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Vážené dámy,  vážení páni,  
 
     dovoľte mi pozvať Vás na pietnu spomienku pri príležitosti 110. VÝROČIA 
ČERNOVSKÝCH UDALOSTÍ.  Je našou povinnosťou nezabúdať na dejiny, ktoré formovali 
našu zem, našich starých rodičov, rodičov a formujú nás dodnes. Pripomeňme si spolu 
čas, kedy Černová zažila ťažké chvíle svojej existencie. 
 
Obyvatelia Černovej si z vlastnej iniciatívy a za pomoci peňažných zbierok postavili na 
vŕšku pri dedine kostol, aby nemuseli chodiť do 4 kilometre vzdialeného Ružomberka. 
Základný kameň bol posvätený 20. apríla 1906 a na jeseň 1907 stavba čakala na 
vysviacku. Černovčania mali podmienku, aby sa vysviacky zúčastnil černovský rodák 
Andrej Hlinka. 
A. Hlinkovi (pre účasť na poslaneckých voľbách v roku 1905) biskup Alexander Párvy 
zakázal vykonávať kňazskú činnosť a hrozilo mu dvojročné väzenie pre poburovanie. 
Párvy žiadosť obyvateľov Černovej odmietol. Cirkevná vrchnosť nebola ochotná ustupovať 
obyčajným dedinčanom. Biskup pôvodne určil termín vysviacky na 10. október, ale bez 
Hlinku. Černovčania protestovali a biskup stanovil ďalší termín o desať dní neskôr, takisto 
bez Hlinku. Ako posledný termín biskup určil 27. október. Zodpovednosť padla na farára - 
dekana Martina Pazúrika s ružomberským administrátorom fary Jozefom Fischerom. 
Černová sa búrila. Preto už v sobotu - 26. októbra boli do Černovej vyslaní žandári, aby 
urobili poriadky a zavreli buričov. To sa však nestalo, lebo na uliciach bol kľud. 
 

 V nedeľu 27. októbra 1907 bola Černová na nohách. Keď hlavný slúžny Andaházy dostal 
telefonát o nepokojnej situácii v Černovej, zodpovednosť za poriadok prevzal slúžny 
Zoltán Pereszlényi, ktorý s ďalšími šiestimi žandármi išiel s kňazmi do Černovej. 
Dedinčania sa rozhodli, že do dediny koč s náhradným farárom Martinom Pazúrikom, ktorý 
mal kostol vysvätiť, nevpustia. Kňaz však odmietol vysviacku zrušiť. 
  

 Veriaci sa snažili zabrániť vysviacke kostola vlastnými telami. Uhorskí žandári začali do 
Černovčanov bezhlavo strieľať a povolali aj posily z levočskej posádky. Celá krvavá 
tragédia trvala len asi desať minút, žandári pálili v štyroch dávkach. Deviati Černovčania 
zomreli hneď na mieste masakry, štyria na druhý deň a dvaja neskôr – celkovo zahynulo 
15 ľudí. Ďalších 12 ľudí bolo zranených ťažko a 60 ľahko.  
    

Černovčanov čakalo aj ďalšie šikanovanie zo strany polície. Uhorské úrady obvinili z 
organizovania nepokojov vyše 55 ľudí, z ktorých potom 40 odsúdili spolu na 37 rokov 
žalára a rôzne peňažné pokuty a zhabanie majetku. Najmladšia odsúdená mala 16 rokov. 
   

Tragédia v Černovej upozornila vtedajšiu svetovú verejnosť na národnostný útlak 
v Uhorsku. Udalosti v Černovej opisovali mnohé svetové noviny. Konali sa mnohé protesty 
v Čechách, na Morave, protestovali americkí Slováci aj viaceré významné osobnosti v 
zahraničí, napr. nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, nórsky spisovateľ Björnstjerne 
Björnson, škótsky publicista R. W. Seton Watson aj ruský spisovateľ a filozof Lev 
Nikolajevič Tolstoj.  
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