (skr. IPN), pozn. 

prekl.

2  KIK – Klub katolíckej inteligencie, pozn. prekl.

3  Cit.: „Agenci daremnego wpływu”(Agenti s bezvýznamným vplyvom – pozn. prekl.),  

Tygodnik Powszechny, 12. január 2007

4  orig. názov inštitúcie: Służba Bezpieczeństwa (skr. SB), v preklade Bezpečnostná 

služba; tento poľský výraz je spojený výlučne s pôsobením tajnej služby počas obdo-

bia Poľskej ľudovej republiky, teda komunistického režimu, pozn. prekl.

5  orig. poľ. názov:  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (skr. MBP), orgán 

vnútornej bezpečnosti so statusom ministerstva, vytvorený v období budovania komu-

nistickej diktatúry v povojnovom Poľsku na príkaz a pod diktátom sovietskej moci. 

V krajine Ministerstvu podliehali a reprezentovali ho Úrady verejnej bezpečnosti 

(poľ. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego), preto sa MBP hovorovo nazývalo UB. MBP aj 

UB boli zodpovedné za masové mučenie, únosy a politické popravy, ktoré sa v Poľsku 

diali v období stalinistického teroru. MBP bolo zrušené v roku 1954 a nahradené 

štátnou Bezpečnostnou službou zriadenou Ministerstvom vnútra. 
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impéria bezpečnostných služieb obklopujúceho celý spoločenský život v Poľ-
sku. V roku 1953 sa v kartotékach Ministerstva verejnej bezpečnosti nachá-
dzalo už 120 tisíc aktívnych agentov a informátorov, závratný výsledok sa 
dosiahol na konci existencie Poľskej ľudovej republiky v podobe vyše troch 
miliónov tajných spolupracovníkov získaných v priebehu celého obdobia tr-
vania PĽR6. Keď si uvedomíme, že vo vrcholnom období fungovania Nezávislých 
samosprávnych odborov Solidarita vstúpilo do hnutia 10 miliónov Poliakov, 
vyjde najavo, že na prahu poľskej slobody v roku 1989 s najväčšou pravde-
podobnosťou nebola jediná poľská rodina, z ktorej by aspoň jeden člen nebol 
zaznamenaný v archívoch Służby Bezpieczeństwa (skr. SB), či už ako jej za-
mestnanec, spolupracovník, alebo osoba ňou sledovaná. Po štvrťstoročí od pádu 
komunistického režimu v Poľsku môžeme s istotou konštatovať, že v priebehu 
niekoľkých desaťročí intenzívnej práce sa podarilo príslušníkom SB obsadiť 
všetky opozičné centrá – politické, cirkevné, spoločenské, umelecké. Uvede-
né čísla síce ilustrujú masovosť systému sledovania obyvateľov a inštitúcií 
v Poľskej ľudovej republike, stále však celkom nevystihujú zložitosť tohto 
systému. Za číslami sa totiž skrývajú individuálne príbehy a drámy ľudí.

Počas príprav na inscenáciu (Na)sleduj ma, realizovanú v rámci projektu 
Paralelné životy, ma zaujal práve mechanizmus spolupráce, emocionálne bre-
meno, s akým museli žiť v období  PĽR tri milióny Poliakov. Chcel som zistiť 
viac o tom, aké metódy využívali pracovníci SB, aby si podriadili tajných 
spolupracovníkov a stali sa nielen ich prenasledovateľmi, ale aj nevy-
hnutnou súčasťou ich každodenného života. Keď som vstupoval do archívov 
poľského  Ústavu pamäti národa (IPN), nehľadal som žiadnu senzáciu, chcel 
som spoznať príbehy obyčajných ľudí, ktorí možno náhodou, nešťastnou zho-
dou okolností alebo vinou nejakej vrodenej chamtivosti či nenávisti k iným 
ľuďom zo dňa na deň stratili svoju nezávislosť. Skutočnosť, že ocitnutie sa 
v evidencii SB na strane tajných spolupracovníkov znamenalo stratu nezá-
vislosti, mi bola jasná ešte pred začiatkom výskumu v archívoch IPN. Nevedel 
som len, ako sa to dialo. Ako sa pre jedno prehlásenie, jeden podpis, jeden 
príbeh možno stať iným človekom.

JÓZEF SCHILLERJÓZEF SCHILLER
Keď som si prezeral spisy IPN, hľadal som spočiatku príbehy prenasledova-
ných ľudí, ktorí by sa ako protagonisti inscenácie (Na)sleduj ma mohli stať 
svedkami minulosti, mojimi sprievodcami po svete, ktorý nepoznám a ktorý si 
nepamätám. V prezeraných udaniach, registračných kartách, hodnoteniach, 
výročných správach a operačných dokumentoch som neustále narážal na to 
isté meno: Józef Schiller, kapitán, poručík, plukovník. Častý výskyt tohto 
človeka v náhodne vyberaných archívnych materiáloch spôsobil, že som za-
čal vyhľadávať informácie o ňom, pričom som sa chcel dozvedieť, v koľkých 
príbehoch sa zjavil, koľkým ľuďom zmenil život a napokon, či sám prešiel 
nejakou individuálnou premenou. Čoskoro sa Józef Schiller stal predmetom 
môjho hľadania aj hlavnou postavou pripravovanej inscenácie. 

6  Poľsko malo v roku 1989 38 mil. obyvateľov.
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Na začiatku som vedel len to, že sa narodil 5. marca 1931, pochádzal z ro-
botníckej rodiny a nepoznal svojho otca. Kým sa dostal do služieb SB, pra-
coval ako manuálny pracovník až do roku 1952, kedy ho povolali na povinnú 
vojenskú službu. Ako som ho spoznával zo spisov, Schiller z tohto obdobia 
bol v podstate môj rovesník, ale nedokázal som nájsť nejaké naše spoločné 
skúsenosti, spoločný príbeh, prostredníctvom ktorého by som mu mohol lepšie 
porozumieť. Tá priepasť, ktorá nás delila, sa mi zdala čím ďalej tým väčšmi 
zaujímavá. V jednej z poznámok som sa dočítal, že v rámci Kurzu pre zálož-
ných dôstojníkov sa zapísal na dvojročné štúdium na strojársku priemyslov-
ku v Krakove a ešte pred dokončením štúdia si podal žiadosť o prijatie do 
Bezpečnostnej služby na Krajskom veliteľstve Verejnej bezpečnosti7 v Kra-
kove. 1. júla 1959 bol prijatý na pozíciu operačného dôstojníka. Schiller sa 
hneď dostal do III. odboru, piatej krakovskej skupiny BS, zaoberajúcej sa 
„rozpracovávaním“ (v slovníku tajných polícií = sledovanie, záujem polície 
o...) laických katolíkov, najmä z prostredia krakovského Klubu katolíckej 
inteligencie8 a týždenníka Tygodnik Powszechny 9. V orgánoch SB pracoval až 
do roku 1990, kedy neprešiel previerkou, ktorej sa museli podrobiť všetci 
pracovníci bezpečnostného aparátu10. Čím sa Schiller zaoberal celé tie roky? 
Koľko ľudí si ho dodnes pamätá?

Hoci jeho osobný spis v archívoch IPN je rozsiahly, poskytuje len čiastoč-
né informácie, písané úradníckou novorečou: „Súdruh Schiller Józef (...) má 
v diskusii veľký presvedčovací talent vďaka bohatým politickým znalos-
tiam a obratnému prepájaniu faktov z každodenného života. Svoje myšlienky 
formuluje jasne a otvorene, čím si získal sympatie straníckych členov.“11  
Dnes by sme to, samozrejme, povedali inak: inteligentný, s vynikajúcimi ko-
munikačnými a sociálnymi schopnosťami. „Správanie menovaného v miestnom 
prostredí je z hľadiska politického a morálneho bezúhonné, menovaný nie 
je žiaden alkoholik a ani nemá alkoholické sklony.“ (...) „Realizovaná špe-
ciálna kontrola neodhalila u menovaného žiadne kompromitujúce skutočnosti. 

7  orig. poľ.  názov – Milicja Obywatelska (MO) – názov pre policajný zbor v Poľ-

sku v rokoch 1944 – 1990, pozn. prekl.

8  KIK - Kluby katolíckej inteligencie, združujúce laických katolíkov, vznikali 

v Poľsku na vlne októbrového odmäku (1956).  V rokoch  1957 – 1976 tvorili pred-

stavitelia týchto klubov v parlamente akýsi druh umiernenej opozície v porovnaní 

s inštitúciami reprezentujúcimi kruhy veriacich. Po roku 1976 začali mnohí akti-

visti KIK-u viesť viac alebo menej otvorenú opozičnú činnosť. Členovia KIK-u zo-

hrali dôležitú úlohu v prípravách diskusie pri okrúhlom stole, mnohí z nich (o. 

i Tadeusz Mazowiecki) pôsobili vo vláde v Poľsku po roku 1989.    

9   Katolícky spoločensko-kultúrny týždenník vydávaný v Krakove.  Liaheň poľ-

ských intelektuálnych elít v období PĽR. Viac o týždenníku v ďalšej časti textu.

10   Po zmene režimu v roku 1989 bola poľská Bezpečnostná služba zrušená a na-

hradená Úradom pre ochranu štátu; v súlade s vládnou politikou mohli v úrade 

(rovnako ako v policajnom zbore a na Ministerstve vnútra) získať prácu len funk-

cionári bývalých bezpečnostných služieb, ktorí pozitívne prešli previerkou. 

11  Všetky citáty súvisiace s prácou Józefa Schillera v orgánoch Bezpečnostnej 

služby pochádzajú z jeho osobných spisov, ktoré sa nachádzajú v krakovskom archí-

ve Ústave pamäti národa pod signatúrami: IPN BU 710/478 
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Kandidát je zdravý, má dobré vystupovanie, inteligentný. V plnej miere zod-
povedá požiadavkám na operačného pracovníka.“ 
Józef Schiller sa narodil v roku 1931, vyrastal počas druhej svetovej vojny 
a od roku 1959 ľuďom podlamoval psychiku a podriaďoval si ich psycholo-
gickým a emocionálnym vydieraním. A keďže v plnení operatívnych úloh bol 
mimoriadne úspešný, rýchlo postupoval na ďalšie vedúce pozície. Podobne ako 
na začiatku svojho pôsobenia, bol Schiller pri každej vykonávanej úlohe 
vzorom profesionality a svedomitosti: „V pozícii vedúceho III. skupiny, IV. 
odboru pracuje od roku 1962. Práca tejto skupiny zahŕňa aj záležitosti ako 
Tygodnik Powszechny, Znak 12, Klub katolíckej inteligencie, PAX13 (...). Sú to 
nepochybne veľmi náročné zložky práce vyžadujúce popri znalosti všetkých 
zásad operatívnej práce aj výrazné politické cítenie. Treba konštatovať, že 
z tohto hľadiska (Schiller) spĺňa všetky nároky, vďaka čomu má odbor veľmi 
dobrý prehľad o týchto centrách a zároveň isté výsledky v oblasti poli-
tickej ingerencie vo vnútri centier. (...) Súdruhovi Schillerovi do veľkej 
miery uľahčuje organizáciu práce v týchto zadaniach skutočnosť, že má veľ-
mi dobrú pamäť14 na všetky podrobnosti, ktoré v rozohraných hrách tvoria 
zásadnú rolu a práve od nich závisí úspech akcie. Sám je mimoriadne pra-
covitý a veľmi zodpovedne pristupuje k zadaným úlohám. Má okruh šiestich 
jednotiek tajných spolupracovníkov, s ktorými pracuje veľmi systematicky, 
a ich pracovné zložky sú vedené podľa stanovených inštrukcií a bez výhrad. 
Práce vedie ofenzívne. Aj keď možno menovanému len ťažko vyčítať niečo, čo 
sa týka operatívnej práce, predsa len si myslím, že by k svojim pracovníkom 
mohol byť náročnejší, aby naplno využil tento dosť skromný okruh spolu-
pracovníkov v skupine. V súvislosti s charakterom svojej operatívnej práce 
veľmi veľa číta beletristickú, odbornú či politickú literatúru a veľmi dob-
re sa orientuje vo všetkých spoločensko-politických udalostiach v krajine. 
Z hľadiska ideovo-morálneho nevyvoláva žiadne pochybnosti. Bezprostred-
ná práca s ľuďmi mu dáva dobré možnosti pre ich spoznávanie, objektivitu 
v hodnotení, vyjadrenie spokojnosti a zároveň podnecovanie k produktívnej 
a zaangažovanej práci. Rodinný typ – čas po práci venuje naplno rodine. 
Nemá žiadne neduhy.“
Popis povahy Schillera, napísaný v štýle charakteristickom pre novoreč bý-
valého režimu, prináša zistenia, ktoré sa mi budú opätovne vynárať pri hlb-
šom štúdiu spisov ľudí, prinútených Schillerom spolupracovať s SB. Skúsme 
sa na ne pozrieť bližšie.      

12  Neformálne zoskupenie laických katolíkov v období PĽR, ktoré politicky re-

prezentoval poslanecký klub „Znak“.  

13  Spolok PAX, laická katolícka organizácia, ktorú oficiálne založil v roku 1947 

Bolesław Piasecki a ďalší členovia Národno-radikálneho hnutia Falanga. PAX bola 

organizácia spolupracujúca s komunistickým režimom, ktorej zámerom bolo zmono-

polizovať „katolícke prostredie“ v Poľsku, často podporujúce oficiálnu líniu štátu 

a nie cirkvi (napr. v otázke uväznenia kardinála Stefana Wyszyńského). V rokoch 

1953-56 prebral vydávanie novín Tygodnik Powszechny potom, ako legitímna redak-

cia nesúhlasila so zverejnením nekrológu Jozefa Stalina. Vzhľadom na zjavne anti-

semitské a nacionalistické názory Piaseckého pôsobil PAX dosť kontroverzne.

14  Všetky zvýraznenia v texte urobil Autor. 
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Dobrá pamäť: Jeho pamäť na detaily v prístupe k tajným spolupracovníkom 
(TS) bola často chápaná ako empatia, starostlivosť, záujem o ich záležitosti. 

Hra: Keď čítame Schillerove poznámky o stretnutiach s podriadenými tajný-
mi spolupracovníkmi, nemožno sa vyhnúť pocitu, že formu operatívnej práce 
chápal ako šachovú partiu, kde treba vopred predvídať niekoľko krokov pro-
tivníka. Každá jeho hra bola veľmi chladne a presne vykalkulovaná.

Ofenzívny: Schiller sa v spolupráci so svojimi ľudskými informačnými zdroj-
mi neponáhľal – dával ľuďom čas na to, aby si osvojili situáciu, v ktorej 
sa ocitli; vyčkával na moment zníženej ostražitosti tajného spolupracovní-
ka a vtedy prešiel do útoku a finálneho vtiahnutia človeka do spolupráce 
s bezpečnostným aparátom.

Veľmi veľa číta: Inteligencia, vedomosti a prehľad v politických, spolo-
čenských a kultúrnych otázkach boli nepochybne vlastnosťou, bez ktorej by 
 Schiller nemohol dosiahnuť také znamenité výsledky v operatívnej práci 
s ľuďmi, ktorí vlastne zväčša patrili k inteligencii.

Rodinný typ: Možno práve táto jeho črta bola príčinou, že mu tajní spolu-
pracovníci dôverovali, a možno práve to rozhodlo o väčšine úspechov v jeho 
operačnej činnosti.

Za týmito vyššie opísanými postrehmi stojí dlhý zoznam dosiahnutých pra-
covných úspechov Schillera ukrytých pod krycími menami a pseudonymami. 
Z osobného zväzku Józefa Schillera sa dozvedáme, že bol zaangažovaný v ria-
dení alebo realizácii nasledujúcich operácií: TS Ares, TS Orski, TS Olaf, TS 
KaCe, TS Realista, TS Erski, TS Targowska, TS Kalina, evidenčno-pozorovací 
zväzok Pismak (Škrabák, pozn. prekl.), TS Marec, TS Turista, TS Bledý, Dôver-
ný kontakt Rumun, Prepožičaný byt Agat (Achát, pozn. prekl.), odpočúvanie 
Havran, TS C, TS L, TS Nil, zväzok Ortodoxný, TS Osamelá, TS Strelec, TS Ja-
san, operatívne rozpracovanie Odporca, TS Panter, TS Riaditeľ, zväzok Znak, 
TS 009. Za svoju prácu pre bezpečnostné orgány, kde pôsobil vyše tridsať 
rokov, získal mnohé ocenenia a vyznamenania, o. i. Strieborný kríž zásluh 
(22. júla 1971), Rytiersky kríž Radu znovuzrodeného Poľska (2. septembra 
1976), Dôstojnícky kríž Radu znovuzrodeného Poľska (22. júla 1983), Desať 
rokov v službách národa (26. augusta 1968), bronzovú medailu za Zásluhy 
v ochrane verejného poriadku (27. septembra 1973), Medailu 30. výročia Ľudo-
vého Poľska (22. júla 1974), Striebornú medailu za Zásluhy o Krakovskú zem 
(22. júla 1974), Striebornú medailu za Zásluhy v ochrane verejného poriadku 
(1. októbra 1975), Bronzovú medailu za zásluhy o obranu štátu (18. septem-
bra 1975), Striebornú medailu za Zásluhy o obranu štátu (1. októbra 1977), 
Zlatú medailu za Zásluhy v ochrane verejného poriadku (16. septembra 1978),  
Striebornú medailu V službách národa (4. septembra 1979), Zlatú medailu za 
Zásluhy o obranu štátu (31. augusta 1983), Medailu 40. výročia Ľudového Poľ-
ska (22. júla 1989), Zlatú medailu v Službách národa (22. júla 1989). Aj keď si 
pamätáme, že komunistické krajiny sa vyznačovali istým fetišizmom v udeľo-
vaní vyznamenaní, také množstvo ocenení musí aj tak robiť dojem. 
Ako k tomu došlo? Ako pracoval Józef Schiller?
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TADEUSZ NOWAK (TS „ARES“)TADEUSZ NOWAK (TS „ARES“)
Získanie Tadeusza Nowaka pre spoluprácu sa považovalo za jeden z najväč-
ších úspechov krakovskej Štátnej bezpečnosti, čo bolo nepochybne spájané 
s jeho vysokou pozíciou v cirkevnom a katolíckom prostredí. Hoci za získanie 
tohto katolíckeho aktivistu Schiller nebol priamo zodpovedný, predsa len 
zohral kľúčovú úlohu v jeho operatívnom využití a trvalom pripútaní k SB. 

Kým Tadeusz Nowak začal pôsobiť v krakovskej arcidiecéze (ako účtovník) 
a v redakcii novín Tygodnik Powszechny (bol ich dlhoročným finančným ria-
diteľom), pracoval do roku 1949 ako prednosta finančného úradu. V tomto 
období bol aj zatknutý za údajné úplatkárstvo a hoci ho súd po niekoľkých 
mesiacoch obvinenia zbavil, možnosť obnovenia vyšetrovania alebo šírenia 
informácií o týchto obvineniach mala v Nowakovom prípade pre SB slúžiť ako 
nástroj vydierania. Napriek tomu, že v dokumentoch TS „Ares“ sú informácie 
o jeho získaní pre spoluprácu len veľmi skromné, môžeme si domyslieť, že 
práve vydieranie zo strany SB a s tým spojený strach z odhalenia „krimi-
nálnej“ minulosti boli príčinou, pre ktorú sa Nowak rozhodol (vtedy už ako 
pracovník arcidiecézy) nadviazať spoluprácu so Štátnou bezpečnosťou. Treba 
ešte zdôrazniť, že prelom 40-tych a 50-tych rokov 20. storočia, kedy zverbo-
vali Nowaka, bol zároveň obdobím najhlbšieho stalinistického teroru v Poľ-
sku, ktorý sa vyznačoval únosmi, zastrašovaním a popravami „nepriateľov“ 
nového režimu. V tomto kontexte možno lepšie pochopíme rozhodnutie Nowaka 
spolupracovať s SB, čo sa nám dnes môže javiť ako absurdné. 

V správe zo 6. augusta 1952 sa píše: „Dňa 16. júla bol kandidát tajne odvle-
čený a privezený do miestneho Úradu, kde sa podrobil vypočúvaniu vo veci 
podozrenia z úplatkárstva na podnet dvoch pracovníkov Finančného úradu, 
ktorým kandidát dal úplatok. Počas výsluchu sa kandidát psychicky zrútil, 
plakal a prosil, aby už nemal žiadne problémy. Počas rozhovoru informátor 
súhlasil s poskytovaním informácií a so stretnutiami s pracovníkom Úra-
du bezpečnosti, zatiaľ ešte bez záväzku. Záväzok bude potvrdený po istom 
čase spolupráce s informátorom.“15 Nowakov príklad demonštruje absolútnu 
bezohľadnosť praktík vtedajšieho Úradu bezpečnosti, pre ktorý bolo práve 
zbavenie poľských občanov nezávislosti spoľahlivou investíciou do ich vy-
užitia v budúcnosti. 
Táto „budúcnosť“ prišla v Nowakovom prípade veľmi rýchlo. Bezpečnostná 
služba (ktorá nahradila Úrad bezpečnosti) rozhodla o formálnej registrá-
cii Nowaka ako tajného spolupracovníka v roku 1961, kedy opäť profitova-
la z jeho ťažkej osobnej situácie. Jeho riadiacim dôstojníkom sa stal Józef 
Schiller, ktorý si vzťah s Nowakom dômyselne budoval a ďalšie štvrťstoro-
čie ho využíval na získavanie informácií o finančnej situácii týždenníka 
Tygnodnik Powszechny, o jeho vydavateľských plánoch, atmosfére v redakcii 
a názoroch na aktuálnu politickú situáciu. Zdá sa, že pri získaní Nowaka pre 
spoluprácu s SB pomohla Schillerovi znalosť vo dvoch oblastiach: poznanie 

15  Zdrojom citátov týkajúcich sa práce Tadeusza Nowaka ako tajného spolupra-

covníka poľskej tajnej služby je jeho osobný a pracovný zväzok, ktoré sa nachádza-

jú v krakovskom archíve Ústave pamäti národa pod signatúrami: IPN Kr 0032/952, 

t. 1-3 a IPN Kr 009/2911, t. 1-3.  
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slabosti Nowakovho charakteru a znalosť jeho politických názorov. Nowak bol 
trochu precitlivený na svoju osobu – očakával uznanie a pochvalu od spo-
lupracovníkov a podliehal frustrácii v situáciách, keď sa náležitého uzna-
nia nedočkal. V politických otázkach bol prívržencom spolupráce cirkvi so 
štátom, ktorá mala spočívať na postupnom prispôsobení sa cirkvi možnostiam 
fungovania v komunistickom režime. Nečudo, že Schiller čoskoro považoval 
Nowaka za ideálny typ nielen ako donášača, ale aj ako agenta vplyvu.
V jednej z charakteristík „Area“ Schiller napísal: „Sám seba nevníma ako 
zdroj informácií Bezpečnostnej služby, ale ako katolíckeho aktivistu. Riadi 
sa zásadou dobra pre národ, čo v jeho chápaní znamená o. i. riešenie otázky 
cirkev – štát v našej krajine cestou dialógu a nie konfliktu. Tento moment je 
určujúci pre podobu kontaktu TS ‚Ares‘ s SB.“ Na začiatku spolupráce s Nowa-
kom Schiller disponoval jeho vstupným psychologickým profilom, ktorý upo-
zorňuje na Nowakovu špecifickú potrebu osobného docenenia, spojenú s jeho 
pomerne vysokou mienkou o sebe samom. Keď sledujeme priebeh spolupráce 
Schillera s Nowakom, je zjavné, že práve s týmto prvkom narábal Schiller 
veľmi obratne: pri získavaní potrebných informácií ho neustále uisťoval, 
že jeho aktivita v skutočnosti slúži najmä cirkvi. A možno si Schiller si 
zapamätal Nowakovu reakciu, keď mu na jednom z ich prvých stretnutí ponú-
kol odmenu: Nowak mu vtedy dal jasne najavo, že sa nestretáva s SB s cieľom 
donášať, ale z pocitu občianskej povinnosti, pretože sa snaží a vždy sa bude 
snažiť zlepšovať vzťahy v rovine štát – cirkev. Táto vnútorná, psychologicky 
pochopiteľná reakcia ho sprevádzala počas celého štvrťstoročia spolupráce 
s tajnou políciou. Ukrývanie sa za masku zaangažovaného občana bolo preňho 
spôsobom, ako poprieť prípadnú potupu, keby jeho spolupráca s SB bola odha-
lená. Je zaujímavé, že vďaka neustálemu Schillerovmu uisťovaniu o tom, že 
svojou tajnou aktivitou pomáha predchádzať vzniku ďalších problematických 
momentov vo vzťahu cirkvi a štátu, žil Nowak v presvedčení o plnení spolo-
čenského poslania, a to dokonca aj v období, kedy za spoluprácu s SB dostával 
finančnú odmenu alebo prijímal dary. 
Na druhej strane, Schiller konal aj v tejto veci dômyselne. Keďže vedel, že 
Nowak si potrpí na prejavy úcty a uznania, často opodstatňoval dary osob-
nou sympatiou, čo v Nowakovom vnímaní menilo charakter ich vzťahu z pra-
covného na priateľský a Nowak sa cítil rozhodne komfortnejšie. V roku 
1962 Schiller zaznamenal: „Keďže atmosféra rozhovoru bola dosť uvoľnená, 
TS nemal možnosť môj dar odmietnuť. Najprv mi nesmelo veľmi ďakoval, že 
som si na neho spomenul a keď som odchádzal, povedal, že je vo veku, keď by 
mi mohol byť otcom a hádam sa neurazím, keď ma pobozká. Bol to prvý dar, 
ktorý počas svojej spolupráce prijal.“ Podrobnosť popisov, ktoré Schiller 
zverejňoval v spisoch, svedčí o jeho jednoznačnom presvedčení, že každý, aj 
ten najmenší detail vo vzťahoch s ľudskými informačnými zdrojmi bude môcť 
ešte niekedy využiť. 
Z vyššie citovanej poznámky je jasne vidieť, že už za necelý rok od začiatku 
spolupráce s Nowakom s ním Schiller nadviazal veľmi blízky vzťah, ďaleko 
presahujúci to, čo si zvyčajne predstavujeme ako vzťah riadiaceho dôstoj-
níka a podriadeného tajného spolupracovníka. Hoci je zjavné, že Schiller 
konal cynicky a Nowaka využíval pre vlastné ciele, aj tak je šokujúce, že 
dospelý muž sa tak ľahko nechal oklamať pracovníkom SB. Isto tu zohrala 
úlohu aj Schillerova znalosť vnútorných pomerov v redakcii novín Tygodnik 
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Powszechny, kde Nowak nebol práve populárny. A zdá sa, že Schillerova stra-
tégia budovania vzťahu s Nowakom sa opierala práve o kompenzovanie ne-
dostatku jeho uznania v pracovnom prostredí. Ako finančný riaditeľ Nowak 
neustále vyvíjal na redakčný kolektív tlak v otázkach finančnej politi-
ky a šetrenia, čo sa často stávalo zdrojom konfliktov. Pre Schillera to 
bol ďalší nástroj na ovplyvňovanie Nowaka, o čom zreteľne píše v poznámke 
z júna v roku 1964, kde podotýka: „Chcem u TS vytvoriť istý kritický postoj 
voči kolektívu TP – viedli sme rozsiahly rozhovor na tému jeho postavenia 
v redakcii. Spomínal som, aké tam zaznievajú na jeho adresu názory (okrem 
veľkých zásluh pre redakciu), že je držgroš (...), že chce všetko riadiť sám, 
že chce viesť redakciu ako kasárne atď. (...) O redakcii sa vyjadril, že ak 
majú výhrady, nech ho prepustia a do dvoch mesiacov zaniknú. Bol zjavne 
rozrušený tým, čo som mu povedal o mienke členov redakcie. Antagonizmus 
medzi TS a redakciou treba na stretnutiach systematicky podnecovať.“ Na 
ďalších stretnutiach Schiller vyvoláva u Nowaka antagonistické nálady, 
podnecuje jeho hnev ďalšími správami o tom, čo sa o ňom v redakcii hovorí, 
a súčasne uvádza príklady úcty a uznania, aké si Nowak získal v prostredí 
štátnych orgánov. Na dôkaz toho pomáha Nowakovi získať Rytiersky kríž Radu 
znovuzrodeného Poľska (druhé najdôležitejšie poľské vyznamenanie po Rade 
Bieleho orla), ktorý si Nowak prevzal na oficiálnom štátnom ceremoniáli 
vysielanom v televízii. Tento zámer vyšiel Schillerovi o to viac, že v re-
dakcii TP sa ostentatívne tvárili, akoby Nowak toto významné ocenenie vôbec 
nedostal. Nowak tak opäť pocítil negatívny postoj spolupracovníkov k svojej 
osobe. Tento pocit marginalizácie, spojený s prehlbujúcou sa osamelosťou 
v rodinnom aj v kamarátskom kruhu (v krátkom čase stratil Nowak troch 
najbližších ľudí) spôsobili, že Schiller sa pre neho stal nielen riadiacim 
dôstojníkom, ale najmä dôverníkom, priateľom, jedným z mála ľudí, s ktorými 
mohol viesť dlhé monológy o Bohu, cirkvi a štáte bez strachu z odmietnutia.
Príbeh Tadeusza Nowaka a jeho prepojenia s krakovskou SB je výpoveďou 
o človeku, ktorý sa stal obeťou vlastných slabostí, ktoré bezohľadne a meto-
dicky využil Józef Schiller.

SABINA KACZMARSKA (TS „OSAMELÁ“, TS „TARGOWSKA“)SABINA KACZMARSKA (TS „OSAMELÁ“, TS „TARGOWSKA“)
Ďalším príkladom, ktorý potvrdzuje Schillerove mimoriadne schopnosti v bu-
dovaní vzťahov s  podriadenými tajnými spolupracovníkmi, je príbeh Sabiny 
Kaczmarskej, korektorky a upravovateľky týždenníka Tygodnik Powszechny. 
Príbeh, ktorý zobrazuje, ako – využívajúc ľudskú slabosť – možno niekoho 
ľahko zapliesť do traumatického vzťahu závislosti, trvajúceho takmer po-
lovicu dospelého života. Príbeh Sabiny Kaczmarskej poukazuje aj na jedno 
zo  Schillerových špecifík, ktorým bolo nepochybne transformovanie vzťahov 
s tajnými spolupracovníkmi zo zdanlivo priateľských na absolútnu závislosť 
TS na riadiacom dôstojníkovi.
Zo spisov SB venovaných Sabine Kaczmarskej možno jasne vyčítať, že počas jej 
niekoľkoročnej práce pre Tygodnik Powszechny sa v redakcii necítila naj-
lepšie. Schiller bol už zvyknutý na to, že osoby spojené s prostredím časopi-
su Tygodnik Powszechny – čiže s jedným z najprestížnejších a na štátnej moci 
nezávislých intelektuálnych kruhov v komunistickom Poľsku – sú zvyčajne 
silno emocionálne späté so svojím domovským prostredím, hoci sa z rôznych 
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dôvodov rozhodli na svojich spolupracovníkov a kolegov donášať. Neveľký 
tím týždenníka Tygodnik Powszechny vďaka konsolidácii a vzájomnej dôvere 
v podstate po celý čas existencie Poľskej ľudovej republiky viedol s SB ví-
ťaznú hru, pričom eliminoval všetky možnosti nadväzovania neformálnych 
kontaktov s jej predstaviteľmi. Táto súdržnosť úzkeho kruhu vedenia TP bola 
pre SB veľkou výzvou. V prípade radovej zamestnankyne TP Kaczmarskej to 
bolo predsa len inak, čo bolo pre Schillera dôležitým momentom v jej psy-
chologickom portréte, vytvorenom pre potreby jej zaangažovania a neskoršej 
spolupráce. Keďže získať pre spoluprácu niekoho z úzkeho kruhu vedenia 
novín bolo nereálne, SB sa snažila preniknúť do prostredia TP nadviazaním 
spolupráce s okrajovými ľuďmi, ktorí síce nemali väčší vplyv, ale mohli mať 
cenné informácie. Sabina Kaczmarska tento vzorec ideálne napĺňala. 

Prečo však SB tak veľmi záležalo na sledovaní tohto centra? Tygodnik 
Powszechny je katolícky týždenník so spoločensko-kultúrnou tematikou 
a zároveň významná liaheň poľských intelektuálnych a kultúrnych elít. Vy-
chádza od roku 1945, kedy ho založil kardinál Adam Sapieha. V období Poľskej 
ľudovej republiky bol súčasne jedným z najdôležitejších centier opozičné-
ho myslenia. Roky o jeho forme a profile rozhodovali o. i. Jerzy Turowicz, 
Paweł Jasienica, Stefan Kisielewski, Stanisław Stomma či Józefa Hennelowa 
a na jeho stránkach publikovali o. i. Leszek Kołakowski, Władysław Bar-
toszewski, Jerzy Zawieyski, Zbigniew Herbert, kňaz Józef Tischner či Sta-
nisław Lem, čiže doslova reprezentatívne osobnosti nedávnej poľskej histó-
rie. Tygodnik Powszechny bol počas Poľskej ľudovej republiky považovaný za 
jediný nezávislý hlas tzv. prostredia katolíckej inteligencie, úzko prepo-
jený s takými opozičnými centrami ako Výbor na ochranu robotníkov (KOR) 
či hnutie Solidarita. Na pozíciu týždenníka TP malo vplyv aj medzinárodné 
postavenie jeho publicistov a priateľov, ako boli napríklad Karol Wojtyła 
alebo Czesław Miłosz. V 80. rokoch, po zrušení výnimočného stavu v Poľsku16, 
sa týždenník stal neformálnym orgánom poľskej demokratickej opozície, pri-
čom išlo o jediné legálne vydávané opozičné noviny. Tygodnik Powszechny ako 
liberálne a progresívne centrum často prichádzal do konfliktu s oficiál-
nou líniou poľskej cirkvi a episkopátom, čo bolo osobitým predmetom záujmu 
tajnej služby Poľskej ľudovej republiky. Preto príslušnosť k tejto skupine, 
riadiacej sa vlastným morálnym aj intelektuálnym kódexom, znamenala istú 
spoločenskú prestíž.

Prečo potom Kaczmarska nevnímala svoje pôsobenie v týždenníku ako prestíž 
a satisfakciu, ale naopak, bolo to pre ňu skôr zdrojom osobnej frustrácie? 
Zväzok Sabiny Kaczmarskej poskytuje na margo jej minulosti v zásade len 
skromné informácie. Dozvedáme sa z neho, že sa narodila 4. decembra 1925 
v Chobrzanoch, mala – písané jazykom bývalého režimu – „sedliacky pôvod“. 
Paradoxne, jednou z mála informácií, ktorá umožňuje vytvoriť si akú–takú 
predstavu o jej živote, je pseudonym „Osamelá“, pridelený počas obdobia, 
kedy ju získavali pre spoluprácu (1966). A naozaj, osobný život Kaczmarskej 
bol veľmi chudobný: nikdy sa nevydala, nemala deti, len málo vieme o jej 

16  poľ. „stan wojenny“ – vojnový stav, pozn. prekl.
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priateľstvách či užších vzťahoch s rodinou, bývala sama. Zo zväzkov IPN 
vyplýva, že práve na túto „osamelosť“ a z nej plynúcu osobnú frustráciu sa 
najviac zameral Schiller, aby Kaczmarsku využil ako zdroj pravidelných 
informácií a klebiet o situácii v redakcii TP.

Situáciu Kaczmarskej nám môže do istej miery objasniť výpoveď kňaza Ada-
ma Bonieckého, nástupcu Jerzyho Turowicza vo funkcii šéfredaktora TP. 
V jednom z rozhovorov, ktorý sa venoval téme sledovania týždenníka tajnou 
službou, podotkol, že „... štruktúra ‚Týždenníka‘ bola do značnej miery nefor-
málna. Samozrejme, bol tu riaditeľ, zástupca, tajomník, ale noviny v podstate 
viedli ľudia, ktorí sa absolútne poznali a bez slova si rozumeli. Bolo to ve-
denie, ktoré nefigurovalo len v tiráži, ale skutočne riadilo redakciu: Tu-
rowicz, Kozłowski, Bardecki, Pszon17“. Vďaka tomu sa SB v skutočnosti nikdy 
nepodarilo preniknúť k najdôležitejším ľuďom a témam týždenníka. Tygodnik 
Powszechny predstavoval teda centrum, ktoré tvorila vtedajšia intelektu-
álna elita, ale príslušnosť k nemu (ideologická, etická, profesionálna) ešte 
neposkytovala automaticky všetkým redakčným spolupracovníkom pocit, že sú 
jeho autentickou súčasťou. Zdá sa, že práve toto nejednoznačné postavenie sa 
stalo v Kaczmarskej prípade zdrojom jej frustrácie a postupne aj rastúcej 
antipatie k ľuďom, ktorí skutočne tvorili prostredie TP.
„Kandidátka priniesla na stretnutie recenziu 24. čísla týždenníka TP 
s analýzou článku kňaza Bardeckého na tému Poslania biskupov v súčasnej 
cirkvi,“ píše Jozef Schiller v poznámke z 8. júna 1966. „Svedčí to o tom, že 
kandidátka postupne začína robiť recenzie podľa našich predstáv. (...) Kan-
didátka nám na každom stretnutí ponúkne kávu či čaj. Odporúčam, aby sme 
jej ako kompenzáciu darovali jedno balenie kávy Nesca.18“ Táto poznámka, 
obsahujúca zdanlivo nepodstatné informácie, nám umožní pochopiť zložitosť 
vzťahu medzi Schillerom a Kaczmarskou. Analyzujúc texty, ktoré Kaczmarska 
dodávala SB, môžeme si všimnúť významnú zmenu v spôsobe ich komponovania: 
úvodné, skôr popisné texty zhrňujúce obsah jednotlivých čísel TP Kaczmar-
ska postupne menila na texty kritické, polemické, ideologické, v ktorých sa 
črtá jej čoraz kritickejší postoj k obsahu TP. Zdá sa, že práve v tejto zmene 
postoja Kaczmarskej možno pozorovať skutočný význam Schillerovho konania 
a „objednávania“ si u nej ďalších recenzií týždenníka. Samotné informá-
cie obsiahnuté v textoch tajného spolupracovníka „Osamelá“ nepriniesli SB 
nejaký zásadnejší úžitok (Tygodnik Powszechny bol napokon voľne dostupný 
na trhu a nebolo potrebné mať v redakcii donášača, aby sa človek dozve-
del o jeho obsahu). Úžitok však spočíval v meniacom sa postoji Kaczmarskej 
k prostrediu, kde pracovala. Ako to teda Schiller dosiahol?
V tejto otázke nám mnohé objasnia tri Schillerove poznámky, ktoré vznikli 
v období jeho intenzívnych stretnutí s Kaczmarskou koncom roku 1966.
17. novembra píše: „Chovanie kandidátky svedčí o tom, že už nemá žiadne 
zábrany, čo sa týka našich kontaktov.“ 1. decembra 1966 zaznamenáva, že 

17 Cit.: „Agenci daremnego wpływu”, [in:] Tygodnik Powszechny, 12. 1. 2007

18 Zdrojom všetkých citátov týkajúcich sa práce Sabiny Kaczmarskej ako tajného 

spolupracovníka poľskej tajnej služby je jej osobný a pracovný zväzok, ktoré možno 

nájsť v krakovskom Ústave Pamäti Národa pod signatúrami: IPN Kr 009/7936, t. 1-3.  

-70-



na stretnutí s Kaczmarskou sa „obšírne bavili o rodine kandidátky a o jej 
vlastnom živote,“ z čoho vyvodil dôležitý záver pre ich ďalšiu spoluprácu, 
a to, že „kandidátka sa rada zdôveruje so svojimi pocitmi – ako osamelá žena 
sa musí pred niekým vyrozprávať o veciach, ktoré ju trápia“. Po stretnutí 
29. decembra 1966 Schiller dodáva, že popri obvyklej konverzácii na témy 
z osobného života sa Kaczmarska zmienila o „problémoch s bývaním. Ponúk-
la mi pohárik vína“. A tak veľmi rýchlo po tom, čo ju získal na spoluprácu, 
nadobudli ich pravidelné stretnutia v byte Kaczmarskej priateľský charak-
ter, pričom spočívali vo výmene názorov a informácií, ktorú zdanlivo viedla 
Kaczmarska. 

Zdá sa, že takúto formu vzťahu budoval Schiller zámerne, lebo v dokumen-
toch venovaných Kaczmarskej sa zmieňuje, že jej osamelosť a s tým spoje-
ná frustrácia sa dajú využiť pre jej hlbšie a intenzívnejšie pripútanie 
k SB. Tento neformálny až priateľský ráz ich stretnutí Schillerovi zároveň 
umožnil vedome a postupne ovplyvňovať jej postoje a vzťah k spolupracov-
níkom z týždenníka TP. Toto pomerne rýchle zblíženie malo prispieť k vy-
tvoreniu úplnej závislosti Kaczmarskej na SB. Už 19. júla 1967, teda necelý 
polrok po tom, čo podpísala spoluprácu, Schiller po schôdzke s Kaczmarskou 
spokojne píše: „Počas stretnutia sme sa obšírne bavili na margo finančného 
ohodnotenia tajnej spolupracovníčky v redakcii TP. Okrem iného zdôrazňo-
vala neprimerane malý plat za prácu investovanú do prípravy každého čísla 
týždenníka, pričom prospech z finančných prostriedkov získaných spoločným 
úsilím pracovníkov malo najmä vedenie TP. Targowska (druhé krycie meno 
Kaczmarskej, pozn. prekl.) sa chytila tohto momentu a veľmi negatívne sa vy-
jadrovala na margo morálnosti vedenia TP. Prehlásila, že by ju mimoriadne 
potešilo, keby celá redakcia dostala poriadne na hubu. Tento rozhovor bol 
iniciovaný zámerne, aby sa u Targowskej vytvoril negatívny postoj k ľuďom 
z týždenníka, čo nám umožní získať od tohto zdroja obšírnejšie informácie.“ 
Zaujímavo v tomto kontexte vyznieva aj  Schillerova poznámka zo 14. decembra 
1967, kde spomína: „Nespokojnosť Targowskej voči redakcii TP som sa v rozho-
vore snažil prehlbovať, čo ona chápala ako istý súcit voči nej.“ V tej istej 
poznámke Schiller podrobne popisuje, v súvislosti s akými témami sa snažil 
v TS vyvolať pochybnosti voči redakcii TP: „Počas stretnutia sme veľa hovo-
rili o atmosfére v redakcii TP, pričom Targowska vyzdvihovala skutočnosť, 
že v práci nie je docenená a napokon, ani primerane za svoju prácu ohod-
notená. Iní, ktorí pracujú menej, majú vyššie platy a to len vďaka tomu, že 
patria k rodinke, čiže k vedeniu, alebo sú – vzhľadom na ich pôvod – z niek-
dajších majetných vrstiev.“ 
Kaczmarska sa stala pre Schillera veľmi cenným informačným zdrojom najmä 
preto, že s rastúcou frustráciou u nej rástla aj ochota rozprávať o najo-
sobnejších udalostiach zo života  členov redakcie novín Tygodnik Powszech-
ny. Je známe, že práve také informácie SB zaujímali, keďže perspektívne sa 
mohli stať nástrojom vydierania alebo zastrašovania čoraz nepohodlnejších 
predstaviteľov katolíckeho prostredia. 
Príbeh Kaczmarskej je výpoveďou o žene, ktorá sa nechala zviesť Józefom 
Schillerom. Našla v ňom dôverníka, priateľa a možno aj jediného človeka, 
ktorý si všimol jej schopnosti a potenciál a stala sa tak v jeho rukách báb-
kou, s ktorou mohol podľa svojich potrieb voľne manipulovať.
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KAZIMIERZ SZWARCENBERG-CZERNY (TS „KACE“) KAZIMIERZ SZWARCENBERG-CZERNY (TS „KACE“) 

A WACŁAW DĘBSKI (TS „ERSKI“)A WACŁAW DĘBSKI (TS „ERSKI“)
Príbehy Kazimierza Szwarcenberga-Czerného a Wacława Dębského sú v istom 
zmysle podobné: sú to príbehy ľudí, ktorí sa zaplietli do spolupráce s SB, 
pretože nedokázali nájsť svoje miesto v novom svete komunistickej Poľskej 
ľudovej republiky, tak vzdialenom ich zvykom a očakávaniam. Tieto príbehy 
sú zaujímavé aj preto, že ukazujú osobité, hoci zďaleka nie pozitívne metódy, 
vďaka ktorým sa ľudské indivíduum prispôsobí aj najnevhodnejším podmien-
kam. Samozrejme, tieto príbehy zároveň odhaľujú ďalšie podoby Józefa Schi-
llera, výborného krakovského špecialistu na zlomenie ľudského svedomia.

Wacław Dębski sa narodil v roku 1912 a keď sa začala druhá svetová voj-
na, bol už pripravený zapojiť sa do boja o nezávislosť. Najprv patril 
k jednotkám Krajinskej armády19 v Rešove a Krakove, aby po vstupe vojsk 
Červenej armády do Poľska začal pôsobiť v spolku Sloboda a nezávislosť20. 
Kazimierz Szwarcenberg-Czerny sa narodil v roku 1885 v aristokratickej stat-
kárskej rodine a ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny dosiahol úspechy 
v poľskej diplomacii. Ako odborník na medzinárodné právo bol konzulom Poľskej 
republiky v meste Piła21. Dębski bol po vojne ako príslušník Krajinskej armády 
a spolku WiN odsúdený na doživotie. Szwarcenberg-Czerny sa ocitol v Krakove, 
kde býval v benediktínskom kláštore v Tynci, bez profesionálnej perspektívy.
Dębski, podľa záznamov agenta, ktorý ho verboval vo väzení v meste Wronki, 
„miluje svoju ženu a dcéru, kvôli nim túži po prepustení z väzenia a verí 
v prepustenie napriek tomu, že má doživotný trest. (...) Navrhol som mu užšiu 
spoluprácu podpísaním záväzku, s čím súhlasil a keď ho podpisoval, vliali 
sa mu slzy do očí.“ 22 
Kým sa ale udial tento rozhovor, v cele Dębského bola vykonaná pre-
hliadka, počas ktorej našli fotografiu ženy a dcéry zašitú v matraci. 
Následná reakcia Dębského, vojaka so skúsenosťami v partizánskych bo-
joch a zarytého antikomunistu, bola pre funkcionárov Ministerstva ve-
rejnej bezpečnosti jasným signálom, že pre jeho zlomenie a zverbovanie sa 
musí využiť práve rodinný motív. Zabavenie fotografie objavenej v cele 
a vyhrážky o sprísnení trestu priviedli Dębského na pokraj psychického 

19 poľ. „Armia Krajowa“ (skr. AK) – doslovný preklad „Domáca armáda“ / „Tuzemská 

armáda“ (pozn. prekl.) bola tajná ozbrojená organizácia poľského podzemia v obdo-

bí druhej svetovej vojny, pôsobiaca na území Poľskej republiky, po skončení druhej 

svetovej vojny boli vojaci AK prenasledovaní novou poľskou komunistickou vládou.

20 poľ. „Wolność i Niezawisłość“ (skr. WiN);  Poľská civilno-vojenská antikomunis-

tická organizácia založená 2. septembra 1945 vo Varšave. Nová poľská komunistic-

ká vláda považovala spolok WiN za jednu z najväčších hrozieb pri vzniku nového 

zriadenia. 

21  Piła (nem. Schneidemühl) – mesto v severozápadnom Poľsku, ktoré pripadlo po 

prvom delení Poľska v r. 1772 Prusku a po prvej svetovej vojne zostalo na nemeckej 

strane hranice, pozn. prekl.

22 Zdrojom všetkých citátov týkajúcich sa práce Wacława Dębského ako tajného spo-

lupracovníka poľskej tajnej služby je jeho osobný a pracovný zväzok, ktoré možno 

nájsť v krakovskom Ústave Pamäti Národa pod signatúrami: IPN Kr 009/7132, t. 1-3.  

-72-



zrútenia, kedy už prinútenie k potvrdeniu spolupráce, navyše pri zmien-
ke o možnosti prepustenia na slobodu, prebehlo úspešne. Keď v roku 1959 
Dębského prepustili z väzenia, bol to už celkom iný človek, ochotný pus-
tiť sa do systematickej operatívnej práce pod diktátom Józefa Schillera. 
Zverbovanie Szwarcenberga-Czerného bolo tiež založené na vydieraní: 
počas prehliadky v jeho byte sa našlo 30 dolárov, čo sa vo vtedajšom 
Poľsku, ponorenom v stalinistickom terore, mohlo skončiť obvinením zo 
špionáže a väzením. Pre Úrad bezpečnosti bol popri tom dôležitým prv-
kom vydierania aj fakt, že Szwarcenberg-Czerny pôsobil pred vojnou ako 
diplomat, čo mohlo tiež viesť k obvineniu z nelegitímnych kontaktov 
s predstaviteľmi iných štátov. Podobne ako v Dębského prípade, aj tu bolo 
teda ťažiskom získavania na spoluprácu vydieranie. 
Oboch tajných spolupracovníkov spája okrem priebehu ich získavania 
na spoluprácu a protištátnej aktivity aj špecifický charakter vzťahu 
s ich riadiacim dôstojníkom. Zo zachovaných spisov je zrejmé, že to bol 
práve Schiller, pohotovo pretvárajúci priateľské vzťahy na závislosť, 
kto z nich urobil efektívnych spolupracovníkov poľskej tajnej polície.

Spolupráca Dębského s SB sa vyznačovala nestálosťou v jej efektívnos-
ti a intenzite a spočiatku značne závisela od finančného motivovania zo 
strany SB. V poznámke z 21. marca 1961 Schiller uvádza, že Dębski „veľmi 
diskrétne upozornil na to, že z našej strany mu bola sľúbená istá finanč-
ná záloha na stretnutie s pracovníkmi redakcie pri príležitosti získania 
bytu. Pripravil pohostenie, s čím mal výdavky, tie mu však nikto neuhradil. 
Zdá sa, že táto skutočnosť spôsobila u TS ‚Erského‘ istú nevôľu k spolupráci. 
Nazdávam sa, že istá finančná prémia pre TS ‚Erského‘ by zmenila jeho prí-
stup k spolupráci k lepšiemu.“ Táto poznámka je veľmi trpkým dôkazom, aké 
neľudské boli prvé povojnové desaťročia v Poľsku a ako málo si ľudia vá-
žili svoju nezávislosť, keď kritériom spolupráce mala byť úhrada výdavkov 
spojených s prípravou priateľského stretnutia. Zložky krakovskej SB však 
dosť jednoznačne svedčia o tom, že často práve také drobné veci ako káva, 
čokoláda, pomaranče, zákusky, višne či koňak dokázali motivovať ľudí, aby 
donášali na svojich najbližších. Príbeh Dębského a Szwarcenberga-Czerného 
je najmä príbehom ich postupného odľudšťovania, premeny hrdinského postoja 
na konformistický.

Z tohto hľadiska sú zaujímavé aj psychologické mechanizmy, pomocou ktorých 
sa ľudia spolupracujúci s SB bránili pred zodpovednosťou za nadviazanie 
spolupráce alebo spochybňovali rozsah svojej spolupráce. O Szwarcenber-
gowi-Czernom Schiller napísal, že „svoju spoluprácu nevníma ako prácu 
informátora. Myslí si, že nám môže byť prospešný len všeobecnými informá-
ciami, v ktorých ‚sa nemôžeme orientovať‘. Z tohto dôvodu informátor nepíše 
správy a nepoužíva pseudonym, a keď aj niečo napíše, podpisuje sa svojím 
priezviskom.23“ Podobne ako v Nowakovom prípade, aj Szwarcenberga-Czerného 

23  Zdrojom všetkých citátov týkajúcich sa práce Kazimierza Szwarcenberga-Czer-

ného ako tajného spolupracovníka poľskej tajnej služby je jeho osobný a pracovný 

zväzok, ktoré možno nájsť v krakovskom Ústave Pamäti Národa pod signatúrami: IPN 

Kr 009/6830, t. 1-4.  
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Schiller uisťoval v presvedčení, že jeho práca nie je prácou donášača, ale 
prácou občana angažovaného pre dobro štátu – prácou verejne činnej oso-
by. Podpisovanie sa svojím priezviskom dodávalo Szwarcenbergovi-Czernému 
istý pocit prevahy, akési potvrdenie, že on je v tomto vzťahu osobou, ktorá 
rozhoduje o rozsahu a charaktere spolupráce. Táto vonkajšia fasáda hrala 
v prospech Szwarcenberga-Czerného, ktorý sa neraz k pracovníkom SB choval 
drzo, o čom informuje Schiller: „V byte pri čiernej káve a zákuskoch vedieme 
debatu na rôzne témy, o. i. aj tie, ktoré nás zaujímajú. Musím podotknúť, že 
práve pohostenie je tým, čo motivuje informátora k stretnutiu; v momente, 
keď sa mu na schôdzke nič neponúkne, buď sa hneď ponáhľa, alebo si prinesie 
suché žemle, aby poukázal na svoju zlú hmotnú situáciu. Naopak, pri jedle 
sa s ním dá rozprávať aj pol dňa, a keďže rozpráva rád, možno sa dozvedieť 
veľa zaujímavých skutočností súvisiacich so situáciou v jednotlivých kato-
líckych skupinách. Finančné odmeny neprijíma a pravdepodobne by ani ne-
prijal, pretože by to považoval za odmenu za spoluprácu, pričom on to vníma 
ako nezáväznú debatu. Výhodou pre nás je, že ak má sám informátor negatívny 
vzťah k istej skupine či osobe, v momente, keď sa ho človek na ne opýta, povie 
všetko, čo na tú tému vie.“ 
Spomedzi všetkých prípadov spolupráce, do ktorých bol Józef Schiller za-
pojený ako riadiaci dôstojník, prípad Szwarcenberga-Czerného patrí k tým 
najmenej jednotným, koherentným: pocit nadradenosti sa tu mieša s poníže-
ním, vyššie ciele s najprimitívnejším udávaním. Čas strávený v archívoch ma 
však naučil, že čiernobiele príbehy neexistujú.

V oboch prípadoch teda pozorujeme postupný prechod z fázy spolupráce za-
loženej na prinútení do fázy spolupráce motivovanej očakávanými výhodami. 
V Schillerovom prípade, ako som už v tomto texte viackrát poukázal, tento 
proces pokračoval a končil sa silným emocionálnym putom tajného spolupra-
covníka k riadiacemu dôstojníkovi. 13. januára 1965 píše Schiller o Dębskom: 
„V minulom roku sa uskutočnil rad opatrení s cieľom jeho silnejšieho pri-
pútania k nám. Počas schôdzok s TS sa často hovorilo o jeho osobnom živote, 
ťažkostiach a problémoch, bola mu prejavená sympatia v jeho záležitostiach. 
Osobitým momentom bola návšteva TS v nemocnici a odovzdanie sumy 800 zlo-
tých v čase pred sviatkami, čo vôbec nečakal a čo prijal zaskočený a s vďač-
nosťou. Počas tejto návštevy sa z jeho strany prejavila výrazná sympatia 
k pracovníkovi, čo sa môže odzrkadliť v ďalšej spolupráci.“ Akokoľvek by sme 
to prehliadali, musí nás šokovať, že bývalý vojak Krajinskej armády, člen 
spolku WiN väznený Bezpečnostou službou a vydieraním prinútený k spolu-
práci s tajnou poľskou políciou, sa vyjadruje srdečne a priaznivo o svojom 
riadiacom dôstojníkovi. 

KTO STE, PÁN SCHILLER?KTO STE, PÁN SCHILLER?
Niekoľkomesačný výskum v archívoch IPN mi neposkytol jednoznačnú odpoveď 
na otázku položenú v tomto texte. Čas strávený v archívoch viedol skôr ku 
kladeniu si ďalších otázok ako k nachádzaniu odpovedí. Z odborného hľadiska 
bol Schiller profesionál, mimoriadne efektívny zamestnanec rozviedky, kto-
rý by dnes rozhodne dosiahol väčšie úspechy v zahraničnej či hospodárskej 
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špionáži. Z etického a morálneho hľadiska však nemožno relativizovať jeho 
zločinnú činnosť, zameranú na zlomenie svedomia mnohých ľudí, ktorí mali tú 
smolu, že v čase, keď sa Bezpečnostná služba rozhodla urobiť z nich tajných 
spolupracovníkov, narazili práve na Schillera. 

Mal niekedy Schiller výčitky svedomia? Naozaj cítil sympatie k svojim 
podriadeným? Naozaj sa zaujímal o ich problémy? Boli pre neho stretnutia 
s tajnými spolupracovníkmi potešením? Bolo celé jeho konanie vykalkulova-
né? Na tieto otázky v spisoch nenájdeme odpoveď. Samé osebe nás skôr nútia 
klásť si otázky a spochybňovať jednoznačné verzie minulosti. 
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PÄŤ PRÍBEHOV - MAĎARSKO PÄŤ PRÍBEHOV - MAĎARSKO 
EPIZÓDY Z MODERNEJ TRAGÉDIE EPIZÓDY Z MODERNEJ TRAGÉDIE 

Péter Závada

PRÍPAD R. Z.PRÍPAD R. Z.
Príbeh, ktorý človek nepozná, nehľadá. Taký príbeh sa dá len náhodne ob-
javiť. Na príbeh R. Z. natrafila sociologička Melinda Kovai, keď hľadala 
materiál pre svoju dizertačnú prácu zo psychológie v depozite chorobopisov 
Štátneho psychiatrického a neurologického inštitútu (ďalej OPNI = Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) v Budapešti. Práve prezerala cho-
robopisy z 50. rokov, keď z jedného z nich na dlažbu vypadol popísaný list 
– zoznam publikácií istej psychologičky. Myslela si, že nejaká lekárka si 
náhodou zabudla v chorobopise zoznam svojich vedeckých prác. S prekvapením 
si však uvedomila, že psychologička a pacientka je vlastne tá istá osoba. 
Išlo o výskumnú psychologičku R. Z., ktorá bola najskôr zamestnankyňou 
a neskôr pacientkou Neurologickej kliniky Štátneho psychiatrického a neu-
rologického inštitútu.   

Melinda napísala svoju dizertáciu v roku 2010 pod názvom Politika, moc 
a znalosti na pozadí psychiatrických chorobopisov éry Kádára. Poskytuje 
v nej prehľad histórie psychiatrie a dôkladne analyzuje niektoré z psy-
chiatrických politicky zneužitých prípadov z éry Jánosa Kádára a Maďar-
skej socialistickej robotníckej strany v rokoch 1956 – 1989. Podrobne popi-
suje ich spoločenské, psychologické a filozofické pozadie. Medzi prípadovými 
štúdiami sa ocitol aj príbeh R. Z., ktorý poslúžil ako podklad pre výskumnú 
a tvorivú prácu v rámci projektu Paralelné životy.    .    

Melinda Kovai dala vedeckej psychologičke – hlavnej hrdinke šokujúceho 
skutočného príbehu z 50. rokov minulého storočia – krycie meno R. Z. preto, 
aby publikáciou výsledkov svojho výskumu nepoškodila právo rodiny spomí-
nanej ženy na súkromie. Melinda Kovai našla a pri výskume využila nasle-
dovné dokumenty: chorobopis z päťdesiatych rokov a originál chorobopisu 
mladej R. Z., žiadosť o rehabilitáciu napísanú R. Z. a adresovanú ministrovi 
zdravotníctva, rukou písaný text R. Z. pod názvom Sebacharakteristika, ná-
vrh psychodiagnostickej metódy vypracovanej R. Z., viacero potvrdení do-
bových známych i menej známych psychiatrov, podľa ktorých je R. Z. zdravá, 
a správu jednej zdravotnej sestry. 

Skutočný príbeh, ktorý má minimálne dve možné interpretácie, musela Me-
linda Kovai lúštiť zo spleti spomínaných dokumentov. Podľa jej slov to totiž 
„nie je jeden, ale dva príbehy: príbeh napísaný samotnou pacientkou a príbeh 
napísaný psychiatrom v podobe anamnézy. Oba príbehy sú prijateľné, dôve-
ryhodné, koherentné a obsahujú rovnaké prvky životopisu. Ktorý z nich po-
važujeme za skutočný, závisí od toho, či prijmeme alebo neprijmeme diagnózu 
paranoidnej schizofrénie uvedenú v chorobopise“.
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R. Z., výskumná psychologička v stredných rokoch, napíše v polovici 50-tych 
rokov list ministrovi zdravotníctva a žiada o osobný rozhovor. Minister 
ju prijme, ale ona nie je ochotná opustiť jeho kanceláriu, kým v jej veci 
nerozhodne. Chce, aby už raz a navždy ukončili „špionážnu historku“ o jej 
osobe. Po jej odchode z kancelárie minister ihneď informuje hlavného lekára 
neurologickej kliniky a R. Z. je tam na druhý deň násilne privezená. 

Z listu adresovaného ministrovi sa dozvedáme, že R. Z. študovala pred II. sve-
tovou vojnou na zahraničných univerzitách, tam získala aj doktorský titul 
a potom pôsobila vo funkcii asistentky na vysokej škole. Na začiatku 50. ro-
kov ju vtedajšie Ministerstvo pre náboženstvo a verejné školstvo z tejto 
funkcie prepustilo, lebo L. (skratka krycieho mena vymysleného Melindou 
Kovai), jeden z jej kolegov, o nej z profesijnej žiarlivosti na ministerstve 
šíril, že je šialená. V dôsledku týchto obvinení R. Z. premiestnili na psy-
chiatrické oddelenie neurologickej kliniky, kde ako psychologička robila 
osobnostné testy a anamnézy pacientom s obsedantno-kompulzívnymi porucha-
mi. Tam si všimla, že je sledovaná.     
Právnik R. Z. sa dozvedel, že kolega L. sa vo vyhláseniach o jej šialenosti 
odvolával na to, že ako mladú ju pre nešťastnú lásku liečili na psychiatrii. 
Aby predišla vážnemu obvineniu, že je psychicky chorá, R. Z. navštívila ria-
diteľa univerzitnej psychiatrickej kliniky Gyulu Nyírőho, dala sa vyšetriť 
a vyžiadala si potvrdenie, že je zdravá. Vedela totiž, že profesor K., jej šéf 
na neurologickej klinike, je dobrým priateľom L., a preto o nej napísal pre 
ministerstvo kádrový posudok, podľa ktorého nie je schopná pracovať medzi 
ľuďmi. V dôsledku tohto posudku R. Z. mohla pracovať už len v ambulan-
cii, potom už len v knižnici kliniky a neskôr musela z finančných dôvodov 
celkom opustiť prácu na klinike a robiť úradníčku v priemysle. Následkom 
ďalších kádrových posudkov však musela odísť aj odtiaľ a potom mohla robiť 
len fyzickú prácu. Teraz žije v biede a pre zlý fyzický stav ju chcú poslať 
do dôchodku. Svoj príjem vylepšuje prekladaním psychologických štúdií, stále 
však túži pracovať vo svojej profesii, robiť výskumnú prácu a vydať niekoľ-
ko svojich rukopisov. Preto napíše list ministrovi. 

R. Z. si teda myslí, že proti nej vedú sprisahanie, sledujú ju a neustále vy-
pisujú kádrové posudky, aby jej znemožnili pracovať. Po stretnutí s minis-
trom ju nasledujúci deň prevezú na psychiatrické oddelenie neurologickej 
kliniky, kde predtým pracovala ako psychologička. R. Z. protestuje proti 
nútenému liečebnému pobytu, upozorňuje, že v pozadí je politický problém: do 
nemocnice sa dostala v dôsledku nesprávne stanovenej diagnózy profesora K.

Správa vychádzajúca z rozhovorov s pacientkou informuje o tom, že R. Z. 
trpí „klamlivými predstavami“, v rámci ktorých je možné sledovať chorob-
nú vzťahovačnosť. Diagnóza je stanovená ako paranoidná schizofrénia, ale 
v chorobopise sa uvádza: „Intelekt udržiavaný. Sila vôle vyzerá byť prime-
raná. Zo všetkých síl sa snaží ukončiť špionážnu historku, ktorá je podľa jej 
vlastných slov výsledkom machinácií dvoch megalomanov, L. a profesora K.“ 

Podľa R. Z. dobrý psychológ v takomto prípade určuje diagnózu v sebaobra-
ne – vyšetruje, či ošetrujúci lekári nie sú pod vplyvom svojho megaloman-
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ského primára. A nech sa to zdá akokoľvek čudné, psychiatria sama uznáva 
podobný postup ako normálny. 

Na psychiatrii sa R. Z. prejavuje pomerne labilne. Miestami sa priateľsky 
porozpráva so svojimi lekármi, inokedy opäť nahlas požaduje svoje pre-
pustenie. Počas dvoch dní neumožní, aby ju ďalej vyšetrili, a teda ďalšími 
„usvedčujúcimi“ údajmi zhoršili jej život. Navrhne vypracovanie osobnej 
charakteristiky, aby sa lekári presvedčili, že „jej psychika je v poriadku, 
lebo je schopná vytvoriť intelektuálne dielo na vysokej úrovni“. R. Z. chce 
prevziať od svojich lekárov právo na vlastnú diagnostiku. Napíše sebacha-
rakteristiku, v ktorej presne vyvracia diagnózu, ktorú jej stanovili leká-
ri, a pokúsi sa nahradiť ju vlastnou diagnózou, ktorú stavia ako zrkadlo 
proti oficiálnemu chorobopisu. V oficiálnom chorobopise, ako sme to mohli 
vidieť, je však sebadiagnostika hodnotená ako choroba.   

Objavil sa aj chorobopis mladej R. Z., v ktorom ako diagnóza figuruje schi-
zofrénia. Totiž – keď ju prvý raz vyšetrovali na psychiatrii, mala 22 rokov 
a trpela neopätovanou láskou k jednému mladému mužovi. Zdalo sa jej, že do-
tyčný jej po celý deň píska ľúbostné melódie pod oknom, hoci podľa výpovedí 
iných ani nebol v jej blízkom okolí. Celá historka nakoniec vyznievala tak, 
akoby na ňu žiarlila jej staršia sestra, ktorá ju chcela zbaviť spôsobilosti 
na právne úkony. Práve ona tvrdila, že melódie zaznievajúce spod okna po-
čuje len R. Z., rodina i lekári jej tvrdeniam uverili a R. Z. hospitalizovali 
na pozorovanie.  

Počas tretieho týždňa pobytu na klinike sa R. Z. cíti lepšie: žiada, aby sa 
mohla venovať niekoľkým pacientom, ktorí ju zaujali. Podľa všetkého chce 
opäť pracovať ako psychologička, pretože u nej chýba „prijatie chorobné-
ho stavu“. Lekári to hodnotia ako zlepšenie stavu, vzťah pacient – lekár 
sa mení na virtuálnu kolegialitu. Popri odborných prekladoch a klinickej 
práci napíše na oddelení spis Predbežný návrh na vyšetrenie psychotických 
osobností. V chorobopise sa však napísanie tohto diela hodnotí ako prejav 
choroby. Rozhovory, ktoré R. Z. vnímala ako konzíliá, boli zo strany psy-
chiatrov vlastne terapeutické „prieskumy“, počas ktorých o nej zbierali 
údaje, vzápätí vyhodnotené ako príznaky choroby. Prácu R. Z. považovali za 
disimiláciu a vysvetľovali ju tak, že pacientka sa snaží svojou psychodi-
agnostickou činnosťou zakryť svoje symptómy, že za maskou psychologičky 
sa skrýva schizofrenická pacientka a že niekdajšia psychologička sa snaží 
svoj neúspech v láske a v práci vysvetliť teóriou o politickej konšpirácii 
voči nej.   

K chorobopisu patrí i „epilóg“. Dva týždne po prepustení R. Z. a vydaní záve-
rečnej správy riaditeľ kliniky k nej poslal ošetrovateľku, aby ju skontro-
lovala. Na písacom stroji napísaná správa ošetrovateľky obsahuje nasledovné: 
„Dr. R. Z. žije v nájomnom dome. Má natoľko podozrievavú povahu, že nikoho 
nevpustí do bytu, dokonca neotvára ani dvere, ak jej zazvonia.“ Z kliniky teda 
bola prepustená v nedoliečenom stave a podľa posúdenia psychiatrov v dôsled-
ku choroby nie je schopná výkonu svojho povolania. Zo správy ošetrovateľky 
sa tiež dozvedáme, že R. Z. žije a pracuje naďalej ako undergroundová psycho-
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logička zatvorená do svojho nájomného bytu. Z pohľadu psychiatrov teda stále 
neuznáva svoj chorobný stav a nedôveruje odbornosti maďarských psychiatrov. 

FILOZOFIA, PSYCHOLÓGIA A SPOLOČENSKOVEDNÉ ODBORY FILOZOFIA, PSYCHOLÓGIA A SPOLOČENSKOVEDNÉ ODBORY 
K filozofickému pozadiu hry Reflex sme zhromažďovali materiál čiastočne 
z dizertačnej práce Melindy Kovai, čiastočne z nášho ďalšieho výskumu. Dvo-
ma najvýznamnejšími mysliteľmi, ktorých tézy sme pri písaní diela využili, 
sú Hanna Arendt a Michel Foucault. Melinda Kovai vo svojej práci vo via-
cerých prípadoch poukazuje na Foucaultovu teóriu „moci a poznania“, podľa 
ktorej:
„Poznanie a moc nemajú voči sebe vonkajškový vzťah. Poznanie samo osebe 
a ‚jeho predmety‘, pravda a skutočnosť, vznikajú pri takých mocenských prak-
tikách, ktoré určujú, čo môže patriť k udalostiam, predmetom majúcim cha-
rakter skutočnosti (teda k jestvujúcim). Z perspektívy tejto teórie poznania 
je možné vidieť ‚len‘ to, ako moc a poznanie vytvárajú pravdu, skutočnosť, 
morálku a normálnosť. Psychiatria je z tohto pohľadu osobitým, výnimoč-
ným javom: doba upravuje chápanie ‚profesionálnej normality/normálnosti‘ 
vlastnými kritériami medikálnej normality v závislosti od historicko-spo-
ločenskej skutočnosti, a teda implicitne predpokladá a nasleduje všeobecný 
súhlas, pokiaľ ide o existenciu a hodnotenie vecí a javov.“ (Kovai Melinda: 
Politika, hatalom és tudás a Kádár-korszak pszichiátriai kórrajzain, 2010) 

Ústrednou otázkou je, či R. Z. je, alebo nie je šialená, inscenácia analyzuje 
vzťah normálnosti a šialenstva. Je to epistemologická otázka, ktorá rieši, 
aký je vzťah medzi mysľou a svetom a čo sú kritériá pre vnímanie reality. 
Na strane druhej je to aj otázka sociologická, lebo pri vyhlásení niekoho za 
šialeného zohráva významnú úlohu, v akom vzťahu je daná aktuálna mocenská 
garnitúra a veda, ako sa navzájom legitimizujú či nelegitimizujú. 

Obdobie politického „odmäku“ v Maďarsku (začiatok 50-tych rokov) sa vyzna-
čovalo jednou podstatnou črtou: (prechodným) oslabením diktatúry. V tomto 
svetle tvorí Arendtovej teória „zbytočného človeka“ myšlienkovú kostru in-
scenácie.
Podľa Arendtovej patria svet a ľudia neoddeliteľne k sebe; človek je vo svo-
jej podstate politická bytosť, jeho svet (polis) je vždy politický, teda spo-
ločný, je to taký priestor, ktorý ľudí oddeľuje aj spája. Legitimizácia krízy 
občianskej spoločnosti súvisí s krízou polis, presnejšie, s masovým výskytom 
takých ľudí, ktorí nie sú súčasťou politickej obce. Odstránením verejnej 
sféry sa ľudia stávajú zbytočnými, strácajú záujem o svoj osobný blahobyt. 
Totalitné hnutia sú atomizované, sú to hromadné hnutia izolovaných jed-
notlivcov. (Aj) podľa Arendtovej platí, že hlavnou črtou totalitných štátov 
je ich mechanické fungovanie, zakladajú sa na skúsenosti moderných hnutí 
(más), podľa ktorej sú ľudia na Zemi zbytoční.

Čo si počne človek s jednou slabnúcou diktatúrou? Čo sa s ním stane, ak 
v duchu teórie Arendtovej prestane byť zbytočný? Keď mu už nepovedia zaka-
ždým, čo má robiť, keď bude musieť niesť zodpovednosť za svoje činy a už ne-
bude závislý od moci? Na tieto otázky pomáha nachádzať odpovede hra Reflex 
(s pôvodným názvom Odmäk). 
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SKUTOČNOSŤ A FIKCIASKUTOČNOSŤ A FIKCIA
Ústrednou otázkou prípadu R. Z. je, či skutočne bola sledovaná, alebo sa jej 
to len zdalo. Tajná polícia je prítomná v hre ako predpokladaná realita, ako 
možné zlo, ktorého zlovestný tieň neustále padá na hlavných predstaviteľov 
príbehu a na ich vzťahy. Výstupy uplatňujúce dramaturgický postup „zrkad-
la“, napr. keď R. Z. vyšetruje svojho vlastného lekára, opäť podporujú myšli-
enku, že nikto nemôže dôverovať nikomu, ani sebe, a že sledovaný je aj ten, 
kto sleduje. Právom by sme si mohli myslieť, že R. Z. je krycie meno, ktoré 
dali hlavnej hrdinke tajné služby, avšak v Historickom archíve štátnej bez-
pečnosti (ABTL – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) sme po-
čas nášho výskumu dokumenty týkajúce sa R. Z. nenašli. Môže to znamenať, že 
žena naozaj trpela paranoidnou schizofréniou a celá „špionážna historka“ 
je len výplod jej fantázie. Ale tiež sa môžeme pýtať, či tento desivý prípad, 
v ktorom odstránili jednu psychologičku buď z osobných, alebo profesijných 
dôvodov, naozaj nebol skutočný a ak áno, či by sme sa mohli o ňom dozvedieť 
a študovať ho v archíve.

Náš príbeh sa odohráva počas leta 1956, na konci tzv. obdobia „odmäku“. 
 Mátyása Rákosiho, krvavého diktátora, zavolajú do Moskvy, aby „napísal se-
bakritiku“, János Kádár ešte nie je pri moci. Vo vedúcej pozícii je dočasne 
András Hegedűs. Vedenie robotníckej strany je mimo krajiny: odcestovali 
k Titovi, aby zlepšili vychladnuté vzťahy. Z dobových udalostí je asi naj-
rozhodujúcejšie znovupochovanie László Rajka, ako aj následná revolúcia, 
ktorá vypukla 23. októbra – tá sa aj zjaví v inscenácii ako historické poza-
die prenikajúce do uzavretých priestorov psychiatrickej liečebne. Nepriame 
narážky na dobovú politickú situáciu pomáhajú pochopiť aj to, aké mocenské 
boje prebiehajú za uzavretými stenami kliniky. 

R. Z. si teda myslí, že je sledovaná, že jej šéf, profesor K., ju neustále 
sleduje a z nejakého dôvodu ju chce znemožniť (jediný dôvod, ktorý vie R. Z. 
uviesť, je „profesijná žiarlivosť“). Skutočnosť je však taká, že profesor K. 
naozaj hlási svoje správy ministrovi zdravotníctva, avšak nie o R. Z. (ona 
je príliš bezvýznamnou postavou), ale o riaditeľke psychiatrickej liečebne 
neurologickej kliniky, Lili Bíróovej, a to preto, aby oslabil jej pozície, 
a tak sám získal profesijné výhody. Pre profesora K. sú teda obvinenia zo 
strany R. Z. v každom prípade nepríjemné – ak pre nič iné, tak preto, že na 
neho vrhajú podozrenie. Lili Bíróová sa stala riaditeľkou liečebne ešte za 
čias Rákosiho a vystriedala tak predošlého riaditeľa Istvána Tarisku, kto-
rého na začiatku 50. rokov odsúdili na trest odňatia slobody vo vykonštru-
ovanom procese. Tariska bol ale spolu s ďalšími obeťami v roku 1956 reha-
bilitovaný, vracia sa domov. Naskytá sa otázka, kto má záujem o riaditeľské 
miesto? Profesor K. sa napokon rozhodne pomôcť vyhlásiť R. Z. za šialenú, 
aby neohrozovala jeho mocenské záujmy.   

Zo vzťahov jednotlivých postáv sa odvíja aj ľúbostná línia. V príbehu na-
dobúda ďalšiu úlohu profesor L., významný vtedajší psychológ, pri ktorom 
R. Z. pracovala ako asistentka na vysokej škole pedagogickej. V závere vy-
svitne, že muž, o ktorom si R. Z. ako dvadsaťročná myslela, že jej pod oknom 
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píska ľúbostné melódie, nebol nikto iný ako práve profesor L. Otázne je, či 
medzi nimi vôbec bol nejaký vzťah, alebo išlo naozaj len o bludy R. Z.  

EPIZÓDYEPIZÓDY
K hlavnej dejovej línii sa viažu aj štyri menšie epizódy, ktoré sme si do 
inscenácie Reflex „požičali“ z rôznych období histórie maďarských tajných 
služieb, vymedzených rokmi 1945 – 1989, od Rákosiho éry po éru Kádára. Na 
javisku sa teda uskutoční akési prekrútenie histórie: napríklad príbeh zo 
70. rokov sme stvárnili v podobe anekdoty jednej z vedľajších postáv a zasa-
dili sme ho do skoršieho obdobia, než sa v skutočnosti udial. Politicko-psy-
chiatrické prípady kádárovskej éry, prípady nútených liečení a depoliti-
zovania, ktoré v dráme spoznávame cez epizodické príbehy, patria rovnako 
k okruhu otázok riešiacich vzťah moci a poznania, resp. zapadajú do dobovej 
psychiatrickej skúsenosti a v rámci nej do tematiky vzťahu pacienta a le-
kára.  

PRÍPAD „JAKAB“PRÍPAD „JAKAB“
Nasledujúci prípad zachytili Ferenc L. Gazsó a Miklós Zelei vo svojej kni-
he Zúrivá mandragora, Úvod do politickej psychiatrie (Őrjítő mandragóra, 
Bevezetés a politikai pszichiátriába), ktorej prvé vydanie vyšlo v roku 
1989, tesne po páde komunizmu. Životný príbeh Károly Jakaba, ktorý je prí-
behom permanentného utrpenia, štyridsaťročného prenasledovania a núte-
ného psychiatrického liečenia, sme považovali za zaujímavý aj preto, lebo 
jeho ústredným motívom je ilegálne počúvanie rozhlasu Slobodná Európa. 
Z nižšie uvedeného príbehu vyjde najavo, že Károly Jakab bol obeťou nielen 
neľudských praktík socialistickej spravodlivosti v podobe neustáleho pre-
nasledovania, ale na jeho osude sa podpísal aj jeho charakter: tvrdohlavosť, 
nepokojný zmysel pre spravodlivosť a vehementne prejavované politické ná-
zory.   

Károly Jakab, šesťdesiatpäťročný stavebný robotník s predkami medzi kuruc-
mi zo Sedmohradska, ktorý prežil druhú svetovú vojnu a vyše 40-stupňové 
mrazy pri Done, sa v roku 1945 vrátil z frontu poznačený množstvom zdra-
votných problémov. Pre mráz trpel kožnými chorobami, sťažoval sa na reu-
matické bolesti v kĺboch, chrbtici, v pleciach. Jakab sa oženil ešte v roku 
1942 – z manželstva sa narodili syn a dcéra.   

V roku 1974 Jakab napísal svojej lekárke list, v ktorom hlási popri pro-
blémoch s kĺbami aj vážne srdcové ochorenie. Žiada lekárku, aby ho poslala 
na liečenie do kúpeľov alebo do Reumatologického inštitútu v Budapešti, 
kde by sa mohol podrobiť liečbe ultrazvukom. Ale muž nedostal potrebný lie-
čebný poukaz, predpísali mu len lieky proti bolesti, ktoré sa po uplynutí 
niekoľkých dní ukázali byť neúčinnými. 

Keď sa Jakab v roku 1945 vrátil z frontu, boje ešte vo veľkom prebiehali, 
ale on už začal organizovať Národnú roľnícku stranu (Nemzeti Parasztpárt). 
V roku 1946 sa stal v Rétságu okresným tajomníkom, neoficiálne bol dokonca 
považovaný za tajomníka Novohradskej župy. Do väzenia sa po prvý raz do-
stal v roku 1947, keď pri voľbách (známych pre množstvo volebných podvodov) 
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priamo napadol komunistov. Vo väzení v Balašských Ďarmotách (Balassagyar-
mat) sedel osem mesiacov. Keď sa komunisti začali spolčovať s roľníkmi, 
ponúkli Jakabovi, aby vstúpil do Strany maďarských robotníkov (Magyar 
Dolgozók Pártja – MDP), ale on nebol ochotný spolupracovať. V roku 1950, 
v čase odovzdávania dávok štátu, bol označený za kulaka a odsúdený na tri 
roky väzenia s najprísnejšou ochranou. Až vďaka programu Imreho Nagya sa 
v roku 1953 z väzenia dostal.    

V prvých dňoch októbrovej revolúcie z roku 1956 bola Maďarská roľnícka 
strana obnovená pod názvom Petőfiho strana (Petőfi Párt). Jakab sa stal 
opäť krajským tajomníkom Novohradskej župy, ale v novembri už prišli Rusi 
a revolúciu porazili. Jakaba nikto oficiálne neinformoval, že zanikla jeho 
pracovná pozícia, ani o tom, že by boli zakázali Petőfiho stranu, a tak sám 
seba – z tvrdohlavosti či pýchy – naďalej považoval za tajomníka Novohrad-
skej župy. V roku 1961 sa stal Jakab roľníkom s osvedčením – konečne sa mu 
podarilo zmaturovať. Odvtedy až do roku 1974 mal od úradov pokoj. V roku 
1974 bol obvinený z protištátnej činnosti.     

Jakab žil v tom čase so svojimi priateľmi a kolegami v robotníckej ubytovni 
v Dunabogdányi. Často počúval rádio Slobodná Európa. Avšak nielen počúval, 
ale aj nahlas komentoval: „Kádár, to je dobrý človek, ale aj jeho riadia 
z Moskvy... Ako Sovietsky zväz píska, tak tancujeme i my a ostatné socia-
listické štáty. A ich bábkové vlády... Sovietsky zväz počas druhej svetovej 
vojny kradol územia. Kedy ich vráti?“  
  
Jakabovi kamaráti a spolupracovníci dostali o niekoľko týždňov predvolanie 
na Okresný súd v meste Szentendre, aby vypovedali ako svedkovia vo veci, čo 
počúva v rozhlase a čo zvykne rozprávať Károly Jakab v robotníckej uby-
tovni. Jakab bol obvinený zo zločinu sústavného poburovania a v novembri 
roku 1974 odsúdený. Súdny psychiater ho vyšetril a nenašiel prejavy nija-
kej psychickej poruchy, dokonca poznamenal, že má veľmi bystrý um a inte-
ligenciou prevyšuje úroveň svojho vzdelania. Jakab strávil štyridsať dní 
v cele predbežného zadržania, odkiaľ ho premiestnili do väzenskej nemocnice 
v Tököli, pretože začal držať hladovku.  

V januári 1975 sa dostal na slobodu, krátko po prepustení bol prijatý na 
neurologické a psychiatrické oddelenie nemocnice v Balašských Ďarmotách 
pre bolesti v krížoch. V nemocnici vedeli o jeho obvinení, s ktorým stál pred 
súdom v Szentendre, dokonca sa dozvedeli i to, že píše básne. A nie hocijaké: 
verše odzrkadľovali jeho politické krédo, ktoré neladilo s požiadavkami 
doby. Jakaba opäť dostali do problémov jeho tvrdohlavosť a neoblomne vy-
slovované politické názory. Po ukončení týždňového liečenia chcel opustiť 
nemocnicu a vrátiť sa domov, ale lekári ho presviedčali, aby zostal. Proti 
jeho vôli ho zadržali, nadopovali injekciami a držali na psychiatrii šest-
násť dní. Jakab chcel napísať list posudkovej komisii nemocnice, neskôr aj 
 ministrovi zdravotníctva, ale lekári mu to neumožnili. Po ďalších jedená-
stich dňoch sa dostal z nemocnice na slobodu, v záverečnej správe sa však 
uvádza, že jeho myseľ je jasná, jeho prejav je logický, akurát v spoločen-
ských otázkach je priveľmi aktívny so sklonmi k bludom. 
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Jakab napokon naozaj napísal list ministrovi zdravotníctva, ale nikdy naň 
nedostal odpoveď. Viacerí z jeho priateľov ho upozorňovali, aby upustil zo 
svojej kuruckej hrdosti a držal sa čo najďalej od politiky. 

V Szentendre napokon predsa len padol rozsudok: Károly Jakab bol uznaný za 
vinného zo zločinu počúvania rozhlasu a prejavovania svojich názorov. Opäť 
bol odsúdený, tentoraz na pol roka. Károly Jakab bol v rokoch 1974 – 1982 
niekoľkrát vo väzení alebo na psychiatrickom oddelení podrobený medika-
mentóznej liečbe i elektrošokom. Navyše ho v roku 1981 opúšťa i jeho rodina. 
A to všetko sa začalo „len“ počúvaním rozhlasu Slobodná Európa. 

PRÍPAD „SZÉNÁSI“PRÍPAD „SZÉNÁSI“
Hlavným hrdinom nasledovného prípadu je dôchodca z Békéšskej Čaby, po-
sadnutý maďarskou ľudovou piesňou, ktorého tajná polícia sledovala pre-
to, lebo ho pristihli podľa nich pri poburovaní: mysleli si, že podnecu-
je  nacionalistické vášne organizovaním národného spolku. Príbeh popísal 
Tamás Szőnyei v knihe Registrovaní, Tajní agenti okolo maďarského rocku 
v rokoch 1960 – 1990 (Nyilván tartottak, Titkos szolgák a magyar rock körül 
1960-1990). Počas výskumu v ABTL sme pod signatúrou O-16942 našli v spise 
otvorenom v roku 1977 hlásenia o Szénásim, figurujúcom v archíve pod kry-
cím menom „Jutasi“. 

V roku 1977 zadržali vtedy šesťdesiatpäťročného Károlya Szénásiho z Békéš-
skej Čaby, obvineného z protištátnej činnosti. Podľa hlásení tajných agen-
tov „rozdúchaval nacionalistické vášne“, a to prostredníctvom zvláštneho 
koníčka: zbieral maďarské ľudové piesne a organizoval zberateľský klub. 
Vzniesli proti nemu obvinenia po tom, ako zachytili jeden jeho list adre-
sovaný kamarátovi z mesta Szombathely. Z listu jednoznačne vyplynulo, že 
jeho pisateľ má protisovietsky postoj. Szénásiho nacionalizmus odzrkadľujú 
aj nasledovné slová: „Žiaľ, tento národ už nebude nikdy jednotný, lebo jeho 
rozpad sa podaril dokonale. Ak by sme sa dožili prelomu storočia, azda ani 
nebudeme môcť povedať, či sme mali štát.“  

Szénási vo svojom liste sformuloval východisko z tejto ponižujúcej situácie: 
„Pieseň dáva vždy silu do ďalšieho života (…) pieseň ma rozveselí.“ Svoj list 
zakončil slovami: „Inému som o tomto nerozprával (…) Spáľ potom tento list!“ 
O straníckych funkcionároch písal pomerne urážlivým spôsobom, i keď ich 
priamo nemenoval. Napokon uviedol mená tých, ktorí v nedávnej minulosti 
organizovali kluby zberateľov piesní v Békéšskej župe, ako aj to, že i on už 
organizoval podobné stretnutia.  
 
Počas vyšetrovania prípadu sa tajné služby dozvedeli, že Szénási od roku 
1937 až do ukončenia vojny pôsobil v horthyovskej armáde ako účtovný pod-
dôstojník. Odtiaľ pramenil jeho silný nacionalizmus. Po vojne sa dostal do 
amerického internačného tábora, ale v roku 1948 sa vrátil do ľudovej armá-
dy. V nej slúžil až do decembra 1967, keď išiel do dôchodku.   

Na prípad nasadili tajného agenta Istvána Kissa. Ten sa dozvedel, že Szé-
nási je členom Klubu zberateľov ľudových piesní, ktorý pôsobí v Budapešti, 
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a že disponuje širokou sieťou kontaktov pokrývajúcich celú krajinu, dokon-
ca udržiava kontakty s milovníkmi piesní zo západných krajín. Následne na 
Szénásiho nasadili aj ďalšieho agenta, Bélu Forgácsa, ktorého úlohou bolo, 
aby sa ako človek, kedysi sa zaoberajúci literatúrou, hudbou a ľudovými 
zvykmi, votrel do jeho priazne. Tajné služby sa dozvedeli, že Szénási zbiera 
piesne do jedného veľkého červeného zošita a už zozbieral vyše 3000 piesní 
aj s notami. Vysvitlo tiež, že organizuje výročnú schôdzu Klubu zberateľov 
maďarských ľudových piesní v peštianskom kultúrnom dome Csili. Bolo jas-
né, že Szénási udržiava pevné vzťahy s priateľmi – zberateľmi piesní, aj 
to, že nespočetne veľa ráz poslal sťažnosť redaktorom Maďarského rozhlasu, 
od ktorých chcel dostať odpoveď na to, prečo potláčajú vysielanie ľudových 
piesní. 

Szénási napokon nemusel ísť do väzenia, unikol trestu úradným upozornením, 
ale hanba a poníženie, ktoré zažil pri predvolaní a vypočúvaní, boli pre 
starnúceho človeka v dôchodkovom veku dostačujúcim trestom. 

PRÍPAD „TÓTH“PRÍPAD „TÓTH“
Prípad meteorológa Gézu Tótha zachytil spisovateľ a básnik György Faludy 
v memoároch vydaných pod názvom Moje veselé dni v pekle (Pokolbéli víg na-
pjaim). Faludy vo svojej knihe popisuje utrpenie v rokoch 1949 – 1953, ktoré 
zažil v pracovnom tábore v Recsku. Tu sa spriatelil s Gézom Tóthom, meteo-
rológom v stredných rokoch. Počas výskumu v ABTL sme na dokumenty týkajúce 
sa Gézu Tótha natrafili v spise založenom v roku 1952 pod signatúrou A-491, 
s označením „Recsk“, v spisovom obale „Evidenčný zošit internačného tábora 
v Recsku z roku 1952“, ako aj v iných zápisniciach, operatívnych spisoch 
a rehabilitačných zápisniciach. 

V prísne tajných hláseniach bolo proti Gézovi Tóthovi vznesené obvinenie zo 
„sabotáže a špionáže“. Obvinenia proti nemu podal tajomník strany v Štát-
nom meteorologickom inštitúte v júni roku 1950. Podľa obvinenia „je väčši-
na zamestnancov meteorologických staníc umiestnených na rôznych miestach 
krajiny, ako aj v letiskových rádiových staniciach triedne nespoľahlivá 
a predstavuje nepriateľský element, je možné, že využívajú im zverené in-
formačné technológie aj na špionáž“. Pri vyšetrovaní vyšlo najavo, že zo 
zamestnancov meteorologického inštitútu sú len dvadsiati členmi MDP, tri-
násti sú bývalí horthyovci, ďalší štrnásti sú politicky nespoľahliví a zo 
strany vylúčení. Dokonca spomedzi vidieckych staníc je dvadsaťštyri pod 
kontrolou kulakov, dvadsaťpäť pod kontrolou kňazov.     

V spise o Gézovi Tóthovi, vedúcom Štátneho meteorologického inštitútu, stá-
lo, že je „klerikálny, sympatizant s Anglosasmi, nepriateľ Sovietskeho zväzu 
a ľudovej demokracie“. Aby vyskúšali jeho oddanosť, stranícki funkcionári 
ho požiadali, aby z vedenia staníc odstránil nespoľahlivé osoby. On však 
pokyny sabotoval, dokonca zaučil viacero kňazov a mníšok v Zirci a v Pan-
nonhalme, aby robili meteorologické merania. Tótha preto okamžite označili 
za reakčného, vyhlásili ho za šíriteľa pravicovej demagogickej propagandy, 
vylúčili zo strany a zatkli. Počas vyšetrovania u neho vykonali domovú 
prehliadku a našli knihu o letectve s fašistickou tematikou s názvom Lie-
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tadlá vpred!, ako aj niekoľko čísel fašistického časopisu Maďarské slovo. 
Z toho vydedukovali, že Tóth „bol v službách horthyovského letectva a spo-
lupracujúc s kňazmi a kulakmi ohrozoval nerušenú leteckú prevádzku“. Tajní 
agenti mu onedlho dali napísať výpoveď, v ktorej sa priznáva k vzneseným 
obvineniam – sabotoval pokyny nadriadených o odvolaní cirkevných osôb 
z vedenia staníc. Tajná polícia ho internovala – dostal sa najskôr do Kis-
tarcse, neskôr do Recsku.   

V internačnom tábore v Recsku sa o zatknutí Tótha šíril nasledovný príbeh: 
Za svoje zatknutie a výsmech môže ďakovať tomu, že do ním sformulovanej 
meteorologickej predpovede „prisľúbil jemný západný vánok“, na ďalšie dva 
dni predpovedal „vpád mrazivých vzdušných prúdov od Sovietskeho zväzu, zo 
severovýchodu.“ Na druhý deň ho zatkla polícia pre „špionážnu imperialis-
tickú propagandu vpašovanú do meteorologických hlásení“. Na jeho nešťastie 
v spomínané dva dni okrem mrazivých vzdušných prúdov prišlo na územie Ma-
ďarska i zopár sovietskych vojenských divízií. Táto nepríjemná súhra okol-
ností spôsobila Tóthov koniec.

PRÍPAD „MARINKAI“PRÍPAD „MARINKAI“
Spomedzi štyroch nami vybraných príbehov je prípad Istvána Marinkaiho 
azda najkomplikovanejší a najzarážajúcejší. Na Marinkaiho materiál sme 
v ABTL natrafili v spisovom obale založenom  v roku 1952 pod signatú-
rou A-491 a A-501, v registračných knihách internačných táborov v Recsku 
a v Kistarcsi, ako aj medzi operatívnymi spismi I/8. 8. 

Od polovice roku 1945 začali americké, anglické a francúzske spravodajské 
agentúry v Rakúsku a Nemecku organizovať agentov z radov členov ozbro-
jených síl a civilistov, ktorí unikli pred sovietskou Červenou armádou. 
Robili tak hlavne za účelom špionáže, ktorú vykonávali na území Maďarska, 
ako aj s cieľom organizovať nové špionážne centrá. Do konca roku 1947 sa 
začali aktivizovať maďarskí špióni západných spravodajských služieb. Väč-
šina z oslovených sa zaviazala, že bude zbierať špionážne správy, ale len 
štyri z päťdesiatich osôb nahlásili, že sa s nimi spojili nepriateľské zá-
padné spravodajské služby.   

V roku 1949 štátna bezpečnosť ÁVH (Államvédelmi Hatóság) poverila Istvá-
na Marinkaiho, aby „získal späť“ jedného maďarského tajného agenta, ktorý 
padol do amerického zajatia vo Viedni, v zóne kontrolovanej USA. Marinkai 
sa však sám pri výkone tejto úlohy dostal do zajatia – akciu totiž Ame-
ričania odhalili. Povedali Marinkaimu, že je zbytočné čokoľvek zapierať, 
majú k dispozícii všetky potrebné informácie a ak bude zapierať, len si 
tým pohorší vo vznesených obvineniach. Bol vystavený neľudskému mučeniu, 
okrem iného ho mlátili päsťami i pištoľou, pálili kožu horúcou parou, ná-
sledne oblievali telo slanou vodou, napokon vtláčali špendlíky pod nechty. 
Ale Marinkai mlčal. Keď sa pokúsil ujsť z väzenskej nemocnice, Američania 
sa ho pokúsili presvedčiť, že ÁVH zastrašila jeho manželku a zavrela ich 
rodinný obchod: „Prečo by chránil tých, ktorí takto zaobchádzajú s jeho 
rodinou?“ pýtali sa ho. Nakoniec sa Marinkaimu útek z amerického zajatia 
podaril, dostal sa domov cez rakúsko-maďarské hranice. Tam ho odovzdali 
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ÁVH v Soproni, kde sa začal liečiť. Keď sa Marinkai zotavil, vzniesol voči 
svojim zamestnávateľom, čiže ÁVH, požiadavky. Naliehavo žiadal, aby mu vy-
platili plat spätne za jeden rok, za čas strávený v zajatí žiadal aj prí-
platok za nebezpečenstvo, ako aj riešenie bytových problémov a ďalšie veci. 
Potreboval aj novú identitu a doklady, pretože všetky jeho doklady zostali 
vo Viedni. Ubytovali ho v jednom budapeštianskom penzióne a dostal krycie 
meno „Kovács“. Pravidelne telefonoval do centra ÁVH, aby mu vyplatili, čo 
mu patrí, a vrátili mu jeho vojenskú hodnosť, ktorej ho medzičasom zbavili. 
Podľa výpovedí chcel Marinkai otvorene bojovať proti nepriateľovi, ďalej už 
nechcel byť tajným agentom.  

Pretože na to, aby vykonával akúkoľvek prácu, potreboval platné doklady, 
vo veci Marinkaiho sa nepokročilo. ÁVH mu síce platilo účty za penzión, ale 
podľa ich tvrdenia viac v jeho záujme urobiť nevedeli. Marinkai sa vtedy 
rozhodol, že zostane v penzióne, nebude si hľadať prácu a naďalej si nechá 
platiť účty prostredníctvom ÁVH. Pokúsil sa aj o vydieranie: povedal, že 
ak mu nezaplatia sumu, ktorú sú mu dlžní, bude dekonšpirovať, teda verej-
ne odhalí svoju totožnosť a rovnako aj všetky dôverné informácie, ktoré má 
k dispozícii. Toto bol z jeho strany dosť nepremyslený ťah: ÁVH sa napokon 
rozhodla, že tohto nespokojného bývalého agenta internuje, lebo z hľadiska 
štátnej bezpečnosti predstavuje hrozbu. 
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