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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Za názor na doživotie
NÁŠ ROZHOVOR

V čísle

Ján Litecký Šveda

Zlovestný názov
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Rafael Rafaj

Podarilo sa!

Ing. Peter Gvora, syn politického väzÀa Petra Gvoru.

Povedzte nám nieão o svojej
rodine. Odkiaº pochádza?
Otec sa narodil v Dlhej nad Oravou 26. októbra 1923. V tom ãase
mnoho ºudí z Oravy odchádzalo za
robotou do Ameriky. Aj môj star˘
otec, otcov otec. Odi‰iel do Kanady,
doma zostala manÏelka s dvoma
deÈmi, teda mojím otcom Petrom

Eva Zelenayová

Marián Tkáč

Uskutočnil sa
14. snem PV ZPKO

Naše staré
kultúrne tradície
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Eva Zelenayová

Juraj Vrábel

Biela légia nie je mŕtva 3

Uránová Golgota
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Foto Eva Zelenayová

a s jeho o tri roky mlad‰ou sestrou
Annou. Stará mama zomrela, keì
mala tridsaÈ rokov a môj otec ako sedemroãn˘ sa stal sirotou. Po smrti
starej matky sa star˘ otec vrátil na
Slovensko, znovu sa oÏenil, mal
ìal‰ieho syna a opäÈ vycestoval do
Kanady.
Pokraãovanie na 10. strane

Ivan Mrva
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Moyses zjednotil
Slovákov

Ivan Mrva

Peter Mulík

Obesili farára
Trubínyiho

Pakt dvoch
tyranov
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Peter Gvora bol v monsterprocese 22. novembra 1952
v Dolnom Kubíne odsúden˘ na
doÏivotie. Dominik R. Letz
v ãlánku o pátrovi Akvinasovi
Gaburovi, odsúdenom v tomto
procese uviedol, Ïe „zo ‰iestich
obvinen˘ch dostal Akvinas
paradoxne najprísnej‰í trest,
spolu s e‰te jedn˘m odsúden˘m“. A to aj napriek tomu, Ïe
súãasÈou ãlánku je rozsudok,
v ktorom je jasne uvedené meno druhého odsúdeného na
doÏivotie – Petra Gvoru. Katolícke noviny (23/2019) dokonca
napísali, Ïe „z celého procesu
s príslu‰níkmi Bielej légie dostal on (Akvinas) najprísnej‰í
trest – doÏivotie“. TakÏe aj
v súãasnosti sme svedkami krivenia historick˘ch faktov a aj
preto je existencia pluralitn˘ch
periodík potrebná. Príbeh svojho otca Petra Gvoru nám vyrozprával jeho syn, Ing. Peter
Gvora.

SLOVO NA ÚVOD

Zlovestný názov
Poãas ba‰ovania komunistov bol pomerne ãasto pouÏívan˘ názov „SNP“ pre najrôznej‰ie podniky. Treba povedaÈ, Ïe vzhºadom
na technologickú ãi ekonomickú zaostalosÈ
drvivej väã‰iny t˘chto fabrík to bol priliehav˘
názov. Za v‰etky spomeniem Ïiarsku hlinikáreÀ s hrd˘m názvom Závod SNP, ktorá spôsobila ekologickú
katastrofu obrovsk˘ch rozmerov a dedinu Horné Opatovce
museli dokonca vysÈahovaÈ úplne a navÏdy. Aj bratislavsk˘
most „SNP“ je z rovnakého súdka s mimoriadne priliehav˘m
názvom, pretoÏe symbolizuje komunistickú politiku, ktorá
nebrala nijak˘ ohºad ani na históriu, na priestor ºudského Ïitia ãi aspoÀ urbanistiku a úplne zniãila bratislavské staré mesto to, ão si chráni kaÏdá kultúrna spoloãnosÈ ako oko v hlave.
Îiaº, znaãka „SNP“ aj naìalej devastuje a niãí celé Slovensko.
Veì ako môÏe vyzeraÈ morálne zdravie spoloãnosti, keì nielenÏe nedovoºuje pomenovaÈ lÏi prav˘m menom, ale ich dokonca nástojãivo oslavuje? A nielen malé chytráctva o udatnej armáde, ktorá na vlastnom území podºahla poãetne slab‰iemu útoãníkovi, ão vojenská história a teória takmer
nepozná, hor‰ie lÏi sú tie, ktoré zatajujú zloãiny proti ºudskosti zo strany partizánov. A keì náhodou aj „nieão“ bolo,
také triesoãky keì sa rúbe les, tak to e‰te treba oslavovaÈ.
Nakoniec, najv˘raznej‰ím poznávacím znamením komunizmu je nikdy neprestávajúce vraÏdenie, takÏe pre súdruhov je
jeho oslava nieão kaÏdodenne samozrejmé.

roãník 29 ● júl, august 2019

Šprint ku korytám
TakÏe aj 75 rokov po t˘chto ne‰Èastn˘ch udalostiach
„znaãka“ SNP aj naìalej niãí a rozkladá Slovensko. Veì uÏ
samotn˘ pojem sviatku je diametrálne nieão iné, ako oslavovanie skákania po hlavách svojich spoluobãanov a ‰print ku
korytám. A ako vôbec môÏu maÈ plno demokracie v ústach
ºudia, ktorí vyzdvihujú udalosti, proti ktor˘m tu bolo minimálne 80 percent obyvateºstva?
No napriek tomu, Ïe súdruhovia v‰etky doklady niãili
a prekrúcalo sa v‰etko ão sa dá (najväã‰í prekrúcaãi slovensk˘ch dejín sú dodnes v in‰titúciách platen˘ch ‰tátom, teda
aj z daní obetí), v‰elião vy‰lo najavo a na‰Èastie aj pamätníkov
sa e‰te nájde dosÈ. TakÏe vieme aj to, Ïe tie najväã‰ie brutality tu rozpútali sovietski komisári, ktor˘ch k nám v júli 1944
vyslalo ich Kyjevské velenie. Pri mnoÏstve solídnej historickej
literatúry uÏ nikto nemá problém sa dozvedieÈ, ão boli sovietski komisári – tí najbrutálnej‰í a najkrvavej‰í zloãinci v‰etk˘ch ãias. No a práve tí pri‰li zaúãaÈ slovensk˘ch uãÀov, ãi ak
chceme byÈ úplne presní, ãeskoslovensk˘ch. O povstaní sme

uÏ v na‰om ãasopise priniesli mnoÏstvo svedectiev, teraz rad‰ej siahnem po knihe, ktorú práve vydala praÏská Academia
„Stalinove komandá – Ukrajinské partizánske jednotky
v rokoch 1941 – 1944“. Napísal ju ukrajinsk˘ historik
Alexander Gogun a zoÏal za Àu mnoÏstvo uznania v celom
odbornom svete. A je to tvrdá a faktograficky nabitá kniha,
ktorá ide ku koreÀom, alebo, ako vraví jeden z recenzentov,
Richard W. Harrison: „Táto kniha nie je pre slabé povahy...“
TakÏe na záver niekoºko my‰lienok a uzáverov z tejto
knihy, ktoré vzi‰li z pre‰tudovania nespoãetn˘ch archívov
a svedectiev.

Teroristi v povstaní
Predov‰etk˘m A. Gogun spoºahlivo ukázal, Ïe to neboli
nijakí ºudoví povstalci, ba dokonca ani partizáni v pravom
slova zmysle, ale zá‰kodníci, rozviedãíci a teroristi. Sovietska
partizánska vojna, rovnako ako tá u nás, nebola nijak˘m
hnutím ºudov˘ch más. Rovnako sa nedá vravieÈ ani o odboji,
pretoÏe oddiely sa formovali uÏ pred príchodom Nemcov.
V ãele oddielov stáli sovietski aparátãici, priamo ãi nepriamo
zapletení do masového teroru rokov 1917 – 1941, pre ktor˘ch ºudsk˘ Ïivot bol menej ako ‰pina za nechtami. A muãenie len ako pivo po obede na lep‰ie trávenie. Z ná‰ho pohºadu sú veºmi v˘znamné dokumenty, ktoré ukazujú, Ïe odvetné akcie nacistov boli plánovito vykalkulované a vyvolané,
aby to posilnilo sovietsku propagandistickú ma‰inériu. MôÏeme zacitovaÈ partizánskeho veliteºa Sydira Kovpaka: „UÏ som
svojim chlapcom hovoril, Ïe na‰im najväã‰ím víÈazstvom bude okamih, keì Nemci vypália aspoÀ jednu haliãskú dedinu.“ Tu to máme ãierne na bielom, komu môÏeme ìakovaÈ za zbytoãne vyhasnuté Ïivoty na‰ich ºudí v Kºaku, Kali‰ti, ... Vzhºadom na celkovo veºmi slabé vojenské
v˘sledky „partizánov“ a zachované dokumenty Gogun dochádza k záveru, Ïe vyvolanie odvetn˘ch akcií bolo vôbec
tou hlavnou úlohou sovietskych diverzn˘ch formácií. A na
záver citát z návrhu náãelníka Ústredného ‰tábu partizánskeho hnutia najvy‰‰ím predstaviteºom ZSSR, ktor˘ navrhol, Ïe
by bolo dobré privolaÈ nacistick˘ teror aj na hlavy Poliakov:
„V Poºsku treba rozpútaÈ partizánsky boj. Okrem vojenského
efektu to vyvolá spravodliv˘ hnev poºského ºudu a záujem
o spoloãn˘ boj proti nemeck˘m okupantom, ão povedie
k tomu, Ïe Poliaci si nedokáÏu v úplnosti udrÏaÈ svoje sily.“
NuÏ, keby sa na‰i ‰tátni historici koneãne preorientovali z komunistickej propagandy na solídny v˘skum, urãite by na‰li
nieão podobné aj o Slovensku.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Podarilo sa!
Príplatok k dôchodku sa rapídne zvýši
Po novom sa bude k starobnému, predãasnému starobnému, invalidnému, v˘sluhovému a invalidnému v˘sluhovému
dôchodku (doteraz 2 eurá) vyplácaÈ päÈ eur za mesiac väzby
alebo mesiac v˘konu trestu odÀatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov núten˘ch prác, vojensk˘ch táborov núten˘ch
prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvleãenia. Poslanci NR SR schválili návrh novely zákona 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politick˘m väzÀom.
Napriek tomu, Ïe mnohí pochybovali, táto aktivita na‰ej
organizácie PV ZPKO smerom k poslancom uzrela svetla sveta
v utorok 25. júna. Po jedenástich rokoch od schválenia zákona,
ktor˘ som predloÏil, muselo objektívne dôjsÈ k jeho novele
a k zv˘‰eniu príplatku, pretoÏe sa zvy‰uje miera priemerného
dôchodku, ale aj Ïivotné náklady. Pochopili to aj poslanci, ktor˘ch sme oslovili a ktorí novelu presadili. „Politickí väzni si
zaslúÏia na‰u úctu a urãitú kompenzáciu za krivdu, ktorú im uÏ
nikto nenahradí,“ kon‰tatoval poslanec Anton Hrnko.
Îiaº, aj zv˘‰enie dôchodkov niektorí opoziãní poslanci poÀali politicky a snaÏili sa vytækaÈ z témy politick˘ kapitál. Nav˘‰enie príplatku o vy‰e 100% dehonestovali neadekvátnymi floskulami aj zavádzajúcimi informáciami o skutoãnej v˘‰ke prilep‰enia. Opakovane najmä poslanci OªaNO (Ján Budaj)
spochybÀovali opatrenie. PV ZPKO striktne odmieta, aby politickí väzni robili rukojemníkov pre zníÏenie v˘sluhov˘ch
dôchodkov b˘val˘ch e‰tebákov. Politickí väzni na‰ej organizá-

cie sa di‰tancujú od t˘chto v˘rokov a aktivít. ·tát po‰kodil –
‰tát má napraviÈ. Ak chce niekto túto horúcu ka‰u ochladiÈ,
môÏe to urobiÈ aj bez toho, aby mu b˘valí politickí väzni fúkali
do jeho politickej pahreby.
Vedenie PV ZPKO prijal 25. júna predseda parlamentu
Andrej Danko aj za úãasti predkladateºa návrhu poslanca
Antona Hrnka (SNS). V diskusii sa prebrali aj témy oÏivovania
b˘val˘ch totalitn˘ch praktík v spoloãnosti, najmä niektor˘mi
médiami. Pri tejto príleÏitosti sme obom ústavn˘m ãiniteºom
venovali pamätnú medailu na znak vìaky za presadenie zv˘‰enia príplatku. Keì sme odchádzali z parlamentu tak sa ma Jozef Herman op˘tal, koºko sa mu vlastne prilep‰í, keì sedel dva
roky? Na ilustráciu – za dva roky väzenia to bude od 1. januára
2020 zv˘‰enie asi o 62 eur; za päÈ rokov väzby cca 155 eur navy‰e kaÏd˘ mesiac. Sú to len na‰e odhady, oficiálne prepoãty
urobí aÏ Sociálna poisÈovÀa. Dôchodcovia – politickí väzni nemusia niã robiÈ, ani o niã ÏiadaÈ. Zv˘‰enie zariadi poisÈovÀa.
Túto hmotnú (sociálnu) kompenzáciu vnímame aj ako morálne zadosÈuãinenie k 30. v˘roãiu od pádu komunistického
reÏimu. Misia - odstraÀovanie krívd sa v‰ak nekonãí, pretoÏe
ãoraz hlasnej‰ie sa oz˘vajú diskriminované deti politick˘ch
väzÀov, a tak po radosti z dobrého v˘sledku nás opäÈ ãakajú
dlhé rokovania dosiahnuÈ v zákone spravodlivosÈ aj pre deti
politick˘ch väzÀov.
Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO

Îe je národné povedomie Slovákov mizerné, vidno na kaÏdom
kroku. Bolestne sa dot˘ka najmä ãlenov Bielej légie a ich blízkych. Organizáciu zaloÏil Jozef Vicen
a o jej pôsobení sám vydáva svedectvo
v kniÏke Vo víroch rokov 1938-1988. Na
strane 193 uvádza:
„Pri na‰ich viedensk˘ch rozhovoroch
ma Tono Tunega upozornil, Ïe aktivisti
na Slovensku, s ktor˘mi sa radil – a berie
ich váÏne, dospeli k názoru, Ïe emigrantské politické zoskupenia niãím nepomáhajú domácemu odboju. V‰etky, ktoré sa
zatiaº prejavili, uprednostÀovali aktivity,
ktoré mali pred svetom dokázaÈ túÏbu
národa po obnovení Slovenského ‰tátu.
LenÏe za danej medzinárodnej situácie
obnovenie samostatnosti Slovenska zostáva v nedohºadne a domáci aktivisti
podstupujú zbytoãné nebezpeãenstvá,

upozorÀujú na seba a ako proti‰tátne
Ïivly sa dostávajú do väzenia. ’Podzemné
hnutia’, ktoré po roku 1945 vyrastali na
Slovensku ako huby po daÏdi, sa takmer
v˘luãne orientujú na obnovu Slovenského ‰tátu. Napriek tomu, Ïe s nimi súhlasí
väã‰ina národa, ide o programové ciele,

SLOVO SVEDECTVA
ktoré sa bezprostredne nedajú realizovaÈ. Aféry, ktoré takto vznikajú, komunisti ‰ikovne propagandisticky zneuÏívajú a svet, keìÏe nemá kontrolu pravdivosti ich pozadia, v‰etkému uverí.
Tunega ma ubezpeãoval, Ïe aj naìalej
ostáva presvedãen˘m stúpencom slovenskej ‰tátnosti a verí, Ïe po poráÏke
komunizmu bude moÏné uskutoãniÈ aj
tento cieº.“
Tunega mal pravdu, ibaÏe obnova
slovenskej ‰tátnosti pri‰la aÏ takmer po
polstoroãí a nie v‰etci ju prijali. KresÈan-

ské KDH odignorovalo v‰etky ‰tátotvorné akty, ale neváhalo sa zmocniÈ pamiatky Antona Tunegu a pomenovalo
po Àom svoju nadáciu. No predstavuje
ho iba ako odporcu komunizmu. Dokonca aj slovenskí historici v ostatnom období predstavujú Bielu légiu iba ako nástroj na potlaãenie komunizmu a nie ako
organizáciu, ktorej cieºom bola obnova
slovenskej ‰tátnosti.
Biela légia bolo znaãne roz‰írené
hnutie na Slovensku a jej ãlenovia priniesli krvavú obetu za svoj ‰tát. Aj v júli si
pripomíname ‰iestich odsúden˘ch ãlenov
tejto organizácie s vysok˘mi trestami,
vrátane trestu smrti. Títo, väã‰inou mladí
muÏi, nemôÏu zostaÈ zabudnutí v boji
o slovenskú ‰tátnosÈ. Kvalita a trvácnosÈ
‰tátnosti spoãíva aj v tom, ako si ctime
pamiatku jej mart˘rov.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

roãník 29 ● júl, august 2019

Biela légia nie je mŕtva

3

14. SNEM PV ZPKO

V Bratislave sa uskutočnil 14. snem PV ZPKO

Aké je postavenie politického väzňa vspoločnosti?
V bratislavskom Istropolise sa 29. mája t.r.
zi‰lo 65 zo 74 zvolen˘ch delegátov 14. snemu PV
ZPKO. Moderátor a duchovn˘ organizácie Ján Ko‰iar poÏiadal prítomn˘ch minútou ticha uctiÈ si
pamiatku zosnul˘ch ãlenov. Snem otvoril predseda organizácie Ján Liteck˘ ·veda. Delegáti potvrdili vo funkcii predsedu PV ZPKO Jána Liteckého
·vedu, vo funkcii podpredsedu PV ZPKO Rafaela
Rafaja a zvolil ìal‰ieho podpredsedu PV ZPKO
·tefana Nováka. Predsedom Republikovej kontrolnej komisie sa opäÈ stal Miroslav Pleceník.
Za predsedníckym stolom sprava: Rafael Rafaj, Arpád
Tarnóczy, Ján Ko‰iar, Ján Liteck˘ ·veda a Anton Malack˘.
Foto Eva Zelenayová

návrh osvojili, predloÏili do parlamentu a 25. 6. t.r. NR SR
návrh novely zákona schválila, poz. E.Z.)

Bude Titus Zeman patrónom?
ëalej upriamil pozornosÈ na skutoãnosÈ, Ïe organizácia
oslovila predsedu KBS Stanislava Zvolenského a poÏiadala
ho o udelenie súhlasu na to, aby sa patrónom politick˘ch
väzÀov stal blahoreãen˘ Titus Zeman. Do konania snemu organizácia nedostala odpoveì.
Na sklonku roku, 12. 12. 2017, nav‰tívili Ján Liteck˘
·veda a Rafael Rafaj Mgr. Andreu Urmaniãovú, riaditeºku
kancelárie ministra obrany. Predmetom rokovania bola ÏiadosÈ o príspevok na vyhotovenie tabúº s menami popraven˘ch a zavraÏden˘ch na úteku v ãasoch komunistickej totality na doplnenie ná‰ho ústredného pamätníka politick˘ch
väzÀov na cintoríne VrakuÀa. Z poÏadovanej sumy dostala
organizácia iba pätinu, ão nestaãilo ani na jednu tabuºu
a preto organizácia musela príspevok vrátiÈ.
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Delegáti schválili program snemu navrhnut˘ podºa pozvánky a zvolili volebnú, mandátovú a návrhovú komisiu
i zapisovateºku snemu. Správu o ãinnosti organizácie od 13.
snemu predniesol jej predseda Ján Liteck˘ ·veda a podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj. Predseda na úvod povedal, Ïe
politickí väzni, príbuzní a ìal‰ie obete komunizmu trpeli
hlavne kvôli trom veciam - viere, vlastenectvu a kvôli odmietaniu zloãineckého komunizmu. Nazval ich mal˘m vyznaním
viery na‰ej organizácie, „ktorej sa za Ïiadnu cenu nesmieme
vzdaÈ a nijako sa jej spreneveriÈ, ak nechceme po‰liapaÈ pamiatku t˘ch, ktorí sa slobody nedoÏili, pretoÏe za tieto hodnoty poloÏili aj svoje Ïivoty“.
Z ãinnosti v roku 2017 sa venoval objasneniu sporu
s denníkom Sme. Pripomenul, Ïe organizácia vydala kniÏku
Keì slovenské povedomie bolo prenasledované ako fa‰izmus, ão je aj dnes veºmi aktuálne. PozornosÈ venoval pietnym spomienkam poãas roka, ktoré sú zaznamenané aj
v ãasopise Svedectvo. Delegátov snemu oboznámil s náv‰tevou delegácie PV ZPKO (Ján Liteck˘ ·veda, Rafael Rafaj)
v októbri 2017 u poslanca NR SR Antona Hrnka (SNS) za
úãelom prerokovania návrhu novely zákona, ktor˘m by sa
zv˘‰ili príplatky pre politick˘ch väzÀov. (Poslanci za SNS si

Delegáti, ktorí prevzali ocenenie Za statoãnosÈ s vedúcimi predstaviteºmi organizácie.
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Foto Eva Zelenayová

14. SNEM PV ZPKO

Vpredu delegátky z Nitry, za nimi z Banskej Bystrice ● Silná zostava muÏov: zºava Ignác Juru‰, Juraj Vrábel,
·tefan Novák a Kvetoslav Gregor.
Foto Eva Zelenayová

INTERASSO v Rumunsku
Z ìal‰ích aktivít spomenul predseda organizácie Ján liteck˘ ·veda úãasÈ na‰ej delegácie na 23. kongrese
INTERASSO v Bukure‰ti, ktor˘ sa konal v júni 2018. Delegáciu prijal rumunsk˘ prezident. Na‰i zástupcovia mu odovzdali knihu Dejiny Slovenska od Milana S. ëuricu v nemãine.
K zaujímav˘m podujatiam roku 2018 patrí aj zorganizovanie tretej ãasti odborného seminára o politick˘ch väzÀoch
20. storoãia v Ko‰iciach s predná‰kami popredn˘ch historikov, ale aj na‰ich ãlenov a prispievateºov Svedectva. Rovnako aj odhalenie pamätnej tabule kardinála Korca a prenasledovan˘ch kÀazov biskupstva na prieãelí Baziliky sv. Emeráma
v Nitre. Iniciovala ju na‰a organizácia a zrealizovala v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom.
Predseda organizácie informoval prítomn˘ch o knihách
vydan˘ch na‰ou organizáciou a zdôraznil, Ïe v‰etky sú financované zo sponzorsk˘ch darov.
Pri príleÏitosti DÀa boja za slobodu a demokraciu sa aj
v roku 2018 uskutoãnilo kladenie vencov pri centrálnom pamätníku obetiam komunizmu na bratislavskom cintoríne
VrakuÀa za úãasti ústavn˘ch ãiniteºov (predseda NR SR Andrej Danko, minister obrany Peter Gajdo‰, poslanci NR SR),
Ïupana, veºvyslancov, predstaviteºov samosprávy, cirkvi, ‰tudentov, obãanov a delegácií politick˘ch väzÀov z celého Slovenska so spoloãn˘m obedom po skonãení podujatia. Delegácia PV ZPKO poloÏila veniec aj pri pamätníku obetiam komunizmu vo foyeri Národnej rady Slovenskej republiky.
V roku 2019 organizácia opäÈ zaslala list vedeniu RTVS,

Pre‰ovská delegácia.

Foto Eva Zelenayová

v ktorom vyjadrila obavy a znepokojenie nad nesprávnou
Ïurnalistickou terminológiou, ktorá pripomína primitívny komunistick˘ slovník. Konala sa spomienka na obete komunizmu 25. februára na Jakubovom nám. pri pamätníku obetiam komunizmu. Delegácia PV ZPKO vedená jej predsedom
sa zúãastnila pietnej spomienky v Jáchymove a na záver
svojho vystúpenia vyzval Ján Liteck˘ ·veda delegátov snemu,
aby získavali svojich nasledovníkov, nov˘ch ãlenov organizácie, aby sa odkaz obetí komunizmu nevytratil z verejného
diskurzu.

PV ZPKO na internete
Podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj vyslovil obavu, aby
ãinnosÈ politick˘ch väzÀov neskonãila len pri kladení vencov. Kon‰tatoval, Ïe v súãasnosti sa zvádza ideov˘ boj o charakter ‰tátu. Väã‰ina médií sa presúva na internet. KeìÏe
tam chodia mladí ºudia, aj na‰a organizácia tam musí byÈ –
zdôraznil. Má to v˘znam. Na‰a organizácia poukázala na e‰tebácku minulosÈ Petra Kresáka, ktor˘ sa uchádzal o funkciu
ústavného sudcu. Pod tlakom stiahol svoju kandidatúru.
Mladí ºudia nepoznajú minulosÈ, my musíme na to poukazovaÈ – povedal. Informoval, Ïe vyhºadávaã Google zoraìuje
organizácie politick˘ch väzÀov podºa aktivity. PV ZPKO je na
prvom mieste.
Informoval prítomn˘ch, Ïe denník Pravda uverejnil v˘zvu
PV ZPKO spred roka na ospravedlnenie sa politick˘m väzÀom. TieÏ upriamil pozornosÈ prítomn˘ch na skutoãnosÈ, Ïe
organizácia vstúpila do polemiky star˘ch ãias – oÏivovanie
Marxa v Nemecku, proti oÏivovaniu nov˘ch ideológií, ktoré
sa vnucujú verejnosti ako nekritizovateºné dogmy. TieÏ
zdôraznil, Ïe organizácia zvádza boj za slobodu slova. Aj pre
delegátov je pripraven˘ návrh textu pre tlaã. (Uverejnen˘
v minulom ãísle, pozn.E. Z.)
Pokraãovanie na 6. strane
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V roku 2018 sa opäÈ konali pietne spomienky po celej
republike. Predsedníctvo organizácie oslovilo ministerku
spravodlivosti Luciu ÎitÀanskú so ÏiadosÈou o vytvorenie múzea komunizmu. Bez odozvy. TaktieÏ zaslalo ìal‰iu v˘zvu
vedeniu RTVS, aby zabezpeãilo nezávislosÈ a názorovú pluralitu vo vysielaní spravodajstva a publicistiky a aby verejnoprávny vysielateº venoval väã‰iu pozornosÈ pokrytiu odkazu
protikomunistického odboja.
V auguste sa uskutoãnilo stretnutie vedenia organizácie
s ministerkou ‰kolstva Martinou Lubyovou. Následne v septembri zasa stretnutie s riaditeºom ·tátneho pedagogického
ústavu a bola prijatá dohoda, Ïe v komisii na schvaºovanie
uãebníc bude aj zástupca, ktorého navrhne PV ZPKO. Organizácia navrhla historika Ivana Mrvu, ãlena redakãnej rady
Svedectva. Návrh bol akceptovan˘.
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Aké je postavenie politického väzňa vspoločnosti?
Pokraãovanie z 5. strany

Štyri mesiace bez odmien

Podrobne informoval prítomn˘ch o navrhovanom príplatku pre politick˘ch väzÀov. Povedal, Ïe tento návrh má aj
morálnu rovinu, lebo ‰tát si to nemôÏe nev‰imnúÈ a musí
kon‰tatovaÈ, Ïe politickí väzni prispeli k pádu totality. Spomenul aj rokovanie na Ministerstve vnútra SR kvôli zv˘‰eniu
dotácie na ãinnosÈ. A hoci organizácia dostala len o tisíc eur
viac, aj tie peniaze by jej ch˘bali. Vyslovil ºútosÈ nad ºahostajnosÈou prístupu ‰tátu k centrálnemu pamätníku obetí komunizmu. Poznamenal, Ïe ‰tát ide budovaÈ centrálny pamätník holokaustu, protifa‰istického odboja a bolo by vhodné venovaÈ pozornosÈ aj pamätníku protikomunistického
odboja. Aby sme nemali iba pamätník obetí na cintoríne.

So správou o hospodárení oboznámila delegátov snemu
úãtovníãka Eva Litecká ·vedová. Boli v nej vyãíslené príjmy
zo ‰tátneho rozpoãtu a vlastné finanãné prostriedky.
Osobitne v˘‰ka pouÏit˘ch finanãn˘ch prostriedkov z dotácie a z vlastn˘ch príjmov podºa druhu. Hlavné náklady tvorili mzdy, poistné, vydávanie ãasopisu Svedectvo, nájomné,
zabezpeãenie pietnych spomienkov˘ch akcií a tri semináre.
Uviedla, Ïe vzhºadom na to, Ïe finanãné prostriedky z dotácie Ministerstva vnútra SR boli poukázané na úãet organizácie vÏdy neskoro, pracovníci organizácie boli odhlásení
z poisÈovní. Vyplatení boli za 8 mesiacov roka. Prvé ‰tyri mesiace si povinnosti plnili bez odmeny.
Úãtovníãka oboznámila prítomn˘ch s v˘sledkom administratívnej kontroly hospodárenia PV ZPKO Ministerstvom
vnútra SR, ktorá nemala námietky voãi ná‰mu hospodáreniu
a kon‰tatovala, Ïe podmienky ãerpania dotácie boli splnené.
Správu republikovej a kontrolnej komisie (RKK) predniesol jej predseda Miroslav Pleceník. Uviedol, Ïe komisia preverila opravu chybn˘ch údajov vo Svedectve ã. 2/2018, str.
14 t˘kajúce sa pána Bielika a tento problém povaÏuje za
uzavret˘. Po celé funkãné obdobie od posledného snemu
pracovala komisia v zloÏení: Ing. Miroslav Pleceník (predseda), Ing. Peter SvoreÀ (ãlen) a Marián ·uman (ãlen). Predseda komisie kon‰tatoval, Ïe sa v minulom funkãnom období
zúãastÀoval rokovaní v˘konnej rady, mal k dispozícii príslu‰né materiály; RKK vykonala kontroly plnenia uznesenia 13.
snemu, hospodárenia za roky 2017 a 2018 vrátane úãtovn˘ch uzávierok, kontrolu hospodárenia s majetkom, pasív
a aktív a kon‰tatovala, Ïe úãtovníctvo a hospodárenie sa
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Jozef Herman (v pozadí) bol ãlenom delegácie u predsedu NR SR A. Danka.
Foto Eva Zelenayová

âo delegát, to mravná autorita spoloãnosti.
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Foto Eva Zelenayová

vedie v súlade so zákonom o úãtovníctve. Aj úãtovná uzávierka v roku 2017 bola vykonaná v súlade s opatreniami
Ministerstva financií SR.
Slávnostn˘m okamihom snemu bolo odovzdávanie ãestného uznania Za statoãnosÈ. Z rúk ãestného
predsedu organizácie Arpáda Tarnóczyho a predsedu
Jána Liteckého ·vedu si ocenenie prevzali Ing. Jozef
Dudá‰, Ing. Karol ëubek, Mária Dvorãáková, Jozef Du‰an Gregor – in memoriam, Pavel Izakoviã, Michal Labuda, Emília Malacká, Zuzana Mathiová, Felix Ne‰trák
– in memoriam, Pavol ·andorfi a Michal ·ustek. Titulom Statoãná slovenská Ïena organizácia ocenila
‰éfredaktorku Svedectva Evu Zelenayovú.

Podnetná diskusia
V diskusii odznel návrh Kvetoslava Gregora, aby sa druh˘m podpredsedom PV ZPKO stal ·tefan Novák, zakladajúci
ãlen organizácie. Návrh sa stretol so v‰eobecn˘m súhlasom,

Je o ãom rozm˘‰ºaÈ...

Foto Eva Zelenayová

ale na jeho realizáciu bolo potrebné odsúhlasiÈ zmenu stanov, ão sa aj stalo. Peter Bielik znovu Ïiadal rie‰iÈ jeho záleÏitosÈ z roku 2006, ktorú v‰ak RKK povaÏuje za uzavretú.
Arpád Tarnóczy navrhol ustanoviÈ právnu komisiu, aby
skontrolovala v‰etky zákony súvisiace s ºudsk˘mi právami,
zaznamenala tie, ktoré sú poru‰ované a t˘kajú sa politick˘ch
väzÀov. Povedal, Ïe ho uráÏa, ak sa peniaze vynakladajú na
komunitu LGBTI, ale na ãinnosÈ organizácie politick˘ch väzÀov nie sú. Poukázal aj na zaradenie Gustáva Husáka do televíznej ankety Najväã‰í Slovák a poÏiadal vedenie organizácie, aby sa voãi tomu ohradila. „I‰lo o ãloveka, ktor˘ viedol
zloãineckú organizáciu“ – povedal. Spomenul aj niektoré celebrity pochádzajúce z e‰tebáckeho prostredia a za ‰kandalózny povaÏuje v˘ber poradcov prezidentky Z. âaputovej.
Martin Hagara: „âasto som sa zam˘‰ºal nad postavením
politického väzÀa v spoloãnosti. Podarilo sa ich vytlaãiÈ na
okraj, akoby sme zavadzali t˘m, ão dnes vládnu. Je mi trápny historick˘ analfabetizmus na‰ich politikov a novinárov.
Jeden poslanec povedal, Ïe tu neboli politickí väzni, ale kriminálnici. Redaktor TA3 vyhlásil, Ïe Slovensk˘ ‰tát mal veºk˘
podiel na vyhlásení druhej svetovej vojny. Veì práve politickí väzni boli prví, ktorí dláÏdili cestu slobode a demokracii aj
t˘m, ão nám dnes nehodne vládnu. Po 30 rokoch si niekto
spomenul, Ïe sú tu e‰te nejaké zvy‰ky a idú nám zv˘‰iÈ príplatky, takÏe t˘ch ão sa doÏijú, bude pod jednu plachtu. Ná‰
hlas je ako hlas volajúceho na pú‰ti. Nikto si nás nev‰imne.
Rafael Rafaj preãítal vyhlásenie zo snemu a delegáti zaÀ
jednomyseºne hlasovali, rovnako ako za zmenu stanov. Takmer jednomyseºne hlasovali za uznesenie zo snemu.
Eva Zelenayová
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Predsedovia... ● Mirko TuchyÀa.
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Jáchymovské peklo – Uránová Golgota
Poãas pietnej spomienky „Jáchymovské
peklo“ sa nav‰tevujú najmä tri miesta: Horní
Slavkov – symbolick˘ cintorín, Vykmanov II –
L VeÏa smrti v Ostrove a samotn˘ Jáchymov,
v ktorom sa nachádzala väã‰ina komunistick˘ch koncentraãn˘ch táborov.

Horní Slavkov
Horní Slavkov sa nachádza v okrese Sokolov v Karlovarskom kraji a je známe, Ïe na jeho území boli bane, v ktor˘ch
sa prevaÏne ÈaÏilo striebro, cín, wolfrám a neskôr urán. Horní
Slavkov v minulosti produkoval najviac cínu na svete. V päÈdesiatych rokoch na tomto území boli vybudované ‰tyri komunistické pracovné trestanecké tábory: Prokop (1949), LeÏnice (1950), Svätopluk a Tábor XII (1951), v ktor˘ch sa ÈaÏil
urán. Veliteºom Tábora XII bol Jiﬁí Machota, zástupca Zdenûk
Pták, dozorca Antonín Kindl. Podºa v˘povedí väzÀov to boli
brutálni a sadistickí dozorcovia, ktorí ich bezdôvodne bili a ‰ikanovali. SúãasÈou tábora bol aj tzv. trestn˘ barak, ktorému sa
hovorilo koncentrák v koncentráku. Politickí väzni boli napádaní a bití aj v noci a obºúbenou zábavou dozorcov bolo, keì
ich v zime nechali niekoºko hodín v chabom obleãení stáÈ ,,na
stráÏi“ pri hasiãsk˘ch prístrojoch, ktoré boli umiestnené na
stenách baraku.
V noci zo 14. na 15. októbra 1951 do‰lo k hromadnému úteku väzÀov zo ‰achty ã. 14, Tábora XII. Jedenástim väzÀom (Ferdinand Compel, Franti‰ek âermák,
Miroslav Hasil, Karel Kukal, Franti‰ek PetrÛ, Ladislav Pl‰ek, Vladislav Roubal, Zdenûk ·tich, Ján Trn, Ján Úlehla, Boris Volek) sa podarilo utiecÈ spôsobom, Ïe odzbrojili dozorcov a spustili ich fáracím v˘Èahom do ‰achty.
Jeden dozorca bol pri odzbrojovaní postrelen˘ a uväznen˘ v dopravnej ‰achtovej klietke, kde zraneniu podºahol.
roãník 29 ● júl, august 2019

Pochod okolo mŕtvych tiel
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Po zistení skutoãného stavu okamÏite zaãalo pátranie.
Okrem príslu‰níkov tábora bola nasadená aj armáda. Druh˘
deÀ po úteku v obci Stanovice boli zastrelení piati väzni (Ján
Trn, Ján Úlehla, Franti‰ek PetrÛ, Ferdinand Compel a Vladislav
Roubal). Nákladn˘m autom ich priviezli do tábora a vyklopili na zem. Väzni museli celú noc okolo nich pochodovaÈ, veliteº tábora do m⁄tvych tiel kopal a skákal po nich. Bolo to
úmorné, neznesiteºné psychické t˘ranie a zastra‰ovanie. Mená zastrelen˘ch sú vyryté na pamätnej tabuli. Z obkºúãenia sa
podarilo uniknúÈ len Franti‰kovi âermákovi, ktor˘ bol 30. októbra zastrelen˘ pri prekroãení ‰tátnych hraníc pri Malackách.
O Miroslavovi Hasilovi, ktor˘ sa dostal aÏ do Dolních Bojanovic, sa s urãitosÈou nevie, ãi pri zat˘kaní spáchal samovraÏdu,
alebo ho zastrelili príslu‰níci ·tB. Boris Volek a Ladislav Pl‰ek
boli obvinení z vraÏdy príslu‰níka SNB Jána Guckého. V súdnom procese, ktor˘ sa konal 19. - 21. marca 1952, boli ·tátnym súdom v Prahe odsúdení na trest smrti. Postrelen˘ Karol
Kukal bol odsúden˘ na 25 rokov väzenia. V roku 1962 bol

prepusten˘ na amnestiu a v roku 1968 odi‰iel do ·vajãiarska.
Bol to jedin˘ väzeÀ, ktor˘ podal o tomto úteku svedectvo.
Zomrel v roku 2016 ako 88-roãn˘. Posledn˘ ãlen úteku Zdenûk ·tich bol tieÏ postrelen˘ a nebol ani schopn˘ zúãastniÈ sa
súdneho procesu. Na následky brutálnych v˘sluchov sa nervove zrútil, stratil pamäÈ a skonãil vo väzenskej nemocnici v Plzni - Bory, odkiaº bol s trvale podlomen˘m zdravím prepusten˘
z väzenia ako invalid v júli 1953.

Hokejoví reprezentanti v tábore
Podºa svedectva Jozefa Peka boli v tábore v dobe úteku
väznení reprezentaãní hokejisti Václav RoziÀák, Gustav Bubník, Stanislav Konopásek, Bohumil Modr˘ a Zlatomír âerven˘.
Po tomto úteku sa pomery v tábore v˘razne zhor‰ili. Na
pol roka bol zakázan˘ písomn˘ styk s vonkaj‰ím svetom. VäzÀom bol zníÏen˘ prídel potravín, bez eskorty nemohli ísÈ ani
na latrínu a ãasté boli ,,filcungy“ v baraku. BeÏn˘m trestom
bolo tieÏ dlhé kºaãanie v snehu.
V Hornom Slavkove bolo 30. mája 1997 slávnostne
odhalené pietne miesto, symbolick˘ cintorín na poãesÈ usmrten˘ch a zastrelen˘ch politick˘ch väzÀov. KaÏd˘ rok sa tam
stretávajú politickí väzni z âiech a zo Slovenska, cirkevní
a ‰tátni predstavitelia, aby si uctili ich pamiatku. Hrob má tvar
nav⁄‰enej mohyly z kameÀov s dvoma mramorov˘mi doskami
a vzt˘ãen˘m kríÏom obtoãen˘m reÈazou a centrálne umiestnenou t⁄Àovou korunou (na obr.).
Títo hrdinovia u‰li. Nemohli uÏ ìalej zná‰aÈ tyraniu, ktorú
museli denno-denne zaÏívaÈ od bezcitn˘ch dozorcov. Aj keì
boli zastrelení, odsúdení na smrÈ ãi ut˘raní, ostanú navÏdy
zapísaní ako svedkovia komunistick˘ch zloãinov.
(Pokraãovanie v budúcom ãísle)

Juraj Vrábel
ãlen redakãnej rady Svedectva

KULTÚRA

Naše staré kultúrne tradície

Kto o nich vie?
Keì zaãiatkom 10. storoãia stratilo Slovensko svoju politickú samostatnosÈ, malo za sebou uÏ dlh˘ kultúrny v˘voj. KresÈanská kultúra, ktorá
k nám prenikala z Pasova, Rezna
a Salzburgu, a ktorá sa tu stretla
s kultúrou Carihradu, zapustila tu silné korene a od nás sa ‰írila i k susedn˘m národom. Ná‰ Proglas je star‰í
ako prvé básne európskych národov.
Nemusíme sa presviedãaÈ.
Tohto roku, 19. júna, v deÀ 321.
v˘roãia náv‰tevy ruského cára Petra
Veºkého v Bratislave - bol tu od 18.
do 20. júna 1698 - sme si túto uda-

losÈ pripomenuli pri pamätnej tabuli
na Vajanského nábreÏí. Cár Peter Veºk˘ pri‰iel, aby sa tu nakrátko priuãil
stavbe lodí a do Petrohradu s ním
odcestovali ‰tyria lodní majstri. In˘
rusk˘ cár, Ivan III. Ïiadal uÏ o 210 rokov skôr, v roku 1488, od ná‰ho kráºa Mateja tak˘ch odborníkov, ão by
vedeli nielen liaÈ delá, strieºaÈ z nich
a dob˘jaÈ pevnosti, ale aj baníkov
a hutníkov, ktorí vedia z rúd oddeºovaÈ zlato a striebro.
Aj slovensko-ruské vzÈahy, dávne, ak nie pradávne, ovplyvnili ná‰
národ. UÏ na pôde Kyjevskej Rusi Ïil
a zomrel jeden z prv˘ch svätcov ná‰ho národa, ostatky Mojseja Uhrina,
ktor˘ sa narodil v roku 983 na v˘chodnom Slovensku a umrel v roku
1043, sú uloÏené v kyjevskej Lavre
Peãorskej. In˘ na‰inec, Michal Baluìansk˘, bol zakladateºom a prv˘m
rektorom Petrohradskej univerzity
v rokoch 1819 – 1821. Du‰an Makovick˘ sa staral o Leva Tolstého. Zakladateº Tatrabanky Rudolf Krupec sa
na konci 19. storoãia ako vrchn˘ Ïelezniãn˘ inÏinier podieºal na v˘stavbe
Ïeleznice Kutaisi-Baku.

To nie je o rusofilstve
Slovenská verejnosÈ dnes skoro
niã nevie o finanãnej pomoci Rusov
slovenskému národu v ãasoch najtvrd‰ej maìarizácie na sklonku 19. storoãia. Táto pomoc dosahovala v rokoch 1880-1883 roãne aÏ 4000 rubºov. Veºkú zásluhu na tom mal
predov‰etk˘m Michail Rajevsk˘, pravoslávny kÀaz na ruskom veºvyslanectve vo Viedni a Vladimír Lamansk˘,
profesor slovansk˘ch dejín a literatúr
v Petrohrade. V rokoch 1862 a 1863
veºa ãasu strávil Lamansk˘ na Slovensku. V Hlbokom nav‰tívil Hurbana,
na Vy‰ehrade Viktorína, v Lehote Sama Chalupku, v Radvani Sládkoviãa,
vo vtedaj‰om Svätom KríÏi (dnes Îiar
nad Hronom) ·tefana Moysesa, Radlinského v Kútoch. Bol aj na zakladajúcom valnom zhromaÏdení Matice
v Martine, kde na‰iel mnoh˘ch svo-

jich známych pohromade. A urãite 4.
augusta 1863 potriasol ruku ·tefanovi Moysesovi, práve zvolenému prvému predsedovi Matice slovenskej.
PripomeÀme si, Ïe tento ná‰ zabúdan˘ velikán, ‰éf prvej oficiálne povolenej ãisto slovenskej spoloãenskej organizácie, zomrel pred 150 rokmi 5. júla 1869. VeruÏe skôr on, Moyses, ako iní, cudzí muÏi, by si zaslúÏil
sochu v na‰om hlavnom meste.
Pokiaº ide o Lamanského, ten na
etnografickej v˘stavke v Moskve v roku 1867 hostil Slovákov a v‰ade im
kliesnil cestu, aby sa stali známymi
a váÏen˘mi. Zachovalo sa jedenásÈ listov, ktoré Lamanskému napísal Janko Francisci, muÏ, ktor˘ získal biskupa Moysesa na ãelo delegácie k cisárovi Franti‰kovi Jozefovi v roku 1861
a sám bol doÏivotn˘m podpredsedom Matice. A ak dnes Ïijú v Rusku
Francisciovci, sú to potomkovia Fedora Francisciho, syna Janka Francisciho. Fedor ako uãiteº nemãiny pôsobil
v Rusku a umrel v Moskve 27. júla
1938. Mal troch synov a dcéru.

Rusko a komunizmus
A poznámka na záver: nezamieÀajme svoj zásadn˘ postoj voãi komunizmu s postojom k ruskému národu. Komunizmus predsa nebol v˘myslom rusk˘m, ale cudzím, do
Ruska importovan˘m doslova v zaplombovanom vlaku, v ktorom Nemecko dopravilo Uºjanova - Lenina
a jeho ‰táb do Fínska. Ako napísal
Churchill, „transportovali Lenina
v zaplombovanom vlaku ako bacil
moru zo ·vajãiarska do Ruska“, ão
bola najhor‰ia zbraÀ, akú Nemci poãas vojny vymysleli. Treba vedieÈ, Ïe
druh˘m muÏom po Leninovi bol Lev
Trockij - Bronstein, ktor˘ revolúciu
v Petrohrade zorganizoval na deÀ
svojich narodenín, 7. novembra
1917. Jakov Sverdlov, Grigorij Zinovjev, Karel Radek, Lazar Kaganoviã,
Maxim Litvinov boli ìal‰ími ãlenmi
‰tábu.
Marián Tkáã
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âo spôsobilo, Ïe
sme poãas tisícroãia
pretrvali v mnohonárodnom ‰táte ako
Slováci? Nie politika
(tu sme skoro vôbec
neviedli a viesÈ nevieme), ani nie ekonomika. Aj keì boli
na‰e bane o dvesto aÏ ‰tyristo rokov
star‰ie ako nemecké – ãoskoro sme
o ne pri‰li tak, ako sme pri‰li o na‰e
cechy, manufaktúry a prednedávnom, v rámci privatizácie, aj o v‰etok
strategick˘ priemysel a v‰etky banky.
NuÏ, boli to prastaré tradície zachovávané v ºudovom podaní (povesti a rozprávky) a kresÈanstvo, ktoré
nám umoÏnili preÏiÈ. Anton Seme‰ si
pritom myslí, Ïe „kresÈanstvo nás,
Slovákov, poznaãilo väã‰mi ako na‰e
prekrásne rozprávky.“ Nepochybne.
KresÈanstvo sprevádza ná‰ národ od
ãias kráºa Vannia, ku ktorému - medzi
Slovenov pri Váhu - vyslal sv. Peter
okolo roku 50 misionárov Syra a Juventia. Pri‰li sem aj rímski legionári,
ktorí asistovali pri Kristovom ukriÏovaní. Ich veliteºom bol stotník Kornelius, o ktorom sa pí‰e v Skutkoch
apo‰tolov. To on so sluhami pri‰iel
a Ïiadal Petra o krst. A Korneliusovu
légiu o niekoºko rokov prevelili do
Carnunta, blízko na‰ej Bratislavy.
Prastaré sú na‰e kresÈanské korene.
Star‰ie ako misia solúnskych bratov.
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Za názor na doživotie
Pokraãovanie z 1. strany
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Otcov nevlastn˘ brat naroden˘
v roku 1934 za ním odi‰iel na rozhraní
rokov 1947-1948, keì mal trinásÈ rokov. Dodnes tam Ïije. Ja som nikdy nevidel svojho starého otca.
Kto sa teda staral o vá‰ho otca
a jeho sestru?
Môj star˘ otec pochádzal zo siedmich detí a v‰etci, okrem najmlad‰ieho
brata, odi‰li do Kanady. Jeho manÏelka
sa starala o otca i jeho sestru dovtedy,
k˘m sa nevrátil star˘ otec. Potom si ich
zobrala nevlastná matka.
Mal iba ‰estnásÈ rokov, keì sa
zaãala druhá svetová vojna. âo bolo predt˘m a ão cez vojnu?
Vtedy sa chodilo do ‰koly podºa
roãného obdobia. Cez zimu do ‰koly
nechodili. Otec bol dosÈ naviazan˘ na
svojho najmlad‰ieho str˘ka, ktor˘ zostal na Slovensku. Ako mládenec, ale
aj keì sa oÏenil, ãasto mu pomáhal.
Bol kováãom a keì staval dom, potreboval ho. Starí rodiãia mali nejaké gazdovstvo, takÏe tomu sa venoval a vyuãil
sa aj za zámoãníka. Bol veºmi zruãn˘.
Keì sa vrátil z väzenia vrátil sa k svojmu povolaniu. Koval kone, kravy, ostril
motyky, sekery a v‰etko ão bolo na dedine treba.
Hovoríte o návrate z väzenia,
ale ão mu predchádzalo?

Ako ‰esÈroãn˘ s mlad‰ou sestriãkou.
Foto archív
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Peter Gvora pred zatknutím.
Foto archív

Áno, mal len 16 rokov, keì sa zaãala druhá svetová vojna. Spomínal, Ïe
cez vojnu bol zajat˘ v Martine odkiaº
mal ísÈ na front. Ale nejako sa mu podarilo ujsÈ.
âiÏe dezertoval. A kde sa ukr˘val?
Doma a keì pri‰li Rusi, brali ich,
aby i‰li bojovaÈ. Po vojne, v roku 1946
sa oÏenil, pri‰li voºby a nastupujúci reÏim uÏ vtedy zaãal ºudí prenasledovaÈ.
Nesúhlasil so vzniknutou situáciou,
vstúpil do Bielej légie. Chodil lepiÈ plagáty. Na dedine boli takí, ão nemali
pôdu, tí boli komunisti a tí ão mali
pôdu alebo ÏivnosÈ, jednoducho ão
mali prácu, neboli za znárodnenie
a systém, ak˘ sa nastolil. Otec bol podnikav˘, ako prv˘ na Orave kúpil mláÈaãku a chodil mlátiÈ obilie po celej Orave.
Z domu do domu, lebo na Orave boli
súkromní gazdovia e‰te veºmi dlho po
vojne. Na‰a rodina vstúpila do druÏstva
aÏ v roku 1972.
âo robil otec v Bielej légii a preão ho zavreli?
Keì vytvorili v dedine skupinu Biela légia, otec uÏ bol Ïenat˘. Za dedinou
mali ukryt˘ bunker - pracovisko. Otec
robil spojku. Doná‰al správy, jedlo
a podobne. Keì sa páter Gabura ukr˘val v Dlhej, bol ich spovedníkom. IbaÏe
dedinskí komunisti sledovali nekomunistov a udali ich. No a v noci 8. septembra 1952 pri‰li príslu‰níci ·tátnej
bezpeãnosti, obsadili dom, zobudili otca a zobrali ho do prednej izby. Tam sa

zavreli a otca zbili na smrÈ. Spalo sa
v zadnej izbe, kde v tom ãase bola moja sestra, ktorá mala ‰tyri a pol roka,
stará mama, mama a tetka. Otec rozprával, Ïe tak ho zbili, Ïe mal ruku
opuchnutú akoby mu na nej sedel roj
vãiel. Dobili ho do krvi.
Zrejme ho aj zobrali?
Áno, myslím, Ïe aÏ do súdneho
procesu bol v RuÏomberku. Zobrali aj
mamu, ktorá v tom ãase uÏ bola v piatom mesiaci tehotenstva so mnou, zobrali aj v‰etok majetok vrátane mláÈaãky. Zobrali v‰etko, aj obleãenie, zostalo
im len to, ão mali na sebe. Stará mama
za nimi kriãala, aby im aspoÀ jedny topánky pre vnuãku nechali, tak ich vyhodili z auta. Pri upratovaní domu som
na‰iel zoznam vecí, ão nám zobrali.
Nástroje, náradie, nábytok, e‰te aj perie chceli vysypaÈ z perín, niã nám neostalo. Ten zoznam má niekoºko strán
a vyhotovili ho e‰tebáci. Mama sa na
druh˘ deÀ vrátila.
Ako na to spomínala?
VÏdy, keì si na to spomenula hovorila, Ïe ju viedli so zaviazan˘mi oãami
a keì ju prepú‰Èali, povedali jej, Ïe ak
nieão o tom povie, trest ju neminie.
Dodnes mnohí b˘valí politickí
väzni nechcú hovoriÈ o záÏitkoch
z väzenia. Ako bol na tom vá‰
otec?
Prepustili ho na podmienku, takÏe
vôbec niã nemohol hovoriÈ. Keì ho
zavreli mal 80 kíl a keì sa vrátil váÏil
40. Rok predt˘m, neÏ otca zavreli sa
narodil brat, ale hneì po pôrode zomrel. Ja som sa narodil presne pol roka
po otcovom zatknutí, 8. februára
1953. Mama po jeho zatknutí musela
ÈaÏko robiÈ, aby rodina zvládla gazdovstvo. Preto sa obávali, ãi preÏijem. Narodil som sa o piatej a uÏ o ôsmej ma
krstili...
Ako dlho bol otec vo vy‰etrovacej väzbe?
Neviem, najprv ho presunuli z RuÏomberka do Ilavy a odtiaº do Jáchymova.
Odsúdili ho na doÏivotie. Za
ão?
Keì sa vrátil, hovoril, Ïe chceli od

S manÏelkou, keì mal ‰esÈdesiat.
Foto archív

neho mená, no nikoho neudal. Povedal, Ïe keby prezradil mená, tak pol
dediny sedí. KeìÏe to nespravil, dostal
doÏivotie ako páter Gabura. Aj najmlad‰í str˘ko, starého otca brat Ján
Gvora bol tri roky zavret˘. Rodinu,
u ktorej sa skr˘val páter Gabura tieÏ
zavreli - tetku, sváka aj ich dcéru.
Otca síce odsúdili na doÏivotie,
no vrátil sa domov po takmer dvanástich rokoch. Kedy ste ho videli
prv˘ raz?
Dvakrát som sa s ním stretol, raz
v Jáchymove a potom v Pﬁíbrami. Otec
ma chcel veºmi vidieÈ. Prvé stretnutie
trvalo asi pol hodiny alebo hodinu, neviem, v tej miestnosti bol dlh˘ stôl a na
jednej strane sedeli viacerí väzni, chudí,
vo väzenskom obleãení a na druhej
my, náv‰tevy. Bachari stáli a sledovali
o ãom sa zhovárame. Otec ma chcel
chytiÈ na ruky (plaã), ale ja som sa rozplakal. Nepoznal som ho, navy‰e vyrastal som iba medzi Ïenami a mama mi
hovorila, Ïe asi preto som nemal rád
chlapcov. Okrem sváka, ão si zobral
otcovu sestru a nahrádzal nám prakticky otca.
A kedy sa vrátil z väzenia?
Najprv mu zníÏili trest na 25 rokov
a potom sa vrátil po jedenástich rokoch a ôsmich mesiacoch. V apríli
1964.
To vy ste uÏ mali 11 rokov aj
dva mesiace. Aké bolo zvítanie?
V ten deÀ sme okolo tretej i‰li do
poºa. Do kopca okolo novej základnej
‰koly a cintorína. A naraz i‰li chlapi
z roboty od vlaku a nejaká tetka kriãí
na moju mamu: - Margit, chlap sa Ti
vrátil. - A viete, keì niekto kriãí na de-

dine, tak v‰etci sme utekali z toho kopca (hlas sa chveje, slzy v oãiach). Otec
zamieril k tomu najmlad‰iemu str˘kovi, lebo b˘val hneì pri stanici a tam
sme sa stretli.
Vedeli ste o tom, Ïe otec sa má
vrátiÈ?
Nevedeli. Ale keì tetka kriãala
Margit, chlap sa ti vrátil, tak uÏ sme vedeli, Ïe doma je otec. Bol chud˘, stál
na jednej strane, my sme pri‰li dovnútra a bolo to také rozpaãité zvítanie,
najmä z otcovej strany. Nemal na‰e fotografie a sestra uÏ mala 16 rokov.
Nespoznal ju. Videl vedºa nej bratranca
a to ho ‰okovalo, lebo mu napadlo, Ïe
sú asi manÏelia. Nevedel, kto je kto.
TakÏe to zbliÏovanie s otcom
nebolo jednoduché?
Samozrejme, Ïe som bol rád, Ïe
mám koneãne otca (hrdlo stiahnuté,
bez hlasu). V ‰kole si ma ustaviãne jeden o ‰tyri roky star‰í chlapec doberal kedy ti príde otec? A ja som mu vÏdy
povedal, Ïe zajtra. KaÏd˘ deÀ som sa
modlil za otcov návrat, lebo stará mama mi vravievala, musí‰ sa modliÈ, urãite ti zajtra príde otec. A ja som tomu
veril.
âiÏe boli ste zrejme kresÈanská
rodina?
No tak áno, ÈaÏk˘ Ïivot. K˘m bol
otec vo väzení päÈ rodín sme vytvorili
také kvázi druÏstvo. Spojili sme kobyly
a zapriahali, vyorávali zemiaky, i‰li sme
z jedného poºa na druhé. Keì sa otec
vrátil, bolo treba robiÈ. A my sme sa
väã‰inou zblíÏili pri práci.
Pokraãoval otec v kováãstve?
Viete, zmena stravy, v‰etko ão zjedol, vyvrátil. Nedokázal mu to Ïalúdok

V roku 1967 s bratom (vºavo) z Kanady.
Foto archív

prijaÈ. Vy‰e roka a pol bol na maródke.
Mal aj silikózu pºúc a neviem ão e‰te,
chodil po doktoroch, k˘m sa dal akotak na poriadok, to trvalo minimálne
dva roky. âasto bol v nemocnici. A mali mu uznaÈ aj invaliditu, ale keì sa dozvedeli, kto bol, neuznali mu ju. Potom sa koneãne zamestnal ako údrÏbár a kuriã v Jednote.
Po návrate domov sa uÏ o neho
nezaujímala ·tátna bezpeãnosÈ?
Jeho pracovisko bolo v krãme, kde
vysedávali sami e‰tebáci, ktorí ho sledovali. Prepustili ho na podmienku, neviem ãi päÈ alebo desaÈ rokov s t˘m, Ïe
keì nieão povie, hneì pôjde späÈ. Spomienka na väzenie, keì sa za proti‰tátne reãi dostal na sedem dní do kopky
o suchom chlebe a vode, ho drÏala na
uzde.
Vám nespôsobil otcov odpor
proti reÏimu problémy v profesionálnej kariére?
Veºa som ‰portoval, lebo som sa
mu chcel vyrovnaÈ. Spoluväzni ho naz˘vali nezmar, lebo dokázal pomôcÈ plniÈ normu aj za nevládnych kÀazov.
Chcel som teda ísÈ na vysokú ‰kolu ‰tudovaÈ odbor matematika – telesná v˘chova. Síce skú‰ky som urobil, no pre
„nedostatok miesta“ ma nezobrali. AÏ
po roku 1989 som sa dozvedel, preão
asi. Preão som musel striedaÈ zamestnania, lebo nikde ma neãakalo kariérne
ani mzdové pov˘‰enie. TotiÏ v‰etk˘m
zamestnancom vrátili kádrové materiály, len moje sa stratili...
Otec sa niekedy rozhovoril?
Zdôveril sa so spomienkami?
Najviac rozprával u sestry. Keì
som tam pri‰iel, nieão som poãul. Napríklad aj o tom, ako kopali tunel (s Antonom Tomíkom a ìal‰ími), ako niekoho zasypalo a zabilo a otec ho dával
na nosítka. Previazal ho opaskom, aby
sa im nezo‰mykol a vtedy sa mu zdalo,
ako keby sa mu ten m⁄tvy prihováral Peter, netlaã ma tak. Poãul som o tom,
koºko museli nafáraÈ, ako Rusi kontrolovali smolku. Spomínal aj to, ako
uviazaní o lano i‰li na smenu. Hovoril
som otcovi, aby nieão napísal, ale nikdy nebol na to ãas a potom, keì uÏ
ãas by aj bol, zaãal byÈ chorºav˘ a keì
si na nieão spomenul, plakal. UÏ ani
nerozprával, deprimovalo ho to.
Eva Zelenayová
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Okrúhle výročie Levočskej vzbury
V˘znamnú historickú udalosÈ, 70. v˘roãie vzbury odváÏnych kresÈanov, si 23. júna uctili slávnostnou sv. om‰ou
v Bazilike sv. Jakuba v Levoãi a pietnym aktom pred bazilikou. Sv. om‰u celebroval Mons. Franti‰ek Dlugo‰, ktorému
sa kyticou kvetov za organizáciu Politick˘ch väzÀov ZPKO
poìakovala predsedníãka regionálnej organizácie v Pre‰ove
a rodáãka z Levoãe Mária Dvorãáková. Aj meno jej otca je
uvedené na pamätnej tabuli vo vstupnej lodi chrámu, ktor˘
si za statoãnosÈ od b˘valého reÏimu vyslúÏil dva roky v Jáchymove. Pietnej spomienky sa zúãastnil i primátor mesta
Ing. Miroslav Vilkovsk˘, zástupca Ústavu pamäti národa Ján
Endrödy, podpredseda PV ZPKO a predseda regionálnej organizácie PV ZPKO v Ko‰iciach ·tefan Novák a ìal‰í funkcionári a ãlenovia organizácie politick˘ch väzÀov.
Historik Franti‰ek Vnuk takto opísal udalostí t˘chto dní:
DÀa 25. júna vo‰iel do farskej budovy bezpeãnostn˘ referent
Okresného národného v˘boru (ONV) Ján Kozák. Podºa ko-

munistickej verzie i‰iel predvolaÈ kanonika Vojtasa do úradovne ONV, kde ho mali oficiálne upovedomiÈ o zákaze levoãskej púte a poÏiadaÈ ho, aby tí‰il veriacich, u ktor˘ch by
táto správa vyvolala pobúrenie. ªudia si v‰ak mysleli, Ïe im
idú braÈ kÀazov. A to staãilo, aby sa v Levoãi odohrala v priebehu jedného t˘ÏdÀa uÏ druhá vzbura.
Podºa policajného hlásenia, „reakcionári vyuÏili napät˘
pomer medzi Cirkvou a ‰tátom k tomu, aby vyvolali nepokoje, roz‰irujúc nepravdivú správu, Ïe z popudu komunistov
budú zaistení kÀazi. Pred katolíckou farou sa zhromaÏdil
poãetn˘ dav, ãasÈ ktorého bola ozbrojená sekerami, drúkmi
a palicami za úãelom zabránenia zaisteniu rímskokatolíckeho farára Jozefa Vojtasa a vybíjania svojej nenávisti
proti komunistom násiln˘mi ãinmi.“ Trestné oznámenie bolo
podané na 130 ºudí. Súd sa konal 24. októbra 1949
a odsúden˘ch bolo 32 Levoãanov spolu na 76 rokov a 4
mesiace.
(red)

Z homílie Mons. Františka Dlugoša
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Hrdinstvo neznamená nepoznať strach
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Niet poch˘b, Ïe chvíle úzkosti a oãakávanie neistej, ba
pochmúrnej budúcnosti preÏívali v krut˘ch podmienkach komunistick˘ch Ïalárov levoãskí farníci odsúdení za úãasÈ v Levoãskej vzbure pred sedemdesiatimi rokmi. Na vlastnej koÏi
a bolestne okúsili údel kríÏa, ktor˘ niesol JeÏi‰ Kristus.
Mal som nesmiernu ãesÈ osobne spoznaÈ viac ako polovicu statoãn˘ch Ïien a muÏov, ão pri‰li 25. júna 1949 brániÈ
svojho farára kanonika Jozefa Vojtasa. Dlhé roky som t˘chto
ºudí vídaval v oboch levoãsk˘ch bazilikách. PreÏíval som ich
radosti, bolesti a nádeje i obãasné sklamania. Viacerí mi vyrozprávali svoje dramatické príbehy o rokoch nespravodlivého väznenia.
Tie spomienky boli drsné, ale nie pomstychtivé. Obdivuhodné bolo pevné vnútorné presvedãenie statoãn˘ch farníkov, Ïe sa rozhodli a poãínali si správne. NepovaÏovali sa
za hrdinov, nenárokovali si publicitu ani pocty. Gloriam qui
spreverit, veram habebit – Skutoãnú slávu získa ten, kto o Àu
nestojí.
Hrdinstvo neznamená nepoznaÈ strach; r˘dzim hrdinstvom je strach prekonaÈ. Na‰i predkovia v júnovej revolte
1949 tento Rubikon vnútorn˘ch obáv a neistoty prekroãili.
Len ão udalosti nabrali dramatick˘ spád, pochopili svoje rozpoloÏenie. V súboji s brachiálnou ‰tátostraníckou a policajnou mocou uÏ nemohli oãakávaÈ Ïiadnu pomoc a od nikoho. Svoj strastipln˘ osud zverili stredobodu bytia: Spasiteºovi
ºudstva.
Svoju vernosÈ JeÏi‰ovi Kristovi a Panne Márii nezapreli ani
vo chvíºach reálneho existenãného ohrozenia. V‰etci preÏili
tortúru v duchu ver‰ov katolíckeho básnika Jana Zahradníãka: „Bez potu, bez krvi a bez obetí, ten, ktor˘ vzlietol, nedoletí.“

Úãastníci pietnej spomienky.

Foto archív

Pochopiteºne, Ïe som sa p˘tal, ako sa nespravodlivo odsúdení Levoãania vo väzensk˘ch celách vyrovnávali so svojím
krut˘m údelom. Temer kaÏdého z nich drÏala pri Ïivote, sile
a najmä nádeji pevná viera. Úprimn˘, dôvern˘ rozhovor s Bohom im dodával istotu.
ªudia, na ktor˘ch dnes spomíname, predstavujú úcty aj
nasledovania hodn˘ vzor viery, Ïriedlo kresÈanskej a ºudskej
odvahy. Îijeme totiÏ ãas, v ktorom si otvorené priznanie
k evanjeliu vyÏaduje urãitú obãiansku statoãnosÈ.
I duch má svoje gény. âlovek vlastní pamäÈ a pamäÈ je
dosÈ ÈaÏké bremeno. Veci, ktoré sú uÏ dávno „pod zemou“
v nej e‰te stále doznievajú. Je to pamäÈ, ktorá nás uãí, Ïe niet
ãistej prítomnosti, ãistej budúcnosti alebo ãistej minulosti.
V‰etko je zároveÀ minulé, prítomné i budúce. Duch má in˘
polãas rozpadu neÏ spoloãenské podmienky, na ktor˘ch bazírujeme. UdrÏujme preto svornosÈ, vernosÈ evanjeliovej pravde a v‰etky kresÈanské cnosti, aké preukázali na‰i bratia
a sestry pred sedemdesiatimi rokmi.

V ZRKADLE ČASU

Pred sto rokmi maďarskí boľševici
obesili farára Trubínyiho

Zabudol na sľuby
Keì predov‰etk˘m zásluhou slovensk˘ch voliãov získal poslaneck˘
mandát ukázalo sa, Ïe je uÏ modern˘m a pragmatick˘m politikom, ktorého sºuby ani potreba voliãov k niãomu nezaväzujú. Hlasoval za ìal‰ie
pomaìarãovanie ºudov˘ch ‰kôl,
o zmenu toºko kritizovan˘ch cirkevno-

politick˘ch zákonov sa nezaujímal.
V prvom volebnom období v rokoch
1901-1904 v‰ak viackrát v snemovni
vystúpil s poÏiadavkou, aby sa zaãala
zo ‰tátnych prostriedkov regulovaÈ
rieka Morava, ktorá kaÏdoroãne napáchala veºa ‰kôd na lúkach a poliach
v jeho volebnom okrese. Ohnivé vystúpenia v prospech roºníkov napokon mu pomohli obhájiÈ poslaneck˘
mandát aj roku 1905.

V predãasn˘ch voºbách roku
1906 sa väã‰ina slovensk˘ch voliãov
v stupavskom okrese Trubínyimu otoãila chrbtom. Podporovali vajnorského farára Ferdinanda Jurigu. S heslom
„Za tú na‰u slovenãinu, za tú na‰u
chudobu“ sa pustil do volebného zápasu a s neveºk˘m náskokom zvíÈazil,
hoci úrady maìaróna Trubínyiho v‰etk˘mi prostriedkami podporovali. VíÈazstvo presvedãeného Slováka vládnucej moci prekáÏalo a roku 1907 Jurigu zbavili poslaneckej imunity a za
„‰tvavé“ ãlánky odsúdili na dva roky
väzenia. Trubínyi si narobil medzi Slovákmi v stupavskom okrese i vo svojej
farnosti veºa nepriateºov. A tak roku
1910 odi‰iel do ãisto maìarskej obce
Moãa, leÏiacej na brehoch Dunaja. Tu

‰Èastne preÏil svetovú vojnu, rozpad
Uhorska a vznik âesko-Slovenska, ão
mu sotva vyhovovalo, lebo uÏ bol viac
Maìarom ako Slovákom. No práve
Maìari, ktor˘ch viac nosil v srdci ako
svojich rodákov, sa postarali o jeho
predãasn˘ koniec.

Skončil na agáte
V máji 1919 maìarská boº‰evická
armáda prekroãila demarkaãnú pohraniãnú ãiaru a vtrhla na Slovensko.
Na mnoh˘ch miestach boº‰evici rozpútali teror namieren˘ najmä proti
tzv. burÏoáznym elementom, angaÏovan˘m Slovákom a kÀazom. V Moãi
zatkli a uväznili aj Jána Trubínyiho.
Obvinili ho z kontrarevoluãnej agitácie. Údajne mu ponúkali, aby ako
dôveryhodná osoba a kÀaz verejn˘mi
prejavmi podporoval maìarsk˘ch boº‰evikov, ão ale odmietol. Na rozkaz
zlopovestného ãerveného komisára
Ferenca Bandiho v noci 4. júna 1919
na brehu Dunaja Trubínyiho obesili.
Na osamel˘ agát ho ve‰al ãerven˘
gardista Hala‰i. O niekoºko dní farníci
tajne zvesili telo zo stromu a potichu
ho na cintoríne v Moãi pochovali, lebo boº‰evici tu úradovali aÏ do konca
júna.
Keì sa v Maìarsku dostal k moci
Mikulá‰ Horthy, ãervení teroristi pokiaº nezdupkali, museli sa za svoje
zloãiny zodpovedaÈ. Kata Hala‰iho
odsúdili na deväÈ rokov, keìÏe bol len
vykonávateºom rozkazov, no Ferenc
Bandi dlho unikal. Nakoniec sa ukázalo, Ïe sa ukr˘val v âesko-Slovensku,
kde napáchal viacero podobn˘ch zloãinov ako v Moãi. Po zatknutí roku
1926 Bandiho vydali do Maìarska,
kde ho ãakala ‰ibenica. Trubínyiho
vrah spravodlivosti neu‰iel. MoÏno by
sme e‰te aj dnes na‰li na cintoríne
v Moãi hrob Jáno‰a Trubínyiho, niekdaj‰ieho Janka Trubinu, ktor˘ cel˘ch
17 rokov spravoval faru v Devínskej
Novej Vsi.
Ivan Mrva

roãník 29 ● júl, august 2019

Katolícky
kÀaz
Ján Trubínyi patrí medzi mnohé obete vpádu maìarsk˘ch boº‰evikov roku 1919. Narodil sa 8. septembra
1863 v neveºkej slovenskej obci v hornom Tekove (na
okolí Îiaru nad Hronom). Pôvodne sa
volal Trubina, no slovenské priezvisko
si poãas ‰túdia teológie hungarizoval.
Po vysvätení za kÀaza pôsobil na niekoºk˘ch kaplánskych staniciach a roku 1893 sa stal farárom v Devínskej
Novej Vsi.
V r˘chlo rastúcej obci na juÏnom
Záhorí s chorvátskym a slovensk˘m
obyvateºstvom si mlad˘ kÀaz získal
v‰eobecnú obºubu. Kritizoval pomery
v Uhorsku, vládu liberálnej kliky, ktorá
deptala nemaìarské národy a prehlbovala sociálny úpadok ‰irok˘ch vrstiev. V roku 1901 sa rozhodol kandidovaÈ za opoziãnú ªudovú stranu
v stupavskom volebnom obvode, do
ktorého patrila celá juÏná ãasÈ Záhoria
s národne prebuden˘m a katolíckym
obyvateºstvom. Po veºkom boji zvíÈazil
nad vládou podporovan˘mi liberálmi
Látkocim a Komlóssym (pôvodn˘m
priezviskom Chmelík). V predvolebnej
kampani na verejn˘ch zhromaÏdeniach sºuboval, Ïe na snemovej pôde
bude presadzovaÈ práva slovenského
ºudu a slovenskej reãi. V súlade s programom ªudovej strany sa zastrájal
odstraÀovaÈ proticirkevné zákony liberálnych kabinetov a posilÀovaÈ kresÈanského ducha v snemovni.
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Pred 150 rokmi Slováci a Chorváti smútili za svojimi velikánmi

Moyses zjednotil Slovákov
Banskobystrick˘ biskup a otec slovenského národa dr. ·tefan Moyses sa pobral
na veãnosÈ 5. júla 1869, na deÀ sv. Cyrila
a Metoda. Práve on sa zaãiatkom ‰esÈdesiatych rokov zaslúÏil, aby Svätá stolica
sviatok slovensk˘ch vierozvestcov preloÏila
zo 14. marca na piaty júl. Moysesovi neprajníci sa nechali poãuÈ, Ïe Pán ho povolal práve toho dÀa
lebo uctieval v˘chodn˘ch schizmatikov. Slovensko v‰ak
smútilo, stratilo nielen hlboko veriaceho biskupa, hrdého
Slováka a predsedu Matice slovenskej, ale aj osobnosÈ,
ktorá mala vplyv u panovníckeho dvora.
Za Moysesom úprimne smútili aj Chorváti, keìÏe roku
1828 ho e‰te ako kaplána slovenského kostola v pe‰tianskom Jozefovom meste do Záhrebu povolal Moysesov krajan biskup Alexander Alagoviã, rodák z MalÏeníc. AÏ do
konca revolúcie roku 1849 pôsobil v Záhrebe v rôznych cirkevn˘ch a pedagogick˘ch funkciách. Zapojil sa do národn˘ch pohybov v Chorvátsku a dodnes je u Chorvátov vo
v‰eobecnej úcte za to, ão pre ich národné hnutie za dve
desaÈroãia vykonal.

roãník 29 ● júl, august 2019

U cisára s autonómiou
Cisár Franti‰ek Jozef roku 1850 vymenoval ·tefana
Moysesa za banskobystrického biskupa. Popri plnení cirkevn˘ch povinností sa aktívne angaÏoval v národnom Ïivote. V decembri 1861 sa postavil na ãelo slovenskej deputácie k panovníkovi, aby Franti‰kovi Jozefovi predostrel
Viedenské memorandum slovenské aj s podrobne vypracovan˘m projektom autonómneho územia pod názvom
Hornouhorského slovenského okolia. Stal sa prv˘m predsedom Matice slovenskej a jej veºk˘m podporovateºom. Spolu s evanjelick˘m biskupom Karolom Kuzmánym aspoÀ na
krátky ãas zjednotili veãne rozhádan˘ch Slovákov. NepriazeÀ osudu spôsobila, Ïe jeho sen - samosprávne a kresÈanské Slovensko - sa naplnil aÏ 69 rokov po jeho smrti. Moysesov nástupca na banskobystrickom biskupskom stolci Arnold Ipolyi Stummer, sa preslávil v˘rokom, ktor˘ je hodn˘
pripomenutia: Inkáb akorok káromkodó Magyart, mint az
imádkozó Tótot (rad‰ej chcem maÈ zloreãiaceho Maìara,
ako modliaceho sa Slováka).

Haulik záhrebským biskupom
Práve v ãase, keì smútiaci sprievod vyprevádzal na poslednej ceste biskupa ·tefana i Stjepana Moysesa, uplynuli
uÏ dva mesiace od neãakanej smrti iného ná‰ho velikána,
spájajúceho Slovákov i Chorvátov. Poãas lieãebného pobytu v Karlov˘ch Varoch, 11. mája 1869, umrel záhrebsk˘ arcibiskup a kardinál Juraj Haulik. Za Haulikom úprimne smútilo celé Slovensko, lebo bol veºk˘m synom slovenského národa. Narodil sa v Trnave roku 1788 a po skonãení
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teologick˘ch ‰túdií vo Viedni i krátkom kaplánovaní sa stal
vikariálnym archivárom v Budíne a o nieão neskôr tajomníkom ostrihomského arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Ten
vybadal v Haulikovi nielen schopnosti a veºk˘ organizaãn˘
talent, ale aj pevné slovenské presvedãenie. UÏ vo veku 37
rokov sa stal ostrihomsk˘m kanonikom a kráºovsk˘m radcom.
Podobne ako ·tefan Moyses aj Juraj Haulik nesporne
i zásluhou biskupa Alexandra Alagoviãa sa roku 1832 stal
záhrebsk˘m prepo‰tom. Dvaja Slováci od Trnavy - Alagoviã
z MalÏeníc, Moyses z Veselého a Trnavãan Haulik sa ocitli
v kºúãov˘ch pozíciách Katolíckej cirkvi v Chorvátsku aj na
ãele chorvátskych národn˘ch pohybov.

Podporoval Chorvátov
Práve Juraj Haulik sa po Alagoviãovej smrti roku 1838
stal záhrebsk˘m biskupom, zároveÀ i námestníkom chorvátskeho bána. V tom ãase bán Franko Vla‰iã bol uÏ veºmi
chor˘ a zakrátko aj umrel a tak Haulik riadil nielen cirkevn˘
Ïivot, ale i politické dianie v celom Chorvátsku. A ten bol
od zaãiatku ‰tyridsiatych rokov veºmi búrliv˘, lebo sa vyostroval zápas frakcie chorvátskych maìarónov podporovan˘ch z Pe‰ti s chorvátskymi národovcami. Haulik sa jednoznaãne postavil na stranu národn˘ch Chorvátov. Poãas revolúcie finanãne aj politicky podporoval chorvátsky odpor
proti snahám Ko‰utovcov o podriadenie Chorvátska a vìaka jeho vplyvu sa z tej pomoci u‰lo aj Slovákom, rovnako
zápasiacim s rozpínav˘m maìarizmom.
V roku 1852 sa Haulikovi podarilo osamostatniÈ svoju
diecézu spod právomoci kaloãského arcibiskupstva a stal
sa prv˘m záhrebsk˘m arcibiskupom a neskôr i kardinálom.
Nielen národné povznesenie a osamostatnenie Chorvátov
mu leÏalo na srdci, ale snaÏil sa aj o upevnenie katolíckej
viery. Jeho zásluhou zaãal v ‰tyridsiatych rokoch 19. storoãia vychádzaÈ Katoliãki list zagrebaãki, prvé katolícke periodikom v Chorvátsku a za redaktora vymenoval ·tefana
Moysesa. Keì apo‰tol chorvátskeho národa trnavsk˘ rodák
Juraj Haulik pred 150 rokmi umrel, plakalo celé Chorvátsko
a smútilo aj Slovensko.
Ivan Mrva

KOMENTUJEME

Otázka moÏnej
viny Sovietskeho zväzu na rozpútaní druhej
svetovej vojny je povaÏovaná za jednu z pálãiv˘ch otázok a odpoveì na Àu nie je jednoznaãná. Stalinov totalitn˘ ZSSR
v prv˘ch rokoch vojny vôbec nebol
neutrálny a zúãastnil sa priamych vojensk˘ch operácií, ba otvorenej agresie
voãi svojim susedom. Slovenská a ãeská historiografia, ale aj verejnosÈ, tento
fakt, nielen poãas komunizmu, ale aj
v rokoch slobody, akosi neberie na vedomie, ão sú u nás v poslednej dobe
moÏné korene neprirodzeného rusofilstva.
Celkom ináã vníma tieto udalosti
poºská verejnosÈ. Postoj Moskvy
v osudnom roku 1939 chápe správne
a poukazuje na to, Ïe paktom Ribbentrop-Molotov z 23. augusta 1939,
v ktorom sa Stalin s Hitlerom dohodli
na prerozdelení sfér vplyvu vo v˘chodnej Európe a rozdelení Poºska, sa
v skutoãnosti zaãala druhá svetová vojna a ZSSSR sa mal za svoju agresiu

Historická fotografia z podpisu paktu.

v rokoch 1939 -1941 zodpovedaÈ na
mierovej konferencii.
Pakt Ribbentrop - Molotov
alebo Pakt o neútoãení alebo aj Pakt
Hitler - Stalin bola zmluva medzi Nemeckou rí‰ou a ZSSR. Pakt vznikol
z iniciatívy Nemecka, po tom, ão dva
dni pred jeho uzavretím (21. 8. 1939)
stroskotali rokovania o vojenskej spolupráci ZSSR so Spojen˘m kráºovstvom
a Francúzskom, ãiÏe de facto z vôle
oboch signatárov. Pakt a ìal‰ie dodatky (oficiálne bolo zverejnen˘ch len
prv˘ch 7 ãlánkov) podpísali ministri
zahraniãn˘ch vecí Nemecka Joachim
von Ribbentrop a komisár pre zahraniãie Viaãeslav Molotov za prítomnosti
Stalina s dátumom 23. augusta 1939
v Moskve.
ëal‰ia tajná dohoda (dodatok
k pôvodnej) rovnak˘ch zmluvn˘ch
strán, potvrdzujúca spoluprácu, bola
podpísaná pribliÏne o mesiac neskôr 28. septembra 1939. Pakt mal maÈ
platnosÈ 10 rokov, av‰ak dodrÏiavan˘
bol krat‰ie ako dva roky do zaãiatku
nemecko-sovietskej vojny 22. júna
1941.

Foto archív autora

Stalin v mieri s Nemeckom nezaháºal. 17. septembra 1939 vtrhla
âervená armáda do Poºska, aby „poskytla ochranu Ïivotov a majetkov obyvateºstva západnej Ukrajiny a Bieloruska.“ Za t˘mto oficiálnym komuniké sa
v skutoãnosti skr˘vala okupácia zvy‰kov rozdrveného Poºska. T˘m sa v‰ak
agresia Sovietov ani zìaleka neskonãila. E‰te v roku 1939 sa jej obeÈou stal
ìal‰í susedn˘ ‰tát, Fínsko. UÏ názov,
ak˘m ho Stalin niekedy menoval
(„budúca zväzová republika“) poodhaºoval úmysly Sovietov voãi tejto krajine. 30. novembra Sovieti zaútoãili, ale
Fínsko sa sovietskej agresii ubránilo.
Zachránilo svoju samostatnosÈ, hoci sa
po podpísaní prímeria v roku 1940 posunula jeho hranica o niekoºko desiatok kilometrov na západ a Fíni sa museli vzdaÈ v˘znamn˘ch území.
Ani to nebolo v‰etko, uÏ na jeseÀ 1939 boli podpísané „zmluvy
o spolupráci“ s Estónskom, Loty‰skom
a Litvou. V priebehu leta 1940 boli tieto suverénne ‰táty vojensky okupované a ako zväzové republiky pripojené
k ZSSR. V júni 1940 Sovieti predloÏili
Rumunsku ultimátum, aby im odstúpilo územie Besarábie a severnej Bukoviny, ãomu sa Rumuni podvolili. Najmä obsadenie severnej Bukoviny, ktoré bolo v rozpore s paktom Molotov –
Ribbentrop, spôsobilo v Nemecku veºk˘ ‰ok. Keì k tomu pripoãítame boje
s Japonskom, ktoré vyvrcholili v roku
1939 v bitke pri Chalchyn gole drvivou
poráÏkou japonskej armády zistíme, Ïe
Sovietsky zväz sa v rokoch 1939 –
1941 dostal do vojny alebo územného
sporu skoro s kaÏd˘m svojím geografick˘m susedom v Európe, v dôsledku
ãoho integroval rozsiahle územia.
Teror, ktor˘ Sovieti na t˘chto
územiach rozpútali, nemal obdobu ani
v Nemecku. A je symptomatické, Ïe sa
t˘chto svojich územn˘ch ziskov nechcel za Ïiadnu cenu vzdaÈ, ão
re‰pektovali po vojne aj USA a Veºká
Británia a tieto územia Sovietskemu
zväzu ponechali. Paradox, ãi opäÈ tajná
dohoda?
Peter Mulík

roãník 29 ● júl, august 2019

Pakt dvoch tyranov
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SPOMIENKY

Moja cesta životom

roãník 29 ● júl, august 2019

KaÏd˘ okamih Ïivota je neopakovateºn˘ a dejiny netvoria len historici, ale aj
Ïivot sám. Je preto nesmierne cenné, ak
sa nájdu ºudia, ktorí sú ochotní vyrozprávaÈ svoj príbeh a zanechaÈ ho pre ìal‰ie
generácie. Povojnov˘ v˘voj, nástup komunistickej ideológie k moci priniesol
mnoho útrap t˘m, ktorí mali svoj Ïivot
postaven˘ na in˘ch hodnotách.
Pani Anna DaÀková, rodená Kováãová nám poskytla svoj rukopis
Moja cesta Ïivotom. Jej rodiãia prijali
dominikána Akvinasa Juraja Gaburu na jeho úteku pred komunistami,
ão rodine prevrátilo Ïivot naruby. âitateºom Svedectva priblíÏime jej príbeh na pokraãovanie.
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Pri‰la zmena
Pri‰la veºká zmena – Februárové víÈazstvo. Vládu prevzala komunistická
strana. Kto vlastnil nieão viac, bol nepriateºom ‰tátu. Pri‰lo znárodnenie. Najprv
obchodníci, rôzni majstri v nejakom remesle. Neskôr to pri‰lo na roºníkov. Kto
v dedine vlastnil viac pôdy neÏ ostatní,
bol dedinsk˘ boháã a s ním bolo treba
nakladaÈ ako s nepriateºom ‰tátu. Prvé
miesto sa u‰lo biskupom, kÀazom i laikom, ktorí verili v Boha. Boli povaÏovaní
za tmárov a aj za západn˘ch alebo vatikánskych ‰piónov. Potom zaútoãili na rehoºníkov a rehoºníãky. Tak pri‰la tragická
noc z 13. na 14. apríla 1950, ako to opisuje aj ná‰ pán kardinál Ján Chryzostom
Korec vo svojej knihe Od barbarskej noci.
Vtedy boli zlikvidované klá‰tory a podºa
vôle ‰tátnej moci sústredili t˘chto
„nepriateºov ‰tátu“ na miesta, kde boli
pod drobnohºadom vládnucej v‰emocnej
strany. Preão to spomínam? PretoÏe tu
sa mení ná‰ rodinn˘ Ïivot aj Ïivot budúci.
Jeden rehoºnik ,
ktor˘ bol v tom ãase na pastoraãnej
ceste, nebol práve v tú noc v klá‰tore, ale
vo vlaku, kde sa dozvedel, Ïe sa uÏ nemá
kam vrátiÈ. Vtedy ºudia Ïili v nádeji, Ïe to
nemôÏe dlho trvaÈ, tak aj tento vzácny
ãlovek sa zaãal skr˘vaÈ. Mal ºudí, ktorí
mu pomohli nájsÈ miesta, kde by to bolo
moÏné. VÏdy po nejakom ãase odi‰iel
ìalej.
Jedného dÀa, keì som sa vrátila do-

mov, na‰la som u nás ãloveka z na‰ej dediny. P˘tal sa nieão môjho otca. Hovoril
tich‰ie, akoby to mali vedieÈ len oni dvaja. Veºmi ma zaujímali rozhovory dospel˘ch, tento sa mi zdal váÏny, tak som
s veºkou zvedavosÈou pozorne poãúvala.
Vypoãula som si, Ïe ten muÏ hovoril môjmu otcovi, aby si to dobre rozmyslel,
pretoÏe za to sa môÏe dostaÈ aj do väzenia. Môj otec mu hneì odpovedal, Ïe si
je toho vedom˘, ale ako kresÈan to nemôÏe odoprieÈ. Zºakla som sa, uvedomila
som si, Ïe tu ide o veºmi váÏnu vec. Rozm˘‰ºala som, ale na niã som nepri‰la.
Hneì na druh˘ deÀ som uÏ vedela o ão
ide. Povedali mi, Ïe je u nás jeden kÀaz,
ktor˘ sa bude u nás skr˘vaÈ a ja to
nesmiem nikomu vyzradiÈ. Pochopila
som to.
Stretli sa u nás
v izbe 8. septembra 1950. Bol to
veºmi mil˘ a príjemn˘ ãlovek, ktor˘ by nikomu neublíÏil, a ktorému záleÏalo len
na spáse du‰í. No musí byÈ pri úplne
cudzích ºuìoch, lebo na‰i rodiãia ho
predt˘m vôbec nepoznali. Boli to krásne
zimné veãery, ãítal nám, pouãoval nás vo
viere. Bola to krásna du‰a plná BoÏej lásky. Pamätám si, ako som mu ako 12-roãná povedala, Ïe keì ho budú svätoreãiÈ
vo Vatikáne, Ïe ja tam pôjdem, aj keì
budem musieÈ predaÈ cel˘ majetok na
cestu. On mi odpovedal: „Vie‰, to nie je
len tak, staÈ sa svät˘m.“ Ja som ho v‰ak
uÏ vtedy tak˘m videla.
Zaujímavé bolo, Ïe raz spomínal,
Ïe posielal poÏehnanie stigmatizovanej, myslím Terezke Neumannovej
a ona mu po niekom odkázala, Ïe
ten kÀaz, ão jej dáva poÏehnanie,
bude niekoho spovedaÈ, to sa prezradí a on bude veºa trpieÈ. Aj sa tak
stalo, ale o tom napí‰em neskôr.
Bol u nás asi do mája alebo júna.
Poãas prázdnin sa niekde inde zdrÏiaval a v septembri sa k nám znova vrátil. Aj pri tej najväã‰ej mlãanlivosti ho
niekto zazrel, zvlá‰È vtedy, keì musel ísÈ
von na toaletu. Vládnuca strana mala
vtedy svojich vern˘ch, ktorí naozaj
verne slúÏili – sliedili a udávali. Spomeniem jeden záÏitok, na ktor˘ sa nedá
zabudnúÈ ani po vy‰e ‰esÈdesiatich

rokoch. Obidve sestry sme chodili do
‰koly do okresného mesta. Sestra do
gymnázia, ja do ‰iestej triedy. KaÏd˘ deÀ,
skôr neÏ sme odi‰li do ‰koly, sme mali
doma tajne sv. om‰u o piatej ráno, lebo
vlak odchádzal o 6.15 hod. Takto posilnené sv. om‰ou a sv. prijímaním sme zaãínali nov˘ deÀ s rodiãmi i star˘mi rodiãmi. KeìÏe k sv. om‰i boli potrebné nepremenené hostie, chodili sme po ne
k jednej pátrovej príbuznej v na‰om
okresnom meste. V ten osudn˘ deÀ som
bola po hostie ja. Ta‰ky nám mamy ‰ili
doma z látky, aká bola po ruke, takÏe
v takej jednoduchej ta‰ke som niesla
v malej krabiãke hostie.
Pri‰la som na Ïelezniãnú stanicu,
kde uÏ stáli dvaja muÏi v dlh˘ch koÏen˘ch kabátoch. Takto obyãajne chodila
tajná polícia. Zdalo sa mi, Ïe si veºmi svedomito pozerali kaÏdého cestujúceho.
Nebolo by to v‰ak niã váÏne, keby sa moja spoluÏiaãka z inej dediny nezatúÏila
pozrieÈ, ão v tej ta‰ke mám. Ja som jej to
nechcela dovoliÈ a ona sa e‰te viac snaÏila
mi tú ta‰ku vytrhnúÈ. Ale ja som zo v‰etk˘ch síl nechcela tú ta‰ku pustiÈ, tak sme
dosÈ dlho zápasili. Bála som sa, Ïe sa pri
tej ‰arvátke hostie rozsypú po zemi a tí
dvaja v koÏen˘ch kabátoch budú vedieÈ
presnú adresu, kde nájsÈ jedného „vatikánskeho ‰pióna“, ako naz˘vali kÀazov
a rehoºníkov, ktorí im neboli po vôli. Akoby zázrakom som si ta‰ku ubránila a hoci
som bola slab‰ia, nepremohla ma.
Domov som pri‰la
veºmi ustráchaná, nazrela som do
ta‰ky a v‰etky hostie som uvidela rozsypané medzi kniÏkami. Tak som ich ubránila, ale najviac ná‰ho pátra, ako sme ho
vtedy volali a aj doteraz voláme. On tieÏ
oslovoval mojich rodiãov otec, mama
a star˘ch rodiãov star˘ otec a stará mama. Na tento príbeh nemôÏem zabudnúÈ a e‰te i teraz mám zimomriavky na
chrbte, keì si na túto situáciu spomeniem. Vtedy som si myslela, Ïe mi srdce
z hrude vypadne. S dievãaÈom, s ktor˘m
som zápasila o ta‰ku, som sa uÏ v neskor‰ích rokoch nestretla a nevysvetlila
som jej, preão som musela mlãaÈ a tak si
brániÈ ta‰ku.
(Pokraãovanie v budúcom ãísle)
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Naši medzi študentmi
Predsedníãka regionálnej
poboãky PV ZPKO v RuÏomberku pani Mária ·idová nav‰tívila 12. júna Gymnázium sv.
Andreja v RuÏomberku. Tretiakom gymnázia vyrozprávala
svoj Ïivotn˘ príbeh, ktor˘
vzbudil medzi ‰tudentmi veºk˘
ohlas. Svoje postrehy dali na
papier a my ich uverejÀujeme:

Mária ·idová v rozhovore pre Svedectvo.

■ Príbeh bol veºmi zaujímav˘
a pútav˘. Myslím si, Ïe príbehy
z tej doby by sa mali rozprávaÈ
a ºudia by to lep‰ie pochopili.
■ Vãeraj‰ia beseda mi priblíÏila
neºudské zachádzanie ·tB s kresÈanmi v socialistickom ‰táte a utvrdila
ma v presvedãení, Ïe komunizmus
nebol vôbec dobr˘ a rozhodne nechcem, aby sme sa niekedy vrátili do
t˘chto ãias.

■ Predná‰ka sa mi veºmi páãila, som rada, Ïe sme mohli poãuÈ
tak˘to príbeh. Dokázala by som
ju poãúvaÈ aj ìal‰ie hodiny a hodiny. Sr‰ala z nej múdrosÈ, pokora a obrovská odovzdanosÈ
a vìaka Bohu. Bolo to pre mÀa
veºk˘m povzbudením.

■ Som veºmi rada, Ïe som si
mohla vypoãuÈ svedectvo pani ·idovej. Vìaka nemu viac chápem
minulosÈ a ºudí, ktorí nieão také
podobné preÏili.

■ Beseda sa mi páãila, pani mi
pri‰la milá a skromná aj napriek tomu, ão zaÏila. Sr‰ala z nej taká
zvlá‰tna energia. Myslím si, Ïe je to
veºmi dobré, keì sú takéto svedectvá podávané rovno z úst ºudí, ktorí
to zaÏili, je to iné, neÏ od uãiteºov.

■ Po príchode pani ·idovej,
ktorá prekypuje dobrou energiou
a láskavosÈou, som si uvedomila, Ïe
hocijaké nástrahy a strasti Ïivota sa
dajú zvládnuÈ s úsmevom na tvári
a nauãila ma, Ïe zatrpknutosÈ nie je
cesta.

Foto Eva Zelenayová

■ Zaujala ma jej pokora a to
ako na to spomínala. Napriek ÈaÏkému reÏimu a nároãn˘m chvíºam
som vìaãná, Ïe nám o tom dokázala porozprávaÈ, aby sme pochopili a videli cel˘ ten dopad tohto
obdobia a uÏ sa k nemu nevrátili,
resp. nechceli vracaÈ.
■ Mne sa predná‰ka veºmi páãila, pretoÏe ma zaujímajú svedectvá
tohto typu. A veºmi rada poãúvam
star˘ch ºudí, pretoÏe sú rozumní
a veºa toho zaÏili.
■ Bola to úplne perfektná beseda. Pani Mária má úplne zaujala, pôsobila na mÀa pozitívne,
usmievavo, srdeãne, pokojne, vyrovnane. Sr‰ala z nej taká dobrosrdeãnosÈ. Bola som z nej nad‰ená. Naozaj ma zaujalo jej rozprávanie. Som jej vìaãná, Ïe
pri‰la. Takéto besedy sú veºmi
obohacujúce a mohli by byÈ ãastej‰ie.
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■ Pani ·idová nám porozprávala
veºmi siln˘ osobn˘ príbeh o tom, ako
jej rodina v 50. rokoch minulého storoãia ukr˘vala katolíckeho kÀaza Jána Hutyru. Po odhalení, vtedy bola
v na‰om veku, sa dostala do jedného
z najtvrd‰ích politick˘ch väzení RuzyÀ
v Prahe. Neskôr ju premiestnili do
väzenského pracovného tábora v Îeliezovciach, kde strávila dlhé mesiace
ÈaÏkej práce v neºudsk˘ch podmienkach. Aj napriek krutosti osudu pani
·idová nezanevrela na svojich prenasledovateºov a nestratila pozitívny
prístup k Ïivotu. Sama hovorí, Ïe toto v‰etko zvládla len vìaka Bohu
a modlitbe. Celá na‰a trieda i pani
uãiteºka Anna Neme‰ová Ïelá pani
·idovej veºa zdravia do nasledujúcich
rokov. Jediné ão nám ostáva je modliÈ sa a veriÈ, Ïe sa v budúcnosti uÏ
niã podobné na Slovensku nezopakuje.
Alexandra Lukáãová, 3.A
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RECENZIA

Jacek Hugo-Bader

Kolymské denníky, Absynt, 2017
O Sibíri a jeho gulagoch uÏ
vy‰lo viacero kníh. Gulagom na
Sibíri predchádzal prv˘ gulag na
Solovieckych ostrovoch v Bielom
mori na severe Ruska. Autor vyuÏil „perestrojku“ a po roku 2002
sa vydal na „prieskumnú cestu“.
Ako Poliak bol na tom osobitne
zainteresovan˘, lebo preveºa
Poliakov tam skonãilo po prvej
i druhej svetovej vojne. To uÏ bolo trochu scivilizované prostredie.
V baniach dostávali zamestnanci
trojnásobné platy. Ruãnú prácu
prebrali stroje v povrchov˘ch i podzemn˘ch baniach. Tuhú
zimu musela vláda zaplatiÈ.
Roky, keì tam otroãili väzni aj v tuhej zime na povrchu
sa minuli. âo zarobia v arktickom lete, to v zime pomaly
prepíjajú. Vodku dostaÈ v‰ade. âasy, keì tam v tridsiatych
rokoch pri‰iel po viacer˘ch veliteºoch generál Eduard Berzin,
ten niãil väzÀov t˘m, Ïe museli pracovaÈ aj v 45 stupÀov˘ch
mrazoch. Za neho sa vyÈaÏili desiatky ton zlata, ktoré odosielal loìami do Leningradu. Tam vyÈaÏené uhlie sa v zime
dopravovalo po Ïeleznici do Murmanska a Leningradu.

Generál Berzin sa v t˘raní väzÀov doslova vyÏíval. Pochádzal z baltick˘ch krajov a za mladi ‰tudoval v Berlíne. Tak˘ch Stalin nenávidel, lebo ho inteligenciou prevy‰ovali. Aj
keì sovietskej vláde dodal ohromné mnoÏstvo zlata a niãím
sa neprevinil, predsa sa dostal na „patriãn˘ likvidaãn˘ zoznam“. Pozvali ho do Moskvy. Niã netu‰il. Iste za to zlato
oãakával nejak˘ rad. No na letisku ho zatkli, doviezli na
ªubºanku – centrum NKVD. Tam ho vyzliekli a obliekli do
väzenského mudúru. V neprítomnosti bol odsúden˘ ako generál nie na obesenie, ale zastrelenie na dvore. Tisíce zastrelen˘ch konãilo v hroboch vo vojensk˘ch lesoch na okolí
Moskvy. Dnes na ich hroboch rastú hrubé borovice a hríby.
Z lágrov sa veºa väzÀov pokúsilo ujsÈ. V tajge v‰ak nemali ‰ancu preÏiÈ a dostaÈ sa na juh do Kazachstanu. V‰etk˘ch pochytali, umuãili a zastrelili. V zime ich ani nepochovávali (zmrznutá zem), ale ich vyloÏili za zadnú bránu nah˘ch
na zem. Odtiaº ich medvede a vlky odtiahli a zoÏrali. Náãelník gulagu, odkiaº väzni u‰li, spravidla dostával desaÈ rokov
gulagu.
Sovietska vláda prekonala Nemcov, lebo na Sibíri nie
hlad a ÈaÏká práca, ale zima bol najväã‰í nepriateº. Dodnes
sa v Ruskej federácii hovorí, Ïe na bránach táborov bolo heslo: „RabótaÈ na tuny a ku‰aÈ na grammy!“
Anton Seme‰

Wojciech Górecki
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Planéta Kaukaz, Absynt, 2017
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Túto kniÏku reportáÏí si treba preãítaÈ, lebo nám pomáha
pochopiÈ, ão sa dialo a deje na
Kaukaze. Na tomto obrovskom
území Ïijú nám známe veºké národy i neznáme národíky – národnostné skupiny. Z obrovského horského chrbta vytekajú
z veãného ºadu v‰etky rieky. Tie
zavlaÏujú úrodné doliny a svahy
hôr. Cárske Rusko dobylo tieto
kraje a t˘m ich zabezpeãilo proti
tureckej a perzskej invázii.
V ãase sovietskej moci Turci
vyuÏili rozpad cárskej rodiny a obsadili juÏné kraje Arménska. Domácich Arménov zabíjali alebo vysídºovali do pú‰te.
To poznáme uÏ z literatúry (40 DNÍ MUSA DAGH od Franca
Werfwla).
Po skonãení „perestrojky“ sa na Kaukaze objavili „besy“. To sú rozliãné pokusy veºk˘ch národov pripojiÈ si okrajové oblasti. To neboli len arménske a gruzínske „zvraty“ –

pokusy zväã‰iÈ si územie republiky. Najväã‰ia vojna bola ãeãenská, lebo sa do toho zamie‰ali zahraniãné moslimské bojové skupiny.
Za sovietskej éry sa tam udialo viacero zásahov, ktoré
Európa neevidovala. Arméni a Gruzínci chodievali na celonárodné púte do svojich prastar˘ch miest kresÈanstva. NKVD
vymyslelo spôsob, ako ich od t˘ch pútí odtiahnuÈ. Po skonãení púte opustili posvätné miesto a dali sa na pochod domov po horsk˘ch cestách a chodníãkoch. Tam ich polícia
zastavila a odobrala im obuv. ëalej mohli pokraãovaÈ len
bosí po kamenistej ceste. A to boli desiatky kilometrov. Vytrvalci chodili – v men‰om poãte – i po ìal‰ie roky, ale v krpcoch. Tie im nebrali. Aj tam platí slovenské príslovie: „Oz˘va
sa chasa nová, mudrlanti z Kocúrkova!“ Tam tieÏ ºudia neradi rozm˘‰ºajú o veciach posledn˘ch. Cudzincov si v mieri
tie národy veºmi ctia i pohostia. Pohostenie nemoÏno odmietnuÈ. Je to dodnes posvätn˘ zvyk.
A cez túto „Kaukazskú bránu“ sa pradávno prebíjali národy na KubáÀ a cez Ukrajinu do Európy. To bol ten starodávny pochod na západ, kde slnko chodí spaÈ...
Anton Seme‰

MY VTEDY A DNES

Zo zápisnika Júliusa Homolu
Vo februári 1985 sa pozornosÈ veriacich
Slovákov a celého kresÈanského slovanského sveta upriamila na pietnu spomienku
1100. v˘roãia smrti sv. Metoda. Z toho
vyvreli obavy nepriateºov kresÈanstva. ÚV
KSâ prejavil zv˘‰ené úsilie na udrÏanie
ideologického ovládania obãanov. Unáhlene zorganizovali celo‰tátny seminár Socialistickej akadémie âSSR
v Gottwaldove v dÀoch 5.-6. marca 1985. Hlavná téma:
O aktuálnych otázkach ateistickej v˘chovy a propagandy.
Rokovanie viedol RSDr. Franti‰ek Cinoldr, vedúci funkcionár
Socialistickej akadémie a ‰edá eminencia centra protináboÏenského boja v âesko-Slovensku. Referenti sa zamerali na kritizovanie náboÏenstva (ako zvyãajne) a spochybÀovali v˘znam misie
svätcov Cyrila a Metoda. Tak sa na‰i súdruhovia opäÈ ukázali
ako poslu‰ní nevoºníci. V Sovietskom zväze uÏ praskajú piliere
diktatúry, ale na‰i protináboÏenskí fanatici, ktor˘ch celoÏivotnou náplÀou je dobre platen˘ boj, doktori a profesori marxizmu-leninizmu, udatne sa nafukujú a dôleÏito súdia. Napríklad
prof. Tibor Holeãka, DrSc. z Pre‰ova hlási: „Odumieranie náboÏenstva a rozvoj ateizmu v reálnom socializme sa presadzuje
ako zákonitosÈ spoloãenského pokroku.“ (âasopis Ateizmus ã.
5/85, str. 449) Tu veºmi uãen˘ súdruh profesor zabudol pouÏiÈ
slovo násilie.
Podobne prof. Jaroslav âelko, DrSc. z Bratislavy úlisne
zdôrazÀuje: „NáboÏenstvo a cirkvi plnia nemalú úlohu v plánoch antikomunizmu. Nám stúpencom socializmu ide o ìal‰ie
upevnenie politickej a morálnej jednoty v‰etk˘ch príslu‰níkov
na‰ej spoloãnosti – stúpencov vedeckého názoru i náboÏensky
veriacich ºudí – v spoloãnom postupe budovania slobodnej spoloãnosti.“ (Ateizmus ã. 6/85, str. 544) Súdruh profesor zabudol
povedaÈ – slobodnú spoloãnosÈ, ktorú sme uÏ celkom zniãili.
Denná tlaã, rozhlas, televízia, ·tB, súdnictvo sejú demagógiu a strach. Ako svieÏi vánok prijímajú roduverní Slováci zaãiatkom mája radostnú správu z Vatikánu. PápeÏ vymenoval Jozefa
Tomka za kardinála a poveril ho vedením Kongregácie pre
evanjelizáciu národov. Tak sa stal Slovák treÈou najdôleÏitej‰ou
osobnosÈou Katolíckej cirkvi. Potom zaãiatkom júna pápeÏ uverejnil encykliku Slavorum apostoli (Apo‰toli Slovanov) k 1100.
v˘roãiu smrti sv. Metoda. List bol v˘znamn˘m ocenením zásluh
oboch svät˘ch bratov na utváraní kresÈanskej Európy. Tieto skutoãnosti nás veºmi povzbudili. Aj celé Slovensko.
A tak sa 7. júla 1985 uskutoãnila vo Velehrade na Morave
obrovská púÈ. Najmohutnej‰ia od skonãenia druhej svetovej
vojny. Medzi pribliÏne 200 tisíc zhromaÏden˘ch pútnikov pri‰iel
praÏsk˘ kardinál Franti‰ek Tomá‰ek a vatikánsky delegát Casaroli. PraÏská vláda poslala ministra kultúry Klusáka a ìal‰ích zástupcov. Ich úlohou bolo zviesÈ náboÏenské zhromaÏdenie na
socialistickú mierovú manifestáciu. To sa im v‰ak nepodarilo.
Obrovsk˘ zástup veriacich (väã‰inou Slovákov) skandovaním hesiel a potleskom spontánne vyjadril svoje presvedãenie a nástojãivú poÏiadavku o slobodu. Velehrad sa stal tvrd˘m neúspechom pre vládnu moc.

Púte sme sa zúãastnili aj my, zo Îiaru nad Hronom. Po návrate domov, pod dojmom veºkolepého duchovného záÏitku
sme sa rozhodli, Ïe napí‰eme list prezidentovi republiky Gustávovi Husákovi. Znova po dlh‰om ãase. V liste zhodnotíme 40 rokov povojnového spoloãenského v˘voja v na‰ej vlasti. Aj organizovan˘ boj proti náboÏenstvu. Teda proti nám, veriacim. Aj
otrasné následky tohto boja. List odo‰leme v jeseni. Zatiaº
budeme pozorovaÈ, ako sa vyvíja situácia v Sovietskom zväze.
Bolo nám jasné, Ïe pri na‰ej feudálnej závislosti od Moskvy
a tupom fanatizme na‰ich politick˘ch predstaviteºov dôjde
u nás k urãitému politickému uvoºneniu len pod tlakom rozmrazenia v Sovietskom zväze. Dá sa veriÈ Gorbaãovovi, keì hlása „glasnosÈ a perestrojku“? Nie je to zasa len klamn˘ politick˘
manéver? Alebo je to skutoãne snaha o úplne novú politiku
komunistickej veºmoci?
Po púti vo Velehrade a v Levoãi (asi 150 tisíc úãastníkov)
stupÀuje sa horúãkovitá ãinnosÈ straníckych a ‰tátnych
orgánov. Polícia vypoãúva a hrozí niektor˘m náboÏensk˘m aktivistom. Niekoºk˘m kÀazom odoberajú ‰tátny súhlas. Na viacer˘ch miestach Slovenska polícia robí bytové prehliadky
a zabavovanie literatúry. A organizujú sa ìal‰ie vedecké sympóziá, konferencie a ‰tvanie proti Cirkvi, Vatikánu. Proti slovenskému národnému cíteniu, proti akémukoºvek slobodnému prejavu.
Z mnoh˘ch miestnych straníckych podujatí v tomto zameraní uvediem aspoÀ tri, tie na najvy‰‰ej celo‰tátnej úrovni. Medzinárodné sympózium v Smoleniciach 7. - 9. októbra 1985 (70
úãastníkov, vrátane zo zahraniãia). Hlavná téma: Rozvoj teórie
vedeckého ateizmu a jej úlohy pri formovaní socialistického vedomia pracujúcich. Na sympóziu vystúpilo s referátmi aj 19 mlad˘ch pracovníkov. „To je pote‰iteºn˘ jav“, zaradoval sa predseda rokovania Dr. âelko (Ateizmus ã. 2/86, str. 206).
Aj v Bratislave sa konalo posedenie v˘znamn˘ch politick˘ch
a kultúrnych ãiniteºov 25. novembra 1985. Podnetom bolo 15.
v˘roãie publikovania straníckeho dokumentu Pouãenie z krízového v˘voja v strane. T˘m sa od‰tartovala tzv. politická normalizácia po dubãekovskom odmäku a návrat komunistickej diktatúry.
ëal‰ie medzinárodné sympózium sa konalo v Nitre 3. – 5.
decembra 1985. Zúãastnilo sa na Àom asi 60 vysoko‰kolsk˘ch
pedagógov a pracovníkov ‰kolstva a osvety.
S bolesÈou sledujeme protináboÏenskú ãinnosÈ t˘chto vedeck˘ch vychovávateºov mládeÏe. âo bude z na‰ej podvádzanej
mladej generácie? Svedomie nás nútilo, aby sme nemlãali. Preto
sme zaslali aj list prezidentovi. Domnievali sme sa, Ïe má úctu
k pravde a spravodlivosti. Bol b˘val˘m vysok˘m funkcionárom
KSS. V roku 1950 ho krivo obvinili a odsúdili za tzv. slovensk˘
burÏoázny nacionalizmus na doÏivotie. DesaÈ rokov trpel za
mreÏami. V roku 1968 správne nazval socialistick˘ teror a bezprávie, Ïe „‰liapalo sa po ºuìoch ako po hnoji. A neboli to
súdne omyly, boli to justiãné vraÏdy“. Îiaº, na‰a nádej dostala
zaucho.
Július Homola
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Venované sviatku sv. Cyrila a Metoda
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O povstaní trochu inak
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Peter B. Podolsk˘: Povstanie roku
1944. Bolo národné, slávne, uÏitoãné?
Tretie doplnené a roz‰írené vydanie.
Vlastn˘m nákladom autora, Realizácia
Post scriptum, s. r. o., Bratislava 2019,
175 s.
Tretie doplnené a roz‰írené vydanie
publikácie Dr. Petra Bielika (Peter B. Podolsk˘) Povstanie roku 1944. Bolo národné,
slávne, uÏitoãné? autor sa pokú‰a odpovedaÈ na otázky o „Slovenskom národnom
povstaní“. Hoci autor nie je historik, jeho
publikácia je pozoruhodn˘m príspevkom do
diskusie o slovensk˘ch národn˘ch dejinách,
ktor˘ môÏe v˘znamne prispieÈ k objektívnemu hodnoteniu vojenského povstania v Slovenskej republike od augusta do októbra
1944.
Koncom augusta roku 1944 v ãasti
územia Slovenska vypuklo vojenské povstanie, ktoré hlboko zasiahlo do Ïivota jeho
obyvateºov. Dovtedy sa 2. svetová vojna Slovenska dotkla len málo a Slovensko sa napriek nej v‰estranne rozvíjalo. Cieºom vodcov povstania, medzi ktor˘mi mali veºk˘
vplyv komunisti, bolo ukonãiÈ znaãn˘ vplyv
Nemecka na Slovensko, odstrániÈ slovenskú
vládu, politick˘ systém Slovenska a slovensk˘ ‰tát.
Do povstania sa zapojila len men‰ia
ãasÈ slovenskej armády, aj to zväã‰a nedobrovoºne. Poãet príslu‰níkov povstaleckej armády niekoºkonásobne vzrástol mobilizáciami. Men‰iu ãasÈ povstaleck˘ch síl tvorili partizáni, medzi ktor˘mi podiel dobrovoºníkov
bol v˘razne vy‰‰í. Väã‰ina partizánov bola
riadená zo Sovietskeho zväzu.
V˘raznou stránkou povstania boli poãetné klamstvá zo strany jeho organizátorov
a stúpencov. Bez nich by povstanie buì nevzniklo alebo by bolo oveºa slab‰ie. Mnohí
beÏní úãastníci povstania sa domnievali, Ïe
len bránia Slovensko proti útoku Nemecka,
ktoré vyslalo vojakov na potlaãenie odboja
na Slovensku a nevedeli, Ïe cieºom vodcov
povstania je aj odstrániÈ zákonitú vládu Slovenskej republiky. Povstalecká propaganda
líãila nemeck˘ch vojakov ako masov˘ch vrahov a sºubovala r˘chle víÈazstvo povstalcov.
Povstanie nedosiahlo ani jeden zo svojich cieºov a asi po dvoch mesiacoch bolo
porazené. Väã‰ina vojakov sa vrátila domov,
men‰ia ãasÈ bola zajatá a najmen‰ia ãasÈ sa
utiahla do hôr, kde sa ukr˘vala alebo pokra-

ãovala v boji. Men‰ia ãasÈ partizánov sa vrátila domov. A mnohí z t˘ch, ktorí sa nevrátili, by tak urobili, keby sa nebáli represálií nemeck˘ch bezpeãnostn˘ch síl alebo boli príli‰
vzdialení od domova, ão sa t˘kalo najmä
cudzincov.
Klamstvá spojené s povstaním pokraãovali aj po jeho skonãení. V dôsledku víÈazstva Sovietskeho zväzu v 2. svetovej vojne sa
stúpenci povstania dostali k moci a opäÈ ‰írili klamstvá, idealizujúce povstanie. Pritom
v˘klad povstania menili podºa toho, kto
z nich bol práve pri moci. AÏ do skonãenia
komunistickej vlády bol prípustn˘ len oficiálny v˘klad povstania, ktorému sa nesmelo
odporovaÈ. PretoÏe klamstvá o povstaní boli ‰írené dlhodobo, intenzívne a rozmanit˘m
spôsobom, dokonca aj po skonãení komunistickej vlády, doteraz ich mnoho Slovákov
pokladá za pravdu.
Preto vznikla táto kniha, ktorá rozoberá
tri hlavné tvrdenia oficiálnej propagandy,
hlásané uÏ niekoºko generácií: âi povstanie
bolo slovensk˘m národn˘m povstaním? âi
povstanie bolo slávne? âi povstanie bolo
uÏitoãné? Ani jedno z t˘chto tvrdení nie je
pravdivé, na ão poukazujú poãetné pramene.
Kniha je v súlade s názvom rozdelená
do troch tematick˘ch kapitol. V prvej z nich
poukazuje na to, Ïe do „SNP“ sa zapojila
iba malá men‰ina slovenského národa (menej ako 3 %), aj to ponajviac nie z vlastnej
vôle, lebo z 60 000 vojakov povstaleckej armády bolo 42 000 získan˘ch pod hrozbou
trestu v dvoch septembrov˘ch mobilizáciách. Ak by povstanie bolo naozaj národné,
takéto donucovanie by nebolo potrebné.
V druhej kapitole autor zosumarizoval
azda v‰etky známe prípady partizánskych
a povstaleck˘ch ukrutností a zloãinov. Prvou
známou obeÈou civiln˘ch ozbrojencov bol
policajt A. PaÏick˘, zavraÏden˘ 7. apríla
1942 neìaleko Michaloviec partizánom zo
skupiny Pavla Boro‰a, posledn˘mi obeÈami
boli ‰tyria ustupujúci nemeckí vojaci, ktor˘ch v noci z 30. apríla na 1. mája 1945 pri
PovaÏskej Bystrici zajali a potom zavraÏdili
partizáni. Stovky ìal‰ích prípadov a tisíce
ìal‰ích obetí sú podrobne opísané na stranách tejto kapitoly.
Posledná ãasÈ knihy ponúka podnetnú
polemiku na tému, ãi bolo vlastne povstanie
uÏitoãné. Dr. Bielik ponúka mnoÏstvo závaÏ-

n˘ch argumentov, ktoré podvracajú roz‰írené vnímanie „SNP“ ako prínosnej udalosti
v slovensk˘ch dejinách. Napríklad nie je
pravda, Ïe povstanie prispelo k poráÏke fa‰izmu a r˘chlej‰iemu skonãeniu vojny. Opozitum je pravdou. ZSSR na pomoc povstaniu
spustil 8. 9. 1944 karpatsko-dukliansku
operáciu, ktorá preÀ znamenala väã‰ie straty a pomal‰í postup oproti predt˘m zam˘‰ºanému postupu cez níÏinaté oblasti
Poºska a Maìarska (za takej situácie by sa
územie Slovenska zrejme vyhlo bojom). T˘m
bola vojna predæÏená.
Ak malo povstanie sledovaÈ potlaãenie
nemeckého vplyvu na Slovensku, dosiahlo
presn˘ opak: maximalizáciu nemeckého
vplyvu, okupáciu Slovenska nemeckou armádou aj nemecké protiÏidovské a protiodbojárske represálie. I toto je jeden z dôvodov, ktor˘ autor predkladá na podloÏenie
svojho záveru, Ïe povstanie v skutoãnosti
nebolo uÏitoãné a pre Slovensko prinieslo
zväã‰a iba zbytoãné materiálne, ºudské
a morálne straty.
Odbojári, predov‰etk˘m partizáni poãas povstania, ako aj pred ním i po Àom,
spáchali asi 2 000 vráÏd. Tí pravdepodobne
zavraÏdili viac ºudí, ako zabili nepriateºov
v boji. Najviac obetí predstavovali civilisti nemeckej národnosti Ïijúci na Slovensku,
mnohé boli z radov zajatcov z nemeckej
a maìarskej armády a tieÏ aj z in˘ch spoloãensk˘ch skupín. Napriek veºkému v˘znamu
tejto stránky odboja, politici na Slovensku ju
ignorovali i desiatky rokov po skonãení komunistickej vlády. Takisto jej veºmi málo pozornosti venovali aj médiá, ‰koly i odborná
literatúra. Preto sa jej v knihe venuje najviac
pozornosti a jej spracovanie autorom z celoslovenského hºadiska je prvou odbornou
prácou tohto druhu.
Peter Mulík
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Príhovor za deti politických väzňov
Pani Margita Zimanová pí‰e predsedovi NR
SR Andrejovi Dankovi, ako reakciu na prijatie
novely zákona o zv˘‰ení príplatku pre politick˘ch väzÀov.
DÀa 25. 6. 2019 televízia TA3 vysielala o od‰kodnení
politick˘ch väzÀov a manÏeliek. Od‰kodnenie predkladala
strana SNS.
Veºmi si toho váÏim, Ïe strana SNS cíti s politick˘mi
väzÀami a zobrala do rúk toto od‰kodÀovanie. Veì politickí väzni nezabíjali ani nekradli, ale chceli ÏiÈ slobodne. Trpeli
nielen politickí väzni, ale aj ich manÏelky a najviac to neºudské obdobie v ãase totality zaÏívali aj deti, ktoré boli utláãané, odstrkované. Nemohli sa dostaÈ do ‰kôl, ìalej ‰tudovaÈ.
V zamestnaní nedostávali tak˘ plat, ak˘ im prináleÏal. T˘mto deÈom za totality patrila iba lopata a Ïiadne vzdelanie. Ja
som to v detstve veºmi pociÈovala. Za mnou deti kriãali – tebe otca popravili! TieÏ ma chceli daÈ do väzenia, ale som sa
ubránila.
Do roku 1988 som bola sledovaná ·tB. Mám o tom
záznamy z ÚPN. Veºmi Vás prosím, aby ste do tohto od‰kodnenia pojali aj deti politick˘ch väzÀov, lebo aj oni si to
zaslúÏia za obdobie totality, kedy moÏno trpeli doma ako
rodiãia vo väzení. Cel˘ Ïivot ich sprevádzal zl˘ kádrov˘ posudok.

Ak by sa Vám to podarilo vybaviÈ, bol by to pre deti
politick˘ch väzÀov DAR k 30. v˘roãiu neÏnej revolúcie. Hoci uÏ neskoro, ale predsa. UÏ mnoho politick˘ch väzÀov
odi‰lo do veãností a aj ich deti. Tie deti, ktoré e‰te Ïijú, by
aÏ do konca Ïivota pote‰il tento príspevok a tak si prilep‰ili
svoj Ïivot. Viem, Ïe závisÈ je veºká, ale keby teraj‰í poslanci
vedeli, ako sme za totality Ïili, ináã by sa správali. Îelám
predkladateºom veºa zdravia a úspechov v od‰kodnení, aby
urobili veºkú radosÈ politick˘m väzÀom, manÏelkám a deÈom, ktorí sa te‰ia z akejkoºvek maliãkosti. Pripájam Vám aj
môj Ïivotn˘ príbeh.
Za pochopenie vopred ìakujem.
S úctou Margita Zimanová, rod. Valentová

Îobráci boli vÏdy. Dnes sa volajú bezdomovci. Po 1. svetovej vojne a vzniku prvej â-SR vláda v Prahe rozhodla demontovaÈ priemysel na Slovensku. Robotníci boli prepustení.
âasÈ z nich sa stala Ïobrákmi. Vo Zvolene takto skonãila fabrika na plech - UNIONKA. Niektorí z prepusten˘ch sa dostali
b˘vaÈ do dvoch vagónov, ktoré im mesto pristavilo na Balkáne - západn˘ okraj mesta. Aj pod vplyvom alkoholu, ktor˘ im
priná‰ali komunisti za cenu vzniku komunistickej bunky, sa
z t˘chto ºudí stali alkoholici a prostitútky. Miestny kÀaz, profesor slovenãiny a náboÏenstva na miestnom gymnáziu, Jozef Feranec, neskor‰í banskobystrick˘ biskup, ich tieÏ podºa
moÏnosti podporoval. Peniaze v hotovosti hneì prepili. Preto
im zaviedol potravinov˘ systém na lístky v neìalekom obchode BudúcnosÈ, aby mali ão daÈ jesÈ deÈom.
DÀa ... neskoro veãer nav‰tívila z tej osady jedna ustráchaná Ïena pána Feranca na fare s v˘zvou, aby utekal, lebo
je na zozname osemnástich a túto noc ich zavraÏdia. On jej
odpovedal, Ïe nemá preão utekaÈ a ne‰iel nikde. Ale keì mu
v noci zaãali strieºaÈ do zámku na farskej bráne, u‰iel vedºaj‰ím v˘chodom do nemocnice k sestriãkám, ktoré ho ukryli.
T˘ch, ão pochytali, odvliekli z mesta na Sliaã, kde ich
stra‰n˘m spôsobom muãili. KÀazovi, poslancovi a profesoro-

vi náboÏenstva (napísal malú kniÏoãku vtipov o Ïidoch) vyrezali na hrudi za Ïiva kríÏ. Bol to pán profesor ·alát. Potom ich
e‰te Ïiv˘ch odvliekli na Hronsk˘ most pred zábradlie, strieºali
ich odzadu a prehadzovali do Hrona. ManÏelky si ich zbierali z kríkov Hrona. Jedného z t˘ch, ão ho nechytili v noci, zastrelili cez deÀ na malej Ïelezniãnej stanici v meste. Bol to ná‰
sused pán Marcély. Mamiãka bola na pohrebe sama. Boli to
mladomanÏelia.
Na Sliaãi v tú noc na veºk˘ krik muãen˘ch vychádzali muÏi z domov a skr˘vajúc sa za pne stromov sledovali, ako vrahov vliekli „iní“ muÏi, opit˘ch, poviazan˘ch, na Bôrik na Kováãovej. Títo si mysleli, Ïe ide o partizánske vtipy, ale keì zavelili k lícu zbraÀ, stihli vykriãaÈ „ale veì nám to kázali
mliekár Wittmann, MUDr. Witt(mann), MUDr. Kartal a meno
‰tvrtého si nepamätám.
Toto je osobné svedectvo pána biskupa Feranca, ktoré
mi povedal na Banskobystrickom biskupskom úrade uÏ na
dôchodku v deväÈdesiatych rokoch 20. storoãia. Nezávisle mi
o tom hovorila aj moja birmovná mama, ktorej otec bol komunista a pracoval ako stolársky robotník v stolárstve Sitno
vo Zvolene.
Eva Krajãiová
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STALO SA

Stalo sa v júli a v auguste
29. júna – 3. júla 1995 na pozvanie Biskupskej konferencie Slovenska, prezidenta SR
a predsedu vlády SR pápeÏ Ján Pavol II. vykonal
päÈdÀovú pastoraãnú náv‰tevu v Slovenskej republike. Nav‰tívil Bratislavu, Nitru, ·a‰tín, Ko‰ice,
Pre‰ov, Levoãu a Vysoké Tatry.
1. júla 1947 na tradiãnej púti na Mariánskej hore v Levoãi, tentoraz s mnoh˘mi kríÏmi, sa
zúãastnilo vy‰e 130 000 veriacich. Táto púÈ sa
stala kaÏdoroãnou manifestáciou viery a nepriameho protestu proti bezboÏnému reÏimu napriek v‰etk˘m prekáÏkam, ktor˘mi sa komunisti
usilovali znemoÏniÈ, alebo aspoÀ obmedziÈ tento
prejav viery a nádeje slovensk˘ch katolíkov.
3. júla 1945 SNR vydala nariadenie o prepú‰Èaní osôb ‰tátne nespoºahliv˘ch zo súkromn˘ch sluÏieb.
3. – 4. júla 1945 bolo z katolíckeho univerzitného internátu Svoradov v Bratislave uväznen˘ch 64 ‰tudentov.
7. júla 1946 vedenie Bene‰ovej Národnosocialistickej strany vypracovalo tajn˘ dokument
– Memorandum o Slovensku, v ktorom dopodrobna rozviedlo plány na duchovnú a mocenskú asimiláciu a etnicko-politickú likvidáciu slovenského národa.
11. júla 1951 Národné zhromaÏdenie
schválilo zákon o ochrane ‰tátnych hraníc. Na
tomto základe pohraniãná polícia mohla strieºaÈ
do obãanov, ktorí sa pokú‰ali odísÈ za hranice
‰tátu.
14. júla 1949 ·tátny súd v Bratislave na základe obÏaloby prokurátora Ondreja Ujhelyiho zo
dÀa 22. mája 1949 odsúdil 6 mlad˘ch Slovákov
ãlenov Bielej légie, ktorej cieºom bolo obnovenie
slovenskej ‰tátnosti. Augustín Lednick˘ ako vedúci skupiny bol odsúden˘ na trest smrti a bol aj
popraven˘. Na doÏivotné väzenie boli odsúdení
dvaja 21-roãní Milan Michal Bi‰ão a ·tefan Erlach; Anton Petrek dostal 25 rokov a Ján Gani‰in
15 rokov väzenia. (Pri rehabilitaãnom súdnom
konaní na Krajskom súde v Banskej Bystrici 6.

septembra 1990 boli rozsudky zru‰ené a v‰etk˘ch uznali za nevinn˘ch.)
14. júla 1950 vládnym nariadením ã.
112/1950 komunistická vláda zru‰ila v‰etky diecézne semináre (cirkevné ‰koly pre prípravu na
kÀazstvo) aj rehoºné vysoké ‰koly bohoslovia
a zriadila na Slovensku jedinú bohosloveckú vysokú ‰kolu, ktorú nazvala Rímskokatolícka cyrilometodejská (sic!) bohoslovecká fakulta v Bratislave. Dozor nad touto fakultou zverili ·tátnemu
úradu pre cirkevné veci.
17. júla 1960 vo väzení v Leopoldove zomrel ut˘ran˘ gréckokatolícky pre‰ovsk˘ biskup Pavol Peter Gojdiã. PápeÏ Ján Pavol II. ho v roku
2001 vyhlásil za blahoslaveného muãeníka, ktor˘
podstúpil smrÈ za svoju vieru.
17. júla 1992 SNR schválila Deklaráciu
o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ako základn˘ dokument suverénnosti ‰tátu slovenského národa.
20. júla 1950 zaãala ·tátna bezpeãnosÈ deportovaÈ aj diecéznych kÀazov, najmä farárov, zo
v‰etk˘ch krajov Slovenska do koncentraãného tábora v Muãeníkoch (neskôr – Ïe by aj preto? –
premenované na Sládeãkovce). Za t˘ÏdeÀ tam
deportovali vy‰e 150 kÀazov.
21. júla 1948 bola zákonom ã. 213/1948
zlegalizovaná protiprávna ãinnosÈ Akãn˘ch v˘borov. Jej v˘sledkom bolo medzi in˘m prepustenie 28 000 obãanov zo ‰tátnych a verejn˘ch
sluÏieb, vylúãenie z vysok˘ch ‰kôl asi 7 000 ‰tudentov a nepriamo aj zaãiatok mohutnej
emigraãnej vlny, ktorá do roku 1950 priviedla asi
25 000 obãanov k tomu, aby hºadali útoãisko
v západn˘ch krajinách, neraz s rizikom straty
vlastného Ïivota.
28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku. To bol zaãiatok prvej svetovej
vojny. Podºa odhadov sa postupne zúãastnilo na
vojnov˘ch operáciách asi 400 000 Slovákov.
■■■

4. augusta 1965 zomrel spi‰sk˘ biskup Ján
Vojta‰‰ák v nemocnici v ¤íãanoch pri Prahe.
12. augusta 1919 na zhromaÏdení v Îar-

novici Andrej Hlinka predstavil text Pittsburskej
dohody.
13. – 15. augusta 1933 sa v Nitre konali
veºké Pribinove slávnosti na predpokladané
1100. v˘roãie posvätenia prvého kostola na Slovensku, ktor˘ dal postaviÈ knieÏa Pribina.
K zhromaÏden˘ch desaÈtisícom veriacich
prehovoril z tribúny Andrej Hlinka, ktor˘ slávnostne vyhlásil: „Slováci uÏ na úsvite dejín Slovanov mali svojho vladára Pribinu. Boli sme teda uÏ
vtedy národom slobodn˘m, samobytn˘m, svojráznym, národom kresÈanskej a slovenskej kultúry. K˘m iné národy slovanské v t˘ch ãasoch nedospeli e‰te k dostatoãnej kresÈanskej vzdelanosti, my, Slováci, Ïili sme uÏ ako národ kresÈansk˘
a slobodn˘.“
20. – 21. augusta 1968 vojská piatich komunistick˘ch ‰tátov Var‰avskej zmluvy bez vypovedania vojny vtrhli v noci do âeskoslovenska,
obsadili jeho územie a zmocnili sa kontroly ‰tátu.
22. augusta 1936 maìarsk˘ rí‰sky správca
Miklós Horthy poãas svojho stretnutia s kancelárom Nemeckej rí‰e Adolfom Hitlerom zdôraznil,
Ïe „predov‰etk˘m treba zniãiÈ âeskoslovensko
(…) Verím, Ïe na‰a nádej nie je neopodstatnená
a Ïe v prípade spomenutého úroku v krátkom
ãase obsadíme celé územie Horného Uhorska.“
23. augusta 1945 SNR vydala nariadenie ã.
105/1945 o zriadení pracovn˘ch táborov pre osoby odsúdené na základe retribuãného súdnictva.
29. – 31. augusta 1950 komunistick˘ reÏim realizoval tzv. Akciu R, ktorá znamenala násilné deportácie veºkej ãasti rehoºn˘ch sestier zo
137 slovensk˘ch klá‰torov do 16 koncentraãn˘ch
táborov.
30. augusta1944 prezident SR Jozef Tiso
vo svojom rozhlasovom prejave zdôraznil, Ïe
„slovenská ‰tátna samostatnosÈ sa zrodila z nepopierateºného prirodzeného práva slovenského
národa na vlastn˘ Ïivot“.
31. augusta 1944 vojenské vedenie
povstalcov v Banskej Bystrici Ïiadalo âeskoslovenské ministerstvo národnej obrany v Lond˘ne
o bombardovanie Bratislavy.
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Z ČINNOSTI RO PV ZPKO V NITRE
■ Pán Pavol BoÏík nav‰tívil 21. jú-

na t.r. sídlo organizácie, aby sa poìakoval za pozornosÈ, ktorú vedenie RO
PV ZPKO venuje svojim b˘val˘m zosnul˘m ãlenom a odovzdal organizácii dar.
Na cintoríne v Bábe si ãlenovia poboãky
pripomenuli tretie v˘roãie smrti Jolanky
a druhé v˘roãie smrti ·tefánie, sestier
BoÏíkov˘ch.
■

RO PV ZPKO v Nitre prijala pozvanie predsedu KPVS Petra Sandtnera,
aby sa zúãastnili na kladení vencov pri
pamätnej tabuli príslu‰níkom PTP na
budove mestskej trÏnice a na odovzdávaní pamätn˘ch medaily Ministerstvom
obrany SR. Na slávnostnom akte sa zúãastnili predsedníãka regionálnej orga-

22

ªudovíta Pavloviãa si pri jeho hrobe
na cintoríne v Nitre pripomenuli Jozef
Turãek, Jana Vere‰ová a predsedníãka
organizácie AlÏbeta Loudová. Na jeho
hrob poloÏili kyticu kvetov, zapálili
svieãky a pomodlili sa za jeho du‰u.

Slávnostn˘ akt pred trÏnicou.
Foto archív

nizácie AlÏbeta Loudová a ãlenovia Jana Vere‰ová, Margita Bartová, Jozef
Turãek a Agáta Fi‰erová.
■ V˘roãie smrti dlhoroãného
ãlena nitrianskej poboãky PV ZPKO

Jozef Turãek a Jana Vere‰ová.
Foto archív

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

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

PRISPELI NA ČINNOSŤ
65 rokov

Marian StaÀo, Îilina
Franti‰ek Mak, ·alková

23.8.1954
22.8.1954

70 rokov
45 rokov
Ing. Dagmar Matysová, Bratislava26.7.1974

70 rokov
Ing. Martin Hritz, Bratislava

13.7.1949

7.8.1949
10.8.1949

75 rokov
Anna Sabová, Barto‰ova Lehôtka 1.8.1944

80 rokov
Mária Novotná, Levoãa

Ing. Stanislav Porubãan,
Dubnica nad Váhom
Zuzana Lenãe‰ová, ·urany

6.7.1939

81 rokov

81 rokov
Jozef BrodÀansk˘, Doln˘ Kubín 16.7.1938

Mária OÏvoldová, Gajary

14.8.1938

83 rokov

82 rokov

Anna Vavrová, Hlohovec
26.7.1936
Gejza Lakti‰, Topolãianky
13.7.1936
Marta ·inálová, Medzibrodie nad Oravou
13.7.1936
Mária Janãíková, Spi‰ské Podhradie
5.7.1936

RuÏena Puntoková, Banská Bystrica
2.8.1937
Marta Malá‰ková, Malacky
25.8.1937
Mária ·idová, RuÏomberok
2.8.1937

84 rokov
Franti‰ek BoÏa, Bardejov

15.7.1935

85 rokov
Alfonz Kosa, Îilina
Ján Volek, Îilina
Adolf Jaãa, Bernolákovo
Margita Hagenová, Bratislava
Oºga Butalová, Michalovce

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

16.7.1933
??????

Martin Draho‰, Plaveck˘ ·tvrtok

·tefan Maìar, Borsk˘ Sv. Jur
31.7.1932
Oºga Kepplová, Martin
19.7.1932
Pavol ·andorfi, Trenãianska Teplá 1.7.1932
3.7.1931

91 rokov

Helena Hlbocká, Boleráz

15.8.1932
7.8.1932
17.8.1932
8.8.1932
31.8.1931
9.8.1930
28.8.1930
16.8.1930
30.8.1930

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo
zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou
o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej
moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej
dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania. Azda
neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme
v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia
o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ
svoj príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100
0000 0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX,
alebo sa kontaktujte na tel. ãíslach
0902 199 429 a 0905 737 790.
Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

90 rokov
17.8.1929

91 rokov
Mária âervienková, Nitra

24.8.1928

94 rokov
Martin Markuliak, Bratislava

23.8.1925

99 rokov
Magdaléna Lofajová, Bratislava

55 rokov

■ Úradné hodiny v kancelárii
Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave
na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do
13.00 hod.

26.8.1920

10.8.1964

100 rokov

22.8.1959

Ondrej Chromão, Bugºovce
29.8.1919
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

60 rokov
Imrich Farka‰, Spi‰ské Vlachy

1.8.1933

89 rokov

29.7.1921

❖❖❖
V auguste si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov. Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa
tejto slávnosti nedoÏili.
Ing. Jana ·panková, Bratislava

RuÏena Závradská, Gajary

23.7.1926

29.7.1928

98 rokov
Oºga Telgárska, Bratislava

23.8.1934

87 rokov
PaedDr. Elena Súlová, Trnava
Ladislav Geró, Nitra
Jozef Melek, Námestovo
Emília Ilonãiaková, Pruské

Anna Viteková, Îilina
Pál Sebok, ·títnik
Milan Tunega, Trenãín
Vojtech Brázdoviã, Bratislava

93 rokov
Viliam Îofãík, Îilina

85 rokov
Jozefa Belicová, Pezinok

88 rokov

88 rokov
Anna Zacková, Belu‰a

7.8.1935
8.8.1935

86 rokov

87 rokov

Elena Stra‰iftáková, ·enkvice

20.8.1936
28.8.1936

84 rokov
31.7.1934
3.7.1934
13.7.1934
28.7.1934
19.7.1934

86 rokov
Ján âiÏmár, Michalovce
Jakub Novák, Krompachy

83 rokov
Michal ·ustek, Îarnovica
Cecília Tarnóczyová, Nováky

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Juraj Hurn˘, Rakúsko
3950 EUR
Monika Chleboviã, Nemecko
40 EUR
Mária Hatalová, Bratislava
10 EUR
Vojtech Nov˘, Slatina nad Bebravou 10 EUR
Peter a SoÀa SvoreÀovi, Bratislava 30 EUR
Eduard Kováã, Bratislava
8 EUR
Janka Tama‰koviãová, Bratislava
10 EUR
PhDr. Pavol Hole‰tiak, PhD., âadca 15 EUR
MUDr. Anna Vojtikeviãová, Îilina 30 EUR
Miroslav Luba, Leopoldov
5 EUR
Agnesa Hudecová, Bratislava
10 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

■ OZNAM. Záujemcom o Svedectvo oznamujeme, Ïe od budúceho
ãísla si ná‰ ãasopis uÏ nekúpia v novinov˘ch stánkoch. Voºne dostupn˘
bude i naìalej v bratislavskom kníhkupectve SvojeÈ (Liga pasáÏ). ObjednaÈ si ho môÏete na adrese: PV ZPKO, Obchodná 52, 811 06 Bratislava
alebo na mailovej adrese: uzpko@mail.t-com.sk.

roãník 29 ● júl, august 2019

PRIPOMÍNAME SI

● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej
Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.
Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej korektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane
Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok
sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo
štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00
a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903
946 718.
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AUTENTICKÝ DOKUMENT
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