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Politickí vázni si pri památníku v NR 5R pripomínajú nel'ahkú cestu ku
slobode. Foto V|astimil Morávek

Budeš ěi nebudeš
zá}ano lll. odboii?

Má vóbec niekto záuiem o zá-
kon o l||. odboji? Je vóbec niekto
v parlamente, čo chce tento zákon
s vážnosťou mu prináležajúcou'
prerokovať a schváliť? Alebo sme
|en figúrkou, vábničkou na získanie
h|asov vo vol,bách a pre po|itické
strany zásterou a morá|nym štítom?

okolo návrhu tohto zákona sa vy-
kryšta|izova| zau1ímaý fenomén. Ak do-
sta| zákon podporu koa|ície v|ádnych
Strán, tak stratiI nadšenie v opozičných
stranách. |ste, bo|o by to vce|ku v po-
riadku, ved,Žia|,, v našom par|amente

máme stranu, od ktorej by sme gesto
pochopenia, ospravedlnenia ani neča-
ka|i. A|e zoskupenie koa|ičných a opo-
zičných strán uŽ nadobudlo také mnoŽ-
stvo nepochopite|,ných kombinácií, Že
toÍo zázraČné matematické pravidlo
pre|ievania podpory pre zákon v par|a-
mente p|atítak pre minu|ý a predminu-
|ý, ako aj pre sÚčasný par|ament a v|á-
du. A obávam sa toho najhoršieho, Že
pravid|o bude asi platiť aj v budÚcom
parlamente, ak Konfederácia po|itických
vázňov S|ovenska (dnes Po|itickí vázni
Zvázu protikomunistického odboja,

Na titulnej strane: Národná rada SR schvá|ija 2J' marca 1996 zákon č.
12511996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunlstlckého systému. Vyhlási|a, Že
,, KSC a jej odnoŽ KSS sú zodpovedné za spÓsob v|ády v naše1 kra1ine v rokoch ,l94B
- 1989, a to najmá za ciel,avedomé niČenie tradičných hodnÓt eurÓpskejcivilizácie,
národných a náboŽenských práv, za Úmyselné porušovanie l,udských práv a slobÓd,
za justičné zločiny vykonané v po|itických procesoch, za teror vykonávaný proti nosi-
tel,om iných názorov, neŽ aké zodpoveda|i uČeniu marxizmu-|eninizmu, za devastá-
ciu hospodársIva, za zničenie tradičných prrncípov v|astníckeho práva, zazneužíva-
nie výchovy, vzde|ávania, vedy a kultúry na politické a ideologické Účely,,. Zákon
nariadi| uložiť do vstupnej ha|y par|amentu památnú tabu|,u s nápisom:
Účastníci protikomunistického odboja sa zas|úžiIi o pád komunistického re-
žimu a o znovunasto|enie demokracie na S|ovensku. Patrí im za to vd.aka.

Foto V|astimiI Morávek



pozn. redakcie) neurobíjasné a lnirazné
opatrenia na prijatie tohto zákona.

Čas neúprosne p|ynie a mnoi;í sa
tejto morá|nej satisfakcie nemusíme do-
Žiť' Protikomunistický odboj v minu|osti
sme nerobili pre peniaze a ani teraz ne-
Žiadame zákon o |||. odboji pre penia-
ze! Mimochodom, tie si s istotou rozde-
|i|i po|itické strany, majetky zostali ko-
munistom pod inou firemnou
hIavičkou.

KDH bolo proti
Ako aktívny spo|upracovník na zá-

kone o lll. odboji sa ho opakovane po-
kÚšaI presadiť posIanec Peter Brňák
(HZDS). A ako dopadol? Ak sa obzrie-
me |en do nedávnej minu|osti, všetci si
dobre památáme, ako sa na sneme
KPVS v Bratis|ave v roku 1994 rozprÚdi-
|a diskusia a ako sa niektoríusi|ovali vy-
svet|iť dÓvod, prečo samotné KDH, pre
nás nepochopite|,ne, nepodporiIo tento
zákon v par|amente. Nám, po|itickým
vázňom sÚ oarlamentné a ku|oárové

intrigy politikov cudzie a preto argu-
mentácia o ,,nevhodnej po|itickej situá-
cii, o potrebe zvážiť tento krok, o po|i-
tických dohodách,' dokonca s komunis-
tami v SDL sÚ priam p|,uvancom do
tváre umučených a popravených po|itic-
kých vázňov. Zákon z nášho poh|,adu
moŽno podporiť aIebo nepodporiť,
Žiadna iná a|ternatÍva pre nás nejestvu-
je' Strana a|ebo hnutie má záujem pod-
poriť odsúdenie tota|ity a|ebo nemá' Sú
samozrejme strany, od ktorých tento
krok neočakávame' Čím chcem a|e
povedať, Že KDH k ním nepatrí' Ved,
mnoho č|enov KPVS sÚ č|enmi a|ebo
sympatizantmi tohto politického subjek-
tu alebo naopak' Postoj hnutia dostáva
l,udí do schizofrenického posi.avenia,
dvojtváre, a právom sa p1itajÚ: ,,Čo sa
to vlastne deje?"

Utrpenie veÍzus politika
Svoju po|itickÚ orientáciu, zmýš|,a-

nie, mÓŽe mať kaŽdý, teda aj č|en KPVS.
TakÚ, aká vyhovuje jeho svedomiu' A|e

popierat svoje utrpenie, poníŽente a po-
tupu poIitického vázňa pre po|itické
presvedčenie, by z Úcty k umučeným
bratom a sestrám nema| nikto z nás.
Nepopre|i sme v|astnú hrdosť pri {s|u-
choch, v samotkách, na barákoch, v ko-
rekcii a ani na popravisku! Ak sme ne-
potrebova|i zdÓrazňovať našu po|itickÚ
orientáciu v ťaŽkom boji za demokraciu,
proti komunistickej totalite, nemali by
sme ju nechať zneuŽívat ani pri presa-
dzovaní záujmov po|itických vázňov'
Konfederácia politických vázňov SIoven-
ska je preto nadstranícka organizácia
z|ožená z č|enov a sympatizantov roz|ič-
ných po|itických strán a hnutl pretoŽe
,,titu|,, muk|a a politického vázňa si kaŽ-
dý ,,zas|úŽi|,, svojou činnosťou v odboji
proti tota|ite. Ten mu nepride|i|a Žiadna
po|itická strana ani hnutie' Preto si mys-
|ím, Že je morá|nou povinnosťou č|enov
KPVS presadzovať |en a |en záujmy
po|itických vázňov v týchto stranách
a hnutiach.

(Pokraěovanie na 7. strane)
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Kdeie naša národná identita?
Vo Svedectve uve-

rejňujeme seriá| JÚ|iusa
Homo|u o zápase za

kresťanské hodnoty. Minu|ý reŽim ich
nie|enŽe nemaI v úcte, aIe na samom
začiatku svojej éry sa pokúsi| o ich to-
tá|nu Iikvidáciu. Kňazov a reho|'níkov
zatvára| ba posie|a| aj na popraviská
a veriaci, ktorí k|ádli odpor tomuto ná-
si|iu bo|i taktieŽ orenas|edovaní. Komu-
nistickí poh|avári sa priam beštiá|ne vy-
sporiada|i s kňazmi, ktorí sa politicky
angaŽova|i v prvej S|ovenskej repub|ike'

Cirkev sa aj v dÓs|edku traumy
z predchádzajÚceho obdobia neve|,mi
zapa1a|a do emancipačných procesov
Slovenska oo roku 1989. Svetlou
lnýnimkou bo|i nieko|,kí cirkevní hod-
nostári' ktorí sa však okamŽite dosta|i
do nemi|osti I iberá|nych médií.
Niektoré, Wáriace sa pokrokovo, akoby
nak|onovaI sám Sta|in. Aby ani náho-
dou neuvaŽova| nor,ný šéf Ustavu pa-
máti národa seriózne sa zaoberať ob.
dobím prvej S|ovenskej republiky, vy.
kreslili ju autori v jednom internetovom

týŽdenníku ako besnenie reŽimu, v kto-
rom sÚ po|itickí vázni muČení v ||ave,
vykonávané hromadné vraŽdy, Židov-
ské transporty do osvienčimu, masové
vyvraŽdbvanie Židov, Rómov, pre-
nas|edovanie a vraŽdenie po|itických
odoorcov. A v závere č|ánku autori

diktujú' čo SIovensko nepotrebuje:
,,vz1ívanie mýtickej ve|,komoravskej his-
tórie a uŽ vÓbec nie osoraved|ňovanie
straš|ivo skutočnej nedávnej minulosti
klérofašistického reŽimu,,. Lepšie by to
nenapísa| ani Beneš...A je zaujímavé, Že
český historik Jaros|av Šebka vidí |iek na
prob|émy dnešnej Európy v tom, Že ná-
jde novÚ, moŽno národnú identitu.

V sÚvis|osti so vzdaním sa pápeŽa
Úradu nástuocu sv. Petra sa v médiách
orezentova|i roz|ičné osobnosti i osÓb-
ky' Ešte nedávno sme Sa u kardiná|a
Korca dozvede|i' Že František Mik|oško
ho navštÍvi|, aby mu oznámi|, Že chce
vycÚvať z kauzy Bezák. A prostredníc-
tvom te|evíznej obrazovky ten istý

Mik|oško sa vehementne zasadzova| za
Bezáka, aké by to vraj bo|o ÚŽasné,
keby sa prípad Bezáka vyrieši| ešte za
oontifikátu Benedikta XV|. A Anton
Srholec dokonca ráta s tým, Že Bezáka
umiestnia v tíme nového pápeŽa.
A akosi podozrivo vzápátí dosta| Bezák
oriestor na duchovné okienko v ne-
kresťanskej te|evízii, kde hovori| o pria-
te|,stve, b|ízkosti, skrom nosti, obetavos.
ti... zrejme zabudo|, Že verejnosť si ešte
památá ako vykáza| svojho predchod-
cu nie|en z arcibiskupského objektu,
a|e ajz mesta, |en Čo bo| vymenovaný
do funkcie. n

Kresťania aj dnes musia bojovať za
kresťanské hodnoty. Viesť nepretrŽitý
zápas so z|om' Aj Benedikt XVl.
poveda|, Že ,,kresťania sÚ vo svete naj-
prenasIedovanejšou skupinou práve
preto, Že nie sú v zhode so svetom, s je-
ho egoistickým a materiaIistickým
chápaním Života...'' To nie je tragédia,
to je štastie.

Eva Zelenayová
šéfredaktorka



Spomínali na Pavla Kalinaia

Žiaci SoU v Bijacovciach si pripomenuli život a utrpenie Pavla Kalinaja. o odovzdávanie památi pod památnou
tabulbu Pavla Kalinaja.

1 Tiete kto bol Pavol Kalinaj? -
V opytala som sa chlapcov, kto-

rí nás v Bijacovciach uŽ čaka|i' K|opiIi
zrak a nikomu z nich nebo|o do reČi.
Pavo| Ka|inaj sa narodi| práve v tejto
obci 14' 1ú|a 1915. otec mu zomre|
v prvej svetovej vojne' Sám bo| dva-
krát ranený v bojoch proti nemeckej
armáde. od 15. aprí|a 1940 pracovaI
na HIavnom ve|iteIstve Žandárstva
v Bratis|ave' odtia|, bo| prepustený
pre podozrenie, Že schováva| Židov-
ských utečencov. Bo| v povstaní a od
1.2'1945 bo| č|enom KSS. od roku
1946 do svojho zatknutia 30.61949
vykonával kance|ársku s|uŽbu na
Miestnom velitel'stve ZNB v Bratislave.
Bo| odsÚdený na trest smrti vo vykon-
štruovanom procese pod|,a paragra-
fov Čepičkovho zákona na ochranu
l'udovodemokratickej republiky. Mal

poskytovať tajné informácie predsta-
vitelbm cirkvi a napomáhať im k váč-
šej opatrnosti.

Politickí vázni ustavične pripo.
mínajú zverstvá bývalého režimu
a nebolo to inak ani 15. februára
201 3, ked' členovia regionálnej po.
bočky PV zPKo Spišská Nová Ves -
Levoča zorganizova|i pietnu spo-
mienku na Pavla Kalinaja. Mal iba
35 rokov ked.ho 17. februára 1951
o 4.55 hod. vyvlieklina popravisko
na nádvorí Krajskej súdnej váznice
v Bratislave a popravili.

Našim cie|bm bo|o najmá stret-
nutie s m|ádeŽou SoU v Bijacovciach,
ktoým sme chceli prib|íŽiť zverstvá
komunistického režimu páchané na
nevinných l,udbch. Na pÓde učí|išťa
nás privíta|a |ng. K|ára Gupová a po-
tom sme si spolu pozreli dokumen-

Foto Mária Dvorčáková

tárny fi|m ,,22 h|áv,,. Žiaci s ve|,kým
záujmom sIedovaIi násiI ie páchané
totaIitnou mocou, ktoré im bo|o
takmer neznáme. Vd,aku si zas|úŽi ria-
dite|, lng. Pavo| Sed|ák s kolektÍvom
pedagogických pracovníkov, ktorí
umoŽniIi stretnutie po|itických vázňov
s m|ádeŽou.

Žiaci pokračovali v pietnej spo-
mienke s po|itickými vázňami po|ože-
ním venca pri památnej tabu|i veno-
vanej Pav|ovi Ka|inajovi. Záver pietnej
spomienky ukončiI miestny farár Vdp.
Jakub Adamec svátou omšou' Doj-
my zo stretnutia sme ešte d|ho rozo-
bera|i na fare s pánom farárom. Jeho
záujem o uda|osti z obdobia neslobo-
dy, o utrpenie |,udí a úprimný vzťah
k po|itickým vázňom nás napIniI
ve|,kou vd,aČnosťou. Pán Boh zao|aÍ.

Mária Dvolčáková

Na schódzi v Pezinku
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Jednou z pých pobočiek, kde sa uŽ uskutočni|a W-
ročná č|enská schÓdza, je rágioná|na poboČka PV ZPKb
v Pezinku. Na stretnutí20. februára 2013 zhodnoti| ičin-
nost organizácie za up|ynu|ý rok. Súčasťou programU
bo|a aj vo|,ba predsedníctva regioná|nej pobočky, vo|,ba
de|egátov na X|. snem, ako aj vo|,ba kandidátov na č|e.
nov predsedníctva PV ZPKO' Svojou Účasťou a krátkym
príhovorom pozdravil účastníkov rokovania zástupca pri-
mátora mesta Pezinok Ing. Ján Čech. Najmá zás|uhou
ústretovosti funkcionárov Pezinka mÓŽe pezinská oroani-
zácia p|nohodnotne rozví1aÍ svoju čínnosť. Ved-eniu
mesta preto vyjadriIi na schÓdzi úprimné pod,akovanie.

Aj napriek vysokému veku Č|enov pobočky a nepriazni
počasia bo|a účasť č|enov ve|,mi dobrá. lda l{ayováNa schódzi v Pezinku. Foto Anton Ma|acký



Zhasloslnko
Po Micha|ovom zatknutí v roku

1953 sa v rodine akoby zastavi| život.
Zhas|o sInko. Nehovori|o sa prečo,
nehovorilo sa ako sa to stalo. Teta so
starou mamou sa oresťahova|i do
svojho domu v Lubici. Bolo to ne-
d,a|eko LevoČe' kde som sa narodi|a.
Často sme bo|i soo|u. Mama navšte-
vova|a rodinu Tomanóczych, ktorá
tieŽ maIa kňaza vo vázení. Váčšinou
spomínaIi na Tisa, Vojtaššáka a -
svojich, plakal i a modli l i  sa. Doma sa
vys|ovova|i tajomné Micha|ove s|ová,
,,keby ma na rezance krájaIi, nepod-
oíšem,,.

Rodina Mrkvovcov pochádza-
la zo Šuňavy. Jej životný št'ýI dik.
tovala kresťanská náuka. Starý
otec zomrel skór' než som sa na.
rodila, ale cez spomienky matky
som si ho celkom dobre vedela
predstaviť. Na svojom dome vy-
vesova! slovenskú zástavu, čo
žandárov za prvej česko-Sloven.
skej republiky provokovalo a pri-
kazovali mu zvesiť ju. Mama čas-
to spomínala, ako sa im postavil:
,,Na svojom dome móžem mať
zavesené, čo ja chcem. Ja som
Slovák, tak tam bude slovenská
zástava,,. Rodina aj inak dodržia-
vala akýsi nepísaný slovenský
úzus, že prvy syn má byt kňazom
a posledný učitelbm. Aj sa sta|o.
obaja mali po nastúpení komu.
nistov k moci Íažký život. Učitel,a Eva Zelenayová

Michal Mrkva v chráme sv. Jakuba v Levoči sobáši woju'neter Evu rod.

Františka prekladali z miesta na
miesto, kňaza Micha!a rovno
zavreli.

AŽ po jeho smrti som sa dozve-
de|a, prečo nič nehovori| o svojom
pobyte vo vázení' Bo| taký čestný, Že
ani závázok vynÚtený váznite|,mi, ni-
kdy neporušil. A ten spočívaI v tom,
že oreoustení vázni nesmeIi hovoriť
nič o svojom váznení. Iba ošetrujÚci
|ekár vede|, Že v Leopo|dove počas
vyšetrovania prekona| mozgovú mÍt-
vicu. Bo|o mi ve|,mi |,Úto, ked, kňaz
v jednom bratislavskom kostole ne-
oriamo odmieto| ods|ÚŽiť sv' omšu
za Micha|a Mrkvu. Predpok|adám, Že
to zobral politicky, lebo mal vel'mi
b|bky vzÍah s po|itikmi z SDKÚ
a KDH. NuŽ čo, pripomenu|o mi to
Micha|ove s|ová' ked, sa hovoriIo
o kňazoch, porušujÚcich s|,ub čistoty
a revo|tu veriacich, Že oni k takému
kňazovi do kosto|a chodiť nebudÚ.
Hovorieva|, mod|ite sa za dobých
kňazov' do kosto|a nechodÍte kvÓli
kňazovi, vaša viera nespočÍva na
viere v kňaza, a|e na viere v Boha.

Michal boI kňaz pevný v po.
stojoch k Bohu a národu. Za jeho
najvážnejší trestný čin považova.
la obžaloba vymenovanie za ge-
nerálneho vikára Spišskej diecé.
zy. Preto ho komunistický režim
odsúdil na 12 rokov vázenia.

ThDr. Michal Mrkva po návrate
z vázenia v roku í96o. Foto archív

\ lomto roku uplynulo
V 60 rokov od posled-

ného' tretieho zatknutia
kňaza, profesora teológie
v Spišskej KapituIe ThDr.
Michala Mrkvu (1900-
1970). Bol najstarším bra.
tom moiei matky. V rodine
boli štyria chlapci a dve
dievčatá. Druhá Michalova
sestra Mária sa nevydala'
bola mu gazdinou na fare.
Prečo to spomínam? S te.
tou Máriou som dvakrát
navštívila Michala vo váze.
ni, Íaz v Mírove a potom
v Leopoldove, ale takmer
nič si z toho nepamátám.
Bola som diet'a' dá sa na.
mietať' ale na iné obdobia
prežité s Michalom z det.
ských čias si památám
vel'mi dobre.

Fara na Krivej, odkial'ho odviedli,
bo|a na kopci a vied|i k nej kryté
schody. obk|opova| ju sad s vče|i
nom, záhrada kvetov a ze|eniny.
Stará mama s tetou sa o ne Vzorne
stara|i. Micha| o vČe|ín. Rád si ma do-
beral ob|ečený do ochranného ode-
vu. Na oravskú faru do Krivej sme
s mamou chodievaIi často a na dIhší
čas, ako vravieva|i dospe|í, na Zmenu
vzduchu. Nechápa|a som ten rešpekt
aj b|ízkych príbuzných voči Micha|ovi,
Iebo bo| to síce riadne urastený
ch|ap, a|e |áskavého správania. Ma|
rád humor a ajjeho písomne zazna-
menané spomienky ním sršia.
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Hromjákovú a ženícha Rudolfa Zelenaya. Foto archív



Desat'roěný vodca Ta rn óczv
Študentky Gymnáziá,v Novákoch,

Kristína Tarnóczyová a Danie|a škad-
rová v ško|skom roku 2008/2009 v rám-
ci stredoškolskej odbornej činnosti
prostredníctvom Arpáda Tarnóczyho
a Martina Hagaru prib|ížl|i dobu
komunistického teroru. Prinášame
skrátený príbeh Arpáda Tarnóczyho,
ked'sa ocito| v osíd|ach ŠtB.

,,VychádzajÚc aj z genetiky som ma|
mentá|ne predpok|ady s vodcovskými
vlohami a societa, v ktorej som sa pohybo-
va| to aj rešpektova|a. No po nástupe
komunizmu sa všetko zmeni|o. Kedže je
moja rodina aristokratického pÓvodu, auto-
maticky bola povaŽovaná za zhubnú Časť
spoIoČnosti.

..'hned, po vojne vznik|i I,udové sÚdy _

Wbory. Bo|i to inštitÚcie, ochotné sÚdiť kaŽ-
dého, kto niečo mal a konfiškovať to V pro-
spech a V mene |,udu. Takýmto spÓsobom
priš|a moja rodina o mnohé majetky. Pod
hes|om triedneho boja likvidova|i prevaŽnú
časť inte|igencie a budova|i nové a nové
aparáty a inštitÚcie v skrátených kurzoch.
(...) Casť informovaných a uznávajÚcich
demokraciu bo|a principiá|ne proti tejto
anarchii a konkrétne vtedy vyniko| aj mÓj
osobný prejav voČi Červenej moci.

Nqjmladší vodca
V roku ,l946 som býva|s dvoma brat.

mi (dvanásťročný Ladis|av a deváťročný
Anton) matkou - vdovou Magda|énou, sta-
rou matkou Máriou a sestrou starého otca
Teréziou. Stará matka z rodu Majthényi
(Diviackovci z Mojthyina a Motešíc) bola
oznaČená za pos|ednÚ baštu feuda|izmu
a pos|úŽi|a ako terČ tiskroČného vykorisťo-
vania pracujúceho |,udu. MÓj počin _ pred-
vo|ebné.|etáky _ mi uŽ |en dokres|bval
kádroý pÓvod a dopredu ma zaradi| medzi
tých, ktorym sa nedoporuČova|o Žiadne
štÚdium a |en protekČné odborné robotníc-
ke vzde|anie' Toto všetko som si aj napriek
svojmu veku uvedomoval a konal som
preto tak, Že som medzi mojimi spo|uŽiak-
mi a priate|,mi zaČa| organizovať odboj proti
komunizmu.

organizácia s krycÍm názvom Cierna
dýka bo|a páťč|enná a ja som v nej bo|
najm|adší. Č|enmi bo|i Martin Hagara,
(12-ročný), Anton Štanga (1 1-ročný), V|adi-
mír Reiter (12-ročný) a mÓj starší brat

Ladislav (12-ročný). (...) Táto skupina maIa
spojenie na podobnú skupinu v Prievidzi
s názvom Žfta o1ika. Činnosť týchto skupín
spočíva|a vo výrobe a distribúcii protiŠtát-
nych |etákov, prípadne v organizácii drob-
ných sabotáŽí. No h|avnou náp|ňou sa sta|o
vymieňanie zásielkoých adresných dok|a-
dov na vagónoch. Skupina bo|a odha|ená
a obvinená. Všetci č|enovia bo|i odsúdení
v priemere na 6 a viac rokov, ale trest im
bo| zníŽený na po|ovicu zdÓvodnením, Že
neš|o o triednych nepriate|,ov, kedŽe boli
vedení 1O-ročným ch|apcom, mnou.

Arpád Tarnóczy pred leopoldov.
skou váznicou. Foto V|astimiI Morávek

KedŽe moje a Ladis|avove predpoklady
na ziskanie vzdelania resp' s|obodného Ži-
vota bo|i nu|ové' h|,ada|i sme riešenie v Úte-
ku na Západ. A|e nasadený prís|ušník ŠtB
a SIázy Zimmerman, ktoý maI rodinných
prís|ušnikov v Lehote pod Vtáčnikom sa po-
nÚko| našej tete Amá|ii, s ktorou chodil do
školy, Že on, ako obyvatel,rnichodného Ne-
mecka nás prevedie do západného Ber|ína.
Samozrejme na hraniciach v noci v januári
1950 nás zatk|i a uvázni|i a po prib|iŽne
mesaČnom vyšetrovaní sme bo|i s bratom
odsÚdení za velezradu, spo|čovanie sa
s cudzímt mocnosťami proti l'udovej demo-
kracii, organizovanÚ protištátnu činnosť
a iné, vtedy obvyk|é de|ikty. Rozsudky na
uváznenie na osem rokov na návrh oroku-
rátora napriek mÓjmu veku (nema| som
ešte ani 14 rokov) bo|i uznané a bo|i sme
zaradení do kategÓrie ťaŽkej vázby, t.j.
ťaŽkých otrockých prác v Litoměřiciach a na
Pankráci. Tu vázňov pracovníci StB rozoz-
návali pod|'a pasiek: bie|e patri|i politickým
vázňom, ze|ené kriminá|nikom. Nás|edne
po odsÚdení nás s radosťou zatvára|i do
cie| s vrahmi a násiIníkmi.

Pravdepodobne po nejakej kontrole
spisovej agendy bo| mÓj trest upravený
a po šiestich mesiacoch som bo| prepuste-
ný ( ) BohuŽia|,, moja s|oboda trva|a len
štyri mesiace V ten istý rok,25' decembra
1 950, pri vianočnom obede som bo|
zatknutý Štátnou bezpečnosťou' Bo| som
vyšetrovaný ŠtB Nitrianskeho kraja v Nitre,
ktorá pracova|a pod vedením krajského
náče|níka Fi|ana. Tam mi pripravi|i vyšetro-
vaciu vázbu s psychickým a fyzickým muČe-
ním' Vši, ploštice, šváby...patriIi medzi
vyšetrovacie metódy a psychické |ámanie.
Ked,sj k tomu predstavíte horiace noviny
v ho|ých rukách .'bitie obuškami, a|ebo
hociČím, čo bolo poruke, a to váčšinou ce-
|ým ko|ektívom vyšetrovate|bv'

Ghvílfu na slobode
K miernejším metódam paili|o nieko|,ko-

hodinové státre če|om k stene bez pohybu,
priČom som sa muse| nosom dotýkať stude-
ného mÚru. Zákazy chodi'ť" na potrebu...k|a-
denie ceruziek medzi prsty, ktoých st|ačením
doš|o k vykÍbeniu prstov, V ktoných som
potom musel nieko|,ko hodín drŽať písací
stroj '.Kačací pochod na poschodia a spáť do
vyšetrovacích ciel, čo bo|i tmavé betónové
miestnosti bez okien.'.Samozrejme s myša-
m i, potkan m i...Vyšetrovate| ia neprerušova| i
uisluch ani ked' som bol v bezvedo-
mí'..V zime ma|i na bezvedomie jednoduchý
z|epšovák oni, samozrejme tep|o ob|ečení,
pootvára|i okná, a mňa polomitveho a zbité.
ho na zemi obliali studenou vodou, aby mo-
ho| v.ýs|uch pokračovať... Neh|,ade|i na to, Že
14+oČný ch|apec nieko|,kokrát preberaný
z md|Ób, oblievaný studenou vodou v zvrat-
koch a v|astných sekrétoch uŽ nev|ádze ani
dýchať' Vede| som, kedy sa b|íŽi koniec vyšet-
rovania. Pod|,a intenziý nácviku r4ípovedi na-
písaných piacóvníkmi Štg a|ebo poradcami
NKVD. Ma|i metódy dokona|ejšie od gestapa
_ úp|ná absencia hygieny, hlad a d|hé, h|avne
nočné ýsluchy, ktoré ma|i za ú|ohu z|omiť
morá|ku a charakter dopredu odsúdených.
Paradoxom bo|o. Že ich vyšetrovanie bo|o
upriamené na činnosť v termínoch, kedy som
bo| uváznený v Litoměřiciach a v štátnej váz-
nici na Pankráci. Počas štátneho súdu, sa na
moje šťastie zisti|o, Že v čase, ked'som ma|
konať protiŠtátnu činnosť, ku ktorej som sa
po trojmesaČnom mučení prizna|, bo| som
vázňom v Českei reoub|ike.,,

t '
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Závereěná reě
Arpáda Tarnóczyho v NR.SR k návrhu zákona

o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu.
V marci 1996, po pý raz po roku 1989, pos|anci

slovenského parlamentu rokovali o nemorá|nosti a pro.
tiprávnosti komunistického režimu. Návrh zákona
predložiI do par|amentu vtedajší poslanec NR sR Arpád
Tarnóczy (HzDs). Jeho záverečnú reč prinášame v p|nom
znení.

,,Z diskusie som získa| dojem, Že ve|,a z nás pod|,a po|itickej
orientácie uŽ prišlo pripravených do tejto sá|y s rozhodnutím,
Že si nedali prácu počúvať či uŽ moje Úvodné slovo, a|ebo ne-
odkontro|ova|i si pred|oŽené zmeny, ktoré sme proti pÓvodné-
mu návrhu zákona prepracováva|i niekol'ko dnív ústavnopráv-
nom uibore a pod ktoým autorstvom by sme moh|i podpísať
aj vás, pán Čarnogurský. Vaše s|ová, Že pokial,váš návrh záko-
na nebude prijatý, budete h|asovať a prijmete náš návrh zá-
kona, si památám a vychádzaI som z toho aj pri tom, ked,som
potvrdzova| svoju vÓ|,u. A v úvode som tieŽ poveda|, Že sme sa
neš|i radiť do k|ubu, Že Brňák a Tarnóczy s'Konfederáciou po|i-
tických vázňov vyuŽi|i svoje právo ako pos|anci a predk|adajú
tento návrh zákona na odsÚdenie minulosti a vÝstrahu ore bu-

A. Tarnóczy. Foto Eva Ze|enayová

dÚcnosť, ako memento, aby sa niečo, Čo uŽ tu bo|o, nemohlo
opakovať. Tým odpovedám aj vám, pán Kováč, pretoŽe ste
hl,ada|i vetu, a|ebo tÚto myš|ienku, túto ideu, a tá je predsa
|eitmotívom ce|ého mnou pred|oŽeného návrhu zákona'

NepovaŽujem tento návrh za akt pomsty, a|e za zhodnote-
nie určitého obdobia a podie|u konkrétnych |,udl či systému,
ktoý vytvori|i; mechanizmov, ktoré k tomu pouŽíva|i, pretoŽe
nič - ako som uviedo| _ podobné svet nezaŽi|. Pad|i tu
nieko|,kokrát s|ová nacizmu a fašizmu, a|e |en obyčajné Čís|a,
tnventúra obetínám povie kto viac a čím je to.

(Pokraěovanie na 14. stranel

V rokovacej sá|e parlamentu. Na snímke vpravo

Budešěi nebudeš zákon o lll. odboii?
lDokoněenie z 3. stranv|

Takto sÚstredene a cie|,avedome
zvidite|,ňovať KPVS a nie jednot|ivé frak-
cie strán v našej konfederácii. Áno, stra-
ny a hnutia, ktoré majÚ vo svojom
programe podporu po|itických vázňov
a hlavne ju aj aktívne vykonávajÚ, treba
Zviditel,niť, a|e na druhej strane treba
poukázať aj na tie strany a hnutia, ktoré
|en cez prázdne a p|ané reči dek|arujÚ
svoju podporu v predvo|ebnom období.
Určite nám ešte dobre funguje pamáť
a I'ahko si ich identifikujeme z predvo-
lebného obdobia'

A ak to porovnáme so skutkami, čo
to zasa vidíme?

Politikárěenie
V našom oar|amente sa zákon o |||.

odboji dostal zasa na prerokovanie vo
ýboroch. ZázraČná metóda pre|ievania
podpory tohto zákona sa Zasa prejavi|a.
Tentokrát navrhujÚ prerokovať zákon
pos|anci opozičného KDH a nedostáva
sa mu podpory v koa|ícii. A v koa|ícii sa
mu nedostáva podpory (tak isto ako
v minu|osti) ani od takých pos|ancov,
ktorí sú sami po|itickými vázňamí. Situá-

cia sa teda opakuje a po|itický vázeň Ča-
kaj na rozuzIenie zákuIisnej poIitiky
a po|itikárčenia par|amentných strán! Je
to uŽ nechutné'

Podpredseda Demokratickej Únie
S|ovenska Ján Budaj na t|ačovej besede
po zasadanípo|itického uýboru DÚ po-
veda|, Že nevy|uČuje, Že sa DÚ bude za-
oberať otázkou odškodnenia a rehabiIi-
tácie tých, ktorí bo|i zo štátnej správy
prepustení z politických dÓvodov. (Ná-
rodná obroda 25'4.1995.) otázkou po-
stihnutých po|itických vázňov z obdobia
tota|ity sa r,nýbor nezaobera|. A pravde-
podobne k podpore zákona o |||. odbo-
ji v NR SR sa po|itický uýbor DÚ ani ne-
dostal. Akoby sa aj mohol? Jednak sku-
točné tota|itné časy 50. rokov nezaŽi| na
v|astnej koŽi ako my. A jednak rozhodo|
sa vyuŽiť sÚčasné Zmeny na v|astný po|i-
tický kapitá|?| Je smutné, ked,sa upred-
nostňuje po|itická prís|ušnosť pred od-
bornosťou, a|e naša odbornosť a demo-
kratické presvedčenie nevied|o v Čase
tota|iý |en k vyhadzovom Z práce. Nás
jednbducho presunuIi do vázníc, uráno-
qých baní, kameňo|omov a pre mno-
hých z nás cesta skonči|a aŽ na šibenici.

Teda opáť jeden politický subjekt par|a-
mentu poda| ruko|apný a presvedčiyý
dÓkaz ,,záujmu,' o po|itických vázňov.
Ved, prečo aj nie' Je po volbách a do
d,a|ších vo|ieb ešte netreba vo|ičov ohIu-
povať medoými motÚzmi, hovoriť
o záujme a potrebe aspoň morálnej
rehabiIitácie po|itických vázňov.

Ak si to zhrnieme' tak má vÓbec
niekto záujem o zákon |||. odboja? Záu-
jem o morá|nu rehabi|itáciu po|itických
vázňov a odsÚdenie komunizmu, alebo
prvoradé sú zasa |en po|itické záujmy
strán a hnutí? Poskytne nám odpoved,
zasadnutie parlampntlrr? Čo si mys|íte,
bratia a sestry? ]" Ánton Ma|acký

P.S. Článok Rntona Malackého vy.
šie| v čase, ked'sa v NR SR preroková.
val návrh zákona o protiprávnosti ko.
munistického režimu. Bo| prija{ýv mar-
ci 1995. Po|itickí vázni v tom čase tvorili
jednotnú organizáciu a až po sneme
v roku 1999, na ktorom prijali novtý ná.
zov Zváz protikomunistického odboja,
sa časť b|ízka KDH odčleni|a a prisvojila
si staný názov. Anton MaIacký bo|
v tom čase podpredsedom KPVS.
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Subieftom deiín ie národ
SIováci, ako koIektívny subjekt,

vstÚpiIi na javisko moderných dejín
v revo|úcii 1848/1849. Zideo|ogizova-
né dejiny nás však kritizova|i, Že sme
uŽ vtedy nestá|i na správnej strane.
Neš|i sme s mad,arskou revo|Úciou' ale
proti nej' V októbri191B sme ko|ektív-
ne vy.1adri|i vÓ|,u Žit s iným národom,
dokonca Za cenu straty v|astnej tváre
a v|astného mena'

V pre|omovom období rokov
1938/1939 sme dosiahli uznanie svojej
národnej a štátnej identity. No neob-
jektívni posudzovatelia dejín nám opáť
vyčítajú, Že sme stá|i na nesprávnej
strane. Aká je teda reá|na zásada prí-
činnej sÚvis|osti javov s|ovenských de-
jín? Je ním dobro národa. Naše osob-
nosti a naše e|ity kona|i a rozhodova|i
tak, aby zabezpečiIi národu jeho preŽi-
tie v extrémne ťaŽkých geopo|itických
podmienkach strednej EurÓpy. Je pri-
rodzené, Že sme nemohIi stáť na stra-
ne toho, kto ohrozova| naše národné
bytie, pot|áča| nás, popiera| našu exi-
stenciu ako národa. S|ovenské dejiny
preto musia rešpektovať zásadu, Že
h|avným subjektom s|ovenských dejín
je s|ovenský národ' |ba ich skÚmanie
z tohto poh|,adu mÓže byt objektívne.
Mnohí sa však dodnes drŽia oresved-
čenia, Že subjektom s|ovenských dejín
v 20. storočí boIo ČeskosIovensko
a nie s|ovenský národ. Žia|,, pri takých-
to názoroch treba vážne pochybovať
o objektivite ich vedeckého 47skumu,
hoci sa to deje aj v inštitÚciách, ktoré
by maIi byt h|avnými pracoviskami pre
spracovan ie slovenských dejín.

Pravdu treba hlhdať
objektíVni historici upozorňujÚ, Že

napriek existencii totaIitných reŽimov
20. storočia, resp. absoIutistických
a despotických monarchií v b|ízkej aj
d,a|ekej minu|osti (staroveký Egypt, ani
Rímske impérium nebo|o par|ament-
nou demokraciou!) štáty nemoŽno de-
finovať iba ideo|ogicky a pod|,a formy
štátneho zriadenia. Výs|edok ||. sveto-
vej vojny, ktorý sa prezentuje ako:
ideo|ogické víťazstvo určitých hodnÓt,
nemÓŽe p|atiť v dejinách nemenite|'ne
a trva|o, hoci právne dÓs|edky ešte

doznievajÚ. Triezvy poh|,ad na dejiny si
vyŽaduje objektivizáciu všetkých proce-
sov. Naprík|ad z|očiny proti l,udskosti,
ktoré bo|i oprávnene vyčítané Nemec-
kej rGi a jej spojencom, sa objektívne
vyskytovaIi na obidvoch bojujúcich
stranách, ako to v kaŽdej vojne, Žia|,,
byÍva. Pred tribuná|mi s vojnolnimi z|o-
čincami ma|i stáť nie|en tí' ktorí bo|i
zodpovední za genocídu Židov, a|e aj
tL čo daIi príkazna ne|,udské bombar-
dovanie civiIných objektov (napr.
DráŽd,any) a pouŽitie atómovej zbrane,
|ebo iš|o o závaŽné z|očiny proti
|,udskosti. V dejinách nemÓŽe pIatiť
zásada, Že iba ví,ťaz vojny má pravdu.
Pravdu treba h|,adať a nájsť'

EmancipaČný proces s|ovenského
národa bo| v dejinách spojený s roz-
manitými ideo|ógiami (v roku 1938-
1939 s ideo|ógiou HSLS, v roku 1968
s ideo|ógiou obrodnej KSČ a 1992-
1993 s polit ikou HZDS), napriek tomu
jednot|ivé kroky v našej národno-štát-
nej emancipácii nemoŽno ideo|ogizo-
vať. Je to neorofesionálne.

Minulosť je nezvratná
NemoŽno sa dištancovať od minu-

losti. Tá je nezvratná. S|ovenský štát
bol historlckou realitou. Nevznikol ako
výs|edok vojnor4Ích operácii' Vzniko|
ako dÓs|edok vtedajšej geopo|itickej
situácie a dip|omacie. Nevzniko| ná-
hodne. VznikoI ako výsledok dvad.
saťročného cie|.avedomého hnu-
tia za autonómiu Slovenska (!).
Ce|ý tento proces maI gradáciu
a v marci 1938 senátor za HSLS Karo|
Meder|y predloŽiI senátu českos|oven-
ského Národného zhromaŽdenia ná-
vrh na riešenie vzťahov medzi Slovák-
mi a Čechmi. Tento návrh HIinkovej
slovenskej l'udovej strany predpokladal
uznať Ústavnoprávne S|ovákov Za oso-
bitný národ, prijať norryÍ jazykor,ni
zákon, zabezpečujúci abso|Útnu rov-
noprávnosť sIovenčiny s češtinou,
ustanoviť v zmys|e Pittsburskej dohody
sIovenský parIament, zreformovať
vnÚtorné hranice krajín so zrete|bm
na priČ|enenie Moravského S|ovenska
k s|ovenskej autonómii a uskutočne-
nie školskej reformy s uvedením

kresťanských zásad do vyučovacích
osnov všetkých škÓ|'

Rok pred vznikom l. Slovenskej re-
publiky 21 . marca 1938 poslanec Jozef
Tiso v praŽskom par|amente odmieto|
fikciu čechoslovakizmu s|ovami: Štát.
na politika móže byt úspešná iba
vtedy' ked,vychádza z reality a ne.
zamieňa si reálne možnosti s fik-
ciou. osobitosť slovenského ná.
roda je realitou a z tohto vyplyva
právo Slovákov na politickú auto-
nómiu. Netreba nikomu dokazovať' Že
optimá|nou formou poIitickej auto-
nÓmie je samostatný štát.

Nechcieť samostatnosť?
Ked, sa na os|avách 20. uiročia

podpísania Pittsburskej dohody 4. - 6.
júna 1938 v Bratis|ave zúčastni|o vyše
stotisíc S|ovákov, Andrej HIinka na
otázku, či si S|ováci Že|ajÚ samostat-
nosť, odpoveda|: Je na svete taký ná-
rod' ktoý by nechcel byt samostat.
ným? Aké riešenia sa nám ponÚka|i?
Nemecký kance|ár Ado|f Hit|er 12. sep-
tembra 1938 v Norimbergu protestoval
proti neznesite|,nému Út|aku tri a po|
mi|ióna Nemcov v ČSR. ttit|erovi sa oo-
dari|o získať sudetských Nemcov. Pod-
predseda HSLS Jozef Tiso 6. októbra,l938 zvo|aI do ŽiIlny č|enov výkonného
uiboru HSLS, ku ktorým sa pripoji|itak-
mer všetky po|itické strany pÓsobiace
na S|ovensku a podpísaIi vyh|ásenie
o autonómii S|ovenska' PraŽská vláda
toto vyh|ásenie prija|a a Jozefa Tisa me-
nova|a za ministra pre správu S|oven-
ska, neskÓr predsedu autonÓmnej
v|ády. Ado|f Hit|er, po|ítik, ktoý vtedy
rozhodoyp| 0 strednej Európe, pozvaI
13' marca 1939 Tisa do Ber|ína a , l4'

marca ] 939 S|ovenský snem vyh|ási|
S|ovenský štát' Tento štát vzniko| |egá|-
ne, no zanikoI ne|egá|ne pod čiŽmou',os|oboditel,a,, - ve|,moci, ktorá presa-
dzova|a reŽim tota|itnejšL aký bo| v Ne-
mecku. Komunizmus bol pre S|ovákov
zhubnejší ako nemecký nacizmus.
Tyranský reŽim odstráni| aj zvyšky
demokracie a slobody. Nekontrolova-
te|,nÚ perzekúciu up|atňova| proti svo-
jim občanom viac ako štyridsať rokov.

Peter MuIík



Akoby sa to nikdy nestalo
Sedím za sto|om a'rozmysl'am, ako mám

vlastne začať. Nie som majster pera, čo ie ve!'.
ká škoda, ale i tak si vám dovo|,ujem napísať
pár riadkov. Narodi|a som sa v roku 1969,
práve v tej smutnej a temnej dobe, kedy sa na.
ši rodičia a prarodičia bá|i rozprávať o tom, čo
bo|o. Aj naša generácia žiIa ako ,,ovečky v ko.
šiari'' a na ško|ách nám vstrekovali presné
dávky o komunizme.
No, a|e spáť do našich čias. Prečo vám vlastne píšem? Do

rúk sa mi za zu|áštnych okolnostídosta|, v|astne dosta|i vaše ča-
sopisy ,,Svedectvo,'' Nikdy predtým som o vás nepoču|a. Zrazu
tu bo|i fi|my ako ,,Černí baroni, Pe|íšky,, a ve|,mi smutný seriá|
s u/bornou herečkou |vanou Chý|kovou ,,Příte|kyňe z domu
smutku,,. A|e aŽ vaše Svedectvo mr skutočne otvorilo oči a srd-
ce ma bo|í ked,čítam a čítam a nevychádzam z údivu' Mám
prečítané Svedectvá zroku 199] a teraz práve čítam Svedectvá
z roku 2004' C hcem ce|ej redakcii pod,akovať a zaŽelať ve|,a Ús-
pechov vo vašej ÚŽasnej práci, ved,vy nám predk|adáte našu
smutnÚ minu|osť, minu|osť nášho národa, kedy boli mladí |,u-
dia, ktorí chce|i Žiť, milovať, niečo vybudovať, ma|i svoje sny,
|ásky a odrazu bo|i odv|ečení niekam, odkial, nebo|o návratu.
Ked,čítam ,,Čitate|,sko fórum,,. a|e vlastne ce|ý časopis, tak p|a-
čem. PretoŽe človek ako taký strati| V tej Strašnej dobe svoju
hodnotu a bo| ponŽený a trápený' Tie príbehy z gu|agov a Já-
chymovských baní sú pre mňa katastrofá|nym poznaním.
HIboko sa sk|áňam pred l,ud,mi, ktorítoto hrozné peklo preŽi|i.

Vaše časopisy sa mi dostali do rÚk vd,aka mÓjmu priate|bvi.
ktoý ma zoznámi| s jeho rodičmi, ktorísi týmto pek|om preš|i.
Pre mňa sÚ to r'ninimoční |,udia, starost|iví a obetaví rodičia
a kresťania do híbky duše. Nikdy, ani v tých najťaŽších chví|,ach
nestrati|i svoju vieru a |ásku k v|asti a rodine. Tak, ako je to na
prednej strane Svedectva: Stratili majetok, stratili slobodu, ale
vd,aka Bohu nestratiIi vieru a to im dáva|o siIu wdrŽať.

Ďakujem Jánovi Madárovia pani Helenke Madárovej
zo Sečovskej Po|ianky za to, že sú, že majú srdcia ako pe-
ceň voňavého chleba a nad'alej svoju lásku rozdávajú, aj
napriek dobe, ktorú prežlli. Ve|.a som sa od nich dozve-
dela o tej hroznej dobe a ve|,a z vašich Svedectiev. Pán
Madár ma nad'a|ej zásobuje vašimi vr.ftlačkami, posiela
mi ich do zahraničia a cez zimu, ked'prídem k nim' teším
sa na večery, ked'sedíme v tep|učkej kuchyni za stolom
a pri vínku mi rozpráva tie príbehy' ktoré sú pre mňa
akoby z iného sveta. Akoby sa to nikdy nestalo. A|e ono
sa to sta|o a ja verím a dúfam' že tak, ako to preniesli oni
na mňa a je to Vo mne, tak to ostane aj v tých druhých
a my nikdy na to nesmieme zabudnúť. Na záver chcem
ešte raz ce|ej redakcii pod,akovať za to, že nezabúdate
na |'udl ktorí si v tej dobe prešli skutočným pek|om.
Pretože pravda je, ako poveda| JUDr. Jozef Kašický:
Štoaitje |.ahko' pomáhať už ťažšie!

Adriana Vidová (|lachkál
Lehota ood Vtáčnikom

Vítajte, slávni bratia, svátci z nebies ýšiny!
Kristovou blahozvesťou ste naplňali naše dejiny,
Dedovia naši bez Boha a písma mrelislepi inemÍ,

v pohanských putách udupaní k zemi.
Váš vrúcny hlas o Božej láske po slovensky

uchvátil duše dedov, dediny i viesky.
S pokornou vďakou skláňali sa - história svedči -

za slovenské písmo, za Bibliu v rodnej reči.
Slnko viery kriesilo náš národ k Božej sláve,

ožila Nitra, Devín aj l,ud v Bratislave.
Vznešené vyznanie a prosby ,,otčenáša,,

dvíhali ducha l.udu, až sa k hviezdam vznáša.
Rastislav, Ívátopluk, v mocnej riši kráI,.,

Duch národa zo studne viery múdru silu sal,
prebrodil riavu tisícročných bied i potopy,
dnes náhle vstal rúči a svieži v srdci Európy,

Pozrite, prosím, svátí bratia, na zástupy vikol,
k zrodeniu svojho štátu náš Iud sa svorne zomkol.

Dnes nadšené nám tIčú srdcia ako zvony,
jasotom spieva l,ud, slávne Vás vítajú milióny'

Zrazu nás objal vánok tisícročia.,.
Ludia od Tatier k Dunaju šťastné slzy v očiach,

Tu svátí bratia dojímavo vravia: Milí Sloveni,
všetci sme Božou láskou spojeni.

]ežiš Kristus dal život za nás. To snáď nie je dosť?!
Žial,, mnohých zviera v drápoch temná neprávosť.
Lstiý duch ZLAvás podlým klamstvom premáha.

Tu naša pre vás úpenlivá ýstraha.
Pálčivé krivdy z vašejvlasti o pomoc z neba žadonia.

Vás neburcujú ostré hlasy svedomia?
Pradedom vašim hlásali sme vieru a lásku,

nesmiete ju zradiť nikdy!
Slúžte Bohu a národu a zmarte krivdy!
My u vás vtedy nel,utovali.;m.e obete,,,,J| g vgě v.cu!| , ,É' u.vvc,l l./5l I !9 vl,ele'

okovy, zdravie, kru i život. To vy neviete?oKovy, zqrawe, Krv I ztvot. to vy nevtetel
Proti nám závisť, pomsta, zloba zdvihla zradnú hať,
Ien s Božou pomocou dokázali sme peklo premáhať,

A aÁIa diý víchor času dolu dolinami,..v v r r a  r g r r r r , . .

MiIí íloveni, chcete žiť šťastne vo Večnosti s nami?
Priama cesta v bratskej zhode spiecha k Bohu

pred vami, pomáhajte biednym Iuďom
srdcom irukami.

*!tÍiiulg Homo|a
na počesť 1 150. jubi lea príchodu

sv' Cyrila a Metoda k našim predkom
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Bili ich do pomáteniasa
obec Dlhé nad Cirochou

v okrese Snina má písomne
doloženú rímskokatolícku far.
nosť už z prvej polovice 14.
storočia. V iÚli 1945 sa miest.
nym farárom stal tridsaťtri.
ročný kňaz Ján Tomko. Ako
uvádza tozeÍ Gumenický
v publikácii lludová vzbura
v Dlhom nad Cirochou, pokus
o hodnovernú rekonštrukciu
udalostí z júna 1949 v čase
sviatku Božieho tela je dnes
už do značnej miery sťažený.
,,Pravdepodobne už nebude
možné zistit,' či miestny kňaz
oboznámil svojich farníkov
s pastierskym |istom' ktoný sa
mal v kostoloch čítať práve
počas sviatku Božieho tela
alebo či bol prinútený list
odovzdať štátnym orgánom'',
píše Gumenický. No dá sa
predpokladať' že Dlžania' tak
ako v iných obciach a mes-
tách' rátali so zatknutím svoj.
ho kňaza.

Potvrdil nám to aj pos|ed.
ný žijúci účastník vzbury Ján
Petro. Narodil sa 18. decem-
bra 1925 v Dlhej nad Ciro-
chou. Mal 23 rokov a pár me.
siacov, ked'mu udalosti v de-
dine celkom zmenili život.
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Novomanželia Petrovci.

Kol.ko vás bo|o detí?
Iba ja a sestra. Rodičia bo|i ve|'mi

náboŽní. Vychováva|i nás v rímskoka-
to|íckei viere.

Foto archÍv

Po skončení vojny ste mali len
20 rokov.

Áno, a|e ešte cez vojnu, v rámci
mobil izácie, som bol povolaný do
|evočských kasární. Tam som abso|-
vova| 4icvik a ma| som byt nasadený
na front. No prišie| koniec vojny
a pos|a|i nás domov. Potom v októbri
som narukova| na zák|adnÚ vojen-
skÚ s|uŽbu, . i

Znova na vojenčinu?
Áno' r iadne na zák|adnÚ vo-

jenskÚ s|uŽbu.
Na dva roky?
Nie, bo| som pustený skÓr, ako

Živite|, rodiny' Pracova| som na na-
šom hosoodárstve. To sme uŽ ŽiIi iba
s matkou. Dva roky po vojne som sa
oŽeni|.

A pomaly ste vstupovali do
družstva?

Nie. U hás zakladaIi družstvo aŽ
v roku 1958' Ja som však nikdv

Ján Petro (v!'avo) a lng. Ján Kníi starosta obce v Dlhom nad Cirochou.
Foto Mária Dvorčáková



nepodpíSaI VStUp do družstva' KvÓ|i
tomu ma prenasledova|i, ustaviČne
nás doma navštevovali po|icajti,,vždy
na mňa nieČo naš|i, trestaIi, po-
kutovali.

Zobral ivám majetok?
Ano, pÓdu. Zvieratá nám nechali.

Váčšinou kravy, prasatá, ako na hos-
oodárstve.

Ako ste ich uživi|i' ked' ste
nemal ipódu?

SnaŽi| som sa nakosrť, kde sa
dalo.

V roku 1947 ste sa oženi|i,
o rok sa vám narodil syn. A o d'al-
ší rok vás odsúdili za účasť na l,u-
dovej vzbure. Na trest odňatia
slobody na jeden rok, nepodmie-
nečne. Bo| to jeden z najvyšších
trestov. Za čo? čo sa sta|o v sobo-
tu 25. iúna 1949 vo vašej dedine
a čo nasledujúcideň?

V sobotu sa dedinčania dozvede-
Ii, Že na faru sa dostaviI vtedajšípred-
seda okresného národného r4iboru
v Snine |van Prokipčák s tromi d,a|šími
pracovníkmi, aby miestnemu farárovi
oznámil zákaz púte do Belej nad

Z rodinného albumu: Spomienka
na prvé sv. prijímanie dcéry Janky.
Na snímke s matkou. Foto archív

Cirochou' Ma|a sa konať v nede|,u
26. júna. Medzi |,ud'mi sa však roz-
nies|a správa, Že farár Ján Tomko
mÓŽe byť zaistený. Ak by k tomu do-
š|o, ma|o sa zvoniť ako pri poŽiari.
Preto farníci sa ziš|i pred farou a za-
ča|i ju stráŽiť. oko|o 22.30 skutočne
priš|o s|uŽobné auto so zhasnutými
svet|ami. Zastalo pred farou a vystú-
piI z neho okresný ve|ite|,Zboru ná.
rodnej bezpečnosti v Snine poručík
Ján Rákoczy. Vošie| na faru, kým
ostatní dvaja prís|ušníci, ktorí priš|i
s ním, Štefan Kopťák a Štefan Čor-
ňák, zostaIi v aute. odrazu začaIi
zvoniť ZVony a pred faru priš|o oko|o
500 |,udí, aby bráni|i svojho kňaza.
A potom sa to zača|o. Bo| som tam.

Čo sa začalo?
Kňaza síce nezobra|i' a|e bitka

bola.
Prečo?
Lebo ked, ve|ite|' vošie| na faru,

všetci uveriIi tomu, Že ho idú zobrat.
A strh|a sa bitka. Ked, ve|itel 'vošiel
dnu. |,udia zaČa|i na tých dvoch
Útočiť. Bo|a tma' nepamátám si to
presne. Z fary vyšie| ve|ite|,aj s fará-
rom, a fakticky farár chrániI ve|ite|,a.

Foto Mária Dvorčáková

Dohovára| l,udbm a upokojova| dav.
Jedného esenbáka dopichali, auto
rozbi|i, a jednému sa podariIo ujsť do
Sniny pešo. Potom zavo|aIi záchran-
ku, a odviez|i toho dopichaného aj
vel itel,a. Na druhý deň priš|i viacerí.
Prešovská posádka Národnej bezpeč-
nosti. Viedol ju krajský bezpečnostný
referent Miku|áš Nemčík zo So|ivaru,
ktorému padol za obeť aj kosto|ník
Ján Piškanin.

Literatúra uvádza, že v nede.
|,u ráno, ked. Dlžania odišli na
odpustovú slávnosť do Belej nad
Cirochou, obkl,účili dedinu pri
slušníci Bezpeč'aosti s gulbmetmi
v rukách a asi 50 d'a|ších vošlo
priamo do dediny. Památáte sa
na to?

Památám, no, nepamátám sa,
aby Nemci niekedy urobiIi taký Útok
na dedinu. Všetky cesty bo|i obsade-
né. Všetky uichody z obce. A začaIi
l,udí vyťahovať z domov, zatýkať.
Niektorí sa aj zo strachu priznáva|i
a jeden druhého udávaIi '  Niektoým
sa podari|o ujsť.

Eva Zelenayová
lDokoněenie v budúcom ěíslel
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Jánovi Petrovi zostali na manželku Veroniku |en pekné spomienky.



Náš záp?so kresthnské hodnoty (6)
Deň pred pohrebom manŽe|ky,

1 '  januára 1986,  som ma| mimor iad-
ny záŽitok' Do smrti naň nezabud-
nem. Popo|udní som vyšie| na dvor
svokrovcov v Banskej Štiavnici' Na
u|ici Do|ná Res|a. V u|ici i  nad me-
stom v|ádIa zimná tíšina. Zrazu som
nad hIavou počuI prekrásnu, oČaru-
jÚcu, t ichúčku, neŽnú hudbu, radost-
né, šťastné neŽné h|asy a tichúčky
šťastný smiech' Prekvapene som sa
oozre| hore nad seba. Nič som nevi.
de|. A|e krásny zvukot4i jav pokračo-
va|. Štioo| som Sa nieko|,kokrát do ru-
ky, aby Som sa presvedčil, Že nesní-
vam' Áno, je to skutočnosť. Čarovné
h|asy a hudba prichádzajÚ z r4išky asi
desať metrov nad mojou h|avou.
Zda|o sa mi, Že počujem aj manŽe|kin
h|as, a šťastný smiech. Ce|ý qlav tr.
va| asi tri - štyri minÚty. Potom sa

zvuky vzdia|ili. Vtedy spad|a zo mňa
ťarcha Žia|,u. Áno, moja manŽe|ka
Gitka sa teší, a jasá šťastím vo več-
nom Živote' Ach, to je krásne, to je
skve|é. ona je šťastná. Prečo by som
ja ma| byt tak zÚfa|o nešťastný? To
zrejme z|ý duch ma chce preniknúť
beznádejou, aby zniči| moju dÓveru
v Boha. ona je šťastná. Potom mÓj
Žia|, je |en prejavom seba|,útosti. A to
je odo mňa nech|apské, detinské.

odvtedy som zača| chápať našu
rodinnÚ drámu a preciťovať ju jas-
ným kresťanským spÓsgbom.

Na druhý deň po pohrebe som
ešte vybavova| niektoré veci v Ban.
skej Štiavnici '  Nešie| som do práce.
Ráno som telefonicky zavo|aI maj-
strovi do prevádzky, Že prídem ne-
skÓr. Asi o desiatej po mojom prícho-
de na pracovisko mi majster trochu

vystrašene poveda|, Že ma h|,adaIi
dvaja v civile. Teraz, pred pol hodi-
nou. A ootom odiš|i na kádrové od-
de|enie oodniku' Ponáh|,a| Som sa Za
nimi' Chce| som im ostro vstÚoiť do
svedomia. A|e oracovník kádrového
odde|enia sÚdruh Birmon mi ozná-
mi|' Že áno, bo|i tu, a|e už odiš|i '  Ne-
vie, Čo odo mňa chce|l. Len ťaŽko
som ov|ádoI svoje rozhorčenie.
Chce|o sa mi z pIného hrdIa a roz|,ú-
tostneného srdca zakričať: SÚdruho-
via ateisti, prečo ste takí ne|'udskí?
Prečo ubíjate nás, skromných
veriacich občanov? Prečo š|iapete na-
še práva, ničíte zdravie a Životy svo-
jich spo|urodákov?! Prečo nás škrtí-
te, ked, sa odváŽime na prosebné
protesty? Prečo naše s|zy, Životy
nevinných? !

Július Homo|a

Užšestuesiat Íokov od I I l I
Pavel Valent sa narodil

27.7.1914 vo Zvolene. Z desiatich
detí dnes žije už iba brat Jozef'
vyše deváťdesiatročný.

Pave| Va|ent po skončení vojen-
skej s|užby sa ZamestnaI v Západos|o-
venských spojoch v Bratislave. Pra-
covaI na vysie|ačoch v roz|ičných
častiach SIovenska. Po druhej sveto-
vej vojne preš|a táto činnosť pod
Povereníctvo vnÚtra v Bratis|ave' kde
oracovaI ako sk|adník' S manŽe|kou
Margitou Dankovou malitr i deti.

Švagrovi Vojtechovi Dankovi
pomohol prejsť cez hranice do Ra-
kúska, za čo ho zatk|i a 11,9.1952
odsúdil i . Štatny súd v Bratis|ave ho
obviniI aj z trestného činu vyzvedaČ-
stva čo Najvyššísúd v Prahe potvrdi|.

ff i  rodine nevydali ani neoznámi|i, kde
ffi je pochovaný od príbuzných, tieŽ .
@ popravených obetí, sa rodina dozve- 

',

ftffi de|a, Že Pav|a Va|enta pochova|i vo
#ffi. ur".i u soo|očnom hrobe s J. Hi-

t

Pave! Valent o Památná tabulh na obecnom úrade v Ladomerskej Vieske.

nepriate|bm štátu, z rozvracania
|,udovodemokratického zriadenia. Pre
jeden Útek za hranice...

Regioná|na pobočka PV ZPKO
v Žiari nad Hronom 5' novembra
2000 odhali la rodine Dankovej
a VaIentovej památnú tabu|,u na
obecnom Úrade v Ladomerskei
Vieske.

Margita Zimanová'
rodená VaIentová

kadom, J. Melkusom a G.Smetanom.
ManŽe|ku Margitu odsúdi|i na

doŽivotie' Vo vázení strávi|a sedem
a pol roka. Jej brata lmricha Danka
pos|a|i do vázenia na osem rokov.
Ce|ý trest si odpyka|. otca Margity
odsÚdiIi na jedenásť rokov. odsede|
sedem a ool roka.

Deti Pav|a VaIenta vychovávaIa
matka jeho manŽe|ky. Všetkých od-
sÚdených obŽa|ova|i z napomáhania



odsúdenÍ na 5 až 10 rokov
Adámik Ján, narodený 16.7 '1906,
odsÚdený 30.3.1951 na 8 rokov; stro-
táŽ, Moškovec
Achymský Ján,  narodený 12 2,1920,
odsÚdený 8.3 1950, odsúdený
25 '5 .1959 ,  odsÚdený  26 .  6 .1966  spo lu
na 6 rokov a 4 mesiace; útokv proti
skupinám obyvate|stva, hanobenie sooie-
neckého štátu, SmreČany
Baia Robert ,  narodený 4 10 1919,
odsÚdený 15.3'1957 na 5 rokov;
vyzvedačstvo, ZvoIen
Beňačka Jozef, narodenÝ 2,3 1912'
odsÚdený-3O.3.1956 na 5 rokov; Rybany
Eperjesi Štefan, narodený 20'8'1932, 

-

odsúdený 7 '3'1972 na 9 rokov; poburo-
vanie, rozkrádanie majetku
v socialistickom vlastnictve, Košice
Fil ipek Anton' narodený 20 1O 1926.
odsÚdený 23.3'1956 na-6 rokov;
velezrada, Borský Svátri Mikuláš
Fujaček Štefan' naroóený g,7 '1931 '
odsÚdený 19.3.1953 na 8 rokov; ve|ezra-
da, Stiavnik
Gregor Jozef Dušan, narodený
22.2 '1932, odsÚdený 19 3 '1g52
na 8 rokov, vyzvedačstvo, Čadca
Ho|ub Rudol f ,  narodený 16.1.1gog.
odsÚdený 13.3.195o na 9 rokov; pobu-
rovanie proti repubIike, sabotáŽ, ŽiIina
Hruntovský Teodor, narodený
18 9 '1920, odsÚdený 1O.3.195b n
a 8 rokov, vojenská zrada, príprava
Úk|adov, Bratis|ava
Chrček Micha|' narodený 30'12'1 g28'
odsÚdený 24.3.1g4g na Ó rokov;
zdruŽov anie proti štátu, Bratjs|ava
Jacečko Michal' narodený 1 1 .1 1 .1 93o.
odsÚdený 5'3'1952 na 8 rókov; V
e|ezrada,  Humenné
Jakubovský Ján, narodený 22'11 '1g31 ,
odsÚdený v marci 1 953 na 8 rokov;
ve|ezrada, Revúca
Jurkovič Leopo|d, narodený 1 6.3.1 933,
odsÚdený 14.1 '1952 na 7 rokov a

7 mesiacov; velezrada, Štefanov
Kačúr Ján, narodený 1 3'1932,
odsúdený 5'3'1952 na 5 rokov;
ve|ezrada, Zbojné
Kamenský Ján '  narodený 4 '5 '1930,
odsÚdený 3o.3'1951 na 5 rokov; wzve-
dačstvo a č|. 69 zák' Č.Y/1878. vártin
Kašický Karo|, narodený 9'1 1'191 6,
odsÚdený 14'31952 na 5 rokov;
sabotáŽ, BratjsIava
Knobl ich Vojtech,  narodený 22'g '191g,
odsÚdený 26'3'1958 na 8 rokov; Vranov
nad Toplbu
Lenčešová Jú|ia, naroden á 26.12'1936'
odsÚdená 1'3'1956 na 5 rokov;
rozkrádanie a poškodzovanie národného
majetku a majetku l,udoých druŽstiev,
Sered'
Loučičan Ján' narodený 18.2'1929,
odsÚdený v marci 1949 na 5 rokov;
hanoben ie n iektorých Ústavných.
čjnitelbv, Bratislava
Lováni Emi|, narodený 14'12'1913,
odsúdený 5.3.195, l  na 5 rokov; S| iač
Matejčíková Mária, narodená
26.3 '1931 ,  odsÚdená 29,3.1952 na
5 rokov, ve|ezrada, Banská Bvstrica
Matlovič František, narodehý
1 9'6.1 928, odsÚdený 24.3'1 g4g
na 9 rokov; Úklady, Hemmoor
Mičuda Pave|' narodený 4.2'1927,
odsÚdený 19'3'1953 na 8 rokov;
velezrada, vyzvedačstvo, Sedmerovce
Miškay František, narodený 26.9'1g2O,
odsÚdený 29.3'1950 na 5 rokov; Prešov
Mokrá He|ena, narodená 22 '12 '1943'
odsúdená 1.3.1956 na 5 rokov;
rozkrádanie a poškodzovanie národného
;najetku a majetku l,udouých druŽstiev,
)a ta
Mračna Jozef, narodený 1.4,1929,
odsÚdený 2'3'1951 na 6 rorov;
velezrada, Moravský Svátý Ján
Nižňanský Juraj, ňarodó ný 1 6'4 1931,
odsúdený 27 '3'1937 na 6 rokov;
veIezrada, Vrbové
Pav|ák Jozef, narodený 24 11'1923,

odsÚdený 19 3'1952 na 8 rokov;
veIezrada, Trebišov
Petrek Jozef, narodený 10'7.1923,
odsÚdený 30.3.1951 na 8 rokov;
vyzvedaČstvo, Stankova nv
Pintér Rudolf, narodený 19.8.1924, od-
sÚdený 7 '3.1958 na 6 rokov; rozkrádanie
a poškodzovanie národného maietku
a majetku |,udor,ných druŽstiev, Levice
Richterová T er ézia, na rode ná
17'91920, odsÚdená 27 3 '1952
na 5 rokov; velezrada, Bratislava
Senko Micha|,  narodený 6.6 191 1.  ods-
Údený 1 1 '3'1954 na 6 rókov; ve|ezrada,
Sečovská Po|ianka
Sodomka Aleš, narodený 5 '5.191 1 '
odsÚdený 5.3'1952 na 5 řokov;
zdruŽovan je proti republike, Humenné
Strieborný Ján, narodený 12'7 1912,
odsÚdený 1 5.3.1950 na 5 rokov; príprava
úkjadov, BratisIava
šimík vo;tech, narodený 22'1'1g13,
odsÚdený 21.-24.3 '1961 na 9 rokov;
PovaŽská Bvstrica
šu|ek Micha|, narodený 8'5'1g32,
odsÚdený 19.3.1953 na 8 rokov;
veIezrada, Námestovo
Taraba Ján, narodený 27 12 1919,
odsÚdený 29'3'1949 na 8 rokov; príprava
Úk|adov' Modra
Turčina Pavo|, narodenÝ 14'6'1932'
odsÚdený 1 9.3. 1 953 na 

-6 
rokov; ve|ezra-

da, Zaškov
Urban Jozef, narodený 3 1'1922,
odsÚdený 25'3,1953 na 7 rokov;
ve|ezrada, Sečovská Po|ianka
Va|ovič Micha|' narodený 7 '1.1929,
odsúdený 24'3'1949 na 6 rokov; príprava
ÚkIadov, Bratislava
Vojtek Jozef, narodený 25'7,1948,
odsÚdený 19.3'1974 na 5 rokov;
podvracanie, Vel,ký Ďur

Vy|ám Peter, narodený 4'8,1946, odsú-
dený 14.3'197 5 na 3 roky; s|uŽba v cud-
zom vojsku a 28.4.1980 na 2, 5 roka;
opustenie republiky, poškodzovanie ma-
jetku sociaIistickej organizácie, Trenčín'
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l Predseda PV zPKo Arpád Tar-
nóczy a podpnedseda PV ZPKO An-
ton Malacký 30.1 .2013 rokovalj  so
štátnym tajomníkom MV SR JUDr'
Mariánom Saloňom o statuse politické-
ho vázňa a l|l odboji

l Zástupcovia PV ZPKO v spráV.
nej rade ÚPN odovzdaIi Ústavu projekt
rekonštrukcie památníka na RuŽinov-
Skom cintoríne v BratisIave s cie|bm
zabezpeČiť reaIizáciu projektu podl,a
uznesenia SpráVnel rady UPN Zo dňa
23.12013.

l V súvislosti s rekonštrukciou

Památníka umučených a poprave-
ných po|itických vázňov v Ružinov-
skom cintoríne v Bratis|ave bol pod-
predseda PV ZPKO Anton Malacký po-
Verený vyŽiadať od ÚPN vysvet|enie
plnenta prijatého uznesenia v tejto veci.
JUDr. Ján Kovačovský bol poverený do-
hliadanim agendy.

l Predsedníctvo PV zPKo zobralo
na vedomie list Mgr. Zoltána Kukulu zo
dňa] 2'2013.

l Predsedníctvo PV ZPKO trvá na
distribúcii mesačníka Svedectvo na]-
neskÓr do piateho dňa v mestacl.

l Predsedníctvo PV ZPKO zaČiat.
kom marca prume.,prezident SR lvan
Gašparovič

l Predsedníctvo PV ZPKo urČilo
termín rokovania republikove1 rady na 3'
aprí|a2013 v Ziline organizáciou poduja-
tia je poverená podpredsedníČka PV ZPKo
Anna Fodorová. Ak v určenom termíne
nebude vol,ná zasadačka MÚ, repub|iková
rada sa uskutoční o týŽdeň neskÓr.

l Predsedníctvo PV ZPKO sa
oboznámilo s obsahom otvoreného
listu generálnemu riaditel,ovi RTVS
Súhlasís ním a pripája sa k signatárom'
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Zneužitátéma
Vystúpenie pána pos|anca Šimku povaŽujem za odvedenie

pozornosti od prerokovávanej kauzy. Ve|,mi |,utujem, že ste vyuŽiIi,
ak je to tak moŽné povedať -,skÓr zneuŽili situáciu prerokÚvanej
kauzy na to, aby ste prihrieva|i svoju politickÚ po|ievoČku. Ja som
nemysle| na to, a|ebo nechce| som týmto návrhom zákona hovoriť
o tom, čo je teraz, alebo čo bude v budÚcnosti, chce| som hovoriť
o tomto konkrétnom návrhu zákona, ktot1ý sa zaoberá komunis-
tickou érou. Preto ve|,mi, ve|,mi, ve|,mi som proti tomu, Čo ste
poveda|i, Že ste odvied|i ce|ý smer d,a|šej diskusie aj prerokÚvania
tohto návrhu zákona.

Súhlasím preto s tým, čo poveda| tu po vás v pripomienke
pán Brňák, beriem to na seba. Samozrejme, na mňa potom
nemÓŽe platiť, Čo ste poveda|i naňho, a|e to, čo poveda| Brňák
oh|,adom vyuŽitia, a|ebo toho, či pasuje, a|ebo nepasuje dnešný
termín, a komu pasuje, a prečo áno a prečo nie, teraz týmto
zákonom beriem na seba. Znovu chcem oovedať' Že ma vied|o
k tomu moje osobné i Životné poznanie a Že nad,a|ej povaŽujem
za jeden z h|avných dÓvodov, prečo som vÓbec pos|ancom
Národnej rady, aby sme mohlr urobiť priehradu k tomu, čo sa tu
sta|o ore budÚcnosť ako zákonodarcovia.

Pán poslanec GIinský, sme koaIiČnípartneri, napriek tomu ne-
viem pochopiť, čizaregistrovanie toho, Že tu bo| november 1989,
Že v Európe a Vo svete nasta|i zmeny, akceptujete, a|ebo nie. Po-
kia|,váš názor poznajú vaši vo|iči a zuoli|i vás, samozrejme, rešpek-
tujem to, nemÓŽem nič k tomu povedať, |en to, Že to akceptujem.

Pán pos|anec Barna, prepáČte, je moŽné porovnávanie porov-
nate|,ného, teda porovnať inkvizíciu s tým, o čom hovoríme - pro-
sím vás, 92 mi|iónov, ak berieme Kmérov, takŽe nie je o čom'

Body pÍe komunistov
Pán pos|anec Fico, zača|i ste svojím vekom. Z mÓjho postu

a z mojej Životnej skÚseností nemÓŽem s tým uŽ od prvej vety
sÚh|asiť uŽ |en preto, Že vtem, Že na prihlášku a|ebo k prih|áške,
a|ebo k Úspešnému prijatiu na vysokÚ ško|u bo|o treba aj desať
bodov, teda za stranícku príslušnosť predkov aIebo rodičov, Že od-
porúčanie orgánov, ktoré bo|i a muse|i byť dané na právnickú
faku|tu, medziiným aj na iné, a|e zv|ášť na právnickÚ faku|tu, vás
zo všedného priemeru vylučova|i, teda nie je pravda, Že nepomo-
ho|, ani neub|íŽi|. NesúhIasím. To samozrejme p|atí pre všetkých,
ktorí svoje postoje teraz modifikujÚ iak ako modifikujú napriek
tomu, Že na zák|ade abso|vovaných štÚdiÍ v|astne v porovnaní
s mojimi ko|egami zvázníc nemÓŽu dávať do sÚvislosti. Rozhod-
nutie o vráteníz váznice na OV KSS bolo, nemoh|i ani do uči|išťa'
teda vtedy to bo|i štátne pracovné zá|ohy. TakŽe nemÓŽem akcep-
tovať takto nepod|oŽený uýklad. K tomu, čo ste poveda|i, pán po-
s|anec Fico, k z|oČineckej organizácii, a|ebo k tomu názvu, mám
protrotázku. Ako nazvať teror, vraŽdy, ak to ozaj organizova|i
pod h|avičkou straníckych orgánov? Hovori|i ste o Norimbergu.
Medzi gestapom a SS je tu ana|ógia medzi ŠtB a mi|íciou, hoci
zatia|, _ to chcem tu zdÓrazniť - nebo| Norimberg k tejto otázke
moŽnoŽe to nebude Norimberg, a|e ako Kon.federácia po|itických
vázňov ce|ej Európy postkomunistických štátov vyvtjame po|itiku
tým smerom, aby zhodnotenie tejto dohody na medzinárodnej
úrovni s ideou Nortmbergu tu existova|o.

Komunizmus ako potknutie?
Fi|ozofia, Že vyuŽÍuam jurisdikciu na ochranu a obranu bez-

právia, a to úplne aŽ na dno - takŽe ma| by som tomu rozumieť,
Že sa tu vÓbec nič nestalo, Že to bolo malé potknutie, ma|é inter-
mezzo |en tak, Že sme vystÚpi|i a nastÚpi|i do druhého v|aku? Ved,
to nie je pravda. Ved,tretina tohto národa je tým poznačená. Ved,
275 Íisíc |,udí to má za sebou. Nechápem filozofiu, ktorou toto
chcete, alebo viete posudzovať. Presvedči| ma však záver vášho vy-
stÚpenia, aké bo|o kva|itné ško|stvo, a v čom všetkom bo|a kvalita
minu|ého reŽimu. UŽ som tu raz na tÚto tému vystÚpi|. Máme
porovnate|,né, a|ebo bo|i porovnate|,né reŽimy, ktoré v sociá|nej
ob|asti urobi|i ešte viac. Aj dnes tu odzne|o na adresu pána Pino-
cheta, Že má vynikajÚce makro a mikroekonomické uýsledky,
svetové, jeho reŽim však svetová popu|ácia povaŽova|a za fašistic-
ký, a|ebo ve|,mi podobný tomuto ýrazu, a|ebo tomu, čo ten rnýraz
znamená. A potom v Nemecku, NSDAP z nezamestnaných chu-
dákov urobi|i najprosperujúcejšiu robotnícku triedu' Nechce| by
som sa dostať do týchto porovnant, |ebo svetonázor občana a|ebo
č|oveka má vychádzať z jeho hierarchie hodnÓt, tak ako ich má
u|oŽené. A ked,tam nemá s|obodu na prvom mieste, tak neviem,
kam sa chceme zaradiÍ, a|ebo kam chceme, aby sme sa dosta|i
ako popu|ácia, ako S|ováci. Je to ve|'mi nebezpečné, ako uŽ pove-
da|- ak dovo|Íte - odcitujem pána Kanota: ,,Najnebezpečnejšípre
|,udstvo sú tí, ktorívšetko vedia, a tragédia je to, Že tomu Veria',,

Odpoved' poslancom
Pánu Hrnkovi - histÓria: Porovnáva|i ste tieŽ neporovnate|'né,

nemáme si odkia|, zobrať prík|ad. Budem mať jednu kacírsku otáz-
ku. So štúdiom a s vedomosťami' ktoré vel,mi cie|ene dané socia-
|istickým školstvom bo|i podmienkou vašej promócie, ako bude
vyzerať história, ktorÚ budete spracovávať?

Pani Rusnákovej chcem povedať tol'ko, Že mÓj osobný názor
a to, čo;e v pred|oŽenom návrhu, je skutočne determinované mo-
jou vlastnou Životnou skÚsenosťou a preto sa snaŽím pomenovať
veci a javy, ktoré sa uskutočnili, tak ako sa uskutočnili. Ak nájdete
preto vrýhodné, a|ebo vhodné jurisdické vy1adrenie, budem ve|,mi
rád, Že mi pomÓŽete, alebo nám, predk|adate|bm'

Pánu Weissovi |en to|,ko, Že ak niet skutočne čo sÚdiť, potom
sa niet za čo ani ospraved|ňovať. A|e rád by som poČu| a|ternativu,
ako vyriešiť tento prob|ém' Ten tu je, aj ked, ho zahovoríme.

Nemys|ím si, pán Derfényi, Že napátie vyvo|ávame v spoloČ-
nosti návrhom tohto zákona. To napátie je aj z iných a omnoho
viac z iných dÓvodov. MoŽno aj preto, Že sa nevieme dohovoriť
ani na zák|adných principiálnych otázkach zhodnotenia minu|osti,
a|ebo načrtnuÍia vízií budÚcnosti tohto národa' štátu. Všetko
ostatné, spÓsoby akou cestou, a|ebo na akom vozÍku tam pÓjde-
me, Sme si mohli rozde|iť do po|itiČkých skupín, a|e ciel,by sme uŽ
ma|i mať skutočne |en jeden, ten najdÓ|eŽitejší pre nás.

Pani Ze|enayová - vraciam sa k tomu, čo nebo|o porozumené
vo vedomí, Že komunistický reŽim a tl, ktorího aktívne presadzo-
vali, kto sú to. Chcem odpovedať vo fi|ozofii predk|adate|'a: všetci,
ktoríovláda|i r,nikonnÚ moc. Bo|o to predsa v Ústave a v cie|bch re-
Žimu, ktoý to presne špeciÍikova| aj v uŽ tu spominaných záko-
noch, ktoré rea|izova|. To je všetko.

K tomu, aby sme uzna|i, a|ebo neuzna|i revolúciu, a|ebo
transformáciu |,udskej duše, aby sme zv|ádli to, aká Zmena CeZ
Európu a cez svet prešla, budeme ve|,mi potrebovať nadh|,ad.
Vraciam sa preto k samým prvým s|ovám: Nie pomsta, jednodu-
cho potreba Čistého stola pre tých, ktorí prídu po nás'

Medzititulky redakcia



V marci si pripomíname v'ýzrpmné
životné jubi|eá týchto našich členov
a priaznivcov. Spomíname aj na
tých, ktorí sa tejto s|ávnosti nedožiIi.

65 rokov
Ing.Bányai Pave|, Lučenec 4'3'1948

70 rokov
Ing.Ondrelka Jozef, Malacky 31.3 1943
Dvorčáková Mária, Levoča 5'3'1943

75 rokov
Ing.Dudáš Jozef, Banská Bystrica4.3. 1 938
Erz Viadimír, Banská Bystr ica 31.3.1938
Žideková Anna, Banská Bystrica

Sopóciová Eva, Nitra
80 rokov

BiIek Ján, Levoča

29 3.1938
1  . 3 . 1938

27.3.1933
MUDr'Juhásové Mi|ada, Liptovský Trnovec

6 . 3 . 1933
8í rokov

Jab|onický Stefan, Lakšárska Nová Ves
1.3 .1932

Ma|acký Anton, Šenkvice 3'3'1932
Brziak Dušan, Spišská Nová Ves

16.3.1932
Štefanová Anna, Spišská Nová Ves

9,3]932
Bárta A|exander, Bádice 20'3'1932

Íti2 rokov
Sidorová Mária, Banská Bystrica

16.3.1931
Vinklárek Alojz, Bratis|ava 27 '3'1931
Bajtoš Emi|, Spišský Štvrtok 1 0.3.1931
Repáková Mária, Levoča 11 '3 '1931
Lauko Jozef, Žiar nad Hronom 25'3,1931
Panáč Jozef, Hvozdnica 11.3'1931

&l rokov
Ing.Homo|a Jú|ius, Topo|,Čianky 1 5 3.1 930
lng .Cura j Joze f ,Svederník  19 '3 .193o

84 rokov
Bahno Cyri|, Banská Bystrica 7 '3,1929
Maxian Mi lan, Pezinok 10.3.1929

85 rokov
Fridrich Fritz, Martin-Záturčie 4'3,1928
Papán Ladis|av, Ži|ina 22.3'1928

86 rokov
Zo|nai František, Banská Bystrica

16.3.1927
Ch|epko Ján, RuŽomberok 25'3'1927
Nová A|Žbeta, Sípkov 25'3'1927
Sobotová Emí|ia, Nitra 14'3.1927

89 rckou
Brodňanská Eva, Košice 20'3'1924
Vacula Rudolf, Nrtra 223.1924

9() rokov
HlavatáFrantiška,Bratis|ava 3'3.1923

9í rokov
Tkáč Ladis|av, SpiŠské V|achy 29'3'1922

92 rokou
Žigová Jozefina, Nové Mesto nad Váhom

27.3.1921
Sarkányi|mrich,Semerovo 26'3'1921

93 rokov
Va|'ová Anna. Egreš 22 3'1920

95 rokov
Kramárová RuŽena, Brat is|ava 28.3.1 918

96 rokov
Lachová Magda|éna, TrenČín 22.3 1917

l u bi la ntom srdečne bl ahožel á me.

Bačinský Pave|, larovnice
Kramárová Ružena, Bratis|ava
Braxatórová Anna, Bratls|ava
Po|ačková Anna, BratisIava
Ga|vánek lvan, MUDr., Nitra
Langová Mária, Vrádište
Urbanová |va, Brezno
Fi|ová Marta, ZiIina
Takáčová He|ena, Košice
Pa|igová Margita, Bratis|ava
Migrašová olga, Bratislava
B|ažíček Ervin, Ma|acky
Martinec Karol, Senica
Krajčiová Štefánia, Nemšová
lvančíková Bernardína,
Svátý Jur
Bednár Vojtech, Trstená
Šiška Jozef' Marianka
Kmecová Judita, Poprad
Kršek Jozef' lng., Bratis|ava
opatík Peter, Rusovce
Lenčeš Vincent, Močenok
Krivošová Emí|ia,
Liptovský Hrádok
Kubačková Mária' Bratislava
Filipovič Štefan, Berno|ákovo
Herman Jozef, Svátý Jur
NeuwiÉ František, Topolčany
Horošková Anna, Piešťany
Sarvaš Mi|oslav' Nitra
Pribiš KaroI, Borský Sv. Jur
Nayová lda, Pezinok
Reichbauerová Me|ánia,
Pezinok
Maxian Milan, Pezinok

3 EUR
11  EUR
13  EUR
21 EUR

1OO EUR
3 EUR

13  EUR
3 EUR
3 EUR
6 EUR
3 EUR

11EUR
3 EUR

1O EUR

11EUR
3 EUR

13  EUR
8 EUR

30 EUR
43 EUR
3 EUR

3 EUR
13  EUR
11  EUR
9 EUR
8 EUR

13  EUR
3 EUR
4 EUR
6 EUR

6 EUR
11  EUR

Darcom vyslovujeme
úprimné poďakovanie

t Vo veku 83 rokov, 1.2.2013
zomrel Jozef Boháček, člen regionál-
nej pobočky PV ZPKO v Košiciach' Po-
sledná rozlúčka so zosnu|ým sa kona-
|a 6'2'2013, na ktorej sa zúčastnili zá-
stupcovia regioná|nej organizácie PV
ZPKo v Košiciach.

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

I 7. marca 1976 zomre| v Ríme oáoeŽ-
ský pre|át Dr. Štefan Náhalka, jeden z h|avných
zak|adate|bv Siovenského ústavu sv Cyri|a a
Metoda v Ríme s jeho vydavate|,stvom a ma|ým
seminárom pre kňazské povolanja

r 9. marca 1957 zomrel v Leopoldove
ako vázeň generá| armády SR Jozef Turanec'
Národný súd v Bratis|ave ho odsúdiI na trest
smrti, a|e prezident E. Beneš mu zmeniI
rozsudok na 30 rokov vázenia'

l 11' marca í960 komunjstická po|kia
zatk|a a uvázniIa tajne vysváteného biskupa, je-
zuitu Jána Chryzostoma Korca Biskup Korec
bol 20. mája odsúdený Krajským súdom v Bra-
tislave (predseda senátu Ervín Polakovič) ,,pre
ve|ezradu,, na 12 rokov vázenia, stratu občian-
skych práv a vypovedanie zo ZápadosIovenské-
ho kraja Vázni|i ho v Prahe na Pankráci a po-
tom vo Va|diciach pri Jičíne aŽ do 24' Íebruára
1 968,

r  13.  marca 1939, uŽv noc iz12 na 13
marca Dr. Kepp|er dosta| z Ber|ína príkaz urobiť
všetko, aby sa SIovensko osamostatnjlo. Preto
sa obrátil na zosadeného predsedu vlády J Tisu
s pozvaním na rozhovor ku kance|árovi Nemec-
ka A Hit|erovi Tiso dve prvé poso|stvá odmie-
tol A|e ked, prišiel tretí poso| s pozvaním,
overeným nemeckým konzuIom v Bratis|ave
E von Druffelom, Tiso sa pobral do Bratislavy a
pred|oŽiI vec na rozhodnutie predsedovi vlády
Sidorovi, predsedovi SIovenského snemu Soko-
|ovi a č|enom predsedníctva HSLS-SSNJ Zišli sa
všetci č|enovja Užšieho predsednÍctva HSL5.
Strany s|ovenskej národnej jednoty, č|enovia
v|ády a č|enovia predsedníctva Slovenského
snemU Títo ústavní a po|itickí predstavitelia
S|ovenska rozhodIi, Že Tiso má pozvanie prijať,
vypočuť Hit|era, 

.aIe 
kaŽdé rozhodnutie

rezervovať Snemu S|ovenskej krajiny
Tisu pri1a| nemecký kance|ár Ado|Í Hitler'

Rozhovor trva| 75 minút' Vo zvyčajnom mono-
|ógu Hit|er Tisovi oznámi|, Že sa rozhodol Iikvi'
dovať ',zvyšné Cesko,, (Resttschechei), a|e že
jeho záujmy sa končia pri Karpatoch Ak sa
S|ovensko rozhodne pre samostatnosť, on je
ochotný uznať ho a zaručiť S|ovákom nezávis-
losť Tiso Hit|erovi odpovedal, že |,utuje, aIe nie
je v stave urobiť nijaké rozhodnutie V tejto Veci,
|ebo to patrí r4i|učne do kompetencie S|oven-
ského snemu.

r 14. mařCa 1939 pos|anci Snemu
Slovenskej krajiny odhlasovali utvorenie
samostatného slovenského štátu
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'r 
ZápLs

zo schód'ze prípravného výbonr Konťederác1e
vitzňov r'a Slovensku ,konanej v Bratís1ave

po1itických
26.2.1990.

Pred'secla Tornášek reťeroval o návšteve u p.Jahelkrr na IIIIB
ohÍaťtne pr"id'elen1a mÍestností pre účeiy pósobnosti KPvs.
Ďa].šie rokovanie ']resp. inforrnác1a bud'e 2T.2.1990 na Ml-B.
1./ E.Kord.a informova]. o rokovaní na obKs ne VajnorskeJ ul.
ohÍadne prerráJmr.r nDi.vad'1elka l' pretože j e v ěj.rrrrostÍ neni
možné .pre KPII uvolnit.
2./ Pod'pred'seda Dr. CÍntavý načrťol scenár pred'stavy o pr1ebehu
zJazdu a porad.íe i a./ kultúrna vložka , báseň .pieseň,
b./ uvítací a zahaJovací prejav o čínrrostí prípr.výbonr Tonášek
c./ s lávnostný preJav E.Kord'a ,  d./ preJaw hostov z čiecb a
vládaych zástupeov a lllPN.

3./ Yymenovan1e členov na ě1nnosř : prezern.o1a ,evídencia pr1-
hIášok ,evíd'eacl.a d'arov atě. Svoreň , B1ažo , Hlubík , Gaba
Palgán a Lacko.

4./ Nasled'ovne boli preěíta.rré preJavy pred.sedu Tomáška a
taJomníke Kord.u. Po preěítarrí boJ-i navrhnuté menšie korektúry.
5./ BoLo prejednerr1e a možnosř zaistenÍa,spdsob oznaěen1a
delegátov zJazd'u lístoěkom prÍpnutím špend'lÍkom a t,Lež zaístenie
lístkov na príspevky -d.o diskug1e.
6,/ Svoreň oznrímil,že už boIí zaístené rezítka ,al.e už nebud'e
poštových poukážok , treba zotrnař gca 300 ks - Kord.a zaístí.
7.l Pred.nesen{e stanov Dr.Cíntavým a petÍěných listín JtIDr
Ponrbs$l.m bude upTesnené podÍa tob'o čÍ deleeátt vlády naěrtnú
v príspevkrr aby nipríšlo k opa^kovanÍtr toho istého.
8./,  NasleduJúca sch6d'za bud.e 27.2.1990 o 15 nou. 

. ,  .

podpred'sed.a

Dr. P. UÍdi"fý
\XFM

taJomník
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fomíkV BratLsla:v.e 26.2.1990 zapisoval


