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Pol roka bez pitnej vody
Vojnové generácie, pokiaº

nepatrili do komunistickej
strany, sa nedokázali zmieriÈ
so stratou samostatného ‰tátu
a s boº‰evizáciou Ïivota. Vyví-
jali obmedzené aktivity, ute-
kali za hranice ‰tátu. ·tB ich
sledovala, takÏe neu‰li svojmu
osudu. Z kresÈanov a vlasten-
cov sa súdnym rozhodnutím
stali vlastizradcovia a nepria-
telia ºudovodemokratického
zriadenia. Ako preÏívali rodiny
politick˘ch väzÀov komuniz-
mu sa zhovárame s ãlenom
redakãnej rady Svedectva Ju-
rajom Vráblom.

Mali ste tri roky, vá‰ brat
deväÈ, keì pri‰li zatknúÈ vá‰ho
otca. Zostali vám nejaké spo-
mienky na túto udalosÈ? 

Keì sa môj otec vrátil z väzenia,
zaãal som sa váÏnej‰ie zaujímaÈ, za
ão vlastne bol odsúden˘. Ako je
známe, politickí väzni mali prísne
zakázané rozprávaÈ, ão sa dialo

v komunistick˘ch koncentraãn˘ch tá-
boroch. Keì uÏ cítil, Ïe sa jeho zdra-
votn˘ stav rapídne zhor‰uje a ja som
mu ustaviãne  kládol otázky t˘kajúce
sa tohto obdobia, zaãal písaÈ spo-
mienky. V nich opísal aj svoje zat˘ka-
nie. ,,V noci do môjho domu na Ber-
nolákovej ulici ã. 490 v Sabinove, kde
som b˘val so svojou rodinou, za-
búchali na okno príslu‰níci ·tátnej
bezpeãnosti: ’Otvorte nám vchodové
dvere. My sme príslu‰níci ·tB a Ve-
rejnej bezpeãnosti. Neznámi pácha-

telia vnikli do budovy po‰ty (otec bol
v tom ãase prednosta Po‰tového úra-
du v Sabinove) a potrebujeme s va-
‰ou súãinnosÈou  zariadiÈ potrebné
záleÏitosti na tvári miesta.’ Niã netu-
‰iaci, i‰iel som otvoriÈ bránu. V tom
momente vtrhla ·tB do predsiene by-
tu, hlavÀami samopalov namierili na
mÀa a paÏbami ma surovo strkali
z predsiene cez ob˘vaciu izbu do
spálne. Tam strhli z manÏelky perinu. 

Pokraãovanie na 10. strane

V popredí Juraj Vrábel v Banskej Bystrici poãas spomienky na Barbarskú
noc. Foto Eva Zelenayová
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Rok 2017 je ro-
kom dvoch v˘znam-
n˘ch storoãníc. Zása-
hu nadprirodzen˘ch
síl Dobra i zla, Boha
i diabla. Je to boº‰e-
vická revolúcia, kto-
rú sme v na‰ich kra-

joch poznali ako „Veºkú októbrovú
socialistickú revolúciu“ a zjavenie
Panny Márie vo Fatime. 

Trinásteho  júla 1917 uplynie  sto
rokov, keì Panna Mária hovorila vo
Fatime o Rusku: „Videli ste peklo,
kam idú du‰e úboh˘ch hrie‰nikov, le-
bo sa za nich nikto nemodlí. Vojna sa
skonãí, ale ak ºudia neprestanú urá-
ÏaÈ Boha, vypukne nová, e‰te hroz-
nej‰ia vojna za pápeÏa Pia XI. Keì
uvidíte noc osvetlenú neznámym
svetlom, vedzte, Ïe je to znamenie,
ktoré vám Pán Boh dáva. Îe ãoskoro
potresce  svet  za  jeho  zloãiny  voj-
nou, hladom, prenasledovaním Cirkvi
a Svätého Otca. Rusko roz‰íri svoje
bludy po celom svete vyvolávaním vo-
jen a prenasledovaním Cirkvi. Dobrí
ºudia budú muãení, Svät˘ Otec bude
veºa trpieÈ a rozliãné národy budú
zniãené...“

„Posolstvo z Fatimy je najdôleÏi-
tej‰ím BoÏím zásahom do dejín ºud-
stva od apo‰tolsk˘ch ãias,“ povedal
uÏ pápeÏ Pius XII., ktor˘ bol v Ríme
vysväten˘ za biskupa  13. mája 1917.
Ten cez Rádio Vatikán do Sovietskeho
zväzu v roku 1942 odkázal: „Panna
Mária, daruj pokoj národom, ktoré
rozdeºuje blud a nesvornosÈ, najmä
t˘m, ktoré voãi tebe prechovávajú
osobitnú úctu a kde nebolo domu,
v ktorom by s touto úctou nebola b˘-
vala prechovávaná tvoja ikona, teraz
moÏno skr˘vaná na lep‰ie ãasy...“ Aj
pápeÏ Pavol VI. zdôraznil v˘znam fa-
timsk˘ch zjavení svojou púÈou do Fa-
timy  na 50. v˘roãie zjavení - 13. mája

1967.  A v ten ist˘ deÀ vydal apo‰tol-
sk˘ list s názvom Signum magnum –
Veºké znamenie. Sú to prvé slová
z 12. kapitoly Apokalypsy sv. Jána,
ktoré nám hovoria o márnom boji
ãerveného draka so Îenou, ktorá mu
po‰liape hlavu.“ Spolu s pápeÏom,
ktor˘m nám pred ‰tyridsiatimi rokmi
(1977) dal samostatnú cirkevnú pro-
vinciu, pri‰iel vtedy do Fatimy aj bis-
kup Pavol Hnilica. Na vlastnej koÏi
skúsil prenasledovanie Cirkvi.

Naplno sa tieto súvislosti prejavili
13. mája 1981, keì na Kristovho ná-
mestníka Jána Pavla II. priamo pod je-
ho domom vystrelil Turek Ali Agãa.
Ná‰ ãlen, známy slovensk˘ jezuita, P.
·ebastián Labo (1931 – 2014) o t˘ch-
to súvislostiach napísal knihu Zabijem
pastiera (nem. orig. Das Attentat auf
dem Papst in Lichten Fatimas und in
der Schatten der Oktober Revo-
lution), ktorá existuje v ôsmich ja-
zykoch;  len  v slovenãine  jej  vy‰lo
103 000 kusov. Mnohí  ju máme do-
ma, môÏeme po nej s veºk˘m úÏit-
kom siahnuÈ aj dnes. Tretie fatimské
tajomstvo zverejnené 26. júna 2000
hovorí o biskupovi v bielom, ktor˘
kºaãí pod veºk˘m kríÏom, vypínajú-
com sa nad mestom pln˘m m⁄tvol
a následne je zabit˘ vojakmi ... PápeÏ
Franti‰ek sa 12. mája 2017 na svojej
púti vo Fatime oznaãil za „biskupa
v bielom“... 

„Za t˘m v‰etk˘m je diabol“, po-
znamenal raz na raÀajkách v lete
1985 na adresu atentátu pápeÏ Ján
Pavol II. A diabol  zúri aj dnes, v 21.
storoãí, keì nás balamutí o právach
LGBTI, o rodovej rovnosti a povzbu-
dzuje budovaÈ svet bez Boha.

Po náv‰tevách pápeÏov vo Fatime
– poãnúc Pavlom VI. (1967), cez tri sv.
Jána Pavla II. (1982, 1991, 2000), Be-
nedikta XVI. (2010) aÏ po tohtoroãnú
pápeÏa Franti‰ka vidíme, Ïe Kristovi

Námestníci berú prosby a Ïiadosti
Panny Márie vo Fatime váÏne. A ak
tak konajú hlavy Katolíckej cirkvi, je
na‰ou povinnosÈou ich  v tom nasle-
dovaÈ. Aj nás, politick˘ch väzÀov, ktorí
sme boli s Pravdou pre Krista a za
Krista, konfrontovaní na v˘sluchoch
i vo väzniciach. Preão bol zavret˘ bis-
kup Ján Vojta‰‰ák? Preão bol pred se-
demdesiatimi rokmi popraven˘ ná‰
prv˘ prezident, kÀaz Jozef Tiso? Preão
bol zavret˘ tajn˘ biskup Ján Ch. Ko-
rec? Zoznam by mohol pokraãovaÈ
a zabral by celé ãíslo a neviem, ãi by
nemuselo vyjsÈ na pokraãovanie.

V roku 1917 sa udiala v Rusku
októbrová revolúcia, ktorá znamenala
zaãiatok najväã‰ieho teroru v dejinách
ºudstva. Rusko skutoãne roz‰írilo nie-
len blud ateizmu, ale i násilie ko-
munizmu do celého sveta. Pracovné
tábory, väzenia, gulagy, prenasledo-
vanie Cirkvi. Boj dobra a zla prebie-
hal na v‰etk˘ch úrovniach v celom
svete. Dnes vieme, Ïe Rusko bolo
zneuÏité silami, ktoré majú svoj
pôvod v hadovi z raja, ktor˘ ‰epkal
Adamovi a Eve: „Budete ako Boh“.
A ãlovek aj v 20. a v 21. storoãí je ná-
chyln˘ tomu uveriÈ. Dôsledky spoloã-
nosti bez Boha sú katastrofálne.

Preto mohol Benedikt XVI. v roku
2010 vo Fatime pln˘m právom pove-
daÈ: „Klamal by sám seba ten, kto by
si myslel, Ïe prorocké posolstvo Fati-
my je ukonãené. V Àom oÏíva BoÏí
zámer, ktor˘ sa p˘ta od poãiatku ãlo-
veka: «Kde je tvoj brat Ábel? (…) Hlas
krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme
ku mne.» (Gn 4, 9) âlovek dokázal
spustiÈ kolobeh smrti a hrôzy, ale za-
staviÈ ho nedokáÏe...“

Na‰Èastie je tu prísºub Panny Má-
rie: Napokon Moje Nepo‰kvrnené
srdce zvíÈazí! 

ThDr. Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO
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Pripomíname si dve storočnice



STOP oÏivovaniu
totalitného systému,
STOP ospravedlÀova-
niu zloãinov komuniz-
mu, STOP heroizova-
niu boº‰evikov a ko-

laborantov reÏimu podieºajúcich sa
na  zloãineckom systéme, ktor˘ po-
ru‰oval vlastné zákony, ºudské prá-
va a slobody, STOP sociálnej a his-
torickej demagógii poru‰ujúcej 
súãasné platné zákony, STOP
príbuzn˘m ºavicovo extrémistick˘m
ideológiám marxizmu, neomarxiz-
mu, multikulturalizmu, genderizmu.

Dejiny sa nemôžu vrátiť späť 
Jedno je isté: dejiny nemoÏno

vrátiÈ späÈ, ale staré ãasy v novom ‰ate

- totalitná, na nové odtiene novo
premaºovaná ãervená ideológia, auto-
ritatívne spôsoby, (auto)cenzúra, dé-
mon (povinného) súhlasu a iné to-
talitné praktiky vyluãujúce názorovú
opozíciu, potláãajúce sofistikovan˘mi
spôsobmi základné, ústavou garanto-
vané slobody a práva sa dajú oÏiviÈ
nov˘mi, aktuálne „angaÏovan˘mi“ ãi
„progresívnymi“ spôsobmi a aj pro-
pagandisticky zdôvodniÈ ma‰inériou
médií  hlavného prúdu.

Îiaº, politickí väzni v kºúãovom ob-
dobí prechodu od socializmu k demo-
kracii nedokázali presadiÈ dôslednú
oãistu politického, verejného, akade-
mického a mediálneho priestoru od
komunistov a ich ideológie. Od roku
1990 tak trvá tich˘ a systematick˘

návrat nielen t˘chto praktík, ale aj ex-
súdruhov, obliekajúcich si nové neo-
marxistické ‰aty, dokonca reprezentu-
júcich ‰tát v najvy‰‰ích funkciách. Îiaº,
po studenej vojne a páde komunizmu,
nedo‰lo v spoloãnosti k rovnako dô-
slednej dekomunizácii ako sa uskutoã-
nila denacifikácia po II. svetovej vojne. 

S prehlbovaním krízy a roztvára-
ním noÏníc sociálno-ekonomickej ne-
spravodlivosti (nevyváÏená participácia
na prerozdeºovaní bohatstva) dokonca
dochádza ãoraz viac k ospravedlÀova-
niu, ãi dokonca k heroizovaniu nielen
b˘valého totalitného reÏimu, ale aj
k zvelebovaniu b˘val˘ch funkcionárov
tohto „zloãineckého“ systému. 

Pokraãovanie na 4. strane
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Pohyb v kruhu si veºmi dobre pamätajú
politickí väzni komunizmu. Na väzenskom
dvore to  bola jediná forma  vychádzky s ne-
beskou klenbou nad hlavou. Ale metaforic-
ky vyjadren˘  pohyb v kruhu má aj in˘
v˘znam. Nech je kruÏnica akokoºvek veºká,

vÏdy sa ãlovek vráti do miesta, odkiaº vy‰iel. Îivot okolo nás
nám ponúka dostatok dôkazov o tejto veãnej pravde. 

Eufória z roku 1989 veºmi skoro vyprchala. Roztváranie
sociálnych noÏníc upriamilo pozornosÈ na existenãné potre-
by ºudí. Byty, práca, zdravotníctvo, ‰kolstvo ... osobná
sloboda sa stali samozrejmosÈou. Ústavn˘ ãlánok 4, ktor˘
zabezpeãoval vedúcu úlohu komunistickej strany v spo-
loãnosti bol minulosÈou. R˘chlo sa zabudlo na Ïivot pod dik-
tátom komunistickej ideológie. Ak bol ãlovek ochotn˘ spo-
lupracovaÈ s reÏimom, mal sa dobre. Kto sa vzoprel, komu
sa nepáãilo prenasledovanie za názor, za túÏbu po Ïivote na
slobode, ten platil. E‰te aj koncom osemdesiatych rokov
minulého storoãia  reÏim prenasledoval svojich odporcov.
Sledoval ich, paralyzoval. V minulom ãísle sme spomínali na
brutálne zavraÏdeného kÀaza ·tefana Poláka. Nebol jedin˘. 

Osobná sloboda bola to najcennej‰ie, ão sme v roku
1989 získali. IbaÏe vynorili sa Hríbovia, Havranovia a rozvet-
ven˘ mimovládny sektor, ktorí opäÈ, aj bez ãlánku 4 v Ústa-

ve, zaãali diktovaÈ obyvateºstvu, ak˘ názor je správny.
Najskôr sa vyãlenili zo spoloãnosti ako tí slu‰ní. Nasledovalo
nálepkovanie  nacionalisti, politickí nekorektní, extrémisti,
fa‰isti... Objavil sa  Ján Benãík, oficiálny doná‰aã oponentov
uÏ zasa jedinej pravdy. Jeho ãinnosÈ ocenila mimovládna
organizácia Aliancia Fair-play i prezident republiky Andrej
Kiska. Podºa Denníka N „viac neÏ dva roky sleduje správanie
slovensk˘ch neonacistov, extrémistov, kon‰pirátorov, ako aj
Ïoldnierov bojujúcich na Ukrajine. Benãík sleduje statusy
alebo komentáre na Facebooku a podrobne sleduje slo-
venské, ruské aj anglické zdroje. Uverejnil uÏ asi 60 ãlán-
kov“.

Benãíkove ãlánky v‰ak najviac dokáÏe  oceniÈ Národná
kriminálna agentúra (NAKA). Aktivity Benãíka vzbudzujú
odpor slobodymyseºn˘ch ºudí a nejeden mu to dáva najavo.
A ão Benãík? „V kaÏdom prípade si pre istotu v‰etky
vyhráÏky a uráÏky, ktoré sa ku mne dostanú, podrobne ma-
pujem a odkladám. Sú ich desiatky. Niektorí ‚hrdinovia‘
majú anonymné nicky a boli by prekvapení, ako ºahko sú
zistiteºné ich skutoãné mená,“ prezradil  médiám Benãík
v marci tohto roku. 

Benãík je síce známy, ale bez politickej objednávky by
nemal ‰ancu uspieÈ. Ak by sme v‰ak uviedli, kto sú tí, ão
znovu vnucujú spoloãnosti svoje videnie sveta, zrejme by
sme sa nevyhli trestnému stíhaniu. Ak teda mali niektorí
politickí väzni návrhy, zru‰iÈ organizáciu  politick˘ch väzÀov,
lebo uÏ nie je potrebná... zjavne sa m˘lili. Zabudli na princíp
kruhu. Eva Zelenayová

‰éfredaktorka 

SLOVO SVEDECTVA

Pohyb v kruhu

STOP KOMUNIZMU 
a TOTALITNÝM PRAKTIKÁM



Pokraãovanie z 3. strany
Primárne nejde o minulosÈ, ale

skôr o prítomnosÈ – zabrániÈ ìal‰iemu
postupu modern˘ch ideológií ‰íriacich
sa tentoraz zo západnej Európy
a praktikám nielen v médiách hlavné-
ho prúdu, ale aj v legislatívnej a politic-
kej oblasti, ktoré demokraciu a slobo-
du chytajú do osídiel moci, zniÏujú
‰tandardy dosiahnut˘ch slobôd a práv,
vrátane najzákladnej‰ieho práva na
slobodu prejavu.

Organizácie b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov by preto v zmysle svojej pôsob-
nosti a nenahraditeºnej skúsenosti
v odovzdávaní posolstva ìal‰ím gene-
ráciám mali zaujaÈ k t˘mto „trendom“
jasné a nekompromisné stanovisko
v podobe v˘zvy na zastavenie neoko-
munistick˘ch a dokonca neprípustn˘ch
ideologick˘ch (neomarxizmus, multi-
kulturalizmus, genderizmus) praktík
v spoloãnosti. Mala by nás k tomu
viesÈ vôºa chrániÈ skúsenosti,  historic-

kú pamäÈ pre mladé a budúce generá-
cie i pamiatku t˘ch, ktorí ohrozením
vlastn˘ch Ïivotov, osobnej slobody, ka-
riéry a rodín  bojovali poãas komunis-
tickej totality  v ére studenej vojny za
vlasÈ, bránili hodnoty slobody, viery,
identity, demokracie, pravdy, spravod-
livosti a vzdorovali zloãineckej totalit-
nej ideológii komunizmu.

Musíme aj v záväzku k nov˘m
generáciám mlad˘ch ºudí, ktorí ne-
zaÏili éru komunizmu pripomenúÈ,
Ïe protikomunistick˘ odboj bol pokra-
ãovaním národného boja za národnú
a obãiansku slobodu a Ïe komunistic-
k˘ reÏim poru‰oval základné princípy
demokratického právneho ‰tátu; me-
dzinárodné zmluvy aj svoje vlastné zá-
kony; zneuÏíval na prenasledovanie
obãanov mocenské nástroje, a to naj-
mä - popravoval, vraÏdil a Ïalároval ich
vo väzniciach a táboroch núten˘ch
prác, pri vy‰etrovaní a v dobe Ïalárova-
nia pouÏíval brutálne metódy vrátane

fyzického a psychického muãenia;
zraÀoval a usmrcoval obãanov pri po-
kusoch o útek do cudziny; násilne
zadrÏoval predstaviteºov, ãlenov cirkví
alebo náboÏensk˘ch spoloãností v sú-
streìovacích táboroch; násilne vysÈa-
hoval obãanov; bránil im slobodne vy-
cestovaÈ do zahraniãia a taktieÏ vrátiÈ
sa späÈ do svojej vlasti; zneuÏíval ne-
pohodln˘ch obãanov na v˘kon vojen-
skej sluÏby v Pomocn˘ch technick˘ch
práporoch na neobmedzenú dobu
a na dosiahnutie svojich cieºov neváhal
páchaÈ zloãiny, umoÏÀoval ich bez-
trestné páchanie a poskytoval ne-
oprávnené v˘hody a ochranu t˘m,
ktorí sa na zloãinoch a perzekúciách
podieºali...

Preto s váÏnym znepokojen˘m
iniciujeme v˘zvu STOP KOMUNIZMU
A TOTALITN¯M PRAKTIKÁM!

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO

NA AKTUÁLNU TÉMU
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STOP KOMUNIZMU 
a TOTALITNÝM PRAKTIKÁM

Agátka Fi‰erová, Eva Sopóciová, Jana Vere‰ová a predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová nav‰tívili
v nitrianskej nemocnici svojho maróda Lacka Solára a popriali mu r˘chle uzdravenie a skor˘ návrat medzi ne. (al)



V obci Likavka sa v prvú májovú nedeºu uskutoãnil  1.
roãník Organového memoriálu Leopolda ·idu, zanieteného
organistu a dirigenta, ktor˘ pôsobil aj v tejto obci. Koncert
otvorili mladí umelci z Banskej Bystrice pôsobiaci v katedrále
sv. Franti‰ka Xaverského - sopránistka Anna Cigancová, sa-
xofonista Matej Novák, huslistka Jana Macíková a flautistka
Sa‰a Volentierová. Na orgáne sprevádzal Matú‰ Kucbel. V li-
kavskom  kostole sv. Juraja sa Leopold ·ida  priãinil o stavbu
nového organa.   V máji uplynulo 15 rokov od jeho smrti.  

OsobnosÈ Leopolda ·idu sa pomaly vytráca z pamäte
súãasníkov. Práve jemu v‰ak môÏeme na poli rozmachu cir-
kevnej hudby vìaãiÈ za veºa. Aj napriek neºahkému Ïivotné-
mu príbehu, keì bol v ãase komunizmu nespravodlivo odsú-
den˘ na 25 rokov väzenia a núten˘ch prác v jáchymovsk˘ch
baniach, s podlomen˘m zdravím dokázal zanietene pracovaÈ
na pozdvihnutí cirkevnej hudby na Slovensku. 

Îivotn˘m mottom Leopolda ·idu bolo: „Bohu patrí len
to najlep‰ie“. T˘mto heslom sa cel˘ Ïivot riadil. Vypracoval

vôbec prvé osnovy pre v˘uãbu organa a cirkevnej hudby na
hudobn˘ch ‰kolách schválené Ministerstvom ‰kolstva SR.
Bol aktívnym a zanieten˘m organistom, dirigentom,
publicistom, hudobn˘m pedagógom, skladateºom, upravo-
vateºom 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. 

ZaujímavosÈou koncertu bolo, Ïe interpreti sa pri zosta-
vovaní hudobného programu in‰pirovali liturgick˘mi obdo-
biami.  Koncert sa zaãal skladbami veºkonoãného obdobia,
pokraãoval cezroãn˘mi skladbami obohaten˘mi o marián-
ske. Cez skladby z obdobia adventu, Vianoc a pôstu na zá-
ver opäÈ zazneli skladby spájajúce sa s Veºkou nocou. Aj
dramaturgiou koncertu pripomenuli organizátori  v‰estran-
nosÈ a umeleckú i duchovnú hodnotu práce znamenitého
organistu, dirigenta, pedagóga a organizátora duchovo-
umeleckého Ïivota Leopolda ·idu. (ts)

V˘roãná ãlenská schôdza Regionálnej poboãky PV
ZPKO v Trebi‰ove sa uskutoãnila aÏ 10. mája. Hoci poboãka
eviduje 18 ãlenov, schôdze sa zúãastnili len ‰iesti. Preto
schôdza bola uzná‰ania neschopná a neprijali na nej Ïiad-
ne uznesenie.  Na schôdzi sa zúãastnil predseda RO PV
ZPKO v Ko‰iciach ·tefan Novák, ktor˘ kon‰tatoval, Ïe úãasÈ
je dôsledkom vysokého veku ãlenskej základne a Ïe ‰tafetu

musia ìalej niesÈ rodinní príslu‰níci politick˘ch väzÀov
a sympatizanti protikomunistického odboja. Napriek nízkej
úãastí sa prítomní dohodli na jednom delegátovi nadchád-
zajúceho snemu organizácie. Na schôdzi si podala prihlá‰-
ku za ãlenku  PV ZPKO pani Marta Dzúrová z Trebi‰ova,
ktorá pomohla schôdzu zorganizovaÈ.

Mikulá‰ Tóth
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Nezabúdajú
Na cintoríne v Bá-

be 2. mája poloÏili
kvety dvom sestrám
Jolane a ·tefánii Bo-
Ïíkov˘m ãlenky nit-
rianskej poboãky PV
ZPKO.  Pri zapálen˘ch
svieãkach spomínali
ako vÏdy pekne spolu
chodili na schôdze or-
ganizácie politick˘ch
väzÀov. Tichou mod-
litbou sa s nimi rozlú-
ãili predsedníãka AlÏ-
beta Loudová a ãlen-
ky poboãky Agáta
Fi‰erová, Eva Sopó-
ciová a Jana Vere‰o-
vá. (al) 

Nezabúdajú na Leopolda Šidu

V Trebišove bez uznesenia



Z trenãianskej regionálnej organi-
zácie PV ZPKO pri‰la nedávno strohá
správa: „V januári sme sa zi‰li v Ilave,
aby sme vin‰ovali k jubileu 80 rokov Ïi-
vota pani Hedvige Slivkovej. ëakujeme
jej za obetavú prácu predsedníãky po-
boãky Ilava, PovaÏská Bystrica a Pú-
chov a Ïeláme jej veºa zdravia a BoÏie-
ho poÏehnania do ìal‰ích rokov Ïivo-
ta. Na v˘roãnej ãlenskej schôdzi sa
vzdala funkcie predsedníãky, ale zostá-
va vo v˘bore.“

K poìakovaniu za niekoºkoroãnú
organizátorskú prácu v PV ZPKO sa
pripája aj vedenie organizácie a ãaso-
pisu Svedectvo. Nedá sa na pár riad-
koch zhrnúÈ, ão v‰etko sa skr˘va za
prácou s ºuìmi, navy‰e, keì väã‰ina
ãlenov dosiahla úctyhodn˘ vek. Koºké-
mu tápaniu, strácaniu nádeje musela
pani Slivková ãeliÈ, aby organizácia zo-
stala ÏiÈ. Koºko nepochopenia zdolaÈ,
aby jej práca mala zmysel. V rozhovore

pre Svedectvo na otázku, ão si sºubo-
vala od nového reÏimu povedala:
„Myslela som, Ïe politickí väzni sa
lep‰ie chytia slobody, príleÏitosti.
Îe nedovolia, aby hneì kaÏd˘
odpú‰Èal. Spravodlivé predsa je, Ïe
keì niekto nejak˘m spôsobom

inému ublíÏi, mal by to nahradiÈ,
zmierniÈ krivdu. Veì nám, politic-
k˘m väzÀom, sa doteraz nikto ani
len neospravedlnil.“ 

Funkciu síce Hedviga Slivková odo-
vzdala, ale zostáva s nami. ëakujeme.

(hh, ez)

Ako pripomína duchovn˘ na‰ej or-
ganizácie Ján Ko‰iar, tohto roku si svet
pripomína dve v˘znamné storoãnice.
Sto rokov od Veºkej októbrovej revolú-
cie a sto rokov od fatimsk˘ch zjavení.
V na‰ej organizácii sme si 22. mája pri-
pomenuli aj sto rokov od narodenia
pani Terézie Hermanovej zo Sv. Jura.
Oslava sa zaãala v nedeºu 21. mája.

Zúãastnila sa sv. om‰e venovanej práve
jej Ïivotnému jubileu. Priviedla na svet
deväÈ detí, z toho sedem sa doÏilo do-
spelosti.  Na narodeninovej torte svieti-
li dve svieãky pri menách dvoch detí,
ktoré uÏ nie sú medzi Ïiv˘mi. Syn Jozef
a dcéra Eleonóra sú ãlenmi na‰ej orga-
nizácie. 

Pani Terézia cel˘ Ïivot preÏila vo

Sv. Jure, kde e‰te ako osemdesiatroã-
ná robila ÈaÏké práce vo vinohrade.
Napriek tomu alebo práve preto jej zo-
stal Ïivotn˘ optimizmus. V kruhu svo-
jich blízkych spomínala na mladosÈ, na
lásku, ktorú dodnes rozdáva priehr-
‰tím. „Nie, zajtra nechoìte za mnou,
to budem e‰te napitá“, so smiechom
odbila ponúkajúcich sa na náv‰tevu.
Ako sa doÏila vysokého veku pri rela-
tívne dobrom zdraví a du‰evnej vyrov-
nanosti? Veºa pracovala. JedenásÈ
rokov vstávala za svitania obriadiÈ do-
bytok v JRD a odtiaº rovno do vinohra-
du. Prijala Ïivot, ak˘ sa jej ponúkal
a s láskou sa venovala rodine. Nielen
syn Jozef sa nedokázal poddaÈ komu-
nistickému reÏimu, aj jej manÏel bol
prenasledovan˘ komunistick˘m reÏi-
mom. B˘valého v˘pravcu posunul aÏ
k lopate. Îivotnú silu pani Hermanovej
a energiu jej dodávala viera v Boha. 

Krásny Ïivot, lebo ho preÏila v lás-
ke a nádeji. BlahoÏeláme!

Vedenie PV ZPKO 
a redakcia Svedectvo
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Odovzdala štafetu

Îivio pani Hermanovej

Hedviga Slivková (druhá zºava) medzi gratulantmi. Foto Eva Zelenayová

V strede pani Terézia so svojimi deÈmi. Foto Eva Zelenayová



Obesili kati kÀaza a muãeníka, 
hrdinu zavraÏdili podliaci. 
Du‰a nám vzlyká, aj srdce nám vzlyká, 
bráÀme si na‰u pravdu, bratia Slováci!

Plaã zvonov v súmraku dní kvíli a stená,
ohavná pohana muãí nás ako mor.
Nie, nedajme sa vrahom zgniaviÈ na kolená,
v hrudi a v ústach vzpína sa mocn˘ vzdor.

V smutnom zástupe komu du‰a nechveje sa?
Snáì zláme nás Èarcha sæz, Ïiaº a náreky?
Ach, oprime slovenskú biedu o nebesá,
jediná nádej ná‰ Boh naveky.

My v‰etci spolu, v‰etci verne spolu. 
Okovy zloby rozlám, dobr˘ BoÏí Duch.
Zloãincom nedajme sa ubiÈ, ani bôºu,
vyhoìme ich na ostr˘ tatransk˘ vzduch.

ZaÈaté päste pália ako plameÀ.
Protesty, búrte krv mestám a dedinám!
Nad otvoren˘m hrobom vernosÈ prisaháme
na v‰etko, ão je sväté nám.

BáseÀ uverejnil ‰tudentsk˘ ãasopis Nástup v lete 1947.
âasopis vydávali ‰tudenti Hviezdoslavovho krúÏku Gymnázia
v Nov˘ch Zámkoch pod vedením dp. dr. V‰evlada Gajdo‰a,
profesora na gymnáziu. A ‰írili ho ‰tudenti po celom
Slovensku. âasopis mal kresÈansk˘ a národn˘ obsah. Pravou

rukou profesora Gajdo‰a bol Ladislav Javorsk˘, ãerstv˘ ma-
turant gymnázia. Komunistická polícia v septembri 1947
uväznila vy‰e 170 ‰tudentov a ich spolupracovníkov. V roku
1947 to bola druhá veºká vlna odporu a zat˘kania. Prvá vlna
odporu proti nastupujúcemu komunistickému bezpráviu sa
uskutoãnila v apríli 1947 po poprave prezidenta prvej Slo-
venskej republiky dr. Jozefa Tisu. V septembri 1947 zatkla
polícia  najmä ‰tudentov stredn˘ch ‰kôl zo Îiliny, Nov˘ch
Zámkov, Kremnice, Banskej ·tiavnice, atì. Vy‰etrovala vy‰e
700 obãanov. 

Zo Strednej lesníckej ‰koly v Banskej ·tiavnici odvliekli
a uväznili 14 ‰tudentov maturitného a predmaturitného
roãníka. Pätnásty unikol. Ukr˘val sa sedem rokov vo svojom
rodnom kraji na Horehroní. Objavil sa aÏ po smrti Stalina
a Gottwalda v roku 1953. Pamätná tabuºa in‰talovaná v ‰ko-
le v Banskej ·tiavnici pripomína súãasn˘m ‰tudentom a pro-
fesorom roky komunistického násilia. 

Svojou ãinnosÈou sme my, ‰tudenti, prejavili ostr˘ odpor
proti nastupujúcemu reÏimu komunistického bezprávia, útla-
ku, protináboÏenského boja, diktatúry. V nasledujúcich
mesiacoch i rokoch sme podstúpili mnoho utrpenia vo väzni-
ciach, v táboroch núten˘ch prác, v PTP a prenasledovanie aj
na‰ich rodín. Napriek drsn˘m príkoriam sme zostali verní
vzne‰en˘m my‰lienkam kresÈanstva, obãianskej a národnej
slobody a obetavosti pre dobro, pravdu, spravodlivosÈ. ëaku-
jeme Bohu za jeho vzácny dar – samostatn˘ ‰tát. Chceme ho
chrániÈ a budovaÈ v duchu zmierenia a spolupráce v‰etk˘ch
obãanov. V pevnej jednote pre dobré dielo. Na duchovnom
základe kresÈanského uãenia, verní dediãstvu sv. Cyrila a Me-
toda a na‰ich obetav˘ch národovcov. Július Homola
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âo du‰a veãer v tichu vyprosieva,
prchá ako letn˘ sen za svitania,
a keì aj Ïije v srdci deva, 
jej oãi uÏ ma nerania.

Priezraãné noci dnes nás budia,
vyzvedaã – mesiac nad domcami dediny,
Ïmurkajú oãi hviezd ako ºudia
so znameniami tajn˘mi.

Chveje sa na‰a mladosÈ biela
v tí‰ine dní a nocí – v˘hraÏnej, 
tieÀ nástrahy nás obostiera
a strach a úzkosÈ z nej.

Zlovestné mraãná Slovensko stra‰ia,
‰krtí nás temné tu‰enie.
Aká dozrie budúcnosÈ na‰a?
Akú zlotu nám priÏenie?

Tak bdiem tu sám a du‰a sama
t⁄pne v podivnom dojatí.
Pros Boha, drahá mama, mama, 
nech nás zl˘ víchor neschváti. 

Pri Hrone, august 1947, 
uverejnil mesaãník SSV PlameÀ,

september 1947

Uverejňujeme ukážky z tvorby Júliusa Homolu. Hoci básne vznikli
pred sedemdesiatimi rokmi, opäť začínajú byť aktuálne

Komu duša nechveje sa?

Predtucha (·tudenti pred zatknutím)

(Kremnica, na jar 1947)



Koniec prvej svetovej vojny prinie-
sol so sebou rozklad Rakúsko-Uhor-
skej monarchie. Ujarmené národy za-
ãali uplatÀovaÈ princíp samourãova-
cieho práva a odpútavali sa spod
rakúskej a maìarskej nadvlády. Slo-
váci to urobili 30. októbra 1938 v Tur-
ãianskom Sv. Martine známou dekla-
ráciou, ktorou rozviazali tisícroãné
zväzky s Maìarmi a rozhodli sa pre
spoluÏitie s bratsk˘m ãesk˘m náro-
dom. 

Maìari sa len veºmi ÈaÏko zmie-
rovali s my‰lienkou straty Slovenska.
K˘m vláda M. Károlyiho sa usilovala
zachraÀovaÈ celistvosÈ územia sväto‰-
tefanskej koruny diplomaticky, jej re-
voluãná nástupkyÀa, boº‰evická vláda
Bélu Kúna, ktorá sa ujala moci 21.
marca 1919, sa pokúsila obnoviÈ
hranice predvojnového Uhorska vo-
jensky. Obviniac praÏskú vládu, Ïe jej
vojsko poru‰uje demarkaãnú ãiaru,
zaãala koncom mája 1919 vojensk˘
útok na juÏnej hranici mladého ‰tátu. 

Maìarská boº‰evická armáda
r˘chlo a ºahko vytlaãila slabé a neskú-
sené ãesko-slovenské vojenské jed-
notky (ktor˘m velil taliansky generál
Piccione) z juÏného i v˘chodného Slo-
venska: 30. mája vstúpila do Luãenca,
2. júna do Nov˘ch Zámkov, 6. júna do
Ko‰íc.  Jej postup sa stretával len s ne-
patrn˘m odporom, pretoÏe ºud na
Slovensku bol uÏ unaven˘ z vojny
a ani v ãesk˘ch zemiach nebolo bojo-
vého nad‰enia. Ferdinand Peroutka
v svojom diele Budování státu pí‰e:
„Vefiejné mínûní v âechách dlouho se
pokou‰elo novou válku vÛbec ignoro-
vat. âechové tehdy pfiedstavovali vzor
národa nebojovného.“  

Maìarské boº‰evické vojsko r˘ch-
lo okupovalo takmer dve tretiny Slo-
venska. V tomto politickom chaose
a v revoluãnom vrení sa 16. júna
1919 odohrala v Pre‰ove mimoriadna
udalosÈ: „slovensk˘ proletariát“ na
verejnom zhromaÏdení „na Hlavnej

ulici pred (hotelom) âernym orlom“
demon‰tratívne proklamoval odtrhnu-
tie Slovenska od ãesk˘ch krajín. Od
„ãesk˘ch imperialistov oslobodené“
Slovensko sa vyhlásilo za Slovenskú so-
vietsku republiku, známej‰iu pod náz-
vom Slovenská republika rád, alebo
Slovenská radná republika. Jej „pre-
zident“ Janou‰ek oznamoval do Prahy:
„Dne‰ním dnem vyhlásil proletariát na
Slovensku republiku rad; ujmuli jsme
se moci, opírajíce se o dûlníctvo
a ozbrojenou radu proletariátu.“

Túto agresívnu akciu, ktorej prvo-
rad˘m cieºom bol násilne zmeniÈ po-
litick˘ v˘voj a vrátiÈ Slovensko pod
maìarskú nadvládu, socialistická
historiografia vyhlasovala za jednu
z najslávnej‰ích kapitol na‰ich dejín.
ªubomír Lipták to pokladal za „jedi-
neãn˘ pokus postaviÈ sa do prv˘ch
radov svetovej avantgardy v na‰ich
dejinách“ a viacerí jeho kolegovia bu-
dovali svoju vedeckú kariéru na glori-
fikácii tejto udalosti (M. Vietor, ª. Ho-
lotík a ìal‰í).

Nebol to v‰ak „jedineãn˘“, ale
posledn˘ pokus obnoviÈ pôvodné hra-
nice predvojnového Uhorska pod fir-
mou svetovej revolúcie. Povedal to
celkom nezakryte Béla Kún v svojom
prejave v Ko‰iciach 10. júna 1919:
„My boº‰evici sme za integritu Uhor-
ska. Nijaká zmena hraníc nás neuspo-
kojí, my chceme Uhorsko celé.“

Slovákov stál tento pokus veºké
obete a spôsobil veºké hmotné ‰kody.
ªud dobre prehliadol zámery boº‰evi-
kov a hromadne ich odmietol. Poden-
ková Slovenská republika rád nezíska-
la k spolupráci ani jedného známej‰ie-
ho slovenského intelektuála alebo
národného pracovníka. Jej „preziden-
tom“ bol âech Antonín Janou‰ek a jej
„vláda“ pozostávala z Maìarov, ma-
ìarónov a dvoch-troch podveden˘ch
Slovákov. Vìaka v˘skumu na‰ich
marxistick˘ch historikov poznáme aj
ich mená: Antonín Janou‰ek, Ferenc

Fehér, Ernest Pór, Gustáv Fleischner,
Jozef Csapai, Lajos Jakab, Szamuel
Csapó, ·tefan Stehlík, Ján Vavrica,
Jozef Varecha, ·tefan MokráÀ. Ich
vladárenie trvalo dva t˘Ïdne a ich
mená sa v ìal‰ích dejinách Slovenska
uÏ neobjavujú.

Postupne sa podarilo zorganizo-
vaÈ úãinnej‰iu obranu a velenie ãesko-
slovenského vojska prebral francúzsky
generál Maurice Pellé. Vojnu v‰ak
prakticky ukonãil diplomatick˘ zásah
západn˘ch dohodov˘ch veºmocí. DÀa
15. júna poslali  Kúnovi veºmi tvrdé
ultimátum, pod hrozbou ktorého sa
maìarská armáda musela stiahnuÈ za
demarkaãnú líniu, ako ju vymedzila
mierová konferencia v ParíÏi. 

Takto skonãil vpád maìarsk˘ch
boº‰evikov a takto zanikla aj Sloven-
ská republika rád. Materiálne ‰kody
a straty na Ïivotoch spojené s touto
ne‰Èastnou epizódou boli veºké
a podºa úradn˘ch záznamov padlo
1018 slovensk˘ch a ãesk˘ch vojakov.
Fakticky v‰ak ani jedna z bojov˘ch
strán nemôÏe hovoriÈ o víÈazstve.

Táto katastrofa mala v‰ak aj klad-
né dozvuky v tom zmysle, Ïe ur˘chlila
národno-uvedomovací proces, najmä
na v˘chodnom Slovensku. Svojím
správaním, v˘strednou propagandou
a revoluãn˘mi v˘ãinmi boº‰evické voj-
ská nielenÏe nevyvolali proletársku re-
volúciu, ale ju slovensk˘m ºuìom na
dlhú dobu zo‰klivili. E‰te dôleÏitej‰ie
následky mal boº‰evick˘ vpád na
zm˘‰ºanie maìarskej a maìarónskej
burÏoázie, ktorá spoãiatku prijímala
Kúnov˘ch vojakov ako osloboditeºov.
Zo svojho nad‰enia v‰ak r˘chlo vy-
triezvela, keì revoluãn˘ proletariát
zaãal s Àou zachádzaÈ ako so svojim
triednym nepriateºom. Tu dosiahli
maìarskí boº‰evici to, o ão sa tak hú-
Ïevnate usilovali budovatelia nového
âesko-Slovenska, t.j. odbúranie pro-
hungaristického zm˘‰ºania. Po od-
chode Kúnov˘ch vojsk vo v‰etk˘ch
vrstvách obyvateºstva prevládalo pre-
svedãenie, Ïe za dan˘ch okolností
spoluÏitie s âechmi je pre nás nie
jednou z alternatív, ale v tom ãase
jedinou realistickou moÏnosÈou.

Franti‰ek Vnuk 
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Slovenská sovietska 
(„radná”) republika



S mal˘m  oneskorením, ale predsa sa v má-
ji uskutoãnili dve v˘znamné a dôstojné konfe-
rencie venované  jubilantovi na listine UNESCO
Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. V starej budove
Národnej rady SR - veì bol prv˘m predsedom
SNR -  a neskôr aj na pôde Univerzity Komen-
ského. Vzápätí na bratislavskej Univerzite Ko-

menského sa uskutoãnila  medzinárodná konferencia na veºmi
závaÏnú tému „Sorties de guerres - UkonãiÈ vojnu: Od napo-
leonsk˘ch vojen po druhú svetovú vojnu“. Popri slovensk˘ch
organizátoroch a predná‰ateºoch Bohumile Ferenãuhovej a Mi-
chalovi K‰iÀanovi, mali mimoriadne zastúpenie  hlavne fran-
cúzski, ale aj ìal‰í zahraniãní historici. Veºmi prekvapilo, Ïe
o skvelé vystúpenia Antoina Marésa, Stéphane Audin-Rouze-
aua, Etienne Boisserieho ãi Roberta Franka, aktívne pracujú-
cich v rámci slovensko-fancúzsko-ãeskej historickej komisie,
javili pramal˘ záujem nielen ‰tudenti, pedagógovia ãi ich kole-
govia historici, slavisti i frankofili, ba i médiá, hoci predná‰ali aj
na témy bytostne späté  s povojnov˘m v˘vojom na na‰om úze-
mí a v strednej Európe, najmä po oboch obrovsk˘ch svetov˘ch
kataklizmách. 

Sãasti mi to pripomenulo na‰e ÈaÏkopádne sa rozbiehanie
k organizovaniu podujatí venovan˘ch  zaãiatku, priebehu
i ukonãeniu prvej svetovej vojny, ktorá sa odohrala  pred sto
rokmi a zanechala obrovské obete v slovensk˘ch rodinách i ob-
ciach. Svedãia o tom poãetné, na‰Èastie zachovalé a obnovova-
né pomníky obetiam. 

Starý otec prežil
Môj star˘ otec Ján Jablonick˘ z Jasloviec  (1894-1982), ÈaÏ-

ko zranen˘ v zákopoch prvej línie vo v˘chodn˘ch Karpatoch
v roku 1915 a po roãnom lieãení a rekonvalescencii opätovne
odveden˘ na bojiská na sklonku vojny, na‰Èastie preÏil. A o tej-
to krutej epoche vydával nielen ústne svedectvá, ale ich aj pí-
somne pozoruhodne zaznamenal, moÏno in‰pirovan˘ ‰túrov-
sk˘mi v˘zvami. Veì dlho odoberal Slovenské národné noviny
e‰te z Vajanského ãias, ktoré podnecovali zapisovaÈ svedectvá
o osudoch národa a jednotlivcov aj v rodinn˘ch kronikách.
Krásnym kaligrafick˘m rukopisom vo vysokom veku, spoãiatku
ruãne, zapisoval do viacer˘ch zo‰itov svoje memoáre.  Nazval
ich  Îivotopis a zároveÀ im dal  doplÀujúci titul „Kronika a deji-
ny z môjho poznania, rodiãov a in˘ch priateºov“.  Keì po
osemdesiatke dostal od svojich detí písací stroj, Kroniku si po-
stupne prepísal, doplnil fotografiami a dal zredigovaÈ svojmu
synovi Franti‰kovi, môjmu otcovi, ktor˘ mu ju pomohol samiz-
datovo vydaÈ. Najskôr v dvoch exemplároch, neskôr pribudli aj
ìal‰ie. Ale predov‰etk˘m môj otec naplnil  závereãn˘ odkaz
starého otca, aby jeho Kronika na‰la rodinn˘ch pokraãovate-
ºov. Ten  po vy‰e dvoch desaÈroãiach otec splnil  svojou: Kroni-
kou Franti‰ka Jablonického (1924-2007), ktorú sa mi, Ïiaº, po-
darilo dotiahnuÈ, zredigovaÈ,  doplniÈ a vydaÈ iba v ‰iestich
exemplároch tieÏ samizdatovo, no aÏ po jeho smrti  v roku
2011. Nádejal som sa totiÏ, Ïe jej písanie mu bude predlÏovaÈ
jeho vitálne dni, mesiace a roky, ktoré  po predãasnej smrti

jeho manÏelky a na‰ej matky Vilmy, rodom LuÏákovej z Pade-
roviec, podstatne roz‰íril o vnímanie celoslovensk˘ch udalostí.
Najmä o kapitoly cesty k definitívnej samostatnosti a suverenity
i raného v˘voja druhej Slovenskej republiky. LenÏe po svojej
osemdesiatke odmietol pokraãovaÈ v práci na Kronike, povaÏo-
val ju za zav⁄‰enú. A tak,  Ïiaº, nevidel ju dokonãenú a vydanú
poãas svojho  Ïivota. 

Do vojny v štyridsiatompiatom
Otec  bol  z generácie, ktorú najviac poznaãila druhá sve-

tová vojna. V závere vojny, zaãiatkom roku 1945, povinne
mobilizaãne narukoval do Slovenskej armády. Nezúãastnil sa
Ïiadnych bojov˘ch akcií, ale zaÏil viaceré bombardovania pri
ústupov˘ch záchrann˘ch a odpratávacích akciách, najmä v Ra-
kúsku. Tam  ho kdesi pri Welse a Linzi, zajala americká armá-
da. Na‰Èastie 9. mája aj ihneì prepustila  a mohol sa ‰Èastne
vrátiÈ domov. Na rozdiel od niekoºk˘ch ìal‰ích slovensk˘ch vo-
jakov z jeho jednotky, odchádzajúcich inou trasou cez soviet-
sku okupaãnú zónu Rakúska,  ktor˘ch opätovne zajali tentoraz
Sovieti a poslali „aspoÀ“ na niekoºko mesiacov do gulagov...
Spomienky a záÏitky na tieto udalosti sa mu najhlb‰ie zapísali
do pamäte. Najãastej‰ie o nich rozprával a neraz  si aj  zaspieval
spolu s nami jeho obºúbenú pieseÀ, v ktorej sa na diaºku  lúãil
so svojou matkou,  keì na nich nalietavali bombardéry a on si
myslel, Ïe nemusí preÏiÈ. PreÏil, dokonca aj po skonãení vojny,
keì nate‰ení vojaci sa vracali domov a so ‰oférom v plnej r˘ch-
losti takmer vpálili do obrovského kráteru po vojne. Z korby
auta ho zrazil konár ãere‰ne a zachránil mu Ïivot.  Tretím ma-
l˘m zázrakom bolo, Ïe Sovietmi „oslobodenou“ ViedÀou pre-
chádzali bez zastavenia, zaránky, keì od únavy uÈahaní vojaci
âervenej armády e‰te spali, premoÏen˘ víÈazn˘m alkoholom.

Star˘ otec Ján, nemal toºko ‰Èastia v prvej svetovej vojne,
viaceré ãrepiny mu vybrali z tela, minimálne na jednu v‰ak za-
budli a tá ho  pri zmenách poãasia pobolievala aÏ do konca Ïi-
vota. Tragicky v‰ak na vojne  nezahynul, tak ako mnohí jeho
krajania a rodáci, ktorí boli aj jednou z motivácii, aby navÏdy
zaznamenal ich mená ako obete nezmyselnej vojny pre po-
tomkov vo svojej Kronike. Okrem rovesníkov z jeho malej dedi-
ny, zahynuli jeho dvaja bratia, teda moji prastr˘kovia, ale aj je-
ho ‰vagor. ·tvrt˘m mne najbliÏ‰ím m⁄tvym,  bol môj prastar˘
otec z línie mojej babiãky Márie Hru‰ovskej LuÏákovej, po kto-
rom mi ostala iba rozlúãková fotografia s mojou prababiãkou.
Jediná odmena, ktorú vtedy cisár pán venoval ako predãasnú
odmenu, Ïe sa stali obeÈami, ako budúci „kanónenfuter“. 

Vieme, Ïe Slovensko malo najväã‰ie obete prinajmenej
v dobovom Uhorsku a moji príbuzní patrili medzi t˘ch  vy‰e 70
tisíc m⁄tvych, zväã‰a mlad˘ch muÏov a prinajmenej aj toºko
zranen˘ch a invalidov. Obe kroniky sú v‰ak predov‰etk˘m opi-
som ìal‰ieho plnohodnotného Ïivota oboch pisateºov, ale aj
uÏ‰ích i ‰ir‰ích rodín. A najmä prvá, starého otca Jána, hovorí
veºmi sugestívne o tragick˘ch a varovn˘ch okamihoch vojny,
do ktorej odchádzali  ako  na smrÈ odsúdení gladiátori do aré-
ny, ão sa, Ïiaº, zväã‰a aj naplnilo a je veºk˘m varovaním aj pre
dne‰ok. Viliam Jablonick˘
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Pokraãovanie z 1. strany
Niã netu‰iaca schúlila sa do kúta

postele. Bola v takom ‰oku, Ïe sa na
celom tele triasla od strachu. V tom
sa prebudil 9-roãn˘ syn Ivan a 3-roãn˘
syn Juraj. Keì videli, Ïe ich otec stojí
v kúte spálne a sú na neho na-
mierené samopaly a keì zbadali
mamiãku, zaãali vydesene kriãaÈ. Po
ãase uÏ nevládali ani kriãaÈ, len trasúc
sa jaãali a za takejto nevídanej suro-
vosti robili domovú prehliadku. Pred
domom stálo nákladné auto, do kto-
rého nakladali zhabané cenné veci.“
Ja sa len pamätám, Ïe ráno po do-
movej prehliadke sme s bratom na‰li
kopy povyhadzovaného ‰atstva, pa-
pierov a posteºnej bielizne zo skríÀ.     

Ako Ïila va‰a rodina do zatk-
nutia otca?

Môj otec cel˘ Ïivot pred zatknu-
tím pracoval na po‰te. Najprv na vla-
kov˘ch po‰tách, neskôr sa stal pred-
nostom Po‰tového úradu v Sabinove.
Jeho veºkou záºubou bolo poºovníc-
tvo a literatúra.  Keì ho zat˘kali, zo-
brali mu v‰etky pu‰ky aj s koÏen˘mi
puzdrami, trofeje a mnoÏstvo kníh,
medzi nimi aj zo Spolku sv. Vojtecha,
ktoré nikdy nevrátili. Ja sa nepamä-
tám ani na jedno otcovo pohladenie,
ani na jeho farbu hlasu, ani ako vyze-
ral. Mamiãka pracovala ako úradníã-
ka v advokátskej kancelárii. 

Preão otca zatkli a odsúdili?
Otcov brat Ján Vrábel st. mal sy-

na Jána, ktor˘ sa vo Veºk˘ch Levá-
roch zoznámil a zasnúbil s tajomníã-
kou Miestneho národného v˘boru
Máriou Jurkoviãovou. KeìÏe rovnako
protikomunisticky zm˘‰ºali, dohodli
sa, Ïe budú vyvíjaÈ protikomunistickú
ãinnosÈ. V septembri 1949 ho za-
viedla na ãeskoslovensko-rakúske
hranice v priestore Veºk˘ch Levár
a oznaãila mu miesto, kde bude
môcÈ bezpeãne prejsÈ, a dostaÈ sa do
amerického okupaãného pásma
v Rakúsku. ZároveÀ sa dohodli, Ïe
budú medzi sebou udrÏiavaÈ písom-
n˘ styk. V americkej zóne v Rakúsku
sa Ján Vrábel ml. skontaktoval so slo-
venskou politickou emigráciou, kto-
rá sa usilovala o likvidáciu komunis-
tického ‰tátu. V tom ãase boli
v emigrácii Albert Púãik, Tomá‰ Cho-
van, Otakár Vítkovsk˘ i Jozef Vicen.
Okrem Vicena ostatní menovaní boli
neskôr na Slovensku zadrÏaní a po-
pravení. Ján Vrábel ml. sa na Sloven-
sko vrátil zaãiatkom decembra 1949.
Zastavil sa pri svojej snúbenici vo Veº-
k˘ch Levároch, kde získal niektoré in-
formácie a presunul sa na v˘chod
Slovenska. Tam sa stretol so svojimi
známymi i so svojím otcom Jánom.
Môjmu otcovi priniesol vysielaãku aj
so ‰ifrovacím kºúãom. KeìÏe vysie-

laãka nebola v dobrom technickom
stave, otec ju vrátil svojmu bratovi do
Pre‰ova, ktorú Ján ml. odniesol, ne-
vie sa kde. Koncom januára 1950 sa
Jánovi Vráblovi ml. podarilo za dra-
matick˘ch okolností znova prekroãiÈ
hranice do Rakúska, odkiaº emigro-
val do Spojen˘ch ‰tátov, kde Ïije
dodnes. Vo februári zatkli Máriu Jur-
koviãovú, ktorá sa sama prezradila
pri jednom rozhovore so známymi.
Neskôr zatkli celú skupinu. Otec bol
odsúden˘ ·tátnym súdom v Bratisla-
ve 8. decembra 1950 v spojení s Naj-
vy‰‰ím súdom v Prahe v roku 1951
za zloãin vyzvedaãstva a velezrady na
15 rokov odÀatia slobody, k peÀaÏ-
nému trestu 20 000 Kãs, ku konfi‰-
kácii celého majetku a k strate ãest-
n˘ch obãianskych práv na dobu 10
rokov. Predsedom senátu v Bratislave
bol Dr. Mstislav Dub. 

Z kniÏky VäzeÀ totality, ktorá
je príbehom vá‰ho otca Karola
Vrábla vypl˘va, Ïe preÏil ‰esÈ ro-
kov za ostnat˘mi drôtmi v jáchy-
movsk˘ch koncentraãn˘ch tábo-
roch a ‰tyri roky v leopoldovskej
väznici. Teda desaÈ rokov bez ot-
ca. Ako ste to preÏívali vy a va‰a
rodina? 

Veºmi ÈaÏko. Mamka sa nervovo
zrútila, opuchli jej nohy, chodila len
o palici. Ja s bratom  sme mali reãové
ÈaÏkosti. Na‰Èastie ãas to nejako vy-
rie‰il. Mama pochopila, Ïe ak chce
zachrániÈ rodinu, musí tú kalváriu
prijaÈ a zaãala chodiÈ do práce. âo
bolo najhor‰ie, nikto nám nepomá-
hal. Nie preto, Ïeby nechceli, ale ºu-
dia sa báli ão i len sa k nám prihovo-
riÈ. My, deti, sme boli ponechané na
seba. S bratom sme niekedy pociÈo-
vali aj hlad. Dnes, keì o tom rozm˘-
‰ºam, ani si to neviem predstaviÈ, ako
to mama mohla zvládnuÈ. Musela za-
bezpeãiÈ pre nás o‰atenie, drevo
a uhlie na zimu. Vtedy e‰te nebol za-
veden˘ plyn, neboli práãky ani chlad-
niãky. Okrem práce sa musela staraÈ
o veºkú záhradu, chodiÈ na rodiãov-
ské zdruÏenia a k logopédom. V ‰ies-
tom roku väzenia otca nás okradol
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Star‰í brat Juraja Ivan Vrábel.
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Trojroãn˘ Juraj Vrábel. Foto archív



nejak˘ neznámy chlap. Ustaviãne nás
vyháÀali z bytu. Veºmi problematické
bolo dostaÈ brata na ‰túdiá. Miloval
filozofiu, no na vysokú ‰kolu sa
nedostal. Matka na kolenách uprosi-
la riaditeºa stavebnej priemyslovky
v Bardejove, aby prijal môjho brata,
ktor˘ zo zaãiatku ‰tudoval tak, Ïe ne-
bol v ‰kole ani veden˘. Îiaº, po matu-
rite a po vojenskej sluÏbe pri v˘kone
stavebného povolania utrpel smrteº-
n˘ pracovn˘ úraz. Aj to bola veºká ra-
na komunizmu voãi na‰ej rodine.
Keì som mal sedem rokov, prv˘krát
sme cestovali na náv‰tevu otca do Já-
chymova. Od mamy som si vyp˘tal
jeho fotografiu, aby som ho spoznal.
Keì sme dorazili na miesto náv‰tevy,
vpustili nás do miestnosti, kde pri
zvlá‰tnych poloprieãkach bolo väz-
Àom vidieÈ iba hlavy. Prv˘krát som
vnímal otca, ale veºa som sa nenadí-
val. Nastal krik  a plaã, medzit˘m jed-
na pani odpadla a ani sme sa nena-
zdali, desaÈ minút náv‰tevy pre‰lo
a otca nám nemilosrdne zobrali spred
oãí. Z náv‰tevy, na ktorú som sa tak
te‰il, ostala iba trpkosÈ a bolesÈ.

DesaÈ rokov je dlh˘ ãas. Z ote-
ckov˘ch zápiskov ste sa dozve-
deli o jeho utrpení vo väzení.
Ako zaobchádzala vtedaj‰ia moc
s politick˘mi väzÀami? 

Vy‰etrovanie môjho otca na ·tB
v Bratislave bolo neºudské a bezcit-
né. Pri vy‰etrovaní bol zbit˘ do krvi.
Keì ho v plachte niesli  na celu, zba-
dal ho brat Janko. Myslel si, Ïe je uÏ
m⁄tvy a do rána zo‰edivel. V noci mu
bachari ãasto kopali do dverí, zapaºo-
vali silné svetlo a v takom stave ho
ráno so siln˘mi bolesÈami hlavy viedli
na vy‰etrovanie. Znova bitky a vy-
hráÏky. Pod tak˘mto fyzick˘m a psy-
chick˘m nátlakom boli spísané zápis-
nice, ktoré boli zväã‰a nanútené. Ani
raz za cel˘ polrok nedostal pitnú vo-
du. PouÏíval vodu zo záchoda a ob-
ãas sa mu od civilistov u‰iel aj odho-
den˘ ohryzok z jablka. Po vynesení
rozsudku sa dostal do Leopoldova,
odkiaº ho spolu s ostatn˘mi väzÀami
v dobytãích vagónoch eskortovali do
koncentraãného tábora ,,RovnosÈ“
v Jáchymovsku.  Koncentraãn˘ tábor
bol e‰te od vojensk˘ch zajatcov za-
moren˘ plo‰ticami, blchami a v‰ami.

V cele sa tiesnilo  20 aÏ 40 väzÀov.
Neustále filcungy, samotky a ko-
rekcie veºmi oslabovali organizmus
väzÀov. Kapitán Pták neustále kriãal:
,,Odsuì návrat je jedinû v truhliã-
kách“. Väzni pracovali bez ochran-
n˘ch pomôcok, a tak mnohí zomie-
rali na rakovinu. Po ‰iestich rokoch
v Jáchymove si otec ‰tyri roky odse-
del v Leopoldove.  

Mottom kniÏky je „Pravdu
treba chrániÈ srdcom...“ Staãí to?

Som presvedãen˘ o tom, Ïe prav-
du si treba zamilovaÈ. Inak stráca ãlo-
vek hodnoty, ,,prezlieka kabáty“,
ako sa mu to hodí a riadi sa Ïivotom,
kde jedin˘m kritériom sú kariéra, pe-
niaze a moc. Dnes niektorí jedinci
dávajú pravde sluãku na krk. Moja
pani uãiteºka na základnej ‰kole mi

napísala do pamätníka: ,,Hovor prav-
du, miluj pravdu a bráÀ pravdu aÏ do
smrti“.  

Ako sa dnes pozeráte na mar-
t˘rium ºudí pre vec svedomia?

Svedomie je vnútorn˘ hlas, ktor˘
dostáva ãlovek pri narodení do daru.
Ak je  presvedãen˘ o svojej pravde,
ktorú dosiahol ãi uÏ dobrou v˘cho-
vou mravov alebo dospel k nej dlho-
roãn˘m ‰túdiom,  nemal by koketo-
vaÈ ani s poloviãatou lÏou, lebo tak
sa  fal‰ujú dejiny. Dnes len silní jedin-
ci dokáÏu aj za cenu straty zamestna-
nia alebo kariérneho postupu obhájiÈ
hodnoty objektívnej pravdy, ktorá je
v súlade s ich názorom a svedomím.
Tak˘chto ºudí si veºmi váÏim. KieÏ by
ich na Slovensku bolo viac.    

Eva Zelenayová
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Nedávno ma ktor˘si kolega v Justiãnom paláci zaskoãil otázkou,
ão poviem na rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory (SAK), kto-
rá v tomto roku udelila najvy‰‰ie stavovské ocenenie za celoÏivotn˘
prínos advokácii kolegovi JUDr. Milanovi Vala‰íkovi.

Najprv som si myslel, Ïe ide o ìal‰í z nemiestnych Ïartov, kde sa
ma kolegovia, poznajúc 25 roãnú históriu mojej profesionálnej zain-
teresovanosti v kauze Cervanová, snaÏia len podpichnúÈ alebo v dob-
rom provokovaÈ. Nedalo mi a na internete som si vyhºadal májov˘
Newsletter SAK, kde to skutoãne stálo ãierne na bielom.

V advokácii pracujem uÏ 33 rokov a vìaka svojmu otcovi JUDr.
Tiborovi Böhmovi ju dôverne poznám uÏ bezmála 50 rokov. Otec
v nej pôsobil od roku 1971, ão sa mu podarilo aÏ vìaka PraÏskej jari
po dlh˘ch skoro dvadsiatich  rokoch ãakania, lebo ho z nej ako
jedného z najlep‰ích ‰tudentov komunisti ako politicky nevhodného
vylúãili e‰te v roku 1951.  Za cel˘ ãas a najmä po roku 1990, kedy sa
advokácia aj vìaka postoju môjho otca stala slobodnou a nezávislou,
som necítil potrebu verejne komentovaÈ rozhodnutia ná‰ho najvy‰‰ie-
ho orgánu – Predsedníctva SAK, ãi som s nimi súhlasil, alebo nie. 

Rozhodnutie oceniÈ JUDr. Milana Vala‰íka za celoÏivotn˘ prínos
advokácii je v‰ak rozhodnutím, pri ktorom uÏ nemôÏem zostaÈ
ºahostajn˘m.

Obraz advokácie nezmení reklama
S porozumením a niekedy s úsmevom si pravidelne raz za me-

siac uÏ niekoºko rokov ãítam v na‰om stavovskom ãasopise Bulletin
slovenskej advokácie  príhovory na‰ich zvolen˘ch predstaviteºov jed-
notliv˘ch orgánov SAK, v ktor˘ch prezentujú o.i. svoje vízie o zlep‰ení
dobrého mena advokácie v spoloãnosti, potrebe oãistenia advokácie
a o obnovení jej dôvery v spoloãnosti ãi o posilnení jej nezávislosti
voãi ‰tátnym orgánom, o potrebe lep‰ej prezentácie advokácie voãi
verejnosti a podobne. Rozhodnutie oceniÈ JUDr. Milana Vala‰íka za
celoÏivotn˘ prínos advokácii v‰ak popiera hodnovernosÈ t˘chto prího-
vorov, ba ão viac, robí z nich len prázdne frázy. Zbytoãne si SAK platí
mediálnych poradcov a agentúry, ktoré sa snaÏia prostredníctvom
platen˘ch inzercií v médiách vylep‰ovaÈ obraz advokácie v spoloãnos-
ti, keì tak˘mto ocenením zneváÏili SAK  nielen v oãiach mnoh˘ch jej
ãlenov (t˘ch spred roku 1989 je stále e‰te dosÈ), ale aj v oãiach tej
ãasti slovenskej verejnosti, ktorá sa v˘razn˘m podielom, ãasto na úkor
straty slobody ãi in˘ch útrap a poniÏovania od totalitnej moci posta-
rala o to, Ïe dnes Ïijeme v relatívnej slobode. 

MoÏno niektor˘m e‰te hovorí nieão Svieãková manifestácia ãi
Bratislavsk˘ Veºk˘ piatok. I‰lo o pokojné verejné zhromaÏdenie obãa-
nov v Bratislave zvolané na deÀ 25.3.1988, kde obãania tichou mod-
litbou manifestovali za náboÏenskú slobodu a dodrÏiavanie ºudsk˘ch
práv v âSSR. Toto zhromaÏdenie bolo rozohnané  brutálnym policaj-
n˘m zásahom  za pomoci obrnen˘ch transportérov, vodn˘ch diel, de-
siatok policajn˘ch áut, elitnej policajnej jednotky tzv. Bielych prilieb
a stoviek rozzúren˘ch príslu‰níkov ZNB a ·tB-ákov v civile. Na vlastné
oãi som videl, ako policajti Èahali po zemi za vlasy dievãa prosiace, aby
prestali, ako kopali do dôchodcu schúleného na chodníku, ako auta-
mi vráÏali do mlad˘ch ºudí, ktor˘ch potom zbierali zo zeme, mlátili ich
pelendrekmi hlava-nehlava, nasadzovali im putá a v antonoch ich
preváÏali na niekoºkohodinové v˘sluchy na policajnú stanicu
„U dvoch levov“. Cel˘ svet vtedy ostro protestoval proti tomuto ne-
ºudskému zásahu. Hneì po neÏnej revolúcii bola v SNR vytvorená
parlamentná komisia na pre‰etrenie tohto neospravedlniteºného bru-
tálneho zásahu. Zozbierala desiatky písomn˘ch materiálov a svedec-
tiev, ãím sa zabezpeãilo detailné zdokumentovanie osôb, ktoré boli

na Svieãkovej manifestácii zainteresované buì ako páchatelia, alebo
obete. Tieto dokumenty potom tvorili podklad pre niekoºko publiká-
cií, ktoré sa Svieãkovej manifestácii podrobne venovali. A z jednej
z nich sa dozvedáme, Ïe za vtedaj‰iu Generálnu prokuratúru SSR sa
na zasadnutí ‰peciálne zriadeného operaãného ‰tábu, ktor˘ organi-
zoval besnenie policajtov na Hviezdoslavovom námestí voãi nevinn˘m
obãanom a dohliadal naÀ priamo z okien hotela Carlton, sa mal
zúãastniÈ aj dnes ocenen˘ za celoÏivotné zásluhy JUDr. Milan Vala‰ík.
Z titulu jeho vtedaj‰ej funkcie predpokladám, Ïe dohliadal nad socia-
listickou zákonnosÈou celej tejto akcie. 

Strážil socialistickú zákonnosť
O vy‰e roka neskôr sa ocenen˘ JUDr. Milan Vala‰ík znovu zvidi-

teºnil.  Ako zástupca  Generálnej prokuratúry SSR v poslednom poli-
tickom procese v âSSR, vedenom proti vtedy b˘valému, dnes uÏ zase
aktívnemu advokátovi JUDr. Jánovi âarnogurskému. Urãite sa e‰te
nájdu kolegovia, ktorí si pamätajú, ak˘m bezprecedentn˘m spô-
sobom bol v roku 1981 na príkaz ÚV KSS vylúãen˘ z advokácie ná‰
kolega JUDr. Ján âarnogursk˘ za obhajobu moravskej disidentky.
V auguste 1989 ho obvinili a zavreli za podvracanie republiky (mladí
kolegovia uÏ asi ani nevedia, ão to bol za trestn˘ ãin), Ïe verejne o.i.
„hanobil âSSR ako totalitn˘ ‰tát, útoãil proti ústavnému princípu
vedúcej úlohy KSâ, hlásal nevyhnutnosÈ zániku komunizmu a pod.“
Bol to práve ocenen˘ JUDr. Milan Vala‰ík, ktor˘ osobne zamietal
sÈaÏnosti JUDr. âarnogurského a jeho advokáta, ktor˘mi namietali
vznesené obvinenia a dohliadal, ãi vy‰etrovanie tejto závaÏnej trestnej
ãinnosti prebieha dôsledne v zmysle socialistickej zákonnosti. ZároveÀ
dohliadal nad väznením nebezpeãného páchateºa ohrozujúceho
základy socialistického zriadenia, ktorého z väzby „prepustili“ aÏ stá-
tisícové davy obãanov na námestiach a následné zrútenie totalitného
reÏimu. 

Dnes sedia v predsedníctve SAK kolegovia, ktorí spojili svoj
profesijn˘ Ïivot s advokáciou aÏ po roku 1989, takÏe nemuseli maÈ
vedomosÈ o komplexnej celoÏivotnej angaÏovanosti JUDr. Milana
Vala‰íka. Len jeden ãlen teraj‰ieho predsedníctva SAK bol advoká-
tom uÏ pred novembrom 1989, av‰ak zrejme z dôvodu, Ïe v tej dobe
zastával v rámci advokácie aj funkciu predsedu základnej organizácie
KSâ, nepokladal takúto angaÏovanosÈ JUDr. Vala‰íka za problematic-
kú. A tieÏ o jej podrobnostiach nemusel vedieÈ. 

Vyvstáva tu teda viacero nezodpovedan˘ch otázok. OceÀuje
Predsedníctvo SAK advokátov za celoÏivotn˘ prínos advokácii, alebo
len ich prínos po novembri 1989 bez akejkoºvek relevancie s ãinnos-
Èou oceÀovaného v dobe totality? Nebolo by v takomto prípade
rozumné, aby si Predsedníctvo SAK vytvorilo pre tento úãel urãitú
poradnú skupinu z advokátov, ktor˘ch historická pamäÈ, pokiaº ide
o advokáciu, resp. justíciu ako takú, siaha trochu ìalej ako len po
november 1989?  

Vyslovujem presvedãenie, Ïe  moje stanovisko bude slúÏiÈ ako
podnet pre SAK, aby sa pokúsilo nastaviÈ kritéria pre oceÀovanie za
celoÏivotn˘ prínos pre advokáciu tak, aby sme sa v budúcnosti vyva-
rovali podobn˘m excesom. Viem, Ïe mnoh˘m kolegom z predno-
vembrového obdobia, najmä t˘m, ão boli aktívne ãinní pri napæÀaní
poÏiadaviek zjazdov KSâ na socialistickú advokáciu nemusí toto moje
stanovisko vyhovovaÈ a nemusia s ním ani súhlasiÈ. O tom je demo-
kracia. IbaÏe ak by som zostal mlãaÈ, uÏ nikdy by som nemohol
s ãist˘m svedomím stáÈ pri hrobe môjho otca, alebo sa pozeraÈ do oãí
kolegovi JUDr. Jánovi âarnogurskému. 

(redakãne krátené)

FAKTY A POLEMIKA
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Stanovisko advokáta JUDr. Allana Böhma k udeleniu ocenenia advokátovi JUDr. Milanovi 
Vala‰íkovi za celoÏivotn˘ prínos advokácii Predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory

To nie je nemiestny žart



Prežitá doba poznačila generáciu obetí päťdesiatych rokov tak, že sa
stali zatrpknutými. To znamená, že sa neradi vracajú k tomuto obdobiu. Je
veľmi ťažké a zložité od dobou poznačených ľudí získať akúkoľvek infor-
máciu. Osobne veľmi kladne hodnotím každú vynaloženú iniciatívu v tom-
to smere, ktorá by našla objasnenie utrpenia týchto ľudí. S vnútorným
uspokojením prijímam možnosť, že organizácia politických väzňov dovoľu-
je prezentovať utrpenie všetkých odsúdených, teda aj detí.

Vo väčšine rozsudkov čítame, že prokurátor žaluje: „... bol vychova-
ný k nenávisti k socialistickému zriadeniu...“ V skutočnosti najkrajšie spo-
mienky  ma viažu na prežitie rokov v mojom detstve, ktoré boli opakom
obžaloby prokurátora (konkrétne) Feješa. Rodičia vychovávali k láske
a k takým hodnotám, akými boli viera, vlastenectvo, láska k blížnym, sta-
rostlivosť a podobne. Vo svojich myšlienkach sa veľmi rád vraciam na pre-
žité detstvo v mojej rodine, v ktorých ako najkrajšie poklady ostali sviatky
Vianoc a Veľkej noci. Oslavovali sme ich oveľa skromnejšie ako dnes, ale
v duchu kresťanskej výchovy, ktorá zanechala trvalé spomienky v mojom
srdci. Chodil som do rímskokatolíckej školy, kde sa každé vyučovanie začí-
nalo a končilo modlitbou, v ktorej sa nikde nemodlilo o žiadnej nenávisti.
Kto mi teda mal dávať výchovu k nenávisti k socialistickému zriadeniu?
Boli také tradície, keď som navštevoval Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých
Moravciach, že ani raz som na ceste do školy neobišiel Boží chrám bez
toho, aby som sa nepomodlil modlitbu k sv. Antonovi. Takáto výchova ne-
mohla vychovávať vyvrheľov spoločnosti.

Alebo to mali byť materiálne „nadpomery“ mojich rodičov, ktoré ma
mali poznačiť k nenávisti? Moji rodičia celý život fyzicky pracovali na ro-
botách vo Francúzsku či v Česku a pokiaľ aj nejakú korunu mali, pri zmene
peňazí v roku 1953 o ne prišli. Zdedenú pôdu museli odovzdať do druž-
stva, takže znova si kladiem  otázku, prečo bola takto formulovaná obža-
loba a zároveň za pána prokurátora dávam odpoveď: „...na všetky žaloby
ste mali jeden scenár zhora!“ Teda obžaloba detí bola vypracovaná podľa
jednotných predpisov. A na to, že vznikala nenávisť k socialistickému zria-
deniu sa v žiadnom prípade nedá hľadať odpoveď v rodinnej výchove. 

Korene treba hľadať v súvislostiach medzi výchovou v rodine a do-
bou, v ktorej sme žili. Táto doba vo svojej podstate priniesla veľa protire-
čení a napätia. Každý sa s touto dilemou mohol vysporiadať individuálne.
Zradou viery, alebo príklonom k ideálu, ktorý s dobrom nemal nič spoloč-
né.  Ako mladý študent som aj ja vnímal náhle politické zmeny rozpačito.
Veď za Slovenského štátu, hoci zúrila druhá svetová vojna, sa v mojej ro-
dine žilo pokojnejšie, než po vojne. Bývali sme v malej dedinke Nevidzany
hraničiacej s Maďarskom. Zlom nastal až po roku 1945, keď sa začali diať
veci, na aké sme dovtedy neboli zvyknutí. Samotný príchod ruských voja-
kov vyvolal vo mne rozpaky, lebo prvého vojaka  som videl v kryte jednej
budovy. Boli tam ukryté väčšinou deti a starci a pamätám sa, že s odiste-
ným granátom sa dožadoval vína. Našiel sa odvážny človek, ktorý ho od-
tlačil za dvere, kde ich však výbuch granátu usmrtil. Nastalo schovávanie
žien i vzácnejších predmetov. Hlavne som si zapamätal, že schovávanie
dievčat a odrastených detí pred „osloboditeľmi“ nemalo konca kraja. 

Keďže sa na Hrone front zastavil na dlhší čas, mali sme možnosť po-
rovnávať kultúru jednej i druhej armády. Videli sme, kto je kultúrnejší,
kde asi pôjdeme pod vedením „osloboditeľov“, v čom boli príčiny postup-
ného násilia a degenerácie ideálov slobody, lásky a kresťanstva. Žiaľ, ďal-
ší vývoj moje domnienky potvrdil.V tomto zápase protikladov treba hľadať

príčiny vznikajúceho vzdoru i otvorený nesúhlas. Postretali sme sa zhodou
okolností s podobnými názormi a povedali sme si, že treba niečo urobiť,
aby sme upozornili na tento vývoj. Začali sme písať letáky, v ktorých sme
poukazovali na bohatú históriu národa, na významné osobnosti, ktoré do-
kázali národ burcovať aj povzniesť a v najhorších časoch pri prekonávaní
problémov aj potešiť. Tieto aktivity nemali ostať bez povšimnutia ŠtB a eš-
te keď sa našli takí, ktorým sme dôverovali a napriek tomu dokázali napí-
sať na nás udanie, môžeme si urobiť obraz o morálnom profile národa.
Lebo len ten, kto sa dostal do ich rúk vie posúdiť, akú mali fantáziu na hľa-
danie nejestvujúcich nepriateľov. Nastalo ťažké obdobie výsluchov na Kraj-
skom policajnom riaditeľstve v Bratislave, vozenie sa v „zelenom antone“
azda po celom Slovensku, stále so zaviazanými očami v tesných priesto-
roch vozidla skonštruovaného práve na tieto účely. Pamätám sa, ako nás
dozorca pri vystupovaní z auta otáčal okolo vlastnej osi, aby sme stratili
orientáciu. A nekonečné otázky... my to vieme, že nás vodíš za nos... a po-
dobne.

V tom čase sa dalo predpokladať, že vyšetrujúceho referenta prejde
trpezlivosť a bude nasledovať niečo z ich osobných metód vyšetrovania.
Kľačanie na stoličke a mlátenie pelendrekom po chodidlách, hodenie do
kúta a rev a rev, ktorý nemal konca... Tak čo, budeš už rozprávať? Potom
nasledoval zápis, ktorý bolo treba podpísať. Ale nedaj Pán Boh, aby som
poznamenal, že som vypovedal pod nátlakom. Potom ma prevzal jeho
kolega, ktorého som dlhší čas nevidel. Navliekol mi čierne okuliare a po-
stavil ma pred dvere, za ktorými som počul bolestný nárek človeka. Azda
zomieral v strašných bolestiach. Stál som a počúval nárek, bolesť a zomie-
ranie. Na mladého človeka to pôsobilo ako posledný súd na zemi. V ne-
mom pohnutí a s myšlienkami na odpustenie hriechov ma odviedli, lepšie
povedané odvliekli na celu s poznámkou – však ty zmúdrieš. Žiaľ, táto
metóda sa opakovala viackrát počas troch mesiacov. Takto bol pripravený
proces, na ktorom ma obhajoval ex offo dr. Šrobár, senátu predsedal dr.
Petráš. Moji rodičia nedostali pozvánku na súdne pojednávanie. O to väč-
šia bola propagácia nášho súdneho procesu na školách v Bratislave, veď
zasadanie súdu sa konalo v najväčšej súdnej miestnosti Justičného paláca.

Sála bola žiakmi zaplnená do posledného miesta. Týmto mladým
ľuďom vštepovali, ako skončí každý mladý človek, ktorý sa odváži rozvra-
cať republiku a socialistické zriadenie. Ortieľ senátu znel, pre dokázaný
trestný čin velezrady, podľa § 78, ods. 1 písmeno C/os. 2 písmeno A/od.
3 písmeno F/Tr. Zákon z roku 1950 odsúdenie vo výmere päť rokov a pre-
padnutie majetku.

Toľko na dôvažok, či boli mladiství väzni podrobovaní takým výslu-
chom ako dospelí. Či bola doba žitia normálna, či sa dalo mladému človeku
s kresťanskou ideológiou existovať. Bahno spoločnosti presakovalo všade
i do mladých duší a životov. Ten, kto sa nechcel potopiť či zašpiniť, musel
zrádzať i vlastných rodičov. Musel zabudnúť na slová tolerancia, de-
mokracia, viera v Boha, na iný názor. Musel sa stať diablom vlastného
národa.

Takýchto životných osudov je niekoľko stoviek. Vo svojej podstate sú
si podobné. Na deťoch, na mladých členoch tohto národa boli páchané
zločiny. Dnes už dožívajú svoj vek a spomienky píšu len preto, aby sa dneš-
ná mládež poučila a poznala ako chutí demokracia. 

Miro Tuchyňa
P. S. Miro Tuchyňa sa narodil 18. apríla 1935.

V ZRKADLE ČASU
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Ako chutila ľudová demokracia

Zo spomienok jubilanta



3. júna 1950 komunistick˘ reÏim
izoloval 73-roãného spi‰ského biskupa
Jána Vojta‰‰áka v jeho vlastnej rezi-
dencii ako v domácom väzení. Potom
ho 15. septembra deportovali do ães-
kého väzenia v Ruzyni ako „nejvût‰ího
zloãince v republice“ s okovami na ru-
kách a so zaviazan˘mi oãami. Tam ho
neºudsky tr˘znili v‰etk˘mi moÏn˘mi
prostriedkami aÏ takmer do Vianoc.

3. – 4. júna 1976 sa v Brne  konal
celo‰tátny zjazd kÀazov, ktorí vstúpili
do vládnej organizácie Pacem in terris.

4. júna 1920 bola v Trianone
podpísaná mierová zmluva s Maìar-
skom, tzv. Trianonská zmluva. Maìar-
sko v nej uznalo, Ïe územie Slovenska
a Podkarpatskej Rusi patrí pod zvrcho-
vanosÈ âesko-Slovenska. Táto medzi-
národná zmluva vstúpila do platnosti
26. júla 1921.

6. – 7. júna 1861 sa v Turãian-
skom Sv. Martine  konalo národné
zhromaÏdenie za úãasti vy‰e 5000
osôb, na ktorom s veºk˘m nad‰ením
schválili Memorandum slovenského
národa. Dokument obsahoval ‰táto-
právne i politické poÏiadavky Slovákov.

8. – 9. júna 1990 sa na Slovensku
konali prvé slobodné voºby, na ktor˘ch
sa zúãastnilo 21 politick˘ch strán.

9. júna 1972 zomrel roÏÀavsk˘
biskup Dr. Róbert PoboÏn˘. Ten tajne
vysvätil za kÀaza i biskupa Pavla Hni-
licu SJ.

10. júna 1949 sa z iniciatívy
osobitnej ‰esÈãlennej komisie ÚV KSâ

zi‰iel v Obecnom dome v Prahe
zakladajúci zjazd tzv. Katolíckej akcie.
Zúãastnilo sa na Àom asi 65 – 70 ães-
k˘ch a slovensk˘ch „vlasteneck˘ch
kÀazov“ (teda sotva 1 % z celkového
poãtu kÀazov) a nezisten˘ poãet
laikov.

12. júna 1988 bol Mons. Ján So-
kol vysväten˘ za biskupa a 26. júla
1989 vymenovan˘ za Trnavského arci-
biskupa a metropolitu Slovenska.

14. júna 1946 vy‰lo vykonávacie
nariadenie SNR ã. 89/1946 o zriadení
pracovn˘ch táborov.

16. júna 1919 maìarskí boº‰evici,
ktorí vojensky napadli Slovensko, vy-
hlásili v Pre‰ove samostatnú Slovenskú
republiku rád. Predsedom Revoluãnej
vládnej rady tejto republiky bol ãesk˘
robotník Antonín Janou‰ek, príslu‰ník
vedenia Maìarskej socialistickej strany
v Budape‰ti. Poãas maìarsko-boº‰evic-
kej okupácie ãasti Slovenska sa oku-
paãné vojsko, âervená stráÏ a âervená
armáda, dopustili hrozn˘ch násilností
a neºudsk˘ch tr˘znení zajat˘ch vojakov
i civiln˘ch osôb. Najhor‰ích ukrutností
sa dopú‰Èali bandy mlad˘ch boº‰evi-
kov, ktoré sa naz˘vali „Leninove deti“.
Viac na 8. strane. 

19. – 21. júna 1970 sa v New
Yorku konalo zakladajúce zhromaÏde-
nie Svetového kongresu Slovákov
(SKS), na ktorom sa zúãastnili zástup-
covia v‰etk˘ch dôleÏit˘ch organizácií
Slovákov v zahraniãí. Cieºom tejto no-
vej stre‰nej organizácie bolo napomá-

haÈ túÏbe slovenského národa po
rovnoprávnosti s ostatn˘mi slobodn˘-
mi národmi sveta a reprezentovaÈ vo
svete Slovákov, tlmoãiac ich túÏby, ide-
ály a nádeje na sebaurãenie slovenské-
ho národa. Za prvého predsedu SKS
bol zvolen˘ slovensk˘ podnikateº ·te-
fan B. Roman z Kanady.

20. júna 1949 komunistická vláda
postupne nasadila do v‰etk˘ch katolíc-
kych biskupsk˘ch úradov tzv. ‰tátnych
zmocnencov, ktorí kontrolovali vo dne
i v noci v‰etky pohyby, kontakty a ãiny
biskupov a ich najbliÏ‰ích spolupracov-
níkov, nevynímajúc ani osobnú po‰tu
a telefonické rozhovory.

22. júna 1941 v‰etky vojenské sily
Nemeckej rí‰e prepadli územie ZSSR,
ãím podºa viacer˘ch historikov rozpú-
tali druhú svetovú vojnu.

27. júna 1968 po vyhlásení Gene-
rálnej prokuratúry v Prahe, Ïe rehole
neboli v âesko-Slovensku právne zru-
‰ené, vrátilo sa na Slovensko asi 2000
rehoºníãok a okolo 600 rehoºníkov,
ktorí boli vysídlení do âeska.

30. júna 1919 maìarské boº‰evic-
ké vojsko na príkaz predstaviteºov
Dohody sa zaãalo sÈahovaÈ z územia
Slovenska. Znamenalo to aj koniec
Slovenskej republiky rád, ktorej „vlá-
da“ odi‰la s maìarsk˘m vojskom do
Mi‰kovca. V‰etk˘ch uväznen˘ch a za-
jat˘ch Slovákov z v˘chodného Sloven-
ska deportovali najprv do Mi‰kovca,
potom do Hatvanu, kde pre nich
zriadili koncentraãn˘ tábor.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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� Vo februári 2016 sme sa priblíÏili mladej generácii
a vstúpili sme do sveta sociálnej siete Facebook. Zaãínali
sme s 30-40 pozretiami na príspevok, dnes, po 1,5 roku  sa
môÏeme pochváliÈ s „klikmi“ od niekoºko tisíc ºudí a desiatka-
mi zdieºaní, ktoré na‰i priaznivci  ‰íria ìalej svojim priateºom.
Najviac verejnosÈ oslovujú témy morálneho konfliktu. Naprí-
klad infografika o úspe‰n˘ch deÈoch b˘val˘ch papalá‰ov, kon-
krétne z prostredia ·tB drÏí rekord s takmer trinásÈtisíc
sledovaniami a 140 zdieºaniami, ão  mohlo  odhadom  vidieÈ
50 100 tisíc ºudí! Rovnako informácie – prehºadnú ‰tatistiku
o hrôzach totality zaujalo asi tritisíc náv‰tevníkov stránky. Infor-
mujeme aj o v‰eobecn˘ch témach, ktoré v spoloãnosti rezo-
nujú. Napríklad na morálnu dilemu, ãi si spolupracovníci ·tB za-
slúÏia ‰tátne vyznamenanie kliklo takmer päÈtisíc ºudí. Gro práce
s facebookom je v‰ak najmä o na‰ich akciách. Spomienku na
Barbarskú noc si pozrelo dvetisíc ºudí, schôdzu v Îiari nad Hro-
nom vy‰e dve a pol tisíc. Aj aktivitou na sociálnych sieÈach b˘valí
politickí väzni pribliÏujú mladej generácii svoje posolstvo: Nikdy
viac návrat ku komunistom a k totalitnému reÏimu.  (raf)

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

http://www.pv-zpko.sk/facebook



V júni si pripomíname v˘znam-
né Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãle-
nov a priaznivcov. Spomíname aj na
t˘ch ãlenov, ktorí sa tejto slávnosti
nedoÏili.

45 rokov
Silvia âierÈaská, Pata 14.6.1972

55 rokov
Pavol ·ajtlava, Hlohovec 27.6.1962

65 rokov
Irena Gubalová, Banská Bystrica

18.6.1952
75 rokov

Franti‰ka Jancová, Ilava 23.6.1942
80 rokov

Anna âiÏmáriková 17.6.1937
Pavel Izakoviã, Leopoldov 28.6.1937
·tefánia Krajãiová, Nem‰ová 20.6.1937

81 rokov
Mária Tkáãiková, Heºpa 21.6.1936
Bernardína Ondru‰ová, 
Veºké Bredzany 23.6.1936

82 rokov
Vladimír Wilweber, 
Banská Bystrica 18.6.1935
Ida Nayová, Pezinok 15.6.1935

83 rokov
Ján Martinec, Môlãa 27.6.1934
Anna Gavaºová, Humenné 17.6.1934

84 rokov
Anna Oãená‰ová, Banská Bystrica

7.6.1933

Emerencia Walnerová, ·paãince
12.6.1933

Róbert Kraushuber 10.6.1933
85 rokov

Anton Tomík, Bratislava 2.6.1932
Pavol Turãina, Îa‰kov 14.6.1932
ªudovít Virãík, Michalovce 6.6.1932

86 rokov
Miloslav Adamjak, 
Spi‰ská Nová Ves 23.6.1931
Magda Îofãíková, Îilina 1.6.1931

87 rokov
Kveta Hrá‰ková, Lutila 17.6.1930

88 rokov
Ján Cingel, Trenãín 8.6.1929
Ing. Adam Vrábeº, Îilina 29.6.1929

89 rokov
MUDr. Alojz Luloviã, Pie‰Èany

23.6.1928
90 rokov

Antónia GaÏáková, Nová Dubnica
17.6.1927

Helena Zlatinská, Uºany nad Îitavou
14.6.1927

91 rokov
Oºga Páleníková, Bratislava 21.6.1926

96 rokov
Margita Madunická. Bratislava

9.6.1921

Jubilantom srdeãne
blahoÏeláme

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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✞ Vo veku 92 rokov, 28. apríla 2017, zomrela Margita Kurtová, dlho-
roãná ãlenka a ãlenka v˘boru RO PV ZPKO Trnava.  Posledná rozlúãka sa konala
1. mája 2017 na miestnom cintoríne v Jablonici.

Pozostal˘m vyslovujeme úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

� PRIPOMÍNAME. Úradné hodiny v kancelárii
Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchod-
nej ulici č. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00
hod. do 13.00 hod. Upozorňujeme našich členov,
že mimo úradných hodín sa telefonicky nedovolajú
do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. 

Výzva
Vážení členovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia.

Naša organizácia dlhodobo zápasí s neštandardnou
situáciou, keď pripravuje plány svojej činnosti bez kry-
tia finančnými prostriedkami. Nedostatok peňazí nás
núti obrátiť sa na Vás s výzvou o pomoc. Vydávanie
Svedectva nie je ďalej možné zabezpečiť z prostriedkov
štátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou,
vyhľadať vo Vašom okolí potenciálnych sponzorov náš-
ho časopisu. Ak nebude vychádzať, akoby sme stratili
nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda nepraj-
níci  by sa tomu aj potešili. Veríme však, že sa nájdu
podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli, a ktoré
hodláme aj naďalej chrániť a obhajovať. Záujemcovia
o pomoc pre naše Svedectvo môžu poslať svoj príspe-
vok na číslo účtu: SK74 3100 0000 0040 0012 8109,
BIC: LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel. čísle 0905
737 790. Darcom úprimne ďakujeme. 

Vedenie PV ZPKO 
a časopisu Svedectvo

Priaznivé jarné
poãasie vytiahlo
ãlenky nitrianskej
poboãky PV ZPKO
na náv‰tevy cho-
r˘ch a cintorínov.
Na cintoríne v Kr‰-
kanoch si 24. aprí-
la pri hrobe pána
Rudolfa Vaculu
pripomenuli dru-
hé v˘roãie jeho
úmrtia. Pri zapále-
n˘ch svieãkach si
zaspomínali na
svojho ãlena a ve-
novali mu tichú
modlitbu.

(al)

Marta Vaculová, Kr‰kany 40 EUR
Emília Gajdo‰ová, Hlohovec 40 EUR
Magdaléna Salvianyová, 
Hlohovec 5 EUR
Mária Horváthová, 
KriÏovany nad Dudváhom 20 EUR
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
Melánia Straková, Pie‰Èany 7 EUR
Eva Hluchová, Pie‰Èany 4 EUR
Mária Halásová, Hlohovec 7 EUR
Valéria Hrnãiariková, Hlohovec 4 EUR
Jozef Horváth, Hlohovec 24 EUR
Ing. Marian Hromádka, 
Trnava 47 EUR
·tefan Jablonick˘, 
Lak‰árska Nová Ves 50 EUR
Eduard Sládkoviã, Limbach 6 EUR
Ing. Jozef Ondrejka, Malacky 13 EUR
Melánia Reichbauerová,
Pezinok 8 EUR
Ivan Kliment, Tuhár 8 EUR
Irena Gubalová, Hodejov 10 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie



AUTENTICKÝ DOKUMENT
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