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Poslúchol prezidenta, dostal 10 rokov
NÁŠ ROZHOVOR
Zahraniãné stáÏe, ‰túdium
na prestíÏnych vysok˘ch ‰kolách, ãi len tak, v˘lety za
poznaním sú dnes pre mlad˘ch ºudí samozrejmosÈou.
Pravda, pre t˘ch, ktorí na to
majú. Generácia mlad˘ch ºudí
po druhej svetovej vojne draho platila za túÏbu odísÈ za
hranice vlasti. Hoci prezident
Gottwald povedal, komu sa tu
nepáãi, môÏe ísÈ... Jeho radu
zobral doslova v tom ãase sotva dvadsaÈroãn˘ Karol ëubek
(1929) a dodnes na to nevie
zabudnúÈ. Jeho rodná dedina
Ústie nad Oravou uÏ nejestvuje. Zaplavili ju vody priehrady.
Rodina si musela nájsÈ nov˘
domov. Otec kúpil majetok
v Seãovciach a Karol tam zaãal
chodiÈ do ªudovej ‰koly.

V čísle

Zdá sa, Ïe uÏ ako mlad˘ chlapec ste túÏili vidieÈ svet, keì ste
hneì po vojne i‰li na Zakarpatskú Ukrajinu nav‰tíviÈ tetu. Nedbajúc o to, Ïe zme‰káte ‰kolu.

Ing. Karol ëubek so ·tefanom Novákom, predsedom RO PV ZPKO Ko‰ice.
Foto Eva Zelenayová

Veru tak, zme‰kal som zaãiatok
‰kolského roku na Gymnáziu v Michalovciach, tak som sa prihlásil do
Ko‰íc. Tam som zmaturoval v roku
1948.
To bol dosÈ hektick˘ rok.
Aj pre mÀa. Otec bol maloroºník,
mama sa starala o päÈ deti. Boli sme
dvaja bratia a tri sestry. UÏ Ïije len

Ján Litecký Šveda

Eva Zelenayová
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jedna z nich. Pri prechode frontu
nám zniãili dom a keìÏe sme boli náboÏensky zaloÏená rodina, Ïiadna
pomoc sa nám od ‰tátu nedostala.
Veºmi ÈaÏko som to preÏíval a svoje
názory som si nenechal len pre seba.
Prispieval som do novín Demokrat.
Pokraãovanie na 10. strane
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SLOVO NA ÚVOD

Komunistický nezmysel je stále živý
TakÏe máme po 12. sneme PV
ZPKO. Neza‰kodí si spraviÈ takú malú
bilanciu. âo ako prvé udrie do oãí je skutoãnosÈ, Ïe do najvy‰‰ích funkcií na‰ej
organizácie sa na tomto sneme dostali
samé deti politick˘ch väzÀov. Od predsedu revíznej komisie, cez podpredsedu
organizácie aÏ po jej predsedu. A uÏ
dávnej‰ie sa niektorí potomkovia
politicky prenasledovan˘ch stali predsedami regionálnych organizácii ãi ich poboãiek, kde sú mimoriadne aktívni. Za
v‰etk˘ch spomeniem pani Dvorãákovú
a Zimanovú.
MoÏno niektor˘m „puristom“ to aj
nebolo celkom po chuti, no ako sa vraví,
ãas nezastaví‰. Veì aj jeden z politicky
najzaujímavej‰ích diskusn˘ch príspevkov
na sneme mal tieÏ syn politického
väzÀa, Juraj Vrábel. Ak v‰ak chceme,
aby odkaz ºudí, prenasledovan˘ch
zloãineck˘m komunistick˘m systémom
pretrval, nesmieme ho pochovaÈ s posledn˘m politick˘m väzÀom, ão uÏ Ïiaº
nebude trvaÈ veºa rokov. Veì len nedávno opustil na‰e rady ãlovek, ktor˘ bol
väznen˘ v neskor˘ch 80-tych rokoch,
Vojtech Ottmar. A hlavné jadro na‰ej organizácie tvoria ºudia, ktorí si svoje peklo
odtrpeli prevaÏne v 50-tych rokoch ...
Druhá vec, ktorá stojí za pozornosÈ
je, Ïe na rozdiel od niektor˘ch predo‰l˘ch sa snem niesol v nekonfliktnej,
dalo by sa povedaÈ aÏ priateºskej atmosfére, tak ako sa patrí na ºudí, ktorí nieão
preÏili a majú uÏ nad vecami urãit˘ nadhºad. NuÏ a ak˘ je hlavn˘ odkaz t˘chto
ºudí, ktor˘ my, ich potomkovia a správcovia ich odkazu chceme naìalej sprítomÀovaÈ v na‰ej spoloãnosti? Je toho
dosÈ, spomeniem aspoÀ pevn˘ charakter a vernosÈ svojim zásadám, ktoré sú
v skutoãnosti tie, na ktor˘ch stojí celá
na‰a európska civilizácia. Rodina, vlasÈ,
kresÈanstvo. Ak sa prestanú tieto
hodnoty drÏaÈ pri Ïivote, príde koniec
Európy a nastanú ãasy nevídaného

Sprava Ján Liteck˘ ·veda, Anton Malack˘, Mária ·idová, Arpád Tarnóczy
a Ján Ko‰iar na spomienkovej snímke z 12. snemu PV ZPKO.
Foto Vlastimil Morávek

barbarstva a boja kaÏdého s kaÏd˘m
o holé preÏitie.
Ako prví zaãali v na‰ich konãinách
vyvracaÈ tieto hodnoty marxistickí boº‰evici. âo sa t˘ka lásky k vlasti, tú chceli
nahradiÈ abstraktn˘m a neÏivotn˘m internacionalizmom, náboÏenstvo zase
primitívnym materialistick˘m ateizmom.
Tam boli ich zásahy najrozkladnej‰ie
a najbrutálnej‰ie, no zároveÀ aj najviac
viditeºné. Ale aj ão sa t˘ka rozkladu rodiny mali tieÏ vo svojom pláne uÏ od samého zaãiatku. Veì tí najväã‰í revolucionári po októbrovej revolúcii nielenÏe ihneì povolili rozvody a potraty, ale hlásali
aj voºnú lásku a spoloãné Ïeny. To sa síce postupne z ich vyhlásení z taktick˘ch
dôvodov vytratilo (tak ako na chvíºu
v NEPe rein‰talovali kapitalizmus), no
intaktná rodina zostala naìalej cieºom
ich rozkladnej propagandy. Veì jeden
z najväã‰ích komunistick˘ch hrdinov,
Pavka Morozov, sa ním stal preto, lebo
udal svojich rodiãov...
Ak by si v‰ak niekto myslel, Ïe komunistick˘ nezmysel uÏ máme chvalabohu za sebou a môÏeme sa venovaÈ uÏ iba

budovaniu, veºmi sa m˘li. PretoÏe choré
marxisticko-leninské my‰lienky sa iba
prezliekli do nového hávu a ich cieºom
zostalo aj naìalej skoncovaÈ s kresÈanskou Európou. Neomarxizmus tvrdo útoãí naìalej, ãi uÏ pod heslom multikulturalizmu alebo falo‰n˘ch ºudsk˘ch práv, za
pomoci tvrdej cenzúry tzv. „politickej korektnosti“. No keìÏe ºudia sa aÏ tak
nepoddávajú ich v‰adeprítomnej propagande, ako by si predstavovali, najnov‰ie
chcú zasypaÈ Európu migrantami a takto
nastoliÈ nevídan˘ chaos, o ktorom dúfajú, Ïe dá ná‰mu kontinentu poslednú
ranu z milosti. Tu je morálny a spoloãensk˘ odkaz politick˘ch väzÀov nenahraditeºn˘ a na‰a organizácia musí pamätaÈ
na to, Ïe je nositeºkou ich odkazu. Nielen, aby sa nezabudlo, ale aby ten odkaz
pomáhal aj pri rie‰ení nov˘ch problémov.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
P.S.
A aby som nezabudol, aj na tomto
mieste sa chcem veºmi pekne poìakovaÈ v‰etk˘m, ão mi gratulovali k zvoleniu. Pevne dúfam, Ïe ich nesklamem.
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Apel zo snemu politických väzňov
Z vystúpenia delegátov ostatného
snemu politick˘ch väzÀov, ktorí sú
Ïijúcou pamäÈou na totalitnú éru neslobody, prenasledovanie a potláãanie
ºudsk˘ch a politick˘ch práv bolo cítiÈ
i apel na súãasn˘ch predstaviteºov
‰tátu, politické strany a verejnoprávne
médiá, aby s plnou váÏnosÈou venovali
pozornosÈ odkazu bojovníkov a obetí
proti totalite a proti jej aktuálnym prejavom. Je na‰ou morálnou povinnosÈou
vyjadriÈ váÏne znepokojenie k postupnému zakoreÀovaniu a ‰íreniu nov˘ch
foriem totalitného správania, najmä
plazivej ideológie multikulturalizmu,
ktorá demoralizuje tradiãné hodnoty
spoloãnosti a nanovo umelo vytvára
v spoloãnosti deliace ãiary na pokrokovo „dobr˘ch“ a na „zl˘ch“ oportunistov, brániacim „priekopníckym“ ideám.
Pokraãovanie na 4. strane

Rafael Rafaj na sneme.

Foto Vlastimil Morávek

Nálepkovanie je príznak totality
Do vedenia organizácie politick˘ch väzÀov vstúpila nová generácia. Ide o potomkov politick˘ch väzÀov
komunistického reÏimu, lebo ãas je neúprosn˘. Prenasledovanie, muãenie
a ustaviãné zaÈaÏovanie organizmu
stresom zanechali svoju stopu na
kaÏdom politickom väzÀovi. Nové
v˘zvy, ktoré pred spoloãnosÈou stoja
sa v˘sostne dot˘kajú aj na‰ich ãlenov.
Ak ãlovek dokázal vymyslieÈ koncentraãné tábory, plynové komory, rozliãné druhy muãenia pre nepohodln˘ch
ºudí, nejestvuje záruka, Ïe ºudstvo to
neurobí zas. Cesta k totalite vedie cez
oklie‰Èovanie ºudsk˘ch práv. Zámienky sa vÏdy nájdu ãi vymyslia. Kto in˘
citlivej‰ie vníma dusenie slobody neÏ
politickí väzni totalitného reÏimu?
Spoºahliv˘m prostriedkom na
ovládanie más sú médiá. BeÏn˘
obãan nezaujímajúci sa o politiku
nemá ‰ancu dovidieÈ do ich kuchyne.

Mediálne zobrazenie udalosti vie
zhodnotiÈ len vtedy, keì sa sám stane ich úãastníkom. Ale ani vtedy nemusí porozumieÈ súvislostiam a zámerom, preão sa mediálny v˘stup lí‰i
od jeho reálnej skúseností. Dokonca
sa môÏe staÈ, Ïe mu politik odkáÏe,
Ïe je buì fa‰ista, neonacista alebo

SLOVO SVEDECTVA
popleten˘ ãlovek, ako oznaãil úãastníkov protestu proti islamizácii
Európy poslanec NR SR ªubo‰ Blaha.
S nálepkovaním nemajú politickí
väzni dobré skúseností. V polovici minulého storoãia staãilo k tomu, aby
ãloveka poslali na desaÈ rokov do
väzenia, oznaãenie nepriateº republiky. O ão hor‰ia je nálepka fa‰istu
alebo neonacistu? Pritom medzi
úãastníkmi protestného zhromaÏdenia neboli zriedkavosÈou transparenty Preã s fa‰izmom v Európe. Tak
preão?
Za ostatné ‰tvrÈstoroãie sa v˘razne zmenili spoloãenské pomery

nielen na Slovensku, ale aj v Európe
i vo svete. Niektoré veºmoci prestali
dodrÏiavaÈ medzinárodné konvencie
ãím sa vytratila stabilita ‰tátov. Ani
médiá sa nestali znova nástrojom
propagandy zo dÀa na deÀ. Ak jestvujú ostrovãeky slobody slova, tak sú
ãoraz vzácnej‰ie. Aj napriek tomu, Ïe
k dispozícii je internet. Najnov‰ie rozhodnutie Európskeho súdu pre ºudské práva, podºa ktorého sú vlastníci
serverov zodpovední za diskusie pod
ãlánkami, neve‰tí niã dobré. Lebo
núti ich majiteºov upravovaÈ, ãi lep‰ie
povedané cenzurovaÈ príspevky.
Pred polstoroãím preÏívali ºudia
pevn˘ch postojov peklo na zemi.
O ich utrpení dnes uÏ málokto vie.
Treba sa poìakovaÈ ‰kolám, ktoré si
poz˘vajú ãlenov na‰ej organizácie na
besedy so ‰tudentmi. Lebo práve Ïivotné osudy politick˘ch väzÀov môÏu
byÈ pre mlad˘ch ºudí mementom
pred ãíhajúcou totalitou.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Apel zo snemu politických väzňov
Dokonãenie z 3. strany

Ako vy‰tudovan˘ Ïurnalista váÏne
znepokojenie vyjadrujem aj k mediálnej
manipulácii, k spôsobu informovania
podºa noriem oficiálneho hlavného prúdu, tabuizovaniu nepohodln˘ch faktov
a k plytkému obsahu mediálneho programu, kedy sa opäÈ objavuje skrytá
cenzúra, redakcie tlaãia na autocenzúru
novinárov, informácie a ich nositelia sa
opätovne selektujú na vhodn˘ch a nevhodn˘ch, priãom celostn˘ obraz skutoãnosti sa umelo deformuje mainstreamom, ktor˘ si nanovo osobuje právo na
jedinú pravdu. Médiá namiesto ‰írenia
informácií o hrôzach totalitn˘ch reÏimov
a budovania spoloãenskej súdrÏnosti
a národnej pamäti ponúkajú prevaÏne
individualizmus, negativizmus a lacnú
zábavu.
Zo ‰kolského a v˘chovného systému sa okrem kladenia dôrazu na
odbornú pripravenosÈ vytráca viera,
duch a etika. Aj komunistick˘ systém
v ‰kolách pripravoval Ïiakov na rôzne
robotnícke a odborné profesie, ale ch˘bala mu zdravá morálka, ktorá potom
ch˘bala aj v spoloãnosti.

Je smutné, Ïe generácia dne‰n˘ch
15-20 roãn˘ch ‰tudentov takmer niã
nevie o nedávnych hrôzach a systéme
komunistickej totality. Politickí väzni
ZPKO by sa mali pripojiÈ aj k spontánnemu hnutiu za mierov˘ Ïivot a proti hroziacej vojne a aj proti vyhrocovaniu napätia v medzinárodn˘ch vzÈahoch. My
sme prispeli poãas ‰tyroch desaÈroãí
obetovaním Ïivotov, osobnej slobody
a osudom na‰ich rodín k zániku totality
a k zbúraniu Ïeleznej opony, preto máme právo varovaÈ pred vytváraním
nov˘ch deliacich ãiar v Európe.
Preto s rovnakou aktuálnou naliehavosÈou vyz˘vame aj na zastavenie obmedzovania obãianskych práv a slobôd
systémom, ktor˘ v mene ochrany bezpeãnosti opätovne sleduje pohyb aj
elektronickú komunikáciu obãanov.
Namiesto obmedzovania slobôd
a silov˘ch rie‰ení navrhujeme zv˘‰enie
morálky v spoloãnosti, vymoÏiteºnosÈ
práva, spravodlivosÈ v justícií a budovanie spoloãenskej súdrÏnosti na báze tradiãn˘ch a kresÈansk˘ch hodnôt Desatora a obetavej sluÏby verejnému blahu.
Rovnako je potrebné zv˘‰iÈ pozornosÈ
a úctu k vlastnej tradícii a historickej

Rafael Rafaj v rozhovore s Martinom Hagarom.
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skúsenosti, ktorej nositeºmi sú aj politickí väzni. B˘valí „väzni svedomia“, ich
rodinní príslu‰níci a sympatizanti ostávajú nielen pamäÈou na zverstvá minulosti, ale aj Ïiv˘m svedectvom a odkazom pre budúcnosÈ, pretoÏe sa nechceme daÈ odloÏiÈ do úzadia.
Ná‰ odkaz pre aktuálnu spoloãenskú situáciu je rovnak˘ ako poãas totality, pretoÏe je nadãasov˘: „Kto stratil
majetok – nestratil veºa. Kto stratil slobodu – stratil mnoho. Ale kto stratil vieru – stratil v‰etko“. Dnes sa opätovne
vedie zápas o vieru v ãloveka, v národ,
v kresÈansk˘ hodnotov˘ a morálny
systém a v pôvodné európske korene
na‰ej podstaty. ªudia z v˘chodnej Európy majú oproti Západu vlastnú 40-roãnú
skúsenosÈ s plaziv˘mi metódami totality,
ktorá sa zaãínala vzletn˘mi heslami, internacionalizmom a skonãila strm˘m pádom do morálneho bahna, zanechajúc
za sebou ºudské utrpenie. Politickí väzni
sú tu aj na to, aby dvíhali prst, keì zbadajú, Ïe podobné vetry by zaãali viaÈ aj
z Bruselu od politick˘ch a ideologick˘ch
nad‰encov nov˘ch trendov a „práv“.
Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO

Foto Vlastimil Morávek
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Jáchymovské peklo XXVI
Politickí väzni komunistického reÏimu, ktorí za svoj odpor proti zloãineckej ideológii boli odsúdení a následne
premiestnení do pracovn˘ch táborov
nachádzajúcich sa v Kru‰n˘ch horách,
v ktor˘ch hlad, poniÏovanie, korekcie,
zloba a cynizmus ich dennodenne sprevádzali do útrob baní ÈaÏiÈ uránovú
rudu pre osloboditeºov, si 22. a 23.
mája pripomenuli obete reÏimu. Tradiãne sa pietnej spomienky zúãastÀuje
aj delegácia PV ZPKO. Prítomn˘ch bolo
iba niekoºko desiatok e‰te Ïijúcich b˘val˘ch politick˘ch väzÀov, pri‰lo v‰ak
mnoÏstvo ich rodinn˘ch príslu‰níkov,
aby spoznali miesta utrpenia svojich
najbliÏ‰ích a vzdali úctu v‰etk˘m, ktorí
pre‰li Jáchymovsk˘m peklom.
Úãastníci sa stretli v Karlov˘ch Varoch, odkiaº sa presunuli do Horného
Slavkova. V jeho okolí boli zriadené
‰tyri pracovné tábory: Prokop, LeÏnice,
Svätopluk a Tábor 12. ReÏim v t˘chto
táboroch sa vyznaãoval krutosÈou ich
veliteºov. V októbri 1951 u‰lo z nich
12 väzÀov. Niektorí boli zastrelení na
úteku, iní odsúdení na smrÈ. Na cintoríne v Hornom Slavkove majú postaven˘ pamätník. Po uloÏení vencov k tomuto pamätníku privítal hostí starosta
mesta. Prítomn˘m sa prihovoril aj ãlen
ko‰ickej poboãky PV ZPKO Juraj
Vrábel.

Pietny akt kladenia vencov v Jáchymove.

Foto archív

Pripomenul, Ïe jeho otec bol v jáchymovsk˘ch lágroch väznen˘ 6 rokov
a ìal‰ie ‰tyri roky v Leopoldove. Len
preto, Ïe neoznámil útek svojho synovca do Rakúska. Spomenul, Ïe po
prebdetej noci znovu zaãínalo jáchymovské peklo. „Brutalita, bitky, zloba,
cynizmus, zastra‰ovanie, ne‰etrné muãenie, korekcie, nedostatok stravy,
ãasto bez pitnej vody“, zdôraznil a pokraãoval: „V hrdzav˘ch ‰álkach sa vám
dostalo zapáchajúcej kapusty a ãierne
zemiaky. V ubikáciách bola zima, v ‰álkach mrzla voda, plo‰tice, blchy a v‰i
Kardinál Dominik Duka s Jurajom
Vráblom.
Foto archív

vám nedávali spávaÈ. Hlad striedal zimu. Pri filcunku vám porozbíjali poháre, v ktor˘ch ste si uchovávali trocha
masti a lekváru, aby ste mohli preÏiÈ“,
povedal. Nezabudol dodaÈ, Ïe zloãineck˘ reÏim im zobral najkraj‰ie roky Ïivota, ale ich tr˘znitelia „Dvoﬁákovci“,
„Ptákovci“, „Páleãkovci“ za svoju krutosÈ majú dobré v˘sluhové dôchodky.
Uistil prítomn˘ch, Ïe zástavu slobody,
viery a svät˘ch hodnôt, za ktoré trpeli
politickí väzni komunistického reÏimu,
oni, deti politick˘ch väzÀov ponesú
ìalej a „s úctou ich odovzdáme na‰im
deÈom a vnukom“.
Delegácia PV ZPKO a ãlenky KPV (sprava) na pietnej spomienke. Foto archív

Pokraãovanie na 6. strane
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Jáchymovské peklo XXVI
Dokonãenie z 5. strany

Program pokraãoval v meste
Ostrov, kde k pamätnej tabuli umiestnenej na VeÏi smrti poloÏili vence
a odznel príhovor starostu mesta. Aj na
tomto mieste oslovila prítomn˘ch zástupkyÀa PV ZPKO, predsedníãka poboãky Levoãa-Spi‰ská Nová Ves Mária
Dvorãáková. Mala iba sedem rokov,
keì jej otec bol v roku 1949 odsúden˘
pre svoje náboÏenské presvedãenie.
„Dva a pol roka strávil na núten˘ch
prácach v jáchymovsk˘ch baniach Vikmanova“, povedala a pokraãovala:
„Boli to ÈaÏké roky pre moju mamiãku

a troch bratov, lebo ch˘bal Ïiviteº rodiny. Pre nás, deti, nastali úskalia, potupovanie, opovrhovanie, poniÏovanie
a v‰tepovanie pocitu menejcennosti.“
Podotkla, Ïe „svet si nie vÏdy váÏi odvahu mlad˘ch ºudí, ako boli v tom ãase
na‰i rodiãia, no rozpadol by sa, nebyÈ
ich smelosti a vytrvalosti“. A poloÏila
otázku: „Po páde reÏimu nastalo opojenie, splnil sa ich sen. Niã nebránilo
budovaÈ demokratickú spoloãnosÈ
s kresÈanskou morálkou. Roky plynú
a tu je potrebné poloÏiÈ si otázku: Naplnili sa na‰e ideály? Na odpoveì staãí
jedno slovo: Nie!“

Náv‰tevou v˘stavy v hale VeÏe
smrti sa zav⁄‰il prv˘ deÀ programu.
Pietna spomienka pokraãovala
v sobotu sv. om‰ou v kostole sv. Jáchyma v Jáchymove. Celebroval ju praÏsk˘ arcibiskup kardinál Dominik Duka.
SlávnosÈ pokraãovala pri pamätníku
Brány ku slobode, kde príslu‰níci
armády a organizácii poloÏili 36 vencov. Odzneli tu prejavy cirkevn˘ch
predstaviteºov, senátorov, ãlenov
vlády, hejtmanov a starostu mesta.
Slovenskou a ãeskou ‰tátnou hymnou
bola pietna spomienka Jáchymovské
peklo XXVI ukonãená.
(red)

Zºava Helena Záhorová, Anton Melek, Mária Dvorãáková, ·tefan Novák, Vlasta Prieslerová (predsedníãka KPV
v Karlov˘ch Varoch) a Juraj Vrábel poãas pietnej spomienky.
Foto archív

SPÝTALI SME SA

Štefana Nováka
predsedu RO PV ZPKO v Košiciach
● KaÏdoroãne sa v Jáchymove zúãastÀujete
pietnej spomienky na obete komunistického reÏimu.
âo vo vás najviac rezonovalo tohto roku?
- Z niektor˘ch táborov sú dnes múzeá. S Jozefom I‰tókom sme sa boli pozrieÈ na miesta utrpenia. Jeho tábor
„e‰te Ïije“ a je tam aj jeho posteº. Spomenuli sme si na
jedného veºmi príãinlivého náãelníka, ktor˘ vymyslel
‰peciálnu samotku. Dal vykopaÈ jamu o rozmeroch 2x2,5
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metra a tam dal zatvoriÈ jedenásÈ väzÀov. Samozrejme, Ïe
vzduch im nestaãil a zaãali sa dusiÈ. Bachár poãul búchanie
a do‰lo mu, ão sa asi deje. Oznámil to veliteºovi a ten zavolal zváraãa, aby do poklopu napálil diery. Tento náãelník
Dvoﬁák bol v roku 1994 súden˘, ale on si nepamätal, Ïe
v korekcii boli zníÏené dávky jedla, Ïe kaÏd˘ druh˘ deÀ bola hladovka, Ïe v kobke pre jedného drÏal 11 ºudí... Niã si
nepamätal a ani nebol odsúden˘. UÏ len za to, Ïe vymyslel
korekciu bez vzduchu, kde muselo stáÈ jedenásÈ ºudí vedºa
seba, mal byÈ odsúden˘. To bola jeho osobná iniciatíva.
(zl)

ZAZNAMENALI SME

Ružomberské ozveny
Profesorka
Cirkevného
gymnázia A. Hlinku v RuÏomberku Anna Neme‰ová opakovane poz˘va ãlenov regionálnej
poboãky PV ZPKO v RuÏomberku besedovaÈ o období povojnovej totality. Zaãiatkom júna
sa so ‰tudentmi dvoch tried
stretli Mária ·idová a jej sestra
Klára BrodÀanská. Témou boli
50. a 60. roky minulého storoãia. Pani ·idová hovorí, Ïe to
nebol premárnen˘ ãas. UkáÏky
z reakcií ‰tudentov sú odpoveìou na otázky, ãi je e‰te potrebná organizácia politick˘ch
väzÀov komunistického reÏimu.
Bolo to veºmi príjemné stretnutie.
O svojom Ïivote hovorili veºmi otvorene. Páãilo sa mi, Ïe pomáhali skr˘vaÈ
kÀaza, Ïe jedna z nich bola za to vo
väzení a ani tam niã neprezradila a pokorne prijala svoj kríÏ. Myslím si, Ïe
my, mladí, si nedokáÏeme predstaviÈ,
aké ÈaÏké ãasy to boli. Urãite som
vìaãná za moÏnosÈ stretnúÈ sa s t˘mito dámami a neváhala by som sa zúãastniÈ nieãoho podobného e‰te raz.
S besiedkou som bol nadmieru
spokojn˘. Som rád, Ïe som sa mohol zúãastniÈ a páãil sa mi osobn˘
prístup besedujúcich dám. Bola to
veºmi silná, nová skúsenosÈ, ktorá nám najpriamej‰ím spôsobom
umoÏnila znova preÏiÈ ÈaÏké obdobie v dejinách ná‰ho národa.
Mám rád príbehy star‰ích ºudí, lebo vedia naozaj dobre a pravdivo podaÈ, ako to niekedy vyzeralo. Obdivujem ich, Ïe to vedia podaÈ vecne
a zaujímavo aj napriek tomu, Ïe to iste
pre nich nebola ºahká doba.
Podºa mÀa bolo veºmi odváÏne
ako pani BrodÀanská s pani ·idovou dokázali hovoriÈ a svojej ÈaÏkej a bolestnej minulosti. Nie je veºa ºudí, ktorí si museli preÏiÈ to, ão
ony, a dokáÏu to zdieºaÈ s ostatn˘mi. Sme radi, Ïe nás oboznámili
s ÈaÏk˘m Ïivotom za ãias komunizmu, kedy ºudia neboli slobodní
ako dnes a preto je treba váÏiÈ si

to, ão nám vybojovali na‰i starí
otcovia.
Ich príbeh bol mimoriadne pútav˘
a zaujímav˘. Páãilo sa mi to, pretoÏe
rozprávali o svojom vlastnom Ïivote
a nie o tom, Ïe niekto im hovoril Ïe...
Bolo to autentické a to sa mi na tom
najviac páãilo. Îe si pamätali v‰etky detaily, napríklad z väzenia. DosÈ mi to
dalo, pretoÏe som sa dozvedel, Ïe
môÏeme byÈ ‰Èastní, Ïe Ïijeme v slobodnej dobe.

Mária ·idová na sneme.
Foto Vlastimil Morávek

Poãúvanie príbehov z pohºadu
osôb, ktoré to preÏili na vlastnej
koÏi je asi najlep‰ou moÏnosÈou,
ako sa dozvedieÈ o historicko-spoloãensk˘ch pomeroch v tej dobe.
Bola som prekvapená t˘m, Ïe sa
nieão také dialo na Slovensku, nepoãula som o tom. Zostala som zhrozená, ako sa správali k nevinn˘m ºuìom,
ktorí nemohli verejne vyznaÈ vieru.
Musím priznaÈ, Ïe statoãnosÈ t˘chto
dám ma povzbudila a prinútila rozm˘‰ºaÈ nad t˘m, ãi Slovensko a celá na‰a
spoloãnosÈ sa uberá správnym smerom. Som vìaãná za to, Ïe nám priblíÏili dianie v 50. a 60. rokoch a tak nás
obohatili o nové informácie.
Páãilo sa mi to, lebo ma zaujímajú veci z na‰ej histórie. Upútalo

ma na ich rozprávaní to, Ïe hovorili úprimne a o reálnych udalostiach
z ich Ïivota. V budúcnosti by som
privítal na na‰ej ‰kole viac tak˘chto predná‰ok.
Wow! Nikdy som nepoãul niã zaujímavej‰ie! Príbeh bol o Ïivote dvoch
dievãat za ãias komanãov. Opísali ich
utrpenie poãas vypoãúvania a vo väzení. "Pekn˘" pohºad na pravú tvár komunizmu - preto by mal byÈ zakázan˘
tak isto, ako fa‰izmus. A preto mali byÈ
hlavní komunisti a e‰tebáci po neÏnej
odsúdení...
BudúcnosÈ sa neustále opakuje! Preto je potrebné spomínaÈ
na minulosÈ a jej chyby, nie aby
sme súdili, ale na to, aby sme sa
z nej pouãili a neopakovali
rovnaké zlyhania. Mnoho ºudí,
dokonca aj moji starí rodiãia, opakuje dookola tú istú vetu: „Za komunizmu bolo lep‰ie...“, ale nehºadia na to, komu bolo lep‰ie.
Táto predná‰ka ma veºmi zaujala
a urãite o nej u nás porozprávam
a t˘m im definitívne potvrdím, Ïe
nie v‰etko, ão sa zdá byÈ pekné,
také naozaj je...
Besedu hodnotím vysoko pozitívne, aj keì o veciach, o ktor˘ch tieto
dámy rozprávali, som uÏ poãul z rozprávania star˘ch rodiãov. Napriek tomu je veºmi dôleÏité si ich neustále pripomínaÈ, pretoÏe z mnoh˘ch ºudí
mám dojem, Ïe uÏ na ne dávno zabudli alebo ich dokonca ani nezaregistrovali. V‰ade sa hovorí iba o zloãinoch Hitlerovho Nemecka, k˘m o socializme neraz poãujeme aj pochvalné
vyjadrenia.
Myslel som si, Ïe tie podmienky a zaobchádzanie s väzÀami neboli aÏ také kruté, ale opak bol
pravdou. A vôbec som nevedel, Ïe
z väzenia chodili pracovaÈ do pracovn˘ch táborov, ako napríklad do
baní na urán.
Poãas celej besedy som rozm˘‰ºal,
ãi by som aj ja zvládol takéto veci
a myslím si, Ïe nie. Predt˘m som veºa
nepoãul o spôsoboch muãenia za
komunistov.
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Ružomberské ozveny
Dokonãenie zo 7. strany

Keby to bol poãul môj otec, hneì
by zmenil názor. On stále hovorí, za
komunistov bolo lep‰ie neÏ teraz. KaÏd˘ mal prácu atì. Ale keby vedel, aké
zverstvá páchali, uÏ by to nevravel.
Podºa mÀa bola beseda uÏitoãná, predsa len, nie kaÏd˘ má dosÈ
informácií o tomto období a myslím si, Ïe kaÏd˘ by mal vedieÈ, ão
sa dialo. Najzaujímavej‰ou vecou
pre mÀa bolo, Ïe hociktor˘ star‰í
ãlovek, ktorého stretnete, môÏe
byÈ pokojne politick˘ väzeÀ. Jedna
z dám, s ktor˘mi sme besedovali,
b˘va na mojej ulici. A vôbec som
o tom nevedel, Ïe ako 18-roãná
preÏila rok vo väzení. Veì si to
predstavte teraz. Aj ja mám 18 rokov, ale ísÈ teraz zrazu do väzenia
to je nieão neskutoãné.
Vá‰ Ïivotn˘ príbeh je t˘m najlep-

Mária ·idová

‰ím príkladom, ako sa vysporiadaÈ
s neslobodou a poniÏovaním. Ste t˘mi
najlep‰ími uãiteºkami dejepisu. VeriÈ
v dobro sa oplatí.

Mária ·idová poãas diskusie na sneme.
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Foto Vlastimil Morávek

Odporúãam, aby sa takéto
predná‰ky uskutoãÀovali aj ìalej
a aby sa zdokumentovali. Aby si
kaÏd˘ dokázal aspoÀ trochu predstaviÈ, aké to niekedy bolo.
Prekvapilo ma, ako kruto dokáÏe
niekto zaobchádzaÈ s tak˘m veºk˘m
mnoÏstvom ºudí len preto, aby presadil
svoje názory.
Zaujal ma jeden zo záÏitkov
a to, Ïe keì bola na samotke tak
im nedoÏiãili ani spánok a v noci
im na hlavy svietili siln˘mi
Ïiarovkami a nemohli sa otoãiÈ
na bok. Bolo tam veºa zaujímav˘ch záÏitkov a pomohlo mi to
uvedomiÈ si, aké boli tie roky
stra‰né.
Na tejto besede sa mi páãilo, Ïe to
bola jedna z najlep‰ích hodín dejepisu.
PretoÏe sme sa dozvedeli priamo
osobné svedectvo z t˘ch ãias.

Foto Vlastimil Morávek

KULTÚRA

Prvýkrát o Svetovom kongrese Slovákov na Slovensku

Dodnes nepoznáme prácu exilu
NebyÈ iniciatívy b˘valého generálneho
tajomníka Svetového kongresu Slovákov,
a po smrti ·tefana Romana zaãas aj jedného
z jeho predsedov Du‰ana Tótha, moÏno by
o neokrúhlom jubileu najv˘znamnej‰ej politickej in‰titúcie Slovákov v zahraniãí a exile,
zaloÏenej v roku 1970 v New Yorku,
opätovne zostala iba polriadková správa. Tak, ako o Àom
informovali napríklad nedávno Slovenské národné noviny
v rubrike jubileí.
Tóthovu v˘zvu prijal Ústav pamäti národa a v spolupráci
so Slovensk˘m historick˘m ústavom v Ríme uskutoãnil
vôbec prv˘krát na na‰om území zásadnú vedeckú konferenciu pod názvom Svetov˘ kongres Slovákov v zápase
proti komunistickému reÏimu. Symbolicky v historickej
budove Národnej rady SR v Bratislave. V tej budove, v ktorej bola vyhlasovaná prvá slovenská ‰tátnosÈ v roku 1939,
ale aj súãasná v roku 1993. Predchádzala jej Deklarácia
o zvrchovanosti Slovenskej republiky v roku 1992. AspoÀ tá
má na budove o tejto mimoriadnej a kºúãovej udalosti
ná‰ho národa pamätnú tabuºu.
Aktu vyhlásenia druhej ‰tátnosti sa ·tefan Roman Ïiaº,
uÏ nedoÏil. Ani pádu mocenského systému komunistickej
strany a nastolenia modelu západnej demokracie na Slovensku. Bol jedn˘m z muÏov, ktor˘ sa s neobvyklou rozhodnosÈou, vierou, víziou i vytrvalosÈou zasadzoval za vznik
novej, slobodnej a demokratickej slovenskej ‰tátnosti
minimálne posledné dve desaÈroãia svojho Ïivota.
·tefan Imrich KruÏliak, doÏívajúci sa v Mníchove
úctyhodn˘ch 101 rokov, konferenciu pozdravil uÏ iba na
diaºku. Dlhoroãne spolupracoval so ·tefanom Romanom, aj
ako podpredseda SKS. Nazval ho druh˘m na‰im ·tefánikom, aj napriek istej neoprávnenej pochybnosti niektor˘ch
súãasníkov.
Na rozdiel od in˘ch, o ãosi kultúrnej‰ích krajín, sa u nás
prekvapujúco nezvykne referovaÈ o vedeck˘ch konferenciách v médiách i beÏnej tlaãi. TakÏe verejnosÈ sa o podujatí nemala ako dozvedieÈ. âesÈ v‰etk˘ch zachraÀovala aspoÀ
televízia TA 3 a neskor‰í zostrih z konferencie prisºúbila aj
zástupkyÀa kresÈanského rádia Lumen. V podveãer podujatia dala priestor mladému a iniciatívnemu spoluorganizátorovi a historikovi Petrovi Ja‰ekovi z ÚPN. Pod odborn˘m
dohºadom na‰ej prvotriednej historiãky a jednej z kºúãov˘ch
referentiek a diskutérok konferencie, Emílie Hrabovcovej,
zostavili program, v ktorom sa medzi úãastníkmi ocitli aj
b˘valí aktéri a ãlenovia i funkcionári SKS.
Okrem uÏ spomenutého Du‰ana Tótha, ktor˘ pri‰iel aj
s nov˘m filmom o SKS, aktívne na bratislavskej konferencii
vystupoval a horlivo a vecne diskutoval aj jeden z b˘val˘ch
podpredsedov Jozef M. Rydlo i ìal‰í ãlenovia. Vojtech
Zeman z náboÏenskej a Vladimír Bútora z mládeÏníckej
komisie i zástupca Slovákov vo ·vajãiarsku Aristid Zelenay.

TaktieÏ kedysi mlad˘ a dnes etablovan˘ historik v Kanade
Stanislav Kirschbaum. Jeho otec patril medzi v˘znamn˘ch
zakladateºov a poãetn˘ch funkcionárov Kongresu, ktorí na
‰irokej pluralitnej báze formovali najzásadnej‰ie existenãné
poÏiadavky Slovákov, dodnes dostatoãne nepoznané. A ak,
tak dosÈ alebo aÏ veºmi skreslene a tendenãne. Ako napríklad v normalizaãnej, av‰ak koncepãne neprekonanej
Encyklopédii Slovenska, ktorú dodaãne nestihli ponaprávaÈ.
Napríklad ani po roku 1990 doma vydané dve edície
encyklopédie Slovakia and Slovaks v angliãtine. TakÏe skutoãn˘ prelom v interpretácii modern˘ch dejín Slovenska
a ich prehæbené a objektívnej‰ie poznanie, najmä od druhej
polovice 20 storoãia, dá sa oãakávaÈ aÏ po vydaní zborníka
z konferencie ÚPN o Svetovom kongrese Slovákov a monografie z nedávnej rímskej konferencie, ktorá hodnotila v roku jubilea zas najv˘znamnej‰iu náboÏenskú organizáciu
Slovákov v zahraniãí Slovensk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda
v Ríme. Obe in‰titúcie, napriek v‰estrannému umlãiavaniu
do roku 1989, plnili aj neprehliadnuteºné kultúrne a vzdelávacie funkcie nielen pre v‰etk˘ch Slovákov roztrúsen˘ch
po svete, ale aj doma.
Autor tohto ãlánku prispel do tohoroãnej konferencie
textom, ktor˘ sa zameriaval predov‰etk˘m na slovensk˘ch
intelektuálov a mysliteºov svetového v˘znamu: Jaroslava
Pelikána, Michaela Novaka a Eugena Loebla i na v minulosti
doma umlãiavan˘ch Valentína Beniaka a budúceho kardinála Jána Chryzostoma Korca i ìal‰ích. NielenÏe v‰etci
ekumenicky spolupracovali, ale boli tieÏ ocenení Národnou
cenou SKS. Kto chce v‰ak vedieÈ o SKS viac, musí sa prinajmenej zaãítaÈ do pozoruhodn˘ch vy‰e 100 Bulletinov
Svetového kongresu Slovákov vychádzajúcich v Toronte od
roku 1971.
Viliam Jablonick˘
P.S.
Autor, publicista a historik, v roku 2012 vydal prvú
rozsiahlej‰iu kritickú a komplexnú ‰túdiu o SKS.

Úãastníci vedeckej konferencie o SKS.

Foto ÚPN
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NÁŠ ROZHOVOR

Poslúchol prezidenta, dostal 10 rokov
Dokonãenie z 1. strany

Boli tie príspevky protikomunistické?
Vtedy som to takto nevnímal, ale
boli. Jednoducho ma hnevala nespravodlivosÈ, ktorá sa stala otcovi.
Jeden spoluÏiak ma upozornil, Ïe
„oni“ majú fizlov v‰ade a vedia
o mne v‰etko. Chcel som ‰tudovaÈ
matematické vedy. Prihlá‰ku na vysokú ‰kolu som si teda podal do Prahy,
ale ani mi ju nezobrali. Keì som nepochodil, tak som sa aj hanbil vrátiÈ
domov a zaãal som si hºadaÈ prácu.
No ani len do bane na Kladne ma
nezobrali. Mal som hlad, veru som
jedol aj lyko zo stromov. Napokon
som za zamestnal ako k⁄miã na
druÏstve.
S t˘m ste sa zrejme nezmierili?
Poãul som raz v rádiu hovoriÈ
prezidenta Gottwalda, Ïe komu sa
nepáãi, môÏe ísÈ. A ja somár naivn˘
som sa vybral do Nemecka. Vlakom
do Tachova a odtiaº pe‰o. I‰iel som
podºa kompasu na západ a podarilo
sa mi prejsÈ cez hranicu. Dokonca aj
Ïandári pre‰li okolo mÀa a niã. Obleãen˘ som veºmi nebol, chudoba bola
veºká.
A kde sa stala chyba, Ïe vás
zatkli?
Nezatkli ma. Pre‰iel som hranice
a v Nemecku na polícii ma preverili
ako politického uteãenca a poslali
do tábora v Tischenreite. Bol to láger
preroben˘ z kasární. Tam sme ãakali.
A mne odrazu pri‰lo ºúto, Ïe nie je
so mnou brat, nuÏ som sa rozhodol
vrátiÈ po neho na Slovensko. V tábore som nechal v‰etko, aj maturitné
vysvedãenie. Mnohí mi dali listy pre
svojich blízkych a tak som i‰iel. Znova
som bez problémov pre‰iel hranice,
ale môj brat odmietol so mnou ísÈ.
Pridalo sa v‰ak ‰esÈ ºudí a i‰li sme.
SpäÈ do lágra v Nemecku?
Áno a znova nás videli Ïandári,
ale ja som sa vôbec nestrachoval.
Pred pohraniãn˘m pásmom som povedal, Ïe neideme ìalej, pokraãovaÈ
budeme v noci. Vyhliadli sme si
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Karol ëubek

Foto archív

prázdny dom, v ktorom sme si chceli
odd˘chnuÈ. Vtedy bolo v pohraniãí
plno opusten˘ch domov po Nemcoch. Ale mi napadlo, Ïe by sme si
mali dopriaÈ e‰te ãeské pivo, tak som
za‰iel s jedn˘m zo skupinky do krãmy
v najbliÏ‰ej dedine, volala sa HelÏa.
Ostatní nás odhovárali, ale nedali
sme si povedaÈ. Vypili sme pivo a keì
sme sa chceli vrátiÈ zaistila nás ·tátna
bezpeãnosÈ. To krãmár na nás zavolal
políciu. Hneì pri‰la z Tachova hliadka a bola bitka.
A ão ostatní?
Myslel som si, Ïe ujdú, ale Turek,
tak sa volal ten môj komplic, ich
prezradil. V‰etk˘ch ich zobrali spolu,
len mÀa osobitne odviezli do Plzne.
No a v˘sluch trval niekoºko mesiacov.
Z ãoho vás obvinili?
Mojím ne‰Èastím bolo, Ïe som uÏ
predt˘m bol v Nemecku a mal som
so sebou ubytovaciu kartu z lágra.
Z toho usudzovali, Ïe som ktovie aká
veºká ryba. Tí ‰iesti dostali pol roka
a ja desaÈ za velezradu.
To bolo v roku 1949?
Áno, e‰te som nemal ani 20
rokov.
Kde vás súdili?
V Prahe Na Pankráci. Súdil ma
trojãlenn˘ senát. ·tátny prokurátor
navrhol trest od 10 rokov aÏ doÏivotie a môj advokát, ktorého som
prv˘ raz videl na súde, povedal, Ïe

vzhºadom na môj nízky vek Ïiada desaÈ rokov. A mÀa sa p˘tali, Ïe ão. Ja
som tvrdil, Ïe som nevinn˘. Nijakej
velezrady voãi republike som sa nedopustil, nemal som robotu, chcel
som ÏiÈ.
A povedali ste im, ão povedal
prezident?
Samozrejme, Ïe som im povedal
a oni sa len u‰k⁄Àali no a vyniesli rozsudok 10 rokov ÈaÏkého Ïalára so
stratou majetku a ãestn˘ch obãianskych práv na päÈ rokov po skonãení
trestu. Dozorca sa navy‰e pom˘lil
a odviedol ma na oddelenie kde boli
odsúdení na trest smrti. Bolo ich
dosÈ, cely nestaãili, tak ich umiestÀovali po dvoch. MÀa dali k takému,
ão mohol maÈ okolo 25 rokov. Pri‰iel
som tam a to bolo nieão stra‰né. On
Ïiv˘ mlad˘ ãlovek, vôbec ma nevnímal, len fajãil a fajãil. Bol som tam asi
dve alebo tri hodiny takÏe som ani
nestihol zistiÈ, preão dostal trest smrti. AspoÀ Ïe mu dozorcovia nosili
tie cigarety. Potom ma dali na celu,
kde som bol asi dva t˘Ïdne a odtiaº
ma odtransportovali do Kladna do
baní. Na ‰achtu Fierlinger. No ja som
bol po pol roku vy‰etrovacej väzby
tak˘ zoslabnut˘, Ïe keì ma zbadal
vedúci oddelenia na ‰achte, tak˘
staruãk˘ pán, povedal mi, aby som si
sadol a nechal ma celú ‰ichtu sedieÈ. Inak neviem, ako by som bol
preÏil robotu v ‰tyridsaÈstupÀovej
horúãave.
Aká to bola baÀa?
Na ãierne uhlie. Keì som tam
tak sedel, myslel som si, Ïe teraz
bude so mnou amen. V tábore nás
bolo asi 500, mali sme poschodové
postele a na mÀa skoãili plo‰tice.
V‰etko na mne opuchlo. Na druh˘
deÀ som ale musel ísÈ znova do ‰ichty. A zasa tam bol ten vedúci. A znova mi povedal, synak, ty si poseì. No
ale na tretí deÀ mi uÏ dal robotu.
Pú‰Èal som dolu vagóniky na lane.
ªah‰iu robotu mi ani nemohol daÈ.
To som zvládal. A potom jeden
Nemec mi pomohol zbaviÈ sa plo‰tíc
i jedlo bolo lep‰ie, takÏe som sa
trochu napravil.

NÁŠ ROZHOVOR

moja záchrana. Lebo keì som pri‰iel
s obrovit˘m. P˘tal sa ma, ãím ste
Na tej ‰achte boli len väzni?
na jáchymovsko, spoluväzni si mysleboli? Hovorím, ‰tudent. To som e‰te
Nie aj civili, iba tábor bol len
li, Ïe som tam pri‰iel zomrieÈ. Dostal
nevedel, Ïe boli alergickí na ‰tudenväzensk˘. Keì som sa trochu rozkusom najºah‰iu robotu, ãistil som ritov. Postavil ma pod okienko a zaãal
kal, napísal som domov listy. Prosil
goly od nánosov po ÈaÏbe a keì
ma biÈ. A ten mohutn˘ sa na to posom brata, Ïe som v Kladne v bani,
potrebovali ru‰Àovodiãa na dopravu
zeral. Ale ja som nekriãal. A keì vinech príde, Ïe spolu uteãieme. A on
vagónikov prihlásil som sa. Mal som
del,
Ïe
som
ticho,
prikázal
mi
ºahnúÈ
sa naozaj dostal do Kladna do bane
nieão odpozorované, ako to robia.
si na tu priãÀu, lebo na mÀa dobre
a tam sme sa aj stretli. Samozrejme
Ale vÏdy som plánoval útek. No nanedoãiahol. No a zaãal ma biÈ po
tajne. Dohodli sme sa, Ïe zistí, aké sú
miesto toho dostal som sa znova do
pätách. A bije a bije. Ja som stále nemoÏnosti utiecÈ. Zrejme to niekto vykorekcie.
kriãal ale potom mi napadlo, Ïe asi
Àuchal a mÀa eskortovali do väzenia
Za ão?
by som mal. A keì som zaãal kriãaÈ,
Bory v Plzni. Bolo známe zv˘‰enou
Bol som t˘Ïdenník a mojou
ostrahou, t˘raním a vraÏdami väzpovinnosÈou
v nedeºu veãer bolo
Àov. To bolo ãosi e‰te hor‰ie ako
priniesÈ a rozdaÈ suchú veãeru.
leopoldovsk˘ Mlyn. Tam to bolo
KaÏd˘ dostal podºa toho, ako plnil
mordovisko. Párali sme perie. Na
normu. Mne to pri‰lo nespravodlijednej cele sme boli traja, hoci bové a rozdelil som v‰etk˘m rovnala urãená pre jedného. Posteº aj
ko. Jeden zo spoluväzÀov, bolo
stoliãka boli zamknuté na stene.
nás dvadsaÈ na cele, sa i‰iel sÈaÏoAle len pre jedného. Ostatní dvaja
vaÈ, Ïe nedostal ão mu patrí, hoci
spali na zemi. Kto splnil normu
som mu prilep‰il. Tak som mu jedmohol si kúpiÈ na prilep‰enie balínu vypálil. No a nasledovala koãek. Ale tam nebolo moÏné splniÈ
rekcia. Zmysel pre spravodlivosÈ
normu. Tak sme sa dohodli, Ïe na
mi narobil dosÈ ÈaÏkostí. Neskôr
jedného budú robiÈ ìal‰í dvaja
som sa postavil proti sfal‰ovaniu
a potom sa podelíme. Ale keì
môjho podpisu pod socialistick˘
pri‰li balíãky, tí ão ich dostali ich
záväzok. To ma stálo preradenie
dali dohromady a nám sa neu‰lo
na najÈaÏ‰ie práce. Keì preklasifiniã.
kovali tábory podºa dæÏky trestu
Pamätáte si e‰te spoluväzpre odsúden˘ch do desaÈ a nad
Àov?
desaÈ rokov, dostal som sa do
Akoby nie. Bol tam jeden
tábora Svätopluk. Stal som sa veâech a druh˘ bol bratranec Emila
dúcim úseku hæbenia ‰ácht, ão
Zátopka – Kamil. V‰etci sme boli
patrilo tieÏ k najÈaÏ‰ím prácam.
b˘valí ‰tudenti. Ja som nemal peAle po osemhodinovej ‰ichte boniaze, Zátopek ich mal dosÈ. Bol
lo 24 hodín voºna. Dozorcovia ma
som odkázan˘ na plnenie normy
a keì s nami vybabrali, hladoval Ing. Karol ëubek
Foto Eva Zelenayová nemali radi, asi preto, Ïe ani ja ich
a chceli sa ma zbaviÈ. Raz som pri
som. Jedného dÀa ma predvolali
pozdrave nedal ãapicu dole z hlavy,
prestal. No ale potom. Nohy mi
k náãelníkovi: ãíslo 7997 na raport.
samozrejme putoval som do korekcie
opuchli a v korekcii musel ãlovek
Tam nevyslovili meno, boli sme len
a navy‰e, preradili ma do tábora
stáÈ. Dozorcovia to prísne sledovali.
ãísla. Prídem k raportu a náãelník hoRovnosÈ.
Na druh˘ deÀ, ako mi skonãila korekvorí, neopováÏte sa nieão hovoriÈ,
Ako ste psychicky zvládali
cia, ma zavolali na kontrolu, ãi bulebo dostanete vy‰‰í trest. Pomyslel
väzenie?
dem schopn˘ robiÈ v bani na uránosom si, za ão. A on mi hovorí, doUstaviãne som plánoval útek, no
vú rudu, potrebovali pracovné sily.
pustili ste sa zloãinu proroctva.
nedarilo sa mi to. TieÏ som veril, Ïe
Bol som vyhladovan˘, mal som 39 kg
Odsudzujeme vás na tri t˘Ïdne
nás prídu oslobodiÈ Ameriãania. Kto
pri v˘‰ke 185 cm, trestanecké ‰aty na
korekcie. Tak si to predstavte, vyhladu‰evne zvládal situáciu, ten mohol
mne viseli. Pozerám na lekára, on na
dovan˘ som bol na kosÈ a oni ma dali
väzenie preÏiÈ. Inak to bolo veºmi
mÀa, ale podarilo sa, odviedli ma do
e‰te aj do korekcie, kde väzeÀ dostáÈaÏké. Nevedel som, Ïe sestra stále
Jáchymova na tábor RovnosÈ.
val poloviãnú dávku stravy a kaÏd˘
podávala ÏiadosÈ o milosÈ. Zápotock˘
Z blata do kaluÏe?
druh˘ deÀ pôst. Niã.
mi odpustil tri roky a ja som o tom
Strava oproti tej na Kladne bola
Ako ste to preÏili?
ani nevedel. A odrazu ma volajú
kráºovská.
T˘m,
Ïe
nejestvovali
nijaAsi po troch hodinách, ão som
podºa ãísla, zbaºte si veci. A ão? Idete
ké ochranné prostriedky proti Ïiarebol na samotke, som poãul krik, ktodomov.
niu, dostávali sme mlieko. Fajãiari ho
r˘ sa blíÏil k mojej cele. Otvorili sa
radi vymieÀali za cigarety. A to bola
dvere a v nich tak˘ mal˘ dozorca
Eva Zelenayová
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FOTOOBJEKTÍVOM

12. snem PV ZPKO v Žiline fotoobjektívom Vlastimila Morávka

Symbolické odovzdanie ‰tafety politick˘ch väzÀov. Doslova z rúk Antona
Malackého (vºavo) preberá funkciu
podpredsedu PV ZPKO Rafael Rafaj.
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Na delegátov z v˘chodu Slovenska sa zvyãajne ãaká. Ako inak,
me‰kajú vlaky...

Aj keì RuÏomberãania obsadili miesta v poslednom
rade, ich ãinnosÈ s mládeÏou je obdivuhodná.

S nov˘m vedením organizácie prichádzajú aj nové
oãakávania.

Medzi Trnavãanmi ch˘bal Vojtech Ottmar, skvel˘ autor
spomienok na obdobie totality. âesÈ jeho pamiatke!

Úsmev na tvárach delegátov prezrádzal, Ïe sa
12. snem vydaril.

FOTOOBJEKTÍVOM

Hlasovanie...

Martinská vetva politick˘ch väzÀov.

Omladenie vo funkciách predstavuje i predseda RKK
Miroslav Pleceník (vpravo).

Zaujatie pred voºbami...
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Príhovor Juraja Vrábla na 12. sneme PV ZPKO

Nemali by sme zabúdať
Som synom politického väzÀa, ktor˘ bol odsúden˘ na
15 rokov väzenia. Hlboko sa skláÀam pred utrpením môjho
otca, ako aj pred vami v‰etk˘mi, ktorí ste milovali pravdu,
ponechali ste si svoju tvár, charakter, nezradili ste kresÈanské
ideály a vìaka va‰im hodnotám priniesli ste nám a verím, Ïe
aj budúcim generáciám slobodu. ·ir‰ie som sa o tom zmienil
v príhovore v Hornom Slavkove, pri príleÏitosti tohtoroãného Jáchymovského pekla.
Zákonite s vami trpeli aj rodinní príslu‰níci. Moja matka
poãas väznenia môjho otca si v zime nemala ão obliecÈ.
Chodila v hubertuse a gumen˘ch ãiÏmách. ªudia sa báli
s Àou prehovoriÈ. Sama musela zabezpeãovaÈ drevo, uhlie,
sama kúriÈ a staraÈ sa o nás, dvoch synov, ktorí sme pri
drastickom zat˘kaní otca stratili reã.
Raz bola neznámym muÏom okradnutá. Brata nemohla
dostaÈ do ‰koly. Na kolenách uprosila riaditeºa stavebnej
priemyslovky, aby ho zobral. Napokon ‰tudoval ako m⁄tva
du‰a. Neskôr, keì sa otec po desiatich rokoch vrátil z väzenia, brat tragicky zahynul pri v˘kone svojho povolania, ktoré
nikdy nechcel robiÈ. Kto vyráta ságu utrpenia rodinn˘ch
príslu‰níkov? Vravím to preto, lebo na minulom 11. sneme
zaznela my‰lienka, aby PV ZPKO ako obãianske zdruÏenie
existovalo iba poãas doby Ïivota politick˘ch väzÀov, zúãastnen˘ch na odboji alebo odpore proti komunistickému
reÏimu. A ja sa p˘tam, kto bude pripomínaÈ va‰e utrpenie
v budúcnosti, kto sa bude zúãastÀovaÈ spomienkov˘ch slávností pri tabuliach, ktoré svedãia o va‰om muãení, ak nie
deti politick˘ch väzÀov? Samozrejme tí, ktorí neboli ãlenmi
komunistickej strany tak, ako je to uvedené v stanovách.
Îidia hºadali Eichmanna 15 rokov. Na‰li ho so zmenenou identitou v Argentíne a ako argentínskeho obãana ho
uniesli z krajiny, ão bolo nesl˘chané. Do dne‰n˘ch ãias sa
starajú o svoje obete a ich muãiteºov a to je uÏ 70 rokov po
vojne. A vy chcete upadnúÈ do zabudnutia?
Nemali by sme zabúdaÈ na koncentraãné tábory

socializmu, v ktor˘ch ste pretrpeli ãasÈ svojho Ïivota. Ale
naopak, máme ich odovzdaÈ budúcim generáciám, aby
krivdy, ktoré boli spôsobené za zloãineckého reÏimu, nepadli do zabudnutia, alebo nedaj BoÏe, aby sa opakovali. Preto
navrhujem, aby sa deti politick˘ch väzÀov dostali do
orgánov ZPKO v zmysle stanov a boli nápomocní na‰ej
organizácii.
A teraz nejaká pozitívna kritika: Preão tu nesedí Ïilinsk˘
biskup, nezaslúÏite si to? Preão tu nie je tlaã a televízia, preão nemáme dom politick˘ch väzÀov, preão tu nesedia zástupcovia vlády, parlamentu, prezidentskej kancelárie? Ako
funguje ná‰ archív? Preão nie je tu prítomn˘ zástupca ÚPN.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
■ Na Ministerstvo vnútra bola
podaná ÏiadosÈ o zaregistrovanie nov˘ch stanov PV ZPKO schválen˘ch na
12. sneme.
■ Nov˘ predseda organizácie Ján Liteck˘ ·veda nav‰tívil 26. júna predsedu
Správnej rady ÚPN Ondreja KrajÀáka,
s ktor˘m prerokoval okruhy moÏnej spolupráce do budúcnosti (legislatívna ãinnosÈ, spomienkové akcie, vyznamenávanie a oceÀovanie politick˘ch väzÀov,
zá‰tita nad pamätníkmi, osvetová
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a vzdelávacia ãinnosÈ). Rokovanie sa
nieslo vo vzájomnom porozumení a dohodlo sa, Ïe stretnutia budú pokraãovaÈ.
■ Vedenie organizácie sa rozhodlo pripraviÈ v dÀoch 21. aÏ 23. septembra odborn˘ seminár na tému
„Politickí väzni v XX. storoãí“ v kongresovom centre SAV v Smoleniciach.
■ O ekonomick˘ch otázkach
a predloÏenom finanãnom pláne
z 23.6.2015 rokovalo vedenie organizácie 30. júna v Îiline.

■ Na základe finanãného plánu
spracovaného Annou Fodorovou
23.6.2015 sa e‰te tohto roku
pripraví a vydá publikácia s pracovn˘m názvom „Pamätníky a pamätné tabule popraven˘m a dlhodobo väznen˘m“. Redakciou bol
poveren˘ dp. Ján Ko‰iar. Podkladové materiály dodá Anton Malack˘ a tieÏ budú vyÏiadané od kaÏdej regionálnej organizácie na
upresnenie.

RECENZIA

O nesviatočných oslavách
Kniha, ktorú si predstavíme, vy‰la v októbri roku 1944,
ako tretí zväzok KniÏnice Slovenského rozhlasu. Sú to
zozbierané rozhlasové príhovory Kon‰tantína âulena pod
názvom „Pohºady na dne‰ok“. UÏ podºa dátumu je zrejmé,
Ïe kniha vy‰la takreãeno do spoloãenského prázdna a málokto o nej vie. Veºavravné je uÏ to, Ïe exemplár, ktor˘ som
„ulovil“ v antikvariáte, bol e‰te nerozrezan˘. No práve preto
si ju treba pripomenúÈ, pretoÏe platí o nej to, ão bolo napísané na záloÏke: „Kniha má svoj v˘znam ‰tátne-v˘chovn˘,
dobov˘ a dokumentárny. Zachytáva deje a úkazy, ktoré raz
budú presvedãiv˘m dôkazom, ako sme chránili svoj ‰tát,
budovali ho a viedli cez ÈaÏké úskalia vojny.“ (UpozorÀujem,
Ïe pri citovaní zachovávam dobov˘ pravopis.)
âlánky a knihy Kon‰tantína âulena sú dodnes obºúbené
u t˘ch, ktorí ho poznajú, pretoÏe vÏdy vedel pomenovaÈ
podstatu problému a podaÈ to zrozumiteºn˘m a britk˘m jazykom, bez propagandistického pátosu. Tak napr. o slovenskej suverenite si nerobil nijaké ilúzie, tak ako aj v‰etci reálni
slovenskí politici. MôÏeme sa doãítaÈ, Ïe „malé ‰táty budú
vÏdy ekonomicky a ãiastoãne i politicky, závislé do svojich
mocn˘ch susedov. âesko-Slovensko bolo závislé od Francúzska a Britska“. „Porovnávame teraj‰ie poloÏenie Slovákov s poloÏením pod ãesk˘m reÏimom a nemôÏeme zatajiÈ
fakt, Ïe pod nemeckou garanciou majú Slováci omnoho
väã‰iu slobodu ako v b˘valej republike pod vládou ãeskou.“
Inde dodáva: „Mal˘ národ musí robiÈ i veci, ktoré nie sú mu
príjemné. Absolútnej suverenity dnes uÏ niet, lebo napr.
taká veºmoc, ako je Britská, musí mnohé veci robiÈ len preto,
lebo to vyÏaduje jej náhodné spojenectvo s inou veºmocou,
napr. s Ruskom alebo Amerikou.“

Čísla nepustia
V knihe nájdeme aj pre âulena typické ãísla, ktoré
presvedãivo dokumentujú, ako nehorázne za 1. âSR âesi
okrádali a poniÏovali Slovákov. Napr., Ïe na vedúcich miestach medzi 10.000 úradníkmi bolo asi 150 Slovákov. Obãas
robí malú rekapituláciu a uvádza, Ïe „na Slovensku za päÈ
rokov samostatného ‰tátu nebol nikto popraven˘ ani pre
zloãin ani pre politiku.“ A hlavne: „Slovensk˘ ãlovek na
Slovensku na‰iel chlieb, ktor˘ tu vari nikdy v histórii nemal.
Slovensk˘ ãlovek dostal sa k postaveniu, k akému sa nikdy
v minulosti nedostal.“ A ãechoslovákom, ktorí ‰tvali zo zahraniãia a hovorili o národnej zrade, lapidárne odpovedal:
„Ako moÏno spáchaÈ zradu na národe a daÈ mu viac ‰kôl,
umoÏniÈ jeho reãi ão naj‰ir‰ie uplatnenie, daÈ jeho ãlenom ão
najviac chleba?“ A skepticky dodáva: „T˘chto ÈaÏko prevychovaÈ, niet ÈaÏ‰ej veci, neÏ z otroka spraviÈ pána.“
V auguste sa komunisti venujú oslavám tzv. SNP, ktoré
by chceli opäÈ nanútiÈ celému národu ako za ãias svojej najväã‰ej slávy. Vyberiem z tejto elegickej kniÏoãky pár vecí na
túto tému. Vari najsmutnej‰ia a zároveÀ najv˘stiÏnej‰ia úvaha celej knihy je „Bez slovenského kríÏa.“ Zacitujem z jej
úvodu: „Ist˘ ruÏombersk˘ úrad poslal v septembrov˘ch

dÀoch do Bratislavy list. Úradn˘ spis, aké sú v‰etky úradné
spisy s ãíslom, vecou a niekoºk˘mi such˘mi riadkami.
A predsa bol tento list mimoriadne zaujímav˘, mnoho hovoril, viac vari, ako by som vám ja to mohol za celé hodiny
povedaÈ. List sa konãil peãaÈou. A zasa úradná peãaÈ, ako
ich poznáte na úradn˘ch spisoch, pekná okrúhla s menom
úradu. Ale uprostred tejto peãate bola vyrezaná diera, ako
by okienko do neznámeho sveta. A tam voºakedy bol
slovensk˘ dvojkríÏ.“

Keď zmizne zástava...
âulen potom pripomína, Ïe tento znak bol na revoluãnej peãati ·túrovej v roku 1848, na prv˘ch vojensk˘ch zástavách, na stanovách Matice slovenskej, Ïe pod t˘mto
znakom sa Ïiadalo samostatné slovenské okolie, atì... TakÏe
je ihneì vidno, aké ciele má so slovensk˘m národom ten,
kto odstraÀuje tento znak. A konãí t˘m, Ïe vracali sme sa
späÈ pred rok 1938 a netreba si robiÈ ilúzie, „keì zmizne
slovenská zástava, budú miznúÈ pomaliãky i krajce slovenského chleba, budú miznúÈ slovenskí ºudia na miestach
najniÏ‰ích i najvy‰‰ích. Stratíme silu a moc, nie my, ale cudzí
budú rozhodovaÈ o nás bez nás. Preto malé okienko v peãati ruÏomberského úradného listu je okienko, cez ktoré
môÏeme vidieÈ do slovenskej budúcnosti. Je to diera do
ná‰ho národného prepadliska.“ A toto “povstanie“ sa e‰te
aj dnes, pri dostatku v‰etk˘ch informácií, odváÏi niekto
nazvaÈ ako „slovenské“.
Samozrejme, Ïe nevynechal ani oportunistov, ktorí majú
zradu v krvi. „Títo ºudia si vypoãítali, Ïe je pol minúty pred
koncom vojny a mysleli si, Ïe oni t˘m, ão vyvolali, získajú si
také zásluhy, Ïe v‰etko to, ão v slovenskom ‰táte dostali,
plukovnícke hodnosti, vysoké miesta, hospodársku moc,
arizované podniky, Ïe to v‰etko si oni udrÏia. T˘chto pánov
sme videli písaÈ manifesty, rozdávaÈ zbrane, ale nikto ich nevidel bojovaÈ.“ Uvádza, Ïe Slovákov do tohto hnutia zvádzali t˘m, Ïe vraj Nemci zabili prezidenta, Ïe nám berú slovensk˘ ‰tát... A v závere úvahy „Falo‰n˘ vojnov˘ budíãek“ pí‰e:
„UÏ dnes padlo v tomto nezmyselnom boji mnoho tisíc ºudí,
uÏ doteraz zhorelo do tla niekoºko dedín a miest, uÏ doteraz
sa zniãilo za sto miliónov korún verejn˘ch budov a stavieb.
Kto vzkriesi padl˘ch va‰ich synov, bratov a otcov? Kto vám
ich nahradí, matky sestry, Ïeny a deti? Pán Paulíny, Rapo‰, tí
dôstojníci, ktorí ich do toho strhli a oni sa schovali? Veru
nie! Kto zaplatí tie milióny a miliárdy ‰kody? Nemci, Rusi,
Ameriãania, Angliãania? Neverte, Ïe by sa tak˘ hlupák
na‰iel. To budeme platiÈ my! V slovenskom ‰táte platili ste
dane a z daní sa robily Ïeleznice, mosty, cesty, rodinné
domky, ‰koly a nemocnice. Rástli sme a doháÀali sme to, ão
sa tu malo 20 rokov robiÈ a nerobilo sa to preto, lebo „zo
slovenského potu – aby som citoval starú Sidorovu vetu –
stavaly sa paláce na brehoch Vltavy“.
Pokraãovanie na 16. strane
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Musíme byť ostražití
Po nástupe komunistickej
strany k moci ãelila Cirkev brutálnym represáliám. V Zliechove si
pri pamätnej tabuli kaÏdoroãne
pripomínajú udalostí z 19. júna
1949, keì poãas zásahu totalitnej
moci v rámci ‰tátnej katolíckej
akcie boli zaistení a odsúdení
obãania, ktorí si bránili svojho
kÀaza. Pietnu spomienku zorganizovala 17. júna regionálna poboãka PV ZPKO Ilava – PovaÏská Bystrica v spolupráci s RO PV ZPKO
v Trenãíne. UÏ tradiãne sa na
spomienkovej slávnosti v hojnom
poãte zúãastÀujú obyvatelia
Zliechova a ãlenovia regionálnych
poboãiek z Trenãína.
Pietna spomienka sa zaãala sv.
om‰ou v rímskokatolíckom kostole.
Program pokraãoval pri pamätnej tabuli,
na ktorej sú uvedené mená mart˘rov. Prítomn˘m sa prihovorila predsedníãka RP
PV ZPKO v Ilave Hedviga Slivková. Pripomenula, Ïe od ‰tátnej katolíckej akcie uÏ
uplynulo 66 rokov. V ‰esÈdesiatich
slovensk˘ch mestách a obciach sa otvoren˘ch vzbúr zúãastnilo asi 25 tisíc ºudí,
odsúden˘ch bolo vy‰e päÈsto.
„KeìÏe jednou z prvorad˘ch úloh
komunistov bolo zniãiÈ náboÏenstvo, predov‰etk˘m katolícke, v t˘chto mestách
a dedinách sa rozpútalo zat˘kanie,

Pietna spomienka v Zliechove.

pripomínajúce prenasledovanie kresÈanov
v starom Ríme“, povedala a zdôraznila,
Ïe „je na‰ou povinnosÈou nielen z úcty
k t˘mto hrdinom, ale aj z povinnosti
k histórii zachovaÈ ich pamiatku“.
NáboÏenské prenasledovanie sa premietlo do zru‰enia v‰etk˘ch Ïensk˘ch
a muÏsk˘ch reholí, pozatvárali takmer
v‰etk˘ch biskupov, mnoÏstvo kÀazov
a zru‰ili gréckokatolícku cirkev. Pani
Slivková pokraãovala: „S BoÏou pomocou sme to preÏili. Iste so mnou súhlasíte, Ïe takmer v‰etci sme veºkú nádej vkladali do spravodlivej‰ieho usporiadania
na‰ej spoloãnosti po neÏnej revolúcii.
No namiesto napredovania vidíme
absolútny prepad morálky, znevaÏovanie
rodiny, upieranie práva rodiãov vychovávaÈ svoje deti, okrádanie detí o detstvo

Foto archív

pokusmi o zavedenie predãasnej a zvrátenej sexuálnej v˘chovy do ‰kôlok a ‰kôl.
Rodiãia, nenechajte si ukradnúÈ právo
kontrolovaÈ, ão sa va‰im deÈom v ‰kole
nanucuje. Musíme byÈ ostraÏití, premôcÈ
svoje pohodlie a ºahostajnosÈ, zúãastÀovaÈ sa na voºbách do zastupiteºstiev na
v‰etk˘ch úrovniach riadenia, hlavne
parlamentu. S dôverou sa utiekajme
k na‰ej Sedembolestnej Matke a ona
nám pomôÏe.“
Úãastníci pietnej spomienky poloÏili
kvety k pamätnej tabuli, zliechovské Ïeny
zaspievali piesne zo svojho repertoáru
a odznela aj báseÀ politického väzÀa
Pavla BrodÀanského. Spomienku ukonãili
modlitbou za zomrel˘ch zliechovsk˘ch
mart˘rov, pod vedením miestneho farára.
(hs)

O nesviatočných oslavách
Dokonãenie z 15. strany

Barbarská solidarita
A tí, ktorí nedávno znemoÏÀovali spravodlivú investiãnú
ãinnosÈ na Slovensku, tí dnes dali povel k rúcaniu, k niãeniu
toho, ão sme si bez nich vybudovali, a na‰li Ïiaºbohu Slovákov, ktorí im v tom pomáhajú. Roky a roky budeme platiÈ,
k˘m si vybudujeme to, ão títo ºudia zniãili. O to, ão dnes na
Slovensku zhorí, ão sa dnes na Slovensku zniãí, o to je chudobnej‰í len slovensk˘ a nie nemeck˘ národ.“
V závereãnej ãasti knihy sa venuje aj lond˘nskej protislovenskej propagande a vecne ukazuje celú aÏ Ïivoãí‰nu nenávisÈ ãesk˘ch ‰ovinistov veºmi v˘stiÏn˘mi príkladmi. Za príznaãné povaÏuje napr. to, Ïe keì sa v Lond˘ne dozvedeli, Ïe sa
chystá séria kníh o tom, ako sa budovalo Slovensko, ktorá
má ‰tatisticky zachytiÈ a porovnaÈ, ako ‰iel ná‰ Ïivot v ãasoch
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maìarsk˘ch, ãesk˘ch a slovensk˘ch, rozdráÏdilo to ãesk˘ch
nacistov (lebo inak sa ich ani nedá nazvaÈ) do nepríãetnosti.
SnaÏili sa obhajovaÈ âeskoslovensko, no „keì napokon cítia,
ako táto obhajoba kulhá, zaãínajú sa vyhráÏaÈ smrÈou kaÏdému, kto na tieto veci upozorÀuje. Myslia si, Ïe takto umlãia
pravdu.“ Medzi viacer˘mi usvedãeniami z ich najtypickej‰ích
lÏí si môÏeme napríklad preãítaÈ: „Ako sa vysvetlí, Ïe v r.
1937-38 bolo na Slovensku vy‰e 3000 nezamestnan˘ch
profesorov, uãiteºov, inÏinierov a stredo‰kolákov? Tí v‰etci
boli neschopní? NuÏ potom ãeské ‰koly boly mizerné, keì
chrlily také mnoÏstvo neschopnej inteligencie.“
Veºmi smutná úvaha je aj závereãná, na poãesÈ poslanca
Franti‰ka SlameÀa, pôvodom robotníka, ktorého partizáni
nezmyselne zavraÏdili. Z tej nebudem citovaÈ, tú si treba
preãítaÈ celú. Tak ako túto skutoãne vynikajúcu kniÏoãku,
o ktorej málokto vie.
Ján Litecký Šveda

KOMENTUJEME

Stret civilizácií
V novembri pamätného roku 1989 som mal tú ãesÈ sa
v Ríme zoznámiÈ a spriateliÈ s v˘znamn˘m politick˘m
väzÀom, Mons. Viktorom Trstensk˘m (1908-2006). Dokonca presne 17. novembra sme boli spolu na súkromnej
sv. om‰i u pápeÏa Jána Pavla II. Viktor Trstensk˘ mi vtedy
povedal, ão som neãakal, ani veºmi neveril: „Ja som uÏ
star˘, ale ty e‰te zaÏije‰ otvoren˘ konflikt kresÈanstva a islamu.“ Bol prorok, je to tu.
Keì Samuel Huttington (1927 – 2008) v roku 1993
vydal svoju knihu Stret civilizácií, tieÏ to mnohí povaÏovali
za prehnané. Kniha vy‰la v Prahe aÏ v roku 2001 a u nás
vôbec nie. Huttington pri‰iel s hypotézou, „Ïe hlavn˘ zdroj
konfliktu v tomto novom svete nebude ideologick˘ ãi ekonomick˘. Obrovské rozdiely v ºudstve a dominujúce zdroje
konfliktov budú kultúrne. Národné ‰táty síce ostanú najsilnej‰ími aktérmi vo svetovom dianí, ale hlavné konflikty
v globálnej politike sa budú odohrávaÈ medzi národmi
a skupinami z rôznych civilizácií. Stret civilizácií bude
vládnuÈ svetovej politike. Zlomové línie medzi civilizáciami
budú vojensk˘mi frontami budúcnosti.“
Knihy Sila rozumu a Apokalypsa z roku 2004 z pera talianskej novinárky Oriany Fallaciovej (1929-2006) na tému
hrozivého ‰írenia islamu do Európy boli preloÏené a vydané
vo viacer˘ch krajinách, aj keì v na‰ich konãinách nie sú
v známe.
Keì pápeÏ Benedikt XVI. v roku 2006 v Regensburgu
citoval dialóg byzantského cisára Manuela II. Palaelóga
z roku 1391 s uãen˘m PerÏanom o kresÈanstve a islame,
o vzÈahu medzi „tromi zákonmi“- Star˘m a Nov˘m zákonom Biblie a Koránom, a nevyhol sa ani podstatnej otázky
o vzÈahu medzi náboÏenstvom a násilím a presne zacitoval:
„UkáÏ mi, ão nové priniesol Mohammed a nájde‰ iba zlé
a nehumánne veci, ako napríklad to, Ïe ti predpísal, aby si
vieru, ktorú ti hlásal, ‰íril meãom...“ Tieto slová Benedikta
XVI. obleteli cel˘ svet a mnoho islamsk˘ch krajín ostro
protestovalo.
Îiaº, dnes sme v situácií, Ïe v‰etci títo proroci, ktorí na
základe ostr˘ch konfliktov minulosti videli ão nás ãaká
v budúcnosti. Nepre‰lo ani tak veºa rokov a máme to tu. UÏ
veºmi blízko.
Keì sa Slovenská republika stala ãlenom Európskej
únie, dostali sme za úlohu urobiÈ riadnu hranicu na v˘chode s Ukrajinou. Preão napríklad Taliani necítili potrebu
chrániÈ svoje dediãstvo spoloãného európskeho domu
z juhu? Rad‰ej pri‰li v sobotu 27. júna 2015 v stotisícovom
zástupe do ulíc v Miláne, aby demon‰trovali za práva
homosexuálov na „manÏelstvo“... Zdá sa, Ïe ich to aÏ tak
veºmi netrápi, Ïe migranti z Afriky spia a b˘vajú na neìalekej hlavnej Ïelezniãnej stanici. Asi majú nádej, Ïe v‰etky
‰táty EÚ sa o nich s nimi podelia. My sme zatiaº dopadli
lep‰ie. Aj keì Vláda SR prijala stratégiu rodovej rovnosti,
tohto roku sa gay pride v Bratislave nekonal. Pride po

Ilustraãné foto: (a)

anglicky znamená p˘cha – prv˘ zo siedmych hlavn˘ch
hriechov.
V Európe sme v‰etci zaspali na vavrínoch blahobytu
a ilúzie, Ïe v‰etko je v najlep‰om poriadku? Médiá celého
sveta denne priná‰ajú správy, Ïe teroristi nemajú niã
spoloãné s islamom, lebo islam je „náboÏenstvo mieru“.
âasté masakry vykonané v mene Alaha a tvrdé uplatÀovanie Koránu, nám Ïiaº hovoria presn˘ opak.
„KresÈanské obete genocídy, spáchanej islamsk˘m
terorizmom mali krvavú Veºkú noc. Na svojej vlastnej koÏi
zaÏili realitu JeÏi‰a Krista, ktor˘ zomrel na kríÏi, ale dnes
nemohli osláviÈ jeho zm⁄tvychvstanie. Iba v plaãi mohli spomínaÈ na svoje deti, ktoré boli nemilosrdne zmasakrované
vojakmi - lojálnymi k Alahovi len preto, Ïe boli kresÈania...
Niektorí boli „len“ sÈatí, priãom viacerí boli nútení telefonicky oznámiÈ svojej rodine vlastnú popravu“– napísal Magdi
Cristiano Allam, moslim naroden˘ v Káhire, ktorého na
Bielu sobotu 2008 v Bazilike sv. Petra pokrstil pápeÏ
Benedikt XVI.
V Taliansku a Grécku je situácia hrozivá a blíÏi sa aj
k nám. Ostáva nám len nádej, Ïe platí e‰te úãet, ktor˘ za
nás zaplatili na‰i predkovia v bitke pri Viedni 12. septembra
1683 i v‰etci na‰i politickí väzni v 20 storoãí. Zomreli
a trpeli za Boha a národ a preto veríme, Ïe s modlitbou
a vierou preÏijeme aj tieto ÈaÏké a zloÏité ãasy. S BoÏou
pomocou a pod ochranou Panny Márie.
Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO

17

V ZRKADLE ČASU

Keď sa za slobodu umieralo
Tragick˘ príbeh Augustína
Hlavatého, rodáka z Medzibrodia
nad Oravou, si 7. júna pripomenuli
politickí väzni komunistického
reÏimu.
Hlavat˘ sa narodil 16. júla 1925 v
rodine Ïelezniãiara. V maturitnom
roãníku v roku 1946 sa prihlásil na ‰túdium architektúry na Vysokej ‰kole
technickej v Bratislave. Podvedome
v‰ak cítil, Ïe po roku 1945 sa bude sloboda ãloveka obmedzovaÈ a po vojne
sa bez váhania postavil na stranu demokracie, humanizmu, kresÈanstva a
re‰pektovania základn˘ch ºudsk˘ch
práv. Mal rád ºudí, ãestnosÈ, spravodlivosÈ a pravdu. Pred voºbami v roku
1946 sa mimoriadne angaÏoval v prospech demokracie a slobody. Na
schôdzach, besedách, v‰ade na verejnosti obhajoval len takú budúcnosÈ
slovenského národa, ktorá je zaloÏená
na objektívnej pravde, spravodlivosti,
cti a slobode. KeìÏe bol vynikajúci v˘tvarník, sám zhotovoval volebné letáky
a v noãn˘ch hodinách ich rozná‰al po
dedine. Dva dni pred voºbami, 24. mája 1946 okolo polnoci, pri rozná‰aní a
nalepovaní letákov za demokratické
práva bol Hlavat˘ zavraÏden˘. Vrah

Spomínali v Medzibrodí nad Oravou.

strieºal presne a zákerne rovno do srdca. Guºku náboja dokonca pilníkom
splo‰til, aby vytrhla ãasÈ srdca. Augustín Hlavat˘ mal 21 rokov, jeho vraha
usvedãili a priznal sa k vraÏde. Z politick˘ch dôvodov a z pomsty. Po roku
1948 bol z väzby prepusten˘ a dodnes
sa rodine Augustína Hlavatého nikto
neospravedlnil.

Foto archív

Politickí väzni iniciovali in‰talovanie pamätnej tabule na budove
b˘valej ‰koly v Medzibrodí nad Oravou
pri príleÏitostí 50. v˘roãia od smrti
Hlavatého. Odvtedy si kaÏdoroãne
pripomínajú tento zloãin, vôbec nie
ojedinel˘ po nástupe komunizme v na‰om ‰táte.
(red)

Keď hriechom
bola láska
Medzi ocenen˘mi osobnosÈami ìakovn˘m listom Ústavu
pamäti národa bola aj AlÏbeta Bileková. Dokument si
prevzala 28. mája v Poprade z rúk predsedu SR ÚPN
Ondreja KrajÀáka. Pani Bileková sa narodila v Jablonove
pri Levoãi 6. októbra 1937. Je neterou Jána Hutyru, b˘valého provinciálneho predstaveného radu Lazaristov a tieÏ
niekdaj‰ieho riaditeºa rehole Dcér kresÈanskej lásky sv. Vincenta de Paul. V akcii K bol internovan˘ a následne odsúden˘ na 10 rokov väzenia. AlÏbeta zabezpeãovala spojenie
medzi pátrom a rehoºou, za ão ju odsúdili na rok väzenia.
Dva mesiace bola zavretá na samotke a zvy‰ok trestu si
odpykala v Ïenskej väznici v Pardubiciach. V organizácii
politick˘ch väzÀov aktívne pracuje od marca 1990.
(zl)
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S pištoľou na uchu...
Národovec Viliam Barényi
vlani oslávil polokrúhle jubileum 85 rokov. Po vojne Ïil v Pre‰ove, ale najdlh‰ie v Ko‰iciach,
kde ostal podnes.
UÏ od raného detstva patril medzi
veºmi agiln˘ch Slovákov-národovcov.
Ako príslu‰ník Hlinkovej mládeÏe sa
spolu s ìal‰ími kamarátmi angaÏoval
za slovenskú ‰tátnu samostatnosÈ aj
v tom najnebezpeãnej‰om ãase, po
obsadení Slovenska âervenou armádou a obnove âSR v roku 1945.
V tomto období sa podobná politická
ãinnosÈ kruto trestala, nielen väzením,
bitkou ãi t˘raním zo strany nov˘ch (neraz samozvan˘ch) orgánov obnovenej
ãsl. ‰tátnej moci, ale i odvliekaním do
sovietskych gulagov. Tam za Àu nejeden Slovák zaplatil tú najvy‰‰iu daÀ.
Viliam Barényi mal viac ‰Èastia.
Hoci ho jednotky NKVD odvliekli, po
polroãnom pobyte v jednom zo zbern˘ch táborov na území ZSSR sa v‰ak
vyhol zaradeniu do gulagu a sovietske
orgány ho vrátili do rodnej krajiny.
Svoje tu zohralo nielen veºké úsilie
rodiny a známych, ale pravdepodobne
i nízky vek „páchateºov“.
Poznamenajme, Ïe podobn˘ch
prípadov odhodlania udrÏaÈ si Slovenskú republiku, bolo na konci vojny nemálo. Îiaº, dne‰ná, druhá Slovenská
republika a jej predstavitelia akoby si
nechceli uvedomiÈ, Ïe práve vìaka
tak˘mto hrdinom – národovcom sa
v krajne nepriazniv˘ch domácich
pomeroch po roku 1945 udrÏala
my‰lienka slovenskej ‰tátnosti, ktorá sa
mohla naplniÈ po zmene medzinárodn˘ch pomerov v roku 1989. Aby tieto
ãiny neupadli do úplného zabudnutia,
môÏe prispieÈ aj krátky rozhovor s pánom Barényim. A dodajme, Ïe heslo
niekoºk˘ch generácií slovensk˘ch
bojovníkov – „Cudzie nechceme, svoje
si nedáme“, nebolo azda nikdy tak
aktuálne, ako práve dnes...
Spomínajte...
Som rodákom z Likavky. Preão?...
Môj otec slúÏil u ‰tátnych lesov. Vtedy,
za prvej âSR, boli v ‰tátnych sluÏbách
na Slovensku väã‰inou âesi. No a na
otcovom pôsobisku ktosi z nich

povedal, Ïe na jednom mieste nemôÏu
byÈ dvaja Slováci, tak otca ‰upli do ªubochnianskej doliny. Na jeho miesto
pri‰iel âech, obuvník... V roku 1943
‰iel otec do penzie a usadil sa v Spi‰skom Podhradí, tak sme tam potom
Ïili celá rodina. Bolo nás doma 6 detí.
Mama bola domácou.
Kedy a preão Vás zatkli?
Zatkli ma ãeskoslovenskí milicionári v Spi‰skom Podhradí 13. marca
1945 v noci na 14. marca pri lepení
plagátov k 6. v˘roãiu vyhlásenia Slovenského ‰tátu. Bola to budova neìaleko Ïelezniãnej stanice, pri hlavnej
ceste, na ktorú sme nalepili plagáty
s heslami ako „Nech Ïije prezident
Tiso!“, Slováci, chcete byÈ zas otrokmi
Bene‰a?“ a pod. TieÏ heslo „SmrÈ komunizmu“, ktoré nám neskôr veºmi
priÈaÏilo. Boli sme tam ‰tyria kamaráti
zo Spi‰ského Podhradia.
To vás niekto vyslal lepiÈ tie
plagáty?
Nie, i‰li sme sami od seba. Ja som
namaºoval také ‰ablóny – za dr. Tisu,
proti Bene‰ovi... Bolo to uÏ po prechode frontu, ten bol vtedy uÏ
v Liptovskom Svätom Mikulá‰i. No
a keì sme ich vylepovali, naproti stál
jeden milicionár, ktor˘ fajãil a nás sledoval. Nepoznal som ho osobne. Ani
sme si vtedy neuvedomili to riziko.
O chvíºu doviedol aj ìal‰ích, zatkli nás
a odovzdali sovietom, NKVD. Noc sme
strávili v podzemí budovy dne‰ného
mestského úradu.
Potom vás odvliekli do ZSSR?
NKVD-isti nás sústredili v Levoãi,
v sedrii, v krajskej väznici nad hlavnou
cestou. MÀa brali ako ‰éfa proti‰tátnej
skupiny, lebo som mal na sebe uniformu Hlinkovej mládeÏe. Vypoãúvali nás
po nociach. Len po nociach, lebo cez
deÀ sme boli zavretí v cele. Cela bola
prepchatá, doslova. Jeden ãlovek sa
tam nemohol ani obrátiÈ, to sa museli
obrátiÈ v‰etci na povel. Vypoãúval nás
jeden kapitán NKVD. S priloÏenou pi‰toºou na uchu sa ma – ale aj mojich
kamarátov – vypytoval, kto nás na to
naviedol. Lebo on si myslel, Ïe to niekto riadil, hádam nejaká proti‰tátna,
podzemná organizácia... Ale niã také

nebolo, my sme to robili sami od seba.
Tak som hovoril, Ïe reku ja sa nemám
k ãomu priznaÈ. Bolo mi uÏ jedno, ãi
ma zastrelí alebo nie, nemal som skutoãne ão povedaÈ. Ale teda môÏem
povedaÈ, Ïe som precítil, ão zaÏíva
ãlovek, ktor˘ ide na smrÈ... Zavret˘
v samotke, v˘sluchy a pi‰toº na uchu...
No a odtiaº nás lifrovali do ZSSR.
Boli sme tam asi pol roka. Potom nás
vrátili, prepustili, ale zas postavili pred
okresn˘ súd v Levoãi. Predsedom tam
bol Karel Bedrna. Ten nás súdil – a aj
odsúdil. V‰etci ‰tyria sme dostali po
pol roku za proti‰tátnu ãinnosÈ.
âo bolo potom?
Vo väzení sme museli chodiÈ do
práce, po stavbách. Po prepustení na
slobodu som si podal ÏiadosÈ na priemyslovku (drevársku) v Spi‰skej Novej
Vsi. Aj som ju v roku 1949 ukonãil.
V septembri 1950 ma povolali na
vojenãinu. Na‰Èastie, politrukom (zástupca veliteºa pre veci politické) tam
bol jeden b˘val˘ spoluÏiak, nadporuãík
Majerãák. Ten ma drÏal, nev⁄‰il sa na
mne. Dva a pol roka som bol na
vojenãine. âasto sme chodievali aj na
odmínovacie práce. Potom som robil
v Písku.
Mali ste v neskor‰ích zamestnaniach kvôli tomu väzeniu nepríjemnosti?
Robil som v Pozemn˘ch stavbách
v Ko‰iciach a mal som zl˘ kádrov˘ posudok, skrátka, vlieklo sa to so mnou.
Spomínali ste, Ïe ste boli ãlenom Hlinkovej mládeÏe – bolo tam
ãlenstvo povinné?
Nie, HM nebola povinná, bola
dobrovoºná. Ja som tam bol dobrovoºne. Aj uniformu som si kúpil. Zúãastnil
som sa aj na kurze vodcov ãiat a druÏín
v Trnave. Organizovali to star‰í Ïiaci
v internáte, tí nám aj predná‰ali. (Mám
aj jednu fotku.) Spi‰ské Podhradie bolo
ãisto za Tisu, za Slovensk˘ ‰tát. Ja si
pamätám, Ïe aj lesní robotníci vtedy
poãúvali v rozhlase o vyhlásení Slovenského ‰tátu a boli nad‰ení. Aj my mladí
sme boli presvedãení hlinkovci. Slovensk˘ ‰tát sme hodnotili len pozitívne.
Zaznamenal Martin Lacko
historik
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Koniec jednej ilúzie
Pred 47 rokmi, v noci z 20. na 21. augusta 1968 prekroãili vojská piatich ‰tátov Var‰avskej zmluvy (Sovietskeho
zväzu, Maìarska, Poºska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky) hranice vtedaj‰ej âeskoslovenskej socialistickej republiky. Príchod sovietskych tankov – ako najzreteºnej‰ieho a v‰adeprítomného prejavu okupaãného aktu
– znamenal koniec krátkeho euforického pocitu slobody,
ktor˘ Slováci a âesi zaÏívali poãas obdobia známeho ako
praÏská ãi ãeskoslovenská jar. ZároveÀ znamenal zaãiatok
„doãasného“ pobytu sovietskej armády na na‰om území
trvajúceho napokon viac neÏ dvadsaÈ nasledujúcich rokov.
Hoci podhubie pre proces uvoºnenia sa v âeskoslovensku vytváralo poãas dlh‰ieho obdobia, jeho nástup v prv˘ch
mesiacoch roku 1968 bol r˘chly a dynamick˘. V januári
1968 padol neobºúben˘ dlhoroãn˘ vodca Komunistickej
strany âeskoslovenska Antonín Novotn˘ a nov˘m ‰éfom
strany sa stal 46-roãn˘ Alexander Dubãek. Hoci ho sotva
moÏno povaÏovaÈ za dominantného iniciátora spoloãensk˘ch premien, stal sa ich hlavnou tvárou a stelesnením.
Spolu s ním zostanú s ãeskoslovenskou jarou navÏdy
spojené ìal‰ie osobnosti, ako boli nov˘ prezident Ludvík
Svoboda, predseda vlády Oldﬁich âerník ãi predseda parlamentu Josef Smrkovsk˘.
Demokratizaãné úsilie zasiahlo nielen fungovanie vládnucej strany, ale prejavilo sa v Ïivote celej spoloãnosti. Uvoºnenie zovretia cenzúry umoÏnilo nielen slobodnej‰ie sa vyjadrovaÈ, ale aj získavaÈ pravdivej‰ie informácie. OÏivila sa
ãinnosÈ mal˘ch strán, ktoré uÏ nechceli byÈ len príveskom
komunistov v Národnom fronte. Dlho umlãiavané cirkvi sa
znovu hlásili o svoje miesto v spoloãnosti. OÏívaÈ zaãal zdecimovan˘ spolkov˘ Ïivot vrátane najre‰pektovanej‰ieho slovenského spolku – Matice slovenskej. Uvoºnenie otvorilo aj
dlhodobo umlãovanú diskusiu o rovnoprávnej‰om postavení Slovenska v ‰táte. Tá napokon vyústila do federalizácie,
hoci realizovanej uÏ v neprajnej chvíli poãas prebiehajúcej
okupácie.
Netreba zabúdaÈ, Ïe s praÏskou jarou je spojené aj úsilie
odãiniÈ aspoÀ ãiastoãne krivdy spáchané na politick˘ch väzÀoch. Otvorila sa cesta k rehabilitácii niektor˘ch z nich.
ZároveÀ v tomto ãase vznikla aj prvá organizácia zdruÏujúca osoby perzekvované v minulosti komunistick˘m reÏimom. Pod názvom Slovenská organizácia na ochranu ºudsk˘ch práv vznikla v apríli 1968 ako slovensk˘ ekvivalent
k ãeskej organizácii K 231. Kºúãovou osobnosÈou pri zrode
SONOªP bol Emil Vidra.
Zmeny, ktoré sa v priebehu niekoºk˘ch mesiacov roku
1968 udiali, neprekroãili rámec socialistického smerovania
‰tátu a nenarú‰ali zaãlenenie âeskoslovenska do bloku ‰tátov Var‰avskej zmluvy. Predsa v‰ak vytvorili situáciu, keì
uprostred studenej vojny, nemilosrdne rozdeºujúcej Ïeleznou oponou svet na dva nepriateºské tábory, sa vo vnútri
komunistického zoskupenia, kontrolovaného Sovietskym
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zväzom, uberal v˘voj v jednej z krajín zreteºne odli‰n˘m
smerom ako v ostatn˘ch.
NeÏ sa naplnili tie najpesimistickej‰ie oãakávania,
prichádzali viaceré varovné signály.
Keì sa v marci 1968 stretli vo v˘chodonemeck˘ch
DráÏìanoch lídri komunistick˘ch ‰tátov, vyslovili napomenutie ãeskoslovensk˘m komunistom. Slová o nebezpeãenstve „kontrarevolúcie“ rezonovali ãoraz viac. Nieão naznaãovali aj zvlá‰tne vojenské cviãenia sovietskych vojakov
v satelitn˘ch ‰tátoch neìaleko ãeskoslovensk˘ch hraníc, ãi
uÏ to bolo v NDR alebo v Poºsku. S príchodom leta nadobúdal v˘voj ãoraz dramatickej‰ie znaky. Na prelome júla a augusta pri‰iel do âeskoslovenska ‰peciálnym vlakom sám BreÏnev a rokoval s Dubãekom v âiernej nad Tisou na ãeskoslovensko-sovietskych hraniciach. Podrobil ho ostrej kritike.
Nepre‰li ani tri t˘Ïdne a âeskoslovensko sa stalo
okupovanou krajinou. ·esÈtisíc tankov a tristotisíc vojakov
s poslaním „brániÈ socializmus proti kontrarevolúcii“
zaplavilo celú krajinu. Na Slovensku si tento neoãakávan˘
zásah, proti ktorému neexistovala Ïiadna úãinná obrana, vyÏiadal vy‰e dvadsaÈ ºudsk˘ch obetí. Politické dôsledky nenechali na seba dlho ãakaÈ. UÏ päÈ dní po okupácií podpísali
ãeskoslovenskí predstavitelia (vrátane Dubãeka), ktorí boli
v rámci okupaãného zásahu zatknutí a internovaní v Sovietskom zväze, tzv. moskovsk˘ protokol. Ním odsúhlasili
intervenciu a symbolicky poloÏili základy pre éru známu ako
normalizácia.
Okupácia roku 1968 vyvolala vo verejnosti nielen
bezprostredn˘ ‰ok a zdesenie, ale aj traumu, ktorá vìaka
dôsledkom tohto v˘voja pretrvala desaÈroãia a nezvratne
poznaãila celú spoloãnosÈ. Predstava o moÏnosti vytvoriÈ
„socializmus s ºudskou tvárou“ definitívne padla.
Udalosti augusta 1968 priniesli aj t˘m Slovákom a âechom, ktorí sa tejto ilúzii vtedy oddali, vytriezvenie a pochopenie skutoãnosti, Ïe reÏim zaloÏen˘ na komunistickej
ideológii nemôÏe maÈ s ºudskosÈou niã spoloãné.
Ivan A. Petransk˘, PhD.
historik
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Krutá daň za stávku
Du‰an Gregor sa narodil 22. februára 1932 v âadci v rodine robotníka. Pochádzal z ôsmich detí. Îivot mal dosÈ ÈaÏk˘, lebo iba otec bol zamestnan˘. V roku
1948 sa vyuãil za obchodníka a po mesaãnom zamestnaní vo Veºkodistribuãnom podniku v âadci mu prikázali ísÈ
pracovaÈ na stavbu továrne „Jappa“
v âadci.
Gregor túÏil po vzdelaní a poznaní
sveta. A tak, keì ho dávali na stavbu
Jappy, prijal miesto plavãíka v âeskoslovenskej plavbe dunajskej v Bratislave.
Keby boli jeho rodiãia zámoÏnej‰í, mohol
sa prihlásiÈ aj do niektorej ‰koly v âadci,
ale takto sa musel ÏiviÈ sám.
Po skonãení piatich semestrov v juhoslovanskom prístave Bezdane, kde bol
so svojimi spolupracovníkmi, medzi reãou padla i takáto stávka: ãi niekde nie
sú sovietske vojská ãi iné vojská vo väã‰om zoskupení. KeìÏe sa nikdy nezaujímal o to, kde sú a aké majú zbrane a v˘zbroj, nevedel odpovedaÈ. Ale o tejto

stávke porozprával svojmu spoluÏiakovi
Metodovi Trgovi, ktor˘ to ohlásil ·tátnej
bezpeãnosti v Bratislave.
Boli ‰tyri hodiny ráno 16. novembra
1951, keì ho ·tB zaistila. Spal a keì ho
zaãali mlátiÈ, bránil sa. MoÏno raz ãi dva
razy udrel aj on a to nemal robiÈ. Zbili ho
do bezvedomia a prebral sa aÏ v cele
o rozmeroch 2,5 x 1,6 m. Îe je to cela
zistil podºa Ïelezn˘ch dverí, na ktor˘ch
bolo okienko a na dverách kºuãka. Nevedel, ão má robiÈ.
No pri‰iel uniformovan˘ e‰tebák,
mlátil ho pelendrekom a odi‰iel s vyhráÏkou, Ïe ak bude kriãaÈ, príde zas...
Vtedy preplakal asi tri dni, keì sa
koneãne cela otvorila a dali mu ‰álku
kávy a chlieb.
S paÏravosÈou, akú predt˘m nepoznal, v‰etko zjedol.
Len potom zaãal intenzívne rozm˘‰ºaÈ, preão ho zavreli. Spytoval si svedomie, ãoho sa dopustil, preão s ním tak
kruto zaobchádzajú. Nevedel, ão v‰etko

ho e‰te ãaká. Dovtedaj‰í priebeh jeho
zaistenia, ktor˘ povaÏoval za stra‰n˘, bol
naplnen˘ slzami a modlitbami. Pár dní
pred Vianocami za‰trkotali kºúãe a cela
sa otvorila. Bez bitky ho pouãili, Ïe keì
sa otvoria dvere cely, musí stáÈ pri odºahlej stene chrbtom k dverám. Nasadili mu
„okuliare“ (zváraãské, vnútri polepené
hrub˘m sklom) a viedli ho, bohvie kam.
Cestou mu preletelo mysºou veºa hrôzostra‰n˘ch nápadov a trasúc sa ako osika
sa koneãne zatvorili dvere a poãul, Ïe si
môÏe daÈ „okuliare“ dolu.
Podºa písacieho stroja videl, Ïe sa
ocitol v akejsi kancelárii. Pred ním stál e‰tebák. Smejúc sa mu povedal: „Tak uÏ
Èa máme, uÏ si do‰piónoval!“ Potom sa
ho nieão op˘tal po maìarsky a udrel ho
tak, Ïe odpadol...(Vedel, ão mu povedal,
pretoÏe po dva a pol roku plaviac sa po
balkánskych ‰tátoch nauãil sa obstojne
po nemecky, maìarsky, srbsky, rumunsky, bulharsky a aj po rusky.)
Pokraãovanie na 22. strane
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Krutá daň za stávku
Dokonãenie z 21. strany

Kopancami ho prebral a asi preto, Ïe
stále padal na zem, zviazal mu ruky dozadu remeÀom, ktor˘ bol upevnen˘ na oceºové lanko a druh˘ koniec upevnil na
vyãnievajúcich kolieskach v stene. Takto
visiac za ruky dozadu sa nohami dot˘kal
brucha a prstami nôh zeme.
Keì ho vytiahol na ‰kripec, ruky
drÏali celú váhu tela. No asi po hodine ruky predsa povolili a mohol stáÈ na cel˘ch
chodidlách. Toto ale bolo aÏ po hodine.
Predt˘m, ako ho vytiahol, donekoneãna
opakoval otázku, akú robil proti‰tátnu
ãinnosÈ, o akej vie, Ïe by ju robili iní. Po
márnom slovnom boji - tvrdil popravde,
Ïe niã nespravil, musel zaãaÈ rozprávaÈ
o v‰etkom, ão kde videl, zaÏil, robil i myslel si. Keì prestal hovoriÈ, vy‰etrovateº

vstal od písacieho stola poãastoval ho zauchami a kopancami do brucha a lona.
R˘chlo pochopil, Ïe keì rozpráva, tak ho
nebije...Teda rozprával a aby nebol bit˘,
zaãal si vym˘‰ºaÈ. Rozprával príbehy, ktoré
len poãul, ktoré neboli jeho a z nich spravil svoje záÏitky. Bol cel˘ doráÀan˘, stra‰ne sa bál bitky, veì mal 19 rokov.
Od toºk˘ch úderov sa mu pustila krv
z nosa, u‰í a hlava sa mu akosi zväã‰ila.
Nevedel, Ïe mu puchne...
Po prvom dní vy‰etrovania podpisoval ‰tyri strany vy‰etrovacieho protokolu.
Ale ako! Svojou rukou bolo treba napísaÈ:
ãítal, schválil, podpísal. Boli asi ‰tyri hodiny
popoludní, keì zazvonil jeho referent.
Nasadili mu „okuliare“ a zaviedli späÈ do
cely. Do tej cely, ktorú tak z hæbky du‰e
nenávidel. Po vy‰etrovaní sa pre neho

stala krásnym miestom odpoãinku, keìÏe
dostával obed aj veãeru. V cele musel
odovzdaÈ v‰etky ‰aty a veci, vyzliecÈ sa donaha a dostal cvilingovú blúzu a nohavice. V tomto obleãení bol aÏ do súdneho
pojednávania. Jeho ‰aty a osobné veci,
kufre a celé jeho „zaopatrenie“ uÏ nikdy
viac nevidel. Zobrala ich ·tB. To sa dozvedel aÏ po svojej rehabilitácii...
❖❖❖
·tátny súd ho odsúdil na 8 rokov
odÀatia slobody nepodmieneãne.
Príbeh politického väzÀa Du‰ana
Gregora, z ktorého je úryvok, spracovali Ïiaci 9. triedy Z· sv. Andreja a Benedikta v Skalitom Barbora Bosáková,
Kristína Lucáková, Matej La‰, pod
vedením Mgr. Márie Pady‰ákovej

STALO SA
■ 29. júna – 3. júla 1995 na pozvanie Biskupskej konferencie Slovenska, prezidenta SR a predsedu vlády SR pápež Ján Pavol II.
vykonal päťdňovú pastoračnú návštevu v Slovenskej republike.
Navštívil Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Levoču a Vysoké
Tatry.
■ 1. júla 1947 sa na tradičnej púti na Mariánskej hore v Levoči, tentoraz s mnohými krížmi zúčastnilo vyše 130 000 veriacich.
Bola to dovtedy najväčšia púť v dejinách Levoče. Táto púť sa stala
každoročnou manifestáciou viery a nepriameho protestu proti
bezbožnému režimu.
■ 3. júla 1945 SNR vydala nariadenie o prepúšťaní osôb
štátne nespoľahlivých zo súkromných služieb.
■ 3. – 4. júla 1945 bolo z katolíckeho univerzitného internátu Svoradov v Bratislave uväznených 64 študentov.
■ 7. júla 1946 vedenie Benešovej Národnosocialistickej strany vypracovalo tajný dokument – Memorandum o Slovensku, v ktorom dopodrobna rozviedlo plány na duchovnú a mocenskú asimiláciu
a etnicko-politickú likvidáciu slovenského národa.
■ 11. júla 1951 schválilo Národné zhromaždenie zákon
o ochrane štátnych hraníc. Na tomto základe pohraničná polícia
mohla strieľať do občanov, ktorí sa pokúšali odísť za hranice štátu.
■ 14. júla 1949 Štátny súd v Bratislave na základe obžaloby
prokurátora Ondreja Ujhelyiho zo dňa 22. mája 1949 odsúdil 6 mladých Slovákov členov Bielej légie, ktorej cieľom bolo obnovenie slovenskej štátnosti. Augustín Lednický ako vedúci skupiny bol odsúdený
na trest smrti a potom bol aj popravený. Na doživotné väzenie boli
odsúdení dvaja 21-roční Milan Michal Biščo a Štefan Erlach; Anton
Petrek dostal 25 rokov a Ján Ganišin 15 rokov väzenia. (Pri novom
súdnom konaní na Krajskom súde v Banskej Bystrici 6. septembra
1990 boli rozsudky zrušené a všetkých uznali za nevinných.)

■ 14. júla 1950 vládnym nariadením č. 112/1950 komunistická vláda zrušila všetky diecézne semináre (cirkevné školy pre prípravu na kňazstvo) aj rehoľné vysoké školy bohoslovia a zriadila na
Slovensku jedinú bohosloveckú vysokú školu, ktorú nazvala Rímskokatolícka cyrilometodejská (sic!) bohoslovecká fakulta v Bratislave.
Dozor nad touto fakultou zverili Štátnemu úradu pre cirkevné veci.
■ 17. júla 1960 zomrel vo väzení v Leopoldove utýraný gréckokatolícky prešovský biskup Pavol Peter Gojdič. Pápež Ján Pavol II.
ho v roku 2001 vyhlásil za blahoslaveného mučeníka, ktorý podstúpil
smrť za svoju vieru.
■ 17. júla 1992 SNR schválila Deklaráciu o zvrchovanosti
Slovenskej republiky ako základný dokument suverénnosti štátu
slovenského národa.
■ 20. júla 1950 Štátna bezpečnosť začala deportovať aj diecéznych kňazov do koncentračného tábora v Mučeníkoch.
■ 21. júla 1948 bola zákonom č. 213/1948 zlegalizovaná
protiprávna činnosť Akčných výborov. Jej výsledkom bolo medzi iným
prepustenie 28 000 občanov zo štátnych a verejných služieb, vylúčenie z vysokých škôl asi 7 000 študentov a nepriamo aj začiatok
mohutnej emigračnej vlny.
■ 28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku.
To bol začiatok prvej svetovej vojny.
■ 31. júla 1914 cisár František Jozef I. vyhlásil všeobecnú
mobilizáciu. Podľa odhadov sa postupne zúčastnilo na vojnových
operáciách asi 400 000 Slovákov.
■ 4. augusta 1965 zomrel spišský biskup Ján Vojtaššák
v nemocnici v Říčanoch pri Prahe.
■ 12. augusta 1919 na zhromaždení v Žarnovici Andrej
Hlinka predstavil text Pittsburskej dohody.
■ 13. – 15. augusta 1933 sa v Nitre konali veľké Pribinove

slávnosti na predpokladané 1100. výročie posvätenia prvého kostola
na Slovensku, ktorý dal postaviť knieža Pribina.
K zhromaždených desaťtisícom veriacich prehovoril z tribúny
Andrej Hlinka, ktorý slávnostne vyhlásil: „Slováci už na úsvite dejín
Slovanov mali svojho vladára Pribinu. Boli sme teda už vtedy národom slobodným, samobytným, svojráznym, národom kresťanskej
a slovenskej kultúry. Kým iné národy slovanské v tých časoch nedospeli ešte k dostatočnej kresťanskej vzdelanosti, my, Slováci, žili sme
už ako národ kresťanský a slobodný.“
■ 20. – 21. augusta 1968 vojská piatich komunistických
štátov Varšavskej zmluvy bez vypovedania vojny vtrhli v noci do
Československa, obsadili jeho územie a zmocnili sa kontroly štátu.
■ 22. augusta 1936 maďarský ríšsky správca Miklós Horthy
počas svojho stretnutia s kancelárom Nemeckej ríše Adolfom Hitlerom
zdôraznil, že „predovšetkým treba zničiť Československo (…) Verím,
že naša nádej nie je neopodstatnená a že v prípade spomenutého
úroku v krátkom čase obsadíme celé územie Horného Uhorska.“
■ 23. augusta 1945 SNR vydala nariadenie č. 105/1945
o zriadení pracovných táborov pre osoby odsúdené na základe
retribučného súdnictva.
■ 29. – 31. augusta 1950 komunistický režim realizoval tzv.
Akciu R, ktorá znamenala násilné deportácie veľkej časti rehoľných
sestier zo 137 slovenských kláštorov do 16 koncentračných táborov.
■ 30. august a1944 prezident SR Jozef Tiso vo svojom rozhlasovom prejave zdôraznil, že „slovenská štátna samostatnosť sa
zrodila z nepopierateľného prirodzeného práva slovenského národa
na vlastný život“.
■ 31. augusta 1944 vojenské vedenie povstalcov v Banskej
Bystrici žiadalo Československé ministerstvo národnej obrany v Londýne o bombardovanie Bratislavy.

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok
a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod. UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.
(r)
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PRIPOMÍNAME SI
V˘znamného Ïivotného jubilea 65 rokov sa 3. júna doÏil Vojtech BEDNÁR
z Trstenej. S oneskorením ale úprimne
blahoÏeláme.
V júli a auguste si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich
ãlenov a priaznivcov. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

21.7.1922

94 rokov
Telgárska Oºga, Bratislava

29.7.1921

August
Hurban Ján, Malacky

40 rokov

6.8.1965

55 rokov

Jendralová Viera, Spi‰sk˘ ·tvrtok 5.7.1975

45 rokov

Tlaãíková Jana, Bratislava
Bátora Marian, Prievidza

29.7.1970

80 rokov

27.7.1965

Kvanta Franti‰ek, Hlohovec
Novák ·tefan, Ko‰ice

50 rokov
Drábeková Zuzana, Nitra

93 rokov
Tóthová Anna, Bratislava

50 rokov

Júl
Lacek Martin, Pata

PRISPELI NA ČINNOSŤ

5.8.1960
21.8.1960
7.8.1935
8.8.1935

55 rokov

81 rokov

Dama‰ka Peter, Kysucké Nové Mesto
31.7.1960

Belicová Jozefa, Pezinok
23.8.1934
KŒrmŒczy Karol, Îiar nad Hronom
23.8.1934

60 rokov
RúÏiãková Anna, Senica

13.7.1955

Budayová Anna, Nitra
16.7.1950
Janíková Dana, Ing., RuÏomberok
21.7.1950
Malack˘ Bohu‰, Pezinok
11.7.1950

70 rokov
Jakubec Anton, Senica

31.7.1945

75 rokov
Bafrncová Rozália, Bratislava

9.7.1940

81 rokov

82 rokov
1.7.1933
22.7.1933
16.7.1933

83 rokov
1.7.1932
19.7.1932
22.7.1932
31.7.1932

84 rokov
Oãená‰ Ján, Ing., RuÏomberok
BoÏa Franti‰ek, Humenné
Stra‰iftáková Elena, ·enkvice

83 rokov
Súlová Elena, PaeDr., Trnava
Melek Jozef, Námestovo
Ilonãiaková Emília, Bohunice

15.8.1932
17.8.1932
8.8.1932

84 rokov
RuÏena Závradská, Gajary
Krupová Anna, Vrbnica

31.8.1931
7.8.1931

Viteková Anna, Îilina
Gdoviãin Ján, Vranie
Pál SebŒk, ·títnik
Maru‰ková Viera, Martin

9.8.1930
19.8.1930
28.8.1930
3.8.1930

86 rokov
Hlbocká Helena, Boleráz

17.8.1929

87 rokov
âech Milan, Pezinok
âervenková Mária, Nitra
Hrubová Mária, Ko‰eca
R˘dzi ·tefan, Mgr., Prievidza

30.8.1928
24.8.1928
7.8.1928
20.8.1928

88 rokov

·andorfi Pavol, Trenãianska Teplá
Kepplová Oºga, Martin
Haviar Marian, Medzibrod
Maìar ·tefan, Borsk˘ Sv. Jur

1.8.1933

85 rokov

BidÏovsk˘ Stanislav, Tvrdo‰ín
15.7.1934
Prekopová Mária, PovaÏská Bystrica
3.7.1934
Butalová Oºga, Michalovce
19.7.1934
Hagenová Margita, Bratislava
28.7.1934
Jaãa Adolf, Bernolákovo
13.7.1934
Sobotová Emília, Nitra
Novák Jakub, Krompachy
âiÏmár Ján, Trhovi‰te

82 rokov
Draho‰ Martin, Plaveck˘ ·tvrtok

65 rokov

18.7.1931
15.7.1931
3.7.1931

Olos Viktor, Vdp. ,RuÏomberok 4.8.1927
ëuricová Mária, Heºpa
28.8.1927

89 rokov
Hrnãár Ondrej, Trenãín

5.8.1926

90 rokov
Markuliak Martin, Bratislava
Pauloviã ªudovít, Nitra

Walner Otto, ·paãince
Ano‰kin Juraj, Bratislava

Sopúchová Vilma, Sereì
8.7.1930
21.7.1930

87 rokov
Zacková Anna, Visolaje

29.7.1928

90 rokov
Sarva‰ Miroslav, Nitra

17.7.1925

92 rokov
Parcer Ján, Prievidza

13.7.1923

4.8.1923

93 rokov
DaÀo ·tefan, Slávnica

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. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov
‰tátnej dotácie, preto sa obraciame
na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov
ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli,
a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc
pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj
príspevok
na
ãíslo
úãtu:
4000128109/3100,
‰pecifick˘
symbol: 1212, alebo sa kontaktujte
na tel. ãíslach 0905 737 790
a 0902 199 429. Darcom úprimne
ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu
Svedectvo

23.8.1925
14.8.1925

92 rokov
85 rokov

Korecová Mária, Nitra
20 EUR
BrÀák Peter, JUDr., Bratislava
50 EUR
Henrietta-direct marketing, s.r.o
– R. Gregu‰, Bratislava
220 EUR
Bednárová Anna, Îilina
10 EUR
âupec Kamil, Îilina
5 EUR
Uhrín Karol, Ing. Îilina
10 EUR
Patka Ján, Sekule
10 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie.

25.8.1922

95 rokov
Lofajová Magdaléna, Bratislava 26.8.1920
StaÀo ·tefan, Ing., Îilina
15.8.1920

96 rokov
Chromão Ondrej, Bugºovce
29.8.1919
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

TROCHU HUMORU
Ide policajt cez les a náhodou si v‰imne odstavené auto,
zakriãí:
- Je tu majiteº vozidla so znaãkou
BA 72-38???
- Anoooo, tu som!!
- A papiere máte?
- Nie, staãia mi lopúchy.
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