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Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.
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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Prežil útek z Jáchymova
Anton Tomík sa narodil
v roku 1932 v Skalici. PreÏil
päÈ rozliãn˘ch systémov a nadobudol postavenie politického väzÀa komunistického reÏimu. V súãasnosti je predsedom kontrolnej komisie PV
ZPKO. Hovorí o sebe, Ïe je posledn˘m Ïijúcim mohykánom
z vymyslenej a súdenej organizácie i posledn˘m Ïijúcim
mohykánom z desiatich muklov hromadného úteku z Nikolaja na jáchymovsku.

NÁŠ ROZHOVOR
● Do akej rodiny ste pri‰li na
svet?
Bol som tretie dieÈa v rodine maloroºníka. Rodiãia mi rozprávali, Ïe
mali veºmi ÈaÏké zaãiatky. Svet suÏovala hospodárska kríza, Slovensko
navy‰e vysÈahovalectvo. V roku 1938
som zaãal chodiÈ do ºudovej ‰koly,
kde ma uãili ãeské uãiteºky. Lebo
tak, ako v‰etky ‰tátne sluÏby, aj ‰koly
boli obsadené âechmi. No uÏ v druhej triede nastala zmena a v pamäti

V čísle

Anton Malacký

Nikdy sme si neželali
2
rozpad
Eva Zelenayová

Veru, čo s Vaším
kresťanstvom?
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Anton Tomík na RuÏinovskom cintoríne v Bratislave. Foto Vlastimil Morávek

mi navÏdy zostal franti‰kán páter
Rudolf Dilong, básnik a katecheta,
ktor˘ ma uãil náboÏenstvo a pripravoval na prvé sv. prijímanie. Bol dosÈ
pokrokov˘.
● V ãom?
Mal motorku - harleya a jeho
dlhé vlasy iba plávali za ním. Chodil

Listy KPVS
a PV ZPKO
Odišiel vzácny kňaz

totiÏ aj na dediny slúÏiÈ sv. om‰e. Ale
do‰la vojna, odi‰iel na rusk˘ front.
Keì pri‰iel na dovolenku, chcel som
ho namaºovaÈ v Ïivotnej veºkosti. Kde
inde, ako kriedou na chodník. A ako
som ho tak maºoval, i‰iel okolo kÀaz
a p˘tal sa ma, ão maºujem.
Pokraãovanie na 10. strane

Vladimír Kolada
3
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Hľadal slobodu
za morom

Ján Litecký Šveda

Karol Vrábel

Lož vytesaná
do kameňa

Príbeh člena
Bielej légie
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Ján Litecký Šveda
7

Preventívna vojna
Barbarossa
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Vojtech Ottmar
8

Bosorka
Je po voľbách
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Nikdy sme si neželali rozpad
V tomto ãísle, váÏení ãitatelia, nájdete materiály k snahám o spojenie
na‰ej organizácie PV ZPKO s organizáciou, ktorá pouÏíva na‰e staré meno KPVS. Preto povaÏujem za potrebné
vyjadriÈ sa k tejto téme. Samozrejme,
Ïe toto rozdelenie nás mrzí a pre
opätovné zlúãenie robíme v‰etko, ão
sa dá. ZdôrazÀujem: ão sa dá. PretoÏe
keì sa preberám kore‰pondenciou na
túto tému, mám znaãné pochybnosti,
ãi sa nám to podarí, minimálne poãas
zotrvania súãasného predsedníctva
tzv. KPVS vo funkcii. V jednom liste od
nich som na‰iel formuláciu: „Na‰e
rozdelenie je veºk˘m pohor‰ením
a zradou na‰ich ideálov.“ Táto veta je
veºmi pravdivá a tak sa p˘tam: vtedy,
keì od nás odchádzali zakladaÈ svoju
protiorganizáciu, toto nevedeli? Málokedy tak presne sadne porekadlo
o zlodejovi, ktor˘ kriãí chyÈte zlodeja,
ako v tomto prípade. A aké boli
pohnútky za t˘mto, ako sami pí‰u
„zradn˘m“ ãinom? Oprávnene sa
môÏeme domnievaÈ, Ïe snahy strán,
sídliacich na Îabotovej, kde tento rozkol vznikol.
Napríklad KDH, ktoré aÏ fanaticky
a hlavne zákerne pracovalo proti osamostatneniu sa Slovenska (a dodnes
neprestalo) a ktorému prekáÏal prirodzen˘ proslovensk˘ postoj organizácie
politick˘ch väzÀov. LenÏe, milí páni nejako zabudli, Ïe oveºa viac ako tretina
na‰ich ãlenov, bola väznená za úsilie
o oslobodenie Slovenska spod ãeskej
nadvlády a komunistickej vlády, alebo
aspoÀ za spravodlivé usporiadanie
vzÈahov medzi obidvoma národmi.
Dokonca pri odsúden˘ch v 50. rokoch
sa len málokde dá presne viesÈ deliaca
ãiara, preão sa organizovali rôzne légie, oÏivovali vysielaãky a tlaãili letáky –
boj proti komunistickému teroru bol
organickou súãasÈou boja proti ãeské-

Anton Malack˘ (prv˘ sprava) na sneme.

mu nacionalistickému útlaku. A okrem
bojovníkov za Slovensko a proti komunizmu tretia najväã‰ia ãasÈ väzÀov boli
väzni za vieru. Îiadna organizácia, ktorá by akokoºvek chcela reprezentovaÈ
záujmy politick˘ch väzÀov na Slovensku, nemôÏe poprieÈ ani jeden z t˘chto
troch základn˘ch pilierov. No najnov‰ie
poãúvame, Ïe predseda tohto nového
KPVS uÏ útoãí aj na katolícku cirkev,
ktorú povaÏuje za jedinú totalitnú organizáciu na Slovensku! Sú toto záujmy ºudí, ktorí sedeli pre vieru a za národ? StotoÏÀuje sa s t˘m jeho ãlenská
základÀa? Neop˘tali sa e‰te sam˘ch
seba, koho záujmom vlastne slúÏia?
Keì som v úvode spomenul, Ïe
som si pozeral kore‰pondenciu s tzv.
KPVS, musím sa priznaÈ, Ïe to robím
iba zriedka a veºmi nerád. Listy sú plné
vulgarizmov, dokonca klamstiev
o pôvodnosti ich organizácie a nech˘ba ani doslova primitívny anonym, pln˘ nenávisti, ktorého slovník a dikcia
sa mimoriadne podobá na ostatné listy, takÏe autor sa vlastne uÏ ani nemu-

Foto Vlastimil Morávek

sel podpísaÈ. Pristavím sa ale pri jednom slove z listu Antona Srholca, ktor˘ má dátum 9. VIII. 2011. Srholec pí‰e, Ïe v ãasopise Svedectvo sa pre ºudí
nalievajú „pomyje“. Tu treba rázne
povedaÈ, Ïe na takéto slová sme my,
ktorí sme si odsedeli v ãeskoslovensk˘ch komunistick˘ch väzeniach dlhé
roky, mimoriadne citliví, pretoÏe na‰a
strava za mreÏami ich veºmi ãasto pripomínala. A tí, ktorí si odkrútili svoje
v sovietskych gulagoch, spomínajú, Ïe
tam mali na stravu nieão, ão sa nedalo
uÏ ani porovnaÈ s pomyjami, ktoré nalievali doma prasatám. KeìÏe som realista, nepredpokladám, Ïeby sa za tieto
netaktné slová, ktoré svedãia iba o jeho osobnej kultúre, niekedy ospravedlnil, len ich chcem daÈ do pozornosti
ostatn˘m politick˘m väzÀom. A hlavne ãlenom tzv. KPVS. Lebo beda tomu, z koho pohor‰enie pochádza...
(Pozri aj autentick˘ dokument
na str. 16.)
Anton Malack˘
podpredseda PV ZPKO
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List KPVS predsedníctvu PV ZPKO

Návrh stretnutia
Nadväzujúc na na‰e v˘zvy k zjednoteniu z minulosti
Vám opätovne navrhujeme stretnutie predsedníctiev oboch
na‰ich organizácii s cieºom zaãaÈ bilaterálne rokovania

o potenciálnom zjednotení na‰ich organizácií. Podobne ako
v minulosti, aj teraz nechávame voºbu ãasu a miesta stretnutia na Va‰e rozhodnutie. Na stretnutie navrhujeme priniesÈ ãlenské prihlá‰ky a poãet politick˘ch väzÀov, ktorí sú
ãlenmi Va‰ej organizácie, ako hlavné kritérium zjednotenia.
S pozdravom Anton Srholec, predseda

List PV ZPKO predsedníctvu KPVS

Odpoveď
ëakujeme za Vá‰ list s návrhom na stretnutie. Opätovne nám navrhujete zjednotenie oboch organizácii, o ão
máme aj my eminentn˘ záujem. Je to morálna povinnosÈ
nielen voãi politick˘m väzÀom, ale aj voãi celej spoloãnosti,
ktorá sa dodnes nevyrovnala s mnoh˘mi dôsledkami komunistického reÏimu. Ale neboli sme to my, kto opustil
dobre fungujúcu organizáciu a zaloÏil novú. Na ão to bolo
potrebné? Tento Vá‰ krok z roku 1999 viedol iba k oslabeniu váÏnosti a postavenia politick˘ch väzÀov v spoloãnosti,
ão niektor˘m silám mimoriadne vyhovovalo a vyhovuje.
Politickí väzni na Slovensku obetovali svoju slobodu
a nezriedka aj svoj Ïivot ako vlastenci za slobodné Slovensko, ako kresÈania za kresÈanskú vieru a ako nezávislí obãania v boji proti nezmyselnej komunistickej marxistickej
ideológii. Na‰a organizácia je dôslednou pokraãovateºkou

úsilia politick˘ch väzÀov. Je to jej morálna povinnosÈ. Nie
sme si istí, Ïe tieto hodnoty sú piliermi aj Va‰ej organizácie.
Inak by Vá‰ útek a vytvorenie novej organizácie nemal
zmysel.
Ponúkate nám moÏnosÈ vybraÈ si miesto a ãas stretnutia. A oãakávate, Ïe sa staneme ãlenmi Va‰ej organizácie.
To nie je návrh, to je diktát. A tak, ako sme ho neprijali
v minulosti, aj teraz ho musíme odmietnuÈ. Lebo predpokladom úprimného záujmu na zlúãenie oboch organizácií
je ospravedlnenie sa za rozbitie organizácie politick˘ch väzÀov z Va‰ej strany a návrh na opätovné pripojenie sa
k materskej organizácii politick˘ch väzÀov, ktorá vznikla e‰te v roku 1990. Iba za tak˘chto podmienok môÏeme rokovaÈ o obnovení jednoty organizácie politick˘ch väzÀov.
S pozdravom Arpád Tarnóczy, predseda PV ZPKO,
v z. Anton Malack˘

Veru, čo s Vaším kresťanstvom?
Pre ãlenov PV
ZPKO a KPVS nie je tajomstvom, ako a kedy
obe organizácie vznikli.
AÏ do V. snemu pôsobila na Slovensku jedna organizácia politick˘ch väzÀov pod
názvom KPVS. Na V. sneme 5. júna
1999 odhlasovali delegáti snemu zmenu názvu na Zväz protikomunistického
odboja. Nasledovala schizma a 15,9
percenta ãlenskej základne vytvorilo
novú organizáciu politick˘ch väzÀov
priãom si privlastnilo star˘ názov KPVS.
UÏ v prvom ãísle svojho ãasopisu „Na‰e svedectvo“ zaútoãilo vedenie konfederácie na zväz protikomunistického
odboja. Nové KPVS v‰ak neviedlo len
nenávistnú kampaÀ voãi ZPKO, ale
hrubo zaútoãilo aj na cirkev. V rozho-

vore pre Webnoviny.sk (19.3.2011)
predseda organizácie Anton Srholec
povedal: „Katolícka cirkev je posledná
ba‰ta totalitného vedenia ºudí pod
plá‰tikom BoÏieho.“ Alebo: „KPVS sa
stala domovom v‰etk˘ch ‰ºachetn˘ch
ºudí, ktorí sa vyznamenali v boji proti

SLOVO SVEDECTVA
zlu a ktor˘ch dojíma a sa dot˘ka utrpenie in˘ch. âo s na‰ím kresÈanstvom?
Nie sú nami nad‰ení niektorí biskupi,
kÀazi a rehoºníci. To je dobr˘ znak.
Sme na správnej ceste. Sme dospelí,
nesieme zodpovednosÈ. Stávame sa
cirkvou.“ (Na‰e svedectvo ã.2/2011.)
Neprehliadnuteºná je aj podpora
predsedu KPVS Srholca b˘valému
trnavskému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi. Obaja kÀazi predstavujú ne-

zmieriteºn˘ch odporcov katolíckej cirkvi. Rovnako sa obaja di‰tancujú od národa. Bezák aÏ tak, Ïe sa o Slovákoch
vyjadril, Ïe z Krista urobili Slováka...
Komunistick˘ reÏim prenasledoval
a postihoval ºudí za ich náboÏenské
presvedãenie, protikomunistick˘ postoj
a vlastenectvo. Stali sa politick˘mi väzÀami tohto totalitného reÏimu. Po
dvadsiatich piatich rokoch slobody
diktátorsk˘m spôsobom oslovuje politick˘ch väzÀov ãlovek, ktor˘ sa
dobrovoºne stal spolupracovníkom
odporcov kresÈanstva.
Paradoxne
v ãase demokracie. A aby fra‰ky nebolo dosÈ, predseda Správnej rady ÚPN
Ondrej KrajÀák vyjadril úprimnú radosÈ
z iniciatívy predsedu KPVS.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Odišiel vzácny kňaz
Koncom mája pri‰la smutná správa
o smrti pátra ·ebastiána Labu SJ. Nielen
na‰i ãitatelia, ale celé Slovensko ho posledn˘ch 25 rokov poznalo ako úprimného a oddaného Bohu, Cirkvi i národu kÀaza-jezuitu,
ako i autora mnoh˘ch kníh, najmä o cestách
dnes uÏ svätého Jána Pavla II. P. ·ebastián Labo dôverne poznal Trnavskú arcidiecézu i s jej smutnou kauzou odvolaného
arcibiskupa. Zozbieral k nej mnoÏstvo autentického materiálu, ktor˘ vy‰iel len ako internetov˘ samizdat, lebo SpoloãnosÈ
JeÏi‰ova zaujala k jeho kritickej reflexii odmietavé stanovisko.
DeÀ po jeho pohrebe sme s radosÈou zistili, Ïe zákaz uÏ na
ich web stránke nie je, ão je iste dobrá správa.
·ebastián Labo sa narodil 19. júna 1931 vo Valaskej
Mil˘ Otec Ján,
práve som si preãítal Va‰u správu
o smrti ná‰ho veºmi cteného a milého
spolubrata, pátra ·ebastiána Labu SJ.
Veºmi pekne Vám ìakujem, Ïe ste mi to
dali vedieÈ.
Brata ·ebastiána som si veºmi váÏil.
Bol to veºmi originálny ãlovek a pre mÀa
to bol skutoãn˘ dar od Boha, Ïe som ho
smel spoznaÈ. VÏdy sr‰al humorom
a optimizmom, kaÏd˘ jeho rozhovor ãi

Belej. V roku 1963 emigroval cez ZSSR do Ríma, aby sa stal
kÀazom. Vysvätil ho 1. marca 1969 biskup Pavol Hnilica. Po
vysviacke vstúpil 20. júla 1969 k jezuitom a stal sa blízkym
spolupracovníkom P. Hnilicu a ‰íriteºom fatimského posolstva. Do vlasti sa mohol vrátiÈ aÏ po novembri 1989 a pre‰iel
ju kríÏom-kráÏom, kázal v stovkách slovensk˘ch farností. Îil
v komunite jezuitov v Trnave. Zomrel 22. mája 2014 v Ivanke
pri Dunaji. Zádu‰nú sv. om‰u 27. mája v Trnave celebroval
arcibiskup Ján Orosch, arcibiskup Ján Babjak a desiatky
kÀazov.
Pochovan˘ bol v ten ist˘ deÀ na cintoríne v rodnej
Valaskej Belej biskupom Viliamom Judákom.
Na oznam o jeho smrti reagoval známy nemeck˘
spisovateº, autor kníh o emeritnom pápeÏovi Benediktovi
XVI., listom ná‰mu ãlenovi, dp. Jánovi Ko‰iarovi.
(red.)

list bol pln˘ ducha zboÏnosti, ktorou sa
páter vyznaãoval. Opl˘val otvorenosÈou
a vôºou bojovaÈ za pravdu v sluÏbe veci
Kristovej.
Predov‰etk˘m som od neho a cez
neho získal aj dobré povzbudenie a posilnenie vo viere a pre moju vlastnú prácu. Bolo to povzbudenie plné útechy
z vedomia, Ïe ãlovek v na‰ej Cirkvi má
na svojej strane aj tak˘chto spolubratov.
E‰te pred pár t˘ÏdÀami sme spolu

Pamätník násilnej kolektivizácie
Od 10. mája tohto roku bude násilnú kolektivizáciu pripomínaÈ aj pamätná tabuºa odhalená a vysvätená v obci Bohdanovce
nad Trnavou. Tento pekn˘ poãin vznikol vìaka úsiliu a finanãné-

Ing. Mária Brani‰ová (prvá sprava) poãas slávnostného aktu
odhalenia pamätnej tabule.
Foto archív autora

mu daru inÏinierky Márie Brani‰ovej. Na financovanie pamätnej
tabule prispel aj Obecn˘ úrad v Bohdanovciach. Pani Brani‰ovej,
ktorá je ãlenkou na‰ej organizácie PV ZPKO, sa toto krásne dielo
podarilo aj pomocou Márie Krchnákovej a ìal‰ích priateliek. Ich
priateºstvo utuÏilo vedomie, Ïe ich otcovia boli na dlhé roky
nespravodlivo odsúdení do ÈaÏkého politického väzenia. To v‰ak
e‰te vtedaj‰ím komunistick˘m mocipánom nestaãilo a kruto
stíhali aj celé ich rodiny.
Klasick˘m príkladom je rodina pani Brani‰ovej. Ich otca odsúdili na ‰esÈ rokov väzenia, ktoré si odpykával v Ilave a v Jáchymove
a neskôr aj vo Valdiciach. Pani Brani‰ovú vylúãili z vysokej ‰koly
a jej mlad‰ieho brata zo strednej ‰koly v Trnave, hoci mu do
maturity ch˘bali iba dva t˘Ïdne. Po úplnej konfi‰kácii majetku
vyviezli rodinu na majer v âesku, kde od skorého rána do veãera
pracovali v ma‰tali a b˘vali v jednej malej miestnosti v nedôstojn˘ch hygienick˘ch podmienkach.
Vojtech Ottmar

V Poprade spoločne
DeÀ nespravodlivo stíhan˘ch si na cintoríne vo Veºkej Lomnici pripomenuli
obãania obce Veºká Lomnica a ãlenovia PV ZPKO a KPVS v okrese Poprad. Pri
pamätníku popraven˘ch a umuãen˘ch v rokoch totality poloÏili kytice kvetov.
Spomínali aj na odvleãen˘ch spoluobãanov do gulagov v Sovietskom zväze.
Popradská poboãka PV ZPKO sa kaÏdoroãne aktívne zapája do aktivít pripomí(zk)
najúcich zlovôºu komunistického reÏimu, najmä mladej generácii.

4

telefonicky hovorili. UÏ vtedy sa dalo cítiÈ, Ïe sa pomaly lúãi s t˘mto svetom,
aby nastúpil na svoju cestu domov.
·ebastián mi bude veºmi ch˘baÈ, ale budem vedieÈ, Ïe aj v nebi bude vÏdy na
na‰ej strane. Pokoj jeho du‰i! Vám a Va‰im spolubratom vyjadrujem svoju
úprimnú sústrasÈ a v modlitbe
vyslovím svoju hlbokú úãasÈ!
So srdeãn˘mi pozdravmi Vá‰
Peter Seewald
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Lož vytesaná do kameňa
Nedávno som prechádzal cez
Chorvátsku ulicu v Bratislave a uÏ
zìaleka som zbadal na zadnej
stene Justiãného paláca osadenú
nejakú tabuºu. KeìÏe bolo pred
18. aprílom, pote‰il som sa, Ïe slovensk˘m aktivistom, ktorí sa uÏ
veºmi dlh˘ ãas usilovali osadiÈ pamätnú tabuºu prezidentovi Jozefovi Tisovi a ostatn˘m slovensk˘m politikom, popraven˘m
ãesko-komunistickou
justíciou
v politick˘ch procesoch po vojne,
sa to uÏ koneãne podarilo presadiÈ. O to väã‰ie bolo moje sklamanie, keì som pri‰iel k tabuli a preãítal si text. Predov‰etk˘m, nebola
to tabuºa Ïiadneho vlasteneckého
spolku, ale od organizácie, ktorá
sa veºmi pochybn˘m spôsobom
nazvala „Konfederácia politick˘ch
väzÀov Slovenska“ („KPVS“). Bola
síce venovaná politick˘m väzÀom,
ale veºmi v˘berovo, aÏ od roku
1948. Samozrejme, nech˘bajú tam
vzletné slová a formulácie, no
vieme, Ïe práve pochlebovaãi
a obchodníci s pokútnym tovarom
majú vÏdy veºmi sladk˘ jazyk.
NuÏ, snaÏiÈ sa niekomu nahovoriÈ,
Ïe tu boli politickí väzni aÏ od
roku 1948 je jednoducho klamstvo. Teror komunistov tu predsa
bol uÏ od roku 1945.

Ovládli silové zložky
Hneì po vojne úplne ovládli vnútro a bezpeãnosÈ a tak to aj vyzeralo.
OkamÏite sa zriaìovali zaisÈovacie tábory, v ktor˘ch brutalita dozorcov
prekonávala aj tú esesácku – len v tábore v Novákoch od jari do jesene
roku 1945 zomrelo 188 osôb, z toho
113 detí na následky neºudského zaobchádzania. Hneì sa po‰tátÀovalo
‰kolstvo, ‰tát „zhabal“ vysoko‰kolsk˘
internát Svoradov a v júli 1945 uÏ
uväznili aj 64 ‰tudentov. ·peciálne na
mu‰ke bola katolícka cirkev, veì biskupa Vojta‰‰áka zatkli uÏ v máji
1945, hneì nato rozpustili v‰etky katolícke spolky. V roku 1946 uÏ odhalili niekoºko „proti‰tátnych skupín“,

Kontroverzná tabuºa na Justiãnom paláci v Bratislave.

ktor˘ch ãlenov promptne aj uväznili.
Pred tzv. demokratick˘mi voºbami
v roku 1946 a aj po nich sa ne‰títili
nijakého teroru a postrieºali viacer˘ch
politikov Demokratickej strany, ktorí
sa komunistom nepáãili. E‰te v roku
1947 sme tu mali 9 koncentrákov,
eufemisticky nazvan˘ch „pracovné
tábory“ a okrem popravy slovenského prezidenta, ktorú zahraniãná tlaã
oznaãovala
ako
„komunistickú
krvilaãnosÈ“, sa uÏ rozbiehali ìal‰ie
monsterprocesy, aké poznáme hlavne
z 50. rokov.

Zatýkali už v roku 1945
Najsamprv 14. septembra v Îiline
zatkli 707 „sprisahancov proti republike“. Súdruh povereník Mikulá‰
Ferjenãík v‰ak zìaleka nepoºavoval
v revoluãnej bdelosti a uÏ o pár dní
objavil ìal‰iu proti‰tátnu organizáciu,
tzv. „Slovensk˘ akãn˘ v˘bor“, no
a v októbri – stále pí‰eme rok 1947! –
sme tu mali ìal‰ie proti‰tátne sprisahanie. Nehovoriac o neºudskom zaobchádzaní, najmä s politick˘mi väzÀami. Takto by sme mohli pokraãovaÈ
ad libitum, no priestor jedného ãlánku na to zìaleka nestaãí. V roku
1945 staãilo, Ïe niekto sa zúãastÀoval

Foto Ján Liteck˘ ·veda

na budovaní I. SR ako vy‰‰í funkcionár a väznenie mal isté. NuÏ, ak ºudia
ako Tiso, Mach, Murga‰ a ìal‰í
obyvatelia Justiãného paláca v rokoch
1945 aÏ 1947 neboli politickí väzni,
potom tento termín rad‰ej ani nepouÏívajme, lebo nemá zmysel.
V roku 1948 sa uÏ dokonca vracali niektorí z t˘ch tisícov, ktor˘ch
hneì v roku 1945 deportovali do komunistick˘ch gulagov. A do transportov ich vyberali väã‰inou za spolupráce miestnych komunistov, v na‰ej rodine nieão o tom vieme. Podºa
„KPVS“ to boli moÏno iba úãastníci
nejakej odborárskej rekreácie v spriatelenej zemi. Ak chceme povaÏovaÈ
rok 1948 za nejak˘ medzník, tak len
v tom zmysle, Ïe vtedy zaãala totalita,
keì uÏ komunisti chytili do rúk
absolútne v‰etko. Ale komunistick˘
teror tu bol najneskôr od roku 1945.
Îeby tento teror zaregistrovali aÏ po
roku 1948 iba preto, Ïe potom uÏ
zaãal poÏieraÈ aj niektor˘ch komunistov? âi uÏ aj viacer˘ch prominentn˘ch tzv. demokratov, ktorí si mysleli,
Ïe keì sa naãisto podloÏia komunistom, Ïe sa im niã nestane?
Pokraãovanie na 6. strane

5

SVED_06 s.6_7

2.6.2014

7:16

Stránka 2

NA AKTUÁLNU TÉMU

Lož vytesaná do kameňa
Pokraãovanie z 5. strany

Alebo Ïeby to boli iba takí hlupáãikovia, ktorí neovládajú ani len malú
násobilku svojej histórie? Skúsme hºadaÈ e‰te in˘ dôvod.

Za čo nás zatýkali?
KaÏd˘ ‰tát má svoje ‰pecifiká, aj
ão sa t˘ka politick˘ch väzÀov. Slovenskí politickí väzni po roku 1945 sa
môÏu rozdeliÈ zhruba na tri hlavné
skupiny: kresÈania, slovenskí vlastenci
a antikomunisti, kde máme ‰iroké
spektrum prenasledovan˘ch – od
t˘ch, ão odolávali zdruÏstevÀovaniu,
cez odporcov komunistickej ideológie aÏ po t˘ch, ão chceli z toho raja
ujsÈ. IsteÏe, ono sa to v‰elijako prelínalo, pretoÏe napríklad „antikomunistickú“ ãinnosÈ s obºubou veºmi ãasto na‰ili vlastencom len za to, Ïe ináã
ich odsúdiÈ nevedeli, alebo z taktick˘ch príãin, aby nebolo aÏ tak vidno,
Ïe ide hlavne o boj proti Slovákom.
Inokedy naopak, vo vnútrostraníckom
boji o korytá sa obãas vyuÏila aj karta
dobre známeho „burÏoázneho nacionalizmu“. (Pozoruhodné, v âechách
takáto úchylka od pravej komunistickej viery neexistovala...) Aj v boji proti
cirkvi sa veºmi ãasto pouÏívali rôzne
zástupné dôvody. Toto je v‰ak téma
na hlb‰ie spracovanie, do ktorej sa
nechcem pú‰ÈaÈ. KaÏd˘, kto zaÏil komunistick˘ teror si v‰ak dobre pamätá, Ïe v prv˘ch rokoch sa postihovalo hlavne slovenské vlastenecké

uvedomenie, ku koncu reÏimu uÏ bolo ÈaÏisko hlavne na protikomunistick˘ch ãinoch. Neºudsk˘ teror 40. a 50.
rokov slovenskú otázku pomerne nadlho umlãal a e‰tebáci ju mali veºmi
dobre pod kontrolou, pretoÏe bola
pre nich absolútnou prioritou. Vládlo
sa predsa z Prahy. Keì v‰ak po páde
totality slovenská otázka opäÈ oÏila,
reaktivovali sa aj staré kádre, ktor˘ch
náplÀou práce bol boj proti slovenskej samostatnosti. Boj proti cirkvi
mal zase cel˘ ãas pomerne stálu intenzitu, s malou v˘nimkou 60. rokov.

Išli za peniazmi?
V tejto súvislosti nemôÏem obísÈ
spôsob vzniku súãasnej „KPVS“, podpísanej na tejto slávnej tabuli. Pôvodná organizácia politick˘ch väzÀov,
KPVS bez úvodzoviek, vznikla prakticky hneì po páde komunizmu. Bola to
a kontinuálne aj pod nov˘m názvom
(PV ZPKO) je to stále organizácia, ktorá rovnomerne zastupuje a reprezentuje v‰etky tri hlavné vrstvy obetí
prenasledovan˘ch komunizmom. Aby
presnej‰ie vyznaãila svoj profil, na
sneme v júni 1999 sa KPVS premenovala na Zväz protikomunistického
odboja (ZPKO). Toto sa evidentne
niektor˘m súdruhom nepáãilo a tak
odrazu zaloÏili úplne novú organizáciu, ktorej ale dali pôvodn˘ názov.
âiÏe, dezinformácia ako hrom, ako
odpísaná z e‰tebáckeho ‰labikára na
„prevádzanie“ rozkladn˘ch operácií.
Zaujímavé, Ïe hoci k nim pre‰lo iba

Ilustraãné foto: (a)
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15 percent, vo väã‰ine pom˘len˘ch
ãlenov, zrazu sa topili v peniazoch.
A keìÏe hlavn˘ podnet pri‰iel zo Îabotovej ulice, vieme, Ïe prekáÏalo
nielen slovo „protikomunistick˘“, ale
aj to, Ïe to bola organizácia vyprofilovaná proslovensky. Úplne prirodzene,
veì predsa mnohí si za to aj dlhé roky
odsedeli. Chytrácke reãi, Ïe pôvodn˘
názov nebol zaregistrovan˘ a právne
chránen˘ niã nemení na situácii, Ïe to
bolo hlboko neãestné konanie. Ak
mne niekto zoberie topánky spred
dverí, pretoÏe vie, Ïe uÏ dávno na ne
nemám bloãek, aby som dokázal, Ïe
sú moje, to e‰te neznamená, Ïe to
nie je krádeÏ.

Protitisovská...
Ale vráÈme sa k na‰ej ohromnej
tabuli. ªudov˘ jazyk uÏ jej hneì dal aj
pomenovanie: „protitisovská“. Ako
vieme, ºudov˘ jazyk je síce jednoduch˘, ale takmer vÏdy v˘stiÏn˘. Tak aj
tu, bez dlhého otáºania sa udrel klinec presne po hlaviãke. Tabuºa má
jednoducho vsunúÈ do podvedomia,
Ïe tí, ão trpeli za Slovensko, si nijakú
úctu nezasluhujú.
To, ako sa správajú ozaj kultúrni
a charakterní ºudia, ktorí sa nehanbia
za seba ani za svojich predkov, nám
koncom apríla predviedli Japonci. Asi
150 poslancov ich parlamentu sa
pri‰lo zmierlivo pokloniÈ k pamätníku
Yasukuni, ktor˘ je venovan˘ obetiam
vojny. Nijak ich netrápilo, Ïe je tam
pochovan˘ch aj ‰trnásÈ vojakov,
odsúden˘ch ako „vojnov˘ch zloãincov“. Ozaj, nie je zaujímavé, Ïe vojnoví zloãinci sú vÏdy len na strane
porazen˘ch? U nás sme dokonca ani
Ïiadnych vojnov˘ch zloãincov nemali,
napriek tomu sa obãas takáto dezinformácia vypustila z ãechoslováckych
a komunistick˘ch kruhov. Tak za ão
sa hanbíme? Za to, Ïe sme e‰te tu?
Touto tabuºou si organizácia s pochybn˘m názvom vystavila iba ìal‰ie
vysvedãenie. Jednoducho – ak˘ názov, taká tabuºa. Tabuºa hanby,
podpísaná „KPVS“.
Ján Liteck˘ ·veda
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Hľadal slobodu za morom
Sté výročie vysviacky národovca, kultúrneho pracovníka a organizátora duchovného
života amerických Slovákov, apoštolského protonátora Msgr. Štefana Krasuľu
Orava dala svetu a Cirkvi veºa osobností. Keì
Slovákom hrozila nezamestnanosÈ a pomaìarãenie, mnohí z nich odi‰li za hranice rodnej zeme.
Priniesli so sebou okrem mozoºnat˘ch rúk pevnú
vieru v Boha a vernosÈ cirkvi. ·tefan Krasuºa ako
kÀaz 52 rokov verne slúÏil oltáru svojej cirkvi.

Druh˘ zºava ·tefan Krasuºa poãas náv‰tevy A. Hlinku
(v strede) v USA.
Foto archív

Narodil sa 22.5.1887 v Námestove, v roºnícko-pláteníckej
rodine. UÏ na základnej ‰kole vynikal bystrosÈou a vnímavosÈou. Poãas gymnaziálnych ‰túdií v RuÏomberku ho spolu
s Ignácom Grebáãom a ·imonom Mi‰kovãíkom podporoval
Andrej Hlinka. V‰etci sa stali kÀazmi. Krasuºa zaãal ‰tudovaÈ
teológiu v Spi‰skej Kapitule, ale ãoskoro sa rozhodol nasledovaÈ tisíce svojich krajanov, hºadaÈ slobodu za morom.
Sedem rokov po príchode do Ameriky 6. júna 1914 bol
vysväten˘ za kÀaza v katedrále sv. Patrika v New Yorku.
Od roku 1916 pôsobil ako správca Slovenskej rímsko-katolíckej osady sv. Jána Nepomuckého a ako farár farnosti sv.
Jána Nepomuckého v meste New York City. Jeho príchodom
v Àom na‰li ºudia kaÏdého veku, povolania a náboÏenstva

duchovnú a hmotnú podporu. Ako správca osady pôsobil 52
rokov a ako kÀaz farnosti 50 rokov a veºmi ju pozdvihol. Jeho
zásluhou bol v osade postaven˘ nov˘ kostol, fara a ‰kola
a klá‰tor pre rehoºné sestry – uãiteºky sv. Cyrila a Metoda.
Staral sa nielen o duchovn˘ Ïivot ºudí, ale aj o ich kultúrne
povedomie. Osada sa stala strediskom slovenského cirkevného národného a kultúrneho Ïivota v Amerike. Bol predsedom 1. Zboru slovenskej ligy, redaktorom Dobrého pastiera,
tajomníkom ZdruÏenia slovensk˘ch katolíkov, podpredsedom
Katolíckej matice ‰kolskej... Bol aj zapisovateºom na historickej schôdzi slovensk˘ch kÀazov s generálom M.R. ·tefánikom v hoteli Plaza v New Yorku. Na pôde svojej farnosti
privítal delegáciu Andreja Hlinku aj slovensk˘ch biskupov
Vojta‰‰áka, Blahu, Jantauscha a âárskeho.
Krasuºa ako ‰tedr˘ mecená‰ prispel zo zbierky americk˘ch Slovákov Hlinkovi na v˘stavbu Kultúrneho domu
a Rímsko-katolíckeho sirotinca a starobinca v RuÏomberku.
Vojta‰‰ákovi na prístavbu Uãiteºského ústavu v Spi‰skej Kapitule a v˘stavbu charitn˘ch domov. Spoluorganizoval náv‰tevy
delegácií zo Slovenska Spolku sv. Vojtecha a Matice slovenskej za krajanmi do USA na konci roku 1935 aÏ 1936 na ãele
s hlavn˘m organizátorom, tajomníkom Matice Jozefom
Cígerom Hronsk˘m.
Po skonãení druhej svetovej vojny stal na ãele v˘boru
ZdruÏenia Slovensk˘ch katolíkov, ktorí pod jeho vedením
zaslali 300 000 dolárov, ‰atstvo a potraviny na podporu
vojnou a komunizmom zniãeného Slovenska. Podporoval
Slovensk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Pri príleÏitostí
1100. v˘roãia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska viedol púÈ do Ríma, kde ako prv˘ kázal v Bazilike sv.
Petra po slovensky. V roku 1930 mu pápeÏ udelil titul monsignor a v roku 1963 protonátor. Má nezabudnuteºné zásluhy na ‰írení dobrého mena ná‰ho národa vo svete.
(vk)

Spoznal zhubnosť totality
Spoluzakladateº ‰túdia architektúry
na Slovensku, rodák z Deviãia pri Krupine, spoluautor fakultnej nemocnice na
bratislavsk˘ch Kramároch a politick˘
väzeÀ profesor Eugen Kramár by sa
tohto roku doÏil sto rokov. Svoju profesionálnu kariéru zaãínal po druhej
svetovej vojne. Sºubne, ale len dovtedy,
k˘m do nej, ako sám pí‰e vo svojej kniÏke Poézia a galeje, spomienky architekta, nevstúpila „pre na‰u profesiu a pre
cel˘ krásne rozvíjajúci sa Ïivot, boº‰evická totalita. Zniãila v‰etko pozitívne, hrubo likvidovala, nielen tu, ale v‰ade

osobnosti a mnoÏstvo poctiv˘ch ºudí a
intelektov a nahrádzala ich kvalifikáciou
tuposti nevyzret˘ch votrelcov a dobrodruhov s ãerven˘mi legitimáciami.“ V
roku 1952 bol Kramár z politick˘ch
dôvodov nespravodlivo obvinen˘ a odsúden˘ na 14 rokov väzenia. Po desiatich rokoch ho prepustili na amnestiu
prezidenta. V roku 1967 bol v plnom
rozsahu rehabilitovan˘ a v roku 1990
mu Spolok architektov Slovenska udelil
prvú cenu Emila Bellu‰a za celoÏivotné
dielo. Zomrel 30. decembra 1996 na
Bratislavskom hrade pri udeºovaní Pocty

ministra kultúry SR za tvoriv˘ vklad do
slovenskej architektúry.
(zl)
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Príbeh člena Bielej légie
Karol Vrábel sa narodil v roku
1912 v ·ari‰sk˘ch Lúkach. Zomrel
v apríli 1988. NedoÏil sa pádu komunistického reÏimu, no rok pred
svojou smrÈou nadiktoval spomienky na svoje väznenie synovi
Jurajovi. Trvalo v‰ak vy‰e dvadsaÈ
rokov, k˘m memoáre mohli vyjsÈ.
Po základnej vojenskej sluÏbe
sa zamestnal ako vlakov˘ úradník
na Vlakové po‰ty v Pre‰ove. Neskôr sa stal riaditeºom po‰ty v Sabinove. Mal dvoch synov Ivana
a spomínaného Juraja. Väznen˘
bol od júna 1950 do mája 1960.
Ako v publikácii uvádza jeho syn,
bol ãlenom Bielej légie, ktorá zdruÏovala ãestn˘ch ºudí, zameran˘ch
na nastoºovanie tak˘ch etick˘ch
hodnôt, ak˘mi sú sloboda a spravodlivosÈ v tom najãistej‰om
zmysle slova. ReÏim po roku 1945
ju v‰ak za takú nepovaÏoval. Charakterizoval ju ako „proti‰tátnu
organizáciu v sluÏbách americkej
v˘zvednej sluÏby CIC...“
Mnohí Slováci sa po skonãení
vojny ÈaÏko zmierovali so stratou
vlastnej ‰tátnosti. Hoci i‰lo o prirodzen˘ prejav vlastenectva, pre
praÏskú v˘konnú moc boli nebezpeãn˘mi vlastizradcami . Zradcami
idey ãechoslovakizmu. A tvrdo sa
s nimi vysporiadali. Karol Vrábel
bol jedn˘m z nich. Nasledujúce
úryvky sú z jeho spomienok.

Vyšetrovanie na ŠtB
v Bratislave
Hneì v prv˘ deÀ a noc som bol
postaven˘ do stredu miestnosti. Okolo
mÀa boli piati aÏ dvanásti príslu‰níci
·tB, ktorí ma zasypávali mnoÏstvom
otázok. Moje odpovede sa im nepozdávali, preto poslali ku mne dvoch siln˘ch muÏov s vyhrnut˘mi rukávmi,
ktorí mi pripadali ako mäsiari. Predstavili sa asi takto: „Tak ty nás bude‰
podvádzaÈ?! RobiÈ zo seba nevinného
– be‰tia zradcovská!“ Zaãali ma nemilosrdne biÈ, z ãoho som upadol do
bezvedomia. Prebral som sa v cele. (...)
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Asi o 14 dní, keì som bol na „prechádzke“ zbadal som k múru obráteného brata Janka, riaditeºa ‰koly v Pre‰ove, ktor˘ bol so mnou tieÏ zaisten˘.
Za posledné dni úplne zo‰edivel. Asi
o dva dni som sa dozvedel od jeho
spoluväzÀa Samka Bibzu, Ïe v ten
deÀ, ão som bol zbit˘ do krvi, stáli pri
svojej cele a videli, ako ma dokrvaveného vleãú v potrhanej deke do mojej
cely. Brat Janko myslel, Ïe som uÏ
m⁄tvy, dostal ‰ok, a cez noc zo‰edivel.

Štátny súd
V mal˘ch celách sme boli ubytovaní po dvoch aÏ troch. (...) Ani raz za
cel˘ polrok sme nedostali pitnú vodu.
(...) âasto v noci bolo poãuÈ volanie
o pomoc, lebo bezcitní dozorcovia
obu‰kami tækli ºudí, aby si uspokojili
svoj sadizmus, alebo mali to nariadené? (...) Vãas ráno, keì na väzensk˘ch
chodbách bolo ticho, ba niekedy sa
me‰kalo aj s budíãkom, väzenskí dozorcovia zakr˘vali okná ciel, aby sa nikto cez ne nepozeral. V tom ãase dozorná rota pochodovala do nádvoria,
kde bola ‰ibenica. Dalo sa to vidieÈ oknom zboku. Niekedy bolo poãuÈ stonanie, ale zväã‰a poprava prebiehala
potichu, lebo odsúden˘ na smrÈ mal
zalepené ústa, aby nemohol kriãaÈ.(...)
DÀa 8.12.1950 bolo hlavné pojednávanie, ktorému predchádzalo

v krátkosti opísané t˘ranie, ktorého
cieºom bolo, aby pred ‰tátnym súdom
stálo len ãíslo – väzeÀ s bielou páskou
na rukáve. Aj cez to v‰etko pred Senátom ·tátneho súdu v Bratislave som
vyhlásil, Ïe zápisnice z ·tB v Ko‰iciach
a v Bratislave som podpísal pod psychick˘m a fyzick˘m nátlakom. ·tátny
súd to pri zdôvodnení viny len uviedol,
ale v koneãnom dôsledku to neuznával ani nere‰pektoval. (...)
E‰te pred Vianocami nás v Leopoldove naloÏili do nákladn˘ch vozÀov.
Na dláÏke vozÀa bola voºne nahádzaná slama. (...) Do kosti zmrznut˘ch nás
dopravili do ústredného koncentraãného tábora v Ostrove nad Ohﬁí. Do
baráku e‰te z dôb Hitlera, ktor˘ mal
rozmery 10x6 m. DoÏadovali sme sa
aspoÀ po troche teplej kávy alebo ãaju. Odpoveì bola odmietavá. V spomínanom baráku bola taká zima, Ïe
voda, ktorú sme mali v ‰álkach, zamrzla. Túlili sme sa k sebe ako ovce,
ktoré keì na kraji premrznú, tlaãia sa
do stredu.(...)
Raz, keì som sa vrátil z rannej
smeny z dolov, bol som krajne vysilen˘
a v horúãke som leÏal na posteli. Dotackal som sa na vyhlásen˘ nástup. Po
nástupe ako omámen˘ - v horúãke –
som sa vracal okolo veliteºského baraku a pred jeho vchodom som sa zatackal a hlavou som narazil do pravej
ruky dozorcu. Vzápätí s krikom ma
chytil za krk, a tak ma surovo sotil, Ïe
som hlavou narazil do rohu veliteºského baraku. Stratil som vedomie. Spoluväzni ma odviedli na moju posteº
a privolan˘ väzensk˘ lekár, Ondrej ·trbák, kon‰tatoval otras mozgu a horúãku 39,6 oC.
Aby sme si dopæÀali ako-tak vitamíny, v uránov˘ch doloch sme zbierali zo
zeme ohryzky jabæk, ktoré hádzali civili.
V barakoch sme si ich um˘vali v záchodov˘ch misách a tak sme ich jedli.
ÎiadosÈ o rehabilitáciu v roku
1971 skonãila sa neúspe‰ne. Karol
Vrábel bol plne rehabilitovan˘ aÏ
v roku 1990.
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KULTÚRA

Preventívna vojna Barbarossa
Knižný
K
kútiK
KniÏoãka nemeckého historika Stefana
Scheila „Preventívna vojna Barbarossa“, je
jednou z viacer˘ch, ktoré vy‰li v posledn˘ch
rokoch a rozvíjajú tému rozpútania II. svetovej vojny i podiel viny Nemecka a ZSSR
na nej. Zaãína kon‰tatovaním, Ïe v poli
politick˘ch záujmov hrá pravda len veºmi
obmedzenú úlohu. Do tohto poºa napät˘ch vzÈahov medzi
politikou a historick˘mi faktami priam ukáÏkovo zapadá aj
posudzovanie operácie Barbarossa, teda napadnutia Sovietskeho zväzu nacistick˘m Nemeckom. Ukazuje na veºmi ãasté
nepravdivé podsúvanie, Ïe oznaãovaÈ tento
útok za preventívny je len snahou o ospravedlnenie vojnov˘ch zloãinov. A poukazuje
na to, Ïe obhajcovia teórie o útoku Nemecka na niã netu‰iaci a nepripraven˘ ZSSR jednoducho ignorujú v‰etky dôkazy.
Autor uvádza ‰tyri podmienky, ktoré
musia byÈ splnené, ak chceme vojenskú
operáciu oznaãiÈ ako preventívnu vojnu:
1. Dlhoroãné útoãné plány napadnutého.
2. VedomosÈ útoãníka o t˘chto plánoch.
3. Vojenské prípravy napadnutého, z ktor˘ch môÏe vzísÈ náhly útok a 4. VedomosÈ
útoãníka o t˘chto prípravách.
V kapitole, v ktorej pí‰e o zmysle pojmu
preventívna vojna, uvádza star‰ie aj nov‰ie
historické príklady, kde spomína napr. rozhodnutie Winstona
Churchilla z roku 1940, ktor˘ nechal potopiÈ vtedy e‰te spojeneckú francúzsku flotilu, aj keì to stálo Ïivot niekoºko tisíc
námorníkov, len aby nepadla do rúk Nemcov. Ako najklasickej‰í motív pre zaãatie preventívnej vojny uvádza ten, Ïe
útoãník si zvolí ãas útoku sám, aby nemusel ãeliÈ útoku nepriateºa na svojom území. Toto platilo aj pre nemecké úvahy
v roku 1941, no zároveÀ ukázal, Ïe Nemci nemali veºmi presné údaje o protivníkovi, pretoÏe z dobov˘ch dokumentov sa
dá vyãítaÈ, Ïe predpokladali, Ïe ZSSR má asi dvakrát viac vojakov a asi trojnásobnú prevahu v tankoch, no v skutoãnosti
mal Stalin ‰tyrikrát viac vojakov a sedemnásobok tankov.
ZároveÀ Scheil logicky argumentuje, Ïe ak niekto vo veºkom
zbrojí, no pritom to zatajuje, tak takáto armáda uÏ z princípu
nie je urãená na odstra‰enie protivníka, ale na prekvapiv˘
útok. O dlhoroãn˘ch plánoch komunistov svedãí uÏ aj ich
ideológia, ktorá vÏdy chcela revolúciou dobyÈ cel˘ svet a nijako to nezakr˘vala. Prvé pokusy sovietov o v˘voz revolúcie
v‰ak pomerne r˘chlo skrachovali (napr. v roku 1923 v Nemecku) a praktik Stalin, na rozdiel od boº‰evick˘ch intelektuálov, sa rozhodol Ïe na to pôjde vojenskou cestou.
Politbyro 15. júla 1928 rozhodlo, Ïe postaví armádu
o sile tri milióny muÏov, vyzbrojenú tisícami lietadiel, diel, áut
a tankov. Rozmery tohto zbrojenia vysoko prekroãili zbrojné

plány v‰etk˘ch susedov a potenciálnych vojnov˘ch protivníkov. Sovietska verejnosÈ sa na to pripravovala aj propagandisticky. V 30. rokoch 20. storoãia bol napríklad natoãen˘
film „Vojna zajtraj‰ka“, ktor˘ dokonca zaãína nemeck˘m
útokom na Rusko! Autor cituje aj z Bene‰ovho archívu, ktor˘
v ãasoch uzatvárania paktu Ribbentrop – Molotov uvádza, Ïe
Sovieti chcú vojnu a pripravujú sa na Àu. Propagandisti, ktorí
nechcú uznaÈ Ïiadny z neúprosn˘ch faktov objavujúcich sa
ãím ìalej t˘m viac, najmä po páde komunizmu v b˘valom
Sovietskom Zväze a ãiastoãnom sprístupnení ich archívov
(na‰iel sa uÏ aj Îukovov plán útoku), stále citujú Hitlerov Mein Kampf, kde pí‰e o dob˘vaní Ïivotného priestoru na V˘chode. No táto kniha vznikala zaãiatkom 20. rokov, keì e‰te
sovietske zbrojenie nebolo ani na obzore, preto je oveºa
zaujímavej‰ie poãuÈ Hitlerove názory z konca
30. rokov, ako ich zaznamenal americk˘ diplomat Josef E. Davies: „Toto sú Hitlerove
odhady: 1. V Rusku máme do ãinenia so 180
miliónov˘m národom. 2. Rusko je územne
chránené proti útokom. 3. Rusko nikdy neporazíme blokádou. 4. Jeho priemyselné
centrá sú svojou vzdialenosÈou zabezpeãené
pred leteck˘mi útokmi.“ ëalej triezvo odhadoval v˘voj a silu Ruska v posledn˘ch rokoch,
ão nemalo niã spoloãné s ideologick˘mi floskulami. Aj z t˘chto dôvodov zaãal Hitler poÏadovaÈ zr˘chlenie zbrojenia, lebo sa zaãal
báÈ sovietskeho útoku. Toto sa spomína aj
v Memorande k ‰tvorroãnému plánu z roku
1936, ão bol jeden z najtajnej‰ích dokumentov nacistického reÏimu. Na druhej strane – na XVIII. zjazde
KSSZ na jar 1939 sa uÏ otvorene hovorilo o tom, Ïe âervená
armáda sa ako víchor prevalí cez hranice, ale aj o tom, Ïe nastal ãas zväã‰iÈ poãet sovietskych republík. V knihe spomína
e‰te mnohé iné fakty. Niektoré poznáme aj z kníh Viktora
Suvorova, iné sú nové, ãi menej známe, ako napríklad vysielanie kádrov na sovietske veºvyslanectvo do Berlína, ktoré
mali na starosti prípravu neskor‰ej sovietizácie Nemecka. Neobi‰iel ani kºúãovú náv‰tevu Vjaãeslava Molotova v novembri
1940 v Berlíne, ktor˘ uÏ otvorene hovoril o územn˘ch nárokoch Sovietskeho zväzu v celej Európe.
Mimochodom, aj u nás, poãas I. SR bolo v‰eobecne známe, Ïe Hitler iba predbehol Stalina. V knihe reportáÏí
o úãinkovaní na‰ej armády v ZSSR „Krvavá zem“ z roku
1941 Juraj Gajdo‰ – Breza pí‰e dokonca o tom, ako niektoré
sovietske tanky pripravené na pochod na Európu vôbec neboli vhodné na ruské cesty a na ich nemoÏné mosty. Urãite aj
toto bol jeden z dôvodov, preão sa takéto knihy za komunistov hromadne niãili.
Kniha konãí veºmi presvedãiv˘m logick˘m zhrnutím.
A napokon autor kon‰tatuje, Ïe ak „Operácia Barbarossa“
nebol preventívny útok, potom takéto slovo stráca vo vojenskej histórii ak˘koºvek vecn˘ v˘znam.
Ján Liteck˘ ·veda
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NÁŠ ROZHOVOR

Prežil útek z Jáchymova
Pokraãovanie z 1. strany

Reku ná‰ho katechétu, je na vojne. Povedal. Len pokraãuj chlapãe
a dal mi nejak˘ jubilejn˘ strieborn˘
peniaz. Doma som sa dozvedel, Ïe to
bol prezident Tiso, ktor˘ chodieval
kontrolovaÈ, ako postupujú vykopávky na slovanskom pohrebisku
v Skalici.
● UÏ ste ho viac nevideli?
Ale hej. V Holiãi na doÏinkoch.
Tiso niesol sviatosÈ oltárnu a môj
otec, hasiã, baldach˘n. Keì sme pri‰li na tribúnu sp˘tal sa ma, odkiaº som
a ako sa volám. Keì som mu odpovedal, on mi na to, a Mi‰a pozná‰?
To bol môj star˘ otec, ktor˘ bol
poslancom a senátorom za ªudovú
stranu v prvej republike, v ktorej bol
Tiso ministrom. Star˘ otec bol s Hlinkom aj súden˘ a zavret˘.

Anton Tomík

● Pre‰iel front, ako ste sa zÏili
s novou republikou?
V Skalici neprebiehali ÈaÏké boje.
Urobil som ‰tyri triedy me‰tianky
a 1.septembra 1948 som nastúpil na
Vy‰‰iu priemyselnú ‰kolu strojnícku
do Bratislavy. E‰te sa vyuãovalo náboÏenstvo, katechéti nás zapojili do
dokonãovacích prác na kostole a najmä na veÏi Kalvárie na Hlbokej ceste.
Povojnová moc rozhodla o zbúraní
veÏe s kríÏom, vraj ru‰ila panorámu
Slavína. AÏ do roku 1949 sme ‰kolsk˘ rok zaãínali v Dóme sv. Martina.
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Po úteku z jáchymovského väzenia v roku 1955 boli tieto fotografie
vyvesené na verejn˘ch priestranstvách.
Foto archív

Potom sa Laco Novomesk˘ stal povereníkom ‰kolstva a vyhlásil - Ïiadne kostoly. Prvé dva roky som b˘val
na internáte na Kalinãiakovej ulici.
V nedeºu a vo ‰tvrtok, keì bolo voºno, som chodieval do Saleziánskeho
ústavu na Miletiãovaj ulici. Tam som
hral futbal, volejbal, basketbal, boli
tam kniÏnice, divadlo, kino, tam bolo
v‰etko. Saleziáni sa venovali deÈom,
ktoré by inak skonãili na ulici. Tam
som sa cítil ako doma. No a v roku
1950, ráno 14. apríla som i‰iel na
om‰u a v‰ade boli rozostavené guºomety, v‰etko obsadené príslu‰níkmi
bezpeãnosti a milícií, v‰etko vybrakované, rehoºníci vyhnaní. To sa
r˘chlo roznieslo. Niekto doviezol kÀaza z mesta, aby odslúÏil om‰u. Vtedy
tam bola lúka. No, bolo tam národa!
A milicionárov!
● A ão ‰kola?
Museli sme ísÈ na brigádu, aby
sme dostali internát. Bol som pridelen˘ do Novej Dubnice, ktorá sa v tom
ãase zaãala budovaÈ. Ruãne sme kopali pivnice pre rodinné domky.
A keì som v septembri do‰iel do
Bratislavy, internát som nemal. Spával som na ulici, ist˘ ãas som dochádzal a chvíºu som b˘val naãierno vo
Svoradove. Stravovali sme sa v Charitase, ktor˘ dal postaviÈ biskup Vojta‰‰ák. B˘val som aj na Horskom
parku, na Lafranconi... Potom pri‰iel
september a likvidovali Ur‰ulinky.
Ponúkli nám teda ubytovanie v klá‰tore po sestriãkách. Tie si mohli so
sebou zobraÈ len svoje veci, ão sa

zmestili do uzlíãka. V miestnostiach
po nich bolo v‰etko do‰ºapané, rozbité, zniãené. Pochopil som to zlo,
aké je. Îe prenasledovali nevinn˘ch
ºudí. Odtransportovali ich do âeska,
kde na druÏstvách robili otrocké
práce.
● Rodiãom neukrivdili?
AkoÏe nie? Mali svojich päÈ hektárov a ìal‰iu pôdu prenajatú. V‰etko im zobrali a naháÀali do druÏstva.
Otec kupoval vajcia za korunu a odovzdával na kontingent za 20 halierov.
Aj tak sa nevyhol prenasledovaniu.
● Aké ste mali plány do
budúcna?
Mal som vyhliadnuté pozemky
pri jazere pod horou. Ryby, ãlny...
chcel som z lokality vedºa vykopávok
urobiÈ turistickú atrakciu. Otec vybudoval sady, nauãil ma ‰tepiÈ stromy,
ale potom pri‰li komunisti a v‰etko
bolo ináã.
● âo vás dostalo do väzenia?
V ‰kole rozhodli, Ïe nás rozdelia.
To bolo po treÈom roãníku, mali sme
uÏ odovzdané maturitné otázky. Polovica ‰tudentov mala od ‰kolského
roku 1951/1952 pokraãovaÈ v ‰túdiu v Trnave. Medzi nimi som bol aj
ja. V máji 1951 navrhol spoluÏiak
Hölc, aby sme si e‰te urobili spoloãn˘
v˘let. Vybrali sme sa teda traja vlakom na horskú chatu v Slovenskom
raji, kde sme plánovali preÏiÈ t˘ÏdeÀ.
Poznali sme sa iba zo ‰koly, kaÏd˘
bol z iného kúta Slovenska. Keì sme
sa uÏ ubytovali, zistili sme, Ïe musíme nakúpiÈ nejaké potraviny. Tak
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NÁŠ ROZHOVOR

S manÏelkou Máriou v januári
1963.
Foto archív

sme sa dvaja vybrali pe‰o do Spi‰skej
Novej Vsi. Cestou nás zastavili lesáci
a p˘tali sa, ãi vieme nieão o streºbe.
Samozrejme, Ïe sme niã nevedeli.
Zobrali nám obãianske preukazy
a vypytovali sa, ão tam robíme. Povedali sme pravdu, kde b˘vame, kam
ideme, Ïe prespíme v nocºahárni
a ráno nakúpime a vrátime sa na
chatu. Oni sa v‰ak zaãali s nami
dohadovaÈ, Ïe máme ísÈ s nimi a nechceli nám vrátiÈ preukazy. Odrazu
kamarát zakriãal: - Nedáte nám tie
„legitky“? Hodím granát! Pravda,
Ïiaden granát nemal. Ale preukazy
nám vrátili a my sme pokraãovali
v ceste podºa plánu. Ráno sme chceli
ísÈ do pekárne a uÏ nás policajti ãakali. Zobrali do auta a odviezli do Ko‰íc.
● Vypoãúvali vás?
Nie, hneì nás posadili do zeleného antona a v augustovej horúãave,
v plechovej rozpálenej klietke asi pol
metra ‰tvorcového veºkej, bez vody,
okien, bez moÏnosti vykonaÈ si potrebu, bez jedla, s nohami skrãen˘mi
na dverách a s filcom na oãiach, nás
viezli cel˘ deÀ a aÏ v noci sme pri‰li
do Leopoldovského mlyna. Na podlahe v moãi plávali v˘kaly, zápach,
hrôza a des. AÏ neskôr som sa dozvedel, Ïe toho, ão zostal v chate

tlkli. Nepamätám sa, ako som sa dostal do cely, lebo ruky i nohy som
mal celkom odkrvené od pút, nevládal som sa ani postaviÈ na nohy.
● V cele to bolo lep‰ie?
Lep‰ie? Dostal som dve deky,
hrebeÀ, zubnú pastu a kefku. Cela
bola prázdna, spávalo sa na holej
zemi, na chrbte s rukami vedºa seba
a pri elektrickom osvetlení poãas
celej noci. Cez deÀ sa chodilo ‰tyri
kroky tam, dva kríÏom a ‰tyri späÈ.
Neboli Ïiadne vychádzky, keì sa i‰lo
na v˘sluch, zaloÏili nám neprehºadné
filcové okuliare. Po niekoºk˘ch
v˘sluchoch mi predloÏili protokol na
podpis.
● Z ãoho vás obviÀovali?
P˘tali sa ma, v ktorej skupine
Bielej légie som ãlenom, do ktorej teroristickej skupiny v horách som sa
chcel zapojiÈ a podobne. Keì som
hovoril, Ïe o Ïiadnej neviem, pohrozili mi: - Ty si spomenie‰, alebo tu
zdochne‰!
● A ão bolo v protokole?
Predov‰etk˘m: ãítal – schválil –
podpísal. A ja som namiesto schválil,
napísal, neschválil a dopísal som, Ïe
v protokole nie je uvedené to, ão
som vypovedal. Odpoveì bola, Ïe
oni vedia, ão tam má byÈ napísané
a list roztrhali. A bol tanec... Oznámili mi, Ïe ostatní to uÏ podpísali, Ïe
keì to nepodpí‰em, rodiãov vyvezú
do Sudet, lebo nechcú vstúpiÈ do
druÏstva a Ïe ja som velezradca. Po
niekoºk˘ch t˘ÏdÀoch psychického
a fyzického t˘rania som podpísal.

V‰etko. Aby som preÏil, dúfajúc, Ïe
pri súde budem môcÈ povedaÈ
pravdu.
● A mohli ste?
● Súd sa konal 7. februára 1952
bez moÏnosti stretnutia s advokátom, bez toho, aby som si mohol
preãítaÈ Ïalobu. Matku som od
zatknutia nevidel, aÏ na súde. Plakala. Ja som vôbec nevnímal, Ïe nám
navrhujú trest smrti. Vraj pre v˘strahu. Napokon ho zmenili na 15 rokov
väzenia a stratu obãianskych práv na
desaÈ rokov podºa paragrafu 78 –
velezrada.
● Kde ste boli vo v˘kone
trestu?
Najskôr v Ilave, potom ma presunuli na jáchymovsko do koncentraãného tábora Nikolaj, baÀa Eduard.
V roku 1955, 6. novembra, sme sa
desiati mukli podkopom dostali
z väzenia. Dva t˘Ïdne na nás poºovali ako na ‰kodnú, pochytali nás a pridali ìal‰ie dva aÏ dva a pol roka.
Dostal som sa do Leopoldova. Tam
uÏ aspoÀ nebolo Ïiarenie, silikóza.
Amnestia ma ako nepolep‰iteºného
minula, ale vyuÏil som zákonné právo
a po odpykaní polovice trestu som
poÏiadal o prepustenie na podmienku. Von som sa teda dostal po vy‰e
deviatich rokoch. V Skalici som si
prácu nena‰iel, napokon som sa
zamestnal v Bratislave, kde som si
na‰iel aj manÏelku. Îijeme spolu vy‰e
päÈdesiat rokov, máme dvoch synov
a päÈ vnúãat.
Eva Zelenayová

Pamiatka na 1. sv. prijímanie. Tomík v treÈom rade prv˘ sprava, vedºa pána farára. Vºavo franti‰kán Rudolf Dilong.
Foto archív
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V ZRKADLE ČASU

Úryvok z pripravovanej knihy Spomienky starého Trnavčana

Bosorka
riam tragikomicky pôsobil príbeh jedného z mojich spoluväzÀov, s ktor˘m som bol zatvoren˘ na
spoloãnej cele v Ilave. Aj keì ‰lo o politického väzÀa,
jeho príbeh by sa skôr hodil do nejakého mystického
ãasopisu.
Ná‰ spoluväzeÀ mal dobrého priateºa, ktor˘ mal
nejaké problémy s manÏelkou. Priateº nemal auto
a preto ho prosil, aby ho odviezol do Hrozenkova neìaleko Trenãína, kde b˘va akási stará baba – ve‰tica.
Najprv sa usiloval priateºovi jeho zámer vyvrátiÈ, ale na
jeho neodbytné naliehanie ho tam odviezol.
Zatiaº, ão baba priateºovi ve‰tila, on ãakal na laviãke
pred jej domom. Keì skonãila, vy‰la spolu s jeho priateºom pred dom a povedala mu: - Vy na ve‰tenie neveríte a preto vám vyve‰tím zadarmo. Poìte so mnou!
Odmietol to, ale priateº mu potichu dohováral:
- Nebuì blázon. Ja som dal za to ve‰tenie sto korún
a ty to bude‰ maÈ zadarmo.
Napokon v Àom zvíÈazila zvedavosÈ a ‰iel.
Baba priloÏila do krbu drevo a keì sa rozhorelo,
prihodila naÀ akési bylinky, ktoré veºmi dymili. Zaãala
ãosi nezrozumiteºne mrmlaÈ a potom mu povedala: - Aj
keì ste dobr˘ ãlovek, na budúci rok vás zatvoria do
väzenia.
Na spiatoãnej ceste priateºovi dohováral: - T˘ch sto
korún si dal tej babe zbytoãne. Mne vyve‰tila, Ïe na
budúci rok ma zatvoria do väzenia. Nikoho som neokradol, ani nepodviedol, Ïiadnu Ïenu som neznásilnil
a nikoho som nezbil ani nezabil, tak preão by ma mali
zatvoriÈ?

P

Ilavská väznica v roku 1936
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Ivan Masár - spomienky

Ilustraãné foto

O rok chcel Sovietsky zväz postaviÈ raketovú
základÀu s nukleárnymi hlavicami aj na Slovensku. Ná‰
spoluväzeÀ to na verejnej straníckej schôdzi v ich podniku kritizoval slovami: - Nemali by sme protestovaÈ iba
proti americk˘m základniam pri na‰ich hraniciach, ale
mali by sme protestovaÈ aj proti chystanej sovietskej raketovej základni na na‰om území.
Obvinili ho za verejné poburovanie a zatvorili.
Usmievali sme sa, keì po cel˘ ãas pobytu na politickom
oddelení v Ilave lamentoval: - Ako mohla tá stará bosorka z Hrozenkova vedieÈ, Ïe ma zatvoria do väzenia?
Veì to nedáva Ïiadnu logiku, ani zmysel...
Vojtech Ottmar

Ilustraãné foto
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Je po voľbách
Nízka úãasÈ vo voºbách do Európskeho parlamentu zabezpeãila Slovensku neslávny primát. Bolo
zvolen˘ch trinásÈ poslancov zo Slovenska, no do Európskeho parlamentu sa nedostal napríklad Ivan
·imko, ktor˘ vypracoval zákon pre politick˘ch väzÀov z obdobia socializmu. Kladiem si otázku, ktor˘
europoslanec zo Slovenskej republiky sa bude v Európskom parlamente
angaÏovaÈ za b˘val˘ch politick˘ch väzÀov komunistického reÏimu?
Ak je pravda, Ïe z Európskej únie moÏno dostaÈ finanãnú pomoc aj pre
neziskové príspevkové organizácie, ktoré sú financované zo ‰tátneho rozpoãtu,
tak doteraj‰í europoslanci zo Slovenska sa vôbec nezaujímali o to, aby pomohli
politick˘m väzÀom v na‰om ‰táte. Slovensko sa stalo ãlensk˘m ‰tátom EÚ v roku 2004, ale za desaÈ rokov sme nepocítili, Ïeby sa EÚ zaujímala o osud
politick˘ch väzÀov komunistického reÏimu.
Mikulá‰ Tóth
■ Poznámka redakcie
V eurovoºbách kandidoval dokonca ãlen na‰ej organizácie, b˘val˘ poslanec
NR SR Rafael Rafaj, ktor˘ v parlamente presadil dva dôleÏité zákony pre
politick˘ch väzÀov. V eurovoºbách neuspel.

Neviditeľná zmena
V rokoch budovania socializmu
v b˘valom âesko-Slovensku, teda
v rokoch 1948 aÏ 1989, keì vládla
komunistická strana, táto ‰tátna
strana vlastnila väã‰ie bohatstvo, ako
najväã‰í kapitalisti na Západe. V porovnaní na poãet obyvateºov vtedaj‰ej
âSSR.
V‰etko bolo ‰tátne nie súkromné.
Predov‰etk˘m boli ‰tátne podniky,
in‰titúcie, ‰koly, banky, zdravotné
zariadenia a nemocnice i ìal‰ie
organizácie v obciach, mestách,
okresoch a krajoch.
V˘robné fabriky vlastnil ‰tát, rozhodoval o v‰etkom, aj o tom, ão
a kde sa uskutoãní pre „pracujúci
ºud“. Robotnícka trieda pod vedením
KSâ zlikvidovala v‰etko, ão bolo
súkromné, ão sa prieãilo ideológii
marxizmu-leninizmu. SnaÏila sa aj
o likvidáciu kresÈanstva.
Po roku 1989 to vyvrcholilo t˘m,
Ïe b˘valí komunisti, príslu‰níci ·tB
zlikvidovali v‰etko ão bolo ‰tátne,
vãlenili to do súkromn˘ch sektorov.
Prevzali moc v ‰táte cez ‰truktúry
in˘ch politick˘ch strán, in‰titúcie,

akciové spoloãnosti, spoloãnosti s ruãením obmedzen˘m a znovu majú vo
vlastníctve väã‰ie bohatstvo finanãn˘ch zdrojov, majetku, nehnuteºností, ako najväã‰í kapitalisti v ‰tátoch
Európy. Îijú na neporovnateºne inej
úrovni, neÏ ostatné obyvateºstvo
Slovenska.
Uskutoãnili neviditeºnú zmenu vo
vnútri ná‰ho ‰tátu, aby opäÈ ovládli
Ïivot u nás.
Tento proces neviditeºn˘ch zmien
v na‰om ‰táte neustále pokraãuje aj
dnes, bez my‰lienky na b˘val˘ch
politick˘ch väzÀov aj ich súãasnú
organizáciu PV ZPKO.
Mikulá‰ Tóth

Paragrafy pre
odporcov režimu
Od 1. augusta 1950 do 31. decembra 1956 bol pre odporcov reÏimu najãastej‰ie pouÏívan˘ paragraf
78 - Velezrada. V súvislosti s ním aj
paragraf 43 a 47 o strate ãestn˘ch
obãianskych práv a o prepadnutí majetku. PripomeÀme si, ão si museli odsúdení podºa paragrafu 78 vypoãuÈ:
Kto sa pokúsi: zniãiÈ samostatnosÈ alebo ústavnú jednotku republiky, odtrhnúÈ od republiky ãasÈ jej územia; zniãiÈ alebo rozvrátiÈ ºudovodemokratické ‰tátne zriadenie alebo
spoloãensk˘ poriadok republiky, ktoré
sú zaruãené ústavou, alebo násilím ãi
vyhráÏkou násilia znemoÏniÈ ústavnú
ãinnosÈ prezidenta republiky alebo
zboru povereníkov, bude potrestan˘
odÀatím slobody na 10 aÏ 25 rokov
alebo na doÏivotie. Rovnako bude
potrestan˘, kto k ãinu uvedenému
v odstavci 1 s niek˘m sa spolãí, alebo
pre tak˘ ãin sa spolãí s cudzou mocou
alebo s cudzími ãiniteºmi.
SmrÈou bude páchateº potrestan˘, ak sa dopustí ãinu uvedeného
v odstavci 1 alebo 2 za zv˘‰eného
ohrozenia vlasti; ak je tak˘m ãinom
znaãnou mierou ohrozená samostatnosÈ, ústavná jednota alebo územná
celistvosÈ republiky alebo jej ºudovo
demokratické ‰tátne zriadenie alebo
spoloãensk˘ poriadok, ktoré sú zaruãené ústavou; ak je tak˘m ãinom skutoãne znemoÏnená ústavná ãinnosÈ
prezidenta
republiky alebo jeho
námestníka, zákonodarného zboru,
vlády alebo zboru povereníkov; ak je
k takému ãinu zneuÏitá branná moc
alebo ozbrojen˘ alebo vojensk˘ organizovan˘ zbor alebo ak sú k takému
ãinu zbierané alebo organizované
branné, ozbrojené alebo pomocné sily
alebo hromadené zbrane, strelivo, v˘bu‰niny alebo iné nebezpeãné látky;
ak je takému ãinu kladen˘ brannej
moci alebo ozbrojenému zboru násiln˘ odpor, alebo; ak je tu iná zvlá‰È
priÈaÏujúca okolnosÈ. Vedºa trestov
uveden˘ch v odstavci 1 aÏ 3 môÏe súd
vysloviÈ stratu ‰tátneho obãianstva; ak
neuloÏí tento trest, vysloví prepadnutie majetku.
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Obyčajné poľné kvety...
Keì 18. januára 2012 Ivan Masár venoval svoj obraz Kytica kvetov obci Trenãianská Teplá pri príleÏitosti svojho Ïivotného jubilea,
nik netu‰il, Ïe o dva roky uÏ nebude medzi nami. Vtedy povedal:
„Sú na Àom obyãajné poºné kvety,
ktoré som na‰iel pri Váhu. Okolo
nich bol sam˘ piesok a ‰trk. Rástli
na hrobli kameÀa a predsa boli
krásne a Ïivotaschopné, dokázali
oãariÈ ãloveka, ale aj vydaÈ plody
pre ìal‰í Ïivot.“
Ivan Masár nachádzal krásu vo

v‰ednosti Ïivota. Maºoval chlieb
ná‰ kaÏdodenn˘, ale aj bôºne kríÏe
na pamiatku trenãianskych mart˘rov. Predsedníãka RO PV ZPKO
v Trenãíne Helena Ho‰táková charakterizovala Ïivot Ivana Masára
podobne, ako Ïivot jeho kvetov na
obraze: „Mnohí preÏili aj tam, kde
sa preÏiÈ nedalo. Napriek tomu
v‰ak dokázali daÈ ºuìom mnoho
lásky a vo svojom Ïivote vytvorili
krásne nehynúce dielo.“
Nezabudneme.
Redakcia

Odišiel ďalší svedok totality
V júni 1949 sa v Levoãi odohrala
tragédia, ktorá vo‰la do dejín ako Levoãská vzbura. V tomto období i‰lo
o typick˘ jav – útok na katolícku cirkev
a elimináciu jej kÀazov a vy‰‰ích cirkevn˘ch hodnostárov.
V jedenástom a dvanástom ãísle
Svedectva z roku 2012 prerozprávala
svoj príbeh, úzko súvisiaci s Levoãskou
vzburou Mária Repáková. Bola
Mária Repáková posledn˘m priamym svedkom t˘chto
Foto archív udalostí. Bola, lebo odi‰la do veãnosti.

Mala 18 rokov, keì ju odsúdili na sedem rokov väzenia. Preão? Vraj bola odchovankyÀou Hlinkovej gardy!
„Ani v sne by mi nenapadlo, Ïe by ma mohol niekto
zatknúÈ len preto, Ïe som pre‰la mestom na Mariánsku horu“, povedala v rozhovore pre Svedectvo. Jej rodiãia sa starali o chrám na Mariánskej hore a deti dochádzali do mesta do ‰koly. V kaÏdom poãasí. Pani Repáková
v‰ak vydala svedectvo aj o dobe nastupujúcej totality.
O jej konkrétnych spôsoboch a metódach zbavovaÈ sa nepohodln˘ch ºudí. Nebála sa. Mala veºké ‰Èastie, keì na
sklonku Ïivota mohla ÏiÈ v láskyplnej starostlivosti svojej
dcéry.
(zl)

STALO SA
3. júna 1950 komunistick˘ reÏim izoloval 73roãného spi‰ského biskupa Jána Vojta‰‰áka v jeho vlastnej rezidencii ako v domácom väzení.
Potom ho 15. septembra deportovali do ãeského väzenia v Ruzyni ako „nejvût‰ího zloãince
v republice“ s okovami na rukách a so zaviazan˘mi oãami. Tam ho neºudsky tr˘znili v‰etk˘mi
moÏn˘mi prostriedkami aÏ takmer do Vianoc.
4. júna 1920 bola v Trianone podpísaná
mierová zmluva s Maìarskom, tzv. Trianonská
zmluva. Maìarsko v nej uznalo, Ïe územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi patrí pod zvrchovanosÈ âesko-Slovenska ako nezávislého ‰tátu
s neporu‰iteºn˘mi hranicami jeho územia.
6. – 7. júna 1861 sa v Turãianskom Sv. Martine konalo národné zhromaÏdenie za úãasti
vy‰e 5000 osôb, na ktorom s veºk˘m nad‰ením
schválili Memorandum slovenského národa.
Dokument obsahoval ‰tátoprávne i politické
poÏiadavky Slovákov, ktoré boli v˘sledkom národn˘ch snaÏení posledn˘ch desaÈroãí.
8. – 9. júna 1990 sa na Slovensku konali
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prvé slobodné voºby, na ktor˘ch sa zúãastnilo
21 politick˘ch strán.
12. júna 1988 bol Mons. Ján Sokol vysväten˘
za biskupa a vymenovan˘ za Trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska. Do svojich funkcií
bol slávnostne uveden˘ 10. septembra 1988.
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, vyhlásili 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‰evickej okupácie ãasti Slovenska sa okupaãné vojsko, âervená stráÏ a âervená armáda, dopustili násilností a neºudsk˘ch
tr˘znení zajat˘ch vojakov i civiln˘ch osôb. Najhor‰ích ukrutností sa dopú‰Èali bandy mlad˘ch
boº‰evikov, ktoré sa naz˘vali „Leninove deti“.
20. júna 1949 komunistická vláda postupne
nasadila do v‰etk˘ch katolíckych biskupsk˘ch

úradov tzv. ‰tátnych zmocnencov, ktorí kontrolovali vo dne i v noci v‰etky pohyby, kontakty
a ãiny biskupov a ich najbliÏ‰ích spolupracovníkov, 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 rozpútali druhú svetovú vojnu.
27. júna 1968 po vyhlásení Generálnej prokuratúry v Prahe, Ïe rehole neboli v âeskoslovensku právne zru‰ené, vrátilo sa na Slovensko
asi 2000 rehoºníãok a okolo 600 rehoºníkov,
ktorí boli vysídlení do âeska.
30. júna 1919 maìarské boº‰evické vojsko
na príkaz predstaviteºov Dohody sa zaãalo
sÈahovaÈ z územia Slovenska. Znamenalo to aj
koniec Slovenskej republiky rád, ktorej „vláda“
odi‰la s maìarsk˘m vojskom do Mi‰kovca.
V‰etk˘ch uväznen˘ch a zajat˘ch Slovákov z v˘chodného Slovenska deportovali najprv do
Mi‰kovca, potom do Hatvanu, kde pre nich
zriadili koncentraãn˘ tábor.
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PRISPELI NA ČINNOSŤ

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez
krytia finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na Vás
s v˘zvou o pomoc. 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.

Hric Ján, Badín
3 EUR
Vaºo Vavrinec,Michalovce
8 EUR
Bednárová Anna, Îilina
20 EUR
Olejník Jozef, RuÏomberok
13 EUR
Karabin Milan, JUDr., Bratislava 100 EUR
Papán Ladislav, Îilina
10 EUR
Uhrín Karol, Îilina
10 EUR
Danková Anna, Dlhá nad Oravou 3 EUR
Laurinãíková Helena, Doln˘ Kubín 5 EUR
Letrichová Anna, Tvrdo‰ín
10 EUR
MiãáÀová Mária, Dlhá nad Oravou 3 EUR
Záhorová Helena, Bziny
15 EUR
BrodÀansk˘ Jozef, Doln˘ Kubín
2 EUR
Fojtíková Anastázia, Bansk˘ Studenec
8 EUR
âlenovia PV ZPKO, Doln˘ Kubín
3 EUR
Konc Tomá‰, Pezinok
5 EUR
Voletzová, Stupava
5 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie.

PRIPOMÍNAME SI
ROZLÚČILI SME SA

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

50 rokov
ëureková Beata, ·paãince
4.6.1964
·Èastn˘ Jaroslav, Vysoká nad Uhom
29.6.1964

65 rokov
PovaÏanová Irena, Hronsk˘ BeÀadik
4.6.1949

70 rokov
Rudinsk˘ Pavol, Klokoãov

22.6.1944

80 rokov
Martinec Ján, Banská Bystrica
Gavaºová Anna, Humenné

85 rokov
27.6.1934
17.6.1934

Vrábeº Adam, Ing., Îilina
Cingel Ján, Trenãín

29.6.1929
8.6.1929

81 rokov

86 rokov

Oãená‰ová Anna, Banská Bystrica
7.6.1933
Walnerová Emerencia, ·paãince
12.6.1933
Kraushuber Róbert, Hlohovec 10.6.1933

Luloviã Alojz, MUDr., Pie‰Èany 23.6.1928

82 rokov
Buãko Jozef, Banská Bystrica
2.6.1932
Tomík Anton, Bratislava
2.6.1932
Virãík ªudovít, Vysoká nad Uhom
6.6.1932
Turãina Pavol, Doln˘ Kubín
14.6.1932

83 rokov

GaÏáková Antónia, Nová Dubnica
17.6.1927
Zelina Ondrej, Bratislava
25.6.1927
Bulla Ján, JUDr., Îilina
22.6.1927
Zlatinská Helena, Uºany nad Îitavou
14.6.1927

88 rokov
Páleníková Oºga, Bratislava

84 rokov

21.6.1926

91 rokov
Bezáková ·tefánia, Prievidza

Adamjak Miloslav, Spi‰ská Nová Ves
23.6.1931
Baumann ·tefan, Bratislava
Stanková Irena, Luãenec
Hlavatá BoÏena, ·enkvice
Hrá‰ková Kveta, Lutila

87 rokov

29.6.1923

92 rokov
Marónová Mária, Bratislava

15.6.1922

93 rokov
28.6.1930
12.6.1930
27.6.1930
17.6.1930

Madunická Margita, Bratislava

9.6.1921

94 rokov
Chomová Elza, Banská Bystrica 4.6.1920
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

✞ Regionálna organizácia PV
ZPKO v Îiline oznámila, Ïe 6. marca
2014 zomrel jej dlhoroãn˘ ãlen
Ladislav MI·ÚT z Veºkého Rovného. Pochovan˘ bol na miestnom
cintoríne.
✞ Vo veku 82 rokov, 8. apríla
2014, zomrel Ivan MASÁR, dlhoroãn˘ funkcionár poboãky PV ZPKO
v Trenãíne. Posledná rozlúãka sa konala 10. apríla 2014 na cintoríne
v Trenãianskej Teplej. Rozlúãky sa
zúãastnili ãlenovia regionálnej poboãky a vo veºkom poãte obãania
rodnej obce Trenãianskej Teplej.
✞ Vo veku 54 rokov, 19. apríla
2014, zomrela Helena MELKOVIâOVA, ãlenka regionálnej poboãky Trenãín. Posledná rozlúãka sa konala 22. apríla 2014 na cintoríne
v Dobrej.
✞ Franti‰ek ·TASSEL, ãlen
regionálnej poboãky PV ZPKO v Banskej Bystrici, zomrel 15. apríla 2014.
✞ Vo veku 83 rokov, 10. mája
2014, zomrela Mária REPÁKOVÁ
rod. Neupauerová, dlhoroãná
ãlenka levoãskej poboãky PV ZPKO.
Posledná rozlúãka so zosnulou sa
konala 14. mája 2014 v Dome
nádeje ma mestskom cintoríne
v Levoãi.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ.
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