
Vážené dámy, Vážení páni 

 

Pred 66. rokmi sa skončil najväčší ozbrojený konflikt, aký kedy ľudstvo zažilo.  

Zahynulo v ňom viac ako 50 miliónov ľudí, materiálne škody boli také obrovské, že sa 

vôbec nedajú vyčísliť.  

Jeho veľkosť však nemeriame iba počtom vojakov, ktorí sa na ňom zúčastnili, alebo 

počtom zapojených krajín, ale aj obludnosťou ideológie istej si svojím víťazstvom a 

ochotnej urobiť čokoľvek, aby ho dosiahla. Fašizmus nehanebne určoval, kto má byť 

vyvoleným občanom, kto má patriť do nižšej kategórie a kto vôbec nemá právo na 

existenciu. Neštítil sa vyhladiť milióny nežiadúcich, robiť na nich zverské pokusy, 

zabíjať nevinných a ničiť všetko, k čomu pociťoval nenávisť. Je až zarážajúce, že to 

všetko sa odohralo v 20. storočí, teda v ére ktorá pre históriu ľudstva znamenala azda 

najväčší pokrok vo vzdelanosti, v technike, ale aj v nástupe demokracie. To iba 

dokazuje, že ani vyspelá ľudská spoločnosť nie je imúnna voči rasizmu a xenofóbii a 

že stačí málo, aby si vydobyli svoj priestor. 

Stretli sme sa dnes pri tomto skromnom pamätníku, ktorý hoci nepatrí medzi tie veľké 

a honosné akých je na Slovensku mnoho, ale je výnimočný tým, že nie je venovaný 

armádam, ktoré sa dostávali na naše územie po ústupe Wermachtu, ale obyčajným 

ľuďom, ktorých osudy kruto poznamenali vojnové udalosti. 

V apríli 1945 sa tak ako po iné roky začínala jar. Táto však bola pre všetkých 

obyvateľov našej obce, ba i pre celé Slovensko predsa iná – z jej príchodom sa totiž 

rodil dlhých 6 rokov očakávaný mier. 

Správy, ktoré sa dostávali k obyvateľom obce Vysoká nad Kysucou osady Semeteš, 

hovorili o postupujúcej sovietskej armáde, ktorá vytláčala nenávidených okupantov 

z územia Slovenska. Aká radostná pre nich musela byť správa, že 4. apríla bola 

oslobodená už i Bratislava. Možno, že mnohí z nich sa sami seba pýtali: „Akú cenu 

bude mať ešte vytúžený mier?“ v duchu dúfajúc, že vojna sa pre túto kopaničiarsku 

osadu už skončila. V piatok 20. apríla 1945 sa začínal ďalší jarný deň. Chlapi sa 

chystali orať, kravy boli na pastve a do osady - prišla vojna! 

 

 



 Možno niektorí z obyvateľov videli skupinu prechádzajúcich vojakov posluhujúcich 

nemeckému Wermachtu dúfajúc, že prejdú a zasa bude dobre, ale náhly výbuch 

nastraženej nášľapnej míny v okamihu sekundy navždy zmenil ich osudy. Nie osudy 

vojakov či partizánov, ale osudy obyčajných ľudí. 

To čo sa dialo potom je nám všetkým tu prítomným dobre známe avšak predsa 

nepredstaviteľné – horiace domy, plačúce ženy, krik, streľba a nechápavý strach na 

tvárach 21 odvádzaných mužov. Ani jeden z nich netušil kam idú a čo s nimi bude ... 

Dnes v túto chvíľu stojíme na mieste kam došli. Tu im bezcitný vrahovia zobrali ich 

túžby, nádeje, sny a to najcennejšie čo mali – holý život. 

Často krát si kladiem otázky: Kde boli tí, ktorí mínu nastražili? Prečo nevinných 

vystavili takému nebezpečiu a vôbec prečo nezabránili smrti možno aj svojich 

kamarátov? Je však dôležité poznať odpoveď? Životy tým, ktorých mená sú vyryté na 

tomto pamätníku to už nevráti. 

Našou úlohou však nie je súdiť, ale pamätať si a svoje poznanie odovzdávať 

nasledujúcim generáciám, aby sa nuž nikdy nič podobné nezopakovalo. 

História opäť potvrdila, že totalitné ríše a  režimy  založené na rasovej či inej 

nadradenosti, propagande stokrát opakovanej lži – ktorá sa má stať pravdou, či 

pomýlenej ilúzii o tzv. vyvolenom národe bohom predurčeným na ovládanie sveta, 

skončia skôr či neskôr v ruinách a na smetisku dejín, najsmutnejšie na tejto pravde je 

však to, že na to doplatia nevinní ľudia. 

 

Česť ich pamiatke! 

 

 


