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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Neúnavný bojovník za pravdu
Július Homola sa narodil 15.
marca 1930 v Lehôtke pod Brehmi
do katolíckej rodiny. Ako spomína,
vo SvätokríÏskej kotline bola v tom
ãase hmla ako v Lond˘ne. Bol tretím zo ‰iestich detí. Jeho otec preÏil
taliansky front. Nasaden˘ch bolo
800 muÏov, domov sa vrátilo 150.
Nehovoril veºa, ale zanechal krátke
Ïivotopisné vyznanie. Vzácne svedectvo pre ìal‰ie generácie.

NÁŠ ROZHOVOR

V čísle

âo vás najviac oslovilo z otcovho Ïivota?
Jeho pracovitosÈ, nezi‰tnosÈ a súdrÏnosÈ s rodinou. UÏ ako dvanásÈroãn˘ i‰iel na Ïatevné práce na
Dolniaky a ako ‰trnásÈroãn˘ doniesol
otcovi 200 zlat˘ch. V tom ãase za ne
mohol kúpiÈ pár volov. Z talianskeho
frontu si zaznamenal, Ïe veliteº na
nich pokrikoval „ãák elöre! Rozdrvíme poºakan˘ch Talianov a je koniec
vojny“. Mlad˘ch vojakov nahováral,
aby sa prihlásili za Maìarov, Ïe bude
z nás veºk˘, mocn˘ maìarsk˘ národ
a bude nám v‰etk˘m dobre. V Uru-

Július Homola (v strede) sa zúãastnil aktu odhalenia pamätnej tabule rodín Dankovej a Valentovej v Ladomerskej Vieske.
Foto Eva Zelenayová

guaji videl, ako ·panieli, Nemci aj
Taliani drÏia spolu. Pochopil, Ïe aj
my musíme, lebo inak nás mocnej‰ie
národy ovládnu. Toto oteckovo
cítenie nosím vo svojom srdci uÏ od
Ïiackych rokov.
Zanechali vo vás stopy aj iné
silné emócie z detstva?
Iste, rodiãia, tak ako v‰etci obyvatelia na‰ej malej dedinky boli rímski katolíci. UÏ od útleho detstva nás
mamiãka uãila preÏehnávaÈ sa, mod-
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litby a pozdravy. Slová prosím, ìakujem, nehnevajte sa ãi pozdraviÈ
star‰ích ºudí, pomôcÈ im, ak to potrebujú. Na sv. om‰u sme chodievali
pravidelne v nedeºu a vo sviatky,
a tieÏ Ïiaci v pondelok ráno o siedmej. Otecko bol ãlenom Spolku sv.
Vojtecha, mamiãka odoberala RuÏenské noviny. Ja som mal veºmi rád
historickú literatúru.
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SLOVO NA ÚVOD

Jesenné trhance
Trhance je jedno skvelé tradiãné jedlo, ktoré sa
ale v poslednom ãase trochu vytráca z ná‰ho jedálneho lístka. Tak ho pripomeniem aspoÀ „trhancami“
z rôznych novín a ãasopisov.
âíslo jeden je o titulkoch novín z ãias pohrebu Michala Kováãa. A o novinároch, ktorí sa pretekali
v tom, kto dá ãastej‰ie a väã‰iu jednotku pred funkciu
slovensk˘ prezident. Mal som pocit, Ïe ºutujú, Ïe uÏ
nevychádza tak˘ veºk˘ formát novín, ak˘ mala ich
obºúbená Pravda, aby tú jednotku mohli daÈ aspoÀ
polmetrovú. Ako vidíme, komunisti a ich
deti sa vôbec nezmenili, propagandistická
loÏ, na akú si privykli v 50. rokoch, je pre
nich aj naìalej chlieb kaÏdodenn˘. A ani sa
len nezaãervenajú, pretoÏe také nieão ako
hanba nikdy nepoznali. Hoci, ak by sme
chceli byÈ voãi nim trochu vºúdnej‰í, mohli
by sme skúsiÈ predpokladaÈ iba ich permanentnú nevzdelanosÈ a neznalosÈ vlastnej
histórie, s ãím uÏ máme tieÏ bohaté skúsenosti. TakÏe je celkom moÏné, Ïe Jozefa Tisu si pom˘lili s Móricom BeÀovsk˘m a tak
ho povaÏujú za prvého prezidenta Madagaskaru.
Z televízie tu nebude niã, pretoÏe ju jednoducho
nepozerám. A toto by som poradil aj na‰im ãlenom,
pretoÏe vieme, Ïe máme vy‰‰í vekov˘ priemer a tam
je riziko infarktu jednoducho vy‰‰ie. Tak naão si ho
e‰te zvy‰ovaÈ pozeraním ãeskoboº‰evickej televízie?
Ale zato spomeniem internet. Priateº mi totiÏ preposlal úvahu istého Jána Baránka o nemorálnych amnestiách Vladimíra Meãiara. Ba priam o ich zvrátenosti.
Musím povedaÈ, Ïe uÏ dávno som neãítal také patetické v˘levy ako vylep‰iÈ verejnú morálku, ako v tomto
texte. Vzácnymi slovami sa to len tak hm˘rilo, najmä
o tom, ako by morálka mala byÈ nad zákonom. AÏ by
ãlovek mal chuÈ sa za ním rozbehnúÈ, vrúcne ho objaÈ
a z hlavy tí‰ko opretej na hrudi tohto morálneho titana nechaÈ skæznuÈ pár slziãiek... NuÏ, neuberám pánovi Baránkovi právo povaÏovaÈ morálku za nadradenú
zákonom, hoci Aristoteles uÏ pred vy‰e dvetisíc rokmi
zistil, Ïe ak nevládnu zákony, ale ãlovek so v‰etk˘mi
svojimi slabosÈami, potom vládne – zviera. Akurát
nespresnil, ãi t˘m myslel b˘ka alebo osla. Asi preto, Ïe

pre Ïivotom skúseného ãloveka jedno aj druhé b˘va
rovnako nebezpeãné. NuÏ a preão dodnes nevyhasla
sláva Chammurapiho a jeho prvého písaného zákonníka?
UvaÏovanie o nadradenosti morálky nad zákonmi
a zvykmi je Európe vlastné hlavne po Francúzskej
revolúcii. A tá vieme k ãomu viedla. Rovnako ako Októbrová. Celé jeho moralizovanie má v‰ak jednu malú, ale zato pre ãloveka, pre ktorého morálne rozhorãená vzdutá hruì tvorí ten najväã‰í argument, zásadnú chybiãku. Nejako zabudol na amnestie
Michala Kováãa svojmu synovi, ktoré tomuto celému cirkusu predchádzali. NuÏ,
stane sa kaÏdému, nikto nie je dokonal˘.
Tu musím zdôrazniÈ, Ïe ani vo sne by mi
nenapadlo upodozrievaÈ ãloveka s tak hlbokou morálkou z pouÏívania dvojakého
metra. Kto si preãíta jeho virtuózny text
pln˘ destilovanej cnosti, také nieão musí
okamÏite vylúãiÈ. TakÏe zostáva iba jediné
logické vysvetlenie celého maléru – u ná‰ho cnostného a chrabrého rytiera spravodlivosti sa asi zaãína prejavovaÈ Alzheimer. Odborníci vedia, Ïe ten sa nezaãína
vÏdy aÏ po osemdesiatke, takÏe mal by sa hádam pre
istotu poradiÈ so svojím lekárom. Aby sme aj v budúcnosti nepri‰li o jeho hlbokomyseºné morálne úvahy.
Nejako mi tie trhance narástli (asi dobre nakysli)
a tak v˘ber z na‰ich druÏobn˘ch zahraniãn˘ch ãasopisov nechám na ìal‰iu porciu. Tu uÏ len jeden „trhanec“ zo Slovensk˘ch národn˘ch novín. UÏ pred ãasom
SNN priniesli tak˘ mal˘, nenápadn˘ rozhovorík na 3
otázky s tajomníkom Spolku slovensk˘ch spisovateºov.
Tam sa Ján Tazberík o.i. sÈaÏuje na to, ako je dnes literatúra vytláãaná na okraj spoloãenského diania
a hlavne na malú úctu voãi spisovateºom. No a na záver rozhovoru oboznamuje ãitateºov s t˘m, aké ceny
za literatúru odovzdalo Predsedníctvo SSS na slávnostnom zasadnutí. A tam sa dozvieme, Ïe za celoÏivotné dielo dostal cenu Rudolf Schuster. ëal‰í titan,
tentoraz spisovateºsk˘. Tak potom preão sa ãudujú, Ïe
uÏ nemajú nijakú váhu v spoloãnosti?
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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O menšom zle vo Verdikte

Pietna spomienka pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu
sa uskutoční vo štvrtok 17. novembra 2016 o 11.00 hod. pri pamätníku
obetí komunizmu na bratislavskom cintoríne Vrakuňa.

Zásadu voºby men‰ieho zla pred väã‰ím v‰eobecne uplatÀuje
morálka. KresÈanská morálka v‰ak nepovaÏuje men‰ie zlo za dobro.
Len pripú‰Èa ako morálnej‰ie vybraÈ si men‰ie zlo, ak stojíme pred
voºbou, Ïe v‰etky moÏnosti voºby sú zlé. Ak sa musíme vtedy rozhodnúÈ konaÈ, volíme si men‰ie zlo, ale aj s dôsledkami. RTVS odvysielala v pondelok 17. októbra 2016 film Verdikt, do ktorého sa
mohli interaktívne zapojiÈ diváci hlasujúci o v˘sledku filmu. I‰lo o to,
ãi je vinn˘ pilot, ktor˘ zostrelil unesené lietadlo so 164 ºuìmi na palube lietadla, aby zabránil jeho zneuÏitiu ako smrtiacej zbrane proti
plnému futbalovému ‰tadiónu so 70 tisíc divákmi.
Na Slovensku sa do hlasovania zapojilo vy‰e desaÈtisíc televíznych divákov a v˘sledok bol jednoznaãn˘: 87 percent sa vyjadrilo, Ïe
pilot je nevinn˘. Podobné v˘sledky zaznamenali v Nemecku, Rakúsku
aj vo ·vajãiarsku.
Aj slovenské dejiny zaÏili jedno veºké zlomové rozhodnutie, keì
jeden politik, rezignovan˘ predseda autonómnej vlády Slovenskej
krajiny Jozef Tiso, stál pred podobn˘m rozhodnutím. On, ako dlhoroãn˘ popredn˘ politik slovenskej kresÈansko-národnej strany, hlásiacej sa ku kresÈanskému socializmu, vybudovanej na princípoch katolíckej sociálnej náuky a sociálnych pápeÏsk˘ch encyklikách, musel
urobiÈ okamÏité rozhodnutie, ãi sa utvorí samostatn˘ slovensk˘ ‰tát
pod patronátom nacistickej Nemeckej rí‰e, ktorej ideológiu pápeÏ
Pius. XI. odsúdil ako „nemecké novopohanstvo“ encyklikou Mit
brenneder Sorge v roku 1937.
Pokraãovanie na 5. strane

Zneužitý pohreb
Aj smrÈ moÏno propagandisticky vyuÏiÈ.
Ukázalo sa to pri pohrebe b˘valého prezidenta Slovenskej
republiky Michala Kováãa, ktorého väã‰inové média tvrdo‰ijne uvádzali ako
prvého slovenského prezidenta. Zneuctili t˘m pamiatku skutoãného prvého
slovenského prezidenta Jozefa Tisu
a súãasne pripravili Slovákov o ãasÈ histórie. Lebo prvá Slovenská republika
jestvovala a mala aj svojho prezidenta.
Zádu‰nú sv. om‰u v priamom prenose vysielala verejnoprávna i súkromná televízia. S patriãn˘m komentárom
vybran˘ch osôb najmä z okruhu ºudí
blízkych prezidentovi Kováãovi. Îiaº, ani
pohreb b˘valej hlavy ‰tátu sa nezaobi‰iel bez toho, aby sa podujatie nezmenilo na politickú fra‰ku. A to priamo
v kostole. V bratislavskej katedrále Dómu sv. Martina. Organizátori pohrebu
zdôrazÀovali, Ïe e‰te nikdy na Slovensku sme nemali ‰tátny pohreb. Mali

sme. Bol to pohreb Alexandra Dubãeka
v roku 1992. A na rozdiel od pohrebu
Kováãa, pri‰lo naÀ ‰tyridsaÈ zahraniãn˘ch osobností. SmrÈ Dubãeka bola
poznaãená rozliãn˘mi ‰pekuláciami
a predsa sa pohreb nezvrhol na politickú arénu, ako pohreb Kováãa. A ão je

SLOVO SVEDECTVA
neodpustiteºné, postaral sa o to predov‰etk˘m prezident SR Andrej Kiska
a jeho blízky ãlovek Pavol Deme‰. V˘zvami na dorie‰enie kauzy zavleãenia
Michala Kováãa ml. pred oltárom chrámu dokázali len to, Ïe nemajú úctu voãi niãomu a nikomu.
Reakcie na‰ich ãlenov nedali na
seba dlho ãakaÈ. E‰te poãas vysielania
pohrebného ceremoniálu telefonovali
viacerí z nich. Vyjadrovali veºké rozhorãenie, Ïe bol znesväten˘ chrám. Azda
aj preto treba pripomenúÈ názory
ústavn˘ch právnikov, Ïe nie je moÏné
zru‰iÈ Meãiarove amnestie na skutky

spojené so zavleãením M.K. ml. tak,
ako nie je moÏné zru‰iÈ akékoºvek amnestie. Je to v˘sada monarchov a hláv
‰tátov, priãom ide o skutok odpustenia. Ak by do‰lo k bezprecedentnému
zru‰eniu amnestií kohokoºvek, napríklad aj milosti prezidenta Kováãa svojmu synovi a jeho kumpánom za podvod na Technopole v sume 2,3 milióna
dolárov, malo by to ìalekosiahle dôsledky. Predov‰etk˘m by sa naru‰il
ústavn˘ poriadok a právny ‰tát by prestal existovaÈ. Politickí väzni poznajú in‰titút milosti. Akú hodnotu by mal, ak
by ho mohol ktor˘koºvek nástupca
v prezidentskom kresle alebo dokonca
parlament zru‰iÈ? Tí, ão volajú po akte
zru‰enia amnestií nie sú takí naivní, aby
to nevedeli. No dnes uÏ aj ºudia, ktorí sa
neveºmi zaujímajú o politiku aspoÀ tu‰ia, Ïe nie túÏba po spravodlivosti je to,
ão ich núti e‰te aj kostol znesväcovaÈ.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Informácie z prvej ruky
SPÝTALI SME SA

Antona Tomíka
V stredu 19. októbra vás
prijal prezident SR Andrej
Kiska. Bolo to neãakané gesto.
O ãom ste sa rozprávali, ão ho
zaujímalo?
Bol to beÏn˘ rozhovor, pán prezident sa ma p˘tal, ako sa mám, zaujímalo ho, ako sme utekali z väznice
v Jáchymove, ako sme kopali tunel,
ktor˘m sme sa dostali von, koºko nás
bolo. Spomenul som aj súãasné finanãné problémy na‰ej organizácie,
lebo peniaze na ãinnosÈ sa prideºujú
na poãet politick˘ch väzÀov. IbaÏe
v súãasnosti, nás, Ïijúcich väzÀov, nie
je veºa. Îe sami prispievame na ãasopis, ãinnosÈ, na vence a podobne.
Ako reagoval pán prezident?
Myslím si, Ïe ho moje rozprávanie
zaujalo. Hovorili sme aj o súãasnosti,
spomenul extrémizmus, na ão som reagoval, Ïe najsmutnej‰í, najtragickej‰í
bol komunistick˘ reÏim. Postavil proti
sebe obrazne povedané otca a syna,
popravovali nás na‰i vlastní ºudia. Povedal som mu aj to, Ïe v Jáchymove
súdruhovia zrovnali v‰etko so zemou.
Îe tam, kde sme trpeli, dnes rastie
50-roãn˘ les. No ja som presne identifikoval, kde ão bolo. Dokonca aj ten
tunel, ktor˘m sme sa dostali na slobodu, ale len na chvíºu. Chytili nás, troch
z desiatich postrelili, vrátane mÀa. Ten
tunel sme kopali priamo do kasární,

Anton Tomík u prezidenta SR Andreja Kisku.

lebo nikto nepredpokladal, Ïeby väzni
tadiaºto utekali. Na na‰e dolapenie
pouÏili 957 príslu‰níkov, 70 ºahk˘ch
guºometov, 270 samopalov, 85 pi‰tolí
a 532 pu‰iek. Na desiatich väzÀov!
Je zaujímavé, Ïe vás prijal pán
prezident Kiska, ktor˘ sa e‰te ani
raz nezúãastnil pietnej spomienky
na obete komunizmu 17. novembra pri centrálnom pamätníku
v bratislavskom cintoríne VrakuÀa.
No, on mi povedal, Ïe chodí kaÏd˘ rok, ale k pamätníku na Devíne.
Tak som mu vysvetlil, Ïe tam nie je pamätník politick˘ch väzÀov, ale t˘ch, ão
utekali za hranice. Îe na vrakunsk˘
cintorín chodia predstavitelia ‰tátu,

Foto archív

cirkví, diplomati, vojenská hudba,
kladú sa vence. Ale, Ïiaº, nemá to
odozvu v rozhlase a televízii. Sºúbil, Ïe
tohto roku príde, keì bude zdrav˘.
Povedal som mu, Ïe je ‰tvrt˘m prezidentom, s ktor˘m som sa rozprával
o problémoch politick˘ch väzÀov. So
Schusterom som sa dokonca stavil
o fºa‰u drienkovice, Ïe pietna spomienka sa nedostane do správ rozhlasu ani televízie, hoci v‰etko zaznamenávali ich ‰táby. Vyhral som.
Chutila?
Viac som nemal príleÏitosÈ
stretnúÈ sa s pánom prezidentom
Schusterom. TakÏe neviem, ako chutí
drienkovica.
(ez)

Živý pamätník
V Ïilinskej regionálnej organizácii sa stalo pravidlom, Ïe po skonãení pracovného zasadnutia
Regionálnej rady RO PV ZPKO si jej úãastníci uctia
pamiatku obetí komunistického reÏimu.
T˘m sa pamätník pred Mestsk˘m úradom v Îiline stáva
Ïivou históriou. PoloÏením kvetov a modlitbou za obete komunizmu si pripomínajú reÏim, ktor˘ spôsobil bolesÈ a utrpenie t˘m, ktorí s ním
nesúhlasili. A ãím viac sa vzìaºujeme od rokov pln˘ch teroru, t˘m viac je treba si
ich pripomínaÈ. Aby sa uÏ nikdy neopakovali.
(af)
●
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Rokovala výkonná rada
to bolo len 900 eur. Problém vidí v kateâlenovia V˘konnej rady PV ZPKO sa
górii zamestnancov, ktorí musia nahlásiÈ
11. októbra zi‰li v Kráºovej, aby prerokovamzdovej úãtovníãke adresáta dvoch
li aktuálne otázky organizácie. Rokovanie
percent z daní uÏ do 15. februára.
otvoril a viedol predseda PV ZPKO Ján LiDuchovn˘ organizácie Ján Ko‰iar
teck˘ ·veda. Kon‰tatoval, Ïe obãianske
poskytol informáciu o moÏnosti zámeny
zdruÏenie PV ZPKO má osem regionálnych
preukazov za karty. U‰etrilo by to prosorganizácií, priãom kaÏdá má v kompetentriedky na známky, ale návrh nebol prijat˘.
cii vyvíjaÈ samostatne ãinnosÈ a zabezpeV diskusii odzneli pripomienky k neãovaÈ styk svojich regionálnych poboãiek
adekvátnemu postaveniu politick˘ch väzs vedením zdruÏenia. Pripomenul, Ïe pietÀov komunizmu v spoloãnosti. Prítomní
na spomienka 17. novembra sa uskutoãní
s rozhorãením prijali informácie v súvisloso 11. hodine na bratislavskom cintoríne
ti s dianím v Ústave pamäti národa a preVrakuÀa pri centrálnom pamätníku obeti
pustením historika Martina Lacka zo
komunizmu. O spolupráci s KPVS sa vyjadzamestnania.
ril, Ïe napreduje veºmi pomaly.
Ján Liteck˘ ·veda ukonãil rokovanie
V diskusii, ktorá vznikla okolo v˘‰ky
v˘zvou bojovaÈ za v‰eºudské, kresÈanské
ãlensk˘ch poplatkov, sa prítomní dohodli,
a slovenské hodnoty a odovzdal predseÏe sa nebudú meniÈ. Dobrovoºn˘ príspedom regionálnych organizácií kniÏku
vok je v‰ak vítan˘. Regionálna organizácia
o pamätníkoch a pamätn˘ch tabuliach,
v Nitre bude vyberaÈ ãlenské tri eurá, z ãoktorú vydalo KPVS.
ho dve eurá zostanú regionálnej organizácii. Vyjasnila sa aj situácia okolo predEva Zelenayová
platného za Svedectvo. Tomu,
kto nezaplatil predplatné na
rok 2016 sa neobnoví zasielanie ãasopisu v roku 2017.
Eva Litecká ·vedová informovala aj o príjmoch organizácie z odveden˘ch dvoch
percent z daní od darcov. Oznámila, Ïe trend je klesajúci,
k˘m do tohto roku predstavoval príjem z t˘chto zdrojov
okolo dvetisíc eur, tohto roku Rokovanie v Kráºovej.
Foto Eva Zelenayová

O menšom zle vo Verdikte
Pokraãovanie z 3. strany

Tiso sa pri rokovaniach 13. marca 1939 v Berlíne musel
rozhodnúÈ, ãi pripustí väã‰ie zlo, ak˘m bolo rozkúskovanie
územia Slovenska a vystavenie Slovákov genocíde, alebo príjme men‰ie zlo, ktoré predstavovala ideológia nemeckého nacizmu. Pritom musel rátaÈ, Ïe aj mal˘ novovzniknut˘ slovensk˘ ‰tát bude vystaven˘ t˘mto tlakom.
Podobne ako vojensk˘ pilot, ktor˘ nedobrovoºne „obetoval“ 164 cestujúcich uneseného civilného lietadla, aby
zachránil 70 000 divákov na ‰tadióne, aj Tiso vedel, Ïe bude
veºmi ÈaÏké zabrániÈ radikálnemu rie‰eniu Ïidovskej otázky na
Slovensku, ktoré sa skonãilo deportáciami. Hoci s veºk˘m
dôrazom a plnou váÏnosÈou treba povedaÈ, Ïe v ãase deportácii nikto zo slovensk˘ch predstaviteºov nevedel, Ïe na
Îidoch bude spáchaná rozsiahla genocída. V tomto je podstatn˘ rozdiel medzi pilotom z filmu Vedikt a Tisom, lebo pilot

Politickí väzni
v Bobrovci
Politickí väzni PV ZPKO zo Žiliny, Bratislavy, Nitry, Trenčína, Liptova, Levoče, Banskej
Bystrice aj z Košíc si v sobotu 29. októbra sv.
omšou uctili pamiatku svojho nebohého kolegu,
jáchymovského mukla a farára Bohuslava Pikalu. Pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
v Bobrovci - Vápenici, ktorú dal v roku 1994 postaviť a kde je aj pochovaný, sa poklonili jeho
pamiatke.
Na sv.omši v jeho rodnej obci kňaz čítal zo
zápiskov Vdp. Pikalu, ktorého komunistický
režim odsúdil na 18 rokov väzenia. Po ôsmich
rokoch a ôsmich mesiacoch ho prepustili na
amnestiu (1960). K svojej päťdesiatke sa rozhodol darovať Ježišovi svoju lásku, lebo srdce mu
daroval pri vysviacke, keď mal už 48 rokov. Lebo komunisti ľudí zapálených pre vieru často prenasledovali aj po prepustení z väzenia. Duchovný prístup k životu je úplne opačný ako hmotársko-materialistický. A tak najväčším darom na
tomto svete je stále láska. Nedá sa kúpiť, nedá
sa inak získať, iba darom. Rozvoj spoločnosti
cez lásku je záchranou budúcnosti, a to je nádej
aj pre politických väzňov. Tí z lásky k slobode,
demokracii, spravodlivosti, národu, jeho suverenite, viere alebo Bohu vo väzeniach a lágroch trpeli. Ďakujme Bohu, že Slovensko má príklady
ľudí obetavých aj múdrych v dare lásky a dávania cez lásku. Ďakujeme za inšpiráciu do života.
Ďakujeme aj pánovi starostovi Bobrovca za prijatie a pohostenie.
Rafael Rafaj

vedel, Ïe cestujúci civilného lietadla zahynú, ak ich zasiahne
raketa, ktorú on vystrelí (diváci ho aj tak povaÏujú za nevinného, lebo zachránil osadenstvo ‰tadióna, ktor˘ mal byÈ terãom
teroristického úroku). Hoci spôsob deportovania slovensk˘ch
Îidov bol drastick˘ (veºmi podobn˘ deportáciám karpatsk˘ch
a sudetsk˘ch Nemcov po vojne), Tiso ako katolícky kÀaz by
nikdy nepripustil ão aj len my‰lienku na to, Ïe veºká ãasÈ
z nich zahynie. Nepriamo v‰ak pripustil protiÏidovské zákonodarstvo a v koneãnom dôsledku aj deportácie, ako dôsledok
spojenectva s Nemeckou rí‰ou, riadiacou sa nekresÈanskou
rasistickou ideológiou. Pripustil men‰ie zlo, aby zachránil tri
milióny Slovákov. Lebo bol presvedãen˘, Ïe tento ‰tát, hoci aj
ako spojenec Nemecka, oveºa ºah‰ie preÏije kataklizmy vojny,
ako keby bol národ rozdelen˘ a jeho synovia masovo zotroãení na prácach pre cudzích, alebo v desaÈtisícoch rozstrieºaní
na frontoch vojny. Analógia s filmom Verdikt je oãividná. Kto
vyhlási anketu, ãi Tiso konal správne, ak volil men‰ie zlo?
Peter Mulík
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Trebišovská dvanástka
Uplynulo uÏ 65 rokov od zaistenia dvanástich
‰tudentov Gymnázia v Trebi‰ove. Pri tejto príleÏitosti sa 23. septembra konala pietna spomienka v budove gymnázia, kde je umiestnená pamätná tabuºa a v kostole Náv‰tevy Panny Márie
odslúÏil sv. om‰u za obete komunistického reÏimu dekan farnosti ThDr. Jozef Gnip, PhD. Organi-

zátorom pietnej slávnosti boli PV ZPKO a primátor mesta Trebi‰ov PhDr. Marek âiÏmár. SúãasÈou
programu boli príhovory a kladenie kvetov
k pamätnej tabuli i vystúpenie ‰tudentov Základnej umeleckej ‰koly v Trebi‰ove. Na tejto
dvojstrane uverejÀujeme podstatné ãasti príhovorov úãastníkov pietnej spomienky.

Jáchymov za túžbu po slobode
Organizácia Politick˘ch väzÀov
Zväzu protikomunistického odboja
si v tejto ãasti roka, na tomto mieste, pri pamätnej tabuli spomína na
odvahu b˘val˘ch ‰tudentov trebi‰ovského gymnázia, ktorí pre svoje
náboÏenské presvedãenie a protikomunistick˘ postoj i konanie boli
vylúãení zo ‰koly, vypoãúvaní
a muãení, nakoniec odsúdení na
dlhoroãné väzenie v neznesiteºn˘ch a veºmi ÈaÏk˘ch podmienkach v jáchymovsk˘ch uránov˘ch
baniach – v táboroch smrti.
S úctou spomíname na ich hrdinsk˘ postoj v dobe, v ktorej uÏ vládla
jedna strana a platil jeden zákon,
zákon diktatúry proletariátu.
DvanásÈ mien vytesan˘ch do pamätnej dosky pripevnenej na dne‰nom
trebi‰ovskom gymnáziu je pre nás,
Ïijúcich potomkov postihnut˘ch komunistickou mocou z 50. rokov dvadsiateho storoãia, stálou v˘strahou
a podnetom na ochranu demokracie,
slobody prejavu, slobody myslenia. To
je odkaz postihnut˘ch a trpiacich i po
návrate z táborov, trestan˘ch rodinn˘ch príslu‰níkov poãas 40 roãnej
diktatúry komunistov. Tento odkaz
sme si opätovne pri‰li pripomenúÈ
spoloãne s Vami, synmi a dcérami,
potomkami i vzdialen˘mi, dnes slobodn˘mi a hrd˘mi Slovákmi.
V tomto období si pripomíname
65 rokov od odsúdenia ‰tudentov
z 12 ãlennej skupiny trebi‰ovsk˘ch
gymnazistov, ktorí boli uznaní za vinn˘ch z trestného ãinu velezrady podºa
§ 78 ods. 1, písm. c, odst.2 písm c.,
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Trestného zákona a odsúden˘ch na
odÀatie slobody v trvaní spolu na 52
rokov. Vedúci skupiny Ján Lukáã dostal
najvy‰‰í trest 12 rokov.
A ão vlastne ‰tudenti urobili?
V období po revoluãnom roku
1948 bola vytvorená komunistická vláda na ãele s Klementom Gottwaldom.
Komunisti medzi poctivo pracujúcich
roºníkov, robotníkov a Ïivnostníkov vysielali ‰peciálne ‰kolen˘ch ºudí – provokatérov, spolupracovníkov ·tátnej
bezpeãnosti. Provokatéri udávali ·tátnej Bezpeãnosti demokraticky zm˘‰ºajúcich ºudí. Rok 1950 patril k obdobiu najkrutej‰ieho komunistického
teroru. V tom ãase zaãala vysielaÈ vysielaãka Biela légia, ktorá upozorÀovala na hroziace nebezpeãenstvo, radila
v‰ak aj ako nebezpeãenstvu ãeliÈ.
Uvádzala aj mená niektor˘ch nebezpeãn˘ch komunistov a provokatérov.
Na základe vypoãut˘ch relácii z vysielaãky Biela légia ‰tudenti trebi‰ovského gymnázia vytvorili 12 ãlennú
skupinu, ktorá pomocou letákov informovala okolité obyvateºstvo o terore
a hroziacom nebezpeãenstve pre demokraticky zm˘‰ºajúcich ºudí. Skupina
‰tudentov pracovala pod názvom
„Væãatá bielej légie“. Vedúcim skupiny
bol oktávan Ján Lukáã. Skupina získala dve spolupracovníãky, hospodárku
‰kolskej jedálne a sekretárku odborovej rady. DÀa 30 decembra 1950 bola
celá skupina pracovníkmi ·tátnej bezpeãnosti zaistená, vy‰etrovaná, pri vy‰etrovaní muãená aÏ do priznania sa
k ãinnosti. Potom obvinená a odsúdená na dlhoroãné väzenie. Väzenie si
ãlenovia skupiny odpykávali v neºud-

sk˘ch a neznesiteºn˘ch podmienkach
pri ÈaÏbe uránovej rudy v jáchymovsk˘ch baniach – jáchymovskom pekle.
Niektorí sa doÏili amnestie v roku
1960, s podlomen˘m zdravím aj vedúci skupiny Ján Lukáã. Îivot v jáchymovsk˘ch baniach v prv˘ch rokoch do Stalinovej smrti sa vyznaãoval obmedzen˘m prídelom stravy, bez riadnej
hygieny, v˘meny ‰atstva. Zniãujúce
nástupy väzÀov na kontrolu poãtov
trvali dve aj tri hodiny za kaÏdého poãasia, i v mrazoch. Väzni nemali nijak˘
kontakt s najbliÏ‰ou rodinou. Lukáã
mal poãas desiatich rokov väzenia len
dve náv‰tevy.Toto nebol adrenalínov˘
‰port, tak˘ bol komunistick˘ reÏim
v 50. – 60. rokoch 20. storoãia.
Krajsk˘ súd v Ko‰iciach aÏ 10.
októbra 1990 v rehabilitaãnom
konaní, uznal Jána Lukáãa a ostatn˘ch ãlenov skupiny ako nevinne
odsúden˘ch a oslobodil ich.
DvanásÈ mlad˘ch Ïivotov z okresu Trebi‰ov v tom ãase zasiahla krutá
rana a to nielen ich, ale aj ich blízkych. A aj po odpykaní trestu boli
sledovaní ·tB a znev˘hodÀovaní. Ich
deti nemohli ‰tudovaÈ a uplatniÈ svoje
schopnosti a talent.
Táto tabuºa je mementom, Ïe na
päÈdesiate roky 20. storoãia nesmie národ zabudnúÈ. Bolo to obdobie hrubej
devastácie duchovn˘ch a mravn˘ch
hodnôt slovenského národa. Mlad˘m
ostáva v˘zva odváÏnych t˘ch ãias:
„Nebojme sa pozdvihnúÈ svoj hlas,
ak niekto napáda demokraciu“.
Mikulá‰ Tóth
predseda RP PV ZPKO v Trebi‰ove

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Primátor mesta sa prihovoril úãastníkom pietnej
spomienky.
Foto archív

V strede posledn˘ Ïijúci väzeÀ z trebi‰ovskej dvanástky ·tefan Tomko.
Foto archív

Spomínam...

âesko-Slovensku. Keì videli ako ‰tátne orgány zaobchádzali s biskupmi a kÀazmi, mnohí z nich sa rozhodli zapojiÈ do protikomunistického odboja, aby tak dali najavo svoje zm˘‰ºanie. Toto hnutie, ktoré dostalo názov Biela légia, bolo zaloÏené v roku 1948
emigrantom Jozefom Vicenom, ktor˘ v tom ãase Ïil v Rakúsku.
S finanãnou pomocou americkej tajnej sluÏby sa mu podarilo zaloÏiÈ tajn˘ vysielaã, ktor˘ nabádal obãanov k nenásilnému odporu
voãi totalitnej moci. Jozefovi Vicenovi ne‰lo ani tak o vytváranie organizovan˘ch skupín na spôsob partizánskych jednotiek poãas
vojny, ale o pasívnu rezistenciu obãanov voãi politike komunistov.
T˘m by ich donútili aspoÀ k ãiastoãnému oslabeniu ich moci.
Keì sa bezpeãnostné orgány dozvedeli o vzniku t˘chto jednotiek, nepristúpili hneì k zatknutiu ich ãlenov, ale usilovali sa
preniknúÈ do t˘chto skupín. Ich agenti mali za úlohu sledovaÈ ich
ãinnosÈ a podávaÈ o tom správy. AÏ keì sa niektorí ãlenovia Bielej
légie dopustili závaÏn˘ch ch˘b, pristúpila ·tB k ich zatknutiu. Tak
boli postupne v rokoch 1951-52 rozpustené miestne skupiny
Bielej légie na v˘chodnom Slovensku a ich hlavní predstavitelia
boli v tzv. monsterprocesoch odsúdení na dlhoroãné väzenie
v koncentraãn˘ch táboroch.
Radoslav Maskaº
ãlen RO PV ZPKO Ko‰ice

Spomínam si, Ïe jeden z americk˘ch prezidentov vo svojom
príhovore pred ‰tudentmi univerzity zdôraznil, Ïe sloboda je právo ãloveka hovoriÈ to, ão iní nechcú poãuÈ . Myslím si, Ïe práve pri
tejto pietnej spomienke sú tieto slová mimoriadne aktuálne .
Îijeme v dobe, keì si musíme váÏiÈ nielen slobodu slova, ale
predov‰etk˘m to, ako sa zachovali generácie, ktoré nám túto slobodu slova a hlavne slobodu Ïivota umoÏnili naplno preÏívaÈ.
Dvadsiate storoãie bolo poznamenané rôznymi sinusoidami
a keì hovoríme o rokoch 1950 -1951 treba si uvedomiÈ, Ïe problém so slobodou názoru mal uÏ svoje základy poloÏené o ãosi
skôr. PäÈdesiate roky sa uÏ nespájali len s potlaãením slobody
slova, ale aj slobody náboÏenského prejavu.
Aj keì v ‰esÈdesiatych rokoch do‰lo k miernemu uvoºneniu,
zaãiatkom sedemdesiatych rokov sa zaãal proces normalizácie
a konsolidácie.
Spomínam to zámerne preto, lebo táto ‰kola bola miestom
dvoch v˘znamn˘ch udalostí, nielen tejto, ktorej sa venuje pietna
spomienka, ale aj tej, ktorá sa odohrala v roku 1989 a ktorej som
bol ako ‰tudent priamym úãastníkom. Bol to v˘stup a prejav ‰tudentov, ktorí sa pripojili k udalostiam neÏnej revolúcie 17. novembra, k jej v˘zvam a k odkazu ‰tudentov na Národnej triede v Prahe.
Treba si váÏiÈ to, ão urobili títo mladí ºudia, treba to braÈ s v˘strahou, brániÈ a nenechaÈ si zobraÈ slobodu. V rozpuku mladosti, v ãase, keì sa mohli rozhodovaÈ o svojej budúcnosti, rozhodli
sa vyjadriÈ svoj vlastn˘ názor, ktor˘ nekore‰pondoval s oficiálnou
líniou strany. Treba sa im za to poìakovaÈ a maÈ úctu k ich
hrdinstvu.
PhDr. Marek âiÏmár
primátor Trebi‰ova

Nástup komunizmu
Po tzv. februárovom prevrate zaãali komunisti naplno presadzovaÈ svoje ciele. Hlavnú prekáÏku videli v predstaviteºoch Katolíckej cirkvi, ktorí sa od zaãiatku di‰tancovali od ich politiky. V roku
1949 vytvorili tzv. akãn˘ plán, ktorého cieºom bolo najprv oslabiÈ
vplyv biskupov na veriaci ºud, následne ich izolovaÈ od Vatikánu
a potom ich dostaÈ pod svoju kontrolu. Táto akcia sa v‰ak nestretla s oãakávan˘m v˘sledkom a preto sa komunisti rozhodli pre
radikálne rie‰enie – uväznenie a odsúdenie biskupov, kÀazov,
rehoºníkov a aktívnych laikov.
Obãania na v˘chodnom Slovensku boli hlboko veriaci ºudia,
ktorí sa s neºúbosÈou pozerali na politick˘ v˘voj v povojnovom

Školský rok 1950/1951
Je mi cÈou privítaÈ vás na pôde trebi‰ovského gymnázia pred
pamätnou tabuºou, spomienkou a pamätníkom na udalostí, ktoré
sa odohrali na tejto ‰kole pred 65 rokmi v ‰kolskom roku
1950/1951. Dvanásti ‰tudenti vtedaj‰ieho gymnázia vyjadrili otvorene aÏ protestne svoj názor a odpor k udalostiam a politike 50.
rokov minulého storoãia v obnovenom âesko-Slovensku. Títo mladí ºudia bojovali za skutoãnú demokraciu, za ºudské a obãianske
práva pre v‰etk˘ch. Dokázali vyjadriÈ odpor proti komunistickej
totalite, na‰li svoj ºudsk˘ postoj k v‰etk˘m neprávostiam spojen˘ch
s nástupom komunistov k moci.
Je potrebné, aby sme si pripomínali hrdinov a ich ãiny, t˘ch,
ktorí individuálne pozdvihli svoj hlas a obetovali svoje pohodlie,
t˘ch, ktorí vykonali skutok na odvrátenie totality.
Je nevyhnutné, aby mladá generácia dnes spoznala mená
a ãiny t˘chto odváÏnych ‰tudentov a pochopila motívy ich konania. Musíme spoznaÈ neblahé dôsledky vtedaj‰ej komunistickej
a akejkoºvek totalitnej ideológie, aby sme nedovolili nikdy viac
vrátiÈ ãasy zla, nespravodlivosti a nedemokratick˘ch prejavov.
PhDr. Jana Nováková
zástupkyÀa riaditeºa gymnázia
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Dejiny ako ich nepoznáme
Politickí väzni 20. storoãia, druhá ãasÈ, bol názov
odborného seminára, ktor˘ s podporou Trnavského samosprávneho kraja organizovali Politickí väzni ZPKO.
Uskutoãnil sa v stredisku Kaskády pri vodnej nádrÏi
Kráºová, v dÀoch 11. aÏ 13. októbra. Na seminári sa zúãastnili zástupcovia v‰etk˘ch regionálnych organizácii
na Slovensku. Vypoãuli si predná‰ky historikov Martina
Lacka, Ivana A. Petranského, Juraja Vrábela, Petra
Ja‰eka a Franti‰ka Vnuka. O postavení slovensk˘ch elít,
ktor˘ch nástupnou i v˘stupnou stanicou bolo väzenie,
predná‰al predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda. V príspevkoch odzneli mnohé nové informácie, ktoré sú
v˘sledkom väã‰inou dosiaº nepublikovanej v˘skumnej
ãinnosti historikov.

Prienik boľševizmu
O prenikaní informácií o boº‰evizme do slovenskej spoloãnosti hovoril Martin Lacko. Povedal, Ïe „po roku 1917 sa
za Ruskom akoby zatiahla opona. Krajina sa ocitla v medzinárodnej izolácii. Oãit˘mi svedkami brutality nastupujúcej boº‰evickej moci pre verejnosÈ boli zajatci ãi legionári, ktorí sa do
vlasti vracali po skonãení vojny. O svojich záÏitkoch, skúsenostiach rozprávali doma, v rodine, v spoloãnosti.“

Obete Národného súdu
Ivan Petransk˘ priblíÏil poslucháãom obete Národného
súdu v Bratislave. „Podoba Národného súdu sa zaãala tvoriÈ
na jar 1945…(…) Na Národn˘ súd boli v priebehu jeho
existencie v rokoch 1945 – 1947 podané obÏaloby spolu na
145 osôb. Súd vyniesol dovedna 51 rozsudkov nad 83 ºuìmi.
Zo sedemnástich osôb odsúden˘ch na smrÈ bola poprava
skutoãne vykonaná v jedenástich prípadoch. Prv˘m z nich bol
e‰te na jeseÀ 1945 podplukovník Ján ·migovsk˘. Bol vôbec
prv˘m ãlovekom, nad ktor˘m Národn˘ súd vyniesol rozsudok.
·migovsk˘ bol veliteº nitrianskej vojenskej posádky, ktor˘ sa
odmietol pripojiÈ k povstaniu a zostal vern˘ Slovenskej republike.”

Detaily roku 1968
Mlad˘ historik Juraj Vrábel mal ão povedaÈ aj pamätníkom roku 1968. Dopracoval sa k zaujímav˘m v˘sledkom
vlastného v˘skumu, o ktorom povedal: „Ide o prípravu
operácie Dunaj a jej vojensko-politick˘ profil. Na‰e územie sa
stalo dejiskom najväã‰ej ozbrojenej akcie v Európe pred druhou a aj po druhej svetovej vojne. Tou pred vojnou v rokoch
1939 – 1945 bola tzv. Malá vojna z marca 1939. A tou po
druhej svetovej vojne je práve Operácia Dunaj. âo jej predchádzalo? (…) Paradoxne tieto udalosti na‰tartoval ostro
protislovensk˘ a na mnoh˘ch miestach aÏ primitívne nenávistn˘ kurz prezidenta Novotného.“

Väzni normalizácie
Politické procesy a t˘m aj politickí väzni „boli neoddeliteºnou súãasÈou vládnej praxe komunistického reÏimu po celé
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Zºava historici Juraj Vrábel, Martin Lacko, Ivan A. Petransk˘ a Peter Ja‰ek v Kráºovej.
Foto Eva Zelenayová

obdobie jeho trvania v âesko-Slovensku v rokoch 1948 –
1989”, zaãal svoju predná‰ku Peter Ja‰ek. A pokraãoval:
„Najmä obdobie stalinizmu na prelome 40. a 50. rokov sa
stalo smutne známe vykon‰truovan˘mi monsterprocesmi,
ktoré mali za cieº zlikvidovaÈ skutoãn˘ch ãi domnel˘ch odporcov reÏimu a zastra‰iÈ ‰iroké masy obyvateºstva. (...) ReÏim
prax politick˘ch procesov neopustil po celú svoju existenciu,
vrátane jeho posledného, prestavbového obdobia.“

Väzni v rokoch 1939-1945
Toto obdobie politick˘ch väzÀov priblíÏil v zaslanej predná‰ke Franti‰ek Vnuk. Vyberáme z nej: “Politick˘ch väzÀov
mala aj Slovenská republika z obdobia rokov 1939-1945. Príãinou ich pomerne vysokého poãtu bola aj tá skutoãnosÈ, Ïe
existencia prvej Slovenskej republiky spadá do obdobia druhej
svetovej vojny…(…) Vojnové pomery predstavujú mimoriadnu situáciu, ktorá si vyÏaduje nielen sústredenú pozornosÈ na
vojnové úsilie, ale aj osobitné opatrenia ohºadne bezpeãnosti
obãanov, ochrany materiálnych objektov a projektov. (…)
Tieto okolnosti viedli, napríklad, aj nesporne demokratickú
britskú vládu, aby hneì po vyhlásení vojny Nemecku, zaviedla
mimoriadne opatrenia voãi cudzincom nemeckého a rakúskeho pôvodu a voãi sympatizantom s nacizmom.”

Deptané slovenské elity
„Jeden z problémov debát po roku 1989 je aj ten, Ïe
v spoloãensk˘ch vedách, zdevastovan˘ch komunizmom sa
hneì zaãali preberaÈ tie najnov‰ie teórie, takreãeno bez koreÀov, bez toho, aby sa ão i len spomenulo, v akom kontexte
vznikli a ão v‰etko im predchádzalo. A niektoré témy sú zabudnuté dodnes, ako napr. teória elít,” upozornil vo svojej
predná‰ke Ján Liteck˘ ·veda.
Na tomto malom
priestore nie je moÏné reprodukovaÈ ani
tie najvzácnej‰ie my‰lienky z prác predná‰ateºov. Je v záujme
PV ZPKO, aby sa dostali k ão naj‰ir‰iemu publiku a preto
budú zverejnené v samostatnom zborníku zo seminára. Na
záver treba sa poìakovaÈ Trnavskému samosprávnemu
kraju, z ktorého prispením sa seminár mohol uskutoãniÈ.
(red)

KULTÚRA

Voláme mier a NIE vojne!
Od ãias v˘zvy filozofa Imanuela Kanta
po veãnom mieri ºudstva, paradoxne vy‰li
práve z Nemecka dve najzniãujúcej‰ie vojny
v dejinách, ktoré spôsobili neuveriteºné
miliónové obete nielen vojakov, ale predov‰etk˘m nezaangaÏovaného civilného
obyvateºstva mnoh˘ch národov sveta. Vojny priamo zaÏívali aj na‰i rodiãia, starí rodiãia i praprarodiãia. Ak aj nepadli priamo na bojiskách, alebo aspoÀ
neboli zranení, navÏdy to tragickou a stra‰nou skúsenosÈou poznaãilo ich preÏívanie sveta s túÏbou po mieri. Na‰Èastie to odovzdávali do pamäti aj nám, ako veºmi váÏne
varovanie a v˘strahu, aby sme sa obdobn˘m nehumánnostiam vojen snaÏili z kaÏdého postu a za kaÏdú cenu
zabrániÈ. Urobil tak aj môj star˘ otec Ján vo svojej rodinnej
Kronike. V nej, hoci ÈaÏko zranen˘ v prvej svetovej vojne,
zaznamenal smrÈ nielen troch svojich najbliÏ‰ích príbuzn˘ch, ale aj takmer dve desiatky svojich rovesníkov a priateºov z malej obce Jaslovce pri Trnave. Moja babiãka
Mária, ktorá ãoskoro po tej istej vojne úplne osirela, mi
navÏdy vtlaãila do pamäti smrÈ môjho prastarého otca,
ktor˘ zahynul pri obci Janov, kdesi pod poºsk˘m
Lublinom. Rakúsko-uhorská monarchia mu zaplatila na
rozlúãku pred odchodom na front iba povinnú a skutoãne
poslednú rodinnú fotografiu s prababiãkou...
Odvtedy sme boli a neustále sme uÏ aj my svedkami
mnoh˘ch ìal‰ích nezmyseln˘ch vojen, aj keì „len lokálnych a regionálnych“, vzdialen˘ch od nás iba na stovky ãi
tisícky kilometrov. Vníman˘ch so v‰etk˘mi ohavnosÈami
a brutalitami na nevinn˘ch obetiach, najmä prostredníctvom audiovizuálnych médií.

Oneskorené ospravedlnenie
Na‰ou spoloãnosÈou hlboko otriaslo nedávne vyhlásenie Asociácie slovensk˘ch vojakov podpísané jej predsedom
Jozefom Îarnoviãanom, aj keì to väã‰ina médií, vrátane
verejnoprávnych, zatajila. Hlboko sa „ospravedlÀuje v mene slovenského národa za genocídu a tzv. humanitárne
bombardovanie, masaker srbského bratského národa a národa âiernej Hory, ktor˘ podporili a umoÏnili vtedaj‰í volení
predstavitelia a vtedaj‰ia vláda na ãele s Mikulá‰om Dzurindom“. Podºa neho vtedaj‰ia slovenská vláda „nemala na to
Ïiadny mandát, konali na vlastnú päsÈ a proti záujmom
SR… Preletmi vojensk˘ch lietadiel NATO a USA ponad Slovenskú republiku, umoÏnili zhodenie viac ako 22 000 ton
bômb, aj zakázan˘ch kazetov˘ch bômb a 37 000 kusov
bojovej munície s ochudobnen˘m uránom na Srbsko. Tento druh munície je zakázan˘ medzinárodn˘m spoloãenstvom a doteraz ºuìom spôsobuje utrpenie“. Vláda hrubo
poru‰ila medzinárodné právo, „poru‰ila viacero medzinárodn˘ch dohovorov, protokolov a dopustila sa t˘m vojnového zloãinu proti nevinnému civilnému obyvateºstvu.“
Hlasovanie v Národnej rade SR o povolení preletov
bojov˘ch lietadiel ponad územie Slovenskej republiky

prebehlo vraj na základe predo‰lej iniciatívy súkromnej
lobistickej organizácie. „Tento agresívny útoãn˘ akt bol
veden˘ svojvoºne bez mandátu Bezpeãnostnej rady OSN,
ão sa posudzuje podºa zásad medzinárodného práva ako
teroristick˘ akt. Na slovensk˘ch vojakoch, slúÏiacich v tej
dobe je biºag, Ïe museli slúÏiÈ pod vojensk˘m velením
a politick˘m vedením velenia armády a vtedaj‰ích politikov, ktorí prelety schválili. Slovensk˘ národ bol t˘mto
aktom historicky po‰kvrnen˘ ako zradca ºudskosti a humanity, ãím nám vznikol veºk˘ záväzok k náprave tejto
obludnej zrady spáchanej zo strany vtedaj‰ieho politického
vedenia SR.“ V mene organizácie ASV Ïiadajú zriadenie
generálneho in‰pektorátu pri Národnej rade SR, na pre‰etrenie „tohto odporného, zloãinného aktu voãi ‰tátom
b˘valej Juhoslávie.“ Vojaci prejavili nielen obrovskú ºútosÈ
a „hlboké ospravedlnenie sa za cel˘ slovensk˘ národ…,
keìÏe je veºmi pravdepodobné, Ïe odoprením prístupu do
ná‰ho vzdu‰ného priestoru pre letecké sily NATO, by táto
agresia bola sÈaÏená, odloÏená alebo úplne zru‰ená.“

Porazení sú aj víťazí
Skvel˘ch mierov˘ch iniciatív, vyz˘vajúcich v˘luãne na
mierové rie‰enia v‰etk˘ch zahraniãnopolitick˘ch i domácich vojnov˘ch konfliktov, kde jedin˘m prostriedkom
i bojiskom môÏe byÈ iba rokovací stôl a nepretrÏit˘
a zaiste zväã‰a veºmi komplikovan˘ dialóg znepriatelen˘ch strán, v‰ak bolo oveºa viac. ZaráÏajúce je, Ïe sú
u nás mediálne zachytené a reflektované zväã‰a iba okrajovo, ak vôbec!
Primátor mesta Hiro‰ima Kazumi Matsui, ktor˘ je zároveÀ predsedom iniciatívy Primátori za mier, nedávno
otváral v sídle OSN vo Viedni v˘stavu Svet bez jadrov˘ch
zbraní. Je dokladom o devastaãnom dopade jadrov˘ch
bômb zhoden˘ch na japonské mestá. Jej cieºom je
dospieÈ k svetu bez jadrov˘ch zbraní do roku 2020. Zo
slovensk˘ch miest sú v iniciatíve Primátori za mier zatiaº
pravdepodobne iba Ko‰ice, hoci prednostne by tam mali
vstúpiÈ tie slovenské mestá, kde sa „v tichosti“ ráta
s vojnov˘m arzenálom ako Poprad ãi Pre‰ov! Vo svete je
tak˘chto miest uÏ 7146 v 162 krajinách!
Pozorne by si v‰etci mali tieÏ pre‰tudovaÈ text Mierovej v˘zvy z medzináboÏenského stretnutia v septembri
v Assisi. Podpísal ju aj pápeÏ Franti‰ek. Vyz˘va k dialógu
„postaviÈ sa proti kaÏdej forme násilia a zneuÏívania náboÏenstva na ospravedlnenie vojny a terorizmu.“ Nie
v‰etci chápu, Ïe „vojna robí svet hor‰ím, zanechávajúc
dediãstvo bolesti a nenávisti. Vo vojne sú v‰etci porazení,
aj víÈazi.“ V˘borné ‰vajãiarske noviny Zeit Fragen (Otázky
doby), vychádzajúce aÏ v ‰tyroch jazykoch, zaznamenávajú v˘luãne mierové iniciatívy, in‰piratívne aj pre nás.
Prezentujú veãn˘ smäd po mieri, ktor˘ v dialógu majú
realizovaÈ v‰etky kultúry a náboÏenstvá. A rozhodne aj za
nás z plného hrdla oznamujú: Voláme mier a NIE vojne!
Viliam Jablonick˘
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Neúnavný bojovník za pravdu
Pokraãovanie z 1. strany

Záujem o Àu zrejme nepriamo
vzbudil vo mne star˘ otec z matkinej
strany, ktor˘ padol v prvej svetovej
vojne na ruskom fronte. Na‰a mamka
naÀho ãasto spomínala, ako jej pri odchode na front daroval ruÏenec, aby
sa zaÀho modlila. Z tohto v˘javu mi
bolo veºmi smutno a odvtedy nemôÏem zabudnúÈ na rakúskych a maìarsk˘ch zloãincov vo vláde, ktorí rozvírili
prvú svetovú vojnu a privodili zaãiatok
diablovho dvadsiateho storoãia.
V ãase vá‰ho detstva vznikla
prvá Slovenska republika. Mnohí
jej nevedia prísÈ na meno. Ako ste
ju vnímali vy?
Za prvej â-SR mnohí cudzinci mali
u nás dobre platené sluÏobné miesta
a mnohí na‰i, aj lep‰ie vzdelaní, biedili
ako nezamestnaní. Aj môj bratranec,
absolvent uãiteºského ústavu, po dvoch
rokoch bez zamestnania musel odísÈ
uãiÈ Slovákov do Rumunska. Niet divu,
Ïe sme v jeseni 1938 v‰etci uvítali autonómiu Slovenska a tieÏ 14. marec 1939.
Nie, neboli sme nacisti ani fa‰isti. Iba
normálni Slováci, ktorí túÏili po spravodlivosti. ªudskej a BoÏej. Národnej aj sociálnej. Nechceli sme závisieÈ od sºubov
Maìarov ani bratov âechov. Vznik Slovenského ‰tátu podnietil mnohostrann˘
rozvoj hospodárstva, kultúry i národného sebavedomia obãanov Slovenska.
Poãet vysoko‰kolsk˘ch ‰tudentov sa viac
ako zdvojnásobil. Pravda, obãianske
slobody boli do znaãnej miery obmedzené, ale to vypl˘valo z vojnového
stavu, do ktorého sme sa dostali nie
vlastnou vinou.

Július Homola

Poprava prvého slovenského
prezidenta poznaãila aj vá‰ Ïivot.
âo ste vyviedli?
Prezident Jozef Tiso bol veºmi
obºúben˘, skromn˘, jednoduch˘ kÀaz,
dekan v Bánovciach. KaÏdú sobotu
pravidelne dochádzal z Bratislavy na
svoju faru bez ochranky a po splnení
svojich náboÏensk˘ch povinností prijímal obãanov, ktorí prichádzali za ním
so svojimi problémami. Pre obãanov
Slovenského ‰tátu bol symbolom
‰tátnej samostatnosti, spravodlivosti,
dôvery. Prejavoval mimoriadné ‰tátnicke schopnosti pri obrane Ïivotn˘ch
potrieb a záujmov ná‰ho ‰tátu a jeho
obãanov. Na‰i nepriatelia krutou, hanebnou popravou ná‰ho prezidenta
zdôraznili, Ïe Slováci nemajú právo na
svoj samostatn˘ ‰tát. Bol to pre ná‰
národ tragick˘ úder, historick˘ prelom. Tak sme to chápali aj my, mladí.

·tvrt˘ sprava Július Homola v Ladomerskej Vieske.
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Na protest ne‰iel som v deÀ popravy
18. apríla 1947 do ‰koly. Na druh˘
deÀ sme na chodbách gymnázia
nahlas hovorili: Je to vraÏda. Okrem
riaditeºa a ná‰ho triedneho uãiteºa
profesori sa iba mlãky prizerali. Na
v˘roãnom vysvedãení som dostal za
‰esÈ hodín absencie v deÀ popravy
prezidenta trojku z chovania a bol
som s podmienkou vylúãen˘ z kremnického gymnázia.
âo ste robili potom?
V t˘chto dÀoch nastal pre mnoh˘ch Slovákov Ïivotn˘ prelom. MÀa
na‰Èastie prijal do ìal‰ieho, teda
siedmeho roãníka gymnázia riaditeº
v Banskej ·tiavnici Jozef Solãány. UÏ
16. septembra ma z druhej vyuãovacej
hodiny vytiahli príslu‰níci ·tB a odviezli do Bratislavy do budovy U dvoch
levov. Po troch dÀoch vydali na mÀa
zatykaã a odviezli do väznice krajského súdu, kde som si „uÏil“ jedenásÈ
mesiacov vy‰etrovacej väzby.
Za ão?
Stredo‰koláci v Leviciach, Îiline,
Banskej ·tiavnici a na ìal‰ích gymnáziách s centrom na gymnáziu v Nov˘ch Zámkoch sme tlaãili a roz‰irovali
tajn˘ ‰tudentsk˘ ãasopis Nástup. Mal
národn˘ a kresÈansk˘ obsah, sympatie
k Slovenskému ‰tátu. V tejto súvislosti
·tB zaãiatkom septembra 1947 zaistila 170 ‰tudentov, zo Strednej lesníckej
‰koly v Banskej ·tiavnici ‰trnástich
z tretieho aÏ ‰tvrtého maturitného
roãníka. Podmieneãne ma prepustili,
lebo v ãase „proti‰tátnej ãinnosti“
som mal len 17 rokov.
Vieme, Ïe vás nenechali na pokoji ani v ìal‰ích rokoch...
V roku 1949 ma ·tB opäÈ zaistila
a v Banskej Bystrici chcela zo mÀa vytæcÈ priznanie, Ïe vtedy, pred dvoma
rokmi sme chceli zaloÏiÈ novú ºudovú
politickú stranu. Niã som o tom nevedel. Po krátkom ãase ma prepustili.
Doprial som si relax pri práci v lesoch.
Otecko kúpil koníky a tak sme zváÏali
guºatinu z lesa do najbliÏ‰ích piliarskych skladov. Jedného dÀa ma kamarát pozval, aby som ‰iel ku stavbárom mie‰aÈ betón, voziÈ tehly... Zo

NÁŠ ROZHOVOR

stavenisla budúcich Podpolianskych
strojární ma odvolala âs. ºudová
armáda. Jasnozrivci videli vo mne nespoºahlivého obãana, ale spoºahlivého
slovenského driãa. Tak som spolu
s ìal‰ími „ãiernymi barónmi“ 31 mesiacov vykladal vagóny ‰trku, cementu
a kameÀa na stavby vojensk˘ch letísk
v západn˘ch âechách. Na odrazenie
útoky „západn˘ch imperialistov“. Tí
zrejme, keì z diaºky videli na‰e pétepácke odhodlanie, sa neodváÏili. Zachránili sme â-SR!
Va‰a spoloãensko-politická angaÏovanosÈ v‰ak pokraãovala aj
v ìal‰ích rokoch. Ako to prijímal
komunistick˘ reÏim?
Aj v civile nás, ako skúsen˘ch „odborníkov“, ãakala lopata a fúrik. Od
decembra 1953 do marca 1990 sa
mojím Ïivotn˘m pracoviskom stal Hutn˘ kombinát v Îiari nad Hronom, iba
‰tyri kilometre vzdialen˘ od mojej
viesky. Najskôr som pracoval na jeho
v˘stavbe, od roku 1955 ako hutník
v elektrol˘ze hlinikárne. A ‰tudoval
som popri zamestnaní.
Dovolili vám to?
Bola to fu‰ka, ne‰lo to ºahko. UÏ
len získaÈ súhlas vedúceho kádrového
oddelenia bol priam zázrak. Zmaturoval som, chcel som pokraãovaÈ v ‰túdiu na Hutníckej fakulte v Ko‰iciach.
OpäÈ som potreboval súhlas na ‰túdium. Pomohol mi Duch BoÏí. Denne
som ho prosil o pomoc a stále mu
s pokorou ìakujem. Aj za v˘ber pre
manÏelstvo.
TakÏe sa zaãala nová etapa
vá‰ho Ïivota. Kedy?

Svadobná Homolovcov.

Foto archív

Július Homola (vºavo) pri pamätnej tabuli v Ladomerskej Vieske.
Foto Eva Zelenayová

OÏenil som sa 20. augusta 1960
a v tom ãase nemohla e‰te Gitka
z Banskej ·tiavnice predvídaÈ, akému
ne‰Èastnému politickému buriãovi prisahá pred oltárom... Ani ja som to
vtedy e‰te netu‰il. Tak sme si obaja
‰Èastní prisahali vernosÈ a lásku i vzájomnú pomoc do smrti. Po absolvovaní Vysokej ‰koly technickej, Hutníckej
fakulty, odbor neÏelezné kovy ma
zamestnali vo v˘skumnom oddelení
hlinikárne. Po niekoºk˘ch rokoch som
sa stal samostatn˘m v˘skumn˘m
pracovníkom, dostali sme podnikov˘
byt, chodievali sme s manÏelkou
a priateºmi do ‰tiavnick˘ch hôr, do
Vysok˘ch aj Nízkych Tatier. Pravidelne
do kostola.
âo vám ch˘balo k ‰Èastiu?
PriÏenil som sa do skromnej, vernej katolíckej rodiny. ManÏelkin brat
Franti‰ek ukonãil ‰túdium na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
v Bratislave a v roku 1961 bol vysväten˘ za kÀaza. So svokrovcami som veºmi dobre vychádzal, no ná‰ Ïivot strpãoval stále silnejúci protináboÏensk˘
boj. Verejn˘ aj tajn˘, úradn˘ aj zákern˘, neúradn˘. V socialistickom meste
ako bol Îiar nad Hronom sa to azda
prejavovalo ostrej‰ie neÏ na dedinách.
IbaÏe aj tam nastali rôzne situácie.
A mnoho záviselo od miestnych
súdruhov a ich manÏeliek. Od ich
vzÈahu k náboÏenstvu a veriacim
spoluobãanom.
Aká bola situácia v tom ãase
v Îiari nad Hronom?
Historick˘ názov mesta bol Svät˘
KríÏ nad Hronom. Pôvodne to bola

dedina s 1500 obyvateºmi. Keì sa
v roku 1950 zaãalo s v˘stavbou hutníckeho kombinátu, poãet jeho obyvateºov znaãne narastal. V roku 1968
dosiahol 20 tisíc. Mesto malo ‰tyri
stredné ‰koly, veºk˘ dom kultúry, ale
uÏ desaÈ rokov sa náboÏenstvo v ‰kolách nevyuãovalo. Pritom pred sto rokmi a blahodárne tu pôsobil banskobystrick˘ biskup ·tefan Moyses, prv˘
a doÏivotn˘ predseda Matice slovenskej. V hrobke pod kostolom
odpoãívajú jeho telesné pozostatky.
V známom biskupskom sídle – moysesovskom ka‰tieli, v rokoch 1946-1950
sídlil bohosloveck˘ In‰titút saleziánov.
Profesori, ‰tudenti teológie aj civilní
zamestnanci, dohromady asi 50 muÏov, duchovne i kultúrne pôsobili na
okolit˘ región. Organizovali divadelné
predstavenia, ‰portovú ãinnosÈ, dni
duchovnej obnovy. Te‰ili sa v‰eobecnej úcte a vìaãnosti. No v roku 1950
niãiv˘ víchor protináboÏenského boja
vyvrátil sºubn˘ rozvoj spoloãnosti. Îandári a milícia v noci z 13. apríla násilne
obsadili ka‰tieº. Rehoºníkov odvliekli
do koncentraãn˘ch táborov. Podobne
zlikvidovali v‰etky muÏské a Ïenské
klá‰tory v celej â-SR. Komunistická
vládna moc t˘m splnila jednu z plánovan˘ch úloh na úplné zniãenie náboÏenstva a Cirkvi v na‰ej vlasti.
Eva Zelenayová
■ O ďalšej činnosti Júliusa Homolu a náboženských aktivistov v kraji prinesieme na stránkach Svedectva jeho spomienky. Nikdy sa nezmieril s potlačovaním slobody, náboženským
útlakom, s falšovaním histórie.
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Niečo o bielych legionároch
Strohá správa v historickom kalendári
z novembra 1948 znie: „Zo Slovenska do
Viedne odi‰li niekoºkí ãlenovia Slovenskej
tajnej ochrany, ktorí sa dohodli zaloÏiÈ hnutie nenásilnej spoloãenskej sebaobrany proti boº‰evizmu a za obnovu slovenskej samostatnosti. Tak vznikla my‰lienka Bielych légií.
Ich zakladateºmi boli Albert Púãik, Jozef Vicen, Anton Tunega a Dr. Jozef Mikula.“
âasom sa v‰ak aj zmienka o Bielej légii
upravuje a v ostatn˘ch rokoch z nej vypadáva „za obnovu slovenskej ‰tátnosti“ a pridáva sa proti ‰íreniu strachu z boº‰evického
teroru. Dokonca aj renomovaní historici zaãínajú o troch popraven˘ch trenãianskych
‰tudentoch Albertovi Púãikovi, Antonovi Tunegovi a Eduardovi Tesárovi písaÈ ako o bojovníkoch za demokraciu. IsteÏe bojovali za
demokraciu, ale t˘mto nie je vyjadrená celá
‰írka ich ãinnosti. E‰te aj dnes, po vy‰e
‰tvrÈstoroãí od nadobudnutia slobody, si nedokáÏeme priznaÈ, Ïe boj za ‰tátnu samostatnosÈ Slovákov jestvoval a bol legitímny.
K˘m iné národy sa dosiahnutím ‰tátnosti
chvália, Slováci sa ustaviãne ospravedlÀujú.
Po vojne to síce bola vynútená a vynucovaná okolnosÈ, no dnes je to jednoducho
popieranie vlastn˘ch dejín a ich hrdinov.

Povstalci sa mýlili
V roku 2003 vy‰la publikácia Vladimíra
Varinského Jozef Vicen a Biela Légia. Autor
na základe autentick˘ch dokumentov spracoval tému, ku ktorej sa v predslove vyjadril
dokonca sám Jozef Vicen. Akoby zázrakom
preÏil prenasledovanie, ktoré stihlo ãlenov
Bielej légie. Vo svojom príhovore uvádza:
„Musím kon‰tatovaÈ, Ïe korene brutálneho komunizmu sa u nás uchytili
hlavne v období, ktoré bezprostredne
súviselo s SNP. Preto nesúhlasím s tézou, Ïe povstanie bolo slovenské a Ïe
bolo národné. Dnes väã‰ina na‰ich obãanov sotva pochopí, preão to tvrdím.
Tak dlho sa v ‰kolách uãili opak, Ïe im
ani nemôÏem zazlievaÈ, ak so mnou
nesúhlasia. Kon‰tatujem, a ak bude
príleÏitosÈ, aj dokáÏem toto kon‰tatovanie... Rozhodne nemienim hanobiÈ
t˘ch, ão sa domnievali, Ïe si plnia vlasteneckú povinnosÈ. M˘lili sa tak, ako
som sa neraz v in˘ch súvislostiach m˘lil
i ja. Stali sa nástrojom in˘ch, a keì precitli, bolo neskoro...
LenÏe: tak, ako na partizánoch
zlyhalo povstanie (pretoÏe z Moskvy
pri‰iel tak˘ príkaz), po vojne na nich
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zlyhala aj demokracia (tieÏ na príkaz
z Moskvy). Okupovali bezpeãnostné
sluÏby, a to ostatné nemusím ani písaÈ.
Na základe lÏí, ãasto i t˘ch najnehoráznej‰ích, vyrábali „nepriateºov ºudu“,
„fa‰istov“, „kolaborantov“ a podobn˘ch hrie‰nikov, a, samozrejme, ich postihovali neraz veºmi krut˘m spôsobom. Dialo sa tak aj v âechách a na
Morave, ale do zoznamu hriechov, ktoré sa „nesmeli“ odpustiÈ, boli na Slovensku zaradené aj pojmy „ºudák“
a „separatista“. Koniec citátu.

Išlo o obnovu štátnosti
A aby nedo‰lo k nijak˘m pochybnostiam, Ïe ãlenom Bielej légie i‰lo o obnovu
slovenskej ‰tátnosti, na strane 38 autor
uvádza: „Rovnako aj J. Vicen bol diametrálne rozdielnymi názormi ëurãanského a Sidora znaãne dezorientovan˘.
Zo Slovenska si priniesol predstavu
o skorom vypuknutí konfliktu medzi
V˘chodom a Západom, ktorú v Àom
ëurãansk˘ e‰te umocnil. Naproti tomu
Sidor vznik vojnov˘ch konfliktov v dohºadnom ãase vylúãil a preto ani neodporúãal organizovaÈ odboj. Prihováral
sa skôr za vyuÏitie legálnych moÏností,
za aktivity v domácej politike na záchranu obãianskych slobôd, slobody
myslenia a prejavu. Aj keì Sidorove
predstavy boli Vicenovi sympatické,
keìÏe sa v mnohom podobali tomu, ão
ich uãil Kolakoviã, na tú dobu reálne sa
mu zdali aj poÏiadavky ëurãanského
na zapoãatie aktívneho boja za obnovu slovenskej ‰tátnosti. Preto sa podujal pomôcÈ ëurãanskému pri kon‰tituovaní Slovenského akãného v˘boru
(SAV) na Slovensku.“

Azda aj táto krátka ukáÏka dokazuje,
preão je aj dnes vítaná politická korektnosÈ,
rozumej popieranie pravdy. A preão sa
opäÈ vynárajú vo verejnej komunikácii pojmy ako fa‰ista, extrémista a ìal‰ie dobou
vyplavené termíny ako xenofób, homofób,
islamofób a podobne? OpäÈ na popieranie
slobody prejavu? Na prenasledovanie ºudí
s in˘m názorom? Dokonca v súãasnosti
politiãka z politického spektra, ktoré v minulosti tvrdo odsúdilo úsilie o zavedenie
zákona na ochranu republiky, pri‰la so
zmenami v trestnom zákone a trestnom
poriadku, ktoré podºa právnika Radovana
Hrádka ak prejdú v parlamente, „ocitáme
sa v roku 1934, kedy boli v Tretej rí‰i zavedené podobné súdy a prokuratúry, ktoré
súdili v‰etk˘ch, ão sa ak˘mkoºvek spôsobom vyjadrovali proti vtedaj‰iemu politickému zriadeniu a vládnej moci“.
V novembri si pripomíname DeÀ boja
za slobodu a demokraciu. V novembri
1948 odi‰li zo Slovenska ãlenovia Slovenskej tajnej ochrany, lebo na na‰om území
uÏ vyãíÀal totalitn˘ reÏim. Po roku 1989 sa
spoloãnosÈ nevyrovnala s komunistick˘m
reÏimom. Neodsúdila jeho agiln˘ch predstaviteºov. Dokonca donedávna v súdnictve
pôsobil sudca, ktor˘ sa angaÏoval za odsúdenie odporcov b˘valého reÏimu. Ten ist˘
sudca viedol pojednávania vo veci ich rehabilitácie!!!
Dodnes relikty b˘valého reÏimu urãujú
smer v˘voja spoloãnosti v rozliãn˘ch oblastiach. Markantne sa to prejavuje v historiografii. Ak v‰ak mladá generácia nespozná
pravdu o svojich dejinách, bude musieÈ si
ju zopakovaÈ... Taká je zákonitosÈ Ïivota.
Azda najhlb‰ie ju dokáÏu precítiÈ práve
politickí väzni.
Eva Zelenayová

Jedna z posledn˘ch fotografií Jozefa Vicena.

Foto archív redakcie

ZAZNAMENALI SME

Voľby v rokoch šesť (II.)
Za 120 rokov sa u nás sedemkrát konali parlamentné
voºby v rokoch konãiacich ãíslom ãesÈ: 1896, 1906, 1946, 1976,
1986, 2006 a 2016. Odhliadnuc od komunistick˘ch v rokoch
1976 a 1986, ktoré boli len sãítaním dospel˘ch ºudí, ostatné
priniesli vládnucej garnitúre nepríjemné prekvapenie a Slovákom dodali sebavedomie a nádeje. V na‰om malom seriáli
si teraz priblíÏime voºby roku 1906, keì sa do uhorského
parlamentu dostalo najviac slovensk˘ch poslancov.
Májov˘m voºbám predchádzala hlboká kríza vo vzÈahoch medzi ViedÀou a Budape‰Èou. V Budape‰ti uÏ dlh‰í ãas snívali o roz‰írenie dualizmu, keìÏe maìarskí politici chceli zv˘‰iÈ vplyv na armádu, ktorá bola v kompetencii cisára a rakúskej generality. Velilo sa
po nemecky, v plukoch sa pouÏíval jazyk muÏstva a kaÏd˘ dôstojník
sa ho do troch rokov musel nauãiÈ, inak nebol pov˘‰en˘. Slovenskí
vojaci spoloãnej armády prisahali po slovensky a dôstojníci s nimi
komunikovali v slovenskom jazyku. Národnostná tolerancia v spoloãnej armáde niektor˘m politick˘m kruhom v Pe‰ti prekáÏala,
chceli v uhorsk˘ch plukoch zaviesÈ maìarãinu, ako veliaci i komunikaãn˘ jazyk. Rakúska generalita bola proti. V januárov˘ch voºbách
1905 zvíÈazili práve strany spojené do bloku Národná koalícia, ktoré
mali v programe odluku Uhorska od Viedne, ak ich poÏiadavkám
ohºadom armády nebude vyhovené. Preto panovník vymenoval
úradnícky kabinet, takÏe parlamentná väã‰ina bola v opozícii a vláda stratila oporu v parlamente.
Takmer rok otriasala Uhorskom hlboká kríza, poslanci vyzvali
obãanov aby „nezákonnej vláde“ neplatili dane. V parlamente zavládla anarchia, ob‰trukcie, nadávky, ‰arvátky i facky boli ãast˘m javom. Na uliciach sa konali búrlivé zhromaÏdenia v prospech i proti
Národnej koalícii. Slováci mali v snemovni len dvoch zástupcov, Ferka Skyãáka a Milana HodÏu. Skyãák zvíÈazil s programom ªudovej
strany vo volebnom okrese Bobrov. Ale ªudová strana sa vstupom
do Národnej koalície spojila s naj‰ovinistickej‰ími kruhmi a tak Skyãák vyhlásil, Ïe si svedomie nechce obÈaÏiÈ zradou svojho slovenského presvedãenia a stranu opustil. Následne sa v decembri 1905
v Îiline zi‰lo 35 slovensk˘ch ãiniteºov ªudovej strany, kde vyhlásili, Ïe
sa spreneverila svojmu programu v národnostnej otázke, proklamovali zaloÏenie Slovenskej ºudovej strany (SªS). Medzit˘m sa panovník rozhodol vyrie‰iÈ patovú situáciu vypísaním predãasn˘ch volieb
na máj 1906. Do volebného zápasu vstúpilo 18 slovensk˘ch kandidátov z nich pätnásti s národno-sociálnym programom SªS vyjadren˘m heslom - „za tú na‰u slovenãinu, za tie na‰e haleny“- a traja
s programom Slovenskej národnej strany.
Voºby priniesli najväã‰í volebn˘ úspech Slovákov za celú dobu
existencie Uhorska. Po veºkom boji sa o do snemovne dostalo sedem národn˘ch kandidátov. V Trnave zvíÈazil Martin Kollár, v Bobrove Ferko Skyãák, vo volebnom okrese Moravsk˘ Sv. Ján Pavol Blaho, v Pezinku Franti‰ek Jehliãka, v stupavskom okrese Ferdi‰ Juriga,
v kulpínskom v srbskej Vojvodine Milan HodÏa, v‰etci s volebn˘m
programom SªS. Metod Bella uspel vo volebnom okrese Liptovsk˘
Mikulá‰ s programom SNS. Úspe‰nej‰í ako v minulosti boli aj Rumuni a Srbi a tak v pe‰tianskom parlamente sa ocitlo 26 národnostn˘ch poslancov, ão vyvolalo veºkú nespokojnosÈ vo vládnych kruhoch. Hoci vzhºadom na poãet nemaìarsk˘ch obyvateºov Uhorska,
ich malo byÈ aspoÀ 200. Vo voºbách zvíÈazila Národná koalícia, ale

jej reprezentanti medziãasom zºavili veºa zo svojich poÏiadaviek
a tak Franti‰ek Jozef ju bez obáv o budúcnosÈ monarchie pripustil
vládnuÈ.
Ani tieto voºby sa nezaobi‰li bez obvyklého teroru a podvodov.
Vo Vrbovom, kde kandidoval Július Markoviã, zmizli zápisnice, lebo
slovensk˘ kandidát mal víÈazstvo isté. O dva t˘Ïdne sa konala nová
voºba za veºkej asistencie vojska a Ïandárov a v nich zvíÈazil proteÏant vlády. Slovenskí poslanci interpelovali ministrov v súvislosti
s volebn˘mi represáliami a podvodmi. Ferko Skyãák, Jehliãka a Juriga sa sÈaÏovali na poru‰enie imunity, Metod Bella pripomenul, ako
ho maìarskí cestujúci inzultovali pri ceste vlakom do Pe‰ti. Národnostní poslanci vystúpili s iniciatívou, aby bola zriadená parlamentná
komisia na preskúmanie sÈaÏností a na uvedenie národnostného
zákona do Ïivota.
Nov˘ ministersk˘ predseda Alexander Wekerle reagoval na ich
poÏiadavky vyhlásením, Ïe v Uhorsku nik nechce národnosti pomaìarãiÈ, ani vyhubiÈ. Minister vnútra, gróf Julo Andrá‰i mlad‰í, program vlády v národnostnej otázke charakterizoval slovami: „MilovaÈ a spravodliv˘m byÈ oproti masám národností, ale s nemilosrdnou prísnosÈou prenasledovaÈ národnostn˘ch agitátorov
a extrémistov“. Kto Ïe boli tí extrémisti? Maìarskí politici a najmä
Ïidovskí Ïurnalisti vytvorili osobitnú stupnicu triedenia. KaÏd˘ vzdelan˘ Slovák verejne hovoriaci materinsk˘m jazykom bol panslávom.
Keì si nebodaj zaspieval slovenskú pieseÀ, bol otvoren˘m panslávom. Ak vyz˘val in˘ch nebáÈ sa hlásiÈ sa za Slovákov a hovoriÈ
slovensky, bol uÏ panslávsky agitátor. V prípade, Ïe poÏadoval
dodrÏiavanie národnostného zákona, oznaãili ho za panslávskeho
extrémistu. Napriek stra‰eniu extrémizmom, nezníÏili sa Maìari
k prijatiu hanebného tzv. protiextrémistického zákona, ako súãasn˘
parlament aj s podporou Slovenskej národnej strany.
Nasledujúce ãiny vládnej moci boli v rozpore so slovami jej
predstaviteºov urãen˘mi na oklamanie nemaìarov, cisára a zahraniãia. Voãi slovensk˘m poslancom a aktivistom sa rozpútala celá
‰kála represálií, poãnúc nátlakom a vydieraním, konãiac súdnymi
procesmi. Franti‰ka Jehliãku obÏalovali za poburovanie a donútili
zloÏiÈ mandát. Jeho náhradníka Milana Ivanku pre údajné poburovanie odsúdili na rok do ‰tátneho väzenia a musel zaplatiÈ 8 tisíc korún za súdne trovy a pokuty, ão predstavovalo osemroãn˘ zárobok
kvalifikovaného robotníka. ëal‰ím z perzekvovan˘ch slovensk˘ch
poslancov bol Ferdinand Juriga. Za dva novinové ãlánky ho obÏalovali pre búrenie proti maìarskej národnosti a bratislavská sedria poslala Jurigu na dva roky za mreÏe. Za agitáciu v prospech slovenského kandidáta Vavra ·robára biskup Párvy suspendoval z kÀazského
úradu Andreja Hlinku a ruÏombersk˘ súd ho poslal na dva roky za
mreÏe.
V˘sledkom vladárenia Národnej koalície do roku 1909, keì sa
rozsypala, bolo mnoÏstvo tlaãov˘ch procesov, za ktoré ‰li autori
ãlánkov do väzby a redakcie platili mastné pokuty. To v‰ak nebolo
niãím oproti streºbe v âernovej s pätnástimi zmaren˘mi Ïivotmi
v októbri 1907 a prijatiu Aponiho ‰kolsk˘ch zákonov v tom istom
roku. Slovenskí i národnostní poslanci interpelovali, protestovali,
podávali sÈaÏnosti, no proti obrovskej presile maìarsk˘ch a maìaIvan Mrva
rónskch poslancov niã nedosiahli.
autor je historik
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STALO SA
2. novembra 1938 sa v zámku Belvedere vo Viedni
zi‰li zahraniãní ministri Nemeckej rí‰e a Talianskeho kráºovstva Joachim von Ribbentrop a Galeazzo Ciano
a podpísali dohodu, ktorou „rie‰ili“ maìarsko-slovensk˘
spor o pohraniãné územia. Senec, Galanta, Nové Zámky,
Levice, Komárno, Luãenec, Rimavská Sobota, RoÏÀava
a Ko‰ice s okolím sa dostali pod zvrchovanosÈ Maìarska.
Ich slovenskí obyvatelia boli vystavení diskriminácii, odnárodÀovaniu, ba v niektor˘ch prípadoch aj brutálnemu
prenasledovaniu.
6. novembra 1887 odviezli zo Îiliny ìal‰ích 192
katolíckych slovensk˘ch detí proti vôli ich rodiãov na
Dolnú zem, aby sa z nich stali Maìari a kalvíni. Aj
v nasledujúcom roku e‰te odviezli 86 detí, medzi nimi aj
12- aÏ 15-roãné dievãatá.
7. novembra 1992 zomrel Alexander Dubãek, autor a stúpenec socializmu s ºudskou tvárou.
15. novembra 1948 zákonom ã. 248/1948 boli
zriadené tábory núten˘ch prác (TNP) pre triednych nepriateºov a nepriateºov ºudovodemokratického ‰tátneho
zriadenia.
16. novembra 1999 minister spravodlivosti Ján âarnogursk˘ oznámil, Ïe v rámci svojho ministerstva vytvorí
oddelenie pre dokumentáciu zloãinov komunizmu.
16. novembra 1989 sa v Bratislave konala ‰tudentská demon‰trácia.
17. novembra 1989 komunistická polícia brutálne
zasiahla proti demon‰trujúcim ‰tudentom v Prahe.
19. novembra 1989 sa v Bratislave organizovalo
hnutie VerejnosÈ proti násiliu.
20. novembra 1953 uväznen˘m ãlenom Katolíckej

akcie oznámili, Ïe 168 z nich udelil Zbor povereníkov
amnestiu.
20. novembra 1959 vo väzení v Brne zomrel posledn˘ ministersk˘ predseda vlády SR Dr. ·tefan Tiso
(1897 – 1959). Jeho smrÈ oznámili manÏelke aÏ mesiac
po tom, ão „byl spopolnûn a popel rozpt˘len“.
20. novembra 1959 poãas 50. rokov bolo na Slovensku pre náboÏenskú ãinnosÈ odsúden˘ch 302 katolíckych kÀazov, z nich dvaja na doÏivotie.
25. novembra 1989 sa v Bratislave na nám. SNP
zi‰lo okolo 70 tisíc obãanov, ktorí Ïiadali zru‰enie vedúcej úlohy KSâ a jej mocenského monopolu.
25. novembra 1992 Federálne zhromaÏdenie âSFR
schválilo ústavn˘ zákon o zániku âeskej a Slovenskej federatívnej republiky uplynutím dÀa 31. decembra 1992.
Zákon vyhlásil za nástupnícke ‰táty âSFR âeskú republiku a Slovenskú republiku. Obidvom nástupníckym ‰tátom tento ústavn˘ zákon zakazoval pouÏívaÈ ‰tátne symboly âeskej a Slovenskej federatívnej republiky.
30. novembra 1989 parlament v Prahe pod tlakom
verejnosti zru‰il ãlánok 4 Ústavy âSSR o vedúcej úlohe
KSâ v ‰táte a v spoloãnosti. Zru‰il aj ãlánok 16, ktor˘
uzákoÀoval marxizmus-leninizmus ako základn˘ princíp
v˘chovy a vzdelávania.
V novembri 1948 odi‰li Zo Slovenska do Viedne
niekoºkí ãlenovia Slovenskej tajnej ochrany, ktorí sa
dohodli zaloÏiÈ hnutie nenásilnej spoloãenskej sebaobrany proti boº‰evizmu a za obnovu slovenskej samostatnosti. Tak vznikla my‰lienka Bielych légií. Ich
zakladateºmi boli Albert Púãik, Jozef Vicen, Anton
Tunega a Dr. Jozef Mikula.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
■ Predseda organizácie PV
ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a jej duchovn˘ Ján Ko‰iar, ktor˘ zastáva
funkciu podpredsedu celoeurópskej
organizácie b˘val˘ch politick˘ch väzÀov INTERASSO, sa zúãastnili na jej
XXII. kongrese. Konal sa v dÀoch 21. 24.októbra v Budape‰ti, presne na 60.
v˘roãie maìarskej protikomunistickej
revolty v roku 1956. Podrobnej‰iu
správu prinesieme v budúcom ãísle.

„Pomocná metodika na predná‰ky
o zloãinoch komunistického reÏimu“.
Táto metodika je urãená najmä na
predná‰ky v ‰kolách, je veºmi dobre

vypracovaná a preto ju rozo‰leme
v‰etk˘m regionálnym poboãkám, aby
z nej mohli ãerpaÈ pri akciách so ‰tudentmi.

■ Podpredseda na‰ej organizácie Rafael Rafaj sa zúãastnil pietnej
spomienky na kÀaza Bohuslava Pikalu,
ktorá sa konala 29.októbra v Bobrovci.
■ âlen redakãnej rady Svedectva Juraj Vrábel zaslal predsedníctvu
ním vypracovan˘ materiál s názvom:
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Pietna spomienka v Bobrovci.

Foto Jozefína Michalcová
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PRIPOMÍNAME SI

PRISPELI NA ČINNOSŤ

V novembri si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

55 rokov

86 rokov

Ing. Ivan Jesensk˘, Ko‰ice
Marian Siksa, Ko‰ice

12.11.1961
19.11.1961

60 rokov
Jozef Bonk, Dlhé StráÏe

7.11.1956

65 rokov

Oºga Olerínyová, Doln˘ Kubín 1.11.1930

87 rokov
Viliam Burian, Nitra
Felix Ne‰trák, Sereì

27.11.1929
19.11.1929

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

88 rokov

Veronika Dek˘‰ová, Lovãa
Anna Fiºová, Heºpa

18.11.1951
1.11.1951

70 rokov
Elena Krãmáriková, Luãenec

21.11.1946

Ing. Ján Brichta, Bratislava
Pavlína Fiºová, Heºpa
Ján Patka, Sekule

8.11.1928
3.11.1928
17.11.1928

89 rokov
Franti‰ka Hlubíková, Bratislava 6.11.1927

75 rokov
Krescencia Galková, LuÏianky
Monika Koãi‰ová, Levoãa

3.11.1941
9.11.1941

90 rokov
Jozef Stanãík, Brezno

8.11.1926

80 rokov

91 rokov

Margita Pleceníková, Michalovce
1.11.1936
Margita JeÏová, Spi‰ské Vlachy 5.11.1936

Mária Homolová, Topoºãianky 22.11.1925

83 rokov

92 rokov
Ján Ga‰par, Banská Bystrica 16.11.1924;

103 rokov

Anna Javorská, Banská Bystriaca
28.11.1933

85 rokov
Karol Pribi‰, Borsk˘ Sv. Jur

Monika S˘korová, Bratislava
30 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
Ferdinand Klinda, Bratislava
20 EUR
Kamila Hároníková, Bratislava 30 EUR
Terézia Holecová, ·enkvice
20 EUR

14.11.1931

Mária Korecová, Nitra

14.11.1913

Jubilantom
srdeãne blahoÏeláme

Nad opustenými
hrobmi
Poãas sviatkov V‰etk˘ch svät˘ch
a du‰iãiek nav‰tevujeme hroby svojich blízkych. No je veºa hrobov po
na‰ich cintorínoch, ktoré uÏ blízkych
nemajú. Stalo sa dobr˘m zvykom, Ïe
ãlenovia v˘boru poboãky PV ZPKO
v Bánovciach nad Bebravou vo svojom regióne nav‰tevujú tieto hroby.
Zapaºujú na nich svieãky a kladú vence. Zam˘‰ºajú sa nad osudmi doÏit˘ch Ïivotov a modlia sa za nich, aby
V‰emohúci Boh prijal ich do svojho
Kráºovstva.
Mirko TuchyÀa

Výzva

Jubilantka Elena Krãmáriková poãas V˘konnej rady PV ZPKO.
BlahoÏeláme!
Foto Eva Zelenayová
■ Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej Liga pasáži ponúka knihy, ktoré
inde nekúpite. Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej korektnosti, zborníky,
kalendáre a časopisy vrátane Svedectva.
Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok sú
od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30,
vo štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00
do 13.00 a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903 946 718
■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na
Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13. 00 hod.
(r)

VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia
dlhodobo zápasí s ne‰tandardnou
situáciou, keì pripravuje plány svojej
ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás
núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej
moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na
Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho
ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj prezentácie
vlastného jestvovania. Azda neprajníci
by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe
sa nájdu podporovatelia ideálov, za
ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj
naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo
môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo
úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012
8109, BIC: LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel. ãíslach 0905 737 790
a 0902 199 429. Darcom úprimne
ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO
a ãasopisu Svedectvo
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