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Biskup Hnilica v rukách ŠtB
V apríli sme si pripomenuli

69. v˘roãie Barbarskej noci.
I‰lo o akciu ‰tátneho teroru
namierenú proti ‰iestim reho-
liam. Bolo prepadnut˘ch 56
klá‰torov a rehoºn˘ch domov,
v ktor˘ch Ïilo vy‰e 800 rehoº-
níkov. Takáto bola bilancia
tzv. Barbarskej noci, ibaÏe t˘m
sa neskonãilo prenasledova-
nie Cirkvi. ·tátna moc zatkla
a uväznila ìal‰ích diecéznych
kÀazov vrátane biskupov. Ilu-
zórnym je myslieÈ si, Ïe tí, ão
sa dostali za hranice ná‰ho
‰tátu, vyhrali. Stali sa vyhnan-
cami na doÏivotie. Komunis-
tick˘ reÏim nielenÏe ich sledo-
val, nasadil na nich svojich
agentov, nedovolil Ïiadnu
náv‰tevu vlasti, ale prenasle-
doval aj ich rodinn˘ch príslu‰-
níkov. O osude biskupa Pavla
Hnilicu oãami ·tátnej bezpeã-
nosti sa zhovárame s historiã-
kou Ústavu pamäti národa
Beátou Katrebovou Blehovou.

âím sa pre ·tB stal zaujímav˘
Pavol Hnilica?

Ilegálny útek biskupa Pavla do
zahraniãia zaãiatkom decembra
1951 dal podnet pre  ·tátnu bezpeã-

nosÈ, aby na neho vyfabrikovala po-
dozrenie o napojení na západné
spravodajské sluÏby namierené proti
âeskoslovensku. 

Pokraãovanie na 10. strane

Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová Foto archív
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KeìÏe na písanie pravideln˘ch kniÏn˘ch
kútikov nejako nezvy‰uje ãas, aspoÀ raz za
ãas sa pristavím pri nejak˘ch knihách, na
ktoré by sa v Ïiadnom prípade nemalo za-
budnúÈ.

Pre májov˘ úvodník tu mám dve mimo-
riadne vhodné knihy. O tej prvej sa dá povedaÈ, Ïe je to
kniha, na ktorú sme netrpezlivo ãakali uÏ od roku 1989.
Sú to dvojdielne Dejiny Ruska 20. storoãia od kolektívu
rusk˘ch historikov pod vedením Anreja Zubova. Vydalo ju
ãeské nakladateºstvo Argo v roku 2015. Krédo knihy je
hneì v predslove: „Rusko sa môÏe oslobodiÈ jedine vtedy,
ak o Àom budeme hovoriÈ iba pravdu a niã iné ako prav-
du“. A pokiaº je to v ºudsk˘ch moÏnostiach, mám pocit,
Ïe sa to autorom celkom podarilo. Prvá veta knihy znie:
„V 20. storoãí pri‰lo v Rusku ku katastrofe. V rokoch
1917 – 1954 si Rusi sami pobili desiatky miliónov svojich
najnadanej‰ích ºudí a vyhnali zo zeme milióny ìal‰ích“.
KeìÏe Rusko je veºké, obyvateºov veºa a storoãie dosÈ dlhá
doba, neãudo, Ïe obidva diely majú 1 720 strán, ktoré by
sa nejako podrobnej‰ie predstaviÈ dali iba ìal‰ou knihou.
Z mnoÏstva nielen zaujímav˘ch, ale veºmi ãasto aÏ ‰okujú-
cich vecí vyberiem teda iba jednu, ktorá je pre na‰e po-
mery urãite prekvapivá a má v˘znam aj pre nás. Je to
úvod ku kapitole 4.2, keì zodpovedn˘ redaktor vysvetºu-
je terminologick˘ prístup k pomenovaniu druhej  svetovej
vojny. Autori ju naz˘vajú „sovietsko-nacistická vojna“
a uvádzajú tri hlavné dôvody, ktoré v skratke uvediem.

Po prvé: termín Veºká vlastenecká vojna nie je niã iné
ako ideologém boº‰evickej propagandy, ktor˘ prv˘krát
pouÏil v júni 1941 Lev Mechlis. Potom sa objavil 23. júna
aj v Pravde od akademika a hlavného bohobijca Mineja
Gubelmana no a 3. júla ho prv˘krát pouÏil aj Stalin. V his-
torick˘ch prácach by sa nemali pouÏívaÈ sovietske ideolo-
gémy ako vedecké pojmy. Po druhé: aj rusk˘ aj nemeck˘
ºud sa stavali k reÏimom rôzne, rovnako aj k snahám
o dobytie sveta. Veì bol aj antihitlerovsk˘, a napriek kru-
tému teroru aj antikomunisticky odpor, preto nazvaÈ túto
vojnu napr. rusko-nemecká  nie je na mieste. No a po
tretie: vlasÈ reprezentujú predov‰etk˘m ºudia, spojení spo-
loãnou kultúrou, jazykom a predkami. Niet poch˘b, Ïe
nacisti boli veºk˘mi nepriateºmi slovanského Ruska, no
rovnak˘mi nepriateºmi mu boli aj boº‰evici, ktorí ruskej
vlasti napáchali e‰te väã‰ie ‰kody ako Hitler. „Ani obsaho-
vo, ani skutkovo sa nedá Stalina a jeho lokajov nazvaÈ
obrancami vlasti. Boli len jej niãiteºmi.“

Táto veºká historická práca má jeden odkaz aj pre
nás. Na rozdiel od ich rusk˘ch kolegov to urãite e‰te potr-
vá, k˘m na‰i provinãní boº‰evickí historici dospejú k nieão-
mu podobnému. Veì pre nich je e‰te stále príchod ne-
ºudského ãerveného teroru na na‰e územie „oslobode-
ním“. A aj  uvedená prvá veta knihy obsahovo platí aj pre
nás, staãí rok 1917 nahradiÈ rokom 1945. No a vzhºadom
na na‰u veºkosÈ a dæÏku trvania reÏimu tu ne‰lo o desiatky
miliónov pobit˘ch a vyhnan˘ch, ale iba o desiatky stoviek.
Ale na na‰e zotroãenie a kultúrnu genocídu to bohato
staãilo.

Druh˘ titul tohto „kútika“ pripomeniem tieÏ z dôvo-
dov jeho aktuálnosti, tentoraz kultúrno-divadelnej. Vo
vydavateºstve Remedia vy‰li nedávno (1917) trojdielne
Ruské denníky 1916 – 1937 od Ali Rachmanovovej. Za
zmienku stojí, Ïe prv˘ diel pod názvom ·tudenti, láska,
ãeka a smrÈ vy‰iel u nás uÏ v roku 1938. Je to denník
mladej a postupne dospievajúcej úprimnej dievãiny z le-
kárskej rodiny, ktorej mladosÈ zalial ãerven˘ teror ako lá-
va. Tu treba riadne pochváliÈ vydavateºov, pretoÏe pravdi-
v˘ch kníh o „budovaní pokroku a mieru“ ãi uÏ v Rusku,
alebo u nás, je menej ako ‰afranu. Staãí vojsÈ do kníhku-
pectva a trochu sa porozhliadnuÈ po ponúkan˘ch titu-
loch... ·koda slov. IbaÏe túto knihu  spomínam  z in˘ch
dôvodov. Slovenské národné divadlo sa totiÏ podujalo ju
stvárniÈ  ako divadelnú inscenáciu. Musím sa priznaÈ, Ïe
dávno som ne‰iel do divadla s tak˘mi obavami. Najmä
keì vôbec nie som milovníkom tzv. reÏisérskeho divadla,
ktoré dokáÏe zmrzaãiÈ aj Shakespeara. A hneì musím po-
vedaÈ, Ïe som bol príjemne prekvapen˘. Mimoriadne.
Îiadne ideologické posuny, ktor˘ch som sa bál asi najviac,
sa nekonali. Naopak, reÏisér Roman Polák odviedol pri tej-
to dramatizácii skvelú prácu. K tomu treba prirátaÈ zodpo-
vedajúce herecké v˘kony, dobrú ‰tylizáciu kost˘mov aj
triezvu scénu, ktorá pri toºk˘ch zmenách nálady a prostre-
dia nebola ru‰ivá.  No a mne sa mimoriadne páãila aj hud-
ba Lucie ChuÈkovej, ktorá svojim v˘razom a potrebnou
dávkou kakofónie dokonale podfarbovala atmosféru. 

Napriek tomu, Ïe inscenácia trvala tri a pol hodiny,
odporúãam ju v‰etk˘m na‰im ãlenom. Atmosféra hry vás
tak vtiahne do seba, Ïe ani nepostrehnete, ako ãas ubie-
ha. Cez  umelecké stvárnenie si pripomeniete , ão v‰etko
ste zaÏili, pre mlad‰ích by to malo byÈ zasa v˘strahou.
PretoÏe súdruhovia stále nespia.

Ján Liteck˘ ·veda 
predseda PV ZPKO
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Ruský knižný kútik – na úvod
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1. ZÚČASTNIŤ SA
KaÏd˘ politick˘ väzeÀ a ãlen PV ZPKO by mal braÈ úãasÈ vo

voºbách ako svoju morálnu a obãiansku povinnosÈ. Veì aj preto
sme preÏili toºko utrpenia, aby sme raz mohli ísÈ slobodne voliÈ.
Malá úãasÈ vo voºbách nedáva dobr˘ obraz o stave spoloãnosti,
nech je ak˘ je a iba nahlodáva a de‰truuje demokraciu. Navy‰e
zaloÏen˘ poÏiar v paríÏskom Notre Dame je veºk˘m predelom
v dejinách Európy a ukazuje kaÏdému poctivému Európanovi,
Ïe uÏ skonãil ãas vyh˘bania sa politickej zodpovednosti a lenivé-
ho skr˘vania sa. Vhodenie volebného lístka do urny je síce
zdanlivo mal˘ ãin, no je to ten najzákladnej‰í krok k tomu, aby
sme si nenechali postupne de‰truovaÈ svoje rodisko a rodinu.

2. NEŠPEKULOVAŤ
KaÏd˘ by mal voliÈ v˘luãne podºa svojich osobn˘ch hodno-

tov˘ch preferencií. Na‰e tri základné hodnoty, za ktoré sme toº-
ko trpeli, sú zásadne proeurópske a dajú sa ºahko vymenovaÈ: je

to vlasÈ, kresÈanstvo a antimarxizmus. KeìÏe na potlaãenie
t˘chto hodnôt sa v poslednom ãase vrhli obrovské prostriedky,
takÏe sa  ãoraz ÈaÏ‰ie presadzujú, treba im pomôcÈ aj voºbou
kandidátov, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty ako my. Navy‰e si
treba uvedomiÈ, Ïe v súãasnosti najlep‰ou obranou na‰ich hod-
nôt je brániÈ sa kaÏd˘m moÏn˘m spôsobom imigrácii, zname-
najúcej uÏ otvorenú vojnu proti kresÈanskej Európe. Teda postoj
voãi imigrácii je v súãasnosti hádam ten najdôleÏitej‰í ukazova-
teº, komu daÈ svoj hlas. Z tohto pohºadu je najdôleÏitej‰ie
nenechaÈ sa zmanipulovaÈ v˘skumami volebn˘ch preferencií
roben˘ch na objednávku. Nimi nám podsúvajú svoje pahodnoty
vysoko sofistikovan˘m spôsobom a korporátnymi médiami,
z ktor˘ch ani jedno nie je v proslovensk˘ch rukách. Netreba sa
báÈ prepadnutého hlasu, treba sa báÈ zlej voºby falo‰ného
pozlátka, lebo máva  fatálne následky.

Predsedníctvo PV ZPKO a redakãná rada Svedectva
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Anketu Najväã‰í Slo-
vák máme za sebou
a ako sa dalo predpokla-
daÈ, suverénne v nej
zvíÈazil Milan Rastislav
·tefánik pred ªudovítom
·túrom. Bolo by veºmi

podozrivé, ak by sa tak nestalo, veì si
pripomíname storoãnicu od jeho tragic-
kej smrti, navy‰e bol jedn˘m zo zakla-
dateºov spoloãného ‰tátu Slovákov
a âechov, ão tohto roku hlavnoprúdo-
vé médiá masívne pripomínajú. Nepri-
rodzene vyznelo ‰tvrté miesto otca ná-
roda Andreja Hlinku v porovnaní s tre-
tím  miestom Antona Srholca. No práve
na Srholcovi sa dá demon‰trovaÈ vplyv
propagandy na ‰kolách. 

Na slávnostnom vyhlasovaní v˘sled-
kov ankety totiÏ zaznelo, Ïe tvorcovia
relácie oslovili v‰etky ‰koly, aby sa za-
pojili do ankety. Reagovali len niektoré
a ão bolo pre tvorcov prekvapujúce,
pred zapojením sa do ankety ‰koláci
nevedeli niã o Srholcovi. Neskôr sa oci-
tol na tretej prieãke najväã‰ieho Slová-
ka. Nebol to teda v˘sledok poznania,
ale propagandy. Veì na Slovensku je to
tak, kto najviac kope do Cirkvi, prvej

Slovenskej republiky a jej predstaviteºov,
b˘va aj najviac oceÀovan˘ najvy‰‰ími
predstaviteºmi ‰tátu, prezidenta republi-
ky nevynímajúc. VyÀatie prvého sloven-
ského prezidenta Jozefa Tisu z ankety
je toho najv˘raznej‰ím dôkazom. Aj ke-
by sme hneì hovorili o totalitnom reÏi-
me prvej republiky, museli by sme si

poloÏiÈ otázku, bol totalitnej‰í neÏ ko-
munistick˘? A Husáka s Dubãekom
z ankety nevylúãili. Ak by bol zostal Tiso
v ankete,  mohla sa aspoÀ zaãaÈ disku-
sia o na‰ich dejinách komplexnej‰ie,
neÏ si to Ïelajú pohrobkovia komuni-
stov a extrémni liberáli. Napríklad tak˘
poslanec Dostál, ktor˘ poslaneck˘ sºub
skladal so Ïltou hviezdou na hrudi
a gender aktivity Gymnázia Juraja
Hronca v Bratislave pri‰iel podporiÈ
prezleãen˘ za Ïenu. 

Ministerka ‰kolstva SR Martina Lu-
byová sa po prevalení kauzy vyjadrila
k situácii, ale len v‰eobecne, Ïe rodiãia
majú právo, aby sa ich deti vzdelávali
v politicko neutrálnom ‰kolskom pro-
stredí. To je v‰ak v súãasnosti priam
neuskutoãniteºné, lebo dianie na ‰ko-

lách majú plne v rukách ich riaditelia.
Dosah na nich nemá  ‰kolská in‰pekcia
ani rezort ‰kolstva, súdiac podºa reak-
cie hlavnej ‰kolskej in‰pektorky Viery
Kalmanovej. Tá na upozornenie, Ïe sa
po ‰kolách potulujú mimovládne orga-
nizácie a dokonca i Denník N odpove-
dala, Ïe „doplnkové uãebné materiály
si volí ‰kola sama a pri voºbe je limitova-
ná princípmi a cieºmi v˘chovy vzdeláva-
nia tak, ako sú uvedené v ‰kolskom zá-
kone. Za re‰pektovanie t˘chto pravidiel
podºa zákona o ‰tátnej správe v ‰kol-
stve a ‰kolskej samospráve nesie plnú
zodpovednosÈ riaditeº ‰koly“. 

Ale za konkrétneho riaditeºa tieÏ
nesie niekto zodpovednosÈ! Ak zo zá-
kona majú deti právo uãiÈ sa v neutrál-
nom politickom prostredí, ako je moÏ-
né, Ïe sa nevyvodila zodpovednosÈ
napríklad za uvádzanie jednoznaãne
politického filmu Meãiar na ‰kolách
s diskutérom Mariánom Le‰kom, niek-
daj‰ím ºaviãiarskym kandidátom za po-
slanca parlamentu? Aj tak˘mito histo-
rick˘mi pseudoprojektmi sa mrzaãí his-
tória národa a v˘sledok ankety je ich
produktom. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Mrzačenie historického povedomia pokračuje
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POŽIAR V NOTRE DAME VO VEĽKOM TÝŽDNI A EURÓPSKE VOĽBY
ODPORÚČANIE ČLENOM PV ZPKO K EUROVOĽBÁM 2019



V pondelok 15. apríla na poludnie
sa v Banskej Bystrici uÏ po ‰tvrt˘ raz
uskutoãnila pietna spomienka na Bar-
barskú noc. Politickí väzni Zväzu proti-
komunistického odboja si pripomenuli
udalosti z 13. na 14. apríla 1959, keì
bolo prepadnut˘ch 56 klá‰torov a re-
hoºn˘ch domov, v ktor˘ch Ïilo 800 re-
hoºníkov. Neskôr zatkli a odsúdili na
roky väzenia aj ìal‰ích diecéznych
kÀazov. Ich mená za Banskobystrickú
diecézu sú na pamätnej tabuli na bu-
dove biskupstva od roku 1998.

Spomienková slávnosÈ sa zaãala
sv. om‰ou v Kostole sv. AlÏbety, ktorú
celebroval  P. Pavol Noga, CM, rektor
kostola a koncelebrantom bol duchov-
n˘ organizácie PV ZPKO dp. Ján Ko-
‰iar. Pietna spomienka pokraãovala pri
pamätnej tabuli za úãastí podpredse-
du BBSK Romana Malatinca. 

K úãastníkom podujatia, ãlenom
organizácie politick˘ch väzÀov z celé-
ho Slovenska i obãanom Banskej By-
strice sa prihovoril predseda PV ZPKO
Ján Liteck˘ ·veda, duchovn˘ organizá-
cie Ján Ko‰iar a regionálna predsedníã-
ka PV ZPKO a organizátorka podujatia
Helena Halková. SúãasÈou pietneho
aktu bolo aj kladenie vencov k pamät-
nej tabuli. VzdaÈ úctu obetiam a byÈ Ïi-
v˘m svedectvom doby totalitnej zvôle,
prenasledovania ºudí za iné alebo kri-
tické názory, vieru ãi vlastenectvo pri‰li
b˘valí politickí väzni zo v‰etk˘ch krajov
Slovenska .(red)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Barbarská noc v Bystrici ožíva

âlenovia PV ZPKO pri pamätnej tabuli obetí Barbarskej noci v Banskej Bystrici. Foto Eva Zelenayová

âasÈ úãastníkov pietnej spomienky z Nitry. Foto Eva Zelenayová

Oravãania sprava Jozef BrodÀansk˘ a Kvetoslav Gregor. Foto Eva Zelenayová



Akcia K, známa tieÏ pod názvom Barbarská noc, sa odo-
hrala v noci z 13. na 14. apríla 1950. V tú noc bolo prepadnu-
t˘ch 56 klá‰torov a rehoºn˘ch domov, v ktor˘ch Ïilo vy‰e 800
rehoºníkov. Od zneuÏitia ‰tátnej moci proti Katolíckej cirkvi te-
da uplynulo 69 rokov.

Neskôr zatkli a odsúdili na roky väzenia aj ìal‰ích diecéz-
nych kÀazov. Ich mená za Banskobystrickú diecézu sú uvede-
né na pamätnej tabuli uÏ 21 rokov. Odhalil ju 15. apríla 1998
biskup Rudolf BaláÏ spolu s vtedaj‰ím podpredsedom na‰ej
organizácie Antonom Malack˘m. 

Vlani som  spomenul dp. Leonarda Sliaãana, ktor˘ bol
odsúden˘ a aj si odsedel sedem rokov. Îil v rokoch 1901 –
1969. Dnes by som chcel venovaÈ pár slov pamiatke dp.
Andreja Klimana, kÀaza, historika a náboÏenského spisovate-
ºa. Narodil sa 24. júna 1902. ·tudoval na gymnáziu v Ostriho-
me, v Banskej Bystrici, teológiu na âeskej a Nemeckej teologic-
kej fakulte v Prahe. Pôsobil v rozliãn˘ch  farnostiach: Îarnovici,
Handlovej, Martine,  Brezne,  kde bol aj profesorom na gymná-
ziu. V rokoch 1956 – 1962 bol vo vy‰etrovacej väzbe a väzení.
Krajsk˘ súd v Banskej Bystrici ho v roku 1958 odsúdil  za trestn˘
ãin podºa paragrafu 79a/1-86/50 Zb. na ‰esÈ rokov a zhabanie
majetku. I‰lo vtedy o trestn˘ ãin podvracania republiky.

Okrem in˘ch prác napísal Ïivotopis ·tefana Moysesa,
uãebnice náboÏenstva a iné diela náboÏenskej literatúry. Pris-
pieval do ãasopisov Duchovn˘ pastier,  Ná‰ priateº, Kultúra,
Katolícke noviny a i. Po prepustení z väzenia Ïil  na dôchodku
v Hliníku nad Hronom. Andrej Kliman mal povesÈ vynikajúce-
ho kazateºa a prof. Franti‰ek Vnuk z Austrálie mi napísal, Ïe
on mal ‰Èastie poãuÈ ho kázaÈ na púti v Hronskom Svätom Be-
Àadiku, niekedy v roku 1938 alebo 1940. Jeho súãasníci ho
naz˘vali „slovensk˘ Ján Zlatoústy“. Bol autorom niekoºk˘ch
kníh, z ktor˘ch dve (Kristus a dne‰n˘ ãlovek a Katolíci vo víre
dne‰ného Ïivota) vydal Spolok sv. Vojtecha ako podielové kni-
hy, ão znamenalo, Ïe vy‰li v stotisícovom náklade! Kniha Kris-
tus a dne‰n˘ ãlovek bola preloÏená aj do nemãiny.

V knihe Katolíci vo víre dne‰ného Ïivota (vy‰la v ro-
ku 1937) Andrej Kliman okrem iného takto apeloval na
slovensk˘ch katolíkov: 

„Katolíci majú svoje katolícke presvedãenie prejavovaÈ
v‰ade – doma, v kostole, v práci, na verejnosti – a majú ho
prejavovaÈ aj v politike. IbaÏe na túto svoju povinnosÈ  sloven-
skí katolíci nejako zabúdajú. Oni sú síce katolíkmi doma – na-
najv˘‰ e‰te v kostole - ale v politike si nepoãínajú po katolícky.

Preto je potom katolicizmus tak slabo zastúpen˘ vo vedení
‰tátu, hoci by ináã mohol vykonaÈ v prospech národa a vlasti
veºké veci. V na‰om ‰táte mohli by maÈ katolíci rozhodujúce
slovo, keby boli katolíkmi aj pri volebn˘ch urnách. Od toho
sme v‰ak e‰te veºmi ìaleko. Na poli politickom akosi nechce-
me chápaÈ svoje povinnosti. (...) Bez ak˘chkoºvek v˘ãitiek sve-
domia hrnú sa na‰i katolíci do strán náboÏensky indiferent-
n˘ch a nepriateºsk˘ch a svojimi volebn˘mi hlasmi pletú si biã
sami na seba. 

Niektorí to robia z ºudsk˘ch ohºadov, iní z obavy o kaÏdo-
denn˘ chlieb, zase iní z akejsi nespokojnosti s katolíckou poli-
tickou stranou alebo z nejak˘ch osobn˘ch ambícií. PrevaÏná
väã‰ina to v‰ak robí z nevedomosti. Nechápe v˘znam politickej
práce a chce ÏiÈ ak˘msi katakombov˘m kresÈanstvom. (...) Po-
litickú ãinnosÈ Ïiada od nás katolíkov nielen ‰tátne zákonodar-
stvo, ale aj blaho na‰ej Cirkvi. Len si uváÏ, ão by to znamenalo,
keby sme sa my katolíci v na‰om ‰táte prestali staraÈ o politic-
k˘ Ïivot? To by znamenalo, Ïe by vládnu moc v na‰om ‰táte
strhli na seba ºudia náboÏensky indiferentní alebo nepriatelia
Cirkvi. Tí by robili zákony, pre nás katolíkov, ktor˘ch je v na-
‰om ‰táte viac ako 65 percent. (...) Katolíci sú povinní brániÈ
svoju Cirkev v‰ade, kde je napádaná. Keì je Cirkev napádaná
v politike, musíme ju brániÈ v politike. (...) Proti t˘mto politic-
k˘m stranám nemoÏno bojovaÈ len ruÏencom, ale treba siah-
nuÈ aj po zbraniach politick˘ch. Ak sa t˘chto zbraní nechopí-
me, ãoskoro zakúsime na sebe osud rusk˘ch, mexick˘ch alebo
‰panielskych katolíkov.

Politickú ãinnosÈ Ïiadajú od nás aj dobré politické mravy.
Len si otvorme oãi a presvedãíme sa, aké nemravné zásady
hlásajú u nás v‰elijaké strany, spolky obãianske zdruÏenia, mé-
dia a organizácie. Keì sa táto otrava dostane do ‰irokej verej-
nosti, tak bude za krátky ãas otráven˘ cel˘ národ a klesnú
dobré mravy v ‰táte. Proti t˘mto podvratn˘m Ïivlom treba te-
da bojovaÈ v politike a v parlamente a prísnymi zákonmi treba
chrániÈ národ pred mravn˘mi zá‰kodníkmi. Tak˘to boj Ïiada
od nás na‰e náboÏenstvo a blaho ná‰ho národa.“

Slová Andreja Klimanta, ktor˘ zomrel 30. decembra 1980,
sú veºkou v˘zvou a pouãením aj v na‰ich ãasoch, v roku 2019,
aby sme ostali vÏdy verní Bohu, Cirkvi i ná‰mu slovenskému
národu, aby sme sa nemuseli hanbiÈ sami pred  sebou, pred
na‰imi blízkymi i pred V‰emohúcim Bohom, ktorému raz urãi-
te budeme skladaÈ úãty. ThDr. Ján Ko‰iar

duchovn˘ PV  ZPKO

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Barbarská noc 1950
Na sv. om‰i. Zºava Eva Litecká ·vedová, Ján Liteck˘ ·veda a Helena Halková � Duchovní P. Pavol Noga, CM
(sprava) a Ján Ko‰iar. Foto Eva Zelenayová



V Galante: 
nové vedenie

V˘roãná ãlenská schôdza
regionálnej poboãky PV ZPKO
v Galante sa uskutoãnila 11. mar-
ca t.r. Jej cieºom bola voºba novej
predsedníãky poboãky, pretoÏe
zomrel Felix Ne‰trák, dlhodob˘ pred-
seda organizácie. Novou predsed-
níãkou sa stala Darina âatárová.  

Vzhºadom na ‰pecifickú situáciu
schôdzi zodpovedal aj jej program.
Prítomní sa uzniesli na roz‰írení ãlen-
skej základne aj na zvolaní ìal‰ej
schôdze po dohode s RO PV ZPKO
v Trnave. (dã)

V Prievidzi: 
úspešný rok
2018

Zo správy o ãinnosti regio-
nálnej poboãky PV ZPKO v Prie-
vidzi vyberáme: dÀa 22. mája
2018 mal ãlen poboãky Ing. Martin
Hagara spolu s historikom  Marti-
nom Lackom verejnú predná‰ku. Us-
kutoãnila sa pri príleÏitostí 80. v˘ro-
ãia vyhlásenia slovenskej autonómie
6. októbra 1938 v Îiline; v dÀoch 9.-
11. októbra 2018 sa seminára v Ko-
‰iciach zúãastnili dvaja ãlenovia po-
boãky. Upútala ich najmä problema-
tika perzekúcií Cirkvi, inteligencie
a roºníkov komunistick˘m reÏimom
v rokoch 1948-1958 v podaní reno-
movan˘ch historikov; v dÀoch 12.
a 14. decembra 2018 predniesol
ãlen poboãky Ing. Martin Hagara na
piaristickom gymnáziu  tri predná‰ky
na tému dejiny Slovenska v rokoch
1939-1945 a zloãiny komunizmu;
v septembri 2018 oslovila TV Markí-
za Ing. Martina Hagaru a natoãila
s ním rozhovor o minul˘ch i súãas-
n˘ch problémoch politick˘ch väzÀov
do relácie REFLEX. 

Ako kon‰tatoval pán Hagara,
„Ïiaº, aj teraz sa prejavil negatívny
jav z minulosti, ktor˘ s demokraciou
nemá niã spoloãné - cenzúra“. (mh)

ZAZNAMENALI SME
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V Ilave: pomoc od primátora
V˘roãná ãlenská schôdza regionálnej poboãky PV ZPKO v Ilave sa ko-

nala 12. marca t.r. Schôdzu otvoril a viedol predseda regionálnej poboã-
ky PV ZPKO Stanislav Porubãan. Predsedníãkou spoloãnej návrhovej a man-
dátovej komisie sa stala pani Jancová.  So správou o ãinnosti v roku 2018 aj s plá-
nom ãinnosti na rok 2019 oboznámil prítomn˘ch Stanislav Porubãan. Správu
o finanãnej situácii poboãky predniesla pani Helena Ho‰táková. Primátor Ilavy
Viktor Wiedermann  v príhovore  naznaãil zámery  nového vedenia mesta
a prisºúbil pomoc mesta pri oprave podstavca pod pamätn˘mi tabuºami na
väzenskom múre, finanãnú podporu v doteraj‰ej v˘‰ke i úãasÈ predstaviteºov
mesta na akciách organizovan˘ch regionálnou poboãkou PV ZPKO v Ilave. 

Na schôdzi schválili zloÏenie v˘boru poboãky i kandidátov do vedenia
republikovej organizácie v doteraj‰om zloÏení. (sp)

V Bratislave sa v˘roãná ãlenská
schôdza RP PV ZPKO Bratislava-
mesto uskutoãnila 30. apríla tohto
roku za úãastí vedenia organizácie
– predsedu PV ZPKO Jána Litecké-
ho ·vedu, podpredsedu organizá-
cie Rafaela Rafaja a jej duchovného
vdp. Jána Ko‰iara. Schôdzu viedol
predseda regionálnej poboãky Jo-
zef Deão. 

Prítomní si minútou ticha uctili pa-
miatku zosnul˘ch ãlenov organizácie
a oboznámili sa s programom schôdze.
Nov˘m predsedom poboãky sa opätov-
ne stal Jozef Deão. Na schôdzi zvolili aj
delegátov nadchádzajúceho snemu PV
ZPKO. 

S príhovorom vystúpil Ján Liteck˘
·veda, ktor˘ oboznámil prítomn˘ch so
seminárom v Ko‰iciach, ktor˘ sa usku-
toãnil v Ko‰iciach v minulom roku. Vyz-

val ãlenov organizácie, aby sa zúãastni-
li volieb do Európskeho parlamentu
a vyuÏili svoje demokratické právo na
voºbu  kandidátov spæÀajúcich ich hod-
notov˘ systém. Rafael Rafaj informoval
o stave návrhu zákona o príplatkoch
k dôchodku politick˘ch väzÀov. Pripo-
menul, Ïe by bolo vhodné zúãastniÈ sa
rokovania o tomto zákone v NR SR
a demon‰trovaÈ svojou prítomnosÈou
dôleÏitosÈ prijatia takého zákona.  

Ku 120 ãlenom organizácie na
schôdzi pribudli ìal‰í ‰tyria: Jozef Mi-
ku‰, Tomá‰ Macák, Gabriel Smatana
a Ján Liteck˘ ·veda ml. Ich Ïivotn˘
príbeh poãas osobnej prezentácie vyvo-
lal veºk˘ ohlas medzi ãlenmi organi-
zácie. Zaujímavé postrehy do diskusie
vniesol b˘val˘ politick˘ väzeÀ a jeden
zo zakladajúcich ãlenov organizácie
pán Brazdoviã. (ez)

V popredí dsvaja noví ãlenovia PV ZPKO: Tomá‰ Macák (zºava) a Gabriel
Smatana vpravo. Foto Eva Zelenayová

V Bratislave: príďte do NR SR



Takmer kaÏd˘ pondelok nás
v priestoroch PV ZPKO v Bratislave po-
te‰oval svojou náv‰tevou politick˘
väzeÀ, spisovateº, skvel˘ a vesel˘ ãlo-
vek Tonko Seme‰. 

Jeho príbehy z väzenia nemali
konca a vÏdy nieãím prekvapil. Nikdy
pri tom nech˘bal jemu vlastn˘ humor.
Rovnako tomu bolo v pondelok 29.
apríla, keì nám oznámil, Ïe sa sÈahuje
z Bratislavy a preto jeho náv‰tevy uÏ
nebudú také ãasté. Veºmi nám budú
ch˘baÈ jeho prekvapujúce darãeky, na-
príklad husie brko v elegantnom
prevedení ako cena pre ‰éfredaktorku
ãi kúsok domácej slaninky, domáce
jabæãka, su‰ené slivky... ale to najdôle-
Ïitej‰ie bolo vÏdy v jeho písan˘ch
spomienkach, v˘striÏkoch, dobov˘ch
materiáloch, slovách.

Vraví sa, Ïe kaÏd˘ je nahraditeºn˘.
Neveríme. Tonkov optimizmus, hu-
mor, skvelá pamäÈ, skromnosÈ a ak˘si
závan lásky, ktorá vÏdy rezonovala
v jeho okolí a napæÀala spoloãnosÈ, nik-

to nenahradí. MôÏeme si len ÏelaÈ, aby
mu zdravie slúÏilo a mohol prísÈ ão naj-

skôr medzi nás. Budeme sa veºmi te‰iÈ.
Ján Liteck˘ ·veda

ZAZNAMENALI SME
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V˘roãná ãlenská schôdza RO PV ZPKO v Ko‰iciach sa ko-
nala 26.apríla t.r. Viedol ju Juraj Vrábel, ktor˘ oboznámil prí-
tomn˘ch s jej programom. Minútou ticha si ãlenovia uctili pa-
miatku zomrel˘ch: Michala Pavlíka, ·tefana Tomka, Jozefa I‰-
toka a Petra BrodÀanského. 

Správu o ãinnosti organizácie predniesol jej predseda ·te-
fan Novák, ktor˘ podrobne zhodnotil rok 2018. Vyzval prí-
tomn˘ch, aby sa zodpovedne angaÏovali v súãasnej politickej
situácii. Správu o hospodárení finanãn˘ch prostriedkov za rok
2018 a Plán ãinnosti na rok 2019 predniesol Ing. Ján Brod-
Àansk˘. Správu revíznej komisie v zastúpení jej predsedu pre-
ãítal Juraj Vrábel. V uznesení boli  navrhnutí delegáti na celo-

slovensk˘ snem PV ZPKO, ako aj ãlenovia, ktorí sa zúãastnia
30. v˘roãia pietnej spomienky ,,Jachymovské peklo“. Za novú
ãlenku RP PV ZPKO v Ko‰iciach bola jednomyseºne prijatá pa-
ni Oºga I‰toková. V diskusii vystúpili ·tefan Novák a Oºga I‰to-
ková  k problematike ná‰ho ãasopisu  a jeho predaja. Juraj
Vrábel prítomn˘ch informoval o ãinnosti Redakãnej rady a jej
ãinnosti pri tvorení a vydávaní ãasopisu Svedectvo. Zmienil sa
aj o jeho novej tiráÏi. Po vyãerpaní programu a rozprave o ce-
lospoloãensk˘ch udalostiach bola v˘roãná ãlenská schôdza
skonãená.  

Kancelária PV ZPKO v Ko‰iciach je otvorená kaÏdú stredu
od 15.00 hod. Juraj Vrábel 

V Košiciach výzva: angažovať sa

Z výročky k chorým
� Po skonãení v˘roãnej ãlenskej schôdze som sa vybrala

na náv‰tevu chor˘ch, ktorí sa jej nemohli zúãastniÈ. Nav‰tí-
vila som 87-roãnú pani Margitu Bartoviãovú zo ·urian
a 88-roãnú pani Magdu Pe‰tovú z Nitry. 

Popriala som im zdravie a informovala som ich o priebe-
hu schôdze, ão sa pripravuje, ão je nové v organizácii, odo-
vzdala som im ãlenské známky, malú pozornosÈ i pozdravy
od ãlenov RO PV ZPKO. Poìakovala som sa za moÏnosÈ

stretnúÈ sa s nimi a na oplátku obidve na‰e ãlenky  poslali
pozdravy ostatn˘m ãlenom. 

Pri pamätníku víťazstva
� UÏ 74. v˘roãie od skonãenia druhej svetovej vojny sme

si 29. marca pripomenuli pri Pamätníku víÈazstva v Nitre. Zú-
ãastnili sa na‰i ãlenovia Agáta Fi‰erová, Jozef Turãek, Kres-
cencia Galková, Mária BaláÏová a AlÏbeta Loudová.

AlÏbeta Loudová, predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre

Budeme sa veľmi tešiť

Cena Husie brko pre ‰éfredaktorku Svedectva. Foto Ján Liteck˘ ·veda



Kardinál Korec veteránom 
Ústav pamäti národa odovzdal 11. apríla t.r. v Nit-

re dekréty veteránov protikomunistického odboja
dvadsiatim veteránom z toho sedem in memoriam.

Dekrét veterána protikomunistického odboja in memo-
riam slávnostne prevzal za kardinála Jána Chryzostoma Kor-
ca jeho synovec Jozef Korec. ÚPN tieÏ odovzdal päÈ ìakov-
n˘ch listov s pamätn˘mi medailami ºuìom, ktorí trpeli za ko-
munizmu.  Poãas slávnostného odovzdávania v Krajskom
osvetovom centre v Nitre si ocenenie prevzalo deväÈ veterá-
nov a osem blízkych za ocenen˘ch in memoriam. 

Slávnostného aktu sa za regionálnu organizáciu PV
ZPKO zúãastnila jej predsedníãka AlÏbeta Loudová a b˘val˘
politick˘ väzeÀ Ladislav Solár. Medzi ocenen˘mi  ãlenmi PV
ZPKO okrem uÏ spomínaného kardinála Korca boli aj ãestn˘
predseda nitrianskej regionálnej organizácie Pavol Lavo in
memoriam. Dekréty si ocenení prevzali z rúk predsedu
Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho, ktor˘ vyzdvihol morálny
a hodnotov˘ odkaz veteránov protikomunistického odboja.
Ako povedal, práve tento odkaz môÏe slúÏiÈ ako vzor súãas-
n˘m aj budúcim generáciám. 

OceÀovanie prenasledovan˘ch z Nitrianskeho kraja pri-
pravil ÚPN v spolupráci s úradom NSK uÏ po ‰tvrt˘ raz a tak
úctu a vìaku ocenen˘m prejavil aj podpredseda krajskej sa-
mosprávy Igor Éder: „Úctivo sa pred vami skláÀam, lebo ste
sa vyznamenali v zápase o slobodu, demokraciu a právo
v na‰ej vlasti. Aj vìaka vám, va‰im postojom, va‰ej obeti
a utrpeniu sa obdobie neslobody skonãilo a totalitn˘ komu-
nistick˘ reÏim sa zrútil.“ (red)
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KaÏdoroãne v marci si ãlenovia PV ZPKO v regióne
Trenãín pripomínajú popravu troch nevinne poprave-
n˘ch ‰tudentov trenãianskeho gymnázia v roku 1951. 

Albert Púãik (1921), Eduard Tesár (1922) a Anton Tu-
nega (1925) sa stali mart˘rmi za svoju vlasÈ. Komunistick˘
reÏim ich odsúdil na v˘strahu, aby ìal‰ích mlad˘ch ºudí od-
radil od  ãinnosti za obnovu Slovenskej republiky. Toh-
toroãná pietna spomienka sa konala 6. marca v Gymnáziu
ª. ·túra v Trenãíne. âlenovia PV ZPKO si pamiatku troch
popraven˘ch gymnazistov uctili pri pamätnej tabuli kyticou
kvetov, básÀou Júliusa Homolu, príhovorom a spomienkou
na kruté ãasy totalitného reÏimu.

Helena Ho‰táková
predsedníãka RO PV ZPKO v Trenãíne

Nezabúdajú na popravených študentov

Spomienkové foto pri pamätnej tabuli troch trenãian-
skych mart˘rov. Foto archív

Ústav pamäti národa 
udeľoval dekréty

Politickí väzni a prenasledovaní komunistick˘m re-
Ïimom si 3. apríla t.r. prevzali dekréty veteránov proti-
komunistického odboja, ktor˘m Ústav pamäti národa
vyjadruje úctu muÏom a Ïenám brániacim hodnoty
slobody a demokracie v období neslobody. ÚPN pripra-
vil dekréty pre 39 veteránov protikomunistického odboja,
z toho 20 in memoriam. Toto postavenie priznal ÚPN z vlast-
ného podnetu franti‰kánovi Ambrózovi Jurãoviãovi a saleziá-
nom ·tefanovi Sandtnerovi a Titusovi Zemanovi. 

Poãas slávnostného odovzdávania na úrade Bratislavské-
ho samosprávneho kraja si ocenenie prevzalo 28 veteránov,
z toho 15 in memoriam. Dekréty si ocenení prevzali z rúk
predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho, podºa ktorého:
„Nádejou prenasledovan˘ch boli viera a pravda, ktor˘mi ãeli-
li zlovôli zdanlivo neporaziteºného reÏimu. A ako sa aj  ne-
skôr ukázalo, viera a pravda boli mocnej‰ie ako v‰etky zbra-
ne.“  

ÚPN zatiaº priznal postavenie úãastníka protikomunistic-
kého odboja 866 osobám a postavenie veterána protikomu-
nistického odboja 806 osobám. OceÀovanie prenasledova-
n˘ch  z Bratislavského kraja pripravil ÚPN v spolupráci s BSK
uÏ po ‰tvrt˘ raz. Slávnostné oceÀovanie veteránov protiko-
munistického odboja umelecky doplnili Ïiaci z Konzervatória
na Tolstého ulici v Bratislave. (red)

Veteráni v Nitre. Foto archív ÚPN

V strede ocenen˘ pán Szedlák z PV ZPKO.
Foto Eva Zelenayová



V prv˘ch májov˘ch dÀoch sme boli
svedkami priam bombastick˘ch spomie-
nok  na 4. máj 1919 , keì  neìaleko vaj-
norského letiska vyhasol Ïivot francúz-
skeho generála a najdôleÏitej‰ej osob-
nosti zahraniãného odboja Milana
Rastislava ·tefánika. Tragick˘ pád lie-

tadla znamenal koniec jeho neobyãajnej vojenskej
a politickej kariéry, ale aj koniec nádejí Slovákov na
rovnoprávne postavenie v novom ‰táte. ·tefánik bol
vynikajúci ‰tudent, nadan˘ a tvoriv˘. Poãas ‰túdií na
Karlovej univerzite v Prahe sa zapojil do práce spolku
Detvan, ktor˘ zdruÏoval národne uvedomel˘ch slo-
vensk˘ch ‰tudentov. Ako jeho predseda nadviazal
kontakty s profesorom sociológie T. G. Masarykom.
Ich vzájomn˘ styk bol skôr formálny, z Masarykovej
strany pov˘‰eneck˘ a neúprimn˘. Neskôr, keì uÏ bol
·tefánik m⁄tvy, nezabudol pripomínaÈ ako sa posta-
ral o chudobného slovenského „dráteníãka“ a u sta-
rinára mu kúpil o‰úchan˘ zimník. âi to bola pravda,
nevedno. 

Po získaní univerzitného diplomu odi‰iel do ParíÏa
a ako astronóm, ba i vynálezca potvrdil neobyãajné schop-
nosti a stal sa francúzskym obãanom. Po vypuknutí 1. sve-
tovej vojny sa dobrovoºne prihlásil do armády a v hodnosti
poruãíka letectva odi‰iel na front. V septembri 1915 bol
prevelen˘ do Srbska, kde podnikal prieskumné lety a agito-
val medzi zajat˘mi vojakmi rakúsko-uhorskej armády. Za
dramatick˘ch okolností sa na konci roka vrátil do Francúz-
ska. Tu nadviazal styk s ãesk˘mi emigrantmi Eduardom
Bene‰om a Jozefom Dürichom, o nieão neskôr aj s Masary-
kom,  ktor˘ pôsobil ako súkromn˘ profesor v Lond˘ne.
V‰etci boli ãlenmi âeského komitétu zahraniãného usilujú-
ceho sa o osamostatnenie âesk˘ch krajín spod vlády Habs-
burgovcov a plánovali k nim pripojiÈ aj Slovensko.  Komitét
v‰ak Ïiadny z politikov Dohody nebral váÏne.  Vo februári
1916 sa Komitét pretvoril na âeskú národnú radu (Con-
seiul national de pays Tcheque), ktorá sa oveºa neskôr
premenovala na âesko-slovenskú národnú radu. Jej pred-
sedom sa stal Masaryk, podpredsedami Dürich a ·tefánik.
Bene‰ovi zatiaº staãila funkcia tajomníka. Vìaka postaveniu
vo francúzskej armáde a stykom s politikmi bol ·tefánik
kºúãovou osobnosÈou. 

·tefánikov projekt ozbrojen˘ch síl poãítal s dob-
rovoºníkmi spomedzi americk˘ch krajanov a so zaja-
t˘mi vojakmi slovenskej a ãeskej národnosti. Najväã‰í
poãet na‰ich zajatcov sa v‰ak nachádzal v Rusku. Pre-
to sa ·tefánik vybral do Ruska, kde po niekoºkome-
saãnom úsilí získal súhlas Doãasnej vlády na zriadenie
vojensk˘ch jednotiek. Nasledovala ·tefánikova misia
v Spojen˘ch ‰tátoch, kde organizoval nábor dobro-
voºníkov a zároveÀ finanãné zbierky od na‰ich kraja-

nov na vojsko a zahraniãn˘ odboj. Po dlh˘ch a zloÏi-
t˘ch rokovaniach na jar roku 1918 premohol aj odpor
talianskej vlády k budovaniu jednotiek spomedzi slo-
vensk˘ch a ãesk˘ch zajatcov. Predov‰etk˘m vìaka
·tefánikovmu organizátorskému úsiliu a diplomatic-
k˘m schopnostiam disponovala v polovici roka 1918
â-SNR takmer stotisícovou armádou. 

U vojakov mal ·tefánik neotrasiteºnú autoritu. Roz-
hodujúcu úlohu zohral asi 50-tisícov˘ ãesko-slovensk˘ kon-
tingent v revolúcii zmietanom Rusku. Úspechy ãesko-slo-
vensk˘ch vojakov zaistili âesko-slovenskej národnej rade
prestíÏne postavenie. V priebehu augusta a septembra
1918 bola uznaná v‰etk˘mi ãlenmi Dohody. V súvislosti
s bojom ãesko-slovensk˘ch zborov v Rusku ‰lo o veºa, bola
v hre aj budúcnosÈ ºudstva, lebo na‰e vojsko mohlo v spo-
lupráci s ruskou opozíciou skoncovaÈ s boº‰evick˘m reÏi-
mom. Masaryk a Bene‰ boli v‰ak proti intervencii a prefero-
vali odchod zboru. ·tefánik mal opaãn˘ názor.  Od leta
1918 sa vzÈahy ·tefánika a Bene‰a zhor‰ili. 

Aj keì priame dôkazy ch˘bajú, indície potvrdzujú, Ïe sa
v apríli 1919 zaãal pripravovaÈ koniec ·tefánikovej hviezdnej
kariéry. V tom ãase sa nachádzal v Taliansku. Nav‰tívil kráºa,
ministerského predsedu Orlanda. Prostredníctvom ·tefáni-
kovho poboãníka legionára ·ebu, neãakane pov˘‰eného
Masarykom z práporãíka hneì na majora, sa v Prahe vedelo
o kaÏdom ·tefánikovom kroku. Na sklonku apríla minister
s plnou mocou pre Slovensko Vavro  ·robár zaslal ·tefáni-
kovi do Milána telegram, v ktorom ho Ïiadal o ur˘chlen˘
príchod údajne kvôli maìarskému nebezpeãenstvu. 

S ak˘mi úmyslami ·tefánik prichádzal? O svojich plá-
noch, staÈ sa slovensk˘m viceprezidentom sa zmienil gene-
rálovi Janinovi. Túto zmienku po osobnej Masarykovej
intervencii so súhlasom Janina z ãeského prekladu jeho pa-
mätí vydan˘ch roku 1931 rad‰ej vypustili. V Bratislave sa na
oficiálne privítanie nepripravovali. Minister Vavro ·robár so
suitou odi‰iel do Skalice sadiÈ lipky slobody a pozval aj ta-
lianskych dôstojníkov na ãele s generálom Piccionem.
Lietadlo Caproni privítala v priestore Bratislavy streºba z pu-
‰iek a salva delostreleckej batérie umiestenej v blízkosti Vaj-
nor.  Po priamom zásahu sa stroj zrútil neìaleko Ivánky.
Tlaã ‰írila úradnú správu o havárii spôsobenej náhlym záva-
nom vetra. V priebehu krátkeho ãasu sa objavilo e‰te nie-
koºko oficiálnych vzájomne si protireãiacich verzií, ale Ïiad-
na z nich nepripú‰Èala streºbu a tobôÏ atentát. ·tefánikovi
bratia pri pátraní po dediãstve v jeho paríÏskom byte zistili,
Ïe ho niekto dôkladne prehliadol a vybrakoval. âasÈ histori-
kov a publicistov ‰íri fikciu, Ïe teória o atentáte je ºudácky
v˘mysel. Potom aj jeho matka Albertína rodená Jurenková,
prítomná osudného dÀa na letisku, bola ºudáãkou. Do kon-
ca Ïivota tvrdila, Ïe jej Milanko sa stal obeÈou atentátu. 

Ivan Mrva
historik

STOROČNICA
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Pokraãovanie z 1. strany
Po biskupovom úteku bol na celú

rodinu Hnilicovcov v UÀatíne nasaden˘
tajn˘ spolupracovník ·tB, ktor˘ zadrÏia-
val a kontroloval v‰etku po‰tu  prichád-
zajúcu na adresu rodiãov Jána a Kataríny
Hnilicovej a súrodencov. Z v˘sluchov je-
ho najbliÏ‰ích príbuzn˘ch vypl˘va, Ïe
o jeho úteku mali len veºmi málo infor-
mácií, netu‰ili, kde sa ich syn a brat na-
chádzal a v období prvej polovice 50. ro-
kov od neho nedostávali Ïiadne správy.

âiÏe ·tB viedla na neho zväzok?
Áno, jeden z prv˘ch zväzkov na bis-

kupa Pavla Hnilicu bol zaloÏen˘ v máji
1959. Bol to agentúrno-pátrací zväzok
z dielne Okresného oddielu ministerstva
vnútra v Krupine. Podºa argumentácie
·tB dôvodom bola pravidelnej‰ia kore‰-
pondencia s rodinou v druhej polovici
50. rokov, keì sa trvalo usadil v Ríme.
Telefonicky zaãal svojich príbuzn˘ch pra-
videlne kontaktovaÈ v prvej polovici 60.
rokov. ·tB v‰etky kontakty s rodinou
podrobne monitorovala.

Vravíte o jednom z prv˘ch zväz-
kov. Znamená to, Ïe existovali aj
ìal‰ie?

Bolo ich niekoºko. Pozorovací
zväzok pod krycím menom TURISTA bol
zaloÏen˘ 30. decembra 1964 Okresn˘m
oddelením ministerstva vnútra vo Zvole-
ne. Mapoval poãetné zahraniãné cesty
biskupa, poãas ktor˘ch mal údajne oslo-
vovaÈ turistov z âeskoslovenska na zís-
kavanie rôznych kontaktov a zasielanie
pozdravov rodinám z prostredia sloven-
ského exilu. Z dochovan˘ch agentúr-
nych správ vypl˘va, Ïe na rodinu Hnili-
covcov boli nasadení minimálne dvaja
agenti. Úradník Pavol Fabián a rímsko-
katolícky kÀaz Jozef Páleník. Páleník na-
príklad nav‰tívil klá‰tor Kongregácie te‰i-
teºov z Gethsemani vo Viedni, kde sa
stretol so známym slovensk˘m pátrom
pôsobiacim v exile Xaverom âíkom.
O identite Páleníka zjavne âík nevedel
a predloÏil mu návrh, aby pre cirkevnú
emigráciu posielal správy o situácii Kato-
líckej cirkvi na Slovensku. 

TakÏe na ‰pinavej práci voãi
Cirkvi sa podieºali aj kÀazi?

Îiaº, viacerí pracovali ako agenti ·tB.
Páleníka nav‰tívil zaãiatkom októbra na

jeho fare v Sebechleboch taliansky rím-
skokatolícky kÀaz a spolupracovník bis-
kupa Hnilicu v Ríme, Giovanni Garboli-
no.  Spolu s farárom Páleníkom nav‰tívil
rodinu Hnilicovcov v UÀatíne. Talianske-
ho hosÈa zaujímalo miesto tajn˘ch kÀaz-
sk˘ch vysviacok, prezrel si tamoj‰í kostol
a zhováral sa s matkou biskupa, ktorej
odovzdal listy od jej syna. Biskup Pavol
sa zaujímal o väzneného brata jezuitu
Jozefa a ìal‰ím dvom navrhoval, aby vy-
cestovali do zahraniãia, kde by po vy‰tu-
dovaní v seminári pôsobili ako misionári.
Opatrenia, ktoré boli v tejto súvislosti
v rámci agentúry prijaté  dokazujú, Ïe
agent Páleník doná‰aním splnil úãel: bo-
lo ihneì nariadené „blokovanie Hnili-
covcov, ktorí boli navádzaní, aby sa do-
stali do zahraniãia a tam emigrovali.“ 

Jestvujú ºudia, ktorí niektor˘ch
agentov z radov Cirkvi ospravedl-
Àujú t˘m, Ïe vlastne sa usilovali ão
najviac pomáhaÈ a ão najmenej ‰ko-
diÈ. Dá sa takto pristupovaÈ k zväz-
kom a ºuìom v nich?

KÀazov, ktorí spolupracovali s ·tB
nebolo málo. Je rozhodne úlohou his-
torikov, najmä cirkevn˘ch historikov,
zhodnotiÈ ich jednotlivé prípady v kon-
texte doby. V okolí biskupa Hnilicu sa
ich pohybovalo dosÈ.

Napríklad?
ëal‰ím vyÈaÏovaním agenta Pálení-

ka (s krycím menom VALA·ËAN) sa zisti-
lo, Ïe v zimn˘ch mesiacoch roka 1965
nav‰tívil Katarínu Hnilicovú v UÀatíne

trnavsk˘ apo‰tolsk˘ administrátor,
biskup Ambróz Lazík a doniesol jej balí-
ky od jej syna z Ríma. Podobne nitrian-
sky biskup Eduard Nécsey pozval do Nit-
ry Jána Hnilicu, aby mu odovzdal balíky
z Ríma. Sprostredkovateºom balíkov
a listov medzi matkou a synom vykoná-
val aj kanoník farnosti Najsvätej‰ej Troji-
ce v Bratislave ·tefan Záreczk˘. Ten bol
organizátorom proreÏimného Mierové-
ho hnutia a tajn˘m spolupracovníkom
·tB.

âo sa nachádza v najdôleÏitej-
‰om zväzku ·tB o biskupovi Hnili-
covi?

Za tak˘ moÏno povaÏovaÈ pozoro-
vací zväzok pod krycím menom METÓD.
Bol zaloÏen˘ na 7. oddelení Krajskej
správy Ministerstva vnútra v Bratislave.
Zväzok sa nachádza vo fonde b˘valého
·tudijného ústavu Federálneho minister-
stva vnútra v Archíve bezpeãnostn˘ch
zloÏiek v Prahe. Do ·tudijného ústavu sa
od zaãiatku 60. rokov presúvali tie fondy
jednotliv˘ch útvarov ministerstva vnútra,
ktoré sa povaÏovali za obzvlá‰È dôleÏité.
Dôvodom pre zavedenie pozorovacieho
zväzku METÓD bolo podºa rozhodnutia
príslu‰ného orgánu jednak postavenie
biskupa Hnilicu vo Vatikáne, jednak sku-
toãnosÈ, Ïe poãas zasadaní Druhého va-
tikánskeho koncilu nadviazal poãetné
styky s rímskokatolíckymi duchovn˘mi
z âeskoslovenska, ktorí smeli vycestovaÈ
na koncilové zasadania. Je to obsiahly
zväzok, ktor˘ zachytáva ãinnosÈ biskupa

NÁŠ ROZHOVOR
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Hnilicu v období rokov 1964 aÏ 1973
oãami pribliÏne pätnástich agentov ale-
bo dôverníkov, ktorí na základe pria-
mych alebo sprostredkovan˘ch kontak-
tov s biskupom podávali o Àom správy.
Identita t˘chto tajn˘ch spolupracovníkov
je na základe registraãn˘ch kníh ·tátnej
bezpeãnosti známa.

Biskup Hnilica bol veºmi aktív-
nym bojovníkom proti komunizmu.
Je o Àom známy v˘rok, Ïe bol bis-
kupom v‰etk˘ch ‰tátov s komunis-
tickou ideológiou. âo sa v tomto
smere nachádza vo zväzkoch?

Na základe správ agentov ·tefana
Záreczkého a Elemíra Fila je dobre do-
kumentované najmä tretie a ‰tvrté zasa-
danie Druhého vatikánskeho koncilu na
jeseÀ 1964 a 1965. Oboch zasadaní sa
biskup Hnilica po zverejnení jeho bis-
kupskej hodnosti pápeÏom Pavlom VI.
v máji 1964 zúãastnil uÏ ako koncilov˘
otec. V jednom z najpozoruhodnej‰ích
koncilov˘ch prejavov 26. septembra
1965 ostro odsúdil ateizmus ako „naj-
váÏnej‰í blud súãasnosti“. Reakcia ães-
koslovenského reÏimu na tento ostr˘
prejav bola okamÏitá a prejavila sa for-
mou nenávistnej kampane vo forme
mnoh˘ch ãlánkov z pera funkcionárov
proreÏimného Mierového hnutia a pre-
jav bol aj jednou z príãin preru‰enia ro-
kovaní medzi ãeskoslovenskou vládou
a Svätou stolicou. Z agentúrnych správ
zväzku METÓD sa dá vydedukovaÈ zá-
sadn˘ rozdiel, ak˘m ãelní predstavitelia
slovenského katolíckeho exilu v Ríme,
predov‰etk˘m Jozef Tomko, ·tefan
Náhalka, Jozef Kútny, Félix Litva a bis-
kup Hnilica pristupovali ku koncilovej

delegácii z âeskoslovenska. Predov‰et-
k˘m k biskupom zo Slovenska, ktorí sa
tretieho zasadania Koncilu zúãastnili:
k nitrianskemu biskupovi Eduardovi
Nécseyovi, trnavskému apo‰tolskému
administrátorovi Ambrózovi Lazíkovi
a roÏÀavskému biskupovi Róbertovi Po-
boÏnému. K osobn˘m stretnutiam do-
chádzalo inak ako to bolo v minulosti.
Nie v mieste ubytovania biskupov v Pen-
sionato Romano, ale poãas prestávok
medzi jednotliv˘mi zasadaniami, ãím sa
vyhli úãasti t˘ch ãlenov ãeskoslovenskej
delegácie, ktorí spolupracovali so ·tát-
nou bezpeãnosÈou. 

·tátna bezpeãnosÈ na to nerea-
govala?

âoby nie, no v dôsledku tejto novej
taktiky zo strany slovensk˘ch kÀazov
v rímskom exile sa náv‰tevy Slovenského
ústavu svät˘ch Cyrila a Metoda
(SÚSCM) 15. septembra 1964 zúãastnili
v˘luãne slovenskí biskupi bez sprievodu
tzv. vlasteneck˘ch kÀazov. Reakciou
agenta Záreczkého boli vyhráÏky a vy-
dieranie, ktoré mali ten úãinok, Ïe
Sekretariát koncilu priãinením biskupa
Hnilicu napokon povolil úãasÈ na konci-
lov˘ch zasadaniach „vlasteneck˘m“
kÀazom Eduardovi Olivovi, litomûfiické-
mu kapitulnému vikárovi a ·tefanovi Zá-
reczkému. Vysvetºuje to aj ìal‰iu skutoã-
nosÈ, preão sa na súkromnej audiencii
pápeÏa Pavla VI. konanej  30. októbra
1964 smeli okrem biskupov zúãastniÈ aj
ich „tajní“ sprievodcovia, ão bola vzhºa-
dom na pápeÏské audiencie pre delegá-
cie z ostatn˘ch krajín, na ktor˘ch sa
spravidla zúãastÀovali len biskupi, abso-
lútna v˘nimka.

Ako hodnotila ·tB biskupa Hni-
licu? 

V agentúrnych správach ·tátnej
bezpeãnosti z obdobia 60. rokov bol bis-
kup Hnilica hodnoten˘ v prvom rade
ako osoba poÏívajúca plnú dôveru pá-
peÏa Pavla VI., ku ktorému mal priamy
prístup, vlastnil pápeÏovo súkromné te-
lefónne ãíslo a mal v˘nimku nosiÈ buì
reverendu bez oznaãenia biskupskej
hodnosti alebo chodiÈ obleãen˘ v civile.
Biskup Hnilica súhlasil, podºa hodnote-
nia ·tB, s uzatvorením dohody medzi
ãeskoslovenskou vládou a Svätou stoli-
cou, ktorá by pri re‰pektovaní vtedaj‰ie-
ho ‰tátneho zriadenia v âeskoslovensku
umoÏnila Katolíckej cirkvi slobodn˘ Ïi-
vot. Dokonca biskup Hnilica  po podpí-
saní takejto dohody by vraj nemal ná-
mietky proti tomu, aby SÚSCM pre‰iel
pod správu hierarchie na Slovensku. Ale
po spomenutom v˘znamnom prejave
biskupa Hnilicu sa hodnotenie jeho
osobnosti v oãiach ·tátnej bezpeãnosti
v˘razne zmenilo. 

Ako?
Biskup Hnilica bol prehodnoten˘

z „kon‰truktívneho“ na „pochybnú
osobu z radov emigrácie“. Biskup Néc-
sey bol pred odchodom do Ríma in‰tru-
ovan˘ v tom zmysle, aby sa s ním nest˘-
kal a po Hnilicovom prejave boli obaja
slovenskí biskupi Lazík a Nécsey donúte-
ní podaÈ na ·tátnom sekretariáte verbál-
nu nótu, v ktorej protestovali proti preja-
vu. ëal‰ím dôsledkom zmeny v hodno-
tení biskupa Hnilicu ·tB bola skutoãnosÈ,
Ïe biskup-exulant sa poslednej koncilo-
vej súkromnej audiencie pápeÏa Pavla
VI. zaãiatkom decembra 1965 nesmel
zúãastniÈ napriek skutoãnosti, Ïe bez je-
ho osobného priãinenia by sa audiencia
vôbec nebola konala. V‰eobecne moÏ-
no kon‰tatovaÈ, Ïe po odznení prejavu
nastal definitívny zlom. Pavol Hnilica sa
stal pre komunistick˘ reÏim v âeskoslo-
vensku persona non grata a toto vníma-
nie v zásade pretrvávalo aÏ do pádu re-
Ïimu v roku 1989.  AÏ do pádu reÏimu
biskup Hnilica nedostal ani raz vstupné
víza na náv‰tevu svojich najbliÏ‰ích na
Slovensku. V júni 1968, v období Dub-
ãekovej jari, sa nesmel zúãastniÈ pohre-
bu arcibiskupa Nécseya, ktorého si
osobne veºmi váÏil. Dokonca ani na po-
hreb vlastnej matky v roku 1984 nesmel
prísÈ. Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Dokonãenie z minulého ãisla
Ako to vyzeralo na Ïenskej sa-

motke?
Nechcite vedieÈ. 
Mali ste tam posteº?
Posteº? Akú posteº? To bola naj-

stra‰nej‰ia väznica v âeskoslovenskej
republike o ktorej pani Gottwaldová
hovorila, vÏdyÈ jsou to hotely. Pekné
hotely! Maliãká cela, na jednej stene
boli pripevnené dve stoliãky a maliãk˘
stôl, vzadu bol ‰lapací tureck˘ záchod,
keì voda ‰la, ‰la, keì ne‰la, ne‰la.
Okienka úplne pod stropom, Ïiadne ra-
diátory, betónová podlaha a na noc sa
museli sklapnúÈ tie stoliãky so stolíkom,
aby sa z druhej strany vyklopilo Ïelezo
akoÏe posteº. To padlo na  betón, na
tom bolo ãosi ako slamník a dve filcové
deky.

Koºko ste mali rokov, keì vás
zatvorili do väzenia?

DevätnásÈ aj nieão. 
A zamilovaná?
UÏ nie. Bola som rada, Ïe som t˘ch

ºudí uchránila, vrátane mojich rodiãov.
PretoÏe oni chceli potrestaÈ ich. A ja
som bola v podstate ‰Èastná, mlad˘ ãlo-
vek,  nemala som deti, len som schud-
la. Tie noãné v˘sluchy boli zlé. Oni ma
nebili, to nemôÏem povedaÈ. No leÏaÈ
na znak s rukami na deke pod sto wat-
tovou Ïiarovkou... skoro som oslepla.
Dodnes mám z toho následky. 

Keì vás odsúdili, kam ste sa
dostali?

V septembri ma odsúdili a do cely
mi dali pani Jarmilku. S Àou som zaÏila

maturitu Ïivota. Bola inÏinierkou eko-
nómie, osobnou priateºkou pani Bene-
‰ovej. Bola ãeskobratského vyznania,
boº‰evikov mala v Ïalúdku. Vyznala sa
v politike a milovala muziku. V‰etky
opery vedela naspamäÈ a ja si dodnes
pamätám v‰etky árie z t˘ch opier. Po
súde som mala byÈ eskortovaná do tá-
bora na pracovisko,  ale dostala som sa
tam aÏ v marci. Chytila som ÈaÏk˘ zápal
obliãiek, koliku, kamene, umierala som.
Krv v moãi, nepredstaviteºné bolesti.
Napokon som ich prestala vnímaÈ no
cítila som, Ïe mi zaãínajú chladnúÈ
a meravieÈ nohy. Jarmilka kriãala, ko-
pala do dverí, ale pomoc neprichádza-
la. Upadla som do bezvedomia. 

Dostali ste sa z toho?
Prvé ão som zaãala vnímaÈ po ko-

lapse bola Ïelezná posteº na noÏiãkách.
Dostala som z nej morskú chorobu, le-
bo som bola zvyknutá spaÈ na podlahe.
Matrac a paplón, to bola väzenská ne-
mocnica. Viem, Ïe som tam bola pár
mesiacov, aj som pribrala  a potom ma
eskortovali rovno do Îeliezoviec a dali
medzi prostitútky a vrahyne, lebo ma
chceli prevychovaÈ. V takej spoloãnosti
som bola! Na‰i Ïiadali o milosÈ, no za-
mietli ju s odôvodnením, Ïe ma dosta-
toãne neprevychovali. IbaÏe trest mi vy-
pr‰al v októbri 1959, takÏe uÏ som to-
ho nemala veºa pred sebou, vo väzení,
ktoré naz˘vali zelené peklo. Ráno nás
doviezli na pole, ktoré nemalo konca
kraja, dali nám tri riadky a pracovali
sme v tej páºave bez vody....Vodu síce
doviezli v takom súde, ale bola ako luh,
nedala sa piÈ.  

Ako ste sa zoznámili so svojím
budúcim manÏelom?

To bolo svetlo môjho Ïivota. Pol-
dinko (Leopold) bol odsúden˘ na 25
rokov, zavret˘ v jáchymovskom väzení.
V máji 1960 sa vrátil na amnestiu. Ja
som bola doma uÏ od októbra 1959.
Vtedy sa vrátili z väzenia viacerí Poldovi
priatelia. Chodila som na májové po-
boÏnosti a tam sme sa zoznámili. No,
mali sme spoloãnú reã. Ani jeden ani
druh˘ sme nemali zamestnanie. A v ok-
tóbri sme sa zobrali.

V tom istom roku?
Áno, v roku 1960. B˘vali sme

u mojich rodiãov, Poldovi uÏ neÏili. Îili
sme skromne, ale len ão sme sa zobrali,
manÏela povolali do PTP. Pri‰iel po
dvoch rokoch, za ten ãas sa nám naro-
dil syn.

Preão bol vo väzení vá‰ man-
Ïel?

Oni boli taká generácia, ktorá e‰te
mala svoje predstavy, ideály. Po maturi-
te nemal peniaze na ‰túdium, i‰iel uãiÈ
do Fiºakova. 

Na jeho poãesÈ sa konajú orga-
nové koncerty. Kde sa nauãil hraÈ
na organe?

Jeho mamiãka bola klaviristka, zrej-
me mal muziku v krvi. 

A potom vám uÏ komunisti dali
pokoj? Veì obaja ste boli politickí
väzni?

Ale kde pokoj?! Hrozné. Poldo ro-
bil robotnícke profesie, aby nás uÏivil,
mÀa vyhadzovali z kaÏdej roboty. V‰a-
de ma na‰li. Rodiãia dom prepísali po-
lovicu na mÀa a druhú na manÏela.
Veºmi ho mali radi, bol to dobr˘ ãlovek.
Tu sme b˘vali a Ïili ako sa dalo. U nás
sa stretávali mukli, kedykoºvek k nám
mohli prísÈ. Moja sestra Klára sa tieÏ vy-
dala za politického väzÀa. Jej a môj
manÏel boli ako dvojãatá. Kamarátili sa.
S Poldom máme päÈ deti a iba dve
dievãatá za dramatick˘ch okolností vy‰-
tudovali vysoké ‰koly. Chlapci stratili
záujem o ‰túdium, hovorili, mami, aj
tak sa neuplatníme. A mamiãka len za-
vzdychala – rodí‰ otrokov pre boº‰evi-
kov. Tá doba bola krutá. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Väzením ju neprevychovali

Mária ·idová v ãase jej zatknutia.
Foto archív

Marienka s otcom. Foto archív



Poézia 14. marca (Ver‰e k zro-
du slovenskej ‰tátnosti) – pod t˘m-
to názvom vy‰la antológia, zostavená
Martinom Lackom, obsahujúca básne,
ktoré vznikli pri príleÏitosti vyhlásenia
autonómie v roku 1938 a pri príleÏi-
tosti zrodu Slovenskej republiky v roku
1939. No sú v nej zahrnuté aj básne,
ktoré boli napísané neskôr v exile.
Publikáciu vydal Slovensk˘ dejepisn˘
spolok (Bytãa, 2019).

Túto neobvyklú zbierku teda tvoria
básne, ktor˘mi viacerí slovenskí básnici
privítali samostatnosÈ, vznik Slovenskej
republiky – po rokoch nesamostatnos-
ti, keì Slováci existovali v rámci Uhor-
ska, âeskoslovenska a po roku 1945
znova v rámci âeskoslovenska; o tejto
téme vtedy nebolo jednoduché ho-
voriÈ, tak aspoÀ v exile sa k nej hlásili
viacerí básnici.

Básne uverejnené v zbierke boli
roztrúsené po rôznych ãasopisoch, no-
vinách, autorsk˘ch zbierkach, ale takto
vìaka editorovi vychádzajú v súhrne
a ãitateº ich môÏe nájsÈ na jednom
mieste. Iste nebolo v silách jedného
ãloveka zozbieraÈ úplne v‰etky básne,
ale mnohé sú tu – od známych i menej
známych autorov, ãi úplne nezná-
mych, ktorí vznik Slovenskej republiky
pozdravili svojimi ver‰ami. Básne sú
zoradené do troch ãastí: Autonómia,
SamostatnosÈ a Exil. Pri jednotliv˘ch
básÀach sú aj údaje, kde boli pôvodne
uverejnené.

Publikácia chce byÈ prejavom úcty
ku generáciám statoãn˘ch národov-
cov, ktorí sa zaslúÏili o to, aby mali aj
Slováci svoj priestor pod slnkom, aby
mohli hovoriÈ svojím jazykom, vyzná-
vaÈ svoju vieru a ÏiÈ vo vlastnom dome,
tak ako ostatné národy.

Zbierka zah⁄Àa: V ãasti Autonó-
mia ver‰e Ladislava Hoho‰a, Hadri-
Drevenického, ·tefana Sonderlicha,
Valentína Beniaka, Ivana Javora, Sve-
toslava Veigla, Janka Nováãana, ªuda
Hadri-ªuboslava, Teofila Gazdíka, Jána
Dominika a Trenãianskeho. V ãasti Sa-
mostatnosÈ ver‰e VíÈazoslava Heãka,
Rudolfa Dilonga, Andreja Îarnova, Va-
lentína Beniaka, Hadri-Drevenického,
Hadri-ªuboslava, Svetoslava Veigla,

Jána Kostru, Jozefa Varinského, Vale-
riána âunderlíka, Vila Îitvaya, Nory
Preusovej Juraja Ohrívala, Laca Novo-
meského, Ladislava Hoho‰a, Jána Ko-
valika-Ústianskeho, ·tefana Sonderli-
cha, Ignáca Grebáãa Orlova, Jána Ga-
Ïoviãa, Juraja Ábela, Antona Kudju,
Pavla Ga‰paroviãa Hlbinu, Antona Prí-
davka, Jána Harantu, Dominika ·tub-
Àu Zámostského, Jozefa Vargu, Jula
Havrana, Franti‰ka Ondria‰a, Imricha
Venclíka, Jána Brezinu, Márie Zajaco-
vej, ªubora Bátovského-Tatrana, Fran-
ti‰ka Citovského a Jula Zborovjana.
V ãasti Exil básne Gorazda Zvonické-
ho, Rudolfa Dilonga, Jozefa Zvonára
TieÀa, ªuba Be‰eÀovského, Tomá‰a J.
Vete‰ku, Franti‰ka Ko‰Èáka, Mikulá‰a
·princa, Andreja Horu, Antona Murí-

na, Jána Okáºa a Laca Turãana. Okrem
toho publikácia obsahuje niekoºko
básní anonymn˘ch, respektíve neuve-
den˘ch autorov. Celkovo kniha zah⁄Àa
18 básní v ãasti Autonómia, 55 v ãasti
SamostatnosÈ a 26 básní v ãasti Exil.

Zostavovateº Martin Lacko sa pri-
hovára k ãitateºom v Slove na úvod
a Jozef M. Rydlo dodáva Niekoºko slov
na záver, ktoré umocÀuje kon‰tatova-
ním: „MaÈ svoj ‰tát znamená Ïivot,
nemaÈ svoj ‰tát znamená smrÈ slo-
venského národa.“ Kniha vy‰la
v broÏovanej väzbe v ãiernobielom
spracovaní na 186 stranách. Je dôstoj-
nou pripomienkou 80. v˘roãia vzniku
prvej Slovenskej republiky.

ªudovít Ko‰ík

RECENZIA
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K zrodu slovenskej štátnosti
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3. mája 1945 spolu so sovietskou armádou
vtiahli na Slovensko aj osobitné jednotky NKVD, ktoré
robili očisťovacie akcie proti známym nekomunistickým
verejným činiteľom aj v malých dedinách. Nevinné osoby
bez akéhokoľvek súdneho pokračovania väznili, sústre-
ďovali v improvizovaných táboroch, a potom veľkú časť
z nich násilne odvliekli do ZSSR. Od októbra 1944 do
júna 1945 takto deportovali do ZSSR podľa hrubých od-
hadov 15 až 20 tisíc slovenských občanov. Podľa najnov-
ších údajov, opierajúcich sa o ruské archívy, išlo až o vyše
70 tisíc občanov Česko-Slovenska.

4. mája 1919 pri návrate lietadlom z Talianska
zahynul francúzsky brigádny generál a slovenský člen
vedúceho triumvirátu českého a slovenského odboja v za-
hraničí Dr. Milan Rastislav Štefánik. Spolu s ním zahynu-
li aj traja talianski sprievodcovia. 

5. mája 1945 SNR rozhodnutím č. 1224/945-
prez. vydala zatykač na 68-ročného spišského biskupa
Jána Vojtaššáka.

8. mája 1945 vláda SR v exile v rakúskom
Kremsmünsteri podpísala dokument, ktorým sa bezvý-
hradne podrobila veliteľovi 20. korpusu 3. americkej ar-
mády generálovi Waltonovi H. Walkerovi. V ten deň sa
skončila vojna v Európe.

10. – 11 mája 1848 sa z iniciatívy Štefana M.
Daxnera  zišla porada slovenských národovcov v Liptov-
skom Sv. Mikuláši, na ktorej zostavili Žiadosti slovenské-
ho národa. V štrnástich bodoch obsahovali program slo-
venského národno-revolučného hnutia. Jeho obsah pred-
stavuje dôležitý dokument o štátoprávnych požiadavkách
Slovákov.

11. mája 1943 profesor patologickej anatómie
na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity MUDr. Franti-

šek Šubík, ktorý sa zúčastnil na exkurzii medzinárodnej
komisie súdnych lekárov do ruskej obce Katyň (Smolen-
sk), kde objavili masový hrob Sovietmi zavraždených po-
ľských dôstojníkov, vojakov a intelektuálnych pracovní-
kov, verejnou prednáškou v Bratislave informoval o vý-
sledkoch zistených komisiou. Táto potvrdila, že masová
vražda sa stala v roku 1940 a bola dielom príslušníkov
sovietskych policajných orgánov. 

11. mája 1944 vymenoval pápež Pius XII.
nitrianskeho biskupa Dr. Karola Kmeťka za arcibis-
kupa.

13. mája 2004 zomrel v Bratislave Jozef Tomá-
šek, zakladajúci člen organizácie politických väzňov na
Slovensku. Za druhého podpredsedu bol zvolený 8. 1.
1990. Väznený bol v rokoch 1958-1962. 

16. mája 1949 dvadsaťjeden príslušníkov polície
obsadilo Saleziánsky ústav v Michalovciach a ich vedúci
oznámil riaditeľovi prof. Štefanovi Faberovi, že je zbave-
ný svojich funkcií predstaveného saleziánskeho ústavu
a správcu priľahlej farnosti. Musí ihneď opustiť túto bu-
dovu aj so svojimi spolupracovníkmi. Fabera odporoval
poukázaním na nezákonnosť ich postupu, ale márne.
Obyvateľstvo sa hrozivo zhromaždilo pri kostole a na
dvore ústavu, takže saleziáni museli ľudí presviedčať,
aby ich nebránili. Báli sa totiž krviprelievania. Všetkých
rehoľníkov odviezli a eskortovali s ozbrojenou strážou až
do Šaštína. Približne v tom istom čase podobne likvido-
vali ďalšie tri saleziánske diela v Žiline, v Trnave a v Ko-
márne. To bola prvá násilná a protiprávna akcia komu-
nistického režimu proti katolíckej reholi uskutočnená ešte
pred ich oficiálnou likvidáciou. Postupne tým istým
spôsobom likvidovali ďalších 24 kláštorov iných rehoľ-
ných spoločností.

20. mája 1950 v Prahe zriadili ministerstvo ná-
rodnej bezpečnosti, ktoré viedol najprv Ladislav Kopřiva
a od 23. 1. 1952 K. Bacílek. Toto ministerstvo sa stalo vý-
konným orgánom nekontrolovateľného bezprávia a tero-
ru proti všetkým „nepriateľom“ totalitnej Komunistickej
strany v celej Č-SR.

21. mája 2004 zomrel v Ružomberku zakladajú-
ci člen organizácie politických väzňov na Slovensku Pavol
Brodňanský.

24. mája 1918 prišiel do Ameriky predseda Čes-
ko-Slovenskej národnej rady profesor Tomáš G. Masaryk
a vo svojom prejave k Slovákom v Pittsburghu vyhlásil:
„Bude slobodné Česko a bude slobodné Slovensko. Na
Slovensku politické vedenie, školy, súdnictvo a všetko iné
bude slovenské, v Čechách české.“ Na základe tohto vy-
hlásenia predstavitelia slovenských a českých spolkov, aj
prof. T. G. Masaryk, 30. mája podpísali Česko-Slovenskú
dohodu.

25. mája 1991 pápež Ján Pavol II. poctil sídelné-
ho biskupa v Nitre, politického väzňa  Mons. Jána Chry-
zostoma Korca hodnosťou kardinála. Je to prvý biskup
na území Slovenska, ktorému pápež udelil tento najvyšší
stupeň cirkevných hodností. Do tejto vysokej funkcie
medzi najbližších poradcov pápeža bol slávnostne inšta-
lovaný v Ríme 28. júna.

Máj 1947 - v tomto čase bolo na Slovensku ešte
stále deväť pracovných táborov, v ktorých živorilo vyše
900 osôb. Ku koncu roka sa ich stav zvýšil na 1387.

Máj 1972 - skupina katolíckych laikov v Bratisla-
ve založila tajné vydavateľstvo Samizdat, ktoré vydávalo
náboženskú literatúru pre tajné krúžky laikov a kňazov,
neskôr aj štvrťročník Radosť a nádej (RAN). Vydavateľ-
stvo pôsobilo až do roku 1990.

STALO SA

V obci Likavka sa v nedeºu 19. mája
2019 o 17:00 hod. bude konaÈ 3. roãník
Organového memoriálu Leopolda ·idu,
zanieteného organistu a dirigenta, ktor˘
pôsobil aj v tejto obci. V tunaj‰om kostole
sv. Juraja sa tieÏ priãinil o stavbu vtedy no-
vého organa. Tento rok v máji uplynie 17
rokov od odchodu Leopolda ·idu do veã-
nosti. 

Poslucháãi memoriálového koncertu
sa môÏu te‰iÈ na vystúpenie popredného
slovenského organistu, pedagóga, organi-
zátora organov˘ch festivalov a skladateºa
Stanislava ·urina, ktor˘ prijal pozvanie na
toto podujatie.  Je zakladateºom a predse-
dom  Bachovej spoloãnosti na Slovensku
a ãlenom Európskej konferencie cirkevno-
hudobn˘ch asociácií (CEDAME). Pôsobí
ako poradca pri opravách a rekon‰truk-
ciách historick˘ch a pri stavbách nov˘ch

organov (napr. Slovenská filharmónia, Ka-
tedrála sv. Martina v Bratislave, Katolícka
univerzita RuÏomberok). V roku 2016 mu
bola udelená cena Fra Angelica za jeho
prínos do umenia. 

OsobnosÈ Leopolda ·idu sa pomaly
vytráca z pamäte súãasníkov. Práve jemu
v‰ak môÏeme na poli rozmachu cirkevnej
hudby vìaãiÈ za veºa. Aj napriek neºahké-

mu Ïivotnému príbehu, keì bol v ãase ko-
munizmu nespravodlivo odsúden˘ na 25
rokov väzenia a núten˘ch prác v Jáchy-
movsk˘ch baniach, s podlomen˘m zdra-
vím, dokázal zanietene pracovaÈ na po-
zdvihnutí cirkevnej hudby na Slovensku. 

Îivotn˘m mottom Leopolda ·idu bolo:
„Bohu patrí len to najlep‰ie.“ T˘mto hes-
lom sa cel˘ Ïivot riadil. Vypracoval vôbec
prvé osnovy pre v˘uãbu organa a cirkevnej
hudby na hudobn˘ch ‰kolách s následn˘m
schválením Ministerstva ‰kolstva SR. Bol
aktívnym a zanieten˘m organistom, diri-
gentom, publicistom, hudobn˘m pedagó-
gom, skladateºom, upravovateºom hudby
a nenápadn˘m hrdinom, ktor˘ sa nebál
poukázaÈ na to, s ãím v svedomí nesúhlasil.
Organov˘ memoriál nesúci meno Leopolda
·idu má byÈ pripomienkou jeho usilovnej
práce a prejavom uznania. (m‰)

Pozvánka na organový memoriál

Stanislav ·urin Foto archív
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PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

Výzva
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. Vydáva-
nie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obra-
ciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãaso-
pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stra-

tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Verí-
me v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o po-
moc 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 0902 199
429 a 0905 737 790.

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

� Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Ob-
chodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

� Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej Li-
ga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite. His-
torickú, vlasteneckú literatúru bez politickej korekt-
nosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane Sve-
dectva. 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.

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Stanislav Koneãn˘, Bratislava 40 EUR
Ing. Ivan Uhlár, Trenãín 30 EUR
Zoltán Kulá‰ 50 EUR
Anastázia Kardo‰ová, Chynorany 10 EUR
Ing. Ivana Mravcová, Ivanka pri Dunaji 10 EUR
Viera Radíková, Svät˘ Jur 38 EUR
Elena Zelenayová, Bratislava 31 EUR
Mária Pitrová, Bratislava 8 EUR
Ida Nayová, Pezinok 8 EUR
Ing. Anton Ondrejka, Bratislava 18 EUR
Eduard Sládkoviã, Limbach 10 EUR
Anna Hudecová, Chorvátsky Grob 8 EUR
·tefan Filipoviã, Bernolákovo 8 EUR
Jozef âuraj, Îilina 50 EUR
âuãiaková, Îilina 6 EUR
Radoslava Rafaj, Îilina 4 EUR
Marián âerman, Nitra 15 EUR
Jozef Melek, Námestovo 30 EUR
Renáta âerveÀanová, Trenãín 52 EUR
Eva Habánková, Trenãín 16 EUR
Helena Ho‰táková, Trenãianská Teplá 10 EUR
Eva Janãová, Trenãín 10 EUR
·tefánia Krajãiová, Nem‰ová 10 EUR
Viera Kriváková, Trenãín 10 EUR
Eli‰ka Michalãíková, Trenãín 3 EUR
Melánia Rabinová, Trenãianské Teplice 4 EUR
Pavol ·andorfi, Trenãianská Teplá 6 EUR
AneÏka ·umichrastová, Trenãín 8 EUR
Ján Kulí‰ek, Trenãín 18 EUR
Vojtech Debnár, Trstená 1 EUR
Anna BidÏovská, Tvrdo‰ín 23 EUR
Magdaléne BrodÀanská, Îa‰kov 9 EUR
Jozef BrodÀansk˘, Doln˘ Kubín 5 EUR
Gustáv Hrabovec, Doln˘ Kubín 10 EUR
Margita Kováãová, Tvrdo‰ín 3 EUR
Anna Letrichová, Tvrdo‰ín 12 EUR
Mária Mi‰eje, USA 20 EUR
Pavol Turãina, Îa‰kov 6 EUR
Helena Záhorová, Bziny 10 EUR
Veronika Gregorová, âadca 8 EUR
Kvetoslav Gregor, âadca 5 EUR
Mgr. Zlatica Kri‰tiaková, âadca 5 EUR
MUDr. Mária ·pániková, Modra 8 EUR
Ján Hurban, Malacky 8 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

✞ Vo veku 84 rokov, 10. októbra 2018, zomrel Jozef KAREL z Bratislavy.
Bol dlhoroãn˘m  ãlenom poboãky PV ZPKO Bratislava mesto.

✞ Vo veku 93 rokov, 17. apríla 2019, zomrel ná‰ ãlen Roland Rudolf Ferdi-
nand BUDE z Buschhovenu. Pozostal˘m vyslovujeme úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

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

45 rokov
Anton PovaÏsk˘ ml., Îilina 19.5.1974

55 rokov
Ing. Peter Mercell, Zvolen 9.5.1964

60 rokov
Du‰an Gavaºa, Humenné 6.5.1959

65 rokov
Pavol Holubec, Îilina 15.5.1954
Ferdinand Moj‰, Bratislava 30.5.1954

70 rokov
Mária Bahnová, Lovãa 18.5.1949
Ondrej Drugda, Luãenec 6.5.1949
Ondrej Kurãík, Luãenec 1.5.1949

75 rokov
Anton Sládek, Klobu‰ice 11.5.1944
Rudolf Fusik, Kolaãín 17.5.1944

78 rokov
Melánia Komárová, Spi‰ská Nová Ves

18.5.1941

81 rokov
Jozef Dvorãák, Levoãa 17.5.1938

83 rokov
Milan Hric, Badín 17.5.1936

Ladislav Lenãe‰, Nitra 28.5.1936
Mária Mi‰eje, USA 25.5.1936

84 rokov
Oºga OstroÏlíková, Úºany nad Îitavou

2.5.1935
Margita Lukni‰ová, Nitra 27.5.1935
Anna ·lepecká, Záhor 10.5.1935

85rokov
Anna Maková, Heºpa 22.5.1934
PhDr. Katarína Mikulová, Bratislava

31.5.1934

86 rokov
Irena ·ranková, Veºk˘ Lapá‰ 8.5.1933

87 rokov
Marián Uhrík, Brusno 1.5.1932
Jozef Cahel, PovaÏská Bystrica 18.5.1932

88 rokov
Margita Bartoviãová, ·urany 30.5.1931

90 rokov
Viera Chylová, Banská Bystrica 24.5.1929
Eugénia Vyskoãilová, Bratislava 5.5.1929

91 rokov
Magdaléna Salvianová, Trnava 17.5.1928
BoÏena Zacharová, Bratislava 19.5.1928

99 rokov
Anna Vígla‰ská, Lutila 3.5.1920

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme
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