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Pocta
Rúfusovi
Tváre známych osobností vdy priahovali pozornos majstrov ceruzy,
pera èi tetca. Ich portréty obdivujú nielen súèasníci, ale zostávajú pre
budúce generácie dokumentom doby. Patrí k ním aj tvár básnika
Milana R ú f u s a (1928-2009). Liptovský rodák zomrel v Bratislave
roku 2009. Tohto roku by sa doil svojich 85. narodenín.
Podobizòami Milana rúfusa vzdali poctu básnikovi (zhora a z¾ava
doprava) Miroslav esták, Miroslav Regitko, Vlasta Mlejnková (ÈR),
Milan Stano, Vladimír Moèalov (Rusko), Linda Kiszházy (Maïarsko),
Lubomir Vanìk (ÈR), Mahmud Eonkulov (Uzbekistan), na 11. strane
zhora - Ján Fima, Miroslav Vomáèka a Jozef Hudák.

PETER ZÁVACKÝ
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Priblíme sa k pravde
o prvej Slovenskej republike.
(Pokraèovanie zo 4. strany)
A po zistení, e sú mimo dosahu boli
vynesené rozsudky, ktoré sa nemohli vykona. Dr. J. Kubala toto svedectvo dal
overené písomne Národnému súdu, ktorý
ho odmietol zobra do úvahy.
Vincent Tomáek podal svedectvo,
ako J. Tiso jemu a ïalím jedenástim zachránil ivot v Banskej Bystrici po potlaèení Povstania, keï ich Nemci zaistili a
chceli na Silvestra 1944 verejne popravi.
Boli tam aj synovia exponovaných èechoslovákov bratia Nábìlkovci, Vaek a
ïalí. O záchranu iadal prezidenta Dr.
Ján Balko, ktorý o tom píe v knihe Desa
rokov v slovenskej politike- 2 (2005, s.
249-252).
Ko¾ko uráok sa vznieslo na adresu
prezidenta preto, e po potlaèení povstania vyznamenal nieko¾ko nemeckých vojakov. Dokonca mal slúi vraj slávnostnú
sv. omu, na ktorej hral na organe generál
Höffle, èo je obyèajná lo. Bol to jeden závaný bod aloby retribuèného súdu. Nikto neuviedol a nezoh¾adnil, e tých pár
pliekov zachránilo mestá B. Bystricu,
Zvolen a Brezno od ich zbombardovania,
vypálenia a popravy mnohých obèanov.
(Jozef Vrba, Mu ktorý sa vzoprel Hilerovi, 1998, s. 56-57) Autor tie píe o
mnohých konkrétnych idoch, ktorým
sám vybavil výnimku u prezidenta, keïe
ako bankový úradník v Bánovciach n/B
mal u neho dôveru.
V televíznej relácii Pota pre teba Ján
Bundzák, ako ijúci svedok, opísal, ako
Tiso po Povstaní zachránil 800 detí, ktoré
sa lieèili vo Vysokých Tatrách pred odvleèením do Nemecka. Slovenské národné noviny SNN 51-52/2011 uverejnili
s ním rozhovor pod názvom Prezident
Tiso zachránil pred koncentrákom osemsto detí, ku ktorému sa vrátili aj s reakciou èitate¾ov v èísle SNN 13-14/2012. V
òom J. Bundzák argumentaène odpovedal na niektoré invektívy. Èítajte, SNN sú
na internete!
Zásluhou prezidenta a niektorých ministrov bola po vypuknutí povstania zastavená aj evakuácia obèanov, odváanie zariadení priemyselných podnikov, surovín,
zásob potravín, organizovaná Nemcami.
Upozornili ho na to listom aj tyria biskupi, ktorý mu odporuèili, e ak sa to nezastaví, aby odstúpil. Prilo k rokovaniam
s Nemcami a prezident dokonca poslal
Hitlerovi osobný list, v ktorom sa sauje
na poèínanie nemeckej strany a iada ho o
osobný zákrok. Reakcia Nemcov bola najskôr ostrá. Himmler napísal Ribbentropovi: "Rísky vodca SS pokladá list ministerského predsedu i prezidenta za bezoèivos." Napokon Nemci ustúpili, prestali
evakuácie a zachránili sa miliardové hodnoty. Podrobne o tom píe G. Medrický v
knihe Minister spomína, s. 299-319.
NACHÁDZA SA DR. J. TISO
NA LISTINE
VOJNOVÝCH ZLOÈINCOV?
Touto otázkou sa zaoberali dvaja Generálni prokurátori È-SFR JUDr. Tibor
Böhm a JUDR. Ivan Gaparoviè. Po pretudovaní dokumentov vyhlásili, e nebol.
Dr. Böhma to stálo miesto.
Národným súdom bol Dr. Tiso odsú-
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dený hlavne pre tzv. rozbitie republiky.
Dnes u kadý priznáva, e vyhlásenie
tátnej samostatnosti 14. marca 1939 bolo
pre Slovensko jediným rozumným rieením. Zásluhu na tom má Dr. Tiso, ktorý
prijal pozvanie Hitlera rokova o osamostatnení, ale sa vzoprel tak urobi nelegálne z Berlína. Zabránilo sa tým rozkúskovaniu Slovenska, alebo aby sa stalo nemeckým protektorátom.

Ilo o bytie a nebytie národa. A rozhodovali o nás iní, poèetnejí a mocnejí. V
akej situácii sa h¾adalo najoptimálnejie
rieenie. Ako sa mala vtedajia situácia
lepie riei? Bol iný vhodnejí model?
Pohodlnejie by bolo zuteka, ponecha
národ osudu, odís do bezpeèia za more,
alebo do východných stepí." (Z príhovoru
pri 50. výroèí popravy Dr. J. Tisu, 18. apríla 1997)

K POLITICKEJ A MORÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI
DR. JOZEFA TISU.
Na túto tému sa uskutoènil seminár za
úèasti významných odborníkov na morálku a k jeho zodpovednosti sa vyjadrila
aj naa najvyia katolícka hierarchia. Pokia¾ ide o idovskú otázku vetkému nemohol zabráni a v tom prípade nemôe
ma ani vinu. Kto skúma otázku zodpovednosti a viny musí zisova nielen to, èo
sa stalo, ale aj preèo sa to stalo, èo ho
viedlo k tomu, aké mal monosti. Robil,
èo v danej situácii bolo v jeho silách a právomoci, ako aj rozumné, aby napr. silnými
slovami viac neukodil. Niekedy volil zásadu menieho zla, ktorá je v súlade s morálkou, ale ktorú mu niektorí zazlievajú.
Napríklad mal monos ís do B. Bystrice
vyznamena nieko¾kých Nemcov a tým
zachráni ivoty a mestá pred zbombardovaním, alebo to odmietnu a vetko necha napospas. Rozhodol sa správne pre
menie zlo, pre vyznamenania. Alebo bol
postavený pred otázku, èi necha odzbroji bratislavskú posádku po vypuknutí povstania a tým zabráni jej masakre nemeckou armádou, alebo necha pripusti nezmyselné krviprelievanie. Rozhodol sa
vzia zodpovednos na svoje plecia a pripustil odzbrojenie. Právnik a obhajca Dr.
E. abkay to nazval konanie v krajnej núdzi a "krajná núdza vyluèuje vinu". Dovolím si porovnanie s rokom 1968, keï prili okupaèné vojská Varavskej zmluvy.
Vojenský odpor by trval nieko¾ko hodín,
ale tzv. "kontrarevolúcia" by bola krvavo
potlaèená, èím by si zdôvodnili aj "oprávnený" zásah. Múdre bolo vyzvanie na pasívnu rezistenciu.

PREÈO SA DR. JOZEF TISO
NEVZDAL FUNKCIE PREZIDENTA
Pred Národným súdom to zdôvodnil
nasledovne: "Preèo som sa teda nevzdal?
Nevzdal som sa preto, lebo som cítil
mravný záväzok zastáva funkciu, ktorú
som prevzal, kým ma od nej neoslobodia
zákonití ústavní èinitelia. Bol by som sa
pokladal za zbabelca, èo uteká od akej
úlohy, ktorú má plni. Bol by som robil
egoisticky, keï je národ v akých chví¾ach a ja ho vtedy nechám, odíduc do súkromného ivota. Nebolo moné pomý¾a, aby som bol odiiel z miesta, lebo by
bolo bývalo ete horie. Ako ste poèuli z
úst viacerých svedkov, sami idia mi odkazovali a prosili, aby som vytrval, lebo
len zatia¾ sa cítia ako tak istí, dokia¾ som
ja tam."
ARCIBISKUP MONS. ALOJZ TKÁÈ

NIEKTORÉ VYJADRENIA
OSOBNOSTÍ
O DR. JOZEFOVI TISOVI
"V skutoènosti, e prezidentom sa stal
Dr. Tiso, videli vo vtedajej zmetenej situácii nielen katolíci, ale aj iní Slováci najlepiu záruku proti hrozbe nacizmu. ...Prezident Tiso sa musel streta ako verejný
èinite¾ s nacistami, musel niekedy prekry
mierne èiny silnými slovami. Aj dnení
politici trocha ináè hovoria a ináè robia.
No za tieòom prezidenta a mnohých èlenov vlády slovenskí ro¾níci pokojne orali
a siali, profesori prednáali, tudenti sa
uèili, matky varili deom, básnici a spisovatelia vydávali knihy ako nikdy predtým.
A to vetko na ostrove, okolo ktorého zúrila najstranejia vojna. Ak je úlohou politikov chráni národ, kto by bol v tejto zúfalej situácii dosiahol viac!" (z listu Èsl.
televízii zo 7.4.1989)
JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC
"Vo vojnovom období bolo treba previes národ a tát cez nebezpeèné úskalia.
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Pre Dr. J. Tisu bola rozhodujúca svedecká výpoveï arcibiskupa Dr. Karola
Kmeka pred Národným súdom dòa 6. januára 1947. Jeho svedecká výpoveï
(SNA Tn¾ud 6/46 - 3/2 Dr. Karol
Kmeko), bola ve¾mi vecná, objektívna a
privádzala sudcov i alobcov èasto do pomykova. Okrem iného povedal, e na nitrianske biskupstvo chodili rabíni a prosili:
"aby pán Dr. Jozef Tiso zostal prezidentom, ak on nebude prezidentom bude koniec! Do posledného ida zahynieme
vetci."
Dòa 11. 1. 1947 Dr. Tiso pred súdom
vyhlásil: "Po svedeckej výpovedi pána arcibiskupa Dr. Kmeku je, ako som povedal svojmu obhajcovi, vlastne tento proces
pre mòa skonèený, lebo som dostal rozsudok tak vo veci národnej, aj v kòazskej."
Napriek nesporným zásluhám o národ
poèas akých vojnových rokov bol Dr. J.
Tiso hanebne odsúdený a popravený. Bola
to aj pomsta Benea za získanú tátnu samostatnos, èo mono nazva politickou
vradou. Po roku 1990 sa zaèali odkrýva
biele miesta naich dejín, ktoré boli za komunistického reimu ideologicky deformované. Prilo k mnohým súdnym rehabilitáciám a bolo napísaných ve¾a kníh a
èlánkov s novým poh¾adom na nae dejiny. Národ sa zjednotil v otázke zásluh
Bernolákovcov, túrovcov, tefánika, Andreja Hlinku a mnohých dejate¾ov. Váime si náboenský a kultúrny význam
misie solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda a ich iakov. S¾ubne sa vyvíjajú
vzahy medzi cirkvami. Prichádza aj nová
generácia mladých historikov a treba dúfa, e sa pokúsi o objektívne spracovanie
dosia¾ sporných úsekov naich dejín, aby
prilo k èo najiriemu národnému zmiereniu aj v týchto otázkach.
STANISLAV MÁJEK

Telefonické predplatné: 02/54418102 alebo 02/54418091  Registraèné
èíslo: EV 757/08.  Prijímame iba príspevky napísané elektronicky
vo formáte word, oznaèené menom autora a graficky neupravené.
Nevyiadané rukopisy nevraciame. Stanovisko redakcie sa nemusí
zhodova s názorom autora  E-mail redakcie: kultura@orangemail.sk 
internetová stránka a archív èasopisu: www.kultura-fb.sk 
Tento roèník vychádza s príspevkom Ministerstva kultúry SR.
 ISSN 1335-3470 (tlaèené vydanie) ISSN 1336-2992 (online)

