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Vaša Eminencia.
spo|očenstvo politických vázňov

protikomu nistického odboja, prosiac
Pána Boha o Váš návrat z choroby
medzi nás, synov a dcéry s|ovenské-
ho národa, ktorým ste duchovným
otcom, d'akujúc za splnenie našich
modIitieb, Vás chceme ubezpečiť, Že
ste pre nás prík|adom vo viere a po-
vinnostiach zanechať dejinný odkaz
o období komunistickej totaIity.

Prosíme o Vaše poŽehnanie a po-
moc BoŽiu prostredníctvom Vašich
modlit ieb.

Pripomínamesi

Motto:

Nod nošouklfinou zopoíolo rli|loÍ,
bročehvci, pod|nn spolu i pfia.

Podne pfut|, podne! Soni nún úkaiú,
vteý si iu beme, ked, aón iu hwý.

mro xnlt: |(roiinskó pieseň

Na titu|nej strane: V Ziline.Závodí postavili v roku 1947, rok po
tragickom skone pátra Chryzostoma Jána Bardysa' památný kríŽ.

, a 1 Y 1vyznamneWÍoGIa

ostatné dva roky sa nám stávajú
veci, za ktoré nenesieme Žiadnu zodpo-
vednosť. Ked,píšem tieto riadky, mÓ-
Žem konštatovať' Že na náš účet bo|i
konečne zas|ané finančné prostriedky
MV SR na našu činnosť v tomto roku.
UmoŽnia nám vrátiť poŽičané peniaze
a prejsť na štandardný reŽim' Chcem
veriť, Že situácja z ostatných dvoch
rokov sa nebude opakovať a Že sa
budeme mÓcť venovať činnosti' ku
ktorej sme sa zaviaza|i v našrch stano-
vách. Naši č|enovia nepovaŽujÚ svoju
organizáciu len za záujmovÚ, vidia v nej
priestor na odovzdávanie mravného
odkazu ve|,kej časti národa, ktorÚ
nepokori|a nUaká tota|ita' Spo|očnosť,
a nie|en na S|ovensku, pociťuje hodno-
tovÚ vyprázdnenosť a aj preto má naša

organizácia nezastupite|,nÚ ú|ohu vo
verejnosti.

Letné obdobie prináša mnohé ui-
znamné qíročia, ktoré sa nás, politic-
kých vázňov bytostne dotýkajÚ. Vede-
nie Benešovej NárodnosociaIiStickej
strany 7. jÚ|a 1946 vypracova|o tajný
dokument, Memorandum o Slovensku,
v ktorom podrobne rozvied|o p|ány na
duchovnÚ a mocenskÚ asim j|áciu
a etnicko-po|itickÚ likvidáciu sIovenské-
ho národa' DÓs|edky tohto plánu do.
dnes pociťujú v mnohých s|ovenských
rodinách' A predovšetkým v takých,
ktoré bo|i národne a kresťansky za|oŽe-
né Pripomíname si obete tohto teroru
pri individuá|nych i ko|ektívnych památ-
níkoch" Teší nás, Že Čoraz viac mládeŽe
prichádza medzi nás azaujíma Sa o tie-
to dobre utajované uda|osti'

Štatny sÚd v Bratis|ave odsÚdi| 14.
jÚ|a 1949 šiestich m|adých S|ovákov,
č|enov Bielej |égie, ktorej cie|bm bo|o
obnovenie s|ovenske1 štátnosti. Augus-
tín Lednický bol odsúdený na trest smr-
ti, ostatnína 25 rokov vázenia' Trauma

Viac na str. 14. Foto archív Vladimír Ko|ada



Z prenas|edovania |,UdL ktorísi Že|alisa-
mostatnÚ s|ovenskú štátnosť oretrva|a
dodnes. Ako inak moŽno hodnotiť akti-
vity časti sIovenského obyvateI,stva
spred dvadsiatich rokov podpisujúcich
sa za zotrvanie federácie? otázka
zvrchovanosti a nezávis|osti S|ovenska
patri|a počas štyridsaťročného obdobia
nes|obody medzi tabuizované témy.
Povojnoví zástancovia s|ovenskej suve-
renity ako prví nies|i pochodeň za ne-
závis|osť a zvrchovanosť svo1ej v|asti, za
čo ich čaka|i oooraviská alebo d|horoč-
né vázenie. Naša samostatnosť nebo|a
bez obetí, a|e kto si ich, okrem po|itic-
kých vázňov, pripomína? Ved, naši
predkovia už pred tisícročím Žili v orga-
nizovanejve|'kej ríši. Preto bol 17 ' jú|zá-
konitým medzníkom v našej histórii. Pri-
jatie Deklarácte o zvrchovanosti SR
v par|amente bo|o prirodzeným vyúste-
ním po stároČiach poroby, intríg. hrozi-

eb a zastrašovania, vyÚstením Úsilia ná-
rodných budite|bv, ktorí v novodobej
histórii sa usi|ova|i o rea|izovanie tÚŽob
národa po v|astnom sebaurčenív ob|as-
ti poIitickej, hospodárskej i kuItÚrnej.
Na končiaroch hÓr, a|e aj v mestách sa
na počesť prijatia dek|arácie kaŽdoroč-
ne zapa|,ujÚ vatry zvrchovanosti. Raduj-
me Sa a d,akujme Bohu, Že Úsilie a obe-
te doterajších generácií nebo|o márne,
Že sa nap|ni|o v samostatnej štátnosti.

V auguste si pripomenieme d,a|šie
i4íznamné jubi|eum. Andrej H|inka 12.
augusta 1919 v Žarnovici na |,udovom
zhromaŽdení oboznámi| Účastníkov
s textom Pittsburskej dohody. Podl'a
četnického h|ásenia ,, provo[al za
souh|asu všech přÍtomných samostat-
nou autonómii, tak řeČeno s|ovenskou
samostatnost".

Pripomeňme si ď121. august 1968.
kedy vojská piatich komunistických štá-

tov Varšavskej zmluvy bez vypovedania
vojny vtrh|i v noci do Česko-S|ovenska,
obsadi|i jeho Územie a zmocni|i sa kon-
tro|y štátu' Tri hodiny pred prepad-
n utím BreŽnev te|efonovaI orezidentovi
L. Svobodovi a informovaI ho o tom' Že
sa rozhodo| vys|ať vojská Varšavskej
zmIuvy za úče|om vyhnÚť sa zbytočným
obetiam. L. Svoboda s tým sÚhlasi|.

Významným dňom je aj 26' august
1992, ked' sa predsedovia slovenskej
a českej v|ády V. Mečiar a V. K|aus
stret|i v Brne a dohod|i sa na presných
pravid|ách postupu zániku federácie
a rozde|enia štátu' Dnes sme svedkami
spochybňovania a znevaŽovania aktov,
ktoré ored dvadsiatimi rokmi viedIi
k našej štátnej samostatnosti. Politickí
vázni však poznajÚ cenu s|obody'
A nedajÚ si ju vziať.

Anna Fodorová
nodnrpdspdníčka PV ZPKo

Svedom ie nep ozná kom pÍom isy
Biskup Dominik

Hrušovský nedávno spo-
mína| oko|nosti prijatia
Dek|arácie o zvrchova-
nosti SR. V tom čase za-
stával funkciu generál-

neho tajomníka Biskupskej konferencie
S|ovenska. Hlavným poIitickým oponen-
tom prijatia dek|arácie bolo KDH pod
vedením Jána Čarnogurského. Vyčítal
v|ádnemu zoskupeniu, Že sa o nej ne-
diskutova|o. Zrejme sa hlboko mý|i|, |e-
bo o dek|arácii diskutovali aj v BKS.
A ako poveda| Dominik Hrušovský, boli
takí. ktorí ma|i obavy, aby jej podporou
neskončili ako Tlso. Naookon BKS h|a-
sovaním dekIaráciu prijaIa. Prezident
|van Gašparovič, vtedajší predseda par-
|amentu, sa v sÚvis|osti s 20. qiročím
prijatia dek|arácie vy1adri| aj k postoju
KDH, o ktorom si mys|í, Že KDH sa po
prehratých vo|,bách nedokáza|o zmieriť
s tým, Že nebude určovať po|itiku štátu.
A|e akÚ oo|it iku robi|o KDH?

Zhovára|a Som Sa s mnohými po|i-
tickými vázňami' Takmer všetci sa po
novembri 19B9 sta|i č|enmi KDH. Tak
im našepkáva|o svedomie' No mnohí

odiš|i sk|amaníuŽ po prvom sneme. Ho-
ci sa KDH vo svojich h|avných zásadách
z roku 1990 zaviaza|o presadzovať ná-
rod, v|as{ štát, napokon reá|na po|itika
hnutia sa ce|kom dištancova|a od štátnej
suverenity. A nedá sa poveda{ Že by ve-
denie strany nemalo dostatok podnetov
z regiónov. Stanovisko prijaté na spo|oč-
nom rokovaní po|itických strán a hnutí
v Žiari nad Hronom 6' augusta 1990
svedČío vel,kom tIaku č|enskei základne
na vedenie hnutia.

Svoje poŽiadavky vy'1adri|i v sied.
mich bodoch, medzi ktoými bola aj po-
Žiadavka na novú ústavu SR. Žiada|i a';
,,zbaviť slovenský národ ko|ektívnej viny
na rozbití ČSR a deportáciách Židov za
S|ovenského štátu, ktorá mu je, na roz-
die| od nemeckého, mad,arského i čes-
kého národa, stáIe prisudzovaná. Trvať
aj nad'alej na tejto vine je v rozpore
s najzák|adnejšími princpmi humaniz-
mu.,, TaktieŽ Žiadali odstúoenie Františ-
ka Mik|oška z funkcie predsedu par|a-
mentÚ, ak nezmení svoj postoj k otázke
uzákonenia s|ovenčiny. Stanovisko pod-

písaIi zástupcovia Kresťanskodemokra-
tického hnutia, Národnej sIovenskej
strany, S|ovenskej národnej strany
a Strany slovenskej jednoty. Aj na de-
Cemorovom sneme v okrese Žiar nad
Hronom v roku 1990 prija|i de|egáti
uznesenie, v ktorom nabáda|i rryikonné
organy hnutia k vybojovanlu Úp|nej eko-
nomickej nezávis|osti Slovenska a ak by
to neakceptova|a Česká repub|ika, snem
odporúčaI, aby S|ovensko iš|o svojou
vlastnou cestou.

KDH sa však rozhod|o inak. ono
iš|o svojou v|astnou cestou a ako jediný
politický subjekt neh|asovalo za dek|a-
ráciu o zvrchovanosti Ve|,ká časť politic-
kých vázňov organtzovaných v KDH
opusti|a hnutie. Da|šív organizáci i po|i-
tických vázňov za|oŽi|i svoju p|atformu,
ktorá sa napokon v roku 1999 osamo-
statniIa a VytvoriIa organizáciu po|itic-
kých vázňov KDH.

občas sa niektorí z nich orih|ási
a hovorí, ja som aj váš' No akísÚ to po-
tom po|itickí vázni, ak sÚ náchy|ní na
kompromisy svedomiaT

Eva Hromjáková
šéfredaktorka

a



Prtiatie u pÍedsedu NRsR
Vlani v novembri zorganizovala

naša organizácia t|ačovÚ besedu
s cie|bm informovať novinársku obec
o nadchádzajÚcom programe pri pa-
mátníku obetiam komunizmu na
bratisIavskom cintoríne v RuŽinove
i o postavení našej organizácie v spo-
Iočnosti a situácii poIitických vázňov
na S|ovensku. Vied|a nás k tomu aj
skúsenosť, Že médiá neinformujÚ
verejnost o PV ZPKo so zna|osťou ve-
cí. Zrejme nie sme dosť atraktívnou
časťou spo|očnosti, |ebo záujem zo
strany novinárov o tIačovku boI
min imá|ny '

Po vo|'bách sme os|oviIi všetkých
vrchoIných Ústavných predstavite|,ov
štátu a požiadaIi sme o prijatie. opáť

s Úmyslom informovať o postavení
po|itických vázňov na S|ovensku. Naši
č|enovia nezáujem o politických váz-
ňov komunistického režimu pociťujÚ
ako istÚ ujmu a ustaviČné krátenie
rozpoČtu pre našu organizáciu pova-
Žu1úza cie|enú |lkvidáciu PVZPKO.

PÓsobenie dvoch organizácii poIi-
tických vázňov v SR mÓŽe vyvo|ávať
rozpaky a aj pretoje potrebné vysvet-
lbvať kto je kto. Z našej organizácie
sa v roku 1999 odč|eni|a p|atforma
spo|upracujúca s po|it ickým subjek-
tom KDH a vytvori|a novú organtzáciu
so staým názvom. organizácia sa
os|abi|a o 12 percent členstva' S Údi-
Vom Sme však zaregistrova|i, že na
rok 2012 tÝchto 12 oercent dosta|o

od ministerstva vnÚtra viac prostried-
kov na činnosť, ako naša organizácia,
ktorá nie je viazaná na nijakÚ po|i-
t ickÚ stranu'

Na našu požiadavku o prijatie
zatial' nezareagova I prezident repu bl i-
ky. predseda v|ády ani ministri vnútra
a obrany. Prija| nás však predseda
par|amentu Pavol Paška a jeho
záujem o naše problémy nás mi|o
prekvapi| ' Dokonca pris|,ÚbiI pomoc
|egis|atÍvneho odboru NR SR pri
našich návrhoch na Zmenu Iegis|atvy,
ktorou by sa dosiah|o nové zaradenie
našej organizácie do štruktÚry v ake1
je l l . odboj.

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

Zabudané tragédie
Nieko|,ko týŽdňov po skončení druhej svetovej

vojny prechádza| cez Devínsku NovÚ Ves, dnes
mestská časť Bratjs|avy, transport zajatých nemec-
kých vojakov. Úda1ne u jedného z nich sa naš|a piš-
to|'. To sa sta|o dÓvodom toho. Že Sovietski vojaci.
ktorí transport eskortovaIi, 10. júna 1945 zastreIiI i
42 nemeckých zajatcov Ak by aj Údajný dÓvod
k tejto hromadnej vražde boI pravdir4í, nebol dosta-
točný na hromadnÚ popravu zajatcov. Dnes túto
uda|osť pripomína ma|ý památník na mieste tragé-
die v Devínskej Novej Vsi Peter Bielik

l  13. júna 2012 sa uskutočnilo rokovanie č|enov pred-
sedníctva PV ZPKO s predsedom NR SR Pavlom Paškom na
základe poŽiadavky PV ZPKO o prijatie. Delegácia po|it ic-
kých vázňov informova|a predsedu par|amentu o stave
a zámeroch PV ZPKO a podrobne prediskutovali tematiku
organtzačného zač|enenra a f inancovania organrzácie. Pred-
seda par|amentu s porozumením prijal návrhy delegácie
PV ZPKO a zaviaza| sa poskytnúť pomoc NR SR pri zabez-
pečení potrebnej |egislatívy na ZmenU organizačného
zaČ|enenia PV ZPKO do systému s postavením ||' odboja.

l 5. júna bola doručená zmIuva Č' 8/2012/237 o po-
skytnutÍ dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpoČtu Ministerstva vnÚtra SR na rok 2012 v sume 103 ti-
síc eur.

l Predsedníctvo PV ZPKO schvá|iIo program rokova-
nia republikovej rady' PÓvodne Sa mala uskutočniť
4.7 .2012 v malej zasadačke Mestského úradu v ŽiIine na
Nám' obetíkomunizmu. Vedenie organizácie vyhovelo po-
žiadavke viacerých pobočiek. aby sa repub|iková rada neko-
na|a v čase nepriaznivého počasia najmá pre starších |,udí

l Podpredsedníčka PV zPKo Anna Fodorová odo-
vzda|a návrh nových stanov PV ZPKO, o ktoých by sa malo
rokovať na budÚcom sneme. Č|enská základňa obdrŽí
návrh stanov na najb|iŽšom rokovaní republikovej rady.

l Predsedníctvo rozhodlo, Že príspevky na činnosť
regioná|nych organizácií budÚ zaslané zálohovo 28 júna
20,l2 následovne: Banská Bystrica 500 EUR, Bánovce nad
Bebravou 200 EUR' Bratislava - okoIie 200 EUR, Košice 400
EUR, Nitra 150 EUR. Prievidza 100 EUR, Trenčín 600 EUR'
Trnava 0 EUR, ŽiI ina 600 EUR



Jáchy movské peklo xxl l II

Krušné hory predstavujú uránovÚ ob|asť, v ktorej bo|o
po vojne zriadených 1 7 koncentračných táborov. Dnes je
to chatová ob|asť s rekreačnými zariadeniami. Bránou do
týchto hÓr je kÚpe|,né mesto Jáchymov, ktoré v dňoch 25.
a 26. mája t.r' bo|o dejiskom pietnej spomienky Jáchy-
movské pek|o. Komunistický reŽim pre odporcov reŽimu
a nepohod|ných |'udí zriadiI v tomto prostredí pre desaťti-
síce politických vázňov pek|o na zemi.Za nel,udských pod-
mienok' v biednom ošatení, o hlade a zime, týranía ponr-
Žovan(, dobyívaIi pre os|obodite|,a uránovú ruou,

Po|itickívázni Česko-S|ovenska sa každoročne v máii
stretávajÚ na miestach svojho utrpenia. SpomínajÚ ná
ZVerstVá dozorcov, na kamarátov, ktorízahynu|i pri ťaŽbe
uránu. Aj tohto roku sa na pietnych spomienkach zÚčast-
ni|a de|egácia z regioná|nych pobočiek z Košíc, Spišskej
Novej Vsi - Levoče, Liptovského Miku|áša, Ži|lny a z Čad-
ce. Podujatie organizova|a predsedníčka okresnej poboč-
ky KPV ČR v Kar|or4ich Varoch Vlasta Preis|erová.

Po|itickí vázni z Českej i S|ovenskej repub|iky pruý deň
navštÍvi|i památník na cintoríne v Hornom Slavkove, kde je
v spo|oČnom hrobe pochovaných 1 1 politických vázňov za-
stre|ených na úteku' Pietna spomienka s vyše tristo Účast-
níkmi sa zaČa|a po|oŽením vencov a príhovorom starostky
mesta' Na koniec zazne|i štátne hymny oboch repub|ík.

Veža smrti v ostrove-Do|nom Žd|áre je dnes českou
ku|tÚrnou pamiatkou a sta|a sa ďa|šou zastávkou oietne-
ho aktu. K památnej tabuIi pribud|o 1 1 vencov, odzne|i
príhovory starostu mesta ostrov a ministerky Životného
prostredia a na záver štátne hymny Českej a S|ovenskej
repub|iky. VeŽa smrti ma|a zvláštne pos|anie. V jej b|ízkos-
ti postaviIi dva drevené |ikvidačné baráky ,,L,, s kapacitou
100 aŽ 300 osÓb, prevaŽne katolíckych kňazov. Vo VeŽi
smrti sa drvi|a a upravova|a uránová hornina. Vázni tam
pracovaIi bez akýchko|Ýek ochranných pomÓcok, v nedo-
statočnom ob|ečen l, podvyŽiven r, šikanovan í, s brigáda m i
po práci. V barákoch boIa iba umyváreň so ž|'abmi a stu-
denou vodou. V ha|e VeŽe smrti je nainšta|ovaná nistava.

Druhý deň pietnej spomienky sa začal s|ávnostnou sv'
omšou v Jáchymove v kosto|e sv. Jáchyma, ktorÚ ce|ebro-

Delegácia PV zPKo. Z|,ava Viliam Žofčik, tng. Anton
Meleg, Mária Dvorčáková, Kvestoslav Gregor, štefan

Starostk3 Horného Slavkova Jana Vi|dumetzová víta.
la hostí. V pozadí predsedníčka KPV čR v Karlových
Varoch V|asta Preislerová. Foto Márla Dvorčáková

Kladenie vencov v Jáchymove' Na snímke sprava
Štefan Novák a Vi|iam Žovčík. Foto Mária Dvorčáková

va| vikár p|zenskej diecézy. Nas|edova|o k|adenie Vencov
pri památníku Brána ku s|obode, kde si prítomní ucti| i oa-
miatku umučených Či zastre|ených na Úteku. odzne|i pre-
javy starostov z oko|itých miest, ministerky životného
prostredia, zástupcov predsedu v|ády, ministrov vnÚtra
a obrany, senátorov, pos|ancov a cirkevných hodnostárov
Českej repub|iky. Spomienku na Jáchymóvské pek|o XX|||
zavÍšiIi štátne hymny SR a ČR'

Jáchymovské pek|o pripomína po|it ickým vázňom
utrpenie. Po návrate domov ich komqpistkký reŽim vyč|e-
ni| na perifériu spo|očnosti' Ani po rozpade federácie sa
situácia po|itických vázňov na S|ovensku uiznamnejšie
nezmeni|a. Krivdy spáchané na desaťtisícoch odporcov
komunistického reŽimu sÚ pre predstavite|bv štátnej moci
na S|ovensku |,ahostajné' Pozorujeme, Že v Českej repub|i-
ke, bez ohl,adu na to, ktoré poIitické zoskupenie sa podie-
|,a na moci, je prístup k po|itickým vázňom diametrá|ne
od|išný. K|adieme si otázku, čo bráni s|ovenským štátni-
kom prehodnotiť vzťah k po|itickým vázňom komunistic-
kého reŽimu? Sme presvedčenr, Že bez zodpovedania
tejto otázky sa s|ovenská spo|očnosť nepohne dopredu.

$teÍan Novák
predseda Ro PV ZPKo KošiceNovák a Kazimír Krivoš. Foto Mária Dvorčáková



z|iechgv . rOaprávková ded i nka
V obci Zliechov' ležiacej

v náručí Strážovslqých vr.
chov, 1. júna tohto roku
s!ávnostne odhalili památ-
nú tabul,u s menami dvaná.
stich občanov Zliechova .
mužov i žien, ktorí boli v ro.
ku1949 nespravodlivo a pro-
tiprávne uváznení a mučení.
Jeden z nich . Vende!ín Ka.
šiar na nás|edky mučenia vo
vázení zomrel. Zanechal dve
malé deti.

Dvanásť mien je napísaných na
tabu|i, no tých, ktorí nesmierne trpe|i
je podstatne viac. Najmá ich rodičia,
manŽelky, manŽe|ia, deti i príbuzní,
ktoých prebodo| meč bo|esti, ked,
19. júna 1949 správca farnosti vdp.
Ján K|imek preČíta| na sv. omši pas-
tiersky |ist pod názvom H|as biskupov
a ordinárov veriacim v hodine skÚšky.
Pripravení bo|i uŽ prís|ušníci Šta, aby
ho zatk|i, no museli ujsť pred hnevom
občanov. Na druhý deň sa zača| ko|o-
toč pomsty zo strany štátu a štátnych
orgánov. Bitky, týranie, vyhráŽanie,
p|aČ, s|zy bo|esti a zúfa|stva.

obec Z|iechov je rozprávková de-
dinka uprostred krásnych vrchov, je
o nej zmienka uŽ v roku 1272. Ko-
stol sv. Vavrinca je z roku 1480. No
Život tu pu|zova| dávno predtým.

Vojská rímskeho cisára Marka
Auré|ia tiah|i údo|ím Váhu (VAGUS -

V strede A. Tarnócry sa prihovára
účastníkom s|ávnosti-

Foto Marián Burík

biskup Vi|iam Judák.

Z|iechovská památná tabulh.
Foto Marián Burík

b|údiaci) aŽ pod štíty Vysokých Tatier.
Jeho |égie Fulmináta bo|i zostavené
z kresťanov, ktoých uvrh|i do otroc-
tva. S |égiami t iah|i aj obchodníci, či
remese|níci, ktorí v rímskych kata-
kombách poČÚvaIi o novom učeníza-
IoŽenom na |áske a odoustenía toto
šíriIi všade kade prechádzaIi.

Tak ako do Váhu z hÓr oriteka|i
riečky a potÓčiky, tak po nich do hÓr
i d,a|ekých Údo|Ísa šíri|o učenie Kristo-
ve. Teda priš|o aj sem do tohto krás-
neho kúta nášho S|ovenska.

Aj krásne aj šťastne by sa tu ži|o,
keby aj do týchto tichých, v mori
|esov ukrytých dediniek, nezavÍtaI
sám diabo|.

V roku 1241-2 to bo|i Tatári'
v po|ovici XV. storočia zasa Husiti,

Foto Marián Burík

v roku 1662 vtrhl i na Slovensko
Turci. Kosto| sv' Vavrinca s jeho vežou
je akýmsi majákom viery v tomto
posvátnom tichu ze|ene StráŽskych
vrcnov.

V ko|otoČi dejín sa o S|ovákoch
hovori|o ako o národe ho|ubičom.
BohuŽia|, až do ktorejsi chví|e. Vel,ký
renesanČný myslite|, Leonardo da Vin-
ci napísa|: ,,A právom mÓŽeme pove-
dať, že č|ovek je krá|bm zvierat, |ebo
jeho zverstvo je najváčšie|,,

Šia|ená druhá svetová vojna neo-
biš|a ani túto rozprávkovú dedinku
učupenÚ v posvátnom tichu neko-
nečných |esov. Vojna sa skonči|a, pri-
šie| vytúžený mier. P|oý zdobiIi papie-
rové ho|ubice a transparenty o šťastí
a |áske. Za p|otmi v ohradách táborov
a vázníc trpé|i státisíce bezbranných
novodobých otrokov. Z t|ampáčov
dos|ova revaIi na nás pochody a pies-
ne o šťastí a |áske, o zemi, ktorú č|o-
vek hl'adal od vekov - revali preto, aby
zahlušiIi stony a náreky muČených -
aby zahIuši|i p|ač detí a matiek.

Len tak cez štrbinku oootvore-
ných dverí nazrime za potemkinovské
ploty.

Ked,na naše územie vstÚoi|a So-
vietska armáda, bolo do ZSSR odv|e-
čených viac ako 20 000 |,udí. Iba ma|é
percento sa po d|hých rokoch vráti|o

Památnú tabu|fu odhali| predseda PV zPKo Arpád Tarnóczy a posvátil
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spáť' Ludia hynu|i uŽ v transportoch
do gulagov, či už od hIadu, zimy, vy-
čerpania a|ebo len tak pre zá'bavu
váznite|bv'

Neviem ko|,ko nešťastníkov odsú-
di|i Ludové súdy, no osÓb odsúde-
ných Štátnym sÚdom v rokoch 194B-
1952 bolo 27 000' Krajské a okresné
súdy v rokoch 1953 - 1967 za po|itic-
ké de|ikty odsÚdi|i 70 770 |,udl 186
000 osÓb bo|o umiestnených do pra-
covných táborov, 1 1B 683 l,udí bo|o
bez sÚdu pride|ených do Pracovných
technických táborov (PTP)' Počet vy|Ú-
čených zo štÚdia sa neuvádza.

Za kaŽdým z odsúdených treba
vidieť aj jeho rodinu, otca, matku,
súrodencov, Ženu či deti. Tak pri-
chádzame k čís|u postihnutých 1 'l20

B70 |,udí. Vo vázení nás|edkom mu-
čenia zomre|o 15 726 |,udí. Poorave-
ných bo|o 23B |,udí.

Na památníku ,,S|obody,, v Deví-
ne je vyše 4O0 mien |,udí, ktorí boli
zastre|ení pri prechode hranice. No
ko|,ko bo|o zabitých e|ektrickým prÚ-
dom, ko|,kých roztrhaIi psi, ko|,kí sa

utopi|i v bahnách i v riekach a ko|,kí
bo|i zastre|enl, to sa nikde neuvádza.

Je to strašná štatistika o to viac
bo|estivá' Že S|ovák S|ovákovi - brat
bratovi bo| katom. A novodobé deji-
ny a historici m|Čia'Z archÍvov sa stra-
ti|i mnohé dok|ady, preto je dÓ|ežité
vydať a uchovať kaŽdé svedectvo
o nemorá|nosti reŽimu.

Pútnik, ktorý prechádzaš oko|o
tejto tabu|e pristav sa na chví|,u
a v posvátnej Úcte sk|oň h|avu, |ebo
tÍto |,udia po|oŽiIi na o|tár nášho náro-
da i |'udstva svoje Životy.

Sú martýrmi národa, ktoých
hviezdy Žiaria i budÚ Žiariť na našom
slovenskom nebi.

lvan Masár

Foto Marián Burík

Príhovor Hedvigý Slivkovei, predsedníčky regionálnej pobočky v Považskej Bystrici, !lave a Púchove

Doba temna sa nesmie Yrátiť
Praktický uŽ ani niet o čom rozprávat, |ebo všetko uŽ

poveda|i moji predrečníci, zástupcovia našej organizácie
PY Zvázu protikomunistického odboja, ktorí si ,,humán-
nosť,, tota|ity vyskúša|i na v|astnej koŽi a poriadne so všet-
kým komfortom. TakŽe iba nieko|,ko s|ov'

Inšta|ovaním tejto památnej tabule sa nám podari|o
uskutočniť potrebné a dobré die|o i ked,sme sa trošku
oneskorili. Mená vyryté do tohto ch|adného kameňa, nech
všetkým Čo pÓjdu oko|o pripomínajú ich odvahu s akou sa
postavi|i proti bezpráviu komunistického reŽimu' na obra-
nu svojho náboženského presvedčenia. Predstavitelia tejto
doby temna nepripúšťaIi nič, čo by sa prieči|o ich ideo|ógii,
priv|astňova|i si právo korigovať i mys|enie občanov a pre-
dovšetkým z mys|e vygumovať vieru a Úp|ne otupiť svedo-
mie veriacich |,udL čoho dÓsledky pociťu1eme doteraz'

Je našou svátou povinnosťou de|iť sa o svoje spo-
mienky. Stará pravda hovorí, Že národ, ktoý sa nepoučí
z v|astných dejín, moho| by si ich nedajboŽe zopakovať'
Motto na tejto památnej tabu|i, nech je uýkričníkom a va-
rovaním pre budúce generácie.

V mene uiboru PV ZPKO, regioná|nej pobočky ||ava
a Trenčín sa chcem pod,akovať všetkým. ktorísa podie|'aIi
na príprave a dÓstojnom priebehu dnešnej s|ávnosti. Pre-
dovšetkým otcovi biskupovi ViIiamovi Judákovi' Že nám

obetovaI svoj vzácny čas, tunajšiemu farárovi Mi|anovi Ko-
zákovi, bez ktorého by moŽno ešte doteraz nebo|i vybave-
né administratívne zá|eŽitosti pre umiestnenie památnej
tabu|e, starostovi Z|iechova Antonovi Mikovi' za všestran-
nÚ pomoc pri príprave, predsedovi PV ZPKO Arpádovi
Tarnóczymu a podpredsedníčke PV ZPKO Anne Fodorovej
za účasť a najmá pani Márii Hrubej, jedinej ŽijÚcej Účast-
níčke uda|osti z roku 1949, na ktorú si práve spomíname.
Ďakujem jej, Že í napriek svojmu ťaŽkému zdravotnému
stavu priš|a na tÚto s|ávnosť'

Ďa kujem z| iech ovském u spevácke-"1rr u'Zboru za pekné
piesne. Napokon naša srdečná vd'aka patrÍ rodine Šturiko-
vej, ktorá zobra|a na seba starosti o vyhotovenie památnej
tabu|e a o závereČné občerstvenie pozvaných hostí. Vám
všetkým, hosťom i občanom Z|iechova d,akuiem, Že ste

uŽ vo večnosti. Ak Pán Boh dá budeme sa tu schádzaťkaŽ- ti'ťďffií
doročne v jÚni pri krátkej spomienke' A úp|ne na záver ll.ť'.lii.'ij
prosím pána farára, aby ukončiI túto slávnosť modIitbou ťi"]'-:
za všetkých zosnu|ých po|itických vázňov. :-:

7

S|ávnosť spestri!a krojovaná skupina.



V KežmaÍku pÍi památníku
Na historicl.o,í cintorÉ

ne v Kežmarku sa 22. iúna
2012 uskutočni|a pietna
spomienka na vyše 4o0
obetí usmrtených na býva.
lých hraniciach česko.Slo.
venska v rokoch 1948 aŽ
1989.

Pri oamátníku obetiam Sa
k účastníkom pietnej spomienky pri-
hovoriIi jej organizátori, predsedníč-
ka Svetového zdruŽenia b1iva|ých čs|'
poIitických vázňov (szČpv) Elena
Bačkorová a tajomník zdruŽenia
František Bednár.

Účasť na pietnom akte prijaIi
orednosta Mestského úradu v KeŽ-
marku lng. Ladis|av Faix, PoIit ických
vázňov Zvázu orotikomunistického
odboja reprezentovala Judita Kmeco-
vá a Konfederáciu po|itických vázňov
Slovenska Jozef Krajniak.

Na záver odzne|i hymny štátov,
z ktorých pochádza|i obete usmrtené

pietnej spomienky.

pohraničnou stráŽou a protivzduš-
nou obranou b17va|ého komu-
nistického bIoku.

Hote|ová akadémia otta BrÚck-
nera v KeŽmarku pripravila pre
účastníkov pietnej spomienky s|áv-
nostnÚ recepciu, za čo im patrí

Foto autor

Úprimné pod,akovanie. Vd,aka patrí
najmá zástupcovi riaditel,a Hote|ovej
akadémie |ng Jozefovi ondrášikovi,
pedagogičke Bc. Anne Zákutnej, ako
aj abso|ventom akadémie i za ich
účasť na pietnej spomienke.

(Íbl

Absolventky Hotelovej akadémie otta Brúcknera v Kežmarku počas

Na miestach utrpenia
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Pri príležitosti 60. qýročia zriadenia náprav.
ného zariadenia pre ženy v Želiezovciach, usku.
točnilo sa spomienkové stretnutie pod názvom
Ženy za ostnatým drótom. Stretnutie organizo.
vala KonÍederácia politických vázňov Českej re.
publiky v spolupráci so Zborom vázenskej a jus.
tičnej stráže a Ústavom na v'ýkon trestu odňatia
slobody v Želiezovciach a uskutočni|o sa 23. iú|.
na tohto roku.

PV ZPKO na stretnutí reprezentová|a Margita Zimanová,
ktorá o.i '  poveda|a: ,,Ziš|i sme sa tu, aby sme si pripomenu|i 60.
r4iroČie vzniku Ženskej váznice v Že|iezovciach - Ve|'kom Dvore,
kde si odpykávaIi trest Ženy-matky, ktoré nekradIi, nezabíjali,
boIi bezdÓvodne zaistené.

Počas komunistického vládnutia bolo odsÚdených 16476
Žien, 1644 reho|,ných sestier a 7 žien zomre|o vo vázniciach.
Komunistický teror za|oŽený na marxistickej triednej ideo|ógii
|ikvidova| tých, čo túžli žiÍ ako s|obodní |,udia v slobodnom
v|astnom suverénnom štáte. Do tohto náoravného tábora som
chodi|a i ja ako dieťa v páťdesiatych rokoch na návštevy za ma-
mičkou, ajs mojím bratom a sestrou.,,

Stretnutie sa skonči|o hymnickou piesňou Kto za pravdu
horí. (mz)Kladenie vencov Foto Pavol Ziman



Poučme sa I ak je od koho
r

Tak to by sme nao-
zaj mohli, lebo na pou-
čenie sa nikdy nie je ne-
skoro. V čom všetkom'
o tom, si povieme v na-
sIedujÚcich riadkoch'

Budeme spo|očne hl,adať odpoved, na
otázku, prečo nám, S|ovákom, je ešte
stáe vzdia|ené vysvet|bvanie toho, čo
všetko sme preŽi|i, prečo sa tak ve|,mi
neradi vraciame k poučeniam z nedáv-
nych dejín, prečo si tak nevážime obe-
te komunistickej tota|ity, aspoň určite
nie tak, ako by sme mali. Ale bud'me
teda uŽ konkrétni a naozaj - poučme
sa. od našich najb|ižších susedov.
Teda - Česka'

Bo|i sme tam tiež
Kde? No, pravdaŽe, v komunistic-

kých vázeniach a |ágroch, osobitne
50' rokoch minu|ého storočia' |ebo
práve o nich bude reČ. České h|avné
mesto Praha má v ostatných mesia-
coch senzáciu - teda ku|tÚrnu a divác-
ku, a to v príbehoch politických váz-
ňov rokov páťdesiatych a to hned'na
dvoch scénach. Pritom na Novej scéne
Národného divad|a sa tam s neobyčaj-
ným Úspechom - divácí sa |en tak
hrnÚ - uvádza hra Kar|a Steigerwa|da
Má vzdá|ená v|ast' ktorá vznik|a na
zákIade spomienok poIitickej vázen ky-
ne, ktorá preŽi|a za mreŽami rovných
15 rokov. Ale pod'me po poriadku:

V roku 19B0 vyda| Josef Škvorec-
ký vo svojom exi|ovom vydavate|,stve
v Kanade spomienkovÚ knihu Dagmar
Šimkovej s názvom By|y jsme tam ta-
ky. Táto m|adá Žena z inteligentnej
burŽoáznej rodiny bo|a odsÚdená za
dos|ova Žartík' na zák|ade fa|ošného
udania na ce|ých 1 5 rokov za v|astizra-
du a tie si aj odsede|a, pretoŽe sa jej
neýka|a anijedna amnestia. Až vd'aka
roku 1968 mohla s matkou a sestrou
emigrovať do Austrá|ie, kde vznik|a aj
jej spomienková kniha, vydaná potom
v Kanade. Po roku 1989 sa Daomar
Šimková domáha|a rehabiIitácie, ňikdy
sa jej nedočka|a' Zomre|a v po|ovici
deváťdesiatych rokov. Až nedávno sa
tieto otrasné, priam hrÓzu vzbudzujÚ-
ce spomienky dostaIi do rÚk dramati-

ka Karla Steigerwalda, ten podl'a nich
napísaI spomenutÚ hru, ktorá Žne
mimoriadne Úspechy priamo v Národ-
nom divad|e Praha. TakŽe:

Tu sme pri tom poučení' Kedy sa
my, tu u nás, na Slovensku, asi doŽije-
me niečoho podobného? Kedy sa tu
nájde autor, ktoý by pod|,a spomie-
nok po|itického vázňa - a sÚ tu, Čo by
nebo|i- vytvoriI divade|nÚ hru a uvád-
za|a sa dokonca v Národnom divad|e?

Kedy sa doŽijeme - a uŽ dávno Sme sa
maIi - naprík|ad fiImu s touto temati-
kou? Památáte sa ko|,ko bo|o fi|mov
o SNP a to krátko po l|. svetovej voj-
ne? Ešte teraz ich reprízujeme na ob-
razovkách. Z krutého obdobia rokov
páťdesiatych nemáme ani jeden jedi-
ný, o divade|nej rryÍpovedi na doskách
Národného divad|a ani nehovoriac.Za
to a|e uvádzame hry, v ktoých sa to
hemžíýrazmi, pri ktoých najmá star-
šie generácie odchádzajÚ cez prestáv-
ku z divadie|. AŽ tam sme to dopraco-
va|i' A|e vu|9arizmy sÚ asi dÓ|eŽitejšie,
ako poh|,ad na otrasné obdobie 50.
rokov Česko-sIovenského komuniz-
mu...A naoza1, máme Čo doháňať|

čo nás rep]ezentuie
Teda nás, samostatné S|ovensko,

teda,nás, ešte stá|e nie dost hrdých
S|ovákov? Aj to si povieme pre ono
poučenie:

Na jednej strane tu máme priam
nesmrte|,nÚ, ÚŽasnú LÚčnicu, a|e aj ce-
|ý rad iných fo|k|órnych sÚborov, vrá-
tane detských, pri ktorých diváci na
ce|om svete vstávajÚ zo sedadie| a po-
t|esky nemajú konca kraja' Na jednej
strane tu máme operných spevákov,
o ktorých doma toho tieŽ ve|,a nevie-
me, ba nepoznáme dobre ani ich me-
ná, ktorísÚ ozdobou svetorryich oper-
ných scén a bo|o by prid|hé vyratúvať
všetky svetové operné domy, v kto-
ých rozdávajÚ svoj kumšt. Moh|a by
som pokračovať d,a|ej o všetkých ých,
ktorí by tu, doma, bo|i akoby utajení'
Na druhej strane a|e vysie|a RTVS ce|é
tri te|evízne večery v priamom preno-
se, s extra štábom i moderátorom na
ce|om svete známu oesničkovÚ sÚťaŽ
Eurovízie, tentoraz z Baku. A je to tu:

Ako reprezentanti S|ovenska prídu
na pódium s|edované mi|iónmi divá-
kov, traja strapatí šuhaji s ang|ickými,
opakujem angIickými menami, od-
spievajú, resp. odkričia Čosi v ang|ičti-
ne a Vy neviete o koho ide, o čom sa
tu hrá, kto tu koho vÓbec reprezentu-
je, pretoŽe o S|ovensko tu nejde ani
na okamih. Predtým spievajÚ vo svojej
rodnej reči, ajs rodnými menami Srbi,
Chorváti, Makedonci, sympatický Es-
tónec a moh|a by som menovať d,a|ej,
kaŽdý tu uvádza svoju krajinu, svoju
reč, svoju pesničku, |en my S|ováci.
sme ,,svetoví,,! Aspoň teda tL čo toto
všetko vymys|e|i, sÚ o tom presvedče-
ní. Mý|i|i sa. Pot|esk bo| chabý, do fi-
ná|e sa nedostaIi a mňa - nebo|a som
sama - aŽ trias|o od jedu. To koho sme
tu reprezentova|i? Za aké urČite nie
ma|é peniaze? K?rn sme sa aŽ dosta|i
v tej svojej servilnosti a pokore? Sme
nejakou ko|óniou, a|ebo samostatným
štátom? o čom to vÓbec bo|o? o oo-
riadne drahej a pritom trápnej vizitke,
o niečom, čo, dúfam' sa uŽ nebude
opakovať. Ak uŽ vymýš|,ame čosi ne-
obhájite|'né, tak sa z toho aspoň pouč-
meI Lebo svetoví sme teda určite ne-
bo|i. Len smiešni!

TakŽe, mi|í čitate|ia, vidíte, je
o čom premýš|'ať aj cez prázdniny
a dovo|enky. Tušífi, máme ešte d,a|e-
ko do - dospe|osti. Eva Laucká
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|Vrdili mu' žeievrah
Rodičia Jolany a šteÍa.

nie Božíkových žili pokoj.
ným usporiadaným živo.
tom až do nastolenia no.
vého režimu v roku 1948.
V Bábe' na juhu Slovenska,
vlastni|i 18 hektárov pódy.
Bolo sa čo obracať. Komu-
nistický režim považoval
takých ako bo! štefan
Božík za ku|akov' teda za
nepriatelbv režimu.

Na senách, rodičia na snímke z!'ava.

nedovo|iIi zamestnávať nijakých po-
mocníkov. Rodičia nev|áda|i sami ob-
robiť také hospodárstvo, takŽe nep|ni|i
kontingent. Asi štyri roky po sebe sa
preto otecko ocitol na tri mesiace vo
vázení. Dokonca bo| kvÓ|i tomu odsÚ-
dený na desat mesiacov do Jáchymo-
va. A ked, bo| uváznený, samozrejme,
Že nep|ni| kontingent, tak uvázni|i aj
mamičku.

Števka: Ked,bo| otecko v Jáchy-
move štát si na našom majetku hospo-
dári|, ako na svojom. Vyháňa|i ošpané,
pobra|i všetko, čo sme ešte ma|i.

A nenútili vašu rodinu vstúpiť
do družstva?

Jolana: Ku|akov nechce|i do druŽ-
stva. Presviedčať chodi|i ma|ých ro|,ní-
kov' otecko bo| zÚfalý. Pre neho druŽ-
stvo by bo|o vys|obodením' Raz, ked,
ho odsÚdiIi, prokurátor uviedo|, Že na
uistrahu ostatným ro|,níkom.

Števka: Ko|'kokrát sme kupova|i
vajíčka, na kontingent. Priamo od mlá-
ťačky nám zobra|i obi|ie, nema|i sme
čo siať' Muse|i sme kupovať, no nebo|o
za čo. Rodičia sa ve|,mi tráoi|i. Schád-
za|i sa u nás ch|api, navštevova| nás aj
predseda strany, lebo sa s oteckom
pozna| od detstva. Bo| to ce|kom s|uš-
ný č|ovek. Ked,vide| čo sa deje, ako Ži-
jeme, Že uŽ štyri roky sme nezabi|i Žiad-

ne prasa pre seba, sám naviedo| otec-
ka, aby jedno zaklal, Nechcel, nakoniec
pos|Úcho|.

Udalivás?
Števka: Nie, ani predseda strany

nre.
Ako ste žiIi pred rokom 1948?
Jolana: Otecko bol starostom ob-

ce, mamička sa stara|a o deti a hospo-
dárstvo. Ma|i sme oekné detstvo.
Mnohí pomocníci na našom statku
nás navštevova|i po ce|ý Život a bo|i so-
|idárni s našou rodinou, ked,sa dosta|a
do ťaŽkostí. Maturova|a som v roku
1950 a to uŽ ma|i rodičia obrovské ťaŽ-
kosti zap|atiť mi internát. A|e to bo| iba
začiatok'

Aká atmosféra v|ádla vo vašej
rodine? 

" 
i

Jolana: otecko Sa stretával
s miestnou inte|igenciou a vieme, Že si
ve|,mi váŽi|i Tisa. Dedinčania zachráni|i
mnohých Židov, otecko o tom vede|,
a|e necha| si to pre seba. Dokonca priš-
|o na neho udanie, Že nekona|, ako
ma|. Zobra|i ho aj s notárom do kon-
centračného tábora v Seredi. Jednému
z nich dovo|i|i vrátiť sa domov. otecko
poŽiada| notára, aby sa vráti| on, Že vie,
Že on mu pomÓŽe dostať sa odtia|,'
A skutočne, o nieko|,ko dnísa vráti| aj
otecko. Ale v ktoromkolVek momente

seffii
W

M
fuffi
.W
S'"*qe
W
ffi,
W
{W
t".- *
Wry
10

štefan gožík

Foto archív rodinv BoŽíkovei

V roku 1927 sa manŽe|om He|ene
a ŠteÍanovi BoŽíkovcom narodi| syn
Ludovít, v roku ]931 dcéra Jo|ana
a o dva roky neskÓr pribud|a do rodiny
Števka. LudovÍt uŽ desať rokov neŽije,
Jo|ana v súčasnosti byÍva v Bratis|ave,
Števka v Nitre, avšak zdravotný stav
Števky si vynucuje stá|u prítomnosť
sestry Jolany v Nitre. Tam vznikol aj
nas|edujÚci rozhovor.

Ani jedna z vás nemá vlastnú
rodinu, hoci o nápadníkov nebola
núdza.

števka: V období, ked,bo| čas za-
|oŽiť si rodinu, Sme sa dosta|i do situá.
cie, ktorá nám ve|,mi skomp|ikova|a Ži-
vot' Kto by si bo| zobra| dcéru vraha?

Ako ste sa k tomu dopracovali?
Jolana: Po roku 194B núti|i našich

rodičov odvádzať kontingent z 1 8 hek-
tárového hospodárstva, priČom nám



mohIi pos|ať transport do osvieČimu,
a neviem, či by sme otecka ešte vide|i
živého. .?

Čo sa prihodi|o, že vášho otec-
ka obža|ova|izvraždy?

Jolana: V našej obci medzi sebou
sÚperiIi dvaja f ukncionári. Predseda
strana a predseda národného ýboru'
Predseda strany Tóth bo| mierny a inte-
Iigentný č|ovek, bo| spo|uŽiakom náš-
ho otecka. Na druhej strane predseda
národného r4iboru KohÚt bo| ve|,mi ui-
bušný, závist|ir4i č|ovek. Dohadova| sa
o funkcie. Chcel byt aj predsedom
Strany. Nahovoril dvoch m|adíkkov, aby
zbi|i Tótha. Tí ho skutočne tak soa|ico-
va|i, Že takmer zomre|. Táto oríhoda sa
sta|a zámienkou na prenas|edovanie
dvoch dedinských ku|akov a kňaza.
Jedným z nich bo| náš otec,

Aj ich odsúdi|i?
Jo|ana: odsÚdi|i. Proces bo| sa-

mozrejme zinscenovaný. obŽa|oba tvr-
di|a, Že ma| Úmyse| vraŽdiÍ, Že naho-
vori| iných na vraŽdu. otca odsÚdi|i na
13 rokov vázenia. V tom čase som uči|a
v susednej dedine, iš|a som ráno do
ško|y a pri autobuse hovori|i, niekto sa
asi bi| pred kostolom, je tam m|áka
krvi. Ked,som priš|a domov mamuška
mi poveda|a, že predsedu strany chce|
vo|,akto zabiť. Hned, priš|a pátračka
a odviez|a tých dvoch m|adíkov, bra-
trancov Pavi|ekoých. Naš|i u nich ešte
ajzakrvavené pa|ice.

A prečo teda odsúdili vášho
otecka?

Jolana: No, nemohli predsa do-
pustiť, aby za Útokom na predsedu
strany, boli dvaja jednoduchí|,udia. Po
dvoch týŽdňoch od tejto uda|osti obsa-
di|i náš dom, všetko prekuka|i. S otec-
kom zobraliaj d,a|šieho ku|aka Silvestra
Viskupa a kňaza A|oiza Mik|oviča.

Števka: Ked'sme sa dozvede|i, Že
otecka obvinili zvraŽdy, veri|i sme, Že
čoskoro príde domov, Že ide |en
o omy|. No a oni ho odsÚdi|i' Známy
právnik mi povedal, dievča, dnes je
všetko moŽné.

Takže z pokusu o vraždu odsú-
di|i piatich |'udí?

Jolana: Nie z pokusu o vraŽdu, oni
hovori|i o vraŽde. Napriek tomu" Že pán
Tóth zosta| naŽive. Treba však pove-
dať, Že tento proces ve|'mi do|'aho| na
dedinu. Ludírozhorči|o, Že bo|i obvine-
ní a odsúdení aj nevinní |,udia, kňaz
a dvaja statkári. Na odvo|acie pojedná-
vanie do Bratis|avy priš|o 400, moŽno
500 |,udí. Vybra|i sa predovšetkým
brániť svojho kňaza, AIojza Mik|oviča.
No po ýkrikoch bratrancov Pavilko-
rryích: ,,Čo tu robia títo nevinní?,,, bo|o
sÚdne pojednávanie odročené na dru-
hý deň s vy|účením verejnosti i rodin-
ných prís|ušníkov. No a odvolacísÚd im
vymera| o rok vyššie tresty'

celý trest si odpykaI?
Jolana: Nie. NajskÓr bo| vo vázení

v Bratis|ave' neskÓr v Prahe-Ruzyni. Po
dvoch rokoch ho oslobodili sood
obŽaIoby.

Ako ste to dosiahli?

Promócie bez otecka. Na snímke
z|'ava štefánia' mama Helena
a Jolana.

Jo|ana: os|obodiI ho m|adí sudco-
via Najvyššieho súdu v Prahe. Keby
som vede|a, Že ešte ŽijÚ, iš|a by som sa
im pod,akovať. Ked, iš|i na sÚdne po-
jednávanie popri nás, prihovoriIi sa
nám' Že kohotu máte' otecka. Ktoý?
BoŽík. Ved,on je nevinný. PÓjde s vami
domov. Pripravte pečenÚ hus. A po-
tom bo|o pojednávanie a skutočne
otecko bo| os|obodený.

A išli ste spo|u domov?
Jolana: Áno.
A d'alší dvaja?
števka: Pána Viskuoa tieŽ os|obo-

diIi, a|e pána farára nie.
Prečo?
Števka: Pred sÚdom odzne|o' Že

jeden z tých dvoch páchate|bv sa Spo-
veda|, Že chce zabiť TÓtha, a Že kňaz
ho ešte povzbudi| a da| mu aj dvesto
korún' Toto sa hovori|o na súde! Taký
nezmysel ! ,z/

Na základe čoho bolo vznesené
obvinenie voči oteckovi, Viskupovi
a kňazoviMiklovičovi?

Števka: Tí dvaja páchate|ia aj na
Najvyššom sÚde vykrikova|i, čo tam ro-
bia títo tra1a, Že sú nevinní.

Jolana: TakŽe sudca sa ich opýta|,
prečo o nich tvrdi|i, Že sú vinní, ked,
s tým nema|i nič spo|očné. odpoveda-
|i, Že im to káza|ivyšetrovací referenti.
Že im povedaIi, čo majÚ hovoriť.

Pokraěovanie na í2. strane

t1,

štefan Božík vIastnil parádne kone.



Tvrdili mu' žeievrah
Dokoněenie z 11' stranv

Bola s vami na súde aj mamička?
Jo|ana: Nie nebo|a, my Sme totiŽ čaka|i na vwezenie zo

S|ovenska do českého pohraničia. Ma|i sme uŽ aj veci zba|e-
né. Ale mamuška bo|a chorá, tak sme Žiada|i Úrady o zruše-
nie tohto rozhodnutia UŽ sme nemali nijaký majetok, nebo|o
z čoho Žiť. Nebyt skve|ého riadite|,a ško|y, bo|i by ma vyštvaIi
z miesta.

Števka: Ja som muse|a odísť z banky.
Rozprával otecko o živote vo vázení?
Jo|ana: PravdaŽe' Na Pankráci ho nÚti|i, aby sa priznal,

ŽevraŽdi| Tyka|i mu, v noci ho bráva|i na ýs|uch, os|ovova|i
ho iba Čís|om. Hrozi|i mu, aby sa prizna|, |ebo mu zničiaže-
nu i deti. Raz na vázenskom dvore zazre| prechádzať sa Ženu,
ktorá sa podoba|a na Števku. HrÓza ho premk|a a h|,ada|,
kde je mama a ja. Bo| presvedčený, Že ked, je tam Števka,
sme tam všetci. Písa| zvázenia, a|e nič Sme Sa nedozvede|i,
|ebo všetko podstatné bo|o vyčiarknuté' Úp|ne mu zničili
Život, napokon aj nám, ostatným.

t2

štefan Božík (zl'alva) s priatel,mi štefanom Kruž|íkom
a Pav|om šimončícom.

Božíkovcom pripravi l komunistický reži m pekIo
na zemi.
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BachratýJán, narodený3.5.192B, odsúdený TakáčVincent, narodený 11,5'1932,
25.7 '1952 na 9 rokov, ve|ezrada, ohrozenie odsÚdený 26'7 '1952 na 5 rokov, ve|ezrada.

odsúdenÍ na 5 až 10 rokov

l oDsÚDENí v rÚu .?
Anta| Ján, narodený 10.6.1916,
odsÚdený 15'7 '1953 na 5 rokov,
velezrada, Lehota nad Rimavicou
Bacigá| ludovÍU narodený 8'1 191 5,
odsúdený 28.7 '1952 na 7 rokov,
sabotáŽ, Senec

štátneho tajomstva, Trnava
Bednár Jozeí narodený 2,2.1931,
odsúdený 11.7 '1953 na 8 rokov,
velezrada, J uskova Vol'a
Bodnár Jú|ius, narodený 4'9,1932,
odsÚdený 26'7 .1952 na 8 rokov,
ve|ezrada, Nové Zámky
Bunda Vojtech, narodený 1 4'1'1904,
odsÚdený 14'7 '1956 na 6 rokov,
veIezrada, Bošáca
Číž lán, narodený 19'1'1919, odsúdený
11 .l .1955 na 5 rokov, velezrada, Selce
Graňová Anna, naroden á 11 .11 '1930,
odsÚdená 6'] '1954 na 5 rokov, ve|ezrada.
Poprad
Hromádka Ján, narodený 15'1 1 .1921,
odsúdený 28'7 '1955 na 8 rokov, ve|ezrada,
Trstin
Hajduk František, narodený 1 .1 2 1 909, od.
súdený 6'7.1 955 na 5 rokov, ttyzvedaČstvo
Hvizdoš Ján, narodený 13.11 ' 1919,
odsÚdený 15 ' 7 ' 1953 na B rokov, sabotáŽ,
Richnava
Macu|a Eduard, narodený 22'7 '1931,
odsÚdený 3'7.1951 na 7 rokov, Va|aská
Mojžiš Juraj, narodený 11.9'1922, odsÚde-
ný 17 '7 '1953 na 6 rokov, Bratis|ava
Mokrohajsktý Ján, narodený 27 '1'1928,
odsúdený 27 '7 '1950 na 5 rokov,
vyzvedačstvo, B ratisIava
Novák Jakub, narodený 22'7 '1933,
odsÚdený 15,7 .1955 na 8 rokov, ve|ezrada,
Krompachy
ondruš Štefan, narodený 5.4'1912,
odsÚdený 1.7 '1949 na 8 rokov, nási|ie
na verejných zboroch, nási|ie pre uýkon
volebného práva, Levoča

Ravasz Viktor, narodený 18.7 '1915,
odsúdený 17 '].1961 na 6 rokov, združovanie
proti republike, Bratislava
Sisák Jozef, narodený 1 4'9'1913, odsÚdený
11.7 .1953 na 7 rokov, velezrada,
Juskova Vol'a

Skotnický Anton, na rodený 25.2'1930,
odsÚdený 21 '7 '1955 na 6 rokov,
vyzvedačstvo. Raková
S|ádkovič Ján, narodený 21 .2'1925,
odsÚdený 30.7,1957 na 5 rokov, zdruŽovanie
proti republike, Drietoma
Šel|yová He|ena Anna, narodená
26'6'1908, odsÚdená 25.7 '1951 na 6 rokov,
ve|ezrada, Bí|a Voda u Javor

Košice
Urban Štefan, narodený 3.5.1 955,
odsúdený 26'7 '1978 na 6 rokov, všeobecné
ohrozenie, opustenie repub|iky, Topo|čany
Vitek F|orián, narodený 1.5.1910, odsÚdený
17.7.1952 na 5 rokov, pomoc
k VyZVedaČstVU, Ú|'any
Výberčí František, narodený 1 0. ,l 0' 1 930,
odsÚdený 17 '7 '1952 na 5 rokov,
Ú|'any nad Žitavou
Zigmund Tobiáš, narodený 1 0'9.1 905,
odsÚdený 10.-1 1.7.1955 na 7 rokov,
marenie Čin., ||ija
Zvarík F|orián, narodený 23'8.1926,
odsÚdený 18'7 '1952 na 8 rokov, ve|ezrada,
Bratislava

r oDsÚDENí v nucusrr
Bacu|ák Peter, narodený 1'2'1908,
odsúdený 23.8.1 955 na 6 rokov,
vyzuedačstvo, Raková
Baumann Štefan, narodený 28.6.1930,
odsúdený 9.8.1951 na 6 rokov, velezrada,
Bratislava
Be|ica Karo|, narodený 1'11,1921,
odsÚdený 28.8.1 950 na 7 rokov, prtprava
Úk|adov, Košice
Bodnár Vi|iam, narodený 21.7 '1951,
odsÚdený 7.8.1986 na 6 rokov, zbehnutie
do cudziny, Trebišov
Bukovský Ján, narodený 25'4'1924,
odsÚdený ,l3.8.1954 na 8 rokov, ve|ezrada,
Jamník
F|orián Krištof, narodený 30.4' 1 950,
odsÚdený 30.8.1 978 na 9, 5 roka, ohrozenie
vzdušného dopravného prostriedku,
Tooo|čanv

odsudena 22.8.1951 na 6 rokov.
vyzuedačstvo, Praha
Granec František, narodený 7,2'1934,
odsÚdený 25.8.1951 na 5 rokovvelezrada,
Bratislava
Hurný Jozef, narodený 12'4,1904,

odsÚdený 17 '8'1952 na 8 rokov, sabotáŽ
Hurný Jozef, narodený 23.5'1932, odsúde-
ný 17 '8.1952 na 9 rokov, sabotáž, Prešov
Jánoš Jozef, narodený 25.8. ] 935, odsÚdený
25.8.1 935 na viac ako 5 rokov, velezrada,
Bratislava
Jamrich Karol, narodený 7 '1 '1954,
odsÚdený 30.8.1978 na 8 rokov, opustenie
repub|iky, ohrozenie bezpečnosti vzdušného
dopravného prostriedku, Topo|Čany
Kubis o|dřich' narodený 7.4'1927,
odsúdený 15.8.1953 na 7 rokov,
vyzuedaČstvo, Kotešová
Majerník Ferdinand, narodený 15'] '1914,
odsúdený 31.8.1961 na 7 rokov, združovanie
proti štátu, Vrbové
Majovský Jozef, narodený 24'3'1921,
odsÚdený 27 '8'1953 na 6 rokov, ve|ezrada,
BaČkov
opatík Ján, narodený 13'1.1920,
odsúdený 20'8'1952 na 5 rokov, sabotáž,
Bratislava
Písečná Terezia, narodený 26'1'1925,
odsúdená 2'8,1951na 8 rokov, ve|ezrada,
Bratislava
P|šek o|dřich' narodený 8'3'1926,
odsÚdený 9.-1 2'5.1 950 na 8 rokov,
ve|ezrada, zdruŽovanie proti Štátu, Zvo|en
Repáková (Neupauerová) Mária,
narodená 1 1.3.1931, odsÚdená 18'8.1949
na 5 rokov, Levoča
Schvacho Ladis|av, narodený 21,9'1920,
odsÚdený 28.8'1950 na 8 rokov, zdruŽovanie
proti štátu, vyzuedačstvo proti spojencovi,
Stone Mountain
Staňo Jozeí narodený 26'10'1921,
odsúdený 22.8'1952 na 3 roky, odsúdený
v r ' 1948 na 2 roky, Kysucké Nové Mesto
Šedíková (Dorníková) Mária, narodená
18'11'1921, odsúdený 1'8.1950 na 5 rokov,
Do|né Kočkovce
Tibenský Rudo|f, narodený 9.4'1919,
odsÚdený 23'8'1951 na 5 rokov, prLprava
Úk|adov, Bratrs|ava .i

Urban Stanis|av, íaroóený 3. 5' 1 955,
odsúdený 30.8.1978 na 6 rokov,
ohrozenie vzdušného dopravného prostriedku,
Topo|čany
Vančok Karo|, narodený 20'5'19I7,
odsúdený august 1961 na 7 rokov,
podvracanie, Horné Orešany
Vavro Vojtech, narodený 12'9'1928,
odsúdený asi v r' 1957 v Nitre na 5 rokov,
velezrada. Hlohovec
Záhorský Micha|, narodený 8'1 0.1 935,
odsÚdený 27 '8'1953 na 8 rokov, ve|ezrada,
Bratislava

Petráš František, narodený 9.4'1925, Fl'ak Štefan, narodený 1.1'1930, odsÚdený
odsúdený 1 B.7.1 958 na 6 rokov, zdruŽovanie V auguste 1 948 na 5 rokov, LevoČa
proti repub|ike, Piešťany Go|ianová Jarmi|a, narodený ] '6.1913,
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Páter Bardysspovedal ai Tisa
V našich archívoch sa

pravda ťažko hl,adá. v Úpru
sa zatial' nenašli žiadne
dokumenty o živote pátra
Chryzostoma Jána Bardy.
sa, ale som presvedčený,
že sa o tomto šl'achetnom
kňazovi ešte ve|,ir dozvie.
me. Sám sa usi|ujem
o dókladnejšie spracova.
nie jeho životnej cesty.

Urbarialisti Námestova v roku 2005 venovali svojmu rodákovi Chryzo-
stomovi Jánovi Bardysovi památnú tabulfu. Je umiestnená na vonkajšej
stene kosto|a sv. šimona a Júdu. Snímka je z odhalenia a vysvátenia

Foto archív autora

če vyp|ýva, Že moho| byt zavraŽde-
ný' Predpok|adá sa, Že príčinou jeho
smrti bo|o spovedné tajomstvo.

ŽiIinsky a bánovskí veriaci na
mieste jeho smrti postaviIi památník -
kríž. Na pamiatku jeho tragickej smrti
vyšie| obrázok s textom, kde je aj
jeho vrÚcna modIitba, ktorÚ napísaI
a cirkevná modIitba za jeho bIaho-
rečenie.

Yladimír Kolada
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/.\rava dala nášmu národu
\,/a cirkvi ve|,a r,niznamných

osobností' V tomto prostredí krásnej
prírody, kde si |,udia po stáročia za-
chovaIi reč. kresťanské a morá|ne
hodnoty, narodiI sa v dobe tvrdého
mad,arizaČného út|aku 17. seotem-
bra 1900 v Námestove páter Chryzo-
stom Ján Bardys. PochádzaI z chu-
dobnej ro|,níckej rodiny. Po gymna-
ziá|nych rokoch vstÚpi| 3.septembra
191B do Reho|e menších bratov,
k františkánom. Jadrom jeho poŽeh-
nanej práce bo| apošto|át Živého s|o-
va. Skonči| vyše .l20 misií po ce|om
Slovensku. Kazatel'nica a spovednica
boli jeho univerzitnou katedrou.

Počas prvej S|ovenskej repub|iky
pÓsobiI v Bratis|ave ako gvardián
františkánskeho kostoIa. Pod|,a oa-
mátníkov bo| spovedníkom preziden-
ta Jozefa Tisa (nie pred popravou).
Chodieva| spovedať aj do váznice
v Bratislave.

Ako sa sami študenti, akademici

tabule.

priznaIi, jeho mi|é otcovské oči pre-
Žiarené srdečnosťou' františkánskou
prostotou a duchovnosťou ich strhIi.
Pos|edných osem dní pred smrťou
odchádza| do susednej obce priŽiI ine
do Bánovej. Jeho náh|a a nedÓstojná
smrt je stá|e p|ná otázok. Ako a kto
bo| v pozadí jeho smrti, ktorá prišla
náh|e, v najkrajšom mužskom veku
17. augusta 1946? Pod|'a viaceých
památníkov a z č|ánkov dobovei t|a-

Kríž - památník. V roku 1947 ho vysvátil gvardián ThDr. Teodorik Zúbek.
Foto archív autora



Bulvát tádubližuie
V honbe za ziskom bu|várne médiá nemajÚ nijaké

zábrany' Presvedčiť sa o tom moh|a nedávno aj naša
č|enka Margita Zimanová. TýŽdenník P|us 7 dní zneužiI
pamiatku jej otca Pav|a VaIenta, poIitického vázňa,
popraveného komunistickým reŽimom. Na č|ánok reago-
va|a pani Zimanová aj pracovníci ÚStavu památi národa,
dosial' sa však ich stanovisko nedosta|o do periodika,
preto ich uverejňujeme v p|nom znení.

List pre PLUS 7 dní
V spo|očenskom týždenníku PLUS 7 dní číslo 19

v č|ánku ,,Spojár,, bo| zverejnený príbeh Pav|a Va|enta,
v súvis|osti s premiérou fiImu ,,Eštebák,,' od reŽiséra Jura-
ja NÓtu. Scenárista fiImu vychádza| zo série vyrozpráva-
ných príbehov oraI history Úptrt, ktore v|ožiI do kompakt-
ného die|a o z|očineckých praktikách Štátnej bezpečnosti.

Autorka č|ánku v snahe vypátrať skutočný príbeh hrdi.
nu, na ktorom sa tvorcovia inšpirova|i, natrafi|a na príbeh
mÓjho otca, Pav|a Valenta, ktorého komunisti zav|astizra-
du popraviIi. Žla|i, zuerqnené nepresné a neÚp|né infor-
mácie o mojom oteckovispÓsobiIiv kruhu mojich b|ízkych
a priate|bch zbytoČný zmátok. MÓj otecko je uŽ 59 rokov
po smrti a nikdy nemoho| a nemÓŽe robiť sám sebe advo-
káta. Preto v spo|upráci s Ústavom památi národa považu-
jem za morá|nu povinnosť očistiť jeho meno a prisÚdiť
jeho osobe dÓstojnost, ktorá mu právom priná|eŽí.

Po !I. svetovejvojne sa mójotec PavolValent za-
oberal rádiovou technikou. Ako vedúci pracovník sa
podiel'al pri budovaní vysielačov v Prievoze, Koši-
ciach, Haniske pri Prešove a Velkých Kostol,anoch.
Hned'po nástupe komunistickej strany k moci spo-
jári boli automaticky zaradení pod rezort Povereníc-
tva vnútra. A tak sa stalo, že mój otecko sa nedob.
rovol.ne stal riadnym zamestnancom z|ožky, ktorá
v tom čase spadala pod Štátnu bezpečnosť. Že ne.
dobrovol,ne' to potvrdil svojím životom a neskór aj
mučeníckou smrtou.

MÓj otecko na Povereníctve vnÚtra pracova| ako oby-
čajný skladník. Teda nebo| to nijaký funkcionár ani káder
Šta, akoby samoho| niekto na zák|ade uver:ejneného č|án-
ku domnievať. Pod|,a toho bo| aj odmeňovaný. Nepa-
mátám si, Žeby ako rádo4i Zamestnanec poŽívaI nejaké
uýhody. Nikdy. Na dovo|enku sme chodi|i iba k staým ro-
dičom' a to na robotu' Na sušenie sena a|ebo na Žatvu.
otecko si dobre uvedomovaI z|očinnosť komunistického
reŽimu. Napriek hroziacemu nebezoečenstvu sa rozhodo|
|'udbm pomáhať. VyuŽi| možnosti ktoré ma| a cez Že|eznÚ
oponu do Rakúska previedo| svojho švagra a jeho priate-
|bv. Pri d'a|šom pokuse ho zaistiIi a uvázniIi. Dozvede|i sme
sa, Že bo| kruto muČený' Vo váznici mu amputova|i nohu'

od tejto chví|e nastaIo pre našu rodiňu pek|o' Pavo|
Va|ent bo| obvinený zo spáchania trestných činov v|asti-
zrady,vyzvedačstva, pokusu návodu na vraŽdu' Trest smr-

Rodina Valentová.

ti bo| vykonaný 28. marca ]953. otecko ma| iba 39 ro-
kov. Mamička dosta|a doŽivotie, starý otec dosta| 11
rokov a ujo |mrich B rokov' Majetok prepado| štátu
a z domu Sme sa muse|i okamŽite wsťahovať' S babičkou
sme ostaIi tr i ma|é deti. Margita Zimanová'

rodená VaIentová

Dodatky pÍacovníkov UPN
I Marián Gula, r iadite|,sekcie evidencií
Ma| som moŽnosť oboznámiť sa s kauzou Pav|a Va-

|enta. Je to príbeh človeka, ktoý pomáha| a pomoho| |,u-
dbm, ktorí bo|i reŽimom prenas|edovaní a|ebo ohrození
na svojej s|obode či existencii v čase, ked,sa k moci do-
stávaI totaIitný komunistický reŽim a upevňova| si ju pá-
chaním brutá|neho nási|ia na občanoch tÚŽiacich po s|o-
bode. Napriek tomu, Že tým ohrozova| v|astnÚ s|obodu'
Zap|ati| za to v|astným Životom. A reŽim sa pomsti|
(v tomto prípade je s|ovo ,,pomsta,, viac ako priIiehavé)
nie|en jemu, a|e, tak ako to bo|o preň príznačné, ce|ej ro-
dine. V prípade Pav|a Valenta obzv|ášť suron/m spÓso-
bom. Chce| by som preto vy.1adriť Úctu k jeho obeti i k sta-
točnosti ce|ejjeho rodiny, s ktorou znáša|a toto bezprávie'

r ondrei Krajňák, vedúci referátu ora| history
Archív Ustavu památi národa eviduje viac ako 300

svedeckých qipovedí z obdobia ko,munistického teroru.
MaI som to šťastie nakrúcať príbeÉ d'Pav|ovi Va|entovi.
Svedectvo Margity Zimanovej a bádate|,ské aktivity ÚPN
vnies|i do jeho prípadu jasné svet|o.

Dnes si má|okto uvedomuje nebezpečenstvo, ktoré
hrozilo pracovníkom povereníctva vnÚtra v prípade ich
po|itického odboja. ÚPN spracova|o príbehy príslušníkov
ZNB, Bernarda Jaška a Pav|a KaIinaja, ktoých komunisti
za Únik dÓverných informácií bez mi|osti popraviIi.

Preto povaŽujem za dÓ|eŽité osobnosť Pav|a Va|enta
vyzdvihnÚť na roveň uŽ spomenutých hrdinov. ktorí svoj
Život po|oŽi|i za občianske právo a |,udskÚ s|obodu' Pav|o-
vi Va|entovi aj ce|ej jeho rodine patrí mÓj ve|,ký obdiv
a uznanre.
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Ako sme odchádza|i nák|adným v|akom vojaci Io1'. pešieho p|uku 77.marca
t942 zTrnavy k zaisťovacej divízii do Ruska, do obce Vasilkov pri Kyjeve

Mói príbeh zvoiny
Ked, odchádzali naši vo.

iaci z Nitry v roku 1941 do
Ruska, bo| som chorý. Z ok.
na ošetrovne v kasárňach
(Pribinova, oproti mlynu),
pri poh|'ade na odchádzajú-
cich kamarátov vypadli mi
slzy dojatia, a ja, pacient
zostal som doma. Drvila
ma si|ná reuma. Nasledo.
vala zdravotná dovolenka,
inštruktorský kurz v Ban.
skej Bystrici' potom výwik
nováčikov a po vianočnej
dovolenke prišiel rozkaz -
,,ide sa do Ruska!"

ZaČiatkom roku 1942 sme oriš|i
do Trnavy. Zviaceých čát sa sta|a ro-
ta Kanóny proti Útočnej vázbe, čiŽe
KPUV. Nasledoval r4icvik po trnav-
ských po|iach a po s|ávnostnom de-
fi|é v deň r4iročia S|ovenského štátu
14. marca 1942, v noci sme vycesto-
va|i smer Žllna _ Čadca _ Petrovice
pri Karvinej - Krakov - tvov do obce
VasiIkov, kde sme vystriedaIi starších
vojakov, ktorí odchádzaIi do rýchIej
divízie aŽ na Kaukaz.

Cesta nám trvala 14 dní. HovoriI
som si, ja moju drahú v|asť už neuvi-
dím. Vd,aka Bohu' nesta|o sa tak.
Cestou sme si všíma|i, ako ten svet
vyzerá, UŽ na Morave sme vide|i všet-
ky názvy napísané najskÓr po nemec-
ky až potom po česky. I hovoriIi sme
si, u nás"to tak nie je. V Po|,sku na
Že|ezničnej stanici m|adí |,udia tÚŽob-
ne čakaIi na niečo. VyhodiIisme im či
ch|ieb a|ebo cigarety a bola ruvačka,
kto viac uchytí' Našu sÚpravu da|i na
ved|'ajšiu kol,aj a bez zastavenia
ých|o šibaIi sÚpravy vojenského
materiá|u na front.

Počas čakania sme spozorovaIi
vojakov v mad'arskej uniforme. Oslo-
vi|i nás: ',Aj my sme S|ováci od Košíc,
Levíc a Šurian.,, Poteši|i sme sa a vi-
de|i sme, Že to bo|i fÚzatí starší muŽi
do 50 rokov. A my m|adíci |en zá-

k|adnej vojenskej sluŽby' SpomenuIi
sme si na s|ová nášho dobrého prezi-
denta Mons. Dr. Jozefa Tisu, ktorý
fÚhrerovi sme|o poveda|: ,,Synov ti
dám, ale otcov nie!,, A dodrŽiava|o
sa to.

Lekcia od Murky
Vo VasiIkove (váčšia obec) sme

bo|i ubytovaní v ruských vojenských
kasárňach' Kona|i sme stráŽnu s|uŽ-
bu pri rÓznych objektoch _ ochranu
proti partizánom. Život boI pokojný
a vese|o sme chodiIi ,,hú|'ať,, , |ebo
nás občania Úprimne pozýva|i: ,,Za-
chodí pán do nás hÚ|,ať!" Rečovo
sme si porozumeli a cíti| i sme vzá-
jomne s|ovanskÚ krv i pohostinnosť'
StaIi sme sa priate|'mi a rozprávaIi
sme sa o roz|iČných témach' I pýtaIi
sa: ,,Po Čomu vy do nás doš|i?, ' I od-
poveda|i sme, či vedia, čo je rozkaz'
Radšej by sme bo|i doma, a|e rozkaz
sa musí p|niť' Vide|i sme ich nedosta-
tok, či aŽ biedu, obchodov neboIo,
|en na bazáre sa da|o čosi kÚpiť, vy-
meniť. Z domu sme zavše dostali ba-
|íček, tak sme Sa pode|i| i s domácimi
i o maIičkosti '

My, m|adí, dievčatá tieŽ (ich ro-
vesníci chIapci ustÚpiIi s armádou
a bo|i ve|,mi d,a|eko), sme ve|'mi často
vese|o tancovaIi pri harmoške' Spo-
znáva|i sme jemnú ruskÚ dobrÚ po-
vahu. bo|i sme si navzájom sympatic-
kí. HovoriIi sme i o náboŽenských ve-
ciach, o desatore BoŽích orikázaní.
V kÚte izby mávali zavesenÚ ikonu.
CítiIi sme, Že starí boIi veriaci, no m|a-
dí bo|i ukrátení o tento rozmer du-
cha, |ebo o Bohu im rodičia dIhé roky
nesmeIi hovoriť, bá|i sa. Avšak mo-
rá|ka, stud daný Stvorite|bm do duše
kaŽdého č|oveka' bo|a ve|,ká. Mar-
kantne Som sa o tom presvedči|' Mne
b|ízka dievčina Murka _ Mária ma Vy-
prevádza|a ned'aIeko do kasární' Bol
májo4Í mesačný večer a ob|aŽova|a
nás vÓňa zakvitnutých stromov. UŽ
sme sa mali roz|Účiť' |ebo sa blíŽi|a

večierka a discip|ína muse|a byť. NeŽ-
ne som ju drŽa| oko|o drieku, nie
zmyselne, a ako vojak som si dovolil
poprosiť ju o bozk - poca|,ovanie.
A toto sympatické dievčatko sa
s Úsmevom na mňa pozre|o a mi|o
povedalo: ,,Ludovít, Ó; to nestudno
i nekulturno!" Ach, bol som z toho
ve|,mi mi|o dojatý, veď to bo|o takmer
po dvoch mesiacoch denného stýka-
nia, bavenia sa, hÚ|,ania. V čistej úcte
dal som jej bozk, moŽno na líčko!

Zvony na stÍome
Tento pekný záŽitok zavše hovo-

rím našim dievčatám, ktoré drŽia mi-
|enca siInejšie, ako on ich. a chýba im
ten Stvorite|bm daný stud aj tá ku|-
tÚra, ako poveda|o to ruské dievča'
ktoré Desatoro nepozna|o'

Vo VasiIkove sme preŽiIr aj Ve|'kÚ
Noc 1942. Ako veriaci vojaci sme
chodi|i aj do kosto|a a vide|i sme, Že
maIi zvony zavesené na strome. Za
v|ády Sta|ina nesme|r byt nikde.
Miestni obyvate|ia bo|i pravoslávne-
ho vyznania, často sme ich poču|i
sp ievať:, 'Hospodin pomiIuj ,  Hospo-
din pomiIuj. ' '  Zúčastňova|i sme sa aj
na sobášoch a mÓŽem povedať, Že
Život s nimi bo| naozaj krásny. Boli
sme si blízki. Vide|i sme podstavec
sochy Lenina' a jeho sochu zhodenÚ,
rozbitÚ, h|avu d,a|eko pohodenÚ,
a nikto sa nemal k tomu, aby ju zdvi-
ho|, od|oŽi|, hoci front bo| uŽ dávnej-
šie d,a|eko-,Počas 45-dňového poby-
tu sme nema|i nijaký incident, ani ne-
príjemnosti s občanmi a ani zásah
partizánov. Stravu sme maIi pomerne
dobrÚ, chladničky, mrazničky nebo|i,
takŽe máso v gu|áši ,,voňa|o,,.

Treba povedať, Že kaŽdý vojak
S|ovenskej armády dostávaI denne aŽ
1 5 kusov cigarret' ktoré tam vtedy
bo|i ve|,mi vzácne, pričom nemecký
vojak |en 3 kusy. Na bazáre sme do-
staIi 4ihodne kÚpiť všetko ' Za cigare-
tu nám da|i viac vajec a za 17 cigariet
sme dostaIi i kohúta. To sme si stravu



pri|epšovali aŽ aŽ. osobne som tam
za ten čas pojedo| viac vajec, ako
doma za rok.

Po zamestnaní, po štrnástej ho-
dine, sme mohIi vŽdy ísť vo|,ne na vy-
chádzku. I akosi z frajeriny som si za-
pá|iI cigaretu (a, nefajčiar) i stretoI
ma starší Rus - sťa mÓj otec, i vel,mi
prosi|, aby Som mU da| kúsok zapá|iÍ'
No a ja vel 'kodušne som mu da| ciga-
retu ce|Ú. To sa ooakova|o 2 - 3 dní
a vŽdy som bo| ve|,kodušný. Len som
pociťova|, Že mi čosi chýba' Zapá|iť si
cigaretu. No rázne som si poveda|
stop, cigareta mi predsa nebude
rozkazovaÍ a včas Som Sa soamáta|.
Bohu vd'aka

Tancovaěka na Yoine
Prišie| čas nášho odchodu - tak

to býva' Vystrieda|i nás mad,arskí vo-
jaci. PočuIi sme ivide|i, ako mad,arský
ve|ite|,vie hrešiť, Boha uráŽat pre ma-
Iičkosti...NuŽ, lÚčenie. Aj moja mi|á
Murka, Mária Sandul. Provluk nu. 8,
ma priš|a vyprevadiť na Že|ezničnÚ
stanicu. Na rodinu fotografiu mi na-
písaIa pekné roz|Účkové s|ová (mám
ju v úcte doteraz) a boli aj objatia
a s|zičky, avšak |en čistej, peknej |ás-
ky od tak vysoko morá|neho dievča-
ťa, ktorá tÚŽi|a byť v Živote ,,lotčíč-
kou,, (|etkyňou). Ktovie, Či sa jej to
podar i lo . . . .

Ce|á naša rota odchádza|a smer
Jelsk - ovruč - Mozir. V ovruči sme
boli tieŽ ubytovaní v ruských kasár-
ňach, vo ve|,mi skromných aŽ primi-
tívnych podmienkach. Spomínam

nemi|o, |ebo vápno zo steny sa ve|,mi
chytalo na naše vojenské uniformy'
Ma|i sme aj svojho kňaza, sváté omše
pod stromom. v BoŽej prkode, bo|i
vel,mi dojímavé Nadšene sme spieva-
li a všetko zbožne preŽíva|i, ako do-
ma. Podobne aj evanjel ici.

Zasa v nedel'u (voskresenie) bol
prázdnik, bo|a aj tancovačka pri har-
moške a ziš|o sa tam viac národnos-
tí: S|ováci, Nemci a Česi ' Ako sa to
da|o zistiť? Ked, sme sa spotení vyš|i
von vyvetrať, počujem, skupinka vo-
jakov v nemeckých uniformách ne-
d,aleko nás sa rozpráva po česky' Po-
dišiel som k nim a namiesto oozdra-
vu sa ich pýtam: ,,Chlapci, a čo vy tu
robíte?,, Namrzene mi odpovedaIi:
,,Co máme dě|at, kdyŽ nás ob|ík|i?,,
Zbrane nemaI i ,  pracoval i  manuá|ne
na stavbe ciest' mostov a Že|ezníc.
|ch oteckovia sa iste h|ási|i k nemec.
kej národnosti, maIi dobré miesto
v Protektoráte a tak ich synovia
muse|i na vojnu, pomáhať nemeckej
armáde o tom sa u nás nikde n+
písa|o. |ebo ko|aboranti bo|i
samozrejme,,|en,, SIováci.

Gieli domov
Inak vojenčina, či vojna bo|a pre

nás ce|kom pekná, pokojná. No za-
ča|a sa upevňovať disciplína. Muse|i
sme ráno bosí polhodinku cvičiť, a to
aj my, poddÓstojníci _ zá|oŽníci.
I spozoroval som, že jeden priate|,de-
siatnik si išiel na S|ovensko daI oora-
vovať ,,vraj,, zuby. Druhý išie| domov
na S|ovensko k polícii. Ajja som zača|

uvažovať, ako ísť za nimi. Bo|o priam
riadením BoŽím, na bruchu som ma|
asi dvojcenti metror4i pod koŽný tu ko-
vý r4ístupok. Šiel som k |ekárovi na
ošetrovňu. Ukázal som mU to a on sa
ma opýta|: ,,Aj vás to bo|í?,, odpove-
dal som áno, hoci ma to nikdy nebo-
lelo. Vtedy som nehovoril pravdu, ale
nikomu som neub|íŽi|, Ien som si ve-
|,mi pomoho|. Pán doktor mi Úprimne
povedal: ',Tak pÓjdete do nemocni-
ce.,, Ve|,mi som Sa poteši|, ba priam
som cíti|, ako ma starost|ivo vedie
Božia ruka' ZbaIiI som siveci a ood,ho
smer nemocnica Žitomír. Nie vlakom,
autobusom, a|e naším vojenským ná-
kladným autom, ktoré nám vozi|o
proviant. Naša sIovenská vojenská
nemocnica bo|a v budove býva|ého
gymnázia (mám ju na fotografi i  do-
dnes). oproti v parku vo váčšej bu-
dove sÍdIil nemecký kriegIazaret.

S ve|,kým očakávaním som išie|
na chirurgické odde|enie. Ráno na vi-
zitu prišie| |ekár - primár, pÓvodom
Rus, emigrant z prvej svetovej vojny.
A on sa ma neopýtal, čo mi je. a|e
ktorý som odvodný ročník. Hrdo som
odpoveda| :1939. Jemne ma štucho|
do ramena a poveda|: ,,PÓjdete na
Slovensko." A vrac sa so mnou ne-
bavi|. Vo mne hrk|o ako v starých ho-
dinách a zap|avi|a ma v|na šťastia.

Kultúra pÍe okupantov
oznámi|i nám, že musíme čakať

na vojenský zdravotný v|ak zo Slo-
venska. Čakali sme mesiac' A zasa
nám Rusi sprt1emňovaIi Život a bo|i aj
ve|,mi pozorní. Prichádzali k nám roz-
Iičné kultúrne sÚbory. predvádzaIi
pekné programy, až to bo|o pre nás,
vojakov SIovenskej armády, teda
okupantov, udivujÚ'ce. Ved, okupanti
nebývajÚ ob|,Úbení.

7dá sa, nie zdá, je skutočnosťou,
Že Ukrajinci nemiIovaIi Lenina ani Sta-
Iina. Ve|,mi dobre si památám na ne-
mocničnÚ kap|nku vo vracpod|aŽnej
budove, kde sme mávali sv. omše' ba
na baIkóne som boI aj na sv. spovedi.
Ďakova| som Bohu' Že mi dal mi|osť
a tak skoro som sa moho| vrátiť soáť
pod Tatry. Počas Čakania na transport
domov som si dokonca dal aj zuby
opravit a nič ma to nestá|o.

Pokraěovanie na 18' strane
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Mói príbeh zvoiny
Pokraěovanie zo 1 7.strany

Či to nebolo od Ukrajincov pek-
né? A vychádzky vojakov boli vŽdy
vo|,né.

Koncom jÚna doraziI náš zdra-
votný v|ak a tak sme sa viacerítešiIi '
Že ideme skutočne domov. Bo| som
Úp|ne zdravý 22+oČný vojak a tak
Som sa o všetko zau1fta| a snaŽil
som Sa rozdávaÍ dobro. V šoeciá|ne
upravenom rýchIiku cestovaIi S nam
váŽne chorr, ranení, s omrznutým
končatinami. pripÚtaní na |ÓŽko vo
vel,kých bo|estiach a to a1 nemeckí
vojaci. Mal som vŽdy sÚcit a boI som
nápomocnív čom som vede|. Najmá
nemeckí vojaci maIi ve|,ké rany. Am-
putované nohy v najváčšom sva|e.
ve|,ké rany, nedostatočné prevázova-
nie aŽ to zapácha|o, poranenia oo
granátov, zohavenÚ tvár. VideI som
teda vojnovú nemocnicu mrzákov
a porovnáva| som: ,,Ó goŽe, d,aku-
jem Ti' ja zdravy, títo tu v bo|estiach,
mnohí bojujÚ d,a|eko na Kaukaze,
ako ma BoŽe podivne vedieš a chrá-
niš. Vd,aka, chvá|a i ve|eba Ti BoŽe
náš!, '

Porovnáva| som, vide| som' Že
my sme sa na vojakov - vojnu iba
hraIi, aby sme fÚhrerovi zas|epiIi oči.
Že a1 my, S|ováci sme zdan|iví po-
mocníci wehrmachtu. Potvrdzujú to
aj skutky - drahý doktor v ovruči aj
skve|ý primár v nemocnici Žitomír'

Do Bratis|avy sme doŠ|i šťast|ivo
v deň sv. Cyri|a a Metoda, 5. jÚ|a
1942' Pre kaŽdého z nás to bo| ra-
dostný návrat do rodnej v|asti z bojo-
vého Ruska' Veru sme si aj vši do-
n iesIi, takŽe nas|edovaIo odvšivavenie
a mňa čakala aj malá operácia' Ked
som sa uk|ada| na operačný stÓ|
a prizre| |ekárovi, nemoho| som si

"oB odpustiť otázku: ,,Pán doktor, nebo|i
iĚdilffiI.s+

E5+^ ste Vy v|ani |ekárom pri druhom pe-
iffi** šom pluku v Nitre?,, Prizna|, Že bo|.
fuďil Spozna| som V ňom m|adého, sym.
r-qm,ď patického |ekára, Žida. ns|úŽiI dobre
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Uprimne som sa mu prihovori l ,
vys|oviI obavy z toho, Že som dosť
cit|i4i a či sa vÓbec mám dať opero-
vat. A on mi t ieŽ Úprimne poveda|:
,,Viete, ked,sa dáte operovať, budete
Žiť to|,ko, ako ked, sa operovať nedá-
te. A|e ked,ste už tu, a kvÓ|i tomu
ste priš|i z Ruska domov, tak to uro-
bíme, je to maIičkosť.,, Ajtak bo|o.

Nas|edova|a zdravotná dovo|en-
ka v rodisku pri rodičoch. Pravda'
ako vŽdy s poriadnou zaberačkou na
po|iach. A ce|kom zdra1ty som sa vrá-
ti| k Útvaru Peší o|uk Trenčín. Medzi
tým mi však priš|o oznámenie, Že vy-
hove|i mojej Žiadosti o prácu v Zbore
finančnej stráŽe (f inanci - hraničiari).
Tam som zaŽi| demobi|izáciu, po dva
a po|roČnej vojenČine vyz|ečenie z vo-
jenskej uniformy a ob|ečenie unifor-
my pomocného dozorcu f inančnej
stráŽe a pride|enie na oddeIenie
finančnej stráže Vyšná Zubrica, v pri-
navrátenom Území oraw v okrese
Trstená '

Boli sme oázou Európy
A zasa som ma| krásny spokojný

Život, |ebo štátne vedenie sme maIi
skutočne kresťanské a veriI i sme si.
HovoriIa sa pIná pravda, boIi sme
pracovití, skromnr, šetriIi sme, ne-
krad|o sa a nepredáva| sa štátny ma-
jetok, a|e sa zve|,adbval. Naša vtedaj-
šia s|ovenská koruna mala hodnotu'
hovoriI i jej tatranský do|ár. ŽiI som
nap|no, s|edoval Život okolo seba
a porovnáva| som. Bo|i sme oázou
v Európe. Bo|a u nás spokojnosť, is-
tota, bezpečnosť, vzájomná dÓvera
a Úcta, až na tých nieko|,ko nespoko-
jencov, čo sa vŽdy a všade nájdu. AŽ
do povstania. VŽdy som tvrdi|, to ne-
bo|o naše povstanie, nebo|o s|oven-
ské ani národné, ale skratka zostáva'
Bo|o to povstanie naočkované So-
vietmi a benešovcami. Najčiernejší
deň v dejinách s|ovenského národa
29. august 1944,Iak ho pomenoval
pisatel 'MS. Ach, bolo vyl iatej mnoho
slovenskej krvi, vyhaslo mnoho
nevinných Životov. Stači|o, ak mal
niekto nemecké priezvisko a našie| sa

z|omyse|,ný udávač, a uŽ mu brali ži-
vot. Zas|epení, či sfanatizovaní si to
nechcÚ priznať. Žia|:, doteraz.

Správne to popísaI historik
z m|adšej generácie Martin Lacko.
Pre neho píšem tieto moje úprimné
s|ová o skutočnostiach, ktorých som
bol svedkom. Tá naša sIovenská
Zaisťovacia divízia nebola taká z|á,
nebo|i sme takí verní spoIupracovníci
- spo|ubojovníci wehrmachtu. Ked,
nás spozna|i, vajdrova|i sa o nás, Že
sme paftizáni numero cvaj (dva), pre-
to naše jednotky odve|i|i do TaIianska.

Pomáhali sme Židom
Ešte poznámka z po|'skej hranice.

Jedna strana hraničných kameňov
bo|a označená písmenom S (S|oven-
ská repub|ika) a druhá strana G. Te-
da Pol'sko nejestvovalo, nemalo svoj
štát ani svoje vysoké ško|y. A my Sme
to ma|i ' Bohu vd,aka i Mári i  Sedem-
boIestnej' Dobré priate|,ské styky sme
maIi aj s nemeckou pohraničnou
stráŽou. Taký boI náš Život v tom ča-
se. V hraničnej s|uŽbe sme zaŽi|i rÓz-
ne veci. Najmá počas noci sme viac-
krát pozastavi|i rodinu. otca, matku
s deťmi' Slušne ob|ečených, pekného
vzh|,adu, hned,sme vede|i, Že sú to
Žldia. trtaše interné nariadenie nám
prikazova|o nič im nebrať, slušne s ni-
mi zaobchádzat. Y tom duchu sme
ich odvied|i na odde|enie f inanČnej
stráŽe, spísa|i sme s nimi zápisnicu
a odviezli sme ich (ako eskorta) na
okresné finančné riadite|,stvo v Lio-
tovskom Miku|áši. odtial, iš|i určenou
cestou na,Západ. Takýchto pozasta-
vení Židovských rodín sme ma|i v ro-
koch 1943-1944 viacero. O takeito
peknej pomoci Židom sa o nás, Slo-
vákoch nikde nehovorí, nepíše. Taká
však bo|a rea|ita nášho Života.

Na odde|ení finančnej stráŽe
v HarjabÚzi pri Pov|ku sme siedmi
pracovníci v septembri 1944 zaž||i aj
v|astné odzbrojenie. V dÓs|edku ne-
šťastného povstania boIa narušená
bezpečnosť a tstota.

Ludo Matejov' 93-ročný
Dokončenie v budúcom čísle



Vicell .o Bielei légii
V|adimír Varinský, autor kniŽky

Jozef Vicen a Bie|a |égia pouŽi| vo
svojej publikácii mnohé archívne
a autentické dokumenty, napriek to-
mu sa priznal, Že preniknÚť do proti-
komunistického odboja na S|ovensku
po druhej svetovej vojne bo|o dosť
obtiaŽne, najmá preto, Že r,nipovede
vázňov nemoŽno brať dos|ovne. Ne-
raz zámerne zavádza|i, aby ochráni|i
iných' Napriek tomu jeho pub|ikácia
je ojedine|ým príspevkom do IiteratÚ-
ry faktu, z ktorej je naša ukážka.

,,Názov Bie|a |é9ia pÓsobiI síce
dosť sugestívne, a|e jej príťaŽ|ivosť
spočíva|a V programe, ktoý sa týkal
ochrany e|ementárnych práv obča-
nov, ktorí boIi ohrození komunistic-
kým štátnym terorom. Tento teror
vznikaI bezoh|'adnosťou soÓsobov
uvádzania tzv. |,udovodemokratické-
ho zriadenia do Života.

Ani Bie|a |é9ia neposkytova|a
vše|iek na vtedajšie neduhy. Poskyto-
vaIa všeobecné rady a ponÚka|a
spÓsoby, ako sa občania mÓŽu Účin-
ne chrániť pred komunistickým tero-
rom. od chví|e, ked,sa jej podari|o
získať krátkov|nÚ rozh|asovÚ vysie|aČ-
ku, vo svojich re|áciách |,udbm prez-
rádza|a tajne pripravované komunis-

tické p|ány, aby nimi nebo|i prekva-
pení a zaskočení. V medziach moŽ-
nosti pomáha|a najviac ohrozeným
občanom h|avne pri pokusoch o zá-
chranu prostredníctvom odchodu do
zah raničia.

Vyčíta|o sa nám, Že organizuje-
me špionáŽne akcie. Priznávam, Že
v istom zmysle sme boli spravodajsky

činní. Bez poznatkov, ktoré sme tak-
to získava|i by sme však boli sotva
schopní občanom poskytovať dÓver-
né informácie. Áno, poskytova|i sme
ich aj zahraniČným inštitúciám, aby
konečne a1Západ pochopi|, aké ne-
bezpečenstvá hrozia zo strany jeho
nedávneho spojenca. obsadzovacie
vojenské jednotky, ktoré - tak ako
Sovieti _ aj západné v,l,ťazné mocnos-
ti udrŽiavaIi v priestore Nemecka
a RakÚska. pozostávaIi váčšinou
z poctit4ich a dobromyse|'ných voja-
kov' Títo si v Európe p|ni|i vojenskÚ
povinnosť, a|e zo svojej d'a|ekej do-
moviny si neprinášaIi dostatočné ve-
domosti, aby bezporuchovo chápali,
čo sa deje v adan|ivo ,.os|obode-
ných,, , v skutočnosti však Sovietmi
zotročovaných krajinách. Ukáza|o sa
byt žiadúce, aby to pochopi|i, lebo
|en tak moh|i chápať príčiny, prečo
na Západ prichádza tak mnoho ute-
Čencov, medzi nimi aj S|ovákov. (...)
Najmá im totiŽ hrozi|o, Že niekto na
zák|ade nedostatočných vedomostí
vyhovie komunistickým orgánom
a utečencov vydá naspáť do ich rúk.,,

Predslov ku knihe Jozef Vicen
a Biela légia od Jozefa VicenaTakto nejako vyzeral v Leopoldove muk|ov výhl,ad do oko|itého sveta.
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Bolo sNP slovenské a národné?
Nevedno kedy v|astnJ vzniko| názov ,,SNP,,, a|e ako

závázný ho kodifikova|a S|ovenská národná rada aŽ v je-
seni 194B, teda uŽ po komunistickom prevrate. V desať-
ročíod roku 193B do roku 1948zaŽi|i SIováciasi najbÚrl i-
vejšie obdobie svojich dejín. Uda|osti tohto obdobia naše
hlstorické vedomie ešte nedokáza|o celkom konzistentne
spracovať. Prečo? Koniec ||. svetovej vojny má doteraz
ideo|ogickú interpretáciu. Památníci udalostí kontroverz-
ne vnímali preŽité uda|osti a historiografia bo|a z ve|,kej
časti pop|atná po|itike. KaŽdá historická uda|osť sa ucho-
váva v historickom vedomí spoIočnosti, aIe nevytvára si
o uda|ostiach taký obraz, aký ponÚka historiografia.

V SIovenskej repubIike pÓsobil i  od jej vzniku 14' mar-
ca 1939 rozmanité opozičné skupiny' Takmer všetky ne-
veriIi v trvanie tohto štátu. od roku 1943 Edvard Beneš,
samozvaný prezident neexistujÚcej ČSR, intenzívne nalje-
haI na s|ovenský a český domáci občiansky odboj, aby
prekonaI predsudky k Sovretskem u zvázu: ,,Všechny hroz-
by bolševizmem a bolševickým Ruskem jsou směšné
báchorky' Máme s Ruskem o své samostatnosti a jednot-
nosti svého území pevnou dohodu''.,,. rzv. občianska
opozícia sa spojiIa s komunistami. Výs|edkom toho bo|a
Vianočná dohoda, podpísaná 25' decembra 1943 medzi
opozičnými skupinami na S|ovensku o vytvorení S|oven-
skej národnej rady. Tá maIa prevziať moc na SIovensku.
UŽ 10' februára 1943 odbojová skupina F|óra prijala
memorandum, kde sa píše: ,,rozhodne a dÓrazne zavrhu-
jeme ých, čo sa usilovali o 6. október 1938,,. |nými
s|ova m i, odm ieta me ná rod no-ema nci pačné a štátoprávne
ÚsiI ie S|ovákov a sebaurČenie.

Po ve|,kom bombardovaní Bratis|avy 16. jÚna 1944
prev|ádli v s|ovenskej spo|očnosti nálady beznádeje' Mi-
nister vnÚtra vyhlási| 1 1 . augusta 1944 stanné právo na
ce|om Území. Partizánsky teror, pred ktoým predstavitelia
SR dIho zatvára|i oči' však narastal. Partizáni pooraviIi asi
sto |'udív Sklabini. V Brezne bo| zavraŽdený pos|anec S|o-
venského Snemu S|ameň. obsadi|i RuŽomberok, kde po
Iikvidácii jednotky SS sa začalo vraŽdenie ruŽomberských
Nemcov. V Martine s|ovenskívojaci pod vedením soviet-
skych ve|ite|bv postrie|,a|i na dvore kasárni 32-člennÚ ne-
meckÚ skupinu, ktorá sa vraca|a z Rumunska. V dÓs|edku
týchto partizánskych akcií 28. augusta ,1944 Nemecko
predloŽi|o S|ovensku návrh na vojenský zásah. Prezident
jozef Tiso s ním súh|asi|. Nemecké vojská zača|i obsadzo-
vať S|ovensko 29' augusta 1944. Ján Golian - ve|ite|'

:i.]:;:. i|egáIneho vojenského Ústredia v Banskej Bystrici, ktoré
i;.j;", povstanie dlhodobo samostatne pripravovalo, dal po-
řiiillttr..+ mocou dohovoreného hes|a signál na začatie povstania.
'l;,- Povstalci zruši|i S|ovenskÚ armádu a vyhlási|i ju za česko-

||ustraČné foto archív

Banskobystrická S|ovenská národná rada 1 . septem-
bra 1944 vo svojej dek|arácii okrem iného vyhlási|a: ,,Sme
za bratské spolužitie s českým národom v novej Českoslo-
venskej republike..' aby všetci Slováci mohli si v slobodnej
Československej repubtike zariadiť život podÍa svojej vÓle.
Nech žije naša spravodlivá vec! Sláva Československej re-
publike!,,Takéto vyhlásenia prijímaIi v čase, ked' neexisto-
vala nijaká záruka, Že obnovené unitárne Českos|ovensko
dá S|ovákom rovnoprávne postavenie. Delegácia bansko-
bystrickej SNR 1B. októbra 1944 v Londýne na t|ačovej
konferencii po stretnutí s Benešom na otázku: ,,aké má
SNR plány do budúcnosti? Zelá si federatívne usporiada-
nie štátu?,,odpoveda|a: ,,SNR je rozhodne proti federácii'
SNR si rozhodne želá jednoliaty št'ét, v ktorom vnútorné
vzťahy si uyriešia tri národy český, slovenský a rusínsky.,,
Ako si ich vyriešia, ked,bude unitárny štát, asi ani neuva-
Žova|i. ostro Sa ohradi|i aj proti ýrazom autonómia a|ebo
federácia.

Ve|enie povstania nariadi|o 27 ' októbra 1944 presun
do hÓr a prechod na partizánsky spÓsob boja. Centrum
povstania Banská Bystrica symboIicky padIo 2B. októbra
1944' Edvard Beneš nema| dÓvod meniť názor na posta-
venie S|ovákov a S|ovenska. V Londýne 5' novembra
1944 vyh|ási|: ,,Nikdy jsem nikomu netajil a netajím anÍ
dnes, že já jsem vždy hájil a hájim stanovÍsko jednoťného
národa Československého. Je to mé stanovisko vědecké,
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Akosme bránili pravdu
aspravodlivoď

(3)
KŽ uverejniI potom ajd,a|šie po|e-

mické 4Ípovede rodičov na adresu p.
povereníka. UvádzaIi konkrétne prí-
pady Út|aku, diskriminácie . (Kz Č' 29,
31 a 33 z roku 1968.) Polemika s p.
povereníkom vzbudiIa Žiw ohIas
u našich občanov. Aj u RakÚšanov.
JazdiIi do Bratis|avy kupovať KŽ.
S.augusta 1968 sme do SNR zaslal i
d,a|šiu oetíciu so Žiadosťou o nove|i-
záciu Ízv. cirkevných zákonov z roku
1949' Petíciu podpísa|o 8600 obča-
nov. Povereník ku|tÚry Dr. Benčič za-
s|aI nám odpoved, 26.9.1o0s' Ďa|e1
10. augusta sme zas|a|i do <Ž diskus-
ný príspevok Demokracia pre kato|íc-
ku cirkev, kde si? Citujem z č|ánku:
,,V obrodnom procese, ktoý prebie-
ha v našej vlasti, katolícka cirkev je
zabudnutou ob|asťou. Takmer všetci
tL ktorí cirkev deformovaIi, š|iapaIi,
hrozi|i, s|iediIi, šikanova|i, bezprávne
oberali kňazov o štátny sÚh|as, vyrá-
bali fa|ošné sÚdne svedectvá - všetci
títo dosia|, si hovejú na rÓznych
teplých miestach. Tak aj vychytra|í
oportunisti z radov tzv. mierového
duchovenstva. "

Zabudnutá cirkev
Ku|túrny Život a podobne aj iné

časopisy odha|ili mnoho krÍvd, ktoré
sa udiaIi v pos|edných desaťročiach
v našej v|asti. A|e o dva roky neskÓr
v období okupačnej norma|izačnej
pomsty my, autori petície, ako aj
mnohí iní, ktorí odha|í|i bezprávie
diktatúry, zap|ati|i sme za svoju od-
vahu po spravod|ivosti. My a naše ro-
diny. Vyhadzov zo zamestnania, pre-
radenie k |opate, šikanovanie, niče-
nie zdravia i Životov bo|a naša
odmena. Povereník školstva dostaI
inÚ. Ihned,po okupáci i sa staI minist-
rom, podpredsedom v|ády v Prahe...

A|e v tých krásnych |etných
dňoch sme netuši|i nástrahy b|ízkej
budÚcnosti. TešiIi sme sa z oŽívanei

s|obody. Az jej ÚŽasných premien.
Ved, naprík|ad vydavate|,stvo ÚV

KSS Pravda v Bratis|ave vydáva|o
náboŽenskÚ |iteratÚru' Dokonca
odbornÚ ore kňazovI

Bezcenné zásuky
Podpredseda novej v|ády Gustáv

Husák pricestova| 20. augusta do Ži-
aru nad Hronom. Pozva|i ho hutníci
z hIinikárne. MÍting sa konaI v dome
ku|túry. Takmer mÚry praska|i, taký
bo| prep|nený. Priebeh mÍtingu vysie-
|aI mestský rozh|as do u|íc. DovnÚtra
sa podari|o predrať aj nieko|'kým č|e-
nom DKo. Chce|i sme so|niť dÓ|eŽitú
ú|ohu. Do diskusie sme Gustávovi
Husákovi odovzdaIitri otázky' 1 My,
veriaci občania, očakávame, Že
obrodný spo|očenský proces prinesie
aj ukončenie boja proti náboŽenstvu'
Aký je váš názor? 2. V novej situácii
budÚ si mÓcť cirkvi samostatne' bez

zásahu štátu, riadiť svoje vnÚtorné,
naprík|ad personálne zá|eŽitosti? 3.
MÓŽe byť dobý č|en komunistickej
strany aj dobým veriacim?

Pod|,a nášho očakávania Dr. Hu-
sák odpoveda| súh|asne na všetky tri
otázky. Jeho s|ová pos|ÚŽiIi na posi|-
nenie demokratizačného ÚsiI ia v na-
šom meste. Na záver nás ešte Dr.
Husák ubezpeči|: ,,Ak budete mať
nejaké prob|émy v ob|asti náboŽen-
skej po|itiky, napíšte mi. Ved, viete
kam." Pod'akovali sme sa mu. Soo-
kojne sme sa z mítingu vraca|i ne-
skoro večer domov. Netuši|i sme, Že
uŽ o nieko|,ko hodín začne sa vojen-
ská invázia na zničenie obrodného
procesu' Netuši|i sme, Že ponuku Dr.
Husáka vyuŽijeme v budúcich ro-
koch. A|e v úp|ne inej situáci i , akÚ
sme vÓbec nepredpok|adali.

Július Homola

Leopoldov. rozdávanie stravy na nov'ých samotkách.
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V mesiacoch júl a .augusl si pripo.
míname významné životné jubileá
týchto našich č|enov a priaznivcov.
Spomíname aj na tých' ktorí sa te|-
to slávnosti nedožili.

JÚL
45 rokov

Čanecká Viera, Ska|ité 7 '7.1967
50 rokov

Macko Ján, Chrabrany 8.7.1962
55 rokov

Pagáč Bohus|av, Levoča 22'7.1957
TarnÓczy Róbert, Kanada 24'7.195]

60 rokov
Litecká-Švedová Eva' Bratis|ava

23.7.1952
65 rokov

Vranková Jana, Sered, 24] '1947
80 rokov

Mad,ar Stefan, Borský Sv. Jur
31.7.1932

Haviar Marian, B. Bystrica 22.1.1932
Šandorfi Pavo|, Trenčianska Tep|á

1.7.1932
81 rokov

Alaxa Fridrich, Bratrslava 12.1 .1931
Strašiftáková E|ena, Šenkvi ce 3 '7 '1931
Fabian Jozef-Miroslav' P|avecké
Podhradie 6.7.1931
Ing.otčenáš Ján, Liptovský Miku|áš

18.7 1931
BoŽa František, Humenné 15'7.1931

82 rokov
Anoškin Juraj, Bratis|ava 21'7 .1930
Wa|ner otto, Špačince 8'7.1930

83 rokov
Kováczová Mária,Poprad 12'7 '1929
Beratz Eugen, Poprad 1B.l .1929
Šrank Karol, Ve|,ký Lapáš 13.7 '1g2g

84 rokov
Michalovič František, BratisIava

18.7.1928
Hajtmanová Anna, ŽiIina 4'7 '192B
Králbvá Anna, B. Bystrica 13.71928
Zacková Anna, Visolaje 29.7 '1928

},"*ťiii$li'it' 85 rokov
] l i l J ! i '+É+t 

} . r

. Svikruhová Edita, Bratis|ava 19'7.1921
iil-** Pav|ík Micha|, P|echotice 28'7.1927
i,--'-ď 86 rokov
iůíťffi Žofčík Vi|iam, Rudina 23.7 '1926
dil.' Turan Ada|bert, RuŽomberok
$*'tffi 911926

87 rokovr'' x.ii+\
Sarvaš Miros|av, Nitra 1] '7.1925

, ,

MUDr'Kuska Ján, Liptovský Miku|áš
6.7.1925

89 rokov
Salviany A|adár, Trnava 15.7 '1923
Parcer Ján, Prievidza 13'7.1923
Hrašková E|ena, B.Bystrica 12'7 '1923

90 rokov
TÓthová Anna, BratisIava 21'7 '1922

91 rokov
Te|gárska olga, Bratis|ava 29.7 '1921
Hudák Jozef, PÚchov 2].7 '1921

92 rokov
Mo|čány Jozef, Huncovce 22'7.1920

AUGUST
45 rokov

Vasko Ján, Spišský HrušqV 1'8.1967
Tuchyňa Tibor, Pezinok 21'B'1967

50 rokov
Ing. Be|ica František, Bratis|ava

21.8.1962
55 rokov

Repáková Anna, Levoča 1.B'1957
70 rokov

|ng. Majtánová E|ena, K|áštor
pod Znievom 19.8.1942
KovárikA|exander, Senica 11.B'1942
Boboková Je|a, B. Bystrica 5'8.1942

75 rokov
Ma|ášková Marta, Ma|acky 25'8'1937
Petríková Anna, Topo|čany 29.8'1937
Putnoková RuŽena, B. Bystrica

2.8.1931
Šidove Mária. RuŽomberok 2. B'1937

80 rokov
Me|ek Jozef, Námestovo 17 'B'1932
Faško Mi|an, B. Bystrica 10.B.1932
||ončiakováEmí|ia, Pruské B.8.1932

81 rokov
Závradská RuŽena, Gajary 31.8.1931
Krupová Anna, Vrbnica 7.8'1931

82 rokov
ŠteffekŠtefan, Bratis|ava 1B.B.1930
Marušková Viera, Martin 30.B.1930
Sebok Pavo|, Štítnik 2B.B.193o
Gdovičin Ján,  Vranie 19.8.1930
Viteková Anna, Ži|ina 9.8.193o

83 rokov
HIbocká He|ena, Boleráz 17 'B.1929

84 rokov
Hodúr Ladislav, USA 20.B'192B
Čech Mi|an, Pezinok 30'8.192B
Mgr.Rýdzi Štefan, Prievidza 20'B.1928
Hrubová Mária, Košeca 7.8.1928
Červenková Mária, Nitra 24.B'1928
Ihnátková A|Žbeta, Micha|ovce

6 .8 .1928

85 rokov
Babič František' Bratrslava 24,B.1927
Ďuricová Mária, B. Bystrica 28'8,1927
Vdp.o|os Viktor, Hubová 4'8 1927

86 rokov
KošÚt Ján, Bratis|ava 26'8.1926
Vacu|íková Mária, Vrbové 21.8,1926
Hrnčár ondrej, Trenčín 5'B'1926

87 rokov
Markuliak Martin, Bratislava 23.8.1925
Brodnianska Lýdia Zvo|en 20.B.1925
Pav|ovič Ludovít, Nitra 14.B'1925

88 rokov
Rudo|f Šilhar,ný, Bratis|ava 12'8.1924
MišíkVladimír'Bratislava 8'8.1924

89 rokov
SopÚchová Vilma, Sered, 4.B.1923

90 rokov
Daňo Štefan, S|ávnica 25'8.1922
Dvornáková He|ena, Žiar nad Hronom

19.8.1922
91 rokov

Sloboda Jozef, Sered' 11.8.1921
Kopecký Ján, Kremnlca 14'8'1921
Ing. Mitošinka Emil, B. Bystrica

21.8.1921
92 rokov

Lofajová Magda|éna, Bratislava
26.8j920

Ing. Staňo Štefan, Ži l ina 1 5.B.1920
93 rokov

Chromčo ondrej, Bug|bvce 29.8'1919
Hičová AdaIberta. Micha|ovce

8 .8 .19  l 9
Ústredie a redakcia jubilantom

srdečne blahoželajú.

Ť Vo veku nedoŽitých 91 ro-
kov,  zomre| 14 '1.2012 č|en reg io-
nálnej pobočky PV ZPKo v Trebišo-
ve Ján TAKÁČ. Posledná rozlÚČka
sa konala , na . miestnom cintoríne
v Kuzmiciách.

t Vo veku nedoŽitých 89 ro-
kov, zomre| 13 2.2012 člen regio-
ná|nej pobočky PV ZPKo v Martine
Tibor DoMANlcKÝ. Posledná
rozlúčka sa kona|a 16 2'2012 na
cintoríne vo VrÚtkach

Ústredie a redakcia sa pozo-
stalým ospravedlňujú za onesko-
rené uverejnenie smutnej uda-
losti a vyslovuiú úprimnú
sústrasť.



3. - 4. jú|a 1945 bo|o z katelíckeho
univerzitného internátu Svoradov v Brati-
s|ave uváznených 64 študentov.

7, jú|a 1946 vedenie Benešovej
Národnosocia I istickej strany vypracova|o
tajný dokument - Memorandum o S|o-
vensku, v ktorom dopodrobna rozviedlo
p|ány na duchovnú a mocenskú asimi|á-
ciu a etnicko-po|itickú |ikvidáciu s|oven-
ského národa.

11. júla í951 Národné zhromaŽde-
nie schvá|i|o zákon o ochrane štátnych
hraníc. Na tomto zák|ade pohraničná
polícia moh|a strie|'ať do občanov, ktorí
sa pokúšaIi odísť za hranice štátu.

14. jú|a 1949 Státny sÚd v Bratis|ave
na zák|ade obŽa|oby prokurátora ondre-
ja Ujhe|yiho zo dňa 22. má1a 1949 odsú-
di| 6 m|adých Slovákov č|enov Bie|ej |é-
gie, ktorej ciel'om bolo obnovenie slo-
venskej štátnosti' Augustín Lednický ako
vedúci skupiny bo| odsúdený na trest
smrtia potom bo|aj popravený. Na doŽi.
votné vázenie bo|i  odsúdení dvaja 21-
ročníMi|an Michal Biščo a Štefan Erlach;
Anton Petrek dosta| 25 rokov a Ján Ga.
nišin 15 rokov vázenia. (Pri novom súd-
nom konaní na Krajskom sÚde v Banskej
Bystrici 6. septembra 1990 boli rozsudky
zrušené a všetkých uzna|iza nevinných )

14. júla .l950 v|ádnym nariadením
č' 11211950 komunistická v|áda zruši|a
všetky diecézne semináre (cirkevné ško|y
pre prípravu na kňazstvo) aj rehol,né vy-
soké ško|y bohos|ovia a zriadiIa na S|o-
vensku jedinú bohos|oveckÚ vysokú ško-
Iu, ktorÚ nazva|a Rímskokato|kka cyrilo-
metodejská Gic!) bohoslovecká faku|ta
v Bratislave. Dozor nad touto fakultou
zverili Štátnemu Úradu pre cirkevné veci'

17. jú|a 1950 zomre| vo vázenív Le-
opo|dove utýraný gréckokato|ícky pre-
šovský biskup Pavo| Peter Gojdič. PápeŽ
Ján Pavo| |l. ho v roku 2001 vyh|ási| za
b|ahos|aveného mučeníka' ktoý podstú-
piI smrť za svoju vieru.

17. jú|a 1992 sNR schváIi|a Dek|a-
ráciu o zvrchovanosti S|ovenskej repubIi-
ky ako zák|adný dokument suverénnosti
štátu s|ovenského národa.

20. jú|a1950 Štátna bezpečnosť za-
ča|a deportovať aj diecéznych kňazov.
najmá farárov, zo všetkých krajov S|o-
venska do koncentračného tábora v Mu-
čeníkoch (neskÓr _ Že by aj preto? - pre-

menované na S|ádečkovce)' Za týŽdeň
tam deportovaIi vyše 1 50 kňazov.

21. júla 1948 zákonom č.
213/ 1 94B boIa zIegaIizovaná protiprávna
činnosť Akčných r4iborov' Jej ýs|edkom
bo|o medzi iným prepustenie 28 000 ob-
čanov zo štátnych a verejných sluŽieb,
vy|Účenie z vysokých škÓ| asi 7 000 štu.
dentov a nepriamo aj začiatok mohutnej
emigračnej v|ny, ktorá do roku 1950
priviedla asi 25 000 občanov k tomu,
aby h|,ada|i Útočisko v západných kraji-
nách, neraz s rizikom straty v|astného
Života.

28. jú|a 1914 RakÚsko-Uhorsko
vypoveda|o vojnu Srbsku' To bo| začia-
tok prvej svetovej vojny.

28. jú|a 1922z iniciatvy preláta Dr.
Eugena Filkorna bol za|oŽený kato|ícky
internát pre vysokoško|ských študentov
Ko|égium sv. Svorada v Bratislave. Svora-
dov sa staI strediskom ku|túrneho i po|i-
tického hnutia s|ovenských kato|íckych
študentov'

31. júIa 1914 cisár František )ozeÍ |'
vyh|ásiI všeobecnú mobilizáciu' Pod|,a
odhadov sa postuone zúčastni|o na
vojnovtých operáciách asi 400 000
SIovákov.

4. augusta 1964 zomre| spišský
biskup Ján Vojtaššák v nemocnici v Říča-
noch pri Prahe. kde ho ťaŽko chorého
zaviez|i z núteného pobytu v Senohra-
doch. D|hé roky bo| váznený a týznený
pre svoju vieru a pre svoju |ásku k slo-
venskému národu. Pohreb sa kona| 7.
augusta v Zakamennom a vykonáva| ho
trnavský biskup AmbrózLazk za účasti
vyše 200 kňazov a nespočetných veria-
cich aj zo vzdia|enejškh krajov S|oven-
ska V roku 1990 zrušiIi rozsudok. ná-
s|edkom ktorého ho vázni|i aÍrvzni|i'

Chlebek Mi|an' Kysucké Nové Mesto
20 EUR

Neuwirt Ferdinand, Topo|,čany B EUR

Žáčik lúlius, Topo|,čany
Gdovičin lán,Ži|ina

Sobotová Emília, Nitra
Korecová Mária, Nitra
Greguš Dezider, Nitra
Bednárová Anna, ŽiIina

Hatala Pavol, Bratislava
Matejov [udo,
Bánovce nad Bebravou

Kenyereš Ján, Ružomberok 3 EUR
Mišeje Vojtech' USA
Gvora Peter, Bratislava

2 EUR
1O EUR

Špániková Mária, MVDr', Modra
3 EUR

Smetana Maftin, Ing.arch., Bratislava
4 EUR

Mitošinková Va|éria' Bratis|ava
11  EUR

Krištofčíková Marta' Bratis|ava
20 EUR

Členovia RP PV zPKo Do|ný Kubín
59 EUR

Kalafut Frantiek, Bratislava 5 EUR
Maronová Mária, Bratislava 11 EUR
Atalovič Jozef, Červeník 10 EUR
Matovičová Anna, Bratis|ava 6 EUR
Tatran ludovít, Bratis|ava 3 EUR
Po|ačková Anna, Bratis|ava
(11 EUR 12011,11 EUR /2012) 22 EUR
Daňo Štefan, S|ávnica 3 EUR
Hlubíková Františka, Bratis|ava 6 EUR
Ing. Ču|en Martin, Brodské 13 EUR
J'E.Ján Chryzostom, kardinál Korec,
Nitra 50 EUR
Pospíše|ová Cecília' Bratis|ava 8 EUR
Moncmann Michal, Bratislava 20 EUR
Hórmann Štefan' Trenčín 3 EUR

13 EUR
5 EUR

11 EUR
6 EUR
4 EUR
3 EUR

3 EUR

50 EUR
Darcom vyslovujeme úpri mné
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OPRAVA
V časopise Svedectvo čís|o 3/2012 sme uviedli správu, že

v novembri 2011 zomrel člen našej pobočky v Martine MUDr' Voj.
tech Magurský. Uvedená správa nebo|a pravdivá' pán Magurský žije
a teší sa dobrému zdraviu' Táto správa sa nám dosta|a (póvodcu
nepoznáme) v čase, ked,regionálna pobočka nema|a svojho predse.
du, ktorý nah|asuje redakcii úmrtia a jubi|eá č|enov pobočky. Preto
došlo k tomuto nepríjemnému omylu., Pánovi MUDr' Magurskému a všetkým, ktorých sme pomýlili sa
za túto nepravdivú správu ospraved|ňujeme. Redakcia Svedectva
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