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TEN,kto nepozná

J

je odsúdenýju opakovať.
ŽIADNE protiprávne
konanie štátu
proti občanom nemôže
byť chránené tajomstvom,
ani nemôže byť zabudnuté.

are doomed to repeat it.
UNLAWFUL action
on behalf of the State
against its citizens
can neither be protected
by secrecy nor be forgotten.

i

í l

Copyright

Ústav pamäti národa / Nation's Memory Institute, 2011

Všetky práva vyhradené / Ali rights reserved
Fotografia na obálke / Cover Photo

Pamätník Brána slobody pod hradom Devín /

"Brána slobody" Memorial under the Devín Castle
Srafická úprava / Design
Bruno Musil

9

Vytlačené na Slovensku / Printed in Slovakia

H
»• •»

S

ISBN 978-80-89335-40-4

""-ij- s - .

£ ».>.

>*

' > _

• DÁMY A PÁNI,
KEĎ TAKMER TRINÁSŤ ROKOV po páde komunistického režimu prijala Národná rada Slovenskej republiky
v roku 2002 zákon o pamäti národa, zavŕšilo sa tým
úsilie o vytvorenie inštitucionálnej bázy na vyrovnávanie sa s érou neslobody. Tá trvala desaťročia a výrazne poznačila tvár slovenskej spoločnosti. Zároveň
sa vznikom Ústavu pamäti národa začalo obdobie,
ktoré sa nikdy neskončí úplne - obdobie hľadania
pravdy o neľahkej minulosti slovenského národa,
o zločinoch aj obetiach, víťazstvách aj porážkach, statočnosti aj zlyhaniach. Náš ústav poukazuje na temné
stránky krutých rokov neslobody, ale nielen na ne.
Rovnakú pozornosť venuje aj posolstvu ľudí, ktorí si
v týchto chvíľach dokázali zachovať svoju ľudskú tvár
aj za cenu obetí, neraz i tých najvyšších. Z tohto pohľadu je Ústav pamäti národa jedinečný. Jeho úlohou
je skúmať históriu, zároveň však chce formovať našu
prítomnosť a pri pohľade na dejiny pomáhať hľadať
smer pre budúcnosť. Jeho cieľom je spoznávať a hovoriť pravdu, nastavovať zrkadlo našej minulosti, hoci
pohľad doň nie je vždy príjemný. Pretože úspešnosť
ďalšej existencie slovenského národa závisí aj od jeho
schopnosti zachovať si svoju pamäť a vďaka nej odlišovať dobro od zla. Ak práve k tomuto morálnemu
imperatívu prispeje svojím dielom náš ústav, budeme
môcť skonštatovať, že rozhodnutie o jeho vzniku bolo
nielen správne, ale aj spoločensky prospešné.
Ivan A. Petranský
predseda Správnej rady
Ústavu pamäti národa

LADIES AND GENTLEMEN, •
NEARLYTHIRTEEN YEARS after the communist regime
had collapsed, the National Council of the Slovak Republic adopted the Act on Nation's Memory in 2002
and actualized the efforts to form an institutional
framework in order to come to terms with the era of
oppression which spanned decades and significantly
marked the psyche of Slovak society. The Nation's
Memory Institute has started reflecting a stage in a
process which will never come to a full completion - a
period to search out the truth about the difficult past
of the Slovak nation, about crimes as well as those
who were victims of them, about victories and defeats, and about acts of bravery as well as failure. The
institute sheds light on the gloomy recesses of the
severe years of oppression but goes much further. It
pays equal attention to the legacy of those who were
able to keep face and remain human at that, at the
expense of sacrifice, even the highest one. In this respect, the Nation's Memory Institute is unparalleled.
It sets out to examine history, concurrently mold the
present, and point to a future direction through the
lens of history. It aims to seek and convey the truth
and to look our past in the eye even though it might
be an unpleasant sight. It does so because the Slovak
nation's capacity to thrive is contingent on its ability
to retain its memory and discern good from evil. If our
institute plays its part in attaining this moral imperative well, we then will be able to conclude that the
decision to establish it was the right one to make and
its impact was socially beneficial.
Ivan A. Petranský
Chairman of the Board of Directors
Nation's Memory Institute

