il a zomrel
v slubách
národu

li do koncentraèného tábora Flossenbürg, kde ho pod¾a svedectva Ing.
Armanda Motteta, prísluníka francúzskeho hnutia odporu, väzneného vo
ved¾ajej cele, v druhej polovici marca
komando Waffen-SS popravilo obesením. Zostala po òom vdova Marcela
a siroty Boris a Marcel. Spolu s generálom Jurechom boli v ten deò popravení aj ïalí predstavitelia slovenskej
rezistencie, medzi nimi i generál
Augustín Malár a pravdepodobne obaja statoèní velitelia Povstania, generáli
Ján Golian a Rudolf Viest (o vykonaní
popravy sa vak dodnes nenali nijaké
záznamy). Je iróniou histórie, e na
tom istom popravisku 9. apríla tým istým spôsobom popravili admirála
Wilhelma Canarisa, bývalého éfa nemeckej vojenskej spravodajskej sluby
(abwehr), zapojeného do neúspeného
pokusu o atentát na Hitlera.
Po oslobodení bola . Jurechovi neoficiálne priznaná hodnos brigádneho
generála. Neskôr sa vak naò zámerne
zabúdalo. Niektoré okolnosti jeho nevydareného odletu do ZSSR v júli
1944 uviedol v knihe Svedectvo
o Slovenskom národnom povstaní
(prvýkrát vyla v r. 1964) Gustáv
Husák. Uznaním Jurechovej èiastoènej
rehabilitácie bolo priznanie charakteru
úèastníka národného boja za oslobodenie v r. 1969. A v súvislosti so storoènicou jeho narodenia a v snahe zachova generálovu pamiatku aj pre budúce generácie v r. 1998 na budove
Obecného úradu v Boáci odhalili pa-

mätnú tabu¾u a Jurechovým menom
nazvali námestie v rodnej obci.
Rozkazom ministra obrany Slovenskej
republiky bol zároveò vojenskému letisku v Trenèíne priznaný èestný názov
Trenèianske letisko generála tefana
Jurecha. S po¾utovaním vak treba
kontatova, e uvedený názov sa z neznámych dôvodov vôbec nepouíva.
Koncom augusta 2004 mu na budove
Velite¾stva pozemných síl OS SR
v Trenèíne (v ktorej s prestávkami pôsobil v rokoch 1939-1944) odhalili pamätnú tabu¾u (na snímke), ako ïalí
krok v splácaní dlhu voèi generálovej
úplnej spoloèenskej, vojenskej a historickej rehabilitácii.
ivotným krédom generála tefana
Jurecha bolo slúi slovenskému národu. Tento vlastenecký postoj potvrdil
v rozhodujúcich chví¾ach v k¾úèovej
funkcii, keï sa rozhodol prejs so svojimi vojakmi na stranu Èervenej armády a vybojova národu oslobodenie
z nanútenej závislosti na nacistickom
Nemecku. Toto jeho rozhodnutie bolo
síce malým, avak významným príspevkom k tomu, e víazné mocnosti
spravodlivo hodnotili postoj prevanej
väèiny slovenského národa a jeho zaradenie medzi antifaistické sily, ktoré
porazili Nemecko. V tom bola Jurechova velite¾ská ve¾kos a strategické
posúdenie situácie s oh¾adom na perspektívy Slovenska a Slovákov v povojnovom usporiadaní Európy a sveta.

V druhej polovici marca 1945 sa na flossenbürgskom popravisku tragicky zavàil takmer tyridsasedemroèný ivotný príbeh TEFANA JURECHA - statoèného a èestného
slovenského vlastenca a antifaistu, dôstojníka troch armád, vojaka telom i duou.
arodil sa 9. júna 1898 v Boáci. v Trenèíne. Zároveò velite¾ Divíznej
V rokoch 1910-1915 tudoval na oblasti 1 v Trenèíne a od 12. júna 1942
Katolíckom gymnáziu v Nitre, v ro- bol zborovým velite¾om Slovenského
koch 1915-1918 (prevane ako exter- leteckého zboru.
nista) na Krá¾ovskom katolíckom
V druhej polovici septembra 1942
gymnáziu v Trenèíne. Tu ho v roku ho odvelili na východný front, kde 23.
1916 odviedli k Cisárskemu a krá¾ov- septembra prevzal velenie Rýchlej diskému peiemu pluku è. 71. Bojoval vízie. U v decembri 1942 a v januári
na väèine frontov 1. svetovej vojny 1943 sa pokúsil prostredníctvom svo(poèas nej dosiahol hodnos poruèíka jich emisárov dohodnú prechod celej
v zálohe). V decembri 1918 sa prihlá- divízie na stranu Èervenej armády.
sil do ès. armády a s trenèianskym Medzitým ho dòom 1. januára 1943
Peím plukom è. 71 sa v r. 1919 zú- povýili do hodnosti generála II. trieèastnil bojov proti maïarským bo¾e- dy. Jeho cie¾om bolo previes èo najvikom. Slúil v Koiciach, v tubnian- väèí poèet prísluníkov divízie, z ktoskych (dnes Turèianskych) Tepliciach, rých chcel vytvori èisto slovenskú vov Starej Ïale (dnes Hurbanovo), jenskú jednotku so slovenským velev Olomouci, v rokoch 1929-1932 ab- ním, ktorá by sa zúèastnila po boku arsolvoval praskú Váleènú kolu, ne- mád antihitlerovskej koalície boja pro- vensku pplk. generálneho tábu Jána
pplk. v. v. dr. Petr VANDA, CSc.
skôr pôsobil v Bratislave a v Brne. ti Nemecku. Jeho zámer bol vak na- Goliana, náèelníka tábu Velite¾stva
(Bez nároku na honorár)
Poèas brannej pohotovosti tátu, po koniec zmarený. V lete 1943 Rýchlu pozemného vojska v Banskej Bystrici.
vyhlásení veobecnej mobilizácie divíziu premenovali na 1. peiu diví- Na Golianovo odporúèanie si ilegálna
v septembri 1938 bol prednostom ope- ziu. Po zranení, ktoré utrpel pri letec- Slovenská národná rada vybrala tefaraèného oddelenia 2. armády. V no- kej nehode na Kryme odovzdal 21. na Jurecha za svojho vojenského poV spolupráci Mestského úradu a ob- vyui vo svojej pedagogickej a vývembri 1938 ho vymenovali za èlena septembra 1943 velenie 1. peej diví- radcu. ia¾, jeho odlet do Sovietskeho
slovensko (ès.)-po¾skej delimitaènej zie a vrátil sa na Slovensko. Opä pre- zväzu, plánovaný na 9. júla z letiska lastného výboru SZPB v Starej ¼ubov- chovnej práci.
Druhá èas podujatia sa venovala
(rozhranièovacej) komisie. Od konca vzal funkciu velite¾a vzduných zbraní Tri Duby sa kvôli neschopnosti hlav- ni sa 9. februára 2007 uskutoènil semidecembra 1938 bol éfom vojenského a Slovenského leteckého zboru a záro- ného organizátora neuskutoènil. Po nár pre uèite¾ov dejepisu a obèianskej téme Hodnoty protifaistického odkabinetu delegáta vlády Slovenskej veò sa lieèil vo Vojenskej nemocnici 1 vypuknutí Povstania sa generál Jurech náuky základných a stredných kôl boja a ich miesto vo formovaní národkrajiny pri ministerstve národnej obra- v Bratislave a vo Vojenskom kúpe¾- pokúsil odís z Bratislavy na pov- o protifaistickom odboji v rokoch ného povedomia na Slovensku.
ny v Prahe. Dòom 2. marca 1939 vy- nom ústave v Pieanoch.
stalecké územie, 30. augusta veèer ho 1939 a 1945. Seminára sa zúèastnilo Prednáajúci PhDr. Milan Sidor, CSc.,
menovala ès. vláda Jurecha za èlena
Dòa 25. novembra 1943 ho na zákla- vak zadrali v Trnave nemeckí vojaci 26 úèastníkov zo základných a stred- riadite¾ Intitútu vzdelávania, umenia
správnej rady Ès. zbrojovky a.s. de rozhodnutia vojenského prokuráto- a prinútili ho vráti sa. V pondelok 4. ných kôl okresu, ale tie výchovní a portu v Preove vhodne vyuil prev Brne.
ra zatkli a vyetrovali v súvislosti septembra ho v hlavnej budove minis- pracovníci z Centra vo¾ného èasu, ¼u- mietanie autentických výpovedí priaPo vyhlásení Slovenského tátu pre- s prezradením pripravovaného precho- terstva národnej obrany (na rohu dne- bovnianskej kninice a kninice mych úèastníkov odboja s monosou
ich vyuitia v práci so iakmi.
vzal 14. marca 1939 v hodnosti majora du divízie na sovietsku stranu. Z väzby nej Heydukovej a Mariánskej ulice) v Hniezdnom.
V diskusii vystúpili viacerí úèastníci
V prvej èasti seminára predseda
generálneho tábu velenie trenèianske- ho prepustili 3. januára 1944 a trestné zatkli nemecké bezpeènostné orgány.
ho V. (armádneho) zboru. Od 25. aprí- pokraèovanie voèi nemu bolo pre ne- Preiel vyetrovòami gestapa vo vie- SZPB doc. Ing. Karol Pitka, CSc. seminára a zhodne kontatovali, e
la 1939 bol náèelníkom tábu Kra- dostatok dôkazov 17. februára 1944 denskom hoteli Metropol a brnian- oboznámil prítomných s genézou vzni- podujatie vyplnilo medzeru, ktorú uèijinského vojenského velite¾stva, od 1. zastavené. Dòom 1. marca 1944 ho skom Kounicovom internáte. A 4. ja- ku faizmu a osobitne nemeckého na- telia pociujú absenciou metodických
mája 1939 náèelníkom tábu Hlavného ustanovili za velite¾a Vojenského ve- nuára 1945 ho z Brna eskortovali do cizmu, základných príèinách vzniku materiálov k uvedeným témam. Od2. svetovej vojny, politickom systéme znela tie poiadavka, aby sa semináre
vojenského velite¾stva v Bratislave. deckého ústavu v Trenèíne. O pä me- berlínskej väznice Moabit.
17. mája 1939 ho povýili do hodnosti siacov neskôr, 31. júla 1944 sa stal aj
Poèas vyetrovania sa pod tlakom Slovenského tátu 1939-1945, vzni- k podobným témam usporadúvali èaspodplukovníka generálneho tábu. Bol velite¾om Velite¾stva starostlivosti muèenia priznal k príprave prechodu kom a významom SNP. K niektorým tejie a aby bol k dispozícii aktuálny
J. K.
aj generálnym sekretárom obrany tá- o uteèencov urèeného na pomoc civil- Rýchlej divízie na sovietsku stranu. uvedeným témam bol pripravený me- metodický materiál.
(Bez nároku na honorár)
tu. Dòom 20. októbra 1939 ho ustano- nému obyvate¾stvu z Ukrajiny a vý- V druhej polovici februára ho previez- todický materiál, ktorý úèastníci môu
vili za velite¾a 2. divízie v Banskej chodnej Halièe utekajúcemu pred poBystrici. V tomto meste sa 5. októbra stupujúcou Èervenou armádou. Dòa
1940 stal generálnym inpektorom pri 1. augusta 1944 ho formálne preloili
Velite¾stve pozemného vojska (záro- do výsluby a zároveò prechodne poNemyslím si, e by u nás, najmä po zmene politického sys- bolo dobré a èo zlé poèas jeho prezidentovania. Lene u niet
veò vykonával aj funkciu zástupcu ve- volali do èinnej sluby.
tému absentovala sloboda prejavu, skôr sa nazdávam, e na o èom diskutova. Èas vetko preveril, vetky pravdy vyli
lite¾a pozemného vojska). Ete predKeï zaèiatkom roka 1944 h¾adala slobodu prejavu máme rozdielne názory. Nie je to tak dávno, najavo a diskutova tak, ako Tisovi obhajcovia, napr. e potým ho 1. januára 1940 povýili do ès. exilová vláda vhodnú osobnos na èo sa bývalý minister za KDH Daniel Lipic vzpieral prija pri chybách sa vyskytli aj nedostatky, ale v podstate chcel
hodnosti plukovníka generálneho tá- èelo slovenského domáceho vojenské- zákon o nepravde o holokauste, lebo je to vraj v rozpore so Jozef Tiso pre slovenský národ len dobre, to u sme poèuli tibu. Od 4. januára 1941 pôsobil ako vo- ho odboja, ocitlo sa medzi návrhmi aj slobodou prejavu. Aj na obranu výroku o údajnom blahobyte síckrát. A, pravdu povediac, nesvedèí to o nièom inom ako
jenský ataé v Maïarsku s akreditá- Jurechovo meno. Ès. exilový minister za vlády prezidenta J. Tisa, ktorým sa zvidite¾nil arcibiskup o snahe zmieròova politickú zodpovednos a osobnú vinu
ciou pre Rumunsko, neskôr aj pre národnej obrany divízny generál S. Ján Sokol vznikla iniciatíva akoe Za slobodu prejavu. Na bývalého prezidenta Jozefa Tisa. Èie aj tzv. iniciatíve Za
Taliansko. Prvého mája 1942 sa stal Ingr poveril v marci 1944 doèasným jej èelo sa postavil Michal Laák a slobodu prejavu si stoto- slobodu prejavu nejde o niè iné ako o zmieròovanie, a vyvelite¾om vzduných zbraní so sídlom vedením vojenských akcií na Slo- òujú s nekritickou a scestnou obhajobou kolaboranta s faiz- gumovanie kolaborácie Jozefa Tisa s faizmom. Mimochomom Jozefa Tisa a èlenov jeho vlády. Ale to je naskrze zle po- dom, ia¾, ani cirkev a ani iní sa nepozastavujú nad tým, e dr.
chopená sloboda prejavu! Slobodne o nieèom alebo o niekom Jozef Tiso okrem iného zneuctil aj kòazské rúcho, keï prijal
hovori predsa neznamená slobodne íri nepravdy, èi vyslo- funkciu predsedu politickej strany - HS¼S, èo bolo, je a aj
vené klamstvá! V rámci slobody prejavu, èi u vysloveného zostane v rozpore s vô¾ou Vatikánu a poslaním kòaza.
Tí, èo rozvinuli iniciatívu Za slobodu prejavu nechcú niè
alebo napísaného, by si mal kadý uvedomi svoju osobnú
iné ako dosiahnu, aby Jozefa Tisa a ïalích popredných
zodpovednos za pravdivos tvrdenia o osobe, èi probléme.
Pánu poslancovi Rýdlovi sa zasa nepáèi, e sa bývalý slo- predstavite¾ov slovenského profaistického tátu mohli verejvenský tát oznaèuje za vojnový tát, tát kolaborujúci s hitle- ne a slobodne oslavova a velebi a vyrobi z neho národrovským Nemeckom. ia¾, inak to nie je moné, lebo sloven- ného muèeníka. A, samozrejme, postupne tak infiltrova jeho
ský vojnový tát vznikol v súvislosti s Hitlerovým zámerom ideológiu do povedomia skutoèných faktov neznalej strednej
rozbi Èeskoslovensko, èo sa mu aj podarilo. Nebol to tát, a mladej generácie. Tak si predstavujú slobodu, no kadý súdktorý by bol vznikol z vôle slovenského ¾udu, ale bol ved¾aj- ny obèan vie, alebo mal by vedie, e je to nehorázna lo podím produktom Hitlerových plánov podriadi si Európu a svet. ¾a goebbelsovského vzoru, ktorou sa nesmie tak významná
Bol to skutoène vojnový slovenský tát a v nièom nenadväzu- demokratická hodnota ako je sloboda prejavu zneuíva. Tu
by u mali nastúpi iné trestnoprávne normy, ktoré by mali lije na súèasnú tátnos Slovenskej republiky.
Ete k výrokom pána arcibiskupa Sokola: je ve¾ká koda, e mitova, odkia¾-pokia¾ je to diskusia, slobodná výmena názonepovedal, preèo si vái, ba ve¾mi vái dr. Jozefa Tisa? Za rov a kde u nastupuje zákaz tlmoèenia a írenia cielených nepriam vzornú kolaboráciu s hitlerovským faizmom? Viacerí právd s úmyslom pozitívne akceptova udalosti, osobnosti
Generál . Jurech ako velite¾ Rýchlej divízie pri Azovskom mori v r. 1943
zasa hovoria: diskutujme, hovorme o osobe Tisa, o tom, èo a pre súèasníka neprijate¾né politické reimy.
Saa BORIK

N

Uitoèný seminár

Za slobodu prejavu. . .?

5

è. 8

