
Nenápadní hrdinovia v zápase sa komunizmom 

 v rokoch 1945 - 89 

             „V Bratislave to vrie. Slovensko sa prebúdza.“ Tieto slová dokonale vystihujú 

atmosféru  Sviečkovej manifestácie, ktorá sa konala 25. marca 1988. Tento rok sme si 

pripomenuli jej 25. výročie.  Aj vďaka tomu sa táto udalosť stala témou 5. ročníka projektu 

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945 – 89, ktorý organizuje 

Občianske združenie Nenápadní hrdinovia  a Konfederácia politických väzňov Slovenska. 

Naša škola sa doňho zapojila už piatykrát. 

              Úlohou tohto projektu je nájsť človeka, ktorý sa svojím utrpením pričinil 

o demokraciu v ČSSR, zdokumentovať jeho príbeh. 

              Nášho hrdinu mnohí poznáte. Je to Marián Šťastný, ktorý je väčšinou známy len ako 

bývalý československý hokejista. Bol však aj človekom, ktorý sa vzoprel vtedajšiemu režimu 

a bojoval za ľudské práva a prinavrátenie náboženských slobôd pre Slovákov, za čo by sa mu 

malo dostať viac úcty a vážnosti. 

 Po tom, čo v roku 1980 emigrovali do Kanady jeho bratia Peter a Anton, sa Marián 

stal terčom komunistických útokov. Napísal nám:  „Najsmutnejším momentom v mojom živote 

bol august 1980, kedy sa na mňa zosypalo celé biblické peklo a moja hokejová kariéra musela 

skončiť bez toho, aby som niečo zavinil ja“.Nemohol hrať hokej ani pracovať ako právnik. 

Ale keď mali trpieť aj jeho deti, rozhodol sa, že z Československa odíde. 

 Jeho druhým domovom sa stala Kanada, kde sa realizoval vo Svetovom kongrese 

Slovákov, ktorý mal reprezentovať Slovákov pred svetovou verejnosťou a presadzovať 

medzinárodnoprávne uznanie osobnosti a z nej vyplývajúcej zvrchovanosti slovenského 

národa. Keď Marián zastával funkciu podpredsedu tejto organizácie a zúčastnil sa 

generálneho zhromaždenia vo Švajčiarsku, dostal skvelý nápad: „Tu som prišiel na 

myšlienku, že by mohla byť taká sviečková demonštrácia, kde by sa ľudia pokojne modlili a 

zhromaždili pred Slovenským národným divadlom na Hviezdoslavovom námestí bez toho, aby 

to bolo násilné“, hovorí Marián. 

 Svoje myšlienky a program manifestácie spísal v jednom liste, ktorý prepašovala do 

Československa jeho svokra Valéria Malinovská a následne bol odovzdaný Jánovi 

Čarnogurskému. 

 Sviečkovej manifestácie sa však nemohol zúčastniť osobne. Ale všetko, čo sa 

odohrávalo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, videl v televízii a bol hrdý na to, že na 

Slovensku sú ľudia, ktorí sa dokážu obetovať za lepšiu budúcnosť. Tým sa definitívne 

presvedčil, že práca Svetového kongresu Slovákov mala zmysel. 

 Nebyť Mariánovej myšlienky, možno sa ešte teraz bojíme priznať naše vierovyznanie 

alebo nemôžeme cestovať na Západ. Vďaka tomuto človeku  (a ostatným, ktorí pomáhali pri 

organizácii) máme slobodu. Je to jednoducho hrdina, ktorý nie je svojimi činmi mnohým 

známy, ale významný.  



 

 



 


