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VOJENSKÁ HISTÓRIA

ŠTÚDIE

„AKO DÔKAZ TOHOŽE SME TÚTO LISTINU PODPÍSALI 
VLASTNOU RUKOU...“
Niekoľko poznámok k problematike autentifikácie dekrétov 
k vyznamenaniam Ozbrojených síl Slovenskej republiky

IGOR GRAUS

GRAUS, I.: “In witness of having signed this document with our own hand...”
Several notes on the topic of authentication of warrants to honours of the Armed Forces of the 
Slovak Republic. Vojenská história, 4, 24, 2020, pp 7-25, Bratislava.
In the phaleristic understanding, the warrants of appointment form an integral part of the ho-
nours (wearable and non-transferable merit awards). Based on a brief overview of both histo-
rical and contemporary practice abroad and home, the author demonstrates that the warrants 
have always been signed in own hand of the person awarding the honours and stamped by their 
official stamp, since that is the only way how they became valid and efficient for legal actions. 
The only known exception is represented by the warrants of appointment of some of the ho-
nours of the Armed Forces of the Slovak Republic, which are not signed or stamped and the 
name of the person awarding the honours is also missing, being replaced by their function with 
the “v.r.” abbreviation  (“vlastnou rukou” - “manu propria”, “m.p.” - “in one’s own hand”). The 
author points out to the formal mistakes of these warrants, questioning the arguments why the 
warrants cannot be signed and at the same time submitting a proposal how to solve this issue.
Keywords: Armed Forces of the Slovak Republic. Phaleristics. Awards. Warrant of appo-
intment.

Uvedená formulácia z udeľovacieho dekrétu najstaršieho vojenského záslužného vyzna-
menania, francúzskeho Radu Svätého Ľudovíta z roku 1693, iba doslovne citovala staršie 
dekréty vydané pri príležitosti prepožičania insígnií Radu Svätého Michala z roku 1469. 
Rovnaká formulácia doplnená o slová „... a spečatili naším erbom1 a nechali sme ju spolu-
podpísať našemu štátnemu ministrovi spravujúcemu rezort vojny“ sa objavovala aj v his-
toricky mladšom období. Rovnaké alebo podobné formulácie však rozhodne neboli fran-
cúzskou špecialitou, ale  objavovali sa na dekrétoch vyznamenaní vo všetkých ostatných 
štátoch sveta a ak aj na nich nebolo doslovne uvedené, že dekrét je podpísaný vlastnou rukou 
osoby udeľujúcej vyznamenanie a spečatený jeho úradnou pečaťou (prípadne pečiatkou), 
vlastnoručný podpis a pečať vždy tvorili jeho neoddeliteľnú súčasť. Vlastnoručné podpisy 
a pečate ale štandardnú súčasť dekrétov tohto typu tvoria aj dnes a jedinú nám známu vý-
nimku predstavujú udeľovacie dekréty niektorých vyznamenaní Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky. 

Uvedená skutočnosť je zarážajúca, pretože udeľovacie dekréty k vyznamenaniam sú  listi-
nami vydanými ústredným orgánom štátnej správy a sú právne rovnocenné s vysvedčeniami 
o maturitnej skúške, školskými, univerzitnými alebo inými akademickými diplomami vy-
danými verejnou inštitúciou, rodnými, sobášnymi a úmrtnými listami, výpismi z obchodné-
ho registra, osvedčeniami o štátnom občianstve a inými písomnými svedectvami úradného 
charakteru.  Vzhľadom na svoj špecifický charakter verejných listín sa však kvôli absencii 
zásadných formálnych náležitostí dostávajú do polohy bezcenných písomností nespôsobilých 
1 Čiže pečaťou s erbom.
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na právne úkony. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime veľmi stručne načrtnúť historickú 
genézu dekrétov k vyznamenaniam vo všeobecnosti s uvedením niekoľkých príkladov sú-
časnej praxe v rôznych typoch štátnych zriadení, ozrejmíme  historický vývoj podoby dekré-
tov k vyznamenaniam na našom území počas trvania a po rozpade habsburskej monarchie 
a tiež poukážeme na základné diplomatické a právne nedostatky súčasných slovenských vo-
jenských udeľovacích dekrétov s návrhmi riešenia na odstránenie tohoto nežiadúceho stavu.

Na počiatku existencie vyznamenaní vo faleristickom ponímaní (t.j. nositeľných a nepre-
nosných ocenení zásluh) stáli laické rytierske rády. Z obrovského množstva rádov najrôz-
nejších kategórií ako príklad môžeme uviesť prax jedného z najprestížnejších panovníckych 
rádov, ktorý sa neskôr pretransformoval na vyznamenanie – rád Zlatého rúna z roku 1430. 
Vstup nového rytiera do rádu sprevádzalo väčšie množstvo písomností, spomedzi nich ne-
zastupiteľnú úlohu zohrávala listina suveréna (predstaveného) rádu, ktorou príslušnej osobe  
oznámil jej zvolenie za člena rádu. Zaslanie listiny sa však týkalo iba osôb, ktoré neboli 
fyzicky prítomné v mieste konania voľby. Stanovy rádu predpisovali, že v takom prípade 
pisár do osobitného protokolu zaznamená výsledky voľby a suverén následne zvolenej oso-
be po heroldovi pošle vlastnoručne podpísanú a spečatenú listinu, v ktorej mu oznámi jeho 
zvolenie a požiada ho o súhlas so vstupom do rádu. Herold mu spolu s listinou odovzdal aj 
stanovy rádu a oznámil mu termín zloženia prísahy a prevzatia insígnií.2  

V prípade zahraničných členov rádu, ktorých voľbe často predchádzali zdĺhavé diplo-
matické rokovania,3 však herold adeptovi na členstvo spolu s písomnosťami priniesol aj 
insígnie, a obrad investitúry sa konal priamo na mieste.  Uvedená prax zostala v platnosti aj 
po transformácii rádu na vyznamenanie v roku 1559, a to vrátane používania francúzskeho 
jazyka a celkovej kompozície a obsahu listiny bez ohľadu na skutočnosť, že po roku 1700 
došlo k jeho rozdeleniu a rúno slúžilo ako vyznamenanie v habsburskej monarchii aj v Špa-
nielsku. Listina teda síce nikdy nenadobudla  štandardnú podobu udeľovacieho dekrétu, ale 
plnila jeho funkciu.4  Otázka voľby a súhlasu so vstupom do rádu pritom zohrávala svoju 
rolu iba v období stredoveku, pretože predstavovala politický akt verejne proklamovaného 
spojenectva s osobnou podriadenosťou suverénovi rádu. V období novoveku však už aké-
koľvek reálne väzby tohto typu medzi suverénom a nositeľom insígnií neexistovali a stovky 
príslušníkov najvyššej aristokracie sa doslova pretekali v snahe získať insígnie radu a zvý-
šiť tak svoju vlastnú spoločenskú prestíž.5

Podobný typ písomností preferovali aj niektoré historicky staršie vyznamenania,  ktorých 
zakladatelia sa domnievali, že vytvárajú rytierske rády, a preto ich stanovy koncipovali 
s veľkým množstvom reliktov týchto inštitúcií. Namiesto dekrétu o prepožičaní insígnií 
preto používali len oznámenie o voľbe, ktorá však bola iba virtuálna, keďže nositelia in-
sígnií už netvorili reálnu spoločnosť s vlastným vnútorným životom a o insígniách (čiže 

2 Článok 50 stanov. Kritická edícia stanov publikovaná in DÜNNEBEIL, Sonja (ed.). Die Protokollbücher 
des Ordens vom Goldenen Vlies 1. Herzog Philipp der Gute 1430 – 1467. Instrumenta Herausgegeben vom 
Deutschen Historischen Institut Paris, Band 9. Stuttgart : Jan Thorbecke Verlag, 2002, s. 222-223. 
3 Podrobnejšie GRAUS, Igor.  Vzájomná výmena a spôsoby distribúcie insígnií laických rytierskych rádov 
v 15. – 16. storočí. In Vojenská história, 19, 2015, č. 3, s. 26-61. 
4 Listina obsahovala plnú titulatúru vydavateľa, oznámenie o voľbe, enumeráciu zásluh vyznamenanej osoby, 
oznámenie o prípadnej výnimke zo zloženia prísahy, určenie spôsobu prevzatia insígnie, koroboráciu, miesto 
a dátum vydania, vlastnoručný podpis a pečať.
5 Príklady takého úsilia uvádza napríklad VOKÁČOVÁ, Petra. Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých 
zemí a císařský dvůr v době vrcholného baroka. Disertační práce. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická 
fakulta, Historický ústav, 2007, s. 307-308, PREISS, Pavel. František Antonín Špork a barokní kultura 
v Čechách. Praha – Litomyšl : Paseka, 2003, s. 210-211, MIRKOVÁ, Marie. Řád zlatého rouna a rodová 
prestíž v představách Adama Matyáše z Trauttmansdorffu. In BŮŽEK, Václav – DIBELKA, Jaroslav (ed.). 
Utváření identity ve vrstvách paměti. Opera historica 15. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. České 
Budějovice : Jihočeská univerzita, 2011, s. 249-282. 
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o vyznamenaniach) rozhodoval výlučne predstavený radu v pozícii vládnuceho panovníka, 
a to iba na základe svojho vlastného uváženia. Ako príklad môžeme uviesť potvrdenie vy-
dané kancelárom francúzskeho Radu Svätého Michala v roku 1664 pre Constantina Huy-
gensa o jeho prijatí do radu, čiže o prepožičaní vyznamenania. Dokument nesie vlastno-
ručný podpis kancelára radu a pritlačenú voskovú pečať bez clony.6 Úplne rovnakú podobu 
má aj oznámenie o voľbe Fréderica de Coursebant do rovnakého radu v roku 1654, v tomto 
prípade však dokument vlastnoručne podpísal Ľudovít XIV.7 

Podobne ako suveréni panovníckych rytierskych rádov postupovali aj suveréni niekto-
rých pseudorádov (t. j. rádov bez pevnej organizačnej štruktúry a bez spoločných aktivít), 
z ktorých môžeme uviesť napríklad uhorský rád Draka z roku 1408. Jeho suverén a zároveň 
aj zakladateľ, Žigmund Luxemburský, v listine vydanej v roku 1429 v Bratislave pre litov-
ského vojvodu Witolda oznamuje akt prijatia do rádu, špecifikuje podobu insígnie a tiež 
uvádza základné ustanovenia rádových stanov. Listina je podpísaná cisárskym sekretárom 
a pronotárom Gašparom Šlikom a je na nej upevnená panovníkova majestátna  pečať.8 

Benátska republika udeľovala titul rytierov svätého Marka od druhej polovice 15. storo-
čia9 ako prejav verejnej vďaky všetkým osobám, ktoré sa významne zaslúžili o republiku 
bez ohľadu na ich pôvod a vierovyznanie a viditeľným znakom tohto rytierstva bola in-
sígnia v podobe prostej reťaze alebo ozdobnej kolany s klenotom. Písomný doklad o vyzna-
menaní mal podobu pergamenovej listiny s privesenou pečaťou, ktorou sa legalizovalo nové 
postavenie nositeľa insígnie a tieto dekréty podobne ako erbové listiny obsahovali  pod-
robné informácie o konkrétnych zásluhách nového rytiera. Do zániku nezávislosti Benátok 
koncom 18. storočia, v dôsledku francúzskych revolučných vojen a následného začlenenia 
pod habsburskú správu, insígnie radu získalo vyše 1 200 osôb a všetci vyznamenaní obdr-
žali benátskym dóžom podpísané a spečatené dekréty – naposledy sa tak stalo v roku 1792.10 

Rovnakým spôsobom postupovali aj ostatní zakladatelia najstarších vyznamenaní v po-
dobe radov. Zatiaľ čo formálna podoba udeľovacích dekrétov zostávala bezo zmien, postup-
ne sa menil ich obsah, ktorý sa stával stručnejším. Pôvodné listiny veľký priestor venovali 
zdôvodňovaniu samotnej existencie rádu alebo radu a tiež sa zaoberali podrobnou enume-
ráciou zásluh odmenenej osoby. Uvedené dva segmenty textu listín sa postupne reduko-
vali, zjednodušovali a nakoniec z listín zvyčajne vypadli úplne a naďalej už zostávali iba 
súčasťou stanov rádu alebo vyznamenania. V  prípade štandardných vyznamenaní sa už 
tiež neuvádzali podrobnosti o vzniku vyznamenaní s odvolávkami na svojich historických, 
často neexistujúcich predchodcov, pretože aj  tie obsahovali preambuly stanov. Postupným 
vývojom sa dospelo do stavu, keď listina obsahovala záhlavie  s uvedením zriaďovateľa vy-
znamenania (panovník, štát, rezort alebo predstavený rezortu či iná právnická alebo fyzická 
osoba), údaj o prepožičaní alebo udelení konkrétneho vyznamenania s uvedením stručného 
6 Dokument publikovaný In SANDERS, George, P. Ridderorden en onderscheidingen in Paleis Het Loo.  
De internatonale colletie van het  Museum van  de Kanselarij der nederlandse Orden. Apeldoorn : Paleis Het 
Loo National Museum, 2008, s. 93. 
7 Dokument publikovaný In DUCOURTIAL, Pierre – PASQUIER, Isabelle (ed.). De l´ Ordre de Saint Michel 
á la Légion d´ honneur. 5e centenaire de la creation a Amboise de l´ Ordre de Saint-Michel. Amboise : b.v., 
1970, s. 62.
8 Text listiny publikoval napríklad MILLER, F. (ed.) Acta litteraria Musei Nationalis Hungarici. Tomus I., 
Budae 1818, s. 184-189. 
9 CASINI, M. Gli ordini cavallereschi a Venezia  fra quattro e seicento: problemi e ipotesi di ricerca. In Atti 
dell´ Instituto Veneto di Scienze, Lettere et Arti. Tomo CLVI (1997 – 1998) – Classe di scienze morali, lettere 
et arti. Venezia : Instituto Veneto di Scienze, Lettere et Arti, 1998, s. 180-181.
10 Posledné prepožičanie insígnií sa konalo v roku 1792. Všetky zachované dekréty publikoval PAZZI, 
Piero. I cavalieri di San Marco. Storia documentata dei cavalieri di San Marco unico ordine equestre 
della Repubblica di Venezia e considerazioni sulle loro insegne. Archivum historicum diocesanum. Kotor : 
Stabilimento tipografico dell´ Abbazia di San Giorgio, Cathari, 2008. 
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dôvodu takého konania (iba u niektorých vyznamenaní), mena (spolu s titulmi, prípadne 
aj funkciou) vyznamenanej osoby, dátum vydania listiny, pečate (pečiatky) zriaďovateľa 
vyznamenania, mena a vlastnoručného podpisu zriaďovateľa alebo osoby udeľujúcej vy-
znamenanie v mene zriaďovateľa alebo mena a podpisu poverenej osoby zastupujúcej osobu 
konajúcu v mene zriaďovateľa, prípadne aj mena a podpisu kontrasignujúcej osoby (kance-
lár, tajomník, minister a podobne). Presne rovnaké náležitosti majú listiny o udelení vyzna-
menania aj dnes. Tieto listiny pritom označujeme zásadne ako dekréty o prepožičaní alebo 
udelení vyznamenania, prípadne ako udeľovacie dekréty. Slovenská faleristika nepoužíva 
slovo diplom, pretože diplom predstavuje osobitný typ nefaleristického vyznamenania11 
a mohlo by dôjsť k ich nežiadúcej zámene.   

V predchádzajúcich riadkoch sme viackrát použili slovo listina. Diplomatika, čiže po-
mocná  historická veda zaoberajúca sa písomnosťami, listiny definuje ako  „písomné svedec-
tvá o právnych pokonaniach (počinoch, aktoch), zachovávajúce určité formálne náležitosti, 
ktoré im dodávajú právnu silu a záväznosť“.12  Samotné listiny možno klasifikovať podľa 
viacerých kritérií, pre naše účely je však najdôležitejšie hľadisko originality, ktoré listiny  
člení na čistopisy (originály) a kópie. Za originálnu listinu s právnou silou svedectva o vy-
konanom akte sa však považuje iba také vyhotovenie, ktoré má všetky formálne náležitos-
ti – musí obsahovať meno a funkciu vydavateľa, uvedenie samotného svedectva o úkone, 
dátum vydania a predovšetkým pečať a podpis vydavateľa. V prípade absencie posledných 
dvoch náležitostí sa listina nepovažuje za originál, ale za kópiu, ktorá nemá dôkazovú moc 
a z hľadiska právnej sily nikdy nemôže nahradiť originál. Z obsahového hľadiska patrí 
dekrét k udelenému vyznamenaniu medzi tzv. litterae collationales, čiže je jedným z troch 
druhov osobitných typov privilégií (udelenie práv, majetkov alebo hodností) a aj preto je 
právoplatný iba v prípade, ak je originálom a nie kópiou.13  

Z právneho hľadiska má udeľovací dekrét charakter verejnej listiny. Aj keď v súčasnom 
slovenskom právnom poriadku tento pojem nie je definovaný, bežne ho používajú viaceré 
právne normy. Za verejnú listinu sa pritom považuje listina (písomný dokument), na ktorom 
je odtlačok pečiatky slovenského orgánu, resp. úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej 
osoby.14 V tejto súvislosti je však opätovne potrebné uviesť, že absencia uvedených dvoch 
atribútov (pečiatka a podpis) akejkoľvek listine odoberá jej autenticitu a právnu záväznosť 

– listina bez pečiatky a podpisu sa nepovažuje za originál, ale iba za koncept. V súvislosti 
s vyznamenaniami môžeme teda zjednodušene povedať, že tak ako vyznamenanie nemôže 
existovať bez dekrétu, nemôže existovať dekrét bez autentického podpisu a pečate.

Pre ilustráciu uvedenej zásady priblížime spôsoby autentifikácie udeľovacích dekrétov 
na niekoľkých príkladoch z histórie, ale aj súčasnej praxe. Nemá zmysel uvádzať súčasnú 
alebo historickú prax v tých štátoch (vrátane krajín tzv. tretieho sveta),15 v ktorých dekréty 
11 Podobné stanoviska zaujíma aj česká faleristika. GROWKA, Květoslav. Písemné prameny faleristiky.  
In HANZAL, Jiří – ŠEFČÍK, Ondřej (ed.). Sršatý Prajz. Erich Šefčík (1945 – 2004). Sborník k nedožitým 65. 
narozeninám historika a archiváře. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 140-141.
12 LEHOTSKÁ, Darina. Základné diplomatické kategórie. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského, 1988, s. 83.
13 Tamže, s. 90-91, 105.
14 https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-pravo/Overovanie- listin 
15 Za všetky môžeme uviesť jediný príklad – v roku 1765 po skončení sedemročnej vojny, keď sa bojovalo 
aj v kolóniách, generálny guvernér Haiti založil vyznamenanie pre slobodných otrokov, ktorí sa vyznamenali 
v bojoch. K medailám sa prikladal aj dekrét o ich udelení. Po úspešnom dovŕšení aktivít vzbúrených otrokov 
v bojoch o svoju slobodu a nezávislosť krajiny bývalý otrok a neskorší haitský kráľ Henri Christophe v roku 
1811 založil vojenský Rad Svätého Henricha. Udeľovacie dekréty podpisoval panovník a kontrasignoval 
ich minister vojny a námorníctva. Dekréty sa zhodnoverňovali pečaťou radu. Stanovy medaily, článok 14. 
Publikované In ETIENNE, Francis. Les décorations Haitiennes á travers l´ histoire. Port-au-Prince : Collection 
du Tricinqantenaire de la République d´ Haiti, 1954, s. 19. Stanovy radu, článok 9, tamže na s. 29.
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k vyznamenaniam obsahujú všetky formálne náležitosti, pretože len ich zoznam by mal po-
dobu  obsahu atlasu sveta. Preto uvedieme iba reprezentatívnu vzorku, čiže zopár typických 
príkladov v štátnych zriadeniach rôzneho typu. 

Keďže moderné vyznamenania ako prvé vznikli vo Francúzsku a francúzska faleristická 
prax sa stala všeobecne prijímaným vzorom, celkom prirodzene svoju pozornosť prioritne 
zameriame práve na ňu. 

V období Veľkej francúzskej revolúcie v roku 1791 Národné zhromaždenie zrušilo všetky 
kráľovské vyznamenania s výnimkou Radu Svätého Ľudovíta,16 toto vojenské vyznamena-
nie však Konvent zrušil už v nasledujúcom roku.17 Potreba vyznamenávania predovšetkým 
vojakov bola ale natoľko aktuálna, že štandardné rady nadradili tzv. čestné zbrane. Ich po-
čiatky siahajú už do roku 1790, keď Národné zhromaždenie určilo pre dobyvateľov Bastily 
čestnú zbraň (pušku) s pripevnenou tabuľkou s menom vyznamenaného.   

Od roku 1797 čestné zbrane v Napoleonovej talianskej armáde predstavovali osobitný 
druh vojenského vyznamenania a mali podobu honosných chladných zbraní s pozláteným 
oslavným nápisom na čepeli a s uvedením mena vyznamenaného. Nositeľ čestnej zbrane 
mal okrem toho nárok na dvojnásobný žold. Od roku 1799 Napoleon vo funkcii prvého kon-
zula čestné zbrane povýšil na národné vyznamenania a odvtedy sa okrem šablí udeľovali aj 
pušky, muškety, karabíny, bubenícke paličky, trúbky, granáty (a neskôr aj sekery),18 pričom 
všetky boli opatrené kovovým štítkom s vyrytým textom potvrdzujúcim udelenie zbrane 
s uvedením mena, hodnosti a vojenskej jednotky vyznamenaného, ako aj skutku, za ktorý sa 
zbraň udelila. Veliaci generáli boli povinní na druhý deň po bitke, v dôsledku ktorej vznikli 
nároky na vyznamenanie, vydať dekréty o udelení vyznamenania.19  Od roku 1801 už tieto 
dekréty  spoločne podpisoval prvý konzul (Napoleon Bonaparte) s ministrom vojny (gene-
rál Louis Alexandre Berthier, podpísaný ako  knieža z Neuchâtelu) a štátnym tajomníkom 
(Hugues Maret). Všetky dekréty boli zároveň spečatené.20

Od roku 1804 čestné zbrane nahradil Rad Čestnej légie. Prepožičanie jeho insígnií dodnes 
predstavuje zložitý administratívny proces, na konci ktorého stojí udeľovací dekrét, napriek 
tomu, že prepožičanie vyznamenania je oficiálne zverejnené v úradnom vestníku.21 

Hoci od prvopočiatku mal tento rad všeobecno záslužný charakter, vždy sa vo väčšom 
počte prepožičiaval vojakom než civilným osobám a táto prax pretrvávala donedávna.22  
16 Décret de ľ Assemble Nationale du 30. juillet 1791. Chalons : Chez Definteville – Bouchard, Imprimeur du 
Département de la Marne, 1791.
17 Décret de la Convention Nationale du 15. octobre 1792, ľ an 1er de la République Francaise. Suppression 
de la Croix de Saint-Louis, comme décoration militaire. Paris : De ľ imprimerie nationale exécutive du Louvre, 
1792.
18 V prípade granátu a sekery nešlo o reálnu zbraň, ale o štylizované kovové odznaky. 
19 Texty nariadení publikované In WÄCHTLER, Rainer. Die Königlich Sächsischen Mitglieder der Ehrenle-
gion (1807 - 1813). Chemnitz : Selbstverlag, Druckerei Dämmig, 2002, na  s. 9-10, 13-15.
20 Kol.: Ordres de chevalerie et récompenses nationales. Paris : Administration  des monnaies et médailles, 
1956, položka č. 635 - 636 na s. 194-195, položka č. 637 na s. 195, položka č. 659 na s. 199.
21 Code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite – Dernière modifica-
tion. Article R33. Dostupné na https://www.legifrance.gouv.fr
22 Po založení radu sa jeho insígnie prepožičali 6 105 vojakom a ani jednej občianskej osobe, v roku 1814 bol 
pomer 29 884/863, v roku 1848 – 47 122/12638, v roku 1870 – 56 545/21 600, v roku 1895 – 30 322/12 441, 
v roku 1914 – 31 404/18 663, v roku 1921 -70 201/24 434, v roku 1937 – 135 376/60 770. DANIEL, Jean. 
La légion d´ honneur. Condé - sur – Noireau : Édition Charles Corlet, 2002, s. 124. Podobná disproporcia 
panovala donedávna. Pomer zmenil prezidentský dekrét z roku 2018, ktorý na obdobie rokov 2018 – 2020 
stanovil limit 2 920 vyznamenaní, z toho 1 100 pre vojakov, 1 500 pre nevojakov a 320 pre cudzincov. 
Uvedený dekrét zároveň znížil celkový ročný limit udeľovaných radov v prípade nevojakov o 50 %, vojakov 
o 10 % a cudzincov o jednu štvrtinu. Décret no 2018-26 du 19 janvier 2018 fixant les contingents de croix de la 
Légion d’honneur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Journal officiel de la République 
Francaise, 21.1.2018. Dostupné na https://www.legifrance.gouv.fr
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Jeho recipientmi však neboli a nie sú iba Francúzi, ale aj vojaci zo spojeneckých armád. 
Prepožičanie vyznamenania malo svoje administratívne postupy, na začiatku ktorých stála 
tzv. nominácia. Tá v praxi predstavovala cisársky dekrét s opisom konkrétneho vojenského 
skutku. Nasledovala notifikácia, prostredníctvom ktorej náčelník generálneho štábu na pred-
tlačenom formulári,  doplnenom vlastnoručným podpisom, vojakovi oznámil jeho vyzname-
nanie a k oznámeniu bola priložená červená stužka radu. Samotnú insígniu vyznamenaný 
obdržal spolu s dekrétom k vyznamenaniu, ktorý bol podpísaný veľkým kancelárom radu.23  

Dekrét aj v súčasnosti vydáva kancelária radu, jeho vydanie sprevádza povinnosť úhrady 
správneho poplatku, diferencovaného podľa triedy prepožičaného vyznamenania.24 Dekrét 
okrem štandardných údajov (záhlavie, oznam o prepožičaní radu, mena, dátumu a mies-
ta narodenia vyznamenaného, jeho zamestnania) obsahuje vlastnoručný podpis prezidenta 
Francúzskej republiky a vytlačený podpis veľkého kancelára radu. Ďalší vlastnoručný pod-
pis spolu s registračnými údajmi  na dekrét pridáva úradník kancelárie radu zodpovedný za 
jeho vydanie. Na dekréte je tiež umiestnená suchá pečať.25 Aj keď je prepožičanie insígnií 
radu limitované,26 kancelária ročne vystaví cca 3 000 dekrétov Radu Čestnej légie a ďalších 
približne 5 000 dekrétov Radu Zásluh.27 Dekrét tohto radu je až na nižšiu výšku správnych 
poplatkov,28 grafickú výzdobu a názov vyznamenania totožný s dekrétom Radu Čestnej 
légie, rovnaké sú aj tri podpisy a pečať.29 

Najvyšším francúzskym vojenským vyznamenaním je od roku 1852 Vojenská medaila, 
ktorá je prioritne určená na vyznamenávanie poddôstojníkov a vojakov. Hoci nie je radom, 
má veľmi vysoký kredit a na potvrdenie týchto slov môžeme uviesť že významný francúz-
sky generál a neskorší prezident Charles de Gaulle síce počas svojho života získal až 91 rôz-
nych vyznamenaní, Vojenskú medailu však nezískal nikdy.30 Medailu spravuje  kancelária 
Radu Čestnej légie a z toho vyplýva aj vydávanie príslušných dekrétov, ktorých sa ročne 
vystavuje okolo 3 000 kusov. Medaila sa udeľuje prezidentom republiky na návrh ministra 
obrany. Písomnosti týkajúce sa nominácií ako aj udeľovania vyznamenania sú podpísané 
premiérom a prípadne aj ďalším ministrom, samotnou realizáciou je poverený veľký kan-
celár Radu Čestnej légie.31 V minulosti vydaniu dekrétu predchádzalo oficiálne oznáme-
nie o udelení vyznamenania vlastnoručne podpísané ministrom vojny,32 v súčasnosti však 
oznámenie o udelení vyznamenania supluje publikovanie mena vyznamenaného v úradnom 
vestníku, čo však nemá žiadny vplyv na vydanie udeľovacieho dekrétu. 
23 WÄCHTLER, Rainer. Die Königlich, c. d., s. 57-58. 
24 Aktuálne je to 50, 75, 100, 150 a 200 €.
25 ANDRÉ, Michel. L´ admission dans les grands ordres de chevalerie aujourd´hui. Jonquiéres : Michel André, 
1981, s. 50.
26 Insígnie radu môže mať súčasne iba 75 veľkokrížnikov, 250 veľkodôstojníkov, 1 250 komandérov,  
10 000 dôstojníkov a 113 425 rytierov. Uvedené počty zahŕňajú všetkých žijúcich nositeľov insígnií tohto 
vyznamenania. Code de la Légion, c. d., Article R 7.
27 Rad Zásluh bol založený v roku 1963 a nahradil až 16 dovtedy existujúcich rezortných a bývalých koloniál-
nych záslužných radov. DUCOURTIAL, Claude. Ordre national de mérite. Paris : Éditions Lavauzelle, 2000, 
s. 87-108. 
28 V súčasnosti je to 30, 50, 70, 100, 150 €.
29 ANDRÉ, Michel. L´ admission, c. d., s. 136.
30 K vyznamenaniam generála De Gaulla podrobnejšie In CHEFDEBIEN, Anne de – DUTHEIL, Tom – 
TROUPLIN, Vladimir (ed.). Une certaine iedée de la France... et du Monde. Charles de Gaulle á travers ses 
décorations.  Bruxelles : Peter Lang, 2019.
31 Code de la Légion, c. d., Article R143, R144.
32 CARDONA, Cyrille. Les brevets des médailles commémoratives militaires du Second Empire. Chambourg 

- sur – Indre : PBCO - Éditions, 2011, s. 152. 
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Na dekréte k vyznamenaniu sú umiestnené dva podpisy – veľkého kancelára radu a hlav-
ného sekretára, spečatený je suchou pečaťou.  Zatiaľ čo podpis veľkého kancelára je vy-
tlačený, podpis hlavného sekretára je vlastnoručný. Podpísané a spečatené dekréty sa však 
vydávajú ku všetkým existujúcim francúzskym vyznamenaniam bez ohľadu na ich zriaďo-
vateľa. 

Monacké kniežatstvo v súčasnosti na odmeňovanie zásluh používa štyri rady a päť de-
korácií, z toho štyri medaily (Medaila cti, Medaila za zásluhy o Monacký Červený kríž, 
Medaila za telesnú výchovu a šport a Medaila práce) a jednu agrafu (Agrafa za výnimočné 
služby).33 Ako rady, tak aj dekorácie sa udeľujú spolu s  dekrétom, okrem iných náležitostí 
obsahujúcim pečať, ako aj mená a vlastnoručné podpisy vládnuceho kniežaťa a príslušného 
rezortného ministra. V prípade medaily za zásluhy o Červený kríž ministra nahrádza meno 
a podpis prezidenta Monackého Červeného kríža.34 

Oproti tomu Lichtenštajnské kniežatstvo v súčasnosti disponuje iba jediným radom a je-
dinou dekoráciou v podobe medaily (Záslužná medaila Lichtensteinského kniežatstva). Obi-
dve vyznamenania (rovnako ako viaceré jubilejné medaily k panovníckym výročiam, ktoré 
sa udeľovali v minulosti) sa udeľujú spolu s dekrétom obsahujúcim okrem suchej pečate 
meno a vlastnoručný podpis štátneho sekretára (v prípade radu) alebo meno a podpis riadi-
teľa kniežacej kancelárie (v prípade medaily).35 

Vatikán ako sídlo Svätej stolice sa nijakým zásadným spôsobom nelíši od ostatných štát-
nych útvarov ani v súvislosti s pontifikálnymi vyznamenaniami. Súčasťou procesu prepoži-
čania všetkých radov, ale aj udelenia dekorácií bolo vždy odovzdanie udeľovacieho dekré-
tu vyznamenanej osobe. Jedinú odlišnosť dodnes predstavuje veľká variabilita výtvarnej 
podoby dekrétov. Nejde pritom iba o ich obmeny počas pontifikátov jednotlivých pápežov, 
ale v rámci každého z nich aj variovanie dekrétov toho istého vyznamenania, a to predo-
všetkým podľa dôležitosti  a spoločenského postavenia vyznamenanej osoby. Zásadný a ne-
menný prvok pritom vždy predstavuje pečať a vlastnoručný podpis – najčastejšie štátneho 
tajomníka, zriedkavejšie potom samotného pápeža.36 

Existujú však aj súkromné vyznamenania, ktorých zakladateľmi sú najrôznejšie fyzické 
alebo právnické osoby alebo združenia a organizácie najrôznejšieho typu. Za všetky na 
tomto mieste uvedieme vyznamenania exilového kráľovského rodu Bourbon a dve Sicílie. 
V roku 2002 došlo k reorganizácii vyznamenaní založených v hlbokej minulosti, a rod v sú-
časnosti disponuje štyrmi radmi a jedným rytierskym rádom, ktorý používa svoje vlastné 
vyznamenanie. Ide o Rad Svätého Januária (založený pôvodne v roku 1738), Rad Svätého 
Ferdinanda a za zásluhy (založený pôvodne v roku 1800), Rad  Františka  I. (založený pô-
vodne v roku 1829) a  Rad Svätého Juraja a zjednotenia (založený pôvodne v roku 1808). 
Nositelia insígnií všetkých tried obdržia spolu s insígniami aj dekrét o ich „nominácii“, 
ktorý je podpísaný veľmajstrom a veľkým kancelárom a je spečatený.37  V prípade vstupu 
do Svätého vojenského konštantínovského rádu svätého Juraja nový rytier obdrží rovnaký 
dekrét. Rád má aj svoje vlastné vyznamenanie – Medailu Za zásluhy zriadenú v troch stup-
33 Agrafa má podobu malého kovového odznaku, ktorá sa pripína výhradne na stuhu Medaily cti 1. stupňa. 
Má štyri stupne (celozlatá, pozlátená, strieborná, bronzová) a udeľuje sa za výnimočné skutky odvahy, odda-
nosti alebo výnimočných služieb pre kniežatstvo v občianskej a vo vojenskej sfére. GUIRAUD-DARMAIS, 
Jacques. Ordres et décorations Monegasques. Monaco : Archives de Palais Princier, 1985, s. 91.
34 Vyobrazenia tamže.  
35 RUOKONEN, Antti. For Prince and Country. Awards and Medals of Liechtenstein. b.m. : CreateSpace 
Independent Publishing Platform, 2016.
36 Veľké množstvo vyobrazení dekrétov publikované v práci HENNERESSE, Dominique. Ordres et décora-
tions du Saint - Siége. Cittá del Vaticano : Libreria editrice Vaticana, 2019. 
37 Vyobrazenia dekrétov In SPADA, Antonio Benedetto. The Orders of Chivalry of the Royal House of Bour-
bon of the Two Sicilies. Brescia : Grafo, 2003, s. 43, 87, 289, 334. 
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ňoch v roku 2002, a jej udelenie je opätovne potvrdené dekrétom s podpismi veľmajstra 
a veľkého kancelára, listina je spečatená.38   

Podobné, na miestne podmienky adaptované pravidlá vystavovania dekrétov vrátane ich 
obsahu a formálnej úpravy s podpismi a pečaťami, majú okrem ojedinelej výnimky praktic-
ky všetky štáty sveta. Zmieňovanú výnimku predstavuje Veľká Británia. 

Vo Veľkej Británii je v súvislosti s vydávaním udeľovacích dekrétov veľmi osobitná si-
tuácia. Už samotný systém vyznamenaní je tu veľmi komplikovaný v dôsledku udržovania 
historických tradícií s veľkým množstvom najrôznejších vyznamenaní, ako aj ich masovým 
udeľovaním v materskej krajine a bývalých kolóniách, a tiež s ohľadom na početné vojnové 
konflikty, ktoré boli podnetom na zriaďovanie nových vyznamenaní. Vyznamenania ozbro-
jených síl sa pritom podieľajú na systéme štátnych vyznamenaní s výsadnou rozhodovacou 
právomocou panovníka, ale zároveň existujú aj vojenské vyznamenania o ktorých panovník 
nerozhoduje a ich udeľovanie je v právomoci ministra obrany.39 Ďalšiu skupinu predstavujú 
vyznamenania, ktorých udeľovanie je vo výlučnej kompetencii panovníka a v tomto prípade 
ide o historické rady.40  

Pri udeľovaní vyznamenaní sa dodržiava historická prax, ktorá vydávanie dekrétov na-
hrádza publikovaním v úradnom vestníku – The Gazette – ktorý sa vydáva už od roku 1665. 
Klasické udeľovacie dekréty sa preto vystavujú pri radoch, zatiaľ čo pri dekoráciách iba oje-
dinele pri zvláštnych príležitostiach alebo pri dekorovaní mimoriadne významných osôb ale-
bo cudzincov. Štandardom však býva písomné vyrozumenie recipienta vyznamenania buď 
s uvedeným dátumom osobného prevzatia tohto vyznamenania alebo s dátumom uverejnenia 
vyznamenania príslušného recipienta v úradnom vestníku.41 Všetky písomnosti sú spečatené 
a podpísané, samotné dekréty pritom okrem suchej pečate zvyčajne nesú dva vlastnoručné 
podpisy – panovníka a funkcionára príslušného radu, prípadne inej oprávnenej osoby. 

Oproti tomu Kanada, ktorá má postavenie federálnej parlamentnej demokracie, je zároveň 
konštitučnou monarchiou na čele s britskou kráľovnou a tú zastupuje generálny guvernér. 
S ohľadom na britské väzby bol kanadský a britský systém vyznamenaní až do roku 1967 
veľmi podobný a tiež ako on veľmi zložitý a komplikovaný rovnako ako v Austrálii, Novom 
Zélande či Južnej Afrike. Od uvedeného roka však Kanada zaviedla svoj vlastný systém 
vyznamenaní. Základom sa stal novozriadený Rad Kanady, ku ktorému postupne pribud-
li ďalšie vyznamenania v podobe radov a dekorácií vrátane radov a dekorácií jednotlivých 
kanadských provincií. Zároveň sa prestali udeľovať britské vyznamenania, na udeľovanie 
kanadských vyznamenaní Veľká Británia stratila dosah a vládnuci panovník môže v Kanade 
udeľovať iba štyri vyznamenania.42 Všetky kanadské vyznamenania majú dvojjazyčné ude-
ľovacie dekréty s pečaťou a podpisom generálneho guvernéra alebo inej oprávnenej osoby. 

Keďže územie Slovenska bolo v minulosti začlenené do habsburskej monarchie, je na 
tomto mieste potrebné stručne opísať aj jej prax súvisiacu s existenciou udeľovacích dekré-
tov k vyznamenaniam. V habsburskej monarchii bol najvyšším vyznamenaním Rad Zlatého 
rúna, o podobe jeho listín sme sa však už zmieňovali. V poradí druhým vyznamenaním 
38 Tamže, článok 4 stanov na s. 229, vyobrazenie dekrétu na s. 208.
39 JSP 761 - Honours and Awards in the Armed Forces. Part 1: Directive Ministry of Defence (V4.0, Dec. 14) 
2014, bod 1.04, s. 1-1. Publikácia dostupná In https://www.gov.uk/government/publications
40 PHILLIPS, Hayden. Review of the Honours System. London : Cabinet Office, 2004, s. 13. 
41 Uvedený systém administratívnych opatrení pri udeľovaní vyznamenaní je podrobne zdokumentovaný pri 
vyznamenaniach z obdobia 1. svetovej vojny v práci WILLIAMSON, Howard. The Great War Medal Collec-
tors Companion. Harwich : Anne Williamson, 2011. 
42 Je to Rad Zásluh zriadený v roku 1902, Kráľovská viktoriánska reťaz zriadená v rovnakom roku, Kráľovský 
viktoriánsky rad zriadený v roku 1896 a Kráľovská viktoriánska medaila. Všetky vyznamenania sa udeľujú 
s dekrétmi so suchou pečaťou  a podpisom panovníka a/alebo úradníka príslušného radu McCREERY, 
Christopher. The Canadian honours system. Toronto : Dundurn, 2015, s. 312. 
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monarchie bol Vojenský rad Márie Terézie, založený v roku 1757. Hoci podobu udeľovacích 
dekrétov stanovy bližšie nešpecifikovali  a hovoria iba o  „promočnom patente“, v praxi 
zachovávali formálnu podobu listín Radu Zlatého rúna. Aj v tomto prípade teda šlo o pod-
písané pergamenové listiny s privesenou pečaťou, v ktorých panovník vyznamenanej osobe 
oznamoval, že ho za príslušné zásluhy prijíma za  „člena radu“.43  

Hoci aj Mária Terézia, zakladateľka najvyššieho uhorského vyznamenania, Radu Sväté-
ho Štefana z roku 1764, sa domnievala, že obnovuje (predtým nikdy neexistujúci) rytiersky 
rád a jeho stanovy túto skutočnosť plne reflektovali početnými reliktmi, udeľovacie dekréty 
už mali odlišnú a navyše rôznorodejšiu podobu. Zatiaľ čo nositelia veľkokríža spolu s in-
sígniou obdržali listinu v knižnej forme s privesenou pečaťou, nositelia dvoch nižších tried 
sa museli uspokojiť so štandardnou listinou, podobnou listine Vojenského radu Márie Te-
rézie. Rozdielne však bolo jej spečatenie – zatiaľ čo na listine pre komandérov bola pečať 
privesená na šnúre, na listine pre rytierov bola iba pritlačená. Všetky listiny však niesli tri 
vlastnoručné podpisy veľmajstra (panovníka), kancelára a pisára radu.44  

Aj ďalšie dve habsburské vyznamenania (Rad Leopolda z roku 1808 a Rad Železnej ko-
runy z roku 1816) mali rovnakú podobu dekrétov,45  zatiaľ čo Rad Františka Jozefa z roku 
1849 dekréty zjednodušil na „listinu opatrenú našim podpisom a vyhotovenú kancelárom 
radu“.46 Podpísanými a spečatenými dekrétmi disponovali aj habsburské dámske rady47 
a takmer všetky dekorácie.

Zatiaľ čo rady mali vizuálne honosné dekréty v podobe pergamenových listín alebo kníh 
s privesenou či pritlačenou pečaťou, dekréty pre dekorácie (medaily, kríže a odznaky) boli 
omnoho jednoduchšie – pohybovali sa od štandardných dekrétov až po malé preukazy, ktoré 
sa nosili v osobnej známke vojaka. Na tomto mieste sa však nimi nebudeme zaoberať pre 
ich prílišnú rôznorodosť. Stačí ak vo všeobecnosti uvedieme, že dekrét bol neoddeliteľnou 
súčasťou takmer všetkých historicky mladších vyznamenaní v podobe dekorácií, a to na-
príklad aj v prípade Karolovho vojenského kríža – vyznamenania zriadeného v roku 1916 
pre všetkých vojakov, ktorí slúžili na fronte minimálne počas troch mesiacov. Pretože bolo 
vyznamenaných okolo jedného milióna vojakov, výtvarná podoba dekrétov variovala od  
štandardnej podoby listiny až po preukaz, ktorý tiež nemal jednotnú podobu, pretože každá 
jednotka si preukazy vyhotovovala alebo zabezpečovala samostatne. Štandardom však aj 
v tomto prípade bolo uvedenie vydavateľa (napríklad príslušný strelecký pluk), meno a hod-
nosť vyznamenaného, jeho organizačné začlenenie do jednotky (resp. aj služobné zaradenie 
v rámci nej), pečiatka a podpis veliaceho dôstojníka.48 

Prax udeľovania vyznamenaní spolu s dekrétmi však nezanikla ani po rozpade monarchie 
a dialo sa tak vo všetkých novovytvorených štátoch. Prvé snahy o založenie českosloven-
ských vyznamenaní sa objavili už počas prvej svetovej vojny, teda v čase, kedy Českoslo-
43 Článok 33 stanov. Statuten des löblichen Militärischen Maria Theresia Ordens. Wien : Johann Thomas 
Trattner, 1759.
44 Článok 30 stanov. Statuta des vortreflichen Ritter - Ordens des heiligen Stephani ersten aposlolischen 
Königes. Wienn : Gedruckt bey Joseph Kurtzböcken, Universitäts - Buchdruckern, 1764, s. 29-30.
45 § 15 stanov. Statuten für den erhabenen Österreichisch-Kaiserlichen Leopolds-Orden. Wien : Aus der ka-
iserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerey, 1808, § 15 stanov. Statuten für den Oesterreichisch-Kaiserli-
chen Orden der eisernen Krone. Wien : s. n., 1816.
46 § 11 stanov. Statuten für den kaiserlich Österreichischen Franz Joseph-Orden. Wien : s. n., 1850. 
47 Stanovy Radu Otrokýň cnosti z roku 1662 žiadnu zmienku o dekréte neobsahovali, ale stanovy Radu 
Hviezdového kríža z roku 1668 a Radu Alžbety z roku 1898 už áno. HÜBSCH, Friedrich Ernst (ed.). Stern-
kreuz-Orden. Geschichte und Statuten des Sternkreuz-Orden. Wien 1915, článok 9 stanov na s. 17, Statuten für 
den Elisabeth – Orden und die demselben Affiliirte Elisabeth – Medaille. Wien : s. n., 1898, článok 11.
48 Vyobrazenia In ORTNER, Christian, M. – LUDWIGSTORFF, Georg. Austrian Orders and Decorations. 
Part II, Volume 2: The Imperial - Royal official Decorations up to 1918. Wien : Militaria Verlag, 2019,  s. 261. 
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venská republika ešte vôbec neexistovala. Bolo to v prostredí légií v Rusku, pretože práve 
v nich bola aktuálna potreba vyznamenávania inými, než ruskými vyznamenaniami.49 Po 
dvoch starších nerealizovaných projektoch v júli 1918 vznikol Rad Za slobodu, ktorý sa 
o tri mesiace neskôr transformoval na Medailu Jána Žižku z Trocnova. Z iniciatívy Milana 
Rastislava Štefánika v októbri 1918 vznikol Rad Sokola, obidve vyznamenania však Ná-
rodné zhromaždenie Československej republiky zrušilo v decembri 1918. Pretože sa toto 
opatrenie v praxi ukázalo ako veľmi nevhodné, nápravu o dva roky neskôr vykonala nová 
právna úprava, ktorá legalizovala niektoré staršie  domáce a zahraničné vyznamenania 
a umožňovala aj zakladanie nových.50  Pre naše účely je však dôležitá skutočnosť, že všet-
ky tieto vyznamenania mali svoje udeľovacie dekréty. Líšili sa veľkosťou, dizajnom, ako 
aj obsahom textov, ale všetky mali niečo spoločné – boli spečatené (odtlačkom pečiatky 
alebo suchou pečaťou) a boli podpísané (vlastnoručne, tlačou alebo odtlačkom podpisovej 
pečiatky).51 

Uvedená prax vydávania podpísaných a spečatených dekrétov sa neprestala uplatňovať 
ani počas druhej svetovej vojny, či to už bolo v prostredí exilovej vlády v Londýne, alebo 
vlády vojnovej Slovenskej republiky v Bratislave, a pokračovala nielen v obnovenej 
republike po skončení vojny, ale aj po nástupe komunistov k moci, kedy sa v československej 
aplikovanej faleristike pod negatívnym sovietskym vplyvom do štandardnej praxe dostali  
mnohé nevhodné, nežiadúce a dokonca nezmyselné „inovácie“. V súvislosti s dekrétmi 
jediným rozdielom oproti minulosti pritom bolo (ale iba v prípade niektorých vyznamenaní) 
vydávanie preukazov,  potvrdzujúcich oprávnenosť nosenia vyznamenaní príslušnou 
osobou, ktoré bolo v jednom období dokonca v rozpore s platnou legislatívou.52 

Po páde komunizmu v roku 1989 a tiež po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 došlo 
k vzniku nových sústav štátnych a rezortných vyznamenaní spolu s príslušnými a formál-
ne správnymi dekrétmi. Ako sme už uviedli v úvode, jedinú nám známu výnimku z tohto 
samozrejmého štandardu v súčasnosti predstavujú dekréty k vyznamenaniam Ozbrojených 
síl  Slovenskej republiky. Tie buď nie sú spečatené alebo nenesú podpis osoby udeľujúcej 
vyznamenanie, pričom niektoré dekréty dokonca neobsahujú ani jeden z týchto dvoch uve-
dených prvkov hodnovernosti.53 Všetko zdanlivo zastrešuje skratka v. r. (vlastnou rukou) 
uvedená za funkciou, nie však za menom (sic!) vydavateľa, pričom toto meno na dekréte 
vôbec nie je uvedené. Oficiálny dôvod na absenciu základných atribútov listiny neexistuje, 
v praxi sa však na obhajobu takého konania používa viacero argumentov – od zaneprázd-
nenosti, príliš veľkého množstva potrebných podpisov, chýbajúcej pečiatky, vety,  že „to 
už bolo publikované v rozkaze“ až po príliš komplikovaný proces obehu vyznamenaní 
a dekrétov od ich vyskladnenia po udelenie. Skúsme sa preto teraz pozrieť na jednotlivé 
argumenty podrobnejšie. 

Jedným z nich je zaneprázdnenosť osôb udeľujúcich vyznamenania, ktoré popri svojej 
štandardnej práci nemajú priestor na podpisovanie väčšieho množstva dekrétov. Aj keď 
uznávame ich viac-menej štandardne zvýšenú pracovnú záťaž, ktorá je však dnes všeobec-

49 Rad Svätováclavskej koruny z roku 1915 a Husitský kríž z roku 1917.
50 Podrobnejšie GRAUS, Igor. Generál  Milan Rastislav Štefánik a faleristika. In HRONSKÝ, Marián – 
ČAPLOVIČ, Milostav (ed.). Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat.  Zborník príspevkov 
a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4.-5. mája 1999. Bratislava 1999, s. 218-236.
51 V prípade dekrétu Medaily víťazstva z roku 1920 boli na dekréte podpisy prezidenta Masaryka vytlačené 
a podpisy ministra obrany mali podobu odtlačku podpisovej pečiatky. 
52 K problematike dekrétov podrobnejšie In GROWKA, Květoslav. Dekrety československých státních vyzna-
menání (1918 - 1989). SIGNUM, 6, 2013, č. 4, s. 161-166.
53 Viacero dekrétov bez podpisu a pečate je autorovi známych z autopsie,  vyobrazenia niektorých dekrétov 
bez formálnych náležitostí publikované In MARCINKO, Ján. Slovenské insígnie. Košice 2010, s. 128, 147. 
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ným štandardom, je na mieste pripomenúť niektoré momenty z histórie, kedy sa diali sku-
točne prevratné udalosti a napriek tomu zostal čas aj na podpisovanie dekrétov. Na mysli 
máme napríklad obdobie veľkej francúzskej revolúcie z roku 1789. Odborníkom je známy 
dekrét k Medaile dobyvateľa Bastily,54 udelený spolu s príslušnou medailou Francoisovi 
Langlerovi 12. septembra 1789 (čiže dva mesiace po udalosti) poslancom generálnych sta-
vov  Jeanom – Sylvainom Baillym a zároveň veliacim generálom du Motierom, markízom 
de La Fayette (neskôr Lafayette). Obidvaja na dekrét umiestnili svoje vlastnoručné podpisy 
a nechýbala ani vosková pritlačená pečať bez clony.55  Ďalší dekrét z júna 1790 pre občana 
Bechanda už nie je iba jednoduchou tlačou na papieri, ale ide o honosné vyhotovenie na 
pergamene. Ani v tomto prípade nechýba vlastnoručný podpis predsedu Národného zhro-
maždenia, päť ďalších podpisov a vosková pečať.56 Samozrejme, nezostalo pri týchto dvoch 
dekrétoch, vydávali sa a podpisovali ku každému udelenému vyznamenaniu.

V období prvej svetovej vojny sa v Nemecku udelilo 218 000 Železných krížov 1. triedy, 
5 196 000 krížov 2. triedy a 13 000 krížov 2. triedy s modulom na osobitnej bielo-čiernej 
stuhe.57 Ani jedno z takmer šiestich miliónov vyznamenaní nebolo udelené bez podpísa-
ného a spečateného dekrétu v akejkoľvek formálnej podobe.  Osobitne vydané písomné 
doklady o udelení vyznamenania (nemáme pritom na mysli samotné rozkazy obsahujúce 
údaje o udelení vyznamenaní) teda nechýbali ani v poľných podmienkach. Samozrejme, 
nemali vždy podobu výtvarne prepracovaných grafických listov, ale často iba predtlače-
ných formulárov či dokonca malých lístkov písaných na písacom stroji alebo rukou s uve-
deným miestom vydania „v poli“. Ani v  takých prípadoch však nikdy nechýbala pečiatka 
a podpis.58 Rovnako sa postupovalo aj v zákopoch 2. svetovej vojny, a to nielen na nemec-
kej strane.

Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že  keď v roku 1857 francúzsky cisár Napoleon III. 
založil Svätohelenskú medailu pre veteránov napoleonských vojen, divízny generál Anne 

- Charles Lebrun, vojvoda de Plaisance59 z titulu svojej funkcie veľkého kancelára Radu 
Čestnej légie v čase od 1. septembra 1857, keď sa medaila začala udeľovať až do jeho smrti 
22. 7. 1859 (čiže iba za 23 mesiacov) autorizoval neuveriteľných 395 200 dekrétov k tomuto 
vyznamenaniu.60 Pre spravodlivosť je však potrebné uviesť, že namiesto pera alebo brka 
používal podpisovú pečiatku, a autenticitu dokumentu zvyšovala suchá pečať, ktorej po-

54 O Bastilu sa však vôbec nebojovalo, v skutočnosti sa jej guvernér spolu s posádkou vzdal po niekoľkých 
hodinách obliehania. SOUYRIS – ROLLAND, André. Histoire des distinctions et récompenses nationales. 
Tome 1. Arcueil : Public réalisations PRÉVAL, 1986, s. 32. Rovnaká revolučná legenda sa vytvorila aj o dobytí 
Zimného paláca v roku 1917 v Rusku. FIGES, Orlando. Revolučné Rusko 1891 - 1991. b.m. : Premedia, 2015, 
s. 124. 
55 Ordres et décorations civiles et militaires francaises. Collection André Souyris - Rolland. Auction Art. Rémy 
Le Fur et associés, Aiolfi et Partners G.b.r.. Vente aux enchéres Hotel Drouot - salle 8, Paris, 15. novembre 
2012, b.m. : b.v., 2012, položka č. 38 na s. 18.  
56 Tamže, s. položka č. 40 na s. 19.
57 VOLLE, Henning.  Stiftungen und Erneuerungen von deutschen Orden und Ehrenzeichen im Ersten Welt-
krieg.  Konstanz am Bodensee : Phaleristischer Verlag, 2014, s. 74.
58 Obrovské množstvo dekrétov publikovaných In RAKSCH, Dietmar. Verleihungsurkunden und Besitzzeu-
gnisse aus dem Königreich Preussen und der Republik Preussen 1793 - 1972. / Award Documents and Autho-
rization Certificates from the Kingdom of Prussia and the Republic of Prussia 1793 - 1972. Hamburg : NE-
MANN Verlag, 2002 K problematike písomných prameňov vo všeobecnosti vrátane ich klasifikácie najnovšie 
GROWKA, Květoslav. Písemné prameny, c. d., s. 135-150, GROWKA, Květoslav. Patří k  vyznamenání 

„papír“? aneb Písemné prameny faleristiky. Signum 5, č. 16. Brno 2011, s. 781-793. 
59 Generál bol synom Charlesa – Francoisa Lebruna, tretieho konzula Francúzska v období druhého konzulátu. 
Funkciu prvého konzula vykonával Napoleon Bonaparte a druhého konzula Jean – Jacques-Régis Cambacérés, 
vojvoda z Parmy. 
60 CARDONA, Cyrille. Les brevets, c. d., s. 58. 
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užitie je pri aplikácii odtlačku podpisovej pečiatky podmienkou sine qua non. Veľký kan-
celár však okrem toho (tentoraz už vlastnoručne) podpisoval aj náhradné dekréty všetkých 
autorizovaných zahraničných vyznamenaní.61 

Podpisovanie prostredníctvom podpisovej pečiatky pritom nie je výlučne zahraničnou 
zvyklosťou, ale uplatňovalo sa aj za bývalej Československej republiky od jej vzniku a v  
niektorých rezortoch dokonca ešte aj dnes, resp. v nedávnej minulosti.62 

S nedostatkom času ako sme už videli vyššie, úzko súvisí veľký počet vydaných dekrétov. 
Je to zdanlivo závažnejší argument, keďže v Ozbrojených silách SR sa ročne odovzdáva okolo 
3 640 vyznamenaní,63 toto množstvo však nie je udeľované jednorazovo, ale je rozložené do 
viacerých etáp v priebehu kalendárneho roka a dekréty navyše nemusí autorizovať jediná osoba.  

Ak vynecháme komické tvrdenie o fyzickej absencii pečiatky, ktorými sa ani netreba 
zaoberať, tak ďalším argumentom býva domnienka, že keď oznámenie o udelení vyzname-
nania už bolo publikované v rozkaze, dekrét preto nemusí  obsahovať pečiatku a podpis. Aj 
tento argument však neobstojí, pretože všetky výstupy v podobe verejných listín o ktorých 
sme hovorili v úvode, sa vydávajú na základe iných dokumentov – napríklad maturitné 
vysvedčenie na základe protokolu o maturitnej skúške, rodný list na základe záznamov 
v matričnej knihe a tak podobne. Vo všetkých prípadoch pritom ide o dokumenty, ktoré sú 
bežne nedostupné alebo neprístupné, majú interný charakter a v žiadnom prípade nemôžu 
slúžiť na overovanie pravdivosti uvedenej skutočnosti, a teda ani na rôzne právne úkony. 
Na tie slúžia práve listiny vydané na ich základe, čiže výstupy určené pre verejné použitie. 
V prípade súčasných vojenských vyznamenaní ide o udeľovacie dekréty. Ak majú právo-
platne osvedčovať udelenie vyznamenania, nemôžu nebyť náležitým spôsobom podpísané 
a spečatené. Pod náležitým spôsobom podpisu, prirodzene, myslíme vlastnoručný podpis. 
V rozpore s odvolávaním sa na predchádzajúce rozkazy je tiež skutočnosť, že na dekrétoch 
nie je uvedený žiaden odkaz na číslo a dátum príslušného rozkazu, ktorý je potom spätne 
iba ťažko dohľadateľný. Tiež je potrebné  uviesť, že v Ozbrojených silách SR sa k jednotli-
vým vyznamenaniam vôbec nevedú matričné knihy, ale ani ich ekvivalenty v podobe oso-
bitných evidencií, ktoré bývajú pri vyznamenaniach absolútnym štandardom už niekoľko 
storočí a akékoľvek spätné dohľadávanie osôb je teda možné iba v rozkazoch.  

V tejto súvislosti si je však potrebné uvedomiť, že Ministerstvo obrany SR ako ústredný 
orgán štátnej správy sa nemôže správať voluntaristicky ako fyzická osoba, spolok alebo 
občianske združenie – hoci práve tie paradoxne všetky štandardné požiadavky na auten-
tifikáciu svojich dekrétov na rozdiel od neho zvyčajne spĺňajú.64 Aj všetky vyznamenania 
Ozbrojených síl SR sú totiž štátnymi vyznamenaniami, hoci sa tradične (a nesprávne) za 

61 Od roku 1853 sa dekréty Radu Čestnej légie vydávali s vytlačeným alebo opečiatkovaným podpisom cisára 
a veľkokancelára, autentický vlastnoručný podpis na dekréty umiestňoval iba hlavný sekretár kancelárie radu. 
Tamže, s. 142.  Vo Francúzsku bola od roku 1853 povinná autorizácia všetkých zahraničných vyznamenaní, 
neautorizované vyznamenania sa považovali za nelegálne a získané neoprávnene. V takom prípade sa pôvodný 
dekrét doplnil záznamom o zapísaní do matriky zahraničných vyznamenaní s uvedeným číslom zápisu a vy-
znamenaná osoba zároveň obdržala nový dekrét s podpisom cisára, veľkého kancelára sekretára radu. CAR-
DONA, Cyrille. Les brevets, c. d., s. 156-157, ANDRÉ, Michel. L´ admission, c. d., s. 331. 
62 Napríklad na menovacích dekrétoch za člena odborných komisií Ministerstva vnútra SR počas funkčného 
obdobia ministra Roberta Kaliňáka. 
63 V rokoch 2015 – 2019 sa síce dovedna odovzdalo 21 934 vyznamenaní, čo predstavuje ročný priemer 4 386 
vyznamenaní, ale z uvedeného celkového počtu sa až 3 791 vyznamenaní odovzdalo jednorazovo pri dvoch 
aktuálnych okrúhlych výročiach – 25. výročí vzniku OS SR a 75. výročí SNP a osláv konca 2. svetovej vojny. 
Keďže okrúhle výročia tohto typu sa neoslavujú každý rok, za štandardný ročný priemer  považujeme 3 640 
vyznamenaní. Údaje z generálneho štábu OS SR k 14. 5. 2020.
64 Za všetky ako príklad uvádzame vyznamenania Slovenskej faleristickej spoločnosti, Rad Adolfa 
Dobrianskeho prepožičiavaný Okrúhlym stolom Rusínov Slovenska alebo nositeľné aj nenositeľné 
vyznamenania občianskeho združenia Servare et manere. 
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štátne vyznamenania považujú iba vyznamenania udeľované prezidentom SR. Všetky re-
zortné vyznamenania sú však tiež štátnymi vyznamenaniami, pretože príslušné minister-
stvá, ktoré ich zriaďujú, sú ústrednými orgánmi štátnej správy. Jediným rozdielom oproti  
vyznamenaniam udeľovaným prezidentom  je ich nižšia spoločenská hodnota a prioritné 
určenie menšiemu okruhu osôb so špecifickým profesijným zameraním.

Zdanlivo najzávažnejším argumentom zdôvodňujúcim absenciu vlastnoručných podpisov 
a pečiatok je komplikovaný proces manipulácie s dekrétmi od ich vyskladnenia až po odo-
vzdanie vyznamenanému. Uvedený problém je však iba dôsledkom nezmyselnej aplikácie 
písmen v. r. na tlačivá dekrétov, ktoré sa v dôsledku toho stávajú zdanlivo autentickými 
dekrétmi, hoci v skutočnosti v prípade vlastnoručne nepodpísaného a nespečateného tlačiva 
ide iba o bezcenný kus papiera. Skratka v. r. sa totiž v kancelárskej praxi zásadne umiestňuje 
na kópiách originálnych dokumentov za menom, pretože potvrdzuje skutočnosť, že pôvod-
ný dokument (čiže originál) bol podpísaný vlastnou rukou. Inými slovami – dokument so 
skratkou v. r. sa vydáva výlučne  ako kópia originálneho dokumentu, na ktorom je umiest-
nený  autentický, čiže vlastnoručný podpis. Navyše uvedenie skratky v. r. za funkciou bez 
mena je nezmyselné, pretože funkcia sa vlastnou rukou podpisovať nemôže, keďže nie je 
živou bytosťou a je prenosná.  Len pre zaujímavosť dodávame, že v minulosti sa skratka v. r. 
vo svojej latinskej podobe (m. p. – manu propria) nepoužívala ako náhrada, ale ako dodatok, 
čiže tvorila neoddeliteľnú súčasť vlastnoručného podpisu.

Dá sa teda uvedený problém  s udeľovacími dekrétmi vôbec vyriešiť? Áno, a to veľmi 
jednoducho a efektívne, obyčajnou zmenou platného predpisu. Pretože ak sa akýkoľvek 
predpis v praxi ukazuje ako zlý a nevhodný, netreba ho s úctou petrifikovať, ale jednoducho 
ho zmeniť. Celý problém udeľovacích dekrétov je totiž v skutočnosti pseudoproblémom, 
ktorý sa dá zredukovať iba na dve písmená – v. r. Práve tieto dve písmená predstavujú naj-
väčšiu prekážku nekomplikovanej distribúcie dekrétov, pretože pokiaľ sú umiestnené na 
dekréte za menom (v našom prípade dokonca za funkciou bez konkrétneho mena), zdanlivo 
nahrádzajú vlastnoručný podpis a takéto dekréty sa zo strany rezortu nezmyselne považu-
jú za právoplatné  udeľovacie dekréty, ktoré si vyžadujú prísnu evidenciu, ako aj osobit-
ný (a v praxi zbytočne komplikovaný) režim výdaja a následného pohybu. V prípade, že 
dekrét tieto dve písmená obsahovať nebude, automaticky zmení svoj charakter, prestane 
predstierať svoju právoplatnosť a stane sa tým, čím v skutočnosti bol už aj predtým – teda 
štandardným tlačivom, ktoré nadobudne svoju právnu silu až po autentickom podpísaní 
a spečatení, a preto mu vôbec nie je potrebné venovať veľkú pozornosť v osobitnom režime. 
Samozrejme sa bianko dekréty (blankety) nemusia rozdávať deťom ako suveníry na akciách 
typu deň otvorených dverí, ale netreba im venovať žiadnu zvýšenú pozornosť, rozhodne nie 
väčšiu ako všetkým ostatným štandardne používaným tlačivám, ktoré nadobudnú platnosť 
až po ich vyplnení a podpísaní.

Dekréty je však okrem podpisov nevyhnutné doplniť aj pečaťou. Štandardné pečiatko-
vadlo s  atramentovým odtlačkom pečatného poľa je však potrebné nahradiť suchou peča-
ťou, pretože je jedinečná a nereprodukovateľná a jej použitie navyše prináša dve nespor-
né výhody. Má slávnostný charakter a svojím vzhľadom sa približuje voskovým pečatiam 
s clonou, ktoré sa bežne používali na listinách už od obdobia stredoveku. Voskové pečate 
s clonou alebo bez nej či suché pečate s clonou alebo bez nej sa však na dôležitých listinách 
používajú dodnes. Aplikovanie suchej pečate na dokument navyše nevratne deformuje pod-
ložku takým spôsobom, že v nej vytvára plastický reliéf, čím sa zaručuje autenticita a je ne-
možné ju zneužiť skopírovaním a následnou tlačou, ako je to možné pri odtlačku gumového 
pečiatkovadla (pečiatky).

V texte vyššie zmieňované používanie podpisovej pečiatky alebo mechanického vyhoto-
venia faksimile podpisu (prostredníctvom tlače) namiesto vlastnoručného podpisu však  nie 
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je žiadúce, pretože prináša presne rovnaké problémy ako používanie skratky v. r. – výrazne 
znižuje autenticitu dokumentu a správcu vyznamenania núti prijímať v súvislosti s dekrét-
mi zbytočne komplikované režimové opatrenia a postupy. Navyše, vlastnoručný podpis vo 
všeobecnosti identifikuje konajúcu osobu, verifikuje obsah prejavu jej vôle a tiež preukazuje 
autenticitu dokumentu, na ktorom sa nachádza. Hoci podľa súčasnej legislatívy sa podpis 

„môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé“,65 žiaden iný 
všeobecne záväzný právny predpis nedefinuje, čo sa vlastne rozumie pod slovom obvyklé. 
V praxi Ozbrojených síl SR však nahrádzanie podpisu rozhodne obvyklé nie je a navyše 
uvedený spôsob  zhodnoverňovania automaticky prináša jeden ďalší problém, o ktorom sme 
sa už zmienili – nevyhnutne totiž musí byť vyhotovený aj jeden vlastnoručne podpísaný 
exemplár dokumentu ktorý sa archivuje. Tým by sa však počet dekrétov zdvojnásobil a ne-
vyhnutnosťou by sa stal vlastnoručný podpis na každom archivovanom dekréte. Tieto druhé 
autentické dekréty sa však v Ozbrojených silách SR nikdy nevystavovali a ani nevystavujú 
napriek vydávaniu dekrétov so skratkou v. r., čiže ide o konanie v rozpore so štandardnou 
diplomatickou praxou.

Samotné vlastnoručné podpisovanie je pritom možné riešiť dvomi spôsobmi – buď podpi-
sovaním všetkých dekrétov priamo osobou zastupujúcou zriaďovateľa vyznamenania alebo 
delegovaním jej práva na podpis buď natrvalo alebo ad hoc. V prvom prípade musí byť pev-
ne stanovený okruh osôb, ktoré obdržia právo podpisovať dekréty v zastúpení, v druhom 
prípade sa príslušnej osobe operatívne vydá dočasné poverenie, platné iba v konkrétnom ča-
sovom úseku na podpis vopred určeného kontingentu dekrétov. Dôležité je tiež, aby dekréty 
okrem podpisu obsahovali aj meno podpisujúcej osoby a nielen uvedenie jeho funkcie. Rie-
šenie je opätovne veľmi jednoduché – funkcia môže zostať predtlačená (ale bez skratky v. 
r.) a meno aktuálneho ministra alebo náčelníka generálneho štábu sa doplní pri finalizácii 
dekrétu jeho vytlačením rovnako ako sa to robí s dátumom vydania a číslom vyznamenania. 
V každom prípade sa však  na dekrét uvádza zásadne meno a funkcia osoby zastupujúcej 
zriaďovateľa, osoby s osobitným podpisovým právom sa podpíšu vlastným menom so skrat-
kou v. z. (v zastúpení).

V úvode sme sa zmieňovali o výnimke, ktorú predstavuje faleristická prax Ozbrojených 
síl SR a v ďalšom texte sme rozobrali, v čom táto výnimka spočíva. Ocitnúť sa v pozícii 
výnimočného a ojedinelého je nepochybne skvelé za predpokladu, že výnimočnosť smeru-
je k prekonaniu bežných štandardov v pozitívnom zmysle slova. Ak však smeruje opačne, 
stáva sa nežiadúcou príťažou, negatívnym príkladom a objektom znevažovania a posme-
chu. Nepochybne je v záujme Ozbrojených síl SR aby  sa v oblasti aplikovanej faleristiky 
vykonala nepatrná, ale pritom významovo zásadná zmena, ktorá nás aj v oblasti využí-
vania vojenskej symboliky opätovne vráti na miesto, ktoré nám patrí, čiže do spoločnosti 
vyspelých európskych štátov, rešpektujúcich medzinárodne platné štandardy. Táto zmena 
pritom nekladie žiadne nároky na finančné prostriedky, stačí iba nadviazať na stáročné, iba 
nedávno prerušené tradície.

Na to aby sa tak stalo, treba z dekrétov vypustiť skratku v. r. a nahradiť ju autentickým 
podpisom osôb zastupujúcich zriaďovateľov alebo osôb s delegovanými právomocami. Na 
spečatenie je potrebné používať suchú pečať. Uvedené dve opatrenia odstránia všetky dote-
rajšie nežiadúce problémy s dekrétmi vojenských vyznamenaní.  A navyše je tu ešte jeden 
nezanedbateľný emocionálny faktor – vyznamenaná osoba musí nevyhnutne nadobudnúť 
pocit,  že udelenie vyznamenania pre jeho nadriadených nebolo iba púhou formalitou a štan-
dardným administratívnym postupom, ktorý im nestál ani za to, aby sa mu personifikovali 
v podobe vlastnoručného podpisu, ale musí byť ich osobným vkladom, ktorý tvorí neodde-
liteľnú súčasť poďakovania sa za výkon služby v podobe vyznamenania. Zostáva len dúfať, 
65 Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), § 40 ods. 3.
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že uvedený historický prehľad, ako aj predložené návrhy, dokážu presvedčiť kompetentných 
funkcionárov rezortu obrany o dôležitosti autorizovania dekrétov náležitým spôsobom, kto-
rý je štandardom v celom kultúrnom svete ku ktorému sa oprávnene hlásime a dúfame, že 
právne neplatné dekréty bez podpisu a/alebo pečate zostanú len marginálnou, hoci nesláv-
nou epizódou v histórii udeľovania vyznamenaní Ozbrojených síl SR.

I. GRAUS: „ALS BEWEIS DAFÜR, DASS DIESE URKUNDE VON UNSERER HAND 
UNTERZEICHNET WURDE...“ ANMERKUNGEN ZUR AUTHENTIFIZIERUNG 
DER DEKRETE ZU DEN AUSZEICHNUNGEN DER STREITKRÄFTE DER 
SLOWAKISCHEN REPUBLIK

Die Verleihungsurkunden sind aus dem Gesichtspunkt der Ordenskunde (d. h. der tragba-
ren und nicht übertragbaren Ehrenzeichen für Verdienste) unzertrennbar verbunden mit den 
Auszeichnungen. Diese wurden in der Vergangenheit und werden immer noch unterzeichnet 
vom Preisverleiher und werden mit einem Amtssiegel versehen, denn nur so konnten und 
können die Auszeichnungen ihre Rechtsgültigkeit und Befähigung zu allen Rechtshand-
lungen erlangen. Einzige bekannte Ausnahme stellen die Dekretverleihungen einiger Aus-
zeichnungen der Streitkräfte der Slowakischen Republik dar.

Der Autor des vorliegenden Aufsatzes hat die Entwicklung der Dekrete – von den Urkun-
den, die die Aufnahme neuer Mitglieder in die weltlichen Ritterorden (Order vom Goldenen 
Vlies, Drachenorden, Ritterorden von San Marco) beglaubigten bis hin zu den Standard-
dekreten moderner Auszeichnungen dargestellt. Er analysierte die Praxis der Dekretver-
leihung und ihre Form in unterschiedlichen Staatsordnungen (Frankreich, Monako, Lich-
tenstein, Vatikan, Großbritannien, Kanada), in historischen Staatsformen, die das Gebiet 
der heutigen Slowakischen Republik umfassten, als auch die Dekretverleihung durch die 
gegenwärtigen Bürgervereinigungen und Privatpersonen. Der Inhalt der Dekrete ist mehr 
oder weniger identisch. Sie beinhalten den Namen und die Unterschrift der Person, die sie 
verliehen hatte und sind immer versiegelt. Der Grund dafür liegt darin, dass die Dekrete aus 
rechtlicher Sicht den Charakter einer standesamtlichen Urkunde haben. Aus dem Gesichts-
punkt der Diplomatik stellen sie ein besonderes Privilegium dar und zeugen von einem 
Rechtsakt. Für eine originelle Urkunde kann deshalb nur eine solche Ausfertigung gehalten 
werden, die über alle Formalitäten – darunter das Siegel und die Unterschrift des Herausge-
bers, verfügt. Eine Urkunde ohne Siegel und Unterschrift gilt nicht als ein Original, sondern 
lediglich als ein Konzept. 

Das Nichtvorhandensein von einem Siegel und einer Unterschrift in den Dekreten zu 
den Auszeichnungen der Streitkräfte der Slowakischen Republik ist insofern erstaunlich, 
als es sich um offizielle Urkunden von Zentralorganen der Staatsverwaltung handelt, die 
aus rechtlicher Sicht ebenbürtig sind mit dem Abiturzeugnis (Maturazeugnis), den Diplo-
men von Schuleinrichtungen (Grund-/Volkschulen, Universitäten) oder sonstigen akade-
mischen Diplomen ausgestellt durch eine öffentliche Behörde, des Weiteren mit Geburts-, 
Heirats- und Sterbeurkunden, Handelsregisterauszügen, Staatsbürgerschaftsnachweisen 
und sonstigen schriftlichen Zeugnissen, erstellt durch die öffentlichen und staatlichen Äm-
ter. Angesichts des besonderen Charakters von öffentlichen Urkunden werden die Dekrete 
zu den Auszeichnungen der Streitkräfte der Slowakischen Republik wegen des Nichtvor-
handenseins von grundsätzlichen Formalitäten zu wertlosen Schriftlichkeiten ohne jegliche 
Rechtswirksamkeit degradiert. 

Im vorliegenden Beitrag werden die Argumente von Angehörigen der Streitkräfte der Slo-
wakischen Republik, die als Rechtfertigung für das Nichtvorhandenseins von einer Unter-
schrift und Siegel auf den Dekreten angeführt werden, eingehend analysiert und widerlegt. 
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Der Autor des Beitrags äußert die Vermutung, dass die Hauptursache für den unbefriedigen-
den Zustand in erster Linie in der falschen Darlegung der Abkürzung eh. (eigenhändig) liegt, 
die darüber hinaus nicht hinter dem Namen des Urkundenverfassers, sondern hinter dem 
Dienstgrad (Amtsfunktion) angeführt (ausgedruckt) wird. Der Autor präsentiert konkrete 
Vorschläge, vor allem in der Abschaffung der Abkürzung „eh.“, zur Behebung dieser Män-
gel. Diese ominöse Abkürzung, die scheinbar die eigenhändige Unterschrift ersetzen soll, 
hält er nämlich für das größte Hindernis für eine unkomplizierte Erteilung der Dekrete. Die 
Vertreter des Verteidigungsministeriums der Slowakischen Republik halten die genannten 
Dekrete völlig grundlos als rechtskräftig, und gleichzeitig halten sie sich streng an einer 
strikten Evidenz und einem sonderlichen, in der Praxis schwerfälligen und unnötig kom-
plizierten Regime der Ausgabe und des weiteren Umlaufs der Dekrete. Sollten die Dekrete 
zukünftig die Abkürzung „eh.“ nicht mehr beinhalten, würde sich dadurch ihr Charakter 
ändern. Sie müssten nämlich ihre Rechtskräftigkeit nicht mehr vortäuschen und würden 
den Status einer standardisierten Druckschrift erlagen, die erst nach der Unterzeichnung 
und Besiegelung ihre Rechtsgültigkeit haben. Das komplizierte und bis dato eingehaltene 
Sonderverfahren würde somit entfallen. Die eigentliche Unterzeichnung könnte auf zweier-
lei Weise gelöst werden: entweder durch die Unterzeichnung aller Dekrete direkt durch eine 
bevollmächtigte Person, die den Begründer der Auszeichnung vertretet, oder durch eine 
langfristige, bzw. ad hoc Verfügung einer Unterzeichnungsberechtigung an diese Person. 
Im ersten Fall müsste ein Personenkreis festgelegt werden, die über das Recht verfügen 
würden, in Vertretung die Dekrete zu unterzeichnen. Im zweiten Fall wäre eine operative 
Beauftragung einer bestimmten Person notwendig, die für eine vorübergehende Zeit und 
ein vorab vereinbartes Kontingent an Dekreten gültig wäre. Es ist außerdem wichtig, dass 
die Dekrete außer dem Namen der unterzeichnenden Person auch die Angabe ihres Amtes 
beinhalten. Die Amtsfunktion selbst könnte in einer Spalte vorgedruckt werden. Der Name 
des Ministers, bzw. des Stabschefs könnten bei der Fertigstellung des Dekrets nachträglich 
ergänzt werden, so wie es auch mit dem Erscheinungsdatum und der Auszeichnungsnum-
mer der Fall ist. Jedenfalls werden jedoch grundsätzlich der Name und die Amtsfunktion 
der Person des Beauftragten angeführt, die den Errichter der Auszeichnung vertritt. Perso-
nen, die über eine Unterzeichnungsberechtigung verfügen, würden demnach eine eigenhän-
dige Unterschrift leisten mit der Abkürzung „i. V.“ (in Vertretung). Im abschließenden Teil 
des Beitrags äußert der Autor seine Hoffnung, dass die von ihm dargelegten Ausführungen 
und präsentierten Vorschläge die Zuständigen des Verteidigungsministeriums der Slowaki-
schen Republik von der Signifikanz einer entsprechenden und in allen relevanten Ländern 
seit langem standardmäßigen Autorisierung der Dekrete überzeugen könnten. Anderenfalls 
bleiben die ungültigen Dekrete ohne Unterschrift und/oder Siegel nur eine Randepisode 
in der Geschichte der Auszeichnungsverleihung durch die Streitkräfte der Slowakischen 
Republik. 
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ZÁKROKY ČETNICTVA PŘI STÁVKÁCH 
A DEMONSTRACÍCH NA SLOVENSKU 
V OBDOBÍ VELKÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE

IVANA KOLÁŘOVÁ – ONDŘEJ KOLÁŘ

KOLÁŘ, O. – KOLÁŘOVÁ, I.: Gendarmerie interventions during strikes and demonstrations 
in Slovakia during the Great Economic Crisis. Vojenská história, 4, 24, 2020, pp 26-37, Bra-
tislava.
The study analyses the period gendarmerie reports about interventions against demonstrations 
in Slovakia in the first half of the 1930’s. The research focuses on the strategies of the gendar-
merie as well as the “order violators”, as well as the cooperation of the riot police and public 
administration. The text also assesses the rate of compliance of the gendarmerie practice with 
the theoretical regulations and deals with the evaluation of the interventions by the gendarme-
rie governing units.
Keywords: Military history. Slovakia. Inter-war period. Intervention of the gendarmerie du-
ring strikes and demonstrations in Slovakia during the Great Economic Crisis.

Sociální konflikty meziválečného období patřily k vděčným, byť často tendenčně inter-
pretovaným, námětům marxistické historiografie.1 Po roce 1989 se dané téma bohužel za-
tím nedočkalo zevrubnějšího zhodnocení.2 Vzniklo však několik případových studií, jež 
se zaměřují na konkrétní incidenty a na roli bezpečnostních orgánů při jejich pacifikaci.3 
Taktéž předkládaná stať zkoumá především interakce mezi příslušníky pořádkových složek 
a účastníky nepokojů. Výzkum vychází primárně z úředních pramenů četnické provenien-
ce,4 které samozřejmě mnohdy podávají pouze jednostranný pohled. Jako doplňkové zdroje 
proto užíváme také dobový tisk, stejně jako regionálně-historickou a memoárovou literaturu.

Na příkladu Slovenska v rozmezí let 1931–1934 s nutnými tematickými přesahy, usiluje-
me o zmapování a analýzu strategií užívaných jednak četníky, jednak demonstranty. Hle-
dáme odpověď na otázky, do jaké míry zákroky probíhaly v souladu s předpisy, jak jejich 
průběh hodnotily nadřízené orgány a jak fungovala, či kolidovala součinnost četnictva se 
složkami civilní státní správy a samosprávy. Pro účely předkládané studie ponecháváme 
1 Srov. BOHATA, Ivan. Protilidová úloha četnictva v letech 1918–1938. Praha : Správa pro politickových., 
vzdělávací, kult. a prop. činnost federálního min. vnitra, 1978; FIALA, Milan. Četnické bajonety je nezadržely... 
Ostrava : Úder, 1950; STEINER, Jan. Za jednotnou frontu proti kapitálu: základní otázky vedení třídních bojů 
a politiky KSČ v ostravské průmyslové oblasti v letech 1924–1925. Ostrava : Profil, 1969.
2 Pro starší, rakousko-uherskou éru, problematiku podnětným způsobem zpracoval např. KNOB, Stanislav. 
Perzekuce stávek a dělnického hnutí v Rakouském Slezsku do počátku 1. světové války ve světle zákonů 
a nařízení. In Studia iuvenilia MMIV-MMV. Sborník prací mladých historiků. Ostrava : Filozofická fakulta 
Ostravské univerzity, 2006, s. 79–90; TÝŽ. Stávky na Těšínsku před 1. světovou válkou. In Těšínsko: 
vlastivědný časopis 2009, roč. 52, č. 2, s. 1–8; KUČERA, Rudolf. Život na příděl: válečná každodennost 
a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914–1918. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. K období po 
roce 1945 srov. JANÁK, Dušan. Zapomenutá stávka: o stávce ve Slezských bavlnářských závodech ve Frýdku 
v srpnu 1948. In Slezský sborník, 2016, roč. 114, č. 1, s. 115–143; JANÁK, Dušan – KOKOŠKA, Stanislav 
(eds.). Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2020. 
3  BUCHLOVSKÝ, Martin. Historický obraz tzv. Frývaldovské stávky. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 
2006; KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. K okolnostem potlačení tzv. orlovské stávky v roce 1925. In 
Těšínsko, 2016, roč. 59, č. 1, s. 47–56; KOLÁŘ, Ondřej. Státní pořádkové složky na Chebsku v době první 
Československé republiky. Praha : Academia, 2016, s. 87, 165–183. 
4 Základ tvoří četnické zprávy o stávkách, souhrnně shromážděné pro potřeby ministerstva vnitra, viz Národní 
archiv Praha (dále NA Praha), fond Ministerstvo vnitra – stará registratura (dále MV – SR), kart. 3928.
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stranou politické, ekonomické a sociální okolnosti zkoumaných událostí, jež zasluhují bu-
doucí zevrubnější zmapování. Hodnocení oprávněnosti demonstrací a zákroků proti nim 
není naším cílem.

Jelikož síť státních policejních úřadů zůstávala do poloviny 30. let poměrně řídká, pl-
nilo pořádkové úkoly zejména četnictvo coby vojensky organizovaný uniformovaný sbor. 
V disciplinárních otázkách četnictvo podléhalo vojenským soudům. Úkoly ovšem přijímalo 
od orgánů politické správy. Právě ty, zejména úřady okresních náčelníků, obvykle dávaly 
impuls k soustředění četnictva v místech, kde se očekávaly nepokoje. V případě potřeby 
mohla být četnická stanice v problémové lokalitě dočasně posílena, nebo došlo k utvoření 
tzv. soustředěného četnického oddílu zpravidla v čele s důstojníkem. Pokud byla manifesta-
ce předem očekávána, příslušný politický úřad na místo vysílal referenta, který vedl jednání 
s demonstranty a disponoval pravomocí vyzvat četníky k zakročení. Někdy uvedenou úlo-
hu plnil příslušník neuniformované státní policie. Operační otázky (rozmístění hlídek atd.) 
však řešil výhradně příslušný četnický velitel.5

Předepsaný postup úřadů a četnictva závisel na charakteru akce. Pakliže se jednalo o pře-
dem povolené shromáždění, četníci pouze dohlíželi na dodržování pořádku. Zakročovali až 
v okamžiku, kdy došlo k porušení zákona, ať již verbálně (urážky republiky, výzvy k násilí 
apod.) či fyzicky (rabování, napadání stávkokazů a představitelů státní moci). V případě 
nezákonného shluknutí se předpokládalo, že včasný zákrok četnických hlídek ideálně za-
brání tomu, aby se dav vůbec shromáždil a jednal koordinovaně. V praxi se ovšem četníci 
o spontánních nebo ilegálně organizovaných manifestacích nezřídka dozvídali příliš poz-
dě. K zamezení podobných problémů se četnictvo snažilo využívat sítě konfidentů, jejichž 
úkolem bylo sledovat nálady mezi obyvatelstvem a zejména dění v komunistické straně či 
dalších anti-systémově orientovaných uskupeních.

Zakročit proti davu četníci směli, pokud byli sami napadeni, nebo – což bylo častější – 
když demonstranti neuposlechli opakované výzvy k rozchodu.6 K rozehnání stávkujících 
se poměrně běžně používal bodákový útok. S případy demonstrantů raněných bodáky se 
ale v pramenech setkáváme poměrně zřídka.7 Většinou výpad četnického kordonu stačil 
k tomu, aby se dav rozutekl. Další z mírnějších prostředků představoval obušek. Zmíněnou 
zbraň četnictvo zavedlo v polovině 20. let a poměrně záhy normativně omezilo její užívání. 
Obušek se nenosil do běžné pochůzkové služby a četník se jím mohl před odchodem do 
služby vyzbrojit jen se souhlasem velitele, v závislosti na charakteru úkolu, jímž byl četník 
pověřen.8 V některých případech se nepředpisově užívaly k úderům pažby karabin. Krajní 
prostředek pak představovala střelba.

Ačkoliv některé meziválečné evropské policejní sbory experimentovaly s využitím slz-
ných plynů, k jejich nasazení proti demonstracím nedocházelo. Veřejné mínění po trauma-
tické zkušenosti s plynovými útoky první světové války paradoxně považovalo tradiční 
prostředky za humánnější.9

Četnické oddíly zpravidla nedisponovaly vlastními dopravními prostředky. Automobily 
obvykle vlastnily jen četnické pátrací stanice a od roku 1933 též nově zřízené pohotovostní 

5 Srov. ERHART, Josef – PINKAS, Oldřich. Sbírka četnických předpisů. Kroměříž : Jindřich Gusek, 1923; 
SPURNÝ, Miroslav. Ve dne v noci podle zákoníku...: policisté a četníci v českých zemích do roku 1945. 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 
6 Srov. SPURNÝ, M. Policejní taktika a velitel policejního oddílu v období první republiky. In Almanach pří-
spěvků VII. konference policejních historiků. Praha : Muzeum Policie ČR, 2012 (Vydáno elektronicky na CD).
7 Srov. KOLÁŘ, O. Státní pořádkové složky, c. d., s. 165–181.
8 NA Praha, ZČV, kart. 671, sign. 8806/38.
9 NA Praha, fond Zpravodajská ústředna Praha, sign. 200/MAT-7/28. Téma bylo také opakovaně probíráno na 
stránkách berlínského časopisu Die Polizei.
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oddíly. Při očekávání rozsáhlejších nepokojů tak velitelé mnohdy zapůjčovali nebo rekvíro-
vali automobily či autobusy od institucí a soukromých osob.10 V některých případech vyšly 
vstříc orgány státní správy a samosprávy.  Obecně však četnictvo mohlo na použití vozidel 
spoléhat jen zřídka. Taktéž jízdní kola nebyla k dispozici zdaleka u každé četnické stanice.

Určitý organizační problém představoval fakt, že nepokoje někdy probíhaly současně na 
území několika sousedících četnických obvodů či okresů. V takových případech nadřízená 
četnická instance zpravidla určovala velitele pro celou oblast, přesto se v některých přípa-
dech řízení neobešlo bez kompetenčních sporů.

Stejně jako četníci, také organizátoři protestních akcí si často počínali promyšleně a s vel-
kou mírou koordinace. Na nepovolená shromáždění se účastníci mnohdy přesouvali v hlou-
čcích, aby je četnictvo neodhalilo. Někdy vznikaly stávkové hlídky za účelem varování 
demonstrantů před pohyby bezpečnostních složek.11 V řadě případů se po rozehnání čet-
nickým oddílem manifestující dokázali rychle znovu shromáždit na jiném místě. Ačkoliv 
političtí činitelé stojící za stávkami, nejčastěji z řad komunistické strany, oficiálně odmítali 
násilí a jak v tisku, tak ve veřejných projevech prezentovali protesty jako pokojné akce, 
demonstranti nezřídka při střetech s četníky používali hole, klacky či kamení. Dokumento-
váno je užití kamenů o váze až 2 kg sebraných ze železničních náspů nebo řečiště. Výtržnici 
mnohdy sahali též po cihlách, dlažebních kostkách, výjimkou nebyly ani kusy železa či 
cepy. Vcelku běžným jevem bylo, že se mezi demonstranty vyskytovaly rovněž zbraně jako 
sekery, nože a vojenské pušky.12 Škála prostředků užívaných proti pořádkovým silám byla 
tedy velmi pestrá, což dokládají také dobová svědectví. V únoru roku 1932 v Liptovském 
Mikuláši se očití svědci zákroku četnictva proti davu podivovali „nad tím, co si četníci 
všechno musí nechati líbit“.13

Faktorem, o němž prameny obvykle mlčí, jsou kulturní odlišnosti. Ačkoliv většinou po-
strádáme údaje o etnicitě zakročujících četníků, drtivou většinu velitelů nesporně tvořili 
muži z Čech a Moravy. Minimálně někteří jistě byli ovlivněni paternalistickými předsudky 
vůči Slovákům, potažmo Maďarům.14 V oblastech s maďarským osídlením vedle sociálních 
otázek jistě hrály značnou roli také slovensko-maďarské antagonismy. V úředních prame-
nech se nacionální stereotypy kupodivu příliš neprojevují, místo toho je patrná tendence ho-
vořit o demonstrantech paušálně jako o „komunistech“. V daném ohledu pozorujeme znač-
ný rozdíl oproti německým oblastem českých zemí, kde naopak četníci často akcentovali 
národnost narušitelů pořádku.15 Ze zkoumaného vzorku lze jako ojedinělou vnímat zprávu 
o prvomájové demonstraci v Nitře roku 1933, kde se výslovně zdůrazňuje účast Židů.16

K častým dějištím nepokojů patřilo okolí Trnavy, kde působila velmi agilní komunistická 
organizace, dále šlo o okolí Komárna a okres Brezno nad Hronom. K dalším incidentům 
docházelo zejména ve větších městech jako Zvolen a Nitra.

Za „ukázkovou“ akci v souladu s předpisy lze označit zákrok četnického oddílu majora 
Vojtěcha Drozdy proti demonstrantům ve Zvoleně 10. února 1932. Na rozkaz úředníka poli-
10 KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O. K okolnostem, c. d.
11 Tamtéž.
12 V některých případech první řady demonstrantů také házely četníkům do očí sůl. Viz BUCHLOVSKÝ, M. 
Historický obraz, c. d.
13 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Četnického oddělení Ružomberok ministerstvu vnitra 23. 2. 1932.
14 Srov. KOLÁŘ, Ondřej. Problematika četnictva v interpelacích Národního shromáždění 1918–1925. In 
Historica Olomucensia 2012, sv. 42, s. 115–123; KOSATÍK, Pavel. České snění. Praha : Torst, 2010, s. 9–41. 
15 NA Praha, MV-SR, kart. 1319.
16 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Četnického oddělení Nitra ministerstvu vnitra 3. 5. 1933. Srov. 
FRANKL, Michal – SZABÓ, Miloslav. Budování státu bez antisemitismu?: násilí, diskurz loajality a vznik 
Československa. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 
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tické správy Drozda třikrát vyzval shromáždění k rozchodu. Když se tak nestalo, 30 četníků 
vytlačilo dav z náměstí. Mezitím 16 dalších četníků krylo týl zasahující jednotce, aby jí část 
demonstrantů nevpadla do zad postranními ulicemi.17

Zatímco většina dokumentovaných incidentů se odehrála poměrně rychle, v některých 
případech stávky svým rozsahem a průběhem připomínaly spíše menší vojenskou operaci 
a prokázaly značné schopnosti organizátorů. Dramatické incidenty se dokládají zejména 
z Horehroní.

Zpráva podplukovníka Otto Bláhy18 o incidentu v Polomce z listopadu 1932 zjednodušeně 
a paternalisticky zdůvodňuje: „lid v Horehroní je prudký, lehce vznětlivý a propadlý alko-
holu“. Bláha zdůraznil, že v posledním roce bylo v okrese Brezno nad Hronom za alkohol 
utraceno 24 milionů korun. Jako další příčinu neklidu četnický důstojník vnímal aktivní 
levicovou, zejména komunistickou agitaci.19

Zmíněné bouřlivé dění je třeba vnímat v kontextu předchozích událostí. V závěru října 
komunističtí poslanci Vallo a Králik na shromáždění v Brezně nad Hronom vyzývali obča-
ny, aby se bránili exekutorům a nebáli se četníků, protože ti údajně mají zakázáno střílet do 
davu. Přednesené výroky nesporně přispěly k radikalizaci pracujících a nezaměstnaných. 
Vlnu násilností v Polomce pak odstartovala 12. listopadu exekuce části majetku Anny To-
kárové kvůli dluhu za lihoviny. Skupina asi 50 venkovanů napadla soudního vykonavatele 
a jeho asistenta. Inzultován byl také hostinský Bulava, který od Tokarové vymáhal zapla-
cení dluhu. Zbití exekutoři vyhledali azyl na četnické stanici. Její velitel, vrchní strážmistr 
Brodský, pověřil strážmistra Šafra, aby oba muže doprovodil k vlaku a zajistil jejich bez-
pečný odjezd z obce. Úkolem byl pověřen četník, který v obci sloužil delší dobu a těšil se 
respektu občanů. Brodský tedy nepředpokládal, že by rozvášněný dav činil Šafrovi potíže. 

Přesto na ulici došlo ke strkanici, do níž se zapojila také dvojice četníků, vracejících 
se z obchůzky. Nakonec se za dramatických okolností podařilo dopravit dvojici exekuto-
rů k vlaku. Brodský zatím odcestoval do okresního města žádat nadřízeného o instrukce. 
Okresního velitele Krále však nezastihl, jelikož tento konal přehlídku stanice v Podbrezové. 
Odtud Brodskému pouze telefonicky nařídil postupovat v souladu s předpisy a zadržet pa-
chatele. K vyslání žádných posil nedošlo.

Během Brodského nepřítomnosti Šafr zatkl čtyři výtržníky. Velitel stanice však po ná-
vratu rozhodl zadržené propustit s tím, že budou pouze oznámeni soudu. Napětí se však ne-
uvolnilo. V nočních hodinách začali občané po obci vylepovat letáky, jimiž se „zakazovaly“ 
exekuce z důvodu chudoby obyvatelstva. Následujícího dne do Polomky dorazil okresní 
velitel Král. Když se dozvěděl, že Brodský pachatele neuvěznil, nařídil nové vyšetřování. 
To měl vést velitel stanice v Brezně vrchní strážmistr Růžička s pomocí přidělených posil. 
Do příštího dne četníci zatkli sedm osob, dva z iniciátorů útoku na exekutory však mezitím 
uprchli a ukrývali se.20

Zatčené pak 14. listopadu eskortovalo k okresnímu soudu 10 četníků pod velením Brod-
ského. Kvůli nevhodnému vlakovému spojení z Polomky padlo rozhodnutí přesunout se 
pěšky do Beňuša a zde rekvírovat nákladní auto. Během přesunu se začal shlukovat dav. 

17 NA Praha, MV-SR, kart. 3928,  hlášení Zemského četnického velitelství v Bratislavě ministerstvu vnitra  
10. 2. 1932 – užití zbraně soustředěným četnictvem dne 10. února 1932
18 K němu srov. KLEČACKÝ, Martin. Josef Ježek a Otto Bláha – cesta dvou četnických generálů před Národní 
soud. In Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století  2014, roč. 22, č. 2, s. 155–187.
19 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení pplk. Otto Bláhy pro Zemské četnické velitelství Bratislava 25. 11. 
1932.
20 Tamtéž; Krvavé události v Polomce. In Lidové noviny 17. 11. 1932, roč. 40, č. 581, s. 1; Na střelbu v Polomce 
všichni pracující lidé odpovědí zvýšeným útokem proti hladovým plánům vlády. In Rudé právo 19. 11. 1932, 
roč. 13, č. 267, s. 1.
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Demonstranti se svolávali vyzváněním poplašného zvonu. Brzy se shromáždilo asi 150 lidí. 
V Beňuši následně došlo ke dvěma útokům, jež četníci odrazili bodáky. Z demonstrantů si 
nejaktivněji počínala Františka Miklóšková, kterou Brodského muži na místě zatkli. 

Zadržené se nakonec podařilo přepravit k soudu, tím však incident nekončil. Druhého 
dne se asi 200 osob z Polomky a Beňuša (Beňuš) vydalo do Brezna manifestovat za propuš-
tění vězňů. Z četníků, soustředěných v předchozích dnech do Polomky, v obci zůstalo 10 
mužů. Dalších 16 četníků v čele s Králem vyrazilo nákladním vozem zastavit demonstranty. 
Před Breznem dostihli skupinu 80 osob vyzbrojených klacky a holemi. Dav byl rozehnán 
pomocí obušků, načež četníci pokračovali do města. Zde mezitím zhruba 200 „komunistů“ 
demonstrovalo na náměstí. Královi muži zatkli dva nejaktivnější agitátory, načež se shro-
máždění v klidu rozešli.

Po obnovení pořádku se četníci vydali zatknout komunistického předáka z Polomky On-
dreje Molčana. Na jeho ochranu se však srotil dav venkovanů z okolí. Shromáždění lidé prý 
provolávali „Hurá na četníky! Oni nesmějí střílet!“ a „Na četníky a pak rabovat!“ Menší 
skupinka „povstalců“ se vloupala do domu pekaře Zachara, aby mu „zrekvírovala“ chleba. 

Proti demonstrantům, jichž bylo údajně kolem osmi set, zakročily dva četnické oddíly 
pod velením vrchních strážmistrů Brodského a Hutty. Několik četníků bylo zraněno ka-
meny, vrženými z davu. V nepřehledné situaci došlo ke střelbě, která skončila smrtí osm-
náctiletého Jana Piliara Hermanna z Bacúchu (Bacúch) a třiatřicetiletého Jana Pohorely 
z Polomky. Oba zahynuli před domem Samuela Ferjenčíka. Následná rekonstrukce odhalila, 
že větší část četníků při střelbě mířila právě na stěnu Ferjenčíkova domu, před hlavní dav. 
Palba tedy, můžeme-li věřit záznamům, měla mít primárně zastrašovací charakter.

Tragédie značně oslabila odhodlání demonstrantů. Víra, že četníci nebudou střílet, suge-
rovaná zavádějící agitací poslanců Valla a Králika, se ukázala jako lichá. V příštích dnech 
probíhalo intenzivní vyšetřování, jež vyústilo v zatčení šesti desítek občanů. Do 22. listo-
padu se podařilo obnovit pořádek. Na pohřbu zastřeleného Hermanna byl poslanec Vallo 
zatčen za pobuřující řeči.

Zpráva podplukovníka Bláhy, analyzující průběh událostí, vyhodnotila chování Brodské-
ho v počáteční fázi konfliktu jako „chabé, bojácné, krajně váhavé“. Použití zbraní proti 
davu však Bláha schválil jako nezbytné.21

Další nepokoje v Horehroní nastaly koncem května 1933, kdy státní pila v Černém Balogu 
(Čierny Balog) snížila mzdy zaměstnancům. Správce pily po protestech pracovníků povolil 
konání schůze závodního výboru. Jelikož kromě zaměstnanců na jednání dorazily i „nepo-
volané osoby“ (zřejmě především rodinní příslušníci dělníků, možná i agitátoři komunistic-
ké strany), byla schůze ukončena. Správce pily následně obdržel vyrozumění, že dělníci k 6. 
červnu vstoupí do stávky. Do té se nakonec zapojilo 212 osob. Pětičlennou posádku četnické 
stanice již předchozího dne preventivně doplnilo deset mužů. V druhý den stávky na místo 
dorazil také okresní četnický velitel Král z Brezna nad Hronom. Jelikož dosavadní jednání 
stávkujících se zaměstnavateli nikam nevedla, Král telefonicky doporučil Ředitelství stát-
ních lesů a statků, aby vyšlo dělníkům alespoň částečně vstříc.

Když uvedená iniciativa neuspěla, shromáždilo se před notářským úřadem asi 500 de-
monstrantů. Jelikož šlo o nepovolené shluknutí, Král po opakovaných bezvýsledných vý-
zvách k rozchodu nařídil zákrok obušky. Dav se ovšem bránil vrháním kamení, které zra-
nilo pět četníků včetně okresního velitele. Četnický oddíl poté vypálil jednu salvu, která 
zranila tři demonstranty na nohou. Četníci následně ustoupili na stanici, odkud telefonicky 
žádali pomoc. Stávkující záhy zorganizovali hlídkové skupiny 15–20 mužů, odřízli tele-
fonní spojení z obce a poškodili most, aby zabránili příjezdu četnických či vojenských posil. 
Komisař politické správy Šutoris z Brezna, který se automobilem vydal na místo monitoro-
21 V roce 1972 byl o události natočen krátkometrážní dokument Polomská vzbura režiséra Igora Dobiše.
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vat situaci, byl přepaden a zbit. Přesto se mu podařilo dostat do budovy notářského úřadu. 
Do následujícího rána se v Černém Balogu shromáždilo 122 četníků. Těm se podařilo 

obnovit kontrolu nad obcí. Zakrátko dorazila také soudní komise. Se zatýkáním provinilců 
se zatím raději vyčkávalo, aby nepropukly nové nepokoje. Relace politické správy hodnotila 
postup Králova oddílu jako správný. Neznámý autor zprávy situaci glosoval: „Mzdového 
sporu zneužily podvratné živly a došlo tak k výbuchu, který u primitivního horského lidu 
jest vždy prudký.“22 Nekalými živly byli patrně míněni komunističtí agitátoři. Příštího dne 
vedení pily dojednalo se stávkujícími dělníky kompromis. Mezitím do obce dorazilo několik 
komunistických poslanců, které soudce vykázal s ohledem na probíhající vyšetřování. Bě-
hem 9. a 10. června četnictvo na příkaz vyšetřujícího soudce zatklo dva muže a dvě ženy. Po 
odjezdu soudní komise četníci pokračovali ve vyšetřování.

Zástupci okresního úřadu upozornili velitele četnictva, že obecní notář Julius Gašparik je 
v obci Čierny Balog značně neoblíbený a že právě dlouhodobá nespokojenost s ním předsta-
vuje jeden z důvodů radikálního chování obyvatel. Sebevědomí Gašparikových oponentů, 
především sociálních demokratů, posiloval fakt, že již v roce 1920 se občanům podařilo 
docílit odvolání předchozího notáře. Panovalo tedy přesvědčení, že ráznými projevy nespo-
kojenosti lze docílit Gašparikova přeložení. Okresní úřad proto doporučil Gašparika raději 
nahradit a po skončení vyšetřování jej v tichosti evakuovat spolu s četnickou asistencí.23

Zemský četnický velitel Alois Adamička hodnotil postup četnictva při zákroku proti de-
monstrantům jako správný, ovšem s podotknutím, že velitel oddílu Král podcenil taktickou 
přípravu před akcí a zbytečně se nechal zaskočit. Dle Adamičky měl být dav při střetnutí 
před notářským úřadem obchvatem vytlačen z centra obce na pole. Dále mohl Králův od-
díl po prvotním zákroku pronásledovat demonstranty a rozehnat je tak, aby se nedokázali 
znovu srotit.24 Nutno dodat, že vzhledem k početní převaze stávkujících nad četníky bylo 
splnění takového úkolu značně nesnadné. Taktické nedostatky se nestaly předmětem kázeň-
ského řízení, Král byl pouze ústně poučen.

Lesní dělníci se ukázali být údernou a akceschopnou silou rovněž v Macerové, kde čet-
nictvo v prosinci 1931 zadrželo čtyři členy KSČ při krádeži dřeva v lese. Dav, který se shro-
máždil za účelem osvobození zatčených, musel být rozehnán bodákovým útokem.25

Dramatický průběh přinesly také prvomájové události roku 1931 v Gútě (do r. 1948; dnes 
Kolárovo). Zde úřady povolily průvody členů KSČ a sociální demokracie. Zatímco sociálně-
demokratické shromáždění zaznamenalo nízkou účast, komunisté naopak mimo povolené 
akce uspořádali též další průvod za přítomnosti školních dětí. Uvedená skupina se u mostu 
přes Váh střetla s šestičlennou četnickou hlídkou. Příkaz k rozchodu, který četníci pronesli 
také v maďarštině, byl ignorován a následně došlo k potyčce. Jeden z četníků utrpěl lehké 
zranění. Hlídka pak manifestanty postupně vpustila do města v menších skupinách, aby se 
připojili k povolenému shromáždění.26

Toho se zúčastnilo asi 2 400 občanů. Po skončení oficiální části se dohlížející úředník po-
litické správy vzdálil, manifestace však oproti schválenému programu pokračovala výstupy 
dalších řečníků a recitacemi žáků. Velitel četnické asistence kapitán Kužela po neúspěšných 

22 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, zpráva ministerstva vnitra ministerstvu zemědělství 7. 6. 1933; Opět 
výtržnosti v Horehroní. In Lidové noviny 10. 6. 1933, roč. 41, č. 290, s. 1.
23 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, zpráva ministerstva vnitra ministerstvu zemědělství 7. 6. 1933.
24 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Zemského četnického velitelství Bratislava ministerstvu vnitra 
16. 6. 1933. 
25 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Četnického oddělení v Komárně ministerstvu vnitra 16. 12. 1931.
26 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Četnického oddělení v Komárně Zemskému četnickému velitelství 
Bratislava 1. 5. 1931.
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výzvách k rozchodu nechal náměstí vyklidit bodákovým útokem. Část demonstrantů se 
ovšem bočními uličkami dostala četníkům do týlu a napadla je. Kuželovi se podařilo zor-
ganizovat protiútok a dav rozptýlit.

Nepříliš úspěšně četnictvo zvládlo stávku dělníků firmy Kaboš a spol. pracujících na vý-
stavbě železniční trati Červená Skala – Marcegany 7. a 8. června 1932. Stávkující v Telgar-
tě postupně napadli kamením několik stávkokazů a izolovaných četnických hlídek. Jedna 
z nich se bránila střelbou v zastavěném prostoru, přičemž jedna z kulek prošla stěnou domu 
a usmrtila osmadvacetiletého dělníka Jana Chlapoviče. Různá zranění utrpělo osm četníků 
včetně velitele oddílu Ladislava Kohouta. Jako původci výtržností byli následně zatčeni 
místní tajemníci komunistické a sociálně-demokratické strany.27 Během následného trans-
portu tří zadržených účastníků nepokojů k Okresnímu soudu v Brezně nad Hronom skupina 
dělníků u Pohorelé zastavila vlak pomocí záchranné brzdy a napadla tříčlennou četnickou 
eskortu převážející vězně. Strážmistr Novosák jako jediný z četníků dvakrát vystřelil, čímž 
útočníky zahnal na útěk. Jeden z pachatelů utrpěl lehké zranění.28

Ve stejné době, 8. června, proběhl v okolí Holíče ilegální „hladový pochod“ pod záštitou 
komunistů. Četnictvo se o akci dozvědělo předem, takže dav demonstrantů, vedený ženami 
a dětmi, krátce po zahájení akce zastavila a vyzvala k rozchodu dvanáctičlenná hlídka. Po 
ignorování výzvy se oddíl pokusil skupinu asi 250 osob rozehnat. Ustupující demonstranti 
se uchýlili na vyvýšený železniční násep, odkud začali na četníky vrhat kamení. Po zranění 
jednoho strážmistra zahájil oddíl palbu, která se naštěstí obešla bez obětí na životech.29 
Skutečnost, že se demonstrantům podařilo získat taktickou výhodu zaujetím pozic na náspu, 
byla následně hodnocena jako selhání zakročujícího oddílu.30

Podobně jako v Telgartě i v Ľubietové došlo k nepokojům s cílem osvobodit zatčené účast-
níky předchozích demonstrací. V uvedeném případě se jednalo o osoby zatčené v Banské 
Bystrici 27. února 1933. O den později se v Ľubietové shromáždilo asi 250 osob, které se 
domáhaly propuštění vězňů. Na místo vyrazil okresní náčelník s okresním četnickým veli-
telem a 12 muži. Ještě před jejich příjezdem ovšem účastníci protestu pronikli na četnickou 
stanici, kde jistá Dvoranová inzultovala strážmistra Bohumila Pipka. Při přetahování o Pip-
kovu karabinu vyšel výstřel, který naštěstí nikoho nezasáhl. Dorazivší posila rozehnala 
dav obušky a zatkla Dvoranovou spolu s jistým Ludevítem Pančíkem. Zemské četnické 
velitelství (ZČV) následně schválilo dočasné posílení stanice o 12 mužů, aby se předešlo 
dalším výtržnostem.31

Jen pár dní před událostmi v Ľubietové se ve Zvolenu manifestovalo za propuštění zatče-
ného komunisty Blažovského. Po bezvýsledném jednání s okresním náčelníkem pronikly 
dvě desítky demonstrantů do soudní budovy, aby si u okresního soudce vynutily osvobození 
vězně. Před příchodem dvacetičlenné četnické hlídky se protestující rozprchli. Dále se po 
městě pohybovaly hloučky vykřikující politická hesla, ale k výraznějším incidentům již 
nedošlo.32

K méně obvyklým případům patří incident v Banské Štiavnici v polovině února 1932. 
Zdejší četnická stanice věděla od důvěrníků o zamýšlených hladových demonstracích, pro-

27 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, zápis Prezídia Zemského úřadu v Bratislavě 9. 6. 1932.
28 Tamtéž.
29 Tamtéž.
30 Podobná situace nastala např. v dubnu 1925 v Orlové ve Slezsku, kde stávkující vrháním kamení z náspu 
zranili několik četníků. Obranná palba četnického oddílu pak usmrtila čtyři osoby. Srov. STEINER, J. Orlová 
1925. In Těšínsko 1970, roč. 13, č. 3, s. 1–4.
31 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, zápis Prezídia Zemského úřadu v Bratislavě 28. 2.1933.
32 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, zápis Prezídia Zemského úřadu v Bratislavě 17. 2. 1933.
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čež byly povolány posily. Při první konfrontaci 15. února se dav bez odporu rozešel a v dal-
ších dnech panoval klid. Povolané posily se proto 18. února vrátily na své kmenové stanice. 
O dva dny později však stovka nezaměstnaných obsadila budovu okresního úřadu a domá-
hala se zvýšení podpor. Osmi četníkům pod velením štábního strážmistra Antonína Marka 
se po několika šarvátkách podařilo výtržníky rozehnat obušky a tři z nich zadržet. 

Plukovník Bazala ze ZČV zákrok schválil, velitelům okresu a oddělení ovšem vytkl, že 
se nechali zaskočit a umožnili demonstrantům obsadit okresní úřad. Navíc se ukázalo, že 
okresní velitel nadporučík Noskovský v té době prováděl vyšetřování marginální kauzy. Tu 
bylo možné dle Bazaly delegovat na podřízené a vzhledem k vypjatým poměrům předcho-
zích dní měl jmenovaný osobně dlít na velitelství, aby v případě potřeby řídil zákroky pod-
řízených. Bazala dokonce považoval Noskovského odchod v daných podmínkách za cílenou 
snahu vyhnout se odpovědnosti.33

Prameny dokládají rovněž další pochybení velitelů. Při již zmíněných prvomájových ma-
nifestacích v Gutě roku 1931 vyslal četnický velitel šestičlennou hlídku k mostu přes Váh. 
Zde byli četníci obklíčeni a napadeni přesilou demonstrantů. Podle následného vyšetřování 
byla hlídka pověřena „úkolem neurčitým a bezúčelným“, který ji zbytečně vystavil riziku 
a zároveň oslabil hlavní četnické síly ve městě. V Liptovském Sv. Mikuláši 7. února 1932 
četníci sice zdárně rozehnali demonstraci, nicméně velitel zakročujících sil praporčík Zacke 
poté odeslal část mužstva hlídkovat na jiné místo, takže zbývající síly nestačily na odra-
žení opakovaného náporu stávkujících. Kromě toho ZČV Zackeho kritizovalo za váznou-
cí komunikaci mezi jednotlivými hlídkami. Jejich spojení měly zajistit cyklistické spojky. 
Zároveň si mohl Zacke dle mínění nadřízených dopředu opatřit vozidlo pro rychlé přesuny 
mužstva. Spíše marginálního charakteru byl prohřešek vrchního strážmistra Štefana Štěti-
ny z Velkého Mederu, který v lednu 1932 opomněl hlásit nadřízenému použití bodáků proti 
demonstrantům.34 Pro změnu ve druhé polovině května 1931 v Košútech velitel četnického 
oddílu štábní kapitán Leodegar Souček osobně obcházel a kontroloval jednotlivé hlídky, 
místo aby zůstal na svém štábu a koordinoval činnost četnictva.  

Právě košútský případ patřil k nejtragičtějším, vyžádal si tři lidské životy. Šlo o součást 
nepokojů v okrese Galanta, kde od 19. května poslanec KSČ Štefan Major (1887–1963) 
organizoval stávku zemědělských dělníků. Do oblasti bylo povoláno 60 četníků. Veliteli 
oddělení v Trnavě Součkovi ZČV kvůli snazší komunikaci s obyvatelstvem přidělilo dva 
důstojníky znalé maďarštiny – jedním z nich byl pozdější generál Timotheus Ištok, druhým 
byl nadporučík Štefan Jánošík.

Napětí vyvrcholilo 23. května 1931 manifestací v Košútech. Zde demonstranti pod ve-
dením samotného Majora vyrazili proti četnickému kordonu, složenému ze dvou družstev. 
Z davu se dle svědků ozývaly výkřiky „Ženy a muži dopředu!“ Četnické asistenci veleli 
Ištok s Jánošíkem, jelikož Souček se neprozřetelně vzdálil na kontrolu předsunutých hlídek. 
Z davu bylo hozeno několik kamenů, někteří demonstranti se při „strkanici“ s četníky ohá-
něli noži. Jeden ze stávkujících se pokusil Jánošíkovi vytrhnout šavli. Ve vyhrocené situaci 
nadporučík vydal povel „Levé družstvo pal!“ V tom okamžiku se první řady demonstrantů 
buďto rozutekly do okolních ulic, nebo si lehaly na zem. Čtrnáct mužů Jánošíkova družstva 
vypálilo jedinou salvu. Druhý oddíl proti stávkujícím vyrazil s obušky.

Na místě zůstali mrtví dělníci Jan Devát (narozen 1913), Alexandr Zsabka (narozen 1907), 
Štefan Thurzo (narozen 1897). Zranění utrpělo šest stávkujících a šest četníků. Kameny 
nalezené na místě patrně pocházely z nedalekého řečiště. Byly tedy sebrány předem, mini-

33 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Četnického oddělení v Bánské Bystrici ministerstvu vnitra 1. 4. 1933.
34 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Četnického oddělení v Komárně ministerstvu vnitra 6. 2. 1932.
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málně část účastníků pochodu se na střet s četníky připravovala.35 Tragikomickým dojmem 
působilo chování poslance Majora, který po střelbě zůstal ležet na zemi a předstíral zranění. 
ZČV následně schválilo postup Jánošíka s Ištokem, kritizovalo však Součka za opuštění 
velitelského stanoviště.

Tragická kauza měla svůj dozvuk při povoleném komunistickém shromáždění 22. listopa-
du 1931 ve Farkašdu (dnes Vlčany, okr. Šaľa). Zde jeden z řečníků oproti schválenému pro-
gramu začal hovořit o probíhajícím trestním řízení proti Majorovi v souvislosti se střelbou 
v Košútech. Proto vrchní strážmistr Mikulášek vyzval v maďarštině dav třikrát k rozchodu. 
Část shromážděných však zůstala na náměstí, odkud je četníci museli vytlačit.36

Zmatky při zákrocích samozřejmě nevznikaly pouze pochybením četnických velitelů, ale 
někdy též nejasnými a nereálnými direktivami politické správy. Například v Trnavě civilní 
úředník JUDr. Rusnák žádal, aby dvacetičlenný četnický oddíl obklíčil a zatkl čtyři stovky 
stávkujících. Při nepokojích v Šale (Šaľa) 3. února 1932 se zase zástupce politické správy 
Koloman Ottinger v chaotické situaci vzdálil od četnického oddílu.37

V březnu 1933 měl v Žilině proběhnout sjezd slovenských nezaměstnaných. Ač byla akce 
zakázána a do města předem soustředěno 80 četníků, demonstranti se v hloučcích postupně 
shromáždili na náměstí a museli být vytlačeni společnou akcí četnictva a vojska.38 Také 
v Prievidze (Prievidza) se 11. července 1933 sešel dav demonstrantů, kteří se předtím do 
města nepozorovaně přesunuli v menších skupinách. Okresní úřad navzdory doporučení 
četnictva umožnil stávkujícím přesunout se do centra, ač šlo o nedovolené shromáždění. 
Velitel četnického oddílu obdržel výtku ZČV, že předem nezjistil záměr demonstrantů pro-
střednictvím konfidentů a nezabránil jejich shluknutí. 

Kromě lidského faktoru průběh zákroků ovlivňovaly také vnější okolnosti, třeba počasí. 
Například při zákroku v Banské Bystrici v únoru 1933 několik četníků uklouzlo na náledí, 
přičemž jeden z nich v pádu zranil bodákem účastníka manifestace.39

Jak ilustrují výše zmíněné příklady, oběti na životech při četnických zákrocích nebyly 
časté. Ohledně zraněných máme k dispozici jen kusé informace, jelikož řada účastníků ma-
nifestací lehčí úrazy raději nehlásila z obav před vyšetřováním.40 Například v závěru ledna 
1932 si kapitán Karol Hajdoczy ze Zlatých Moravců stěžoval, že některé případy zranění 
civilistů jsou zjištěny až s vícedenním odstupem, což komplikuje následné vyšetřování.41 
Jednu z nemnoha výjimek představuje kauza Františka Kloppera z Trnavy, kde četníci 25. 
února 1931 rozehnali dav demonstrantů z obav před hrozícím rabováním. Zatímco úřední 
činitelé zákrok hodnotili jako bezproblémový, Klopper se ohradil: „Nekřičel jsem ani jsem 
se nevzpíral zakročujícím četníkům, nýbrž šel jsem klidně domů. Zraněn jsem vzadu nad 
pravým uchem a nad obočím levého oka, obě rány jsou velmi bolestivé. Uznávám, že četnic-
tvo zakročovalo správně a nemohu odůvodnit, proč jsem četnickému kordonu neustoupil do 
některého obchodu, nebo do obecního domu.“ Další účastník manifestace Antonín Páleník 
udal: „Poněvadž jsem neutíkal, nýbrž pouze šel, byl jsem četnictvem dvakráte řádně udeřen 
obuškem.“42

35 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Zemského úřadu v Bratislavě ministerstvu vnitra 26. 5. 1931.
36 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Zemského četnického velitelství Bratislava ministerstvu vnitra 1. 
12.1931.
37 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Četnického oddělení v Komárně ministerstvu vnitra 15. 2. 1932.
38 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, zápis Prezidia Zemského úřadu v Bratislavě 27. 3. 1933. 
39 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Četnického oddělení v Bánské Bystrici ministerstvu vnitra 1. 4. 1933.
40 STEINER, J. Orlová, c. d.
41 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení o použití zbraně četnictvem v Nových Zámcích.
42 NA Praha, MV-SR, kart. 3928, hlášení Četnického oddělení v Trnavě ministerstvu vnitra 1. 3. 1931. 
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Shrneme-li výše uvedené, ukazuje se, že zákroky četnictva při sociálních nepokojích na 
Slovensku měly zejména ve venkovském prostředí nezřídka charakter připomínající spíše 
vojenské operace, což je jev, s nímž se v českých zemích prakticky nesetkáváme. Daný fakt 
vycházel jednak z charakteru krajiny a osídlení, jednak z agility demonstrantů, kteří nevá-
hali přikročit též k sabotážím komunikací. Účastníci protestních akcí v řadě případů pro-
kázali vysokou míru organizovanosti. Kromě samotných manifestačních aktů a inzultací 
stávkokazů, jež patřily k průvodním jevům stávek a demonstrací v celé meziválečné ČSR,43 
často docházelo také k útokům na úřední budovy. Ačkoliv incidenty doprovázely obavy 
úřadů a obchodníků z rabování, reálně k němu dle dostupných zdrojů docházelo jen zřídka.

Relativně vzácné byly rovněž případy vážných zranění či úmrtí při střetech. Kauzy spo-
jené s oním „střílením do dělníků“, démonizovaným komunistickou propagandou, patři-
ly k výjimkám, byť je jistě nelze bagatelizovat. Ve většině případů se četnictvo relativně 
úspěšně snažilo minimalizovat škody a ozbrojeným zákrokům vždy předcházelo jednání 
s demonstranty. Pozornost zasluhuje fakt, že v některých případech četničtí velitelé sami 
intervenovali u úřadů a zaměstnavatelů ve prospěch stávkujících. Takové chování mohlo 
být motivováno jak pragmatickou snahou o rychlé obnovení pořádku, tak rovněž empatií 
četníků, kteří vesměs sami pocházeli z dělnického či malorolnického prostředí.44

Nároky kladené na četníky při potlačování masových nepokojů byly značné. Navzdory 
relativně jasné dikci předpisů nepřehledné situace spolu s dobrou organizací demonstrantů 
znemožňovaly aplikaci taktických pouček a nutily muže zákona improvizovat. Ostatně po-
čty i výzbroj mužstva ve většině dokumentovaných případů stěží postačovaly na efektivní 
pacifikaci davu. Proti obuškům se demonstranti dokázali efektivně bránit kameny či holemi. 
Devizou zasahujících četníků se patrně stávala zejména možnost použití palných zbraní, 
kterého se jejich protivníci pochopitelně obávali nejvíce. Zároveň si stávkující často byli 
vědomi, že uvedený prostředek četníci použijí jen v krajním případě. Incident v Polomce 
dokonce dokládá jistou bagatelizaci zmíněné hrozby, navíc účelově podporovanou politic-
kými činiteli.

Svou roli přirozeně sehrávala také součinnost četníků s politickými úřady, která neprobí-
hala vždy hladce. K potlačení nepokojů příležitostně vyrážely také vojenské útvary. Větši-
nou však převládala snaha zvládnout situaci jen s pomocí četnictva, které bylo pro podobné 
zásahy vycvičeno a u něhož se předpokládala větší profesionalita. Oproti tomu v případě vo-
jáků základní služby se mohly snáze vyskytnout případy solidarity s demonstranty.45 Úřady 
se tudíž zpravidla snažily nasazení vojska vyhnout.

O. KOLÁŘ – I. KOLÁŘOVÁ: INTERVENTIONEN DER GENDARMERIE IN DER 
SLOWAKEI WÄHREND DER WELTWIRTSCHAFTSKRISE
Aus den im Beitrag präsentierten Schlüssen geht hervor, dass die einschreitenden An-

gehörigen der Gendarmerie im Großteil der dokumentierten Fälle bemüht waren, die 
Proteste der Demonstranten mit gemäßigten Mitteln zu unterbinden. Der Gebrauch einer 
Zajímavostí je, že před účastí na chystané trnavské manifestaci občany v předchozích dnech odrazovali 
duchovní při bohoslužbách.
43 Srov. BUCHLOVSKÝ, M. Historický obraz, c. d.; KOLÁŘOVÁ, I. – KOLÁŘ, O. K okolnostem, c. d.
44 Sociální skladba příslušníků četnictva zatím není uceleně zpracována. Částečně ji lze rekonstruovat 
z důstojnických kvalifikačních listin a také z žádostí o přijetí k četnictvu, které se však uceleněji dochovaly 
pouze pro Čechy. Dosavadní výzkumy ovšem umožňují vyslovit tezi, že převážná většina mužstva a nižších 
důstojníků (okresních velitelů) pocházela z prostředí manuálně pracujících. Mezi vyššími důstojníky 
převyšovali reprezentanti střední třídy. Srov. KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. Sociální postavení 
příslušníků československého četnictva 1918–1939. In Český časopis historický 2015, roč. 113, č. 1, s. 76–96; 
LOKAJ, Martin – KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. Důstojnický sbor československého četnictva – 
sociohistorická sonda. In Moderní dějiny  časopis pro dějiny 19. a 20. století  2017, roč. 25, č. 2, s. 39–62.
45 K podobným projevům v armádě srov. např. FUČÍK, Josef. Generál Podhajský. Praha : Paseka, 2009. 
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Schusswaffe gehörte ist auf wenige Ausnahmen begrenzt. Zu den taktischen Fehlern der 
Gendarmerie gehörte insbesondere die Vernachlässigung von präventiven Vorkehrungen, 
die eine Bildung von zahlreichen Massen verhindern sollten. Als solche sind vor allem die 
Überwachung der Protestierenden und nachrichtendienstliche Tätigkeit zu nennen.  Ein wei-
teres Problem bildete die mangelnde Erkennung der ortsspezifischen Lage durch die nach-
kommenden Verstärkungen der Gendarmerie, die aus anderen Regionen befördert wurden. 
Der Einsatz wurde darüber hinaus erschwert durch unklare, oder unrealistische Propositio-
nen seitens der Behörden der politischen Verwaltung. Hingegen konnten die Demonstranten 
in einigen Fällen ihre organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Insbesondere die 
von der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Arbeiterschaft organisierten Streiks 
erwiesen ein hohes Maß an Koordinierung. 
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NA MARGO MENOVANIA GENERÁLA VIESTA 
ZA VELITEĽA POVSTALECKEJ ARMÁDY 
NA  SLOVENSKU  (I. ČASŤ)

IGOR BAKA

BAKA, I.: On the appointment of gen. Viest as the commander of the insurgent army in Slova-
kia (Part I.). Vojenská história, 4, 24, 2020, pp 38-57, Bratislava.
Div. gen. Rudolf Viest belonged to the central personalities of SNU. In spite of that, his mission 
and activity as the commander of the insurgent army were not processed comprehensively to 
this day. 
There are still many questions about his appointment into this function as well as his arri-
val to the insurgent territory. Until this day, the question why was his arrival delayed until 7 
October 1944 provokes speculations. This is in spite of the fact that the insurgent command 
urged him basically since the beginning of September. The military historians did not even 
deal sufficiently with the systematic denigration of Vies’ position by the pre-1989 Marxist 
historiography. In his contribution, the author tried to sum up the knowledge about the issue 
in question and explain all the relevant causes and context of the appointment of gen. Viest the 
commander of the insurgent army as well as the questions related to the delay of his arrival to 
the insurgent territory.   
Keywords: Military history. World War 2. General Viest – Commander of the insurgent army 
in Slovakia.

Div. gen. Rudolf Viest1 patril k ústredným postavám Slovenského národného povstania 
(SNP). Jeho poslanie a  činnosť  vo funkcii veliteľa povstaleckej armády neboli napriek 
tomu dodnes komplexne spracované. Veľa otáznikov zostáva aj v súvislosti s menovaním 
gen. Viesta do tejto funkcie, ako aj s jeho príchodom na povstalecké územie. Živé špekulá-
cie vyvoláva dodnes otázka, prečo sa jeho príchod zdržal až do 7. októbra 1944. A to aj na-
priek tomu, že povstalecké velenie ho urgovalo fakticky už od začiatku septembra. Vojenskí 
historici sa dostatočne nevyrovnali ani so systematickým očierňovaním Viestovej pozície 
marxistickou historiografiou  pred rokom 1989. Ako príklad tu možno uviesť niektoré ten-
denčné tvrdenia Gustáva Husáka v jeho známom diele Svedectvo o Slovenskom národnom 
povstaní. Podľa Husáka bol Viest povoľným nástrojom v rukách čs. prezidenta Edvarda 
Beneša a buržoáznej čs. vlády, ktorí si prostredníctvom neho chceli priamo podriadiť po-
vstaleckú armádu, nerešpektujúc pritom právomoci povstaleckej Slovenskej národnej rady 
(SNR).2 Viesta pritom označil za „politizujúceho generála“.3 Čs. vláda v Londýne podľa 
neho neverila dostatočne ani brig. gen. Jánovi Golianovi, ktorý patril do „nepolitickej sku-
piny dôstojníkov“.4  Husák prišiel tiež s tvrdením, že menovanie Viesta iniciovali prezident 
Beneš a čs. vláda v Londýne.  Fakt, že tento návrh vzišiel od prvého veliteľa povstaleckej 
armády, v tom čase ešte  pplk. gšt.  Goliana,  Husák okomentoval tvrdením, že  ten len plnil   

„londýnsky príkaz“. Zdržanie Viestovho príchodu Husák zdôvodnil zdržanlivým stanovis-
kom SNR k jeho menovaniu za veliteľa povstaleckej armády, ktorá ho mala podmieňovať  
príchodom čs. vojenských jednotiek na povstalecké územie.5  Komunistický politik Václav 
1 Povýšený do hodnosti div. gen. bol dňom 1. 1. 1938. Po vojne dňa 25. 10. 1946 bol dekrétom prezidenta 
republiky povýšený na armádneho generála in memoriam. Osobní věstník Ministerstva národní obrany, 26. 10. 
1946, č. 101. 
2 HUSÁK, Gustáv. Svedectvo o slovenskom národnom povstaní. Bratislava 1969, s. 373.
3 Tamže, s. 396.
4 Tamže, s. 396.
5 Tamže, s. 373.
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Kopecký, ktorý cez vojnu  pôsobil v exile v Moskve, zašiel ešte ďalej, keď po nástupe komu-
nistov k moci Viesta otvorene obvinil zo zbabelosti. Tvrdil totiž, že v súvislosti s jeho me-
novaním do funkcie veliteľa povstaleckej armády „vskutku rozčileně funkci odmítal a přímo 
žalostně naříkal“.6  

Niektoré tieto tvrdenia kriticky analyzoval už Jozef Jablonický v roku 1989, ktorý odmie-
tol  konštatovanie, že Viestovým cieľom na povstaleckom území bolo vytvorenie Benešovi 
poslušnej domácej armády. Prioritným cieľom podľa neho bolo „udržanie povstaleckého 
územia do príchodu, resp. spojenia sa s Červenou armádou“.7 Jablonický zaujal postoj aj 
k otázke Viestovej podriadenosti. Tú podľa neho determinoval fakt, že do funkcie ho me-
noval prezident republiky, čo Viest ako vojak musel akceptovať. Zároveň však upozornil, že 
Viest  rešpektoval  tiež existujúcu mocensko-politickú štruktúru na povstaleckom území, 
teda aj postavenie SNR, za ktorej člena bol po príchode z titulu svojej funkcie kooptovaný.8 

Niektoré otázky súvisiace s príchodom gen. Viesta však rezonujú dodnes. Predmetom 
špekulácií je najmä otázka neustáleho odkladania jeho príchodu na povstalecké územie. 
Viacerí historici v tejto súvislosti  nepochybujú o tom, že táto otázka mala „jasne politický 
podtext“.9 Iní to, popri ďalších faktoroch,  minimálne pripúšťajú.10 Ako pádny argument sa 
pritom uvádza fakt, že zatiaľ čo gen. Viest a s ním aj celá čs. vládna delegácia ministra Fran-
tiška Němca márne čakali na letisku, vyslalo  čs. komunistické vedenie v Moskve na povsta-
lecké územie z 27. na 28. septembra  vlastnú delegáciu (Ján Šverma, Rudolf Slánsky, Marek 
Čulen, sovietsky plk. Alexej N. Asmolov), ktorá tu mala posilniť jeho politický vplyv.11 Ne-
zohľadňuje sa tu však skutočnosť, že išlo o dve rozdielne akcie (zabezpečované rozdielnymi 
leteckými jednotkami), pričom let komunistickej delegácie zabezpečoval  Ukrajinský štáb 
partizánskeho hnutia pridelenými leteckými prostriedkami priamo z Kyjeva. Presun 2. čs. 
paradesantnej brigády v ZSSR, čs. vládnych a vojenských predstaviteľov sa oproti tomu rea-
lizoval  inými sovietskymi leteckými prostriedkami z letísk, ktoré sa nachádzali v blízkosti 
frontu v juhovýchodnom Poľsku. 

Vo svojom príspevku sa pokúsim zhrnúť poznatky k predmetnej problematike a vysvetliť 
pritom všetky relevantné príčiny a súvislosti menovania gen. Viesta za veliteľa povstaleckej 
armády, ako aj otázky súvisiace s odkladaním jeho príchodu na povstalecké územie.  

Dňa 27. apríla 1944 na tajnej porade v Bratislave s predstaviteľmi ilegálnej SNR prijal 
vtedajší náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska (VPV) pplk. gšt. Ján Golian funk-

6 Kopecký tvrdil, že práve on Viesta v Moskve  informoval o jeho menovaní za veliteľa povstaleckej armády. 
Viest sa podľa neho vyhováral, že sa pre túto funkciu nehodí, keďže nemal žiadne praktické bojové skúsenosti. 
Sám mal pritom navrhovať, aby bol oslovený nejaký skúsený sovietsky generál. KOPECKÝ, Václav. ČSSR 
a KSČ. Praha 1960, s. 353. 
7 JABLONICKÝ, Jozef.  Za česť generála Viesta. Veliteľ povstaleckej armády. In Samizdat o odboji. Štúdie 
a články. Bratislava 2004, s. 444-445. 
8  Tamže, s. 446.
9 HRBEK, Jaroslav – SMETANA, Vít –  KOKOŠKA, Stanislav – PILÁT, Vladimír – HOFMAN, Petr. Draze 
zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944 – 1945. Svazek I. Praha 2009,  s. 295. Toto stanovisko 
nepriamo  akceptoval tiež J. Šolc, ktorý sa zaoberal analýzou príčin zdržiavania presunu celej 2. čs. parade-
santnej brigády v ZSSR  na povstalecké územie. Okrem zlého počasia si tieto skutočnosti vysvetľoval tým, že 
ZSSR prednostne  záležalo najmä na podpore a zásobovaní partizánov, keďže to bola sila, ktorá bola zárukou 
takého politického vývoja na Slovensku, ktorý by viedol k zmene štruktúry spoločnosti podľa socialistických 
cieľov. ŠOLC, Jiří. Padáky nad Slovenskem. 2. československá samostatná paradesantní  brigáda v SSSR. 
Praha 1997, s. 108-111.
10 Napr. podľa Jána Stanislava dĺžku Viestovho „pobytu v ZSSR zrejme diplomaticky i vojensky riadili aj 
iné sily“. STANISLAV, Ján. Sovietsky vzdušný most a SNP. In SNP 1944. Vstup Slovenska do demokratickej 
Európy. Materiály z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu SNP 8. –  10. jún 1999, Múzeum SNP, Banská 
Bystrica 1999,  s. 171. 
11 HRBEK, J. – SMETANA, V. –  KOKOŠKA, S. – PILÁT, V. – HOFMAN, P. Draze zaplacena svoboda, c. 
d., s. 295.
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ciu veliteľa Vojenského ústredia, ktoré sa stalo ilegálnym vojenským orgánom povereným 
zástupcami čs. odboja prípravou povstania v slovenskej armáde. Golian pritom súhlasil 
s vypracovaním vojenského plánu povstania, budovaním konšpiračnej siete vo vojenských 
útvaroch a posádkach, ako aj s menovaním jeho zástupcov plk. pech. Jána Imra a plk. gšt. 
Viliama Talského. Vznik Vojenského ústredia bol dôsledkom zjednocovacieho úsilia rôz-
nych vojenských skupiniek v slovenskej armáde  československého zamerania. Najaktív-
nejšie v tomto smere vystupovala skupina okolo pplk. gšt. Goliana, pplk. veterinárnej služ-
by (vet.) Mikuláša Ferjenčíka, pplk. duchovnej služby Dezidera Kišša, pplk. del. Mirka 
Vesela, ktorá sa sformovala ešte pred vznikom ilegálnej SNR z dôstojníkov zapojených 
do ilegálnej činnosti. Goliana akceptoval aj samotný prezident Edvard Beneš, ktorý ho už  
23. marca 1944 poveril dočasným velením vojenských akcií na Slovensku. V máji  ho prezi-
dent aj oficiálne ustanovil za veliteľa Vojenského ústredia. Golian si postupne vytvoril vlast-
nú pracovnú skupinu z dôstojníkov z povolania. Patrili sem  mjr. gšt.  Július Nosko, pplk. vet. 
Mikuláš Ferjenčík, mjr. spojovacieho vojska  Jozef Marko, mjr. gšt.  Antonín Ciprich a stot. 
Milan Polák. Spolupráca s plk. Talským a Imrom sa, naopak, neosvedčila.  Vojenské ústre-
die udržiavalo tajné rádiové spojenie s čs. ministrom národnej obrany div. gen. Sergějom 
Ingrom  v Londýne a tiež kontakty so spravodajskými skupinami vysielanými čs. zahra-
ničnými vojenskými orgánmi. Medzi jeho základné  úlohy  patrilo vybudovanie konšpirač-
nej siete v jednotlivých posádkach slovenskej armády. Predovšetkým bolo potrebné vybrať 
spoľahlivých dôstojníkov, ktorí by vo funkcii tajných veliteľov pripravovali povstanie. Títo 
povstaleckí velitelia mali následne vytvoriť sieť vlastných spolupracovníkov a udržiavať 
styk s miestnymi odbojovými skupinami. Ďalšou nemenej dôležitou úlohou bolo vypraco-
vanie vojenského plánu povstania, a to v koordinácii s plánmi Červenej armády. V rámci 
príprav povstania Vojenské ústredie realizovalo aj viaceré hospodárske a finančné opatrenia 
s cieľom premiestniť na povstalecké územie čo najviac zásob potrebného materiálu, surovín 
a pohonných hmôt.12  

Vojenské ústredie sa v neposlednom rade zaoberalo tiež otázkou povstaleckého veliteľa. 
Do úvahy mohol, prirodzene, pripadať aj samotný pplk. Golian. Bolo však otázne, do akej 
miery by ako štábny dôstojník, bez praktických  veliteľských  skúseností na fronte zvládol 
velenie povstaleckej armády.13 Podobne na tom v tomto smere boli tiež ďalšie osoby z okru-
hu jeho najbližších spolupracovníkov.14  Je samozrejme  otázne, do akej miery Golian spĺňal 
tiež ďalšie kritériá, ktoré sa pri príprave povstania a výbere jeho veliteľa museli brať do 
úvahy. Pre jeho  úspech  bola totiž dôležitá tiež  osobnosť veliteľa, ktorého autorita mohla 
zavážiť už na jeho začiatku, keď bolo treba získať jednotlivé posádky a zmobilizovať voja-
kov.  Neveľmi známy Golian tieto atribúty, žiaľ, zatiaľ nenapĺňal. Tieto skutočnosti si s naj-
väčšou pravdepodobnosťou uvedomoval aj on sám. Naznačuje to aj povojnové svedectvo 
neskoršieho náčelníka štábu povstaleckej armády Júliusa Noska. Podľa jeho tvrdenia „pplk. 
Golian bral svoje určenie len ako veliteľ príprav a nerátal s tým, že by sa stal veliteľom 

12 Bližšie pozri JABLONICKÝ, J. Povstanie bez legiend. Bratislava 1990, s. 11-21; BYSTRICKÝ, Jozef. Ján 
Golian a vojenský plán povstania. In Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného seminára k 100. 
výročiu narodenia Jána Goliana Banská Bystrica 31. 10. 2006. Zborník Múzea Slovenského národného 
povstania.  Banská Bystrica 2008, s. 61-82; STANISLAV, J. Ján Golian a Vojenské ústredie. In Generál Golian 
a jeho doba. Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana Banská Bystrica 31. 10. 
2006. Zborník Múzea Slovenského národného povstania.  Banská Bystrica 2008, s. 37-58.
13 Na východnom fronte pôsobil v roku 1941 vo funkcii prednostu operačného oddelenia štábu 1. divízie 
a následne do novembra prednostu materiálneho oddelenia Rýchlej divízie. Túto funkciu krátko vykonával aj 
v roku 1942. Od februára, resp. marca, do júla 1943 pôsobil ako náčelník štábu Rýchlej divízie. Bližšie pozri 
CSÉFALVAY, František. Ján Golian v slovenskej armáde v rokoch 1939 – 1943. In  Generál Golian a jeho 
doba. Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana Banská Bystrica 31. 10. 2006. 
Zborník Múzea Slovenského národného povstania.  Banská Bystrica 2008, s. 25-35. 
14 STANISLAV, J. Ján Golian a Vojenské ústredie, c. d., s. 44-47.
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armády po vyhlásení Povstania.“ Za vhodného kandidáta mal pritom vybrať gen. II. triedy 
(tr.) Štefana Jurecha, keďže mal určité bojové skúsenosti z východného frontu. Tiež sa podľa 
Noska vedelo o jeho pokuse o prechod Rýchlej divízie k nepriateľovi na Kaukaze v januári 
1943. Problémom mal byť nemecký pôvod jeho manželky.15  Tu treba uviesť, že s Jurechom 
sa  pôvodne počítalo už pre funkciu  veliteľa Vojenského ústredia. Prezident Beneš preto 
pplk. Goliana  23. marca 1944 poveril len  „dočasným vedením vojenských akcií na Sloven-
sku“.  Zatiaľ  totiž chýbal  Jurechov súhlas. Spoluprácu s ním na ilegálnej báze podľa čs. mi-
nisterstva národnej obrany v Londýne komplikoval tiež fakt,  že bol „neopatrný v rečiach“ 
a ešte k tomu  pod drobnohľadom bezpečnostných orgánov pre vyšetrovanie jeho činnosti 
na Kaukaze.16 Obavy zo sledovania sa však aj v nasledujúcom období podpísali pod Jurecho-
vu nerozhodnosť. Začiatkom augusta 1944  preto nakoniec zostal mimo príprav povstania.  

Minimálne začiatkom augusta sa už v Golianovom okruhu otvorene uvažovalo o gen. 
Viestovi, ktorý bol štátnym ministrom na čs. ministerstve národnej obrany (MNO), čle-
nom  Štátnej rady v Londýne17 a  rozhodnutím čs. exilovej vlády z 30. júna 1944 tiež zá-
stupcom vládneho delegáta pre oslobodené čs. územie ministra Františka Němca. Išlo o in-
štitúciu, ktorá vznikla na základe dohody so ZSSR o správe oslobodeného územia. Viest 
mal (napriek absencii veliteľských skúseností priamo na fronte)  v očiach predstaviteľov 
domáceho vojenského odboja veľký kredit. Bol to jediný generál predvojnovej čs. armády 
slovenskej národnosti a po jeho emigrácii začiatkom septembra 1939 tiež významná osob-
nosť čs. odboja v zahraničí. 

Úmysly Vojenského ústredia ohľadne otázky súvisiacej s veliteľom povstaleckej armády  
naznačuje  výpoveď člena delegácie SNR v Moskve  (ktorá priletela lietadlom slovenského 
ministra národnej obrany gen. I. tr.  Ferdinanda Čatloša) pplk. vet. Mikuláša Ferjenčíka, 
počas jeho prvej návštevy tamojšej čs. vojenskej misie  dňa 18. augusta 1944.18 Ferjenčík tu 
odovzdal kópiu Čatlošovho memoranda, teda dokument, v ktorom minister národnej obrany 
sovietskej strane navrhoval vlastný plán prevratovej akcie na Slovensku. Ferjenčík pritom 
tvrdil, že SNR ani Vojenské ústredie nesúhlasili s politickou stránkou Čatlošovho plánu, 
chceli však v počiatočnej fáze povstania využiť jeho vojenské aspekty. Toto jeho tvrdenie 
však spochybnil už Jozef Jablonický, podľa ktorého Vojenské ústredie ani SNR nikdy ofi-
ciálne neodsúhlasili vojenské ani politické aspekty Čatlošovho memoranda. S  využitím 
ministra podľa Jablonického na začiatku povstania pri mobilizácii  však kalkulovali  niek-

15 NOSKO, Július. Takto bojovala povstalecká armáda. Bratislava 1994, s. 13. 
16 PREČAN, Vilém. (ed.) Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava 1965, dokument (dok.) 53, 
s. 175-176, Intimát II. odboru čs. MNO so správou zo Slovenska o prípravách na vytvorenie jednotného 
ilegálneho Vojenského ústredia. Pozri tiež poznámku 2 k dok. 53, s. 176; Pozri tiež ŠUMICHRAST, Peter. 
Štefan Jurech v slovenskej armáde (1939 – 1944). In Zborník príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu 
narodenia generála Štefana Jurecha. (ed. M. Čaplovič – M. Stanová). Bratislava – Trenčín 2008, s. 29-30. 
17 Členom čs. vlády v Londýne bol od jej vymenovania prezidentom Benešom v júli 1940. Vykonával tu 
funkciu štátneho tajomníka čs. ministerstva národnej obrany (MNO).  12. 10. 1940 bol prezidentom menovaný 
tiež za člena Štátnej rady. Po rekonštrukcii vlády v októbri 1941 sa stal štátnym ministrom. Od 8. 5. 1942 bol 
zástupcom ministra národnej obrany. Bližšie pozri BYSTRICKÝ, J. Generál Rudolf  Viest v rokoch druhej 
svetovej vojny. In Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie (ed. M. 
Čaplovič). Revúca – Bratislava, 2018, s.  43-44. 
18 Do ZSSR  odleteli dve lietadlá. Prvé vyslané Vojenským ústredím odletelo 2. 8. z letiska Tri Duby. Sedel 
v ňom Golianov poverenec npor. pech. Ján Korecký s plánmi povstania vypracovanými Vojenským ústredím. 
Spolu s ním leteli tiež traja „čierni pasažieri“, teda osoby, ktoré sa viezli bez vedomia Vojenského ústredia. 
Ďalší dvaja pasažieri, komunista Karol Šmidke za ilegálnu SNR  a npor. Štefan Hanus sa k odletu na posled-
nú chvíľu nedostavili. Bol to pravdepodobne dôsledok nedorozumenia, aj keď komunisti to bezprostredne  
interpretovali ako sabotáž  zo strany Goliana. Nové riešenie v konečnom dôsledku ponúkol ďalší odlet pripra-
vovaný gen. Čatlošom. Odlet lietadla pilotovaného mjr. let. Mikulášom Lisickým sa uskutočnil 4. 8. z letiska 
Mokraď a na jeho palubu sa konečne dostal Šmidke, ktorý so sebou niesol aj Čatlošovo memorandum. Spolu 
s ním odletel aj zástupca Vojenského ústredia pplk. vet. Mikuláš Ferjenčík.  Bližšie pozri JABLONICKÝ, J. 
Povstanie, c. d., s. 22-54.
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torí vedúci komunisti na Slovensku. Tí za poskytnutie dopravného lietadla súhlasili s odo-
vzdaním  memoranda v Moskve. Ferjenčík bol podľa Jablonického ovplyvnený udalosťami 
zo začiatku augusta  spojenými s memorandom, ako aj spoločným pobytom s komunistom 
Karolom Šmidkem, ktorý s ním letel v Čatlošovom lietadle.19 

Napriek uvedenému však možno predpokladať, že s možnosťou využiť Čatloša po vo-
jenskej stránke kalkulovalo v konečnom dôsledku aj samotné Vojenské ústredie. Podporu-
je to fakt, že plán Vojenského ústredia otvorenia hraníc pre Červenú armádu jednotkami 
východoslovenskej armády a jej postupu územím Slovenska zaslaný do Moskvy sa veľmi 
podobal vojenskej časti Čatlošovho memoranda. Je preto možné predpokladať, že Vojenské 
ústredie sa tesne pred odletom ministrovho lietadla oboznámilo s jeho plánom na využitie 
dvoch východoslovenských divízií slovenskej armády  a chcelo ho využiť pre svoju vlastnú 
vojenskú akciu. Prílišné spoliehanie sa na Čatloša by v konečnom dôsledku vysvetľovalo aj 
pasivitu Vojenského ústredia v otázke rozpracovania alternatívnych plánov využitia výcho-
doslovenskej armády (najmä možnosť jej stiahnutia sa do priestoru činnosti zápoľnej armá-
dy na strednom Slovensku).20 Čatlošova osoba mala byť podľa Ferjenčíka využitá na pre-
vedenie mobilizácie, rozmiestnenie vojenských jednotiek a skladov, avšak presne podľa  
sovietskych direktív. V momente, kedy by už Čatloš  pre vec povstania nebol potrebný, mal 
byť podľa Ferjenčíka odstránený a dosadený nový veliteľ zvonku. Na otázku, či Vojenské 
ústredie uvažovalo o nejakej konkrétnej osobe, odpovedal Ferjenčík, že „snáď by sa hodil 
gen. Viest.“21           

Zo správy čs. veľvyslanca v ZSSR Zdeňka Fierlingera z 28. augusta 1944  vyplýva, že 
variant využitia Čatloša  pripúšťala tiež sovietska strana.22 Silný tlak Beneša považujúceho 
Čatloša za kolaboranta ju však pravdepodobne od tohto stanoviska odradil.23  Odmietnutie 
takéhoto variantu využitia jeho potenciálu pramenilo podľa štátneho ministra čs. minister-
stva zahraničných vecí (MZV) Huberta Ripku,  okrem iného, z obavy, aby Čatloš vyhláse-
nie mobilizácie nevyužil „jak k připojení se k Rusům, tak pro to, aby pomohl Nemcům“.24 

Na druhej strane, čo sa týka  myšlienky vymenovať gen. Viesta do funkcie veliteľa po-
vstaleckej armády, nie sú známe žiadne reakcie čs. predstaviteľov pred vypuknutím SNP. 
Tento variant sa však mohol zvažovať minimálne po odlete čs. vládnej delegácie pre oslobo-
dené územie z Londýna do Moskvy 22. augusta 1944. Z publikovaných zápiskov gen. Viesta 
pritom vyplýva jeho veľké znepokojenie z ťahaníc ohľadne vyslania delegácie do ZSSR. 
Jeho obavy rástli úmerne s postupom Červenej armády blížiacej sa k hraniciam Českoslo-
venska. Reálne totiž podľa neho hrozilo, že vládna delegácia zmešká príchod na oslobodené 
územie. Viest preto spolu s čs. ministrom národnej obrany div. gen. Ingrom urgovali odchod 
delegácie, ktorá mala prísť na oslobodené územie hneď za postupujúcou Červenou armádou. 
Tu mal minister Němec na základe Československo-sovietskej dohody o pomere medzi čs. 
19 Tamže, s. 26-30, 108-109.
20 BYSTRICKÝ, J. Golian a vojenský plán, c. d., s. 74-75.
21 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d., poznámka 3 k dok. 113, s. 264, depeša Čs. vojenskej 
misie v ZSSR z 18. 9. 1944 pre čs. ministerstvo národnej obrany v Londýne.
22 Tamže, dok. 163, s. 341; MARJINA, Valentina, Vladimirovna. Slovenské národné povstanie r. 1944 vo 
vojensko-politických plánoch ZSSR: plány a realita (niektoré otázky výskumu). In KOVÁČOVÁ, Viera a kol. 
Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Banská Bystrica 2016, s. 176. 
23 Dokazujú to inštrukcie pre čs. veľvyslanca v Moskve Z. Fierlingera z  26. 8. 1944, podľa ktorých mal 
sovietsku stranu upozorniť na nebezpečenstvo Čatlošovho plánu. Akékoľvek vyjednávanie sovietskej strany 
s predstaviteľmi slovenskej vlády považovala čs. vláda za osudné.  NĚMEČEK, Jan  – NOVÁČKOVÁ, 
Helena – ŠŤOVÍČEK, Ivan – TEJCHMAN, Miroslav (ed.) Československo-sovětské vztahy v diplomatických 
jednáních 1939 – 1945, díl 2, Praha 1999, dok. 105, s. 275-276, dok. 106, s. 277. 
24 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. IV. 2  (červenec – prosinec 1944). Praha 2015, s. 160, 
zápis o 151. schôdzi čs. vlády v Londýne z 29. 8. 1944. 
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správou a sovietskym hlavným velením po vstupe sovietskych vojsk na čs. územie z 8. mája  
1944 prevziať správu oslobodeného územia v mene čs. vlády v Londýne.25 Z uvedeného 
vyplýva, že Viest nepočítal s väčším zdržaním v Moskve. Na základe priaznivého vývoja 
na fronte v lete 1944 sa mu totiž javilo ako celkom reálne, že Červená armáda „o niekoľko 
málo dní môže byť na našom území“. Predpokladal tiež, že jej útok sa bude koncentrovať do 
priestoru východného Slovenska, keďže „tam je prechod cez Karpaty omnoho ľahší, než na 
Podkarpatskú Rus.“26 Viest teda už v predvečer Povstania počítal so skorým  príchodom na 
Slovensko. O prípadnej účasti v ňom sa však vo svojich denníkových zápiskoch nezmieňuje. 
Možno predpokladať, že na základe dovtedy optimistického vývoja na fronte ani nepočítal 
s jeho dlhším priebehom. Jeho poslanie na oslobodenom území sa  pravdepodobne nemalo 
vymykať rozsahu kompetencií, ktoré mu vyplývali z funkcie zástupcu vládneho delegáta. 

Podľa predsedu čs. vlády Jana Šrámka, ktorý navrhol Viesta do funkcie zástupcu vládne-
ho delegáta, jeho pozícia v tomto úrade mala byť obdobná tej, ktorú zastával na čs. MNO.27 
Malo teda ísť o politickú a nie vojenskú funkciu, aj keď bez významu nezostával ani fakt, 
že Viest bol vojak. On sám neskôr v Moskve pred novinármi pripustil, že jeho výberom 
do funkcie zástupcu vládneho delegáta vláda „zrejme dáva najavo dôležitosť aj vojenskej 
stránky poslania delegácie.“ Jej prvé úlohy sa totiž mali plniť v úzkej súvislosti s ďalším 
priebehom bojových operácií.28  Viestovo zvolenie však bolo  predovšetkým  politickým 
kompromisom, rozhodujúci bol fakt, že bol Slovák.29 

Vojenské úlohy na oslobodenom území boli naopak zverené div. gen. Antonínovi Hasa-
lovi (krycie meno Nižborský), bývalému náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta re-
publiky. Ten bol  dekrétom prezidenta republiky dňom 12. júna 1944 menovaný do funkcie 
veliteľa oslobodeného územia. Jeho veliteľstvo sa stalo súčasťou  Úradu pre správu oslo-
bodeného územia na čele s vládnym delegátom. Po príchode na oslobodené územie sa mal 
div. gen. Hasal stať súčasne najvyšším veliteľom čs. jednotiek na oslobodenom území a tiež 
všetkých, ktoré pôsobili mimo zväzok sovietskych vojsk. Na mieste je, prirodzene, otázka, 
prečo sa o túto funkciu neuchádzal samotný gen. Viest. Ten pritom vo svojich zápiskoch 
koncom júna 1944 priznal, že  funkcia veliteľa oslobodeného územia  mu bola ponúknutá. 
Odmietol ju však, „lebo by tým nebola  vyriešená otázka zastúpenia Slovenska v politickom 
orgáne, t.j. v delegácii.“ Pripustil tiež, že „ak by však bol v delegácii Slovák, tak by som bol 
ochotný aj túto vojenskú funkciu prijať.“30  Význam slovenského zastúpenia vo vládnej de-

25 Vládny delegát sa mal na oslobodenom území riadiť čs. zákonmi, zriaďovať tu čs. brannú moc a zaisťovať 
súčinnosť čs. správy so sovietskym hlavným veliteľom. Výkonnú moc však mal vládny delegát nadobudnúť 
až po skončení vojenských operácií vo frontovom pásme. Znenie dohody  pozri napr. Dokumenty a materiály 
k dějinám československo-sovětských vztahů, díl 4/2. Praha 1984, dok. 59, s. 91-93.  
26 Zápisky generála Rudolfa Viesta (Exil 1939 – 1944) (ed. Ján Stanislav – Milan Gajdoš). Bratislava 2002,  
s. 258-259.  
27 Bližšie pozri MICHÁLEK, Slavomír a kol. Juraj Slávik Neresnický od politiky cez diplomaciu po exil (1890 

– 1969). Bratislava 2006,  s. 222-223. 
28 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie,  c. d., dok. 291, s. 503-504, odpovede čs. vládneho delegáta 
ministra F. Němca a jeho zástupcu gen. R. Viesta na otázky redakcie „Československých listov“ z 15. 9. 1944.
29 Viest sa k tejto otázke vyjadril aj vo svojich zápiskoch, kde konštatoval, že vo vláde spolu s ďalšími 
presadzoval, aby v delegácii nechýbal Slovák: „Považujeme za absolútne nemožné, aby vláda hneď na 
začiatku urobila takú kardinálnu chybu, ktorá by, samozrejme, poslúžila nepriateľskej propagande ako veľmi 
vážny zdroj na štvanie.“ Podľa Viesta mali vládnu delegáciu tvoriť tri osoby, Čech, Slovák a Podkarpatský Rus, 
čím by sa vyjadrovala „snaha o decentralizáciu, ku ktorej bude treba prikročiť“. Bližšie pozri MICHÁLEK 
a kol. Juraj Slávik, c. d.,  s. 222-223; Zápisky generála Rudolfa Viesta, c. d., s. 254-255. 
30 Zápisky generála Rudolfa Viesta, c. d., s. 255. Z piatich politických poradcov  vládneho delegáta, ktorých 
vymenovala vláda dňa 11. 8., boli dvaja Slováci  – Fedor Hodža a Jozef Valo.  Hodža však do Moskvy 
odcestoval až v októbri 1944 a činnosti vládnej delegácie na povstaleckom území sa nezúčastnil. PREČAN, V. 
(ed.) Slovenské národné povstanie, c. d.,  s. 273.
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legácii Viest zdôrazňoval aj v nasledujúcom období. V rozhovore pre Československé listy, 
ktorý poskytol už po svojom príchode do Moskvy v tejto súvislosti  konštatoval: „Myslím, 
že význam mojej funkcie je v prvom rade politický a to v tom zmysle, že aj týmto spôsobom 
sa zdôrazňuje význam Slovenska v budúcom usporiadaní republiky.“31 Toto konštatovanie 
plne korešpondovalo s Viestovými postojmi v čs. otázke. V zhode s ďalšími slovenskými 
ministrami v čs. vláde síce akceptoval štátoprávne usporiadanie oslobodenej Českosloven-
skej republiky na predmníchovských základoch, a to až do slobodných volieb (odmietal 
teda aj autonómiu Slovenska), presadzoval však zároveň paritné zastúpenie Slovákov vo 
všetkých štátnych ustanovizniach a úradoch, ako aj vyváženú decentralizáciu.32  Táto po-
žiadavka pritom nijako neodporovala jeho čechoslovakistickému presvedčeniu. Viest sa síce 
sám otvorene považoval za prívrženca teórie o jednotnom československom národe, ten sa 
však podľa neho „okolnosťami a rôznym vývojom (...)  postupne rozdelil na dva celky, na 
Slovákov a Čechov a tieto celky si vytvorili svoje spisovné jazyky“. Túto skutočnosť podľa 
neho v žiadnom prípade nebolo možné meniť násilne.33 

Po prílete delegácie do Moskvy 25. augusta sa Viest okamžite zapojil do jej rokovaní 
s čs. politickými predstaviteľmi v ZSSR, ktorých predmetom bola pomoc pripravovanému 
povstaniu.34 Pravdepodobne už 26. augusta sa v prítomnosti náčelníka Čs. vojenskej misie 
v ZSSR brig. gen. Heliodora Píku stretol s pplk. Ferjenčíkom a mjr. let. Mikulášom Lisic-
kým, ktorí ho osobne informovali o prípravách SNP. Oboznámili ho pritom so žiadosťou 
SNR, aby práve on podpísal „provolání k zahájení akce na Slovensku“.35  O rokovaní s pplk. 
Ferjenčíkom vieme aj z neskoršej  správy jedného z členov čs. vládnej delegácie poslanca  
Štátnej rady Františka Uhlířa. V nej sa konštatuje, že rokovania sa zúčastnili tiež  generáli 
Píka a Hasal – Nižborský. Ferjenčík tu podľa nej  tlmočil žiadosť pre gen. Viesta, aby sa 
rýchlo ujal velenia na Slovensku. Tvrdil pritom, že armáda na Slovensku si sama hovorí 

„Viestova armáda“.36 Gen. Viest teda už pred vypuknutím SNP vedel o žiadosti reprezen-
tantov domáceho odboja, aby sa postavil na čelo povstaleckej armády. Išlo pravdepodobne 
o iniciatívu predstaviteľov Vojenského ústredia, do akej miery v tom bola zaangažovaná 
samotná SNR, je však napriek Ferjenčíkovmu tvrdeniu  otázne. Viestovu bezprostrednú 
reakciu na túto výzvu však nepoznáme. Na druhej strane podľa hlásenia čs. veľvyslanca 
v Moskve Zdeňka Fierlingera z 29. augusta predpokladali členovia Němcovej delegácie, že  

31 PREČAN, V. (ed.). Slovenské národné povstanie, c. d., dok. 291, s. 503-504, odpovede čs. vládneho delegáta 
ministra Němca a jeho zástupcu gen. Viesta na otázky redakcie „Československých listov“ z 15. 9. 1944.
32 Národní archiv Praha, f. Archiv Huberta Ripku, škatuľa (šk.) 116, signatúra (sig.) 2 – 11 – 1, záznam 
o porade ministrov Jána Bečku, Jána Lichnera, Rudolfa Viesta a Juraja Slávika dňa 5. 3. 1943; nedatovaný 
odkaz ministrov Jána Bečku, Jána Lichnera, Juraja Slávika a Rudolfa Viesta.
33 Kriticky pritom akcentoval tendenciu na českej strane presadzovať v praxi  čechoslovakizmus len ako  
synonymum za  „češstvo“. Vo svojich publikovaných   zápiskoch si k tejto otázke okrem iného poznamenal: 

„Nesmie sa klásť ani otázka, či existuje slovenský národ, ale či sú dva. Lebo by som nemohol akceptovať teóriu, 
že český národ existuje, ale slovenský nie. Ak existuje český, tak slovenský tiež. Práve v tomto smere, menovite 
z českej strany, sa nepostupovalo tak, ako by idea československá bola vyžadovala. Žiadať od Slovákov, aby 
boli Čechoslovákmi, ale pritom všetko predstavovať za české, to nie. Opakujem, som Čechoslovákom, som za 
československú národnú jednotu a verím, že v budúcnosti k tej jednote skutočne dospejeme. Predbežne však 
musíme veci brať také, aké sú, v najvyššej miere tolerovať názory, aj keď sú rozdielne, a všetko úsilie venovať 
vyriešeniu harmonického súžitia v jednom štáte. Hľadať všetko, čo zbližuje, a nie čo rozdeľuje.“  Zápisky 
generála Rudolfa Viesta, c. d., s. 250-251.     
34 Vo vládnej delegácii, ktorá priletela do Moskvy, boli okrem ministra Němca, div. gen. Viesta a div. gen. 
Nižborského ešte ďalší štyria členovia čs. Štátnej rady v Londýne v úlohe politických poradcov  – Msgr. 
František Hála, Bohumil Laušman, František Uhlíř, Jozef Valo, tajomník prezidentskej kancelárie Prokop 
Drtina a ďalší úradníci. 
35 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d.,  dok. 170, s. 348-349, depeša gen. Píku pre  čs. MNO 
v Londýne z 29. 8. 1944.
36 Tamže,  dok. 563, s. 885, správa  politického poradcu čs. vládneho delegáta  Františka Uhlířa zo 14. 12. 1944.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

45

„odejdeme hned z Moskvy dále“. Počítali teda s optimistickým variantom, že v blízkom čase 
začne oslobodzovanie čs. územia.37  

Uvedené skutočnosti potvrdzujú, že Viest už v tomto čase počítal so skorým  s príchodom 
na povstalecké územie, do akej miery sa zároveň  zamýšľal aj nad prevzatím funkcie povsta-
leckého vojenského veliteľa, je však otázne. Je možné, že sa spoliehal na optimálny variant 
SNP, ktorý  počítal s otvorením karpatských priesmykov pre Červenú armádu a veľmi rých-
lym priebehom oslobodzovacej akcie. Uvedené fakty pritom nijako nepotvrdzujú  tvrdenie 
Gustava Husáka, ktorý už vo februári 1945 v správe pre zahraničné vedenie KSČ v Moskve 
písal, že príchod Viesta presadila čs. vláda a prezident Beneš v Londýne: „Londýn vyzval 
vojenské vedenie, aby žiadali o Viesta.“38 

Čs. vláda v Londýne sa otázkou veliteľa povstaleckých jednotiek zaoberala na svojom 
zasadnutí 29. augusta 1944 v deň vypuknutia SNP. Zo správy predsedníctva ministerskej 
rady pre čs. ministra národnej obrany div. gen. Ingra z 30. augusta pritom vyplýva, že vláda 
schválila vydať príkaz na Slovensko, aby všetky bojujúce zložky boli zlúčené pod vedením 
spoľahlivého veliteľa.39  Minister národnej obrany div. gen. Ingr pritom počas samotného ro-
kovania  čs. vlády zdôraznil, že veliteľ povstaleckej armády „je už určen, a jsou dva zástup-
ci, takže je to triumvirát“. Narážal pritom, pravdepodobne, na pôvodné rozhodnutie o vytvo-
rení Vojenského ústredia na čele s pplk. Golianom, a jeho dvomi  zástupcami –  plukovníkmi  
Imrom  a  Talským. Pozabudol však prekvapujúco na fakt, že plk. Imro medzičasom zo 
slovenskej armády dezertoval a ako čerstvý príslušník  čs. armády bol pridelený náčelníko-
vi Štábu pre vybudovanie čs. brannej moci v Londýne brig. gen. Bedřichovi Neumannovi 
(krycie meno Bohuš Miroslav). Úlohou gen. Ingra teda  nebolo nájsť nového veliteľa, ale len 
zabezpečiť jednotné velenie, ktorému by podliehala tak armáda, ako aj dovtedy svojvoľne 
jednajúce partizánske jednotky.40

Predstavitelia Vojenského ústredia si medzitým celkom osvojili návrh menovať gen. Vies-
ta za veliteľa povstaleckej armády. Jeho menom sa zaštítila  už „Proklamácia vojenského 
revolučného vedenia“, ktorú v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici dňa  
30. augusta 1944 prečítal pplk. del. Mirko Vesel. Skoncipovaná bola v mene pplk. gšt.  Go-
liana, ktorý hovoril „v zastúpení veliteľa slovenského vojska ako časti československej 
brannej moci, generála Viesta“.41  Aký ohlas malo toto vyhlásenie na priebeh mobilizácie 
a nástup jednotlivých posádok do Povstania, je  dodnes otázne, a to najme vzhľadom na 
predchádzajúci vplyv ľudáckej propagandy. Tá gen. Viesta po jeho emigrácii označila za 
zradcu a odsúdila na trest smrti. Nie každý, kto nastupoval do povstaleckej armády  sa totiž 
stotožňoval s obnovením Československa a už vôbec nie na princípe, ktorý presadzovala čs. 
vláda v Londýne. Možno však predpokladať, že medzi posádkovými odbojovými veliteľmi  
stotožnenými s politickými cieľmi Povstania Viestovo meno rezonovalo pozitívne.  Nazna-
čuje to telegram prijatý na veliteľstve povstaleckej armády už v popoludňajších hodinách  
30. augusta od posádkového veliteľa v Brezne mjr. del. Samuela Sekurisa. Ten je adresovaný 
priamo gen. Viestovi: „posádka Brezna a celé naše Pohronie teší sa a túžobne očakáva jeho 
vyhlásenie.“42 
37 Tamže, dok. 169, s. 347, depeša veľvyslanca Fierlingera pre  čs. MZV v Londýne z 29. 8. 1944.
38 Tamže, dok. 576, s. 968, správa dr. G. Husáka o prípravách, priebehu a výsledkoch SNP určená pre 
moskovské vedenie KSČ.  
39 Vojenský ústřední archiv  – Vojenský historický archiv (VÚA – VHA) Praha, f. Ministerstvo národní obrany 
(MNO) – Londýn, šk. 88, sig. 36/37/88, číslo jednacie (č. j.) 4226/44, správa Predsedníctva ministerskej rady 
gen. Ingrovi z 30. 8.  o výsledku rokovania 151. ministerskej rady.  
40 Zápisy ze schůzí československé vlády, c. d., zápis o  151. schôdzi čs. vlády v Londýne  z  29. 8. 1944, s. 161.
41 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d., dok. 189, s. 364.
42 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, Zbierka č. 9. Československá armáda v SNP 1944, archívna 
jednotka (arch. j.)  10/10, telegram prijatý 1446.
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Velenie Československej armády na Slovensku sa menom tohto čs. generála zaštítilo aj 
vo svojich prvých  rozkazoch, čím chcelo dať patričnú váhu svojim vlastným rozhodnutiam. 
Zdôraznili taktiež fakt, že povstalecká armáda bola uznaná ako súčasť čs. armády.43 

Ako príklad možno uviesť telegram pplk. Goliana adresovaný všetkým rádiostaniciam 
z 31. augusta. Tu sa otvorene konštatuje, že veliteľom všetkých vojenských síl na Sloven-
sku je gen. Viest, a to v reakcii na rádiogramy podpísané vtedajším hlavným vojenským 
veliteľom slovenskej armády gen. I. tr. Antonínom Pulanichom. Podľa Goliana „tento ger-
mán nemá vôbec oprávnenia hovoriť v mene slov. armády.“ Pulanichove rádiogramy pre-
to mali byť hneď spálené. Golian je pod rozkazom podpísaný ako náčelník štábu.44 Rov-
nako sa podpisoval aj v ďalších rozkazoch v prvých dňoch Povstania.45 Operačný rozkaz  
z 31. augusta  adresovaný v tom čase už odzbrojovanej východoslovenskej armáde bol do-
konca (v snahe dať mu väčšiu váhu)  otvorene „podpísaný“ gen. Viestom.46 Podľa spomienok 
náčelníka štábu povstaleckej armády J. Noska bol spolu s letákmi lietadlami rozhadzovaný 
nad územím východoslovenskej armády.47 Od 4. septembra sa síce Golian začal na rozkazy  
povstaleckej armády podpisovať ako jej veliteľ, nie je však pravda, že bol do tejto funkcie 
aj formálne menovaný na zasadnutí SNR 5. septembra.48 O jeho menovaní za veliteľa Čs. 
armády na Slovensku čs. prezidentom so súhlasom SNR však napriek tomu informuje dô-
verný rozkaz jej veliteľstva z 5. septembra 1944.49 V skutočnosti však nie je známy žiadny 
dokument, ktorý by potvrdzoval súhlas čs. vlády a prezidenta s menovaním Goliana za 
veliteľa povstaleckej armády. 

Na základe uvedených skutočností sa dalo očakávať, že povstalecké velenie bude v krát-
kom čase aj oficiálnou cestou žiadať súhlas čs. predstaviteľov o vymenovanie gen. Viesta za 
veliteľa povstaleckej armády, a tiež o jeho okamžitý príchod na povstalecké územie. Túto 
iniciatívu potvrdzuje už depeša gen. Píku adresovaná gen. Ingrovi  1. septembra 1944, pod-
ľa ktorej pplk. Golian žiadal „štáb s generálom Viestom, aby prevzal čo najskôr velenie 
operácií, nech pristanú na Troch duboch“.50 Iniciatívu velenia povstaleckej armády v tejto 
záležitosti potvrdzuje aj depeša čs. vlády adresovaná SNR z 25. septembra, podľa ktorej  
bolo vyslanie gen. Viesta na povstalecké územie reakciou na priamu žiadosť zo Slovenska 
zo dňa 1. septembra 1944 a ďalších urgencií z 5. a 11. septembra.51

Čo sa týka dôstojníkov pre Viestov štáb, velenie povstaleckej armády sa dožadovalo  pri-

43 Vo svojich pamätiach to potvrdil aj vtedajší náčelník štábu Čs. armády na Slovensku Július Nosko. NOSKO, 
J. Vojaci v Slovenskom národnom povstaní. Bratislava 1945, s. 22-23;  NOSKO, J. Takto bojovala,  c. d., s. 76; 
JABLONICKÝ, J. Povstanie, c. d., s. 303-304.   
44 VHA Bratislava, Zbierka č. 9. Československá armáda v SNP 1944, arch. j. 10/1,  telegram pre všetky rdst 
z 31. 8. 1944.
45 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d., dok. 261, s. 461. 
 Tamže, s. 357-358, poznámka 3.
46 Tamže, dok. 206, s. 381, rádiogram s rozkazom Veliteľstva Čs. armády na Slovensku východoslovenským 
divíziám z 31. 8. 1944; JABLONICKÝ, J. Povstanie, c. d., s. 303-304.   
47 NOSKO, J. Vojaci, c. d, s. 22-23.
48 VHA Bratislava, f. Zbierka č. 9. Československá armáda v SNP 1944, šk. 1, arch. j.  3/4, dôverný rozkaz 
č. 8 Veliteľstva Čs. armády na Slovensku zo 4. 9. 1944. Na slávnostnom zasadnutí SNR síce jej predseda 
privítal  pplk. gšt. Goliana ako veliteľa vojska, o jeho formálnom menovaní do tejto funkcie sa však v zápisnici 
z rokovania nehovorí. PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d., dok. 248, s. 433, zápisnica 
slávnostného zasadnutia SNR konaného dňa 5. 9. 1944.     
49 VHA Bratislava, Zbierka č. 9. Československá armáda v SNP 1944, šk. 1, arch. j.  3/5, dôverný rozkaz č. 9 
Veliteľstva Čs. armády na Slovensku.
50 Archív Múzea Slovenského národného povstania (AM SNP) Banská Bystrica, materiály R. Viesta.
51 VHA Bratislava, Zbierka Radiogramy (22. apríl – 31. október 1944), šk. 1, odpoveď vlády pre SNR o jej 
rekonštrukcii z  25. 9. 1944.  



VOJENSKÁ HISTÓRIA

47

delenia skúsených dôstojníkov generálneho štábu z 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, prípad-
ne zo štábu veliteľa oslobodeného územia gen. Hasala – Nižborského.52

Čs. vláda v Londýne  uvítala Golianovu žiadosť na menovanie gen. Viesta veliteľom  po-
vstaleckej armády. S rozčarovaním a rozhorčením však zároveň reagovala na rozhodnu-
tie SNR  povýšiť pplk. Goliana do hodnosti brigádneho generála, a to dňom 5. septembra 
1944.53 O tomto kroku sa MNO v Londýne dozvedelo v správe od styčného a spravodaj-
ského dôstojníka kpt. del. Jaroslava Krátkeho (krycie meno Zdena) zo 7. septembra 1944. 
Krátky pritom čs. MNO v Londýne odporúčal schváliť dodatočne toto rozhodnutie.54 Čs. 
MNO si samozrejme uvedomovalo, že zásluhy pplk. Goliana pri príprave vojenskej strán-
ky povstania, ako aj faktickom vedení povstaleckej armády, si vyžadujú jeho mimoriadne 
povýšenie. Zodpovedal tomu aj obsah depeše, v ktorej gen. Ingr paradoxne práve 5. sep-
tembra oznamoval do Banskej Bystrice rozhodnutie o povýšení pplk. Goliana do hodnosti 
plukovníka55, a to krátko potom, čo čs. MNO akceptovalo jeho hodnosť podplukovníka aj 
v čs. armáde. V skutočnosti však v tom čase existoval len návrh vlády na Golianovo pový-
šenie na plukovníka.56 Minister národnej obrany gen. Ingr dokonca na rokovaní čs. vlády 
8. septembra sám pripustil, že v budúcnosti počítal aj s návrhom na jeho ďalšie povýšenie, 
proti čomu nikto nenamietal.57  Jeho rozčarovanie však spôsobil najmä fakt, že SNR svojím 
rozhodnutím porušila výhradné právomoci čs. vlády a prezidenta. S týmto stanoviskom sa 
stotožnili aj ďalší členovia čs. vlády na spomínanej porade.58 Po jej skončení  Ingr  pripravil 
odpoveď, ktorá síce nepriamo poukazovala na prekročenie kompetencií zo strany SNR, bola 
však formulovaná tak, aby sa zamedzilo  vzájomným  kontroverziám. Návrh na Golianovo 
povýšenie si preto vláda diplomaticky osvojila.  Doslovné znenie rádiogramu, ktorý gen. 
Ingr zaslal SNR dňa 9. septembra, bolo nasledujúce: „Zprávě o povýšení Gamy59 na gene-
rála rozumím tak, že Národní rada doporučuje, aby vláda podala takový návrh presidentu 
republiky, jemuž jedině přísluší právo povyšovati k návrhu vlády na plukovníky a generály. 
Dále k této véci uvádím, že vláda již když se uznesla povýšiti Goliana na podplukovníka 
a navrhla presidentu republiky jeho povýšení na plukovníka, vzala současně v úvahu, že na-
vrhne presidentu republiky v nejbližší době  povýšení Goliana na brig. generála. President 
republiky se stanoviskem vlády v této věci plně souhlasí.“60   

Samotná SNR sa však (vedomá si svojho postavenia) za svoje rozhodnutie čs. vláde nija-
ko neospravedlnila, zdôvodnila ho veľmi stručným konštatovaním, že „vzhľadom na danú 
situáciu považovala za potrebné menovať pplk. Goliana za brig. generála.“ Čs. vláda a pre-

52 VÚA – VHA Praha, f. Československá vojenská mise v SSSR (Čs.VM - SSSR), šk. 26, sig. 187/1/26, 
hlásenie gen. Píku pre  gen. Belanova, zástupcu splnomocnenca SNK div. gen. Žukova z 1. 9. 1944, s. 105. 
53 Počas slávnostného zasadnutia SNR dňa 5. 9. 1944 oznámil jej predseda Vavro Šrobár, že „SNR sa uzniesla 
menovať pplk. Jána Goliana generálom ako uznanie mimoriadnych zásluh v boji za oslobodenie národa.“ 
PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d., dok. 248, s. 433, zápisnica slávnostného zasadnutia 
SNR konaného dňa 5. 9. 1944.   
54 Tamže, dok. 261, s. 461. 
55 Tamže, s. 461, poznámka 2. 
56 Na pplk. gšt. bol Golian povýšený 4. 9. 1944, a to mimoriadne s poradím a účinnosťou dňom 13. 5. 1944.  
V ten istý deň predseda čs. vlády a čs. minister národnej obrany navrhli prezidentovi čs. republiky jeho 
mimoriadne povýšenie aj na plukovníka gšt.  s účinnosťou a poradím dňom 29. 8. 1944.  Je však zaujímavé, že 
prezident jeho menovací dekrét na plk. gšt. formálne podpísal až 3. 10. 1944.  VHA Bratislava, Kvalifikačná 
listina gen. Jána Goliana. 
57 Zápisy ze schůzí československé vlády, c. d., zápis o  155. schôdzi čs. vlády v Londýne  z  8. 9. 1944, s. 236.
58 Tamže, s. 230-238.
59 Krycie meno Goliana. 
60 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie,  c. d.,  s. 461, poznámka 2.
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zident si v danej situácii osvojili radu vyššie spomínaného kpt. Krátkeho a ustúpili.                 
Cieľom bolo vyhnúť sa konfliktu spochybňovaním  právomoci SNR vyplývajúcich z jej 

deklarácie z 1. septembra, v ktorej sa proklamovalo prevzatie výkonnej a zákonodarnej 
moci na Slovensku, a to až dovtedy, kým si slovenský národ (prirodzene v rámci Českoslo-
venska) neurčí svojich legitímnych zástupcov. Na druhej strane čs. vláda sa aspoň formálne 
snažila zabrániť degradácii vlastného postavenia a zároveň deklarovať postavenie prezi-
denta republiky a jeho kompetencie pri povyšovaní plukovníkov a generálov čs. armády. 
Rozhodnutie SNR preto síce neanulovala, ale prijala za svoje vlastné, a to v intenciách toho, 
čo tvrdil už div. gen. Ingr v depeši pre SNR z 9. septembra.  Dokazuje to návrh čs. ministra 
národnej obrany na mimoriadne povýšenie plk. Goliana prezidentom republiky. V tomto 
návrhu, ktorý dňa 13. septembra adresoval čs. vláde na prerokovanie a následné predlože-
nie prezidentovi, argumentoval dovtedajšími zásluhami Goliana  ako vojenského veliteľa 
Povstania: „...Úspěchů, kterých dosáhl jako velitel, který je do značné míry odkázán sám na 
sebe, odůvodňuje úplně toto mimořádné  povýšení v krátké době po jeho povýšení na plu-
kovníka gen. štábu.“ S Golianovým povýšením sa pritom Ingr zjavne ponáhľal, neodradil 
ho totiž ani fakt, že prezident Beneš dovtedy paradoxne stále nepodpísal ani jeho povýšenie 
do hodnosti plukovníka.  Túto skutočnosť Ingr pravdepodobne považoval len za formalitu. 
Golianovi tiež navrhoval  udeliť vysoké čs. vojenské vyznamenania: Čs. vojnový kríž 1939 
a Čs. vojenskú medailu za zásluhy I. stupňa.61 Čs. vláda Ingrov návrh prerokovala na svojom 
zasadnutí 13. septembra a ešte v ten  deň ho kladne odporučila prezidentovi. Ten následne 
Goliana mimoriadne povýšil na brig. gen. s účinnosťou a poradím dňom 15. septembra. 
Príslušný menovací dekrét však  prezident  podpísal až 4. októbra 194462 a vyznamenania  
Golianovi udelil až rozhodnutím z  21. októbra 1944.63   Dôvody pre toto oneskorenie však 
boli pravdepodobne len formálne a vyplynuli zo spôsobu fungovania prezidentskej kancelá-
rie.  Naznačuje to aj fakt, že  o menovaní do generálskej hodnosti a o schválení uvedených 
vyznamenaní bol samotný Golian informovaný „s predstihom“ už rádiogramom čs. MNO 
12. septembra.64 

Čo sa týka Goliana, ten  formálne akceptoval postavenie prezidenta Beneša ako najvyš-
šieho vojenského veliteľa. Naznačuje to aj úradná korešpondencia Veliteľstva Čs. armády 
na Slovensku v ktorej sa aj po 5. septembri naďalej podpisoval ako pplk. gšt.65 K zmene 
pristúpil až 12. septembra, potom čo bol ministrom národnej obrany  gen. Ingrom infor-
movaný o akceptácii jeho povýšenia na brigádneho generála prezidentom. Od tohto oka-
mihu začal nosiť tiež  generálsku uniformu.66 Golian si však na opačnej strane nedovolil 
spochybniť ani autoritu samotnej SNR. Naznačuje to tajný rozkaz Veliteľstva Čs. armády 
na Slovensku z 12. septembra, v ktorom je uverejnené rozhodnutie o jeho povýšení  na 
plukovníka a zároveň jeho menovanie na brigádneho generála. V rozkaze sa však paradox-
ne hovorí, že „Slovenská rada povýšila dňom 5. septembra 1944  plk. gšt. Golian Jána.“ 
Z uvedeného možno predpokladať, že Golian diplomaticky akceptoval rozhodnutie SNR, 
až keď sa prostredníctvom čs. MNO dozvedel, že s jeho povýšením súhlasí aj čs. vláda 
61 VÚA – VHA Praha, f. MNO – Londýn, šk. 88, sig. 36/37/88, č.j. 4328,  list div. gen. S. Ingra predsedovi 
vlády J. Šrámkovi. 
62 VHA Bratislava, kvalifikačná listina Jána Goliana. VÚA – VHA Praha, MNO – Londýn, šk. 88, sig. 36/37/88, 
Predsedníctvo ministerskej rady pre Vojenskú kanceláriu prezidenta republiky z 13. 9. 1944.
63 VÚA – VHA Praha, MNO – Londýn, šk. 91, sig. 36/44/91, č.j. 5048 I/1. oddel., správa Kancelárie prezidenta 
republiky z 24. 10. 1944.
64 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d.,  s. 461, poznámka 2.
65 VHA Bratislava, Kvalifikačná listina gen. Jána Goliana. 
66 VHA Bratislava, f. Zbierka č. 9. Československá armáda v SNP 1944, šk. 1, arch. j. 3/12, tajný rozkaz 
Veliteľstva Čs. armády na Slovensku č. 3 z 12. 9. 1944; HUSÁK, G. Svedectvo, c. d., s. 371.
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a samotný prezident.67 Fakt, že príslušný dekrét s jeho povýšením Beneš podpísal až začiat-
kom októbra, Golian samozrejme netušil.           

Gen. Viest medzitým v Moskve vykonával svoju funkciu  zástupcu vládneho delegáta 
pre oslobodené územie. Odo dňa vypuknutia povstania absolvoval denné porady  členov 
jeho delegácie s čs. politickými a vojenskými predstaviteľmi v Moskve, ktorých cieľom 
bolo okrem diskutovania situácie na Slovensku aj organizovanie pomoci pre povstalecké 
územie. Z titulu svojej funkcie sa pravdepodobne okamžite oboznámil aj s Golianovou de-
pešou  z 1. septembra, v ktorej sa žiadalo jeho menovanie do funkcie veliteľa povstaleckej 
armády. Treba však zopakovať, že Viest zvažoval príchod na Slovensko aj mimo rámec 
Golianovej žiadosti, a to ako člen vládnej delegácie ministra Němca.  Podľa  svedectva 
v tom čase pri čs. vládnej delegácii prítomného  Prokopa Drtinu z januára 1945 sa minister 
Němec už 31. augusta 1944 obrátil na čs. vládu v Londýne a žiadal o súhlas odletieť aspoň 
s časťou svojich ľudí na povstalecké územie. Neodradil ho ani fakt, že sa to vymykalo jeho 
úlohám, keďže územie nebolo oslobodené Červenou armádou. Proti tomuto rozhodnutiu sa 
však podľa Drtinu postavil čs. veľvyslanec Zdeňek Fierlinger, ktorý ho  mal už 1. septembra 
aj v prítomnosti gen. Viesta označiť za  predčasné.68  O Němcovom úmysle odcestovať na 
povstalecké územie informoval Drtina 3. septembra samotného prezidenta Beneša. V jeho 
delegácii nemal samozrejme chýbať ani gen. Viest. Benešova kladná odpoveď na Němcove 
úmysly prišla do Moskvy 4. septembra.69 Němcovu oficiálnu žiadosť adresovanú čs. vláde 
v tejto záležitosti tlmočil do Londýna čs. veľvyslanec v Moskve Fierlinger 6. septembra.70   

Medzitým však 4. septembra  čs. minister národnej obrany gen. Ingr tlmočil do Moskvy 
Golianovu žiadosť, aby sa velenia povstaleckej armády ujal gen. Viest. Podľa úradnej depeše 
určenej náčelníkovi Čs. vojenskej misie v ZSSR gen. Píkovi s týmto návrhom súhlasil tak 
gen. Ingr, ako aj prezident Beneš. Úlohou gen. Píku bolo zistiť postoj samotného Viesta.71 
Odpoveď gen. Píku do Londýna s pozitívnym stanoviskom budúceho povstaleckého veliteľa 
odišla už nasledujúci deň. Čs. vládu Píka zároveň uistil, že ešte v tento deň požiada sovietsku 
stranu o Viestov letecký transport. Predpokladal však, že otázka prerokovania jeho odletu 
bude trvať niekoľko dní. Formálne menovanie Viesta za veliteľa povstaleckej armády (prav-
depodobne z dôvodu utajenia) Píka odporúčal až po jeho prílete na povstalecké územie.72 

Dňa  7. septembra Píka informoval Viesta o Ingrovej depeši z predchádzajúceho dňa, 
ktorý mu v nej oznamoval, že vzhľadom na jeho pozitívne stanovisko k odchodu na Sloven-
sko  podáva návrh  na jeho menovanie  „veliteľom armády na východe republiky“. Viesta 
pritom inštruoval, aby so sovietskym velením dojednal všetko pre rýchly odjazd, ako aj 
otázky  materiálnej pomoci bojujúcim jednotkám, nasadenia jednotiek 1. čs. armádneho 
zboru v ZSSR na pomoc Povstaniu, ale tiež koordináciu povstaleckých akcií s operačným 
nasadením sovietskych vojsk. Viesta tiež Ingr informoval, že britskú stranu požiadal, aby 
na povstalecké územie dopravila štyroch čs. dôstojníkov generálneho štábu pre veliteľstvo 
povstaleckej armády. Oboznámil ho tiež so svojím návrhom povýšiť dovtedajšieho veliteľa 

67 V rozkaze je tiež uvedené, že „minister národnej obrany ČSR povýšil mimoriadne dňom 29. augusta 1944  
na plk. gšt.  pplk. gšt. Golian Jána.“ VHA Bratislava, f. Zbierka č. 9. Československá armáda v SNP 1944,  
šk. 1,  arch. j. 3/12, tajný rozkaz Veliteľstva Čs. armády na Slovensku č. 3 z 12. 9. 1944.    
68 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie,  c. d.,  dok. 563, s. 883-884, poznámka 13.
69 Tamže, s. 440, poznámka 1 k dok. 252; Bližšie pozri tiež DRTINA, Prokop. Československo můj osud. 
Svazek I. Kniha 2, Emigrací k vítězství. Praha 1991, s. 638-639. 
70 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie,  c. d., dok. 252, s. 440, depeša čs.  veľvyslanca Fierlingera 
pre čs. MZV zo 6. 9. 1944.
71  VÚA – VHA Praha, f. Čs. VM - SSSR, šk. 26, sig. 188/1/26, depeša ministra Ingra pre gen. Píku  zo 4. 9. 
1944, s. 167.
72 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie,  c. d.,  poznámka 1 k dok. 240, s. 424-425. 
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povstaleckej armády pplk. Goliana na plukovníka. Viesta však vôbec neinformoval o roz-
hodnutí SNR menovať ho za brigádneho generála.  Odporúčal mu však, aby Goliana meno-
val do funkcie svojho náčelníka štábu.73 Tu je na mieste špekulácia, či sa  Ingr neobával, že 
by informácia o Golianovom povýšení na generála Viesta odradila od rozhodnutia prevziať 
velenie povstaleckej armády.       

Sovietsky postoj k preprave gen. Viesta na povstalecké územie sondoval štátny minister 
na čs. MZV Hubert Ripka už  6. septembra aj u sovietskeho veľvyslanca pri čs. exilovej vlá-
de v Londýne Viktora Z. Lebedeva. Rozhodnutie o jeho menovaní za hlavného veliteľa na 
Slovensku bojujúcich vojsk prezentoval ako  reakciu na žiadosť, ktorá prišla priamo zo Slo-
venska. Sovietskeho veľvyslanca zároveň informoval tiež o rozhodnutí vyslať na Slovensko 
vládnu delegáciu pod vedením ministra Františka Němca. Oboznámil ho pritom s úmyslom 
čs. vlády, podľa ktorej mal vládny delegát  na povstaleckom území plniť funkciu jej člena, 
resp. akéhosi prostredníka medzi ňou a SNR. Tým sa mal deklarovať „přímý zájem a účast 
československé vlády na bojovém odporu slovenského lidu“. Aj tento krok mal nepriamo 
rozptýliť predchádzajúcu  rezervovanosť a opatrnosť Moskvy ohľadne osôb pripravujúcich 
na Slovensku povstanie. Tá sa čiastočne podpísala pod zlyhanie  koordinácie  povstaleckej 
akcie s postupom Červenej armády. Ripka tak nepriamo reagoval na Lebedevov predchá-
dzajúci podozrievavý postoj k osobám stojacím na čele povstaleckej akcie na Slovensku, 
z ktorých niektorí mohli byť podľa neho v spojení s Nemcami.74 Tieto obavy však už neboli 
celkom na  mieste, keďže ako je známe v tomto čase už sovietska strana realizovala vzdušný 
most na pomoc SNP, ako aj prípravy na Karpatsko-dukliansku operáciu (KDO). 

Ripka pripustil aj možnosť  vyslania politických poradcov vládneho delegáta. Podľa čs. 
záznamu z rokovania  Lebedev schvaľoval všetky tieto opatrenia a spontánne pritom vy-
zdvihol ich prospešnosť pre situáciu na Slovensku, a to tak z hľadiska vplyvu „na zlepšení 
morálky a na konsolidaci veřejného mínění za československou vládou“. Z medzinárod-
no-politického hľadiska to bol podľa veľvyslanca silný signál čs. vlády, že „se úplně ztotož-
ňuje  se slovenským rezistenčním úsilím.“75                        

Paralelne s návrhom vymenovať Viesta za veliteľa povstaleckej armády bolo treba dorie-
šiť tiež otázku  jeho politickej funkcie, ktorá mu vyplývala z postavenia  zástupcu vládneho 
delegáta pre oslobodené územie. Prostredníctvom čs. veľvyslanca v Moskve sa minister 
Němec ešte 6. septembra obracal na čs. MZV s otázkou, či úlohy Viesta na povstaleckom 
území budú výlučne vojenského charakteru alebo tam bude plniť aj politické úlohy. Táto 
otázka zaujímala aj samotného Viesta.  Ten počas rokovania s ministrom Němcom dňa  
7. septembra konštatoval, že napriek menovaniu do vojenskej funkcie, očakáva tiež zo stra-
ny povstaleckého vedenia otázky na opatrenia vlády povahy nevojenskej. Němca preto po-
žiadal o potrebné podklady, ktoré by si mohol vziať zo sebou na Slovensko.76 V ďalšej depeši 
z 8. septembra zaslanej (prostredníctvom veľvyslanca Fierlingera) na čs. MZV do Londýna 
Němec v súlade s názorom samotného Viesta konštatoval, že jeho menovanie za veliteľa 
povstaleckej armády sa nezlučovalo s funkciou zástupcu vládneho delegáta. Žiadal preto 
o doriešenie tejto otázky.77                               

73 VÚA – VHA Praha, f. Čs. VM - SSSR, šk. 26, sig. 187/1/26, depeša ministra Ingra pre gen. Viesta zo 6. 9. 
1944, s. 166. Dokument pozri tiež PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d.,  dok. 253, s. 441.
74 Sovietsky veľvyslanec to tvrdil už počas ich stretnutia 1. 9. 1944. NĚMEČEK, J. – NOVÁČKOVÁ, H. – 
ŠŤOVÍČEK, I. – TEJCHMAN, M. (ed.) Československo-sovětské vztahy, c. d., dok. 113,  záznam Jaroslava 
Krausa o rozhovore H. Ripku  s V. Z. Lebedevom z 1. 9. 1944, s. 283-285.  
75 Tamže, dok. 123, záznam Jaroslava Krausa o rozhovore H. Ripku s V. Z. Lebedevom z 11. 9. 1944, s.  299-300.
76 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, dok. 252, depeša čs. veľvyslanca Fierlingera čs. ministerstvu 
zahraničných vecí zo 6. 9. 1944, s. 440, poznámka 3 k dok. 252, s. 440.
77 Tamže, s. 440-441, poznámka 3 k dok. 252.
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Dňa 9. septembra obdržal náčelník Čs. vojenskej misie v ZSSR gen. Píka od  čs. minis-
tra národnej obrany gen. Ingra depešu, v ktorej mu preposlal správu zaslanú Golianovi  o  
menovaní gen. Viesta za veliteľa 1. armády na Slovensku. Tá  mala zahrňovať všetky voj-
ská operujúce na Slovensku.  Tu treba upozorniť, že Viestova nová funkcia sa aj v úradnej 
korešpondencii považovala za hotovú vec, napriek tomu, že oficiálne v nej ešte musel byť 
potvrdený menovacím dekrétom prezidenta republiky. Priletieť mal okamžite, ako bude 
mať k dispozícii lietadlo, čo si však malo vyžiadať niekoľko dní.  Informácia o menovaní 
Viesta za veliteľa 1. armády však mala byť dôverná, zverejnená mala byť až po jeho pristátí 
na Slovensku.78 Čs. vláda v Londýne zároveň urgovala Viestov príchod. V depeši štátneho 
ministra MZV Ripku pre čs. veľvyslanca v Moskve z 9. septembra 1944 sa píše: „Veľmi 
prosíme, aby Viest hned odjel.“79 Príchod gen. Viesta urgoval tiež čs.  minister národnej 
obrany div. gen. Ingr. Dňa 10. septembra žiadal Píku, aby so sovietskym velením prerokoval 
jeho čo najrýchlejšiu leteckú dopravu na letisko Tri Duby.80 Príchod Viesta bol nedočkavo 
očakávaný tiež na Slovensku najmä medzi podporovateľmi prezidenta Beneša.  V rádiotele-
graficky odoslanej politickej správe z 9. septembra, ktorej autorom bol pravdepodobne kpt. 
del. Jaroslav Krátky, sa konštatuje, že „čakáme urychleně Viesta. Jeho příchod posílí naši 
morálku a zlepší Vaše postavení u nás.“ Posilniť stanovisko čs. vlády mal tiež okamžitý 
príchod vládneho delegáta ministra Františka Němca, „aby zde zastupoval československú 
vládu v Londýne a současně, aby figuroval jako zástupce české Národní Rady, která dnes na 
Slovensko přímé delegáty vyslat nemůže.“81 Krátky zaslal do Londýna  viacero podobných 
správ, v ktorých sa dožadoval  posilnenia občianskeho bloku a obhajovania stanoviska čs. 
vlády (v zmysle československej línie)  voči SNR a slovenskej spoločnosti, čím sa malo pod-
ľa neho bojovať proti prenikaniu kolaborantov do vedenia povstaleckých orgánov.82  

Dňa 11. septembra bol o svojej budúcej funkcii  veliteľa 1. armády prostredníctvom gen. 
Píku informovaný aj samotný gen. Viest, ktorý sa mal bezprostredne nato pripraviť na ces-
tu. Zároveň mal dojednať spôsob spolupráce so sovietskym velením.83 V tento deň mu gen. 
Píka zaslal inštrukcie čs. MNO z 8. septembra (do Moskvy prišli 10. septembra) s úlohami 
pre veliteľstvo povstaleckej armády. Tu sa optimisticky konštatovalo, že vzhľadom na zrú-
tenie nemeckej obrany vo Francúzsku, ako aj „odpadnutí Fínska, Rumunska a Bulharska 
se spojení s Německem, možno prědpokládat, že vojenské shroucení Německa a Maďarska 
není daleké“.  Povstanie na Slovensku preto malo podľa Londýna dobrý predpoklad na 
udržanie sa „až do kapitulace, nebo úplného shroucení Německa“.  Viestovou úlohou bolo:

„1./ Zajistiti takovou část slovenského území, jakou dovolí poměr sil vlastních a nepřátel-
ských. V krajním případě spolehlivě udržeti prostor ve Střed. Slovensku, předvídaný jako 
těžiště obrany.

2./Na východě a severovýchodě Slovenska zajistiti prostory, které by umožnily navázati 
rychlý styk se sovětskými vojsky, jakmile přejdou do ofensivy. Buď severně Karpat ve směru 
na Krakov, nebo v prostoru Dukly ve směru na Košice do údolí Tisy.

3./ Usměrňovati činnost partisánů a koordinovati jí s akcemi vojenskými.
78 VÚA – VHA Praha, f. Čs. VM – SSSR, šk. 26, sig. 188/1/26,  depeša ministra Ingra pre gen. Píku  z 9. 9. 
1944, s. 169.
79 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d.,  dok. 269, s. 470.
80  VÚA – VHA Praha, f. Čs. VM – SSSR, šk. 26, sig. 188/1/26,  depeša ministra Ingra pre gen. Píku z 10. 9. 
1944, s. 170.
81  Česká národná rada v tej dobe neexistovala. PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie,  c. d.,  dok. 
270, s. 470-471.
82 Tamže, pozri poznámku 2 k dok. 270, s. 470.
83  VÚA – VHA Praha, f. Čs. VM – SSSR, šk. 26, sig. 187/1/26,  depeša gen. Píku pre gen. Viesta z 11. 9. 
1944, s. 165.
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4./ V případě shroucení, nebo kapitulace Maďarska obsaditi slovenské odtržené území.
5./ Podle vývoje situace býti pohotově k zásahu do osvobozovacích bojů v zemích historic-

kých (myslí sa Čechy a Morava – pozn.  I. B.).“84         
Dňa 11. septembra gen. Píka obratom upozornil, že pôvodnú žiadosť na presun Viesta 

a skupiny dôstojníkov Sovietom predložil už 5. septembra, tí však napriek jeho urgencii 
o nej stále nerozhodli.85 Čs. veľvyslanec v Moskve Fierlinger pritom sovietskej strane ešte 
v tento deň adresoval nótu, v ktorej sa opakovala žiadosť na presun čs. predstaviteľov na 
povstalecké územie.86  O sovietskom súhlase  Píka informoval Londýn  až 13. septembra.87  
Okrem Viesta mal byť zaistený tiež prevoz rádiostanice s jedným dôstojníkom a radistom. 
Sovieti zároveň súhlasili tiež s presunom 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku 
a 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR. Presun brigády na povstalecké územie  pritom 
čs. strana žiadala už koncom augusta. Sovieti ju však namiesto toho od 11. septembra 
nasadili do KDO, kde zaznamenala veľké straty. Pod toto rozhodnutie sa však podpísali 
vojenské aspekty, odzbrojenie východoslovenskej armády (do priestoru ktorej mala byť 
paradesantná brigáda pôvodne rozmiestnená), ako aj  snaha posilniť údernú silu útočia-
cich jednotiek. KDO sa totiž pre húževnatý odpor nepriateľa od začiatku nevyvíjala podľa 
pôvodných optimistických predpokladov. V konečnom dôsledku brigáda síce bola budo-
vaná ako výsadková jednotka, bola však prispôsobená aj pre nasadenie na fronte.88 Podľa 
Píkových informácií mal gen. Viest z Moskvy  odletieť asi za dva dni, avšak s ohľadom 
na počasie. Nemal však letieť priamo na povstalecké územie, na Píkovú žiadosť sa mal 
po ceste zastaviť u veliteľa 1. ukrajinského frontu sovietskeho maršala Ivana S. Koneva 
(v priestore rozmiestnenia 1. čs. armádneho zboru), s ktorým mal prerokovať možnosti 
spolupráce s Červenou armádou.89 Do úvahy prichádzal tiež presun brig. gen. Jaroslava 
Vedrala-Sázavského, ktorý sa v tom čase spolu s ďalšími čerstvo povýšenými generálmi  
Karlom Klapálkom a Bohumilom Bočekom nachádzal v Moskve na ceste k 1. čs. armádne-
mu zboru v ZSSR. Ten však gen. Píka zatiaľ neodporúčal, keďže gen. Viest mal najskôr na 
mieste zistiť možnosť výstavby ďalších jednotiek, ako aj personálne pomery v Čs. armáde 
na Slovensku.90 Gen. Sázavský sa nakoniec  presunul priamo k 1. čs. armádnemu zboru 
v ZSSR, kde sa stal veliteľom 1. čs. brigády.    

Dňa 19. septembra prezident Beneš oficiálne podpísal rozkaz o zriadení Veliteľstva 1. ar-
mády „na východnom bojisku Československej republiky“.  Pôsobnosť a úlohy jej veliteľa 
mal určiť minister národnej obrany. Beneš podpísal tiež rozkaz o  menovaní gen. Viesta za 
veliteľa 1. armády, a to na návrh ministra národnej obrany zo 6. septembra 1944.91 
84 VÚA – VHA Praha, f. Čs. VM – SSSR, šk. 26, sig. 187/1/26, depeša  gen. Píku pre gen. Viesta z 11. 9. 1944, 
s. 173. Depešu  pozri tiež PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie,  c. d., dok. 267, s. 467. 
85 VÚA – VHA Praha, f. Čs. VM – SSSR, šk. 26, sig. 188/1/26,  depeša gen. Píku pre ministra Ingra z 11. 9. 1944, 
s. 172.
86 NĚMEČEK, J. – NOVÁČKOVÁ, H. – ŠŤOVÍČEK, I. – TEJCHMAN, M. (ed.) Československo-sovětské 
vztahy, c. d.,  poznámka 1 k dok. 123, s.  300.
87 Ľudový komisariát zahraničných vecí  ZSSR informoval oficiálne čs. vládu o sovietskom súhlase 
na premiestnenie gen. Viesta a delegácie F. Němca na Slovensko nótou z 15. 9. 1944.   NĚMEČEK, 
J. – NOVÁČKOVÁ, H. – ŠŤOVÍČEK, I. – TEJCHMAN, M. (ed.) Československo-sovětské vztahy, c. d.,  
poznámka 1 k dok. 123,  s. 300.    
88 ŠOLC, J. Padáky nad Slovenskem, c. d., s. 31-33, 90.
89 VÚA – VHA Praha, f. Čs. VM – SSSR, šk. 26, sig. 188/1/26,  depeša gen. Píku pre ministra Ingra z 13. 9. 1944, 
s. 180;  STANISLAV, J. Sovietsky vzdušný most, c. d.,  s. 155-168.
90 VÚA – VHA Praha, f. Čs. VM – SSSR, šk. 26, sig. 188/1/26, depeša gen. Píku pre ministra  Ingra z 15. 9. 1944, 
s. 185.
91 VÚA – VHA Praha, f. Vojenská kancelář prezidenta republiky – Londýn, Košice 1940 – 1945 (VKPR - 
Londýn), šk. 14, sig. 31/5/1/14, rozkaz prezidenta republiky z 19. 9. 1944. 
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Pri odôvodnení významu tohto veliteľstva  minister národnej obrany gen. Ingr  v tomto 
návrhu argumentoval očakávaným vojenským  vývojom na území Slovenska. Vzhľadom 
na predpokladaný príchod 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Slovensko po vytlačení ne-
meckých vojsk bolo podľa Ingra potrebné ustanoviť nadriadené veliteľstvo. Úlohou nového 
veliteľa  mala byť podpora autority veliteľov na Slovensku svojím poslaním ako predstavi-
teľa československej brannej moci. Zároveň mal zjednotiť operácie vedené dovtedy vyš-
šími jednotkami na rôznych smeroch podľa jednotného plánu „dojednaného po případě 
i s ruským velením“. Ustanovenie tohto veliteľstva malo byť zároveň potvrdením významu, 
ktorí zodpovední činitelia prikladali boju na vlastnom území. V počiatočnom  období malo 
uľahčiť úlohy veliteľom čs. jednotiek nasadených na rôznych smeroch.  Hodnosť a služobné 
postavenie veliteľa 1. armády mali byť úmerné počtu čs. vyšších jednotiek, ako aj služobné-
mu postaveniu sovietskych veliteľov, do ktorých operačného úseku boli včlenené Slovensko, 
ako aj Podkarpatská Rus. Mal tiež pôsobiť ako jednotiaca autorita medzi obidvoma nasa-
denými skupinami čs. vojsk, v ktorých velitelia vyšších jednotiek boli rôzneho služobného 
veku. Na túto funkciu bol podľa Ingra vhodným adeptom práve gen. Viest, dovtedajší zá-
stupca čs. vládneho delegáta pre správu oslobodeného územia. Právomoci veliteľa 1. armády 
sa mali v čase, počas ktorého by nebolo možné odlúčiť činnosť teritoriálnu od činnosti 
operačnej vzťahovať  na všetky čs. útvary, veliteľstvá, úrady, ústavy a to tak  poľné, ako 
aj  zápoľné. V nasledujúcom období mal mať veliteľ  1. armády právomoc nad jednotkami 
v poli. Naďalej však mal vydávať rozkazy po stránke vojenského zabezpečenia a poriadku 
i zápoľným útvarom umiestneným v poli.  Ostatné čs. útvary mimo pole mali spadať do 
kompetencie veliteľa oslobodeného územia. Pod jeho velenie mali byť začlenené tiež všetky 
záležitosti vojensko-správneho charakteru v poli, ktoré sa netýkali útvarov 1. armády a tiež 
všetky útvary, ktoré neboli dané k dispozícii jej veliteľovi.92            

Oddialenie Benešovho podpisu spôsobil fakt, že ešte pred formálnym menovaním gen. 
Viesta do funkcie veliteľa 1. armády bolo treba doriešiť otázku jeho členstva v Štátnej 
rade, vo vláde a čs. vládnej delegácii pre oslobodené územie. Okrem toho po ustanovení za 
člena Štátnej rady bol prezidentom republiky daný mimo činnú vojenskú službu. Predsta-
vitelia čs. vlády sa pôvodne už na zasadnutí 6. septembra  zhodli na nezlučiteľnosti Viesto-
vých politických a vojenských funkcií.93 Po niekoľkých dňoch sa však z politických dôvodov  
začalo  zvažovať  dočasné pozdržanie rozhodnutia v otázke  Viestovho zotrvania vo vláde. 
Podľa depeše štátneho ministra MZV Ripku pre čs. veľvyslanca v ZSSR Fierlingera zo 
14. septembra mala byť otázka zlučiteľnosti jeho politických funkcii s postavením veliteľa 
povstaleckej armády riešená dodatočne, až keď bude na povstaleckom území.94 Impulzom 
k tomu boli obavy čs. prezidenta z rýchleho potlačenia SNP, čo by znamenalo, že Viest by 
zostal tak bez vojska, ako aj bez vládnej funkcie. Beneš preto zvažoval  (podľa informá-
cií predsedu čs.  vlády Jana Šrámka na jej zasadnutí 15. septembra 1944) vymenovať gen. 
Viesta do funkcie krajinského vojenského veliteľa na Slovensku. To však v danej situácii 
komplikovali kompetencie určené veliteľovi oslobodeného územia div. gen.  Antonínovi 
Hasalovi – Nižborskému. Na zasadnutí čs. vlády v Londýne 15. septembra sa v tejto sú-
vislosti pripúšťal  tiež opačný variant, ktorý by nastal v dôsledku rýchleho  oslobodenia 
Slovenska Červenou armádou. V tom prípade by podľa štátneho ministra MZV Ripku opä-
tovne stúpol význam inštitúcie čs. vládneho delegáta pre oslobodené územie, a teda aj gen. 
Viesta ako jeho zástupcu. Upozornil tiež na to, že k menovaniu Viesta za povstaleckého 
92 VÚA – VHA Praha, f. VKPR - Londýn, šk. 14, sig. 31/5/1/14, návrh ministra Ingra prezidentovi Benešovi 
zo 6. 9. 1944.
93 Zápisy ze schůzí československé vlády, c. d., zápis o  154. schôdzi čs. vlády v Londýne  zo  6. 9. 1944,  
s. 219-220.
94 PREČAN, V. (ed.) Slovenské národné povstanie, c. d.,  dok. 286, s. 491.
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veliteľa vláda pristúpila narýchlo bez toho, aby zvážila fakt, že „se zbavujeme jednoho čle-
na naší vlády – Slováka, který bude na Slovensku.“ Ministri Ján Bečko (Slovák) a Jaroslav 
Stránský preto navrhovali  vymenovať do  funkcie Němcovho  zástupcu ďalšieho Slováka 
z členov čs. vlády.  Táto otázka sa v neposlednom rade pertraktovala aj v súvislosti s obava-
mi z reakcie SNR na národnostné zloženie Němcovej delegácie.95  Možno konštatovať, že do 
diskusie o postavení a funkcii gen. Viesta na povstaleckom území sa od začiatku premietali 
aj politické otázky spojené s postavením SNR a jej komplikovaným vzťahom k čs. vláde 
a prezidentovi. Prítomnosť gen. Viesta na Slovensku pritom vláda zvažovala pragmaticky 
využiť podľa predpokladaného vývoja situácie na posilnenie svojho politického vplyvu či 
už v Povstaní, alebo na oslobodenom území. 

Celú záležitosť Beneš nakoniec (napriek nevôli niektorých ministrov)  „zmietol zo stola“ 
a vybavil spolu s podpisom príslušných rozkazov o vytvorení Veliteľstva 1. armády a me-
novaní jej veliteľa. Viesta totiž zároveň odvolal z jeho vládnej funkcie.96  Podľa tvrdenia 
predsedu čs. vlády Jana Šrámka na jej zasadnutí dňa 21. septembra gen. Viest okamžite sú-
hlasil s týmto rozhodnutím.97  Vláda zároveň súhlasila s jeho uvoľnením z funkcie zástupcu 
vládneho delegáta pre oslobodené územie, nepristúpila však k vymenovaniu jeho náhradní-
ka vo vládnej delegácii. Je však otázne, či  niekto z ministrov slovenskej národnosti  vôbec 
prejavil  záujem o túto funkciu v čase, keď sa osud SNP stával stále viac neistým. 

Podpísané, avšak nedatované  rozkazy o zriadení 1. armády a Viestovom menovaní za jej 
veliteľa Vojenská kancelária prezidenta republiky dostala 18. septembra. Dátum  19. sep-
tember bol do nich doplnený dodatočne.98  Samotný gen. Golian však bol s rozkazom o zria-
dení Veliteľstva 1. armády oboznámený gen. Ingrom až 5. októbra 1944. Nad príčinami 
tohto zdržania možno len špekulovať. Je možné, že tento rozkaz bol určený výslovne do rúk 
gen. Viesta a na povstalecké územie bol odoslaný až v dôsledku neustáleho odďaľovania 
jeho príchodu.99                    

I. BAKA: ZUR ERNENNUNG VON GENERAL RUDOLF VIEST ZUM 
OBERBEFEHLSHABER DER AUFSTÄNDISCHEN ARMEE IN DER SLOWAKEI 
(TEIL I.)

Divisionsgeneral Rudolf Viest zählt zu den Hauptfiguren des Slowakischen Nationalauf-
standes. Nichts desto trotz wurde seine Mission und Tätigkeit als Oberbefehlshaber der auf-
ständischen Armee bis zum heutigen Zeitpunkt wissenschaftlich nicht komplex aufgearbei-
tet. Nach wie vor gibt es viele Fragezeichen, u. a. verbunden mit der Ernennung Gen. Viests 
zum Oberbefehlshaber und seiner Ankunft in das von den Aufständischen kontrollierte 
Gebiet. Nach dem heutigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass Gen. Viest bereits 
am Vorabend des Ausbruchs des Aufstandes mit einer baldigen Ankunft in der Slowakei 
95 Zápisy ze schůzí československé vlády, c. d., zápis o  157. schôdzi čs. vlády v Londýne  z  15. 9. 1944,  
s. 297-300.
96 Prezident okrem Viesta z funkcie uvoľnil aj ministra národnej obrany gen. Ingra, ktorý sa postavil na čelo 
novo vytvoreného Hlavného veliteľstva brannej moci. Dňa 21. 9. 1944 tieto zmeny vzala na vedomie aj samotná 
čs. vláda. VÚA – VHA Praha, f. MNO - Londýn, šk. 89, sig. 36/48/89, predsedníctvo čs. ministerskej rady 
ministrovi J. Masarykovi; f. VKPR - Londýn, šk. 14, sig. 31/5/1/14, č.j. 605 dôv./1944, zriadenie Veliteľstva 
1. armády....
97 Zápisy ze schůzí československé vlády, c. d., zápis o  158. schôdzi čs. vlády v Londýne  z  21. 9. 1944, s. 318.
98 VÚA – VHA Praha, f. VKPR - Londýn, šk. 14, sig. 31/5/1/14, č.j. 605 dôv./1944, zriadenie Veliteľstva  
1. armády....
99 VHA Bratislava, Zbierka Radiogramy (22. apríl – 31. október 1944), šk. 1, depeša ministra Ingra gen.   
Golianovi 5. 10. 1944.  
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rechnete. Unklar wiederum bleiben seine Überlegungen betreffend persönliche Teilnahme 
am Aufstand. Es ist jedoch anzunehmen, dass er angesichts der optimistischen Entwicklung 
der militärischen Lage an der Ostfront, gegeben durch das schnelle Vorankommen der Ro-
ten Armee, einen längeren Verlauf des Aufstandes nicht in Erwägung gezogen hatte. Seine 
Mission im aufständischen Gebiet sollte wahrscheinlich den Zuständigkeitsbereich nicht 
überschreiten, den er als Stellvertreter des Regierungsbevollmächtigten für die befreiten 
Gebiete innehatte. Dieses Amt wurde erschaffen infolge der Vereinbarung zwischen der 
tschechoslowakischen Exilregierung und der UdSSR betreffend Verwaltung des befreiten 
Gebiets der Tschechoslowakei. Trotz mangelnder Erfahrung als Befehlshaber direkt an der 
Front des Weltkriegs genoss Gen. Viest bei den militärischen Vertretern der Widerstandsbe-
wegung in der Slowakei großes Ansehen. Er war der einzige General der Tschechoslowaki-
schen Armee der Zwischenkriegszeit der slowakischen Nationalität und gehörte seit seiner 
Flucht aus der Slowakei Anfang September 1939 zu den bedeutenden Persönlichkeiten des 
tschechoslowakischen Widerstandskampfes im Exil.

Schon vor dem Ausbruch der Aufstandes Ende August 1944 wusste Gen. Viest von dem 
Ersuch der Armeeführung der Aufständischen, der Militärischen Zentralstelle, ihn an die 
Spitze der aufständischen Armee zu bestellen. Seine unmittelbare Reaktion auf diesen Er-
such bleibt weiterhin unbekannt. Man kann annehmen, dass er an der optimalen Variante 
des Aufstandes festhielt, die mit einer schnellen Öffnung der Karpaten-Pässe für den Durch-
marsch der Roten Armee und einem schnellen Verlauf der Befreiungsaktion rechnete. 

Die Ernennung Gen. Viests zum Oberbefehlshaber der aufständischen Armee gilt als ein 
Beweis für den Führungsanspruch der Armeeführung der Aufständischen, die sich gegen-
über den Entscheidungen der tschechoslowakischen Exilregierung behaupten wollte. Die 
Akzeptanz für die Ernennung Gen. Viests war ebenfalls wichtig aus der international-politi-
schen Sicht. Dadurch sollte nämlich die Tatsache hervorgehoben werden, dass die aufständi-
sche Armee einen festen Bestandteil der tschechoslowakischen Armee darstellt. Die tsche-
choslowakische Exilregierung mit Sitz in London war sich dieser Tatsache bewusst. Mit der 
Entsendung Gen. Viests als Befehlshaber und Minister František Němec als Regierungsde-
legat für die befreiten Gebiete und Berater für die militärische Führung der Aufständischen 
war man bemüht, das anfängliche Mistrauen und die Reserviertheit Moskaus gegenüber den 
Personen, die den Aufstand in der Slowakei vorbereiteten, zu zerstreuen. Darüber hinaus 
erhoffte sich die tschechoslowakische Exilregierung von diesem Schritt eine Verstärkung 
des politischen Einflusses auf den Slowakischen Nationalrat und die aufständische Armee. 
Eines der Zeugnisse dafür ist der Befehl zur Errichtung der Kommandantur der 1. (tsche-
choslowakischen) Armee vom 19. September 1944, als auch weitere Anordnungen, die ihre 
Kompetenzen und Aufgaben festgelegt haben. Aus militärischer Sicht war es wichtig, eine 
übergeordnete tschechoslowakische Kommandantur zu errichten, und zwar vor allem ange-
sichts der vorausgesetzten Ankunft des 1. Tschechoslowakischen Armeekorps in der UdSSR 
auf das Gebiet der Slowakei nach der Verdrängung der deutschen Wehrmacht. 

Man kann feststellen, dass diese Befehle und Anordnungen mehr oder weniger die politi-
sche Autorität des Slowakischen Nationalrats, der laut seiner Erklärung vom 1. September 
1944 die gesetzgeberische und vollziehende Gewalt in der Slowakei übernahm, ignoriert ha-
ben. Ein Beispiel dafür, wie der mögliche politische Einfluss Gen. Viests auf dem aufständi-
schen Gebiet von den tschechoslowakischen Exilpolitikern und Ministern der Exilregierung 
in London wahrgenommen haben, liefert u. a. die Diskussion während der Regierungssit-
zung, die ausgelöst wurde durch den Regierungsbeschluss über die Unvereinbarkeit seiner 
militärischen und politischen Funktion. Den Ausschlag dafür gaben die Befürchtungen des 
Staatspräsidenten E. Benešs vor der schnellen Niederschlagung des Aufstandes, die dazu 
führen drohte, dass Gen. Viest plötzlich ohne Armee und ohne einen Regierungsposten 
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dagestanden wäre. In den tschechoslowakischen Regierungskreisen wurde allerdings auch 
ein anderes Szenario erwogen, und zwar eine rasche Befreiung der Slowakei durch die Rote 
Armee. In diesem Fall würde das Amt des Regierungsbeauftragten für die befreiten Gebiete 
und somit auch das Amt Gen. Viests als dessen Vertreter an Bedeutung gewinnen. 
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THE SLOVAK PARTICULARITIES 
OF THE CZECHOSLOVAK SECURITY SYSTEM 
OF THE LATE 1960´S

MILOSLAV PÚČIK

PÚČIK, M.: The Slovak particularities of the Czechoslovak security system of the late 1960 ś. 
Vojenská história, 4, 24, 2020, pp 58-72, Bratislava.
The study deals with the complex and so far insufficiently processed topic of building the 
security system of the Czechoslovak Socialist Republic in the period of the 1960s. The text 
of the study uses a period term “defence system”, which is, however, an obsolete terminology. 
In its basic features, it corresponds to the modern term “state security system”. The period in 
question is specific in that the ideological model of the “all state defence” ended with a fiasco 
and with the military intervention of part of the Warsaw Pact troops in August 1968, which 
violently interrupted the courageous discussions on one’s own defence doctrine in the period 
of the so-called Prague Spring. After the establishment of the federation, a new model of the 

“defence system” began to be implemented, in which the importance of Slovakia increased. The 
Army became the basis of the whole system yet again. However, the importance of nationwide 
preparation of the population for the anticipated war conflict with the “West” has increased. 
The basis of the new model of the “defence system” from the late 1960s was still valid in 
various modifications in the following period. 
Key words: Security system, defence system, Ministry of National Defence, army, defence 
units.

As one of Europe’s newest countries, Slovakia is suddenly having to develop its own military 
doctrine. The search for a new defence policy requires a critical re-evaluation of the one that had 
governed Slovakia since the federalization of Czechoslovakia in 1968. The end of the 1960s and 
beginning of the 1970s marked an abrupt turning point for the Czechoslovak security system. 

In 1967 a new defence model was adopted that contained elements of reformist thinking, and 
in May 1968 attempts to work out a proper military doctrine culminated in the Memorandum 
of the researchers of the Czechoslovak armed forces. However, after the violent interruption of 
the Prague Spring, the Czechoslovak Communist Party’s Presidium (still headed by Alexander 
Dubček) decided on 22 October 1968 to elaborate a new security system that would accept the 
reality of the Warsaw Pact invasion and occupation of Czechoslovakia. The deadline for the 
theoretical elaboration of the model was set for 31 December 1969, and after its discussion and 
approval by the State Defence Council it was carried out experimentally in the early 1970s. 
From that point onward, Czechoslovak military doctrine was subject to Soviet pressure and 
interests. 

At the time the term “the national defence system” was understood to mean the preparation 
and actual combat activity of the armed forces together with a complex of subsequent measures 
for “the defence and protection of the territory.”1 Official documents concerning this matter 
worked from the ideological premise that the security system of a state of the “socialist type” 
represented a special institutionalized activity determined by social-political changes in society. 
The implemented security system model accepted inter alia that even in times of peace it would 
be designed to guarantee smooth transition to a wartime footing.

1 Central Military Archives – Military Historical Archive, Prague (VÚA-VHA), Ministry of Defence (MNO), 
fond (f), Hlavná politická správa ČSĽA (Main political administration of the Czechoslovak People‘s Army – 
hereafter HPS ČSĽA), 1966, sign. No. 25-3/3.
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Four fundamental stages were emphasized in the Czechoslovak security system:
- Entitled “the structure and defence of the country in peaceful conditions“ 2, the first 

stage was meant to carry out the so-called concept of the creation of a system of organs, 
institutions and organizations with “the uniting function of building society and its 
defence.” Running parallel to this was the process of intensive preparations for the 
smooth transition of this system to a state of war with the “external enemy.” 

- “Transferring the state from peaceful conditions to those of war”3 was regularly divided 
into three levels of readiness and a danger situation. In this stage the model’s creators 
counted on the transition to military organisation, characterized by increased 
centralized pressure and organized, directive interventions.

- The “initial war period”4 was designated by military experts as the decisive and 
simultaneously the most difficult stage in terms of defence. During this stage, according 
to contemporary notions, there should be resistance to the potential “external enemy’s” 
main strike and at the same time the troops’ combat activity should be secured. 

- The “further conduct of war”5 would be characterized by required efforts to overcome 
the destructive results of the “initial war period” and by the “mobilization of all 
accessible reserves for a victorious end to world-wide coalition conflict.”6 

Representatives of the Allied Command of the Warsaw Treaty Organization (WTO) 
emphasized the geostrategic importance of Czechoslovak territory during the drafting of the 
security system.7 Czechoslovakia lay in a geopolitically and geo-strategically important area, 
the buffer zone of both blocs, through which the main thrust of every large military operation 
would pass. 

Slovakia occupied a strategically important position in the line of contact with the potential 
enemy, NATO. This line, known as the main defence line of the WTO, began in the north-west 
(the East German defence line), passed through Bohemia, Moravia and Slovakia and continued 
to the south-east (the Hungarian defence line). From the point of view of Slovakia, Bohemia 
and Moravia, it can be said that despite the permanent preparation of the WTO for war and 
their position in the centre of a potential zone of European conflict, no strategic military thrust 
passed through the territory of Czechoslovakia. The geostrategic significance of its position was 
given inter alia by the fact that this territory divided and, simultaneously, joined through the 

“Moravian gate” the main northern and southern European strategic thrusts. 
Mastery of Czechoslovakia permitted a freer and more flexible manoeuvring in the main 

strategic directions. Unlike Slovakia, Bohemia was located in the contingent area through which 
passed the strategic-operative thrust Prague – Nürnberg – Strasbourg – Dijon and back. From the 
military-defence perspective, Czechoslovakia’s position was disadvantageous, as the theoretical 
value of defence was reduced by the long meridian-like geographical shape of the state and the 
total length of its borders.8 From the geostrategic point of view, the strategists of the WTO’s Joint 
Command divided Czechoslovakia into two relatively independent units, the Bohemo-Moravian 
2 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Sekretariát MNO (MNO Secretariat), 1966, sign. No. 24-5/2-4.
3 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Sekretariát MNO (MNO Secretariat), 1966, sign. No. 24-5/2-4.
4 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Sekretariát MNO (MNO Secretariat), 1966, sign. No. 24-5/2-4.
5 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Sekretariát MNO (MNO Secretariat), 1966, sign. No. 24-5/2-4.
6 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Sekretariát MNO (MNO Secretariat), 1966, sign. No. 24-5/2-4.
7 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. HPS ČSĽA, 1966, sign. No. 18-3/10.
8  It was estimated that the length of the borders reduced the value of the defence provided in the Czech lands 
by the armed forces by 25 percent and in Slovakia by 55 percent. (Vojenské rozhledy, 1992, special issue, pp. 
32-33.)
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geostrategic space and the Slovak geostrategic space. The two were joined by a section of 
Slovak territory, Záhorie, which is a part of the “Carpathian curve.” (In some accounts Záhorie 
is considered a part of the Bohemo-Moravian geostrategic space.) The Bohemo-Moravian 
space was considered difficult to defend, and thus created suitable geographical conditions for 
conducting extensive military operations. 

From the geographical perspective, in which the decisive factor is the configuration of the 
terrain, the Slovak space was considered easier to defend, therefore military strategists ruled 
it out for conducting ground or air operations. The optimal defensive areas were considered 
to be central and northern Slovakia, whereas the most vulnerable areas were in southwestern, 
southern and eastern Slovakia.

Because an attack from NATO forces was expected, the preponderant part of the military force 
was concentrated along the western and southwestern borders contiguous with the “imperialist 
world.” Altogether about fifteen divisions were designated for operations in Czechoslovakia, of 
which about 80 percent were located along the dividing line between the two blocs. Decades of 
building up the army as a front-line force of the WTO were reflected in the absence of a state 
military doctrine and in subordination to bloc (i.e. Soviet) interests in questions of location, 
organization, equipment and exercises. Because of pressure from power elites, of all the armies 
in the Soviet bloc Czechoslovakia’s was the largest in relation to the size of its civilian population. 
The Czechoslovak People’s Army (CSPA) systematically prepared itself solely for the event of 
NATO “aggression” from the west or, conversely, to invade westwards.9 

As regards the latter, in the 1960s the military conception of the WTO proceeded from the 
possibility of a swift, offensive insertion of several tank armies over a broad territory. The focus 
of the operations was to be Central Europe, and especially West Germany, with occupation 
taking place in three overlapping phases. In these plans Czechoslovakia took priority. The Soviet 
power elite from the first half of the 1960s strove, and later exerted increasing pressure, for the 
stationing of Soviet forces in Czechoslovakia. 

This Soviet pressure also forced responsible circles in Czechoslovakia to adapt the security 
system to military conditions as much as possible in times of peace. The notion that almost the 
entire territory of the republic would fall into zone of direct combat led to the dominant place of 
the military aspect of the defence of Czechoslovakia. 

As in all areas of social life, so in branches of the security system’s structure the” leading 
role” of the Czechoslovak Communist Party (CPCS) was constitutionally guaranteed. Because 
of the CPCS’s power monopoly other political subjects legally active in the political system were 
prevented from influencing the creation of the security system. The CPCS’s power elite decided on 
the construction of defence commissions which were created from the Central Committee down 
to the district level. Gradually state organs and institutions and almost the entire “representative 
system,” economic sector and social interest groups were included in the security system, but their 
position and influence in this area were almost zero compared to those of the CPCS.  

Combat activity oriented towards fulfilling “defensive” and “protective” tasks became the 
fundamental area of the surviving 1967 security system model. This area involved the creation 
of “field armies,” securing combat operations and safeguarding combat activity on state territory. 
In connection with anticipated military action on their own territory, relevant command organs 
were established at sufficient level for territorial defence functions. 

The first territorial organs arose ate the Defence Ministry and general Staff levels, with 
the ministry’s territorial organ headed by the deputy minister. Major General Karel Peprný, 
who was directly subordinate to the minister and simultaneously served as chairman of 
the “interdepartmental coordination commission for the territorial security system of the 

9  Military Historical Archive (VHA), Bratislava, f. 0855, carton No. 169, 24.
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Czechoslovak Socialist republic.”10 A territorial organ was also established at the CSPA General 
Staff and its main purpose was the conceptual elaboration of the bases of the territorial part of 
the security system along with other sectors of the Defence Ministry. It also drafted decrees for 
the CPCS Central Committee’s defence commission.

At the regional and district level a concept was prepared for the organizational and personnel 
restructuring of the existing military administration into territorial commands, which according 
to contemporary analyses had to be able to secure completely “complex military activity” within 
their territorial jurisdictions.

It was asserted that one condition for the functioning of the historical model of territorial 
defence was the reliance on “field armies of independent armed forces,” which would fulfil “all 
defence” tasks on their own territory.11 It was assumed that anti-air defence forces would be 
the fundamental unit of the armed forces on state territory. A potential source for the creation 
of “unified” armed forces were the proposed road and railway forces of the Defence Ministry, 
which according to territorial considerations remained after the detachment of “field-destination” 
forces and after partial mobilizational supplementing.12 (Another part would have been made up 
by the Civil Defence forces.) Measures were drawn up in theory that were intended to lead to 
the smooth organizational incorporation of these “military components into the unified military 
force” under the Defence Ministry.13 

The following tasks were planned for the territorial forces: “The reliable protection of 
passive sections of the state border with neutral states”; “The destruction of airborne units”; 

“Reconnaissance of all types”; “Carrying out liquidation [sic] and rescue missions”. The ground 
forces were to carry the following types of activities: “Conduct the struggle against airborne 
enemies, either independently or in connection with other units of the armed forces”; “In the field 
forces’ zone, share in the liquidation of the enemy’s forces that have penetrated the border into 
Czechoslovak territory”; “Eliminate the results of the use of weapons of mass destruction”; “Secure 
the transport and protection of military workplaces of the ministry of national defence, district 
commands and central organs”; “Organize the guarding of prisoner of war in prisoner camps and 
in work assignments”; “Secure uninterrupted radio, chemical and biological monitoring”.

Changes in the 1967 security system required among other things amendments to the relevant 
legislation.14 The security system model facilitated the transformation of Czechoslovakia’s defence 
structure into a unified system. On the bases of individual sorts of activity, the system was 
structurally broken down into four areas (sub-systems): 
1) Military activity for the “defence and protection” of the territory, under the   

Defence Ministry;
2) Political and ideological activity, under the Communist Party organs;
3) The economic safeguarding of the defence of the state and activity for    

securing the defence of the population, under the state planning commission;
4) “security and order measures for protection of the territory,” under the Interior Ministry.15

10 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Náčelník HPS ČSĽA (Chief of the Main Political Administration), 1967, DS 
č.j. 007661.
11 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Sekretariát MNO, 1967, sign. No. 24-4/1-7.
12 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Náčelník HPS ČSĽA, 1967, DS č.j. 007661.
13 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Sekretariát MNO, 1967, sign. No. 24-4/1-7; Štátny ústredný archív Slovenskej 
republiky (State central archive of the Slovak Republic, hereafter ŠÚA SR), f. Vláda SSR (file of the government 
of the Slovak Socialist Republic), 1969, č.j. 00443/1969.
14 The main laws amended were #40/1961 on the defence of the Czechoslovak Socialist Republic; defence law 
#92/1949, the wording of declaration #20/1958, and #70/1965 on the National Corps (which consisted of Public 
Security – regular police – and State Security (StB), the equivalent of the Soviet KGB).
15 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. HPS ČSĽA, 1966, sign. No. 24-3/2.
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The 1967 security system model was officially abolished by the CPCS Presidium in October 
1968, when it was decided to work out the principles for a new system. As it was realistically 
expected that the adoption and implementation of the new principles could take place only in 
the early 1970s, the officially abolished 1967 model remained intact with minor changes. The 
vacuum caused by the absence of a security system from October 1967 to December 1969 
was filled by administrative measures by the Defence Ministry, in accordance with the CPCS 
Presidium decision. These measures, entitled “Principles for the temporary direction of defence” 
according to propaganda statements by the minister and other high Party and army functionaries, 

“safeguarded the defence needs” of an occupied state. As for Slovakia, however, these principles 
realistically accepted only the fact of an artificially asymmetric model of Czechoslovakia’s federal 
set-up and Constitutional Law #10/1969 on the State defence Council.

At its first meetings the State defence Council adopted essential administrative measures to 
launch defence councils at other individual levels of management. It appointed the Slovak and 
Czech Defence Councils, assigned the republics’ prime ministers to establish departments for 
defence and security at their level by 15 June 1969, which were to act as secretariats for the 
republics’ defence councils and also as the prime ministers’ defence and coordination organs. 
The head of the Slovak government’s defence department was Colonel Vladimír Šmidke, who 
simultaneously served as secretary of the Slovak Defence Council.16 With the appointment of the 
chairman and members of the defence councils of specific national committees (local councils, 
dominated by the CPCS and equivalent to Soviets in the USSR) or, more specifically, with the 
handing over of documentation on 30 June 1969, the activity of the defence commissions of 
the regional and district  Slovak Communist Party (CPS) committees ended. Career soldiers 
were named secretaries of the national committees’ defence councils, and they were relieved 
according to principles set out in government decree #696 from 1958.

Slovakia’s Defence Council acted as a state body and oversaw the execution in Slovakia 
of the State Defence Council’s decrees.17 It recommended to its superior body measures for 
solving questions of Czechoslovakia’s “defence capability”. On the territory of Slovakia, the 
Slovak Defence Council directed the activity of individual ministries, of other organs of state 
administration and of the defence councils of the national committees.  

An important moment in the functioning of the security system was the correction of mutual 
relations between the Slovak defence Council and the Slovak government, ministries and other 
organs of state administration and the national committees’ defence councils along vertical and 
some horizontal lines. The Slovak government, according to the transitional security system 
model elaborated on the “Principles for the temporary direction of defence,” acting in defence 
matters according to the laws and other regulations valid at the time. In principle it followed 
the conclusions and directives of the Slovak defence Council. In cooperation with relevant 
departments of the federal government, the Slovak government took care of agreed measures 
and planned-out tasks in relevant organs in Slovakia, at individual levels of national committees 
and in the economy, such as tasks from a special part of the federal plan. In relation with the 
Slovak ministries, organs of state administration and defence councils at all levels, the Slovak 
defence Council has the right within its jurisdiction to assign serious tasks and regular reports on 
their fulfilment. This only served to strengthen the system of directive orders and the long-term 

“administrative-bureaucratic” system of management.

16 Archív Odboru obrany a  bezpečnosti vlády Slovenskej republiky (Archive of the defence and security 
department of the government of the Slovak republic – hereafter A OOB vlády SR), č.j. 00279, 1969.
17 According to article 2 of the procedural code of the Slovak Socialist republic’s Defence Council, approved 
at its second meeting on 27 November 1969, the chairman of the State Defence Council (the President of 
the Republic ex officio – trans.) could appoint and remove the chairman, vice-chairman and members of the 
Slovak Defence Council based on recommendations from the Slovak National Council (the republic parliament 

– trans.). A OOB vlády SR, 1969, č.j. 0871/1970.
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In order to improve the quality of the defence branch a department for defence and security 
was established under the Slovak government and also served as the secretariat of the Slovak 
Defence Council. The department was instituted as an independent, military, advisory and 
coordinating organ for the Slovak prime minister and government in matters of defence and 
security. Other Slovak institutions involved in defence included the ministries of the interior, 
planning, industry, forestry and waterways, finance, agriculture and nutrition, construction, 
post and telecommunications, technology, transport, education, labour and social affairs, health 
and trade. Other organs that shared in tasks were the Statistical office, Unions of production 
and consumer cooperatives, the Union for Cooperation with the Army (ZVÄZARM), the 
Czechoslovak Red Cross, and the Czechoslovak fire safety union.18

On 7 November 1969 the Slovak government discussed “Principles of the direction of state 
defence,” which essentially replaced the 1967 security system. The principles were issued 
to all defence council of district and city national committees in Slovakia. The abolition of 
regional national committees complicated the situation at first, as all plans and preparations 
of the territory for defence had hinged on this level of national committee and on the regional 
CPS committees’ defence commissions. Measures to create detached workplaces under the 
government’s department for defence and security in the former regions failed to control this 
chaotic situation, as the old link had functioned as the “directing, coordinating and executive 
organ of economic-mobilizational preparations.19 The State Defence Council eventually solved 
the problem with its decision to create regional defence councils, and they began operation on  
1 September 1979.

The extent to which the “Principles” were elaborated and implemented in Slovakia was 
influenced in large part frequent personnel changes in ministries, national committees at all levels, 
the defence councils, and in other organs and organizations during the “normalization” period 
following the Soviet-led invasion. The most complicated situation arose in the early 1970 ś in 
central branches of state administration, which exercised insufficient influence over the apparatus 
of the national committees and other subordinate components. With time situation worsened 
and was only solved by strengthening the role of the Slovak Defence Council’s secretariat 
(the government’s department for defence and security) by creating a “predesigned staff” of 
the Slovak defence Council and representatives of the main links in the security system. This 
essentially administrative measure, however, brought about nothing positive, because the basic 
problem which had to be solved was the lack of qualified experts, most of whom had been let go.

Another serious problem that gradually crystallized was the question of mutual relations, 
rights and delimitation of roles between the federal and republic organs of state administration, 
especially over matters for which at the centre federal committees were set up at the republic 
level ministries, such as for prices, industry, agriculture, transport, post and telecommunications, 
technology and R & D; these committees were abolished in 1971 and replaced by full-fledged 
ministries. The response at the time was to give a greater role to the republic governments in 
solving security matters. 

The Slovak defence Council began operation on 7 August 1969, and district defence council 
were in place by the beginning of November. After the abolition of the regional level of national 
committees the newly established regional defence councils began functioning by September 
1970.20 Altogether 38 district defence councils had to be set up in Slovakia, but with regards to 
the personnel staffing of the republic defence council and its secretariat it was difficult to render 
the lower-level defence council any methodical help, guide their activity or supervise them. 

18 A OOB vlády SR, 1969, č.j. 0018/1969.
19 A OOB vlády SR, 1970, č.j. 01206/1970.
20 A OOB vlády SR, 1970, č.j. 00406/1970.
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The republic defence council was plagued above all by uncertainty over its obligations in 
coordinating defence and protection roles in state administration. There was an essential 
definitive statement of the structure of defence departments and the content of their operations. 
The Slovak defence Council was to serve as an overarching supervisory organ, but this could not 
be asserted in its supervisory measures, as reflected in the fact that in mutual relations between 
the Slovak Defence Council and ministries, central organs, Slovak organizations the whole 
question of overarching supervision in safeguarding defence and protection roles on Slovak 
territory could not be resolved. This in turn affected the safeguarding of combat readiness at the 
district and regional defence council levels. A similar state of affairs existed in relations between 
the Slovak Defence Council and central organs. 

This situation prevailed in Slovakia until the end of 1970.21 A solution was sought not in raising 
the specialized expertise of people but again only in administrative measures which evaded 
this fact. The tendency toward administrative-bureaucratic interventions was boosted by the 
amendment of Constitutional Law #10/1969 which was to create the structure of the defence 
council system “as principal organs of the republics, regions and districts,”22 that is, to block 
the defence councils of the lower national committees. This goal was pursued in the creation 
of the district, regional and Slovak defence councils as independent entities with subordinate 
secretariats.  With the creation of the secretariats the situation did not improve, as it was just 
a matter of “adding cadres,” the expertise of which was debatable (as confirmed by internal audits, 
the findings of which are stored in the Slovak government’s defence and security department). 
Again, it was just an administrative measure.

The regional and district defence councils gradually assumed the function of directing and 
coordinating organs in matters of “defence and protection” on their respective territories. 
The overall level was varied, because it was conditional on a factor often underestimated – 
people’s qualifications for carrying out a specific function. This deficit could not be eliminated 
or made up for by “methodical” orders or other expertly intended directives from a higher 
level. National committees’ defence councils’ operations were oriented to implementing the 
Communist Party’s defence policy in all branches of political, economic and cultural life on 
a given territory. They were also directed in this main aim by instructions from the Slovak 
Defence Council.

In the initial phase of the defence councils’ operations the documentation of the former 
Communist Party defence commissions was used. As supervisory organs discovered, many 
members of the councils were new and “therefore still do not orient themselves sufficiently in 
their tasks…”23 Fulfilment of plans and sessions of the defence councils were often “disrupted 
by lack of time of their members in fulfilling tasks for consolidation” (like “normalization,“ 

“consolidation” was a euphemism for the post-invasion restoration of control).24 Some members 
of the council actively played their parts in the screening commissions that purged the CPCS 
and state. 

Of the fundamental documents for the defence council system at the end of the 1960s and 
beginning of the 1970s only Constitutional Law #10/1969 and the “Principles for the direction 
of the defence of the state” were adopted at the federal level. By contrasts there were delays in 
issuing a Federal Assembly law on the competences of federal organs, of the republic, regional 
and district defence councils, of other organs of the republics and national committees for 
direction and fulfilment of “defence” tasks and relations between these organs as stipulated 
21 A OOB vlády SR, 1970, č.j. 00406/1970.
22 A OOB vlády SR, 1970, č.j. 00406/1970.
23  A OOB vlády SR, 1970, č.j. 00406/1970.
24 A OOB vlády SR, 1970, č.j. 00406/1970.
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in paragraph 11 of the aforementioned 1969 Constitutional Law on the State Defence Council.
It was mentioned earlier that in the early 1970s frequent personnel changes were characteristic 

of the situation at all levels of defence councils, as shown in table 1.

Table 1. Personnel changes in defence council compositions in Slovakia in early 1970s.

Level of security system Council chairman Vice-chairman Members

Slovak Defence Council 1 0 1

National Committee security councils 10 5 18

The forces and means necessary for operation were not allocated to the national committees’ 
defence councils. Demands for forces and means were resolved by the secretary of the Slovak 
Defence Council at the level of the army’s General Staff, which allocated them form the Eastern 
Military District.25

Despite the “Principles of the direction of state defence” adopted by the Defence Council 
on 10 July 1969, most of the decrees of CPCS Central Committee’s former Military Defence 
Commission still applied at the end of the 1960s into the early 1970s. The usefulness and realism 
of the documentation, however, already clashed with the changes which hinged especially on the 
transition from defence commissions of Party organs to the system of national defence councils. 
This documentation was not corrected to suit the operations of particular departments either. The 
most complicated situation arose in the defence council of the Košice national committee, where 
there was still no apparatus.26 For this reason the drafting of documentation for the defence 
council could not begin even in 1970.

In accordance with Constitutional law #10/1969, paragraph 1, section 2 and the Principles of 
direction of the defence of the state, “defence formations” were established at ministries and 
other central Slovak offices in the early 1970s. According to interpretation of the Principles, 
individual ministries and central offices were responsible for carrying out measures concerning 
the state. Within their jurisdictions they directed the economic-mobilizational preparations, 
civil defence preparations and fulfilled other defence tasks according to the instructions of the 
Slovak Interior Ministry, Ministry for Labour and Social Affairs, and the Finance Ministry. The 
defence formations handled proposals for implementation and middle-term plans of mobilization 
investment and Civil defence investments of work projects, for supplementing state and 
mobilization reserves, for financing mobilization preparations, Civil Defence preparations and 
special research and development. A special role was played by the defence formations at the 
Slovak Planning Ministry, which was the central office for planning, “methodical management, 
coordination and realisation of roles in the Slovak Socialist republic’s economy for safeguarding 
defence and security and for the methodical management and coordination of economic-
mobilizational preparations for branch ministries and national committees…”27

The defence formations’ roles ensued from the Principles for direction of the defence of the 
state and from instructions and regulations of relevant central Czechoslovak bodies. During the 

25 Forces for individual regions in Slovakia were allocated in the early 1970s thus:
Western Slovakia – 200 persons
Central Slovakia – 225 persons
Eastern Slovakia – 150 persons
Over the long term, however, it was necessary also to take into account forces for the defence council of the 
Bratislava National Committee.
26 A OOB vlády SSR, 1970, 00183/1970.
27 A OOB vlády SSR, 1970, 0094/OOB.
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period under consideration the defence formations’ significance was not fully appreciated, as 
emerged in the management of subordinate organizations, which   was conducted in a purely 
administrative way. The underestimation of the defence formations was also reflected in their 
personnel staffing. To a great extent positions were filled by unqualified workers without the 
appropriate education or necessary experience in the given field of activity required by the valid 
nomenclature of that period (#142/1968) issued by the Ministry for Labour and Social Affaires 
on 15 January 1969.28 Very few of the leading specialists and top officials had had any tertiary 
education (all members of the defence departments had secondary or equivalent secondary 
specialized education). In the early 1970s most of the defence formations did not employ a single 
career soldier: specialized functions were performed by civilians (38 cases) or by N.C.O.’s and 
soldiers in the reserves (27 cases). Such practice did not guarantee perfect knowledge of branches 
of the economy or methods of planning, especially from the military angle. In the early 1970s 
it proved necessary to supplement defence formations with an extra 45 workers, including two 
career officers for the Slovak government’s defence department. The planned total number of 
employees for 1970 was 174. (See Table 2.)

Table 2. Staffing levels for defence formations in Slovakia in 1970

Ministry or 
central office

Title of 
department

Number 
of officers 
planned

Actual 
number 
of 
officers

Number 
of civilian 
staff 
planned

Actual 
number 
of 
civilian 
staff

Total 
planned 
staff

Actual 
total 
staff

SSR Defence 
Council

Defence 
and 
security 
council

11 9 16 3 17 12

SSR Ministry 
of Planning

Military 
economics 
department

8 8 14 6 22 14

SR Gov’t 
Office, SSR 
Nat’l Council

Defence 
department 5 3 5 3

SSR Min. of 
finance

Fin. Def. 
dep’t 10 9 10 9

SSR Min. for 
industry

Defence 
dep’t 1 1 33 19 34 20

SSR Min. for 
Agric.

Defence 
department 5 4 5 4

SSR Min. for 
trans., post & 
telecom.

Defence 
department 13 8 13 8

SSR Min. for 
technology

Defence 
formation 2 2 2 2

SSR Min. for 
labour & soc. 
affairs

Defence 
formation 3 2 3 2

28 A OOB vlády SSR, 1970, 0094/OOB.
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SSR Min. of 
interior

Defence 
department 5 5 5 5

SSR Min. of 
trade

Defence 
department 1 1 4 4 5 5

SSR Min. for 
construction

Defence 
department 4 4 4 4

SSR Min. 
for forests & 
rivers

Defence 
department 5 2 5 2

SSR Min. of 
health

Defence 
department 8 8 8 8

SSR Min. of 
education

Defence 
department 5 5 5 5

SSR Min. of 
Culture

Defence 
department 5 5 5 5

SSR Min. of 
justice

Defence 
formation 2 1 2 1

Slovak Price 
office

Defence 
formation 2 2 2 2

Slovak 
statistical 
office

Defence 
formation 1 1 2 1 3 2

Slovak Acad. 
of Sciences

Defence 
department 5 4 5 4

Slov. Mining 
office

Defence 
formation 1 0 1 0

Slov. 
Admin. for 
geodesy & 
cartography

Defence 
formation 1 1 1 1

Slovak office 
for press & 
info

Defence 
formation 1 1 1 1

Slov. Office 
for labour 
safety

Defence 
formation 1 1 1 1

Supreme 
oversight 
office

Defence 
formation 1 1 1 1

Other 8 8 8 8

TOTAL 27 25 147 105 174 130

Another problem was the management of the defence formations and their inclusion. In some 
Slovak ministries they were incorporated into other departments (internal and so forth). Cases 
were also frequent of management by the heads of departments, who because of principles 
of secrecy were nor supposed to find out defence-related roles. Consequently, measures were 
quickly taken to make defence formations independent, subordinate exclusively to the deputy 
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minister responsible for defence in that area. Other complications arose in connection with 
highly-secret “Special Formations,” which also carried out defence functions but outside the 
defence formations. With the tendency toward centralization measures arose to incorporate the 
Special Formations into the defence formations. Later, however, it proved necessary to detach 
the Special Formations, as decreed by the Slovak government on 5 December 1969.29

According to contemporary considerations and practical measures in the area of defence the 
decisive role in the Soviet model was played by the Ministry of National Defence. It worked 
from the conclusion that the presumed factors of war and the consequent needs of defence and 
protection of the territory demanded the implementation of at least the following basic principles:

- Preparation for defence and concordant needs were understood with regard to planning 
as strengthening centralisation. They worked from the overall concept of the defence 
of the state as derived from defence and security policy, from doctrinal principles and 
from the concept of the Joint Command of the WTO.

- The overall understanding of the “concept of preparation for defence” was adapted to 
the anticipated potential opponent, the “external class enemy” and the development of 
the means of attack.

The army’s ability to carry out its tasks ensuing from the security system was seriously 
affected, and in some cases rendered impossible by the very intervention of the five WTO armies 
and their subsequent relocation and reorganization. The reality of the occupation was legalized 
by the signing of the Moscow Protocol, according to article five of which Party and government 
circles, together with the defence ministry, had to resolve immediately a number of problems 
relating to the stationing of a contingent of the invading force. Representatives of the CSPA 
were acquainted with tasks ensuing from the Protocol during assemblies held on 28 August 
and 1 October 1968. The commanders of armies, military districts and their chiefs of political 
administration and leading defence functionaries were briefed by Defence Minister Dzúr on the 
army’s reaction to the critical days of the intervention and after. By the end of August, he already 
formulated a several-point line of approach marking a conciliatory turn towards the invaders. 
This turn was clearly expressed in ministerial order no 12.30

One of the problems that the army command had to solve in order to defend the “new line” 
was the already-mentioned question of stationing occupying forces. Minister Dzúr entrusted the 
drafting of the project to the CSPA General Staff’s operational administration.31 A breakthrough 
came with the negotiations between Soviet and Czechoslovak military delegations in the 
Ruthenian city of Mukachevo on 16-17 September.32 As a result, in the Eastern Military District 
23 military formations had to be moved, eight were abolished and another five subordinated to 

29 A OOB vlády SR, 1970, 0094/OOB. The detachment was recommended by the Slovak Interior Ministry in 
its guideline 01340/170-64.
30 VHA, Bratislava, f. 0855, carton No. 25.
31 J. Paulík, a member of the Czechoslovak federal government’s commission for analysis of the events of 1967-
1970, concludes on the basis of an interview with General V. Picek (in 1968 the deputy commander of the 
operational administration) that General K. Rusov asked General Picek to work out a project for the location of 
the Soviet forces along the northern borders of Bohemia and in northern Moravia. (J. Paulík, „Československá 
armáda po srpnu 1968,“ manuscript, p. 48.)
32 The Soviet delegation was led by Defence Minister A.A. Grechko and included Generals I.S: Marjachnin, 
N.V. Ogarkov, P.S. Kutachev, M.m. Kozlov, and A.M. Jamshchikov. The Czechoslovak team was led by Dzúr 
and included Generals K. Rusov, M. Šmoldas, J. Lux, B. Dvořák and P. Kalický. The two sides agreed that 
Soviet ground forces would be stationed in northern Prague, northeastern Pardubice, northwestern Ostrava, 
in Olomouc and in central Slovakia. Air units would be stationed in Hradčany, Milovice, Olomouc and Sliač. 
(VÚA-VHA, Prague, MNO, f. Vojenská rada, 1968, sign. No. 1/23-4.)
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other commands.33 Altogether 22 garrisons were released in the EMD. More than 250 formations, 
facilities and institutes had to rework entirely their mobilizational plans. Such reorganizational 
changes in the Czechoslovak army and the stationing of part of the Soviet forces of occupation 
had a long-term negative impact on the Czechoslovak army as a whole. 

The sharp lowering of the Czechoslovak army’s fighting power was a direct negative result. 
The relocated and reorganized military formations became literally incapable of fighting for 
a relatively long period. The army’s fighting power and capability was weakened by the transfer 
of the 13th tank division from Bohemia to a base in southwest Slovakia. The division, officially 
named the “Kiev-Dukla-Ostrava division of Czechoslovak-Soviet Friendship,” was moved 
from its original location outside Prague, because its proximity to the capital had created “very 
intensive contacts with various “progressive” institutions.34 

The army command considered the division to be the most infected “by ideas of a rightist 
opportunism and revisionism” and feared that its “moral-political condition was so disintegrated 
that, from that perspective, the division was no longer capable of fighting.”35 There had been 
frequent and relatively extensive changes in personnel in the division. During 1967 and 1968 the 
composition of the officer corps was changed by 85 percent and in subordinate formations by 90 
percent.36 The relocation of the division to Slovakia brought another 261 departures by career 
soldiers, with 303 officers and 100 non-commissioned officers requesting reassignment.37

Until new mobilization plans were drawn up, bringing the division’s numbers up to war strength 
in the event of mobilization could not be secured, nor the creation of three new mobilization units 
and 180 formations, institutes and facilities.38

The financial costs of relocation in 1968 were estimated by the CSPS’s General Staff and by the 
planning to run from one billion to 1.5 billion crowns. Funds for relocation of units and the repair 
of garrisons according to the demands of the treaty on “temporary” stationing of Soviet forces 
were incorporated into the army’s budget for 1969. (According to the 3 December 1968 meeting 
of the parliament’s defence and security committee, the army’s budget was 15,805,000,000 
crowns.)

The Eastern Military District had not only its specific place within the framework of the 
security system of all of Czechoslovakia but also extraordinary significance for the geopolitical 
space which Slovakia occupied. Created in 1965 to replace the Second Military District that had 
existed since 1950,39 during its existence the EMD went through various organizational and 
location changes, which had substantial influence on command structure, on the number and 
strength of units, formation and facilities regardless of direct subordination.

Substantial changes were made in 1965 with a reduction in the choice numbers of the 
district’s commands; several units and formations were abolished or relocated to Bohemia and 
Morava. With these measures the EMD became the territorial command for Slovakia and North 
Moravia. It covered 60,074 km over four regions or 46 percent of state territory, with 6,035,135 
inhabitants (more than 40 percent of the population of Czechoslovakia). As of 1968, the EMD 

33 VHA, Bratislava, f. 0855, carton No. 153.
34 VHA, Bratislava, f. 0855, carton No. 169.
35 VHA, Bratislava, f. 0855, carton No. 41, 153.
36 VHA, Bratislava, f. 0855, carton No. 41.
37 VHA, Bratislava, f. 0855, carton No. 153.
38 VÚA-VHA, Prague, MNO, f. MNO Secretariat, 1968, sign. 1/23-6.
39 In 1950 the Second Military District had overseen six divisions, but after a reorganization in 1958 only one 
division remained.
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was served by 9,259 career soldiers, non-commissioned officers, and officers.40 The prescribed 
numbers of military equipment as of 1968, which called for 1029 tanks and 899 armoured 
personnel carriers, were not met.

Instead, the EMD had at its disposal 935 tanks (32 T-54s, 734 T-34s, 169 SD-100s) and 378 
APCs of various marks. Only one tank division was located in Slovakia, arising out of the 
reorganization of a motorized rifle division.41 The relocation and reorganizations demanded by 
the Defence Minister’s Order #001089 (in connection with handing over bases and sites to Soviet 
units) had a negative impact on the District’s fighting capability. After this order was issued on 
28 September 1968, the EMD Command began carrying out the unrealistic tasks which had to 
be fulfilled by 15 October 1968.42

The five Soviet occupation divisions were stationed in 33 garrisons and four airfields. Military 
technology and other materiel were stored in the garrisons and in 19 special warehouses and six 
fuel depots.43

In the autumn of 1968, the Hungarian forces that had participated in the invasion gradually 
left Slovakia. On 17 October Hungarian government decree no. 3339/1968 declared that “in the 
interest of the defence of the cause of socialism, Hungarian units located on the territory of 
Czechoslovakia along with allied armies have fulfilled their international mission.”44 According 

40 The sharp reduction in staff of the EMD in the mid-1060s forced the EMD command to issue many 
complaints The defence ministry rejected the EMD command’s demands for a larger peacetime force with the 
argument that it was impossible to meet the „justified demands“ as it would mean a „significant“ breach of the 
planned number by 4000 to 5000 soldiers.
41 In the history of this division we see the arduous process through which the entire EMD passed. The 
reorganization of 1964 meant above all the substantial reduction of professional soldiers and non-commissioned 
officers from 2031 to 780 and of the number of officers from 815 to 445. The amount of weaponry grew, such 
that there were now 2.1 tanks for each tank driver in the division, and 32 APCs for each APC driver (all APC 
drivers were concentrated into one tank regiment), while there were 9.3 wheeled vehicles for each driver. Only 
in 1966-67 was there an increase in career soldiers and NCO’s by 333, and of officers by 120. While performing 
its role as a  logistical and training base, the division also carried out demanding mobilizational tasks. Two 
divisions of reserves were trained annually. In 1967 the division held the greatest number of command staff 
exercises, tactical exercises and wargames in the whole CSPA. (VHA, Bratislava, f. 0855, carton No. 202, 39, 
169, 44.)
42 The timetable for executing Defence Minister’s Order #001089-13/MNO GS was drawn up and realized thus:

Base Leave by Soviet demand
Bruntál 5-10-1968
Frenštát pod Radhoštěm 10-10-1968
Jelšava 04-10-1968
Jeseník 14-10-1968 08-10-68
Komárno 13-10-1968
Krnov 10-10-1968
Město Libava 10-10-1968
Lešť (training area) 13-10-1968
Olomouc 10-10-1968 05-10-68
Nové Zámky 07-10-1968
Rožňava 10-10-1968 07-10-68
Ružomberok 15-10-1968 13-10-68
Rimavská Sobota 08-10-1968 06-10-68
Šumperk 10-10-1968
Sliač 12-10-1968 11-10-68
Zvolen 12-10-1968 11-10-68
Štúrovo 07-10-1968

Source VHA, Bratislava, f. 0855, carton No. 157.
43 VÚA-VHA, Prague, MNO, operačná správa, 1968, sign. No. 2-10/1.
44 Archív Komisie vlády SR, Bratislava, Uznesenie Maďarskej revolučnej robotnícko-roľníckej vlády  
č. 3339/1968, „O stiahnutí maďarských vojsk rozmiestnených v Československu.“
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to that decree, the Hungarian defence minister was ordered to arrange the withdrawal of the eight 
Hungarian armoured rifle division and organize the “festive welcoming of the troops,” secure 
the necessary publicity, propose citations and receive “measures within his own authority for the 
rewarding of outstanding merits in various forms.”

During the withdrawal of part of the invading force the relocation of the five Soviet divisions 
was taking place. The occupation of Czechoslovakia and stationing of elite Soviet divisions 
altered the strategic situation. The old strategic-operative line Prague-Dijon and the territory 
of Czechoslovakia acquired a new strategic dimension. The Soviet power elite could already 
plan on the potential use of Czechoslovak territory for the stationing of tactical nuclear weapons, 
which could lead to the acquisition of strategic supremacy. The Soviet concept of a surprise start 
of a nuclear war counted on the alternative of creating a highly battle-ready, mobile front line of 
WTO forces in Central Europe. Its task was to launch and maintain a rapid ground attack. This 
front line consisted of Soviet forces stationed in the GDR and Czechoslovakia, and divisions of 
the first and fourth Czechoslovak armies. The stationing of Soviet forces in Slovakia also created 
optimal conditions for possible aggression through Austria and then westwards. (Soviet forces 
were already based in Hungary before the invasion of Czechoslovakia.)

After the adoption of Constitutional Law on the Czechoslovak federation in January 1969 
the North Moravian region was removed from the EMD and transferred to the Central Military 
District. During the realization of the army’s “Macrostructure” in April 1969 several military 
formations were abolished and the EMD Command was directed to establish a reserve army 
command by 1 April 1970, according to the mobilization development plan.

Through these measures and the reorganization of the 13th tank division into a training unit 
the district’s character also changed into an army-type district, with significant training purposes.

With the implementation of the “Principles of the direction of state defence,” demands on the 
safeguarding of economic-mobilizational preparations were substantially raised by comparison 
with the 1967 security system model. Acting on the proposal of the Slovak planning ministry, the 
republic’s defence council approved and the Slovak government accepted (by decree #195/1970) 
measures intended to create the conditions for meeting the requirements of the armed forces. In 
arms manufacture the main emphasis was placed on increasing military capacities in industry, 
transport and health. In industry it was a matter of completing the largest investment units in 
Vihorlat Snina, the Dagmar stock and ZÚS Dubnica. In road transport in the late 1960s and 
early 1970s the focus of capacities was oriented toward constructing roads for moving the troops 
concentrated on Slovak territory after the invasion of August 1968. These main and intersecting 
automobile roads were designated HAS-PAS. Work was also begun on communications network 
to meet the demands of the invading forces’ commanders.

These economic-mobilizational preparations were essentially executed and safeguarded by the 
defence formations formed in the Slovak government office, ministries and other central state 
organs according to Constitutional Law #10/1969 and the “Principles for the direction of the defence 
of the state.” These formations devoted heightened attention to the accelerated modernization of 
the armed forces and a marked rise on the level of equipping the army with weapons and military 
hardware. Another goal of the growth in weapons production in Slovakia was the project to 
improve balance of foreign trade, especially through arms deliveries. Production programme 
V 5632 (caterpillar vehicles), approved by CPCS Presidium and Czechoslovak government, was 
intended to meet many of these preconditions. This production programme largely took care of 
supplies to the USSR and other East bloc countries, thereby achieving a significant improvement 
in Czechoslovakia’s balance of trade with those states. In other areas attention was turned to 
building up capacities for other military technology, in particular weapons, ammunition and 
automobile fixtures, which at that time were pursued as being among the most profitable and 
prominent commodities.
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At the close of the 1960s bodies were established for the safeguarding of the economic-
mobilizational preparations and preparation of civil defence at the former State Planning 
Commission and at ministries. Before 1969 there was no such body in Slovakia which handled 
this matter. Though there were officials from “Special Formations” in the Slovak National 
Council, the regional and district national committees, economic-mobilization preparations 
were only a peripheral matter in their activity, as they devoted their attention mostly to filing 
secret documents and protecting state, economic and service secrets.

M. PÚČIK: ÚČASŤ SLOVENSKA NA ČESKOSLOVENSKOM BEZPEČNOSTNOM 
SYSTÉME V 60. ROKOCH

Štúdia sa zaoberá zložitou a doposiaľ nedostatočne spracovanou problematikou budovania 
bezpečnostného systému ČSSR v období 60. rokov minulého storočia. V texte štúdie sa používa 
dobový pojem „obranný systém“ (v niektorých dokumentoch je používaný aj pojem „branný 
systém“), ktorý je však už zastaraný. V základných rysoch zodpovedá modernému pojmu 

„bezpečnostný systém štátu“. Predmetné obdobie je špecifické tým, že sa fiaskom skončil 
ideologický model „všeľudovej obrany štátu“, a vojenskou intervenciou časti vojsk Varšavskej 
zmluvy v auguste 1968 boli násilne prerušené odvážne diskusie o vlastnej obrannej doktríne 
v období tzv. Pražskej jari. Po vzniku federácie sa začal realizovať nový model „obranného 
systému“, v ktorom vzrástol význam Slovenska. Základom celého systému sa stala opäť armáda. 
Zvýšil sa však význam celoštátnej prípravy obyvateľstva na predpokladaný vojnový konflikt so 

„Západom“. Základ nového modelu „obranného systému“ z konca 60. rokov minulého storočia 
platil v rôznych modifikáciách aj v nasledujúcom období. 

M. PÚČIK: SLOVAKIA IN DER SICHERHEITSSYSTEMS DER 
TSCHECHOSLOWAKISCHEN SOZIALISTISCHEN REPUBLIK IN DER ZEIT DER 
1960ER JAHRE

Die Studie befasst sich mit der komplexen und bislang unzureichend verarbeiteten Frage des 
Aufbaus des Sicherheitssystems der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik in der 
Zeit der 1960er Jahre. Der Text der Studie verwendet den Begriff „Verteidigungssystem“ (in 
einigen Dokumenten wird auch der Begriff „Wehrsystem“ verwendet), der jedoch veraltet ist. In 
seinen Grundmerkmalen entspricht es dem modernen Begriff „Staatssicherheitssystem“. Diese 
gegenrechte Periode ist insofern spezifisch, als das ideologische Modell der „Volksverteidigung 
des Staates“ mit einem Fiasko endete und die militärische Intervention eines Teils der Truppen 
des Warschauer Pakts im August 1968 die Diskussionen über die eigene Verteidigungsdoktrin 
zum Zeitpunkt der sogenannten „Prager Frühling“ gewaltsam unterbrach. Nach der Gründung 
der Föderation wurde ein neues Modell des „Verteidigungssystems“ eingeführt, bei dem 
die Bedeutung der Slowakei zunahm. Die Basis des gesamten Systems wurde wieder die 
Armee. Die Bedeutung der landesweiten Vorbereitung der Bevölkerung auf den erwarteten 
Kriegskonflikt mit dem „Westen“ hat jedoch zugenommen. Die Grundlage des neuen Modells 
des „Verteidigungssystems“ aus den späten 1960er Jahren war in der Folgezeit in verschiedenen 
Modifikationen noch gültig.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

VÝPOVEĎ ZAJATÉHO ČS. LEGIONÁRA V TALIANSKU 
MARTINA BADINKU

JANA ZAŤKOVÁ

ZAŤKOVÁ, J.: Statement of the arrested CS legionary in Italy, Martin Badinka. Vojenská 
história, 4, 24, 2020, pp 73-81, Bratislava.
The published document takes a detailed look at the statement of Martin Badinka, who was 
arrested on 21 September 1918 along with other 4 CS legionaries in Italy, during the battles at 
Doss Alto. Since the Austro-Hungarian Army was interested in the information about the Cze-
cho-Slovakian legionary army, M. Badinka was subjected to interrogation. Unlike the other 
prisoners who were executed, he managed to escape the death penalty. The court believed that 
he is under 20 years old and sentenced him for 20 years of prison, he got out of after the war 
ended. 
Record from his interrogation has preserved in the Military Archive in Vienna. Analysing it, it 
is apparent that he was worried about his fate since he was in real danger of the death penalty 
for his participation in the legions. Therefore, Ján Badinka claims in several quotations that he 
was not arrested but he defected from the legions on his own, based on his belief about not wan-
ting to fight against his friends. The interrogation also focused on the dislocation and armament 
of the legionary units, however, the interrogated Ján Badinka could only provide brief reports 
about this. They also asked him about the names of other legionaries, supply of the legions, 
messing or the health condition of the legionaries. 
Keywords: World War 1. CS legionaries in Italy. Prisoner Martin Badinka – record from the 
court interrogation.

Osudy vojakov, ktorý sa aktívne zapojili do bojov počas 1. svetovej vojny, sa stali v po-
sledných rokoch jedným z predmetov výskumu tejto dejinnej epochy. Jedným z nich bol aj 
vojak Martin Badinka, zajatý na talianskom fronte, kam sa dostal ako vojak  25. pešieho plu-
ku. Počas bojov na talianskom fronte bol 21. augusta 1917 zajatý talianskymi jednotkami na 
kóte Mrzli Vrh.1 V zajateckom tábore v Padule2 vstúpil 24. mája 1918 do československých 
légií  a zúčastnil sa bojov na Doss Alto3. Tu bol  21. septembra 1918 spolu s ďalšími štyrmi 
legionármi  (A. Ježek, K. Nováček, V. Svoboda a J. Schlegl ) zajatý. Podľa dochovaných 
správ boli zajatci dopravení na veliteľstvo úseku Riva v Cenize4. Ako bývalí rakúsko-uhor-
skí vojaci boli súdení  za vlastizradu stanným súdom na čele so stotníkom Dr. Steinlech-
nerom. Štátnym zástupcom bol npor. Scheid, obhajcom npor. K Neumann a tlmočníkom 
npor. J. Vydra. Ten po vojne spomínal, že Badinka mal v tom čase okolo dvadsať rokov. Pri 
výsluchu udával, že presný dátum narodenia nevie, ale môže mať tak mesiac alebo dva po 
dvadsiatych narodeninách. Vydra z tohto zisťovania presného dátumu narodenia vyrozumel, 
že pokiaľ obžalovaný nedovŕšil dvadsať rokov, nemôže byť odsúdený na trest smrti. Keďže 
z prítomných sudcov nevedel nikto po česky ani po slovensky, Vydra počas tlmočenia pre-
1 Na území dnešného Slovinska.
Vojenský historický archiv Praha (ďalej VHA Praha), fond (ďalej f.) Poslužné legionářské spisy, Martin 
Badinka.  
2 Na území dnešného Talianska.
3 Na území dnešného Talianska. 
4 Severne od Arca. 
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ložil jeho dátum narodenia ako mesiac alebo dva pred dvadsiatimi rokmi, čím mu zachránil 
život5. 

 Na základe rozsudku boli ostatní štyria legionári odsúdení na trest smrti obesením. Roz-
sudok bol vykonaný nasledujúci deň vo Via Prabi pri Arcu6. Pretože súd uznal, že  Martin 
Badinka ešte nedosiahol vek 20 rokov, bol namiesto trestu smrti odsúdený na 24 rokov 
väzenia. Počas talianskeho postupu sa mu podarilo z väzenia ujsť a 22. januára 1919 vstúpil 
v tábore v Gallarete7 do 27. čs. domobraneckého práporu. Dňa 4. marca 1919 bol povýšený 
na desiatnika. Do vlasti sa vrátil v apríli 1919 s 5. domobraneckým práporom.8  

Keďže rakúsko-uhorská armáda mala záujem o informácie o česko-slovenskom legionár-
skom vojsku, Badinku podrobila výsluchu. Pri jeho analýze je už na prvý pohľad zrejmé, 
že sa obával o svoj ďalší osud, keďže za účasť v légiách mu reálne hrozil trest smrti. Na 
viacerých miestach preto Badinka vypovedá, že nebol zajatý, ale sám zbehol od légií na zá-
klade svojho presvedčenia, že nechce bojovať proti svojim kamarátom. Sťažoval sa tiež na 
zaobchádzanie so Slovákmi, ktorí odmietali dobrovoľne do légií vstúpiť. O tom, že Slováci 
neprejavovali takú ochotu vstúpiť do formujúceho sa československého vojska ako Česi, 
svedčia aj iné správy o nábore legionárov. Vyskytovali sa prípady, keď boli Slováci v za-
jateckých táboroch ovplyvnení Maďarmi, resp. sami boli vedení ako Maďari. Vyskytli sa 
tiež prípady, keď odvodová komisia nábor poňala ako odvod a nútila Slovákov k vstupu pod 
hrozbou bitky9.  Badinka tiež vo svojej výpovedi uvádza ďalšie prípady, kedy boli Slováci 
šikanovaní. Je však možné, že týmito prehnanými tvrdeniami si len chcel zachrániť život, 
a opreto mnohé veci zveličoval, prípadne si úplne vymyslel. Jeho výpovede však vzhľadom 
na obmedzené množstvo pramenných materiálov len ťažko potvrdiť alebo vyvrátiť.  Vy-
počúvanie sa zameralo aj na dislokáciu a výzbroj legionárskych jednotiek, o čom im však 
vypočúvaný Badinka vedel podať len kusé správy. Vypovedal však, že legionári majú vo 
výzbroji talianske zbrane a relatívne dostatočnú dobrú stravu.  Na druhej strane však podľa 
neho mali mnoho chorých predovšetkým na horúčku. Podal tiež informácie o niekoľkých 
ďalších legionároch, ako aj o organizátoroch légií  M. R. Štefánikovi a F. Hlaváčkovi10. 

Predkladaný text prináša preto unikátne svedectvo priameho účastníka historických uda-
lostí,  aj keď niektoré jeho výpovede sú pravdepodobne skreslené. Aj napriek tomu nám 
prinášajú veľa zaujímavých informácií o československých légiách. 

 
 
Kmdo. Der k. u. k. Is. A. (Gstbs. Abt.)                                      Blge zu den „Nachrichten über
Zu Op. Nr. 9169.                                                                        d. feind am 8. Oktober 1918“

Aussagen
eines techechoslovakische Gefangenen.

(eingebracht am 21. 9. 1918 am Doss Alto bei der 10. Armee)
----------------------------

5 V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915 – 1918. Praha : Vyd.  „Za 
svobodu“ , 1927,  s. 856-859. 
V spise legionára má M. Badinka uvedený dátum narodenia 7.3. 1897. 
6 Na území dnešného Talianska.
7 Na území dnešného Talianska. 
8 VHA Praha, f. Poslužné legionářské spisy, Martin Badinka.  
9 KLÍPA Bohumír: Československé legie v Itálii. In Historie a vojenství, XLII, 1993, č. 1, s. 72. 
10 Kriegsarchiv Wien, f. Neue feld Akten, 14. Infanteriedivision, k. 907. 
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Abschnitt I. 

Punkt I. :  B a d i n k a Martin, Inft. Slovake, geboren in Zolom
Miklos (Zempliner Komitat – Ungarn) im Jahre 1898, Häusler und Taglȍh – 
ner, zum IR. 25 (IV. Baon – Ungarn) in Jahre 1916 assentiert. Er
stand bei Telmein in Stellung und wurde am 21. August 1917 (11. Isonzo – 
Offenzive) mit der ganzen Komp. gefangen genommen. Er gibt an, daβ die
Teschechen sich dort argeben haben und darauf hin die Italiener ihnen in
den Hücken gefallen sind. Sie sind gleich nach der Gefangennahme ohne
verhȍrt zu werden ins Lager nach Cividale abtransportiert worden, wo sie
sogar ihre Handmunition mitnahmen, welche ihnen erst dort von U. Offzn

--- abgenommen worden ist. Von dort sind sie nach dreitätiger Eisenbahn – 
fahrt ins Lager nach Antemur gebracht worden. Dortselbst wurde ihnen
durch ital. Und acuh teschechische Offze gesagt, daβ sie kzu Arbeiten
verwendet werden. Nach etlichen Tagen kamen sie nach Padula. Dortselbst
wurden sie in Zügen formiert und zwar ein Zug Tschechen und  I Zug Slo – 
vaken. Gleich darauf gelangten sie nach Foligno, wo sie zwangsweise und 
mit allem mȍglichen Gewaltmitteln in neu aufgestellte tschecho – slov. Rgt. 
eingereiht wurden. In Padula schon begann die Werbung . Die Tschechen
traten fast ausnahmlos freiwillig ein, während  die Slovaken sich grȍβ – 
tenteils weigerten. Die Tschecehn miβhandelten die Slovaken wann und wo
sie nur konnten. In der Nacht kamen sie in die slovakischen Baracken, 
zogen ihen die Decken wag, schluhen sie mit Stȍcken und jagten sie schlie – 
lich vor die Türe hinaus. Am Schluss wurden noch Carabinieri geholt, die 
rücksichtslos vorgingen und sogar mit Revolvern schossen. Ein Slovake er – 
hielt einen Lendesschuβ, ein zweiter einen Bauchschuβ, sie starben bald
darauf. Ein weiterer begibg durch Aufhängen Selbstmord, weil er diesen
Qualen eintrinnen wollte. Eines Morgens gingen sie unter Führung eines
Slovakischen Kpl. Mraz zum Obersten (ein alter ital. Offz.) um sich
über diese Vorfälle zu beschweren und baten in ein anderes Lager trans – 
feriert zu werdenm weil sie weder mit den Tschechen beisemmen sein, noch
gegen ihre ungarischen Kameraden kämpfen wollen. Der Oberst gab ihnen
zu Antwort, daβ wenn sie Makkaroni essen wollen, dann müssen sie eben
mitkämpfen. Er schlug sien och mit einem Stock. Sie wurden dann in ein
Zimmer gebracht, wo sich Carabinieri befanden. Dort wurden sien och ge – 
Schlagen und zuletzt erhielten sie vier Tage Arrest ohne Menage. 

 Punkt 2: Unverwundet gefangen am Doss alto am 21. 9. 1918. (Der Ge – 
fange gibt an, daβ er nicht gefangen genommen worden ist, sonder er
sei während des Kampfes übergeleufen, weil er sich vorgenommen hatte, bei
passender Gelegenheit zu desertieren, weil er nicht gewillt war gegen 
seine ungarischen Kameraden zu kämpfen. 

 Punkt 3: Tschecho – slov. Rgt. Nr. 33, I. Baon, 2 Komp.  – Űber hȍhere 
Verbände, Namen der Kmdten und Standorte der Kommandos weiβ er nichts. 
der Komp. Kmdt. Ist ein tschechischer Oblt. 

 Punkt 4: Die Komp. Ist von Pdula am 19. 9. in die Stellung ma – 
schiert. Am ersten tag bezogen sie die Feldwachen, am 2. Tag lȍsten sie
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eine tscheco – slov. MG. Komp. in der Stellung ab. In der Stellung sind nur
Tschechoslov. Italiener hat er keine sehen. Die 5. Komp. stand rechts, was
Links gestanden ist, kann er nicht amgeben. Drei MG. Und zwei Minwr. (mitt
Leren Kalibers) hate r in der Stellung gesehen. Die Minwf. Werden von 
Italienern bedient. 
Die angelȍste MG. Komp. hat sich in eine Kavernenstellung zurückgezogen. 

 Punkt 5: Was für die nächste Zeit beabsichtigt ist, weiβ er nicht. 
Er ist auch sonst schlecht informiert, zumal er erst zwei tage in der
Stellung war. Unsere Artillerie hat sehr gut geschossen und durch MG. 
Feuer erlitten sie schon am ersten tage Verlusete (1 Toter und 6 Verw.) 

 Punkt 6: Tschechoslov. haben italienische Gewehre, 100 Patronen
pro Man und wenig Handgranaten. Jeden Posten hat nur 3 Handgranaten. In 
der Stellung sah er kleine runde Bomben, welche beim Expoldieern nur 
Rauch entwickeln und nicht verwunden. 

 Punkt 7: Die Komp. hat einen Feuergewehrstand von 160 Mann und 5 
Offizieren. In dieser Stärke dürften auch alle  Komp. des Tschechoslov.
sein. Eine Ma – Formation sah er in Vofelarel.

 Punkt 8: Verpflegung: In Foligno wurde sie gut verpflegft, aller  – 
dings di Tschechen besser als die Slowaken. Als sie sich einmal über 
diese Ungerechtlichkeit bei italienischen Obersten beschwerten, ga ber
ihnen auf Antwort: „ Sie sollen den Dedischen??? sagen, daβ sie keine Schif – 
fe mehr versenken, dann bekommen sie mehr zu essen. 
 Menage: In der Frühstuck Keffee ihne Zucker, mittags eine kleine Por-
tion Fleisch mit Reis oder Makkaroni und eine Menageschale voll Suppe. Abends
Teigwaren (jeden zwieten Abend ein Stückchen Käse und Wein). Das Brot
bestehen aus Reismehl, ist geschmecktlos und ungesalzen). 
 Rauchsorten: für 8 tage acht Zigaretten, 3 mindenwertige Zagarren
Und ein kleines Paket Tabak. 
 Lȍhnung: Für 5 tage 2,50 Lire. 
 Fleischlose Tage haben sie nie gehabt. 

 Punkt 9 : Gesundheitszustand: Die Tschechoslov. haben viele Marode, 
meistens mit Fieber. Pro Tag melden sich cs.30 zur Visite, doch will sieber
ein italienischer Rgts. Arzt als krank nie anerkennen. Ärzte und San. Ma – 
terial genügend vorhanden; wie Verwundeten behandelten werden, wieβ er
nicht. 

 Punkt 10: In der Schwarmlinie sind es 40 mann, die reserven ste – 
hen unmittelbar dahinter und bilden zusammen eine Komp. bei der Komp. 
iste in Pionierzug, deme in tschechischen Leutnant namens KOSTLAR vor – 
steht. Die Gefechtspolizei besteht aus Carabinieri, welche den Auftrag
haben, besonders auf die Slovaken Acht zu geben. 

 Punkt 12: Űber die Ausgestalltung der Stellungen ist er, vermȍge
der kurzen Zeit seines Dortseins nicht informiert. Jeder Mann hat eine
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Gasschutzmaske, kann  aber über sieselbe nichts erzählen. 

 Punkt 13: Artilleriestellungen: Er gibt an, daβ auf allen bergen
Geschütze sein sollen, Kaliber etc. Kann er nicht angeben. 

 
Abschnitt II.

(Allgemeinen)

 In Carpi versammlten sie sich alle in einem grossen Zimmer. Dort
hielt Lt. I m r o (ein Slovake, jung, klein, bartlos, mit blonden Haa – 
re und roten Backe) eine Ansprache und forderte sie auf, das Eid ab – 
zulegen. Die Tschechen haben ausnahmslos geschworen, während die Slova – 
ken  - 17 an der Zahl-  sich weigerten. Daraufhin wurden sie von Lt. Imro
in ein Buch mit rotem Bleistift eingetragen. Er erklärte ihnen, daβ 
dies deshalb geschehe, damit man auf sie besȍnders acht geben soll. Nach
der Abhandlung muβten sie einzeln durch ein Tor durch, wobei sie von den
Tschechen mit Holzkeuleu geschalgen worden: überhaupt war das Verhält – 
nis zwischen Tschecehn und Slovaken ein sehr miβliches. Die Tschechen
schlugen die Slovaken und konnten ihnen nicht verzeihen, daβsie nicht
freiwillig in die Legion getreten sind. Knapp bevor sie in die Stellung
kamen, wurden sie von tschechischen Offzen belehrt, daβ wenn si nach
Ősterreich desertierenm sie unter allen Umständer erschossen werden. 

Ősterreichische Staatsangehȍrige im italienischen Heere:

 Im Foligno war ein tschechischer hauptmann namens Dvořák. Er ist 
dann  mit ihnen bis 3 km hinter der Front merschiert, sollte Aufklärungs 
dienste leisten, ist aber, soviel er gehȍrt hat, marod abgegangen. 
 Beim IR. 33 (tschechoslov.) befindet sich ein Feldwebel nemans Gu – 
branski (anscheinens mährischer Slovake) Desertierte weil er in Őster – 
reich in gerichtlicher Untersuchung stand.
 Szallay (Slovake und war ein Freund des Gefangenen). Beide hatten
verabredet, bei gelegenheit überzulaufen. Szallay erkrankte jedoch
und werde in das Hinterland abgeschoben. (Ősterr. IR 80)
 Kpl. Kurt (ein Tscheche): Inft. Studnicka (ein tscheche)  - beide
Deserteure. 
 Inft. Paulík aus Dobraniva und Inft. Teubner aus Bistritz sind Slo – 
vaken. 

 P r o p a g a n d a: 

 Hlavacek und Stefanik, welche im Zivil herumgehen, sind die Agita – 
toren und Organisatorender tschecho – slov. Legien. Beide, insbesondere
Hlavacek, haben einengroβen Wirkungskreis und bedeutenden Einfluβ. Die 
Legionäre pflegen zu sagen: „Gott im Himmel sei der Erste und Hlavacek
der zweite Gott.“

 Der gefangene gibt an, alle angefüsten Legionäre persȍnlich zu
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kȍnnen und sie auch gesehen, bzw. gesprochen zu haben. 
 Er hat weder Amerikaner, noch Franzosen gesehen.
 In Foligno eigene anglische Infanteristen. 
 Tanks hat er auch keine gesehen. 
 Die Ernäherungsverhältnisse in Italien sind nicht gut. Angeblich al – 
les Amerikanische Ware. Die italienische Bevȍlkerung, wie auch die ita – 
lienischen Soldaten, sind den Tschechoslov. Legionären feindlich gesicht. 
Angeblich soll eine Abteilung Tschechoslov. an der Piave von italieni – 
schen Soldaten mit handgranaten ampfangen worden sein. Die Italiener be – 
trachten sie als Kriegsverlängerer und sind der Ansicht, daβ ihre Ange – 
sehenheit an der Front Anlaβ bietet, das fdl. Art.  – MG – und Minen Feuer
auf sich zu ziehen. Er hat von italienischen Soldaten in Foligno gehȍrt
daβ, wenn die Ősterreicher eine Offensive unternehmen würden, nach dem
ersten Trommelfeuer sich die Italiener übergeben würden, weil sie des 

    Krieges genüg haben. 

Vel.[iteľstvo] c[isárskej]. a k[ráľovskej]. soč[skej]. arm[ády].  (odd[elenie]. gšt.11)                                                
Príl. k. „Správy o nepriateľovi

K č. op. 9169                                                                                8. október 1918“

 ***

Výpoveď
československého zajatca

(zajatý 21. 9. 1918 na Doss Alto 10. armádou).

Odsek I. 
 
 Bod 1: BADINKA Martin, pešiak, Slovák, narodený v Detvianskej Hute (Zem-

plínska župa – Uhorsko)12 v roku 189813, domkár a nádenník, odvedený v roku 1916 k peš[ie-
mu]. pl[uku]. 25 (IV. prápor, 23. poch[odová]. rota). Zajatý bol spolu s celou rotou 21. augusta 
1917 (11. sočská ofenzíva) na pozícii pri Tolmine14. Udáva, že Česi sa tam vzdali a vtedy im 
Taliani vpadli do chrbta. Hneď po zajatí ich bez vypočúvania odtransportovali do tábora 
v Cividale15. Tam si so sebou priniesol svoju osobnú muníciu, ktorú mu až tam vzal jeden 
uhor[ský]. dôstojník. Odtiaľ po trojdennej ceste  vlakom prišiel do tábora v Antemur. Tu mu 
povedal jeden tal[iansky]. a aj český dôstojník, že bude zaradený na práce. Po niekoľkých 
dňoch prišiel do Paduly16. Tam boli sformovaní do vlakov, a síce jeden vlak Čechov a 1 vlak 
Slovákov. Potom prišli do Foligna17, kde boli nútení a  všetkými možnými násilnými pro-

11 Oddelenie generálneho štábu. 
12 Chybne uvedený údaj v originálnom texte. Správne by mala byť uvedená Zvolenská župa.
13 V spise legionára má uvedený dátum narodenia 7. 3. 1897. 
14 Na území dnešného Slovinska. 
15 Na území dnešného Talianska.
16 Na území dnešného Talianska.
17 Na území dnešného Talianska.
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striedkami zaraďovaní do novo zriadených česko – slov[enských]. pluk[ov.  Nábor sa začal 
už v Padule. Česi vstupovali takmer bez výnimky dobrovoľne, zatiaľ čo Slováci sa väčšinou 
zdráhali. Česi ubližovali Slovákom kedy a kde mohli. V noci prišli do slovenských barakov, 
stiahli im deky, bili ich palicami a prenasledovali pred dverami. Nakoniec privolali kara-
binierov, ktorí bezohľadne postupovali a dokonca strieľali revolvermi. Jeden Slovák utrpel 
ranu do bedra, druhý do brucha, čoskoro nato zomreli. Ďalší spáchal samovraždu obesením, 
pretože chcel uniknúť tejto agónii. Jedno ráno išli pod vedením slovenského kpl18. Mráza 
k plukovníkovi (jeden starší tal[iansky]. dôst[ojník].). Sťažovali sa na tieto udalosti a pro-
sili o premiestnenie do iného tábora, pretože sa nechcú spájať s Čechmi ani bojovať proti 
uhorským kamarátom. Plukovník im odpovedal, že ak chcú jesť makaróny, musia len spolu 
bojovať. Udieral ich palicou. Potom boli odvedení do izby, kde sa nachádzali karabinieri. 
Tam boli zbití a nakoniec dostali štyri dni väzenia bez menáže. 

Bod 2: Nezranený zajatý na Doss Alto 21. 9. 1918. (Zajatec udáva, že nebol zajatý, ale 
počas boja zbehol, rozhodol sa pri vhodnej príležitosti dezertovať, pretože nebol ochotný 
bojovať proti svojim uhorským kamarátom. 

Bod 3: Česko – slov.[enský] pl[uk]. č[íslo]. 33, I. prápor, 2 r[ota]. . O vyšších zväzkoch, me-
nách vel[iteľov]. a postavení veliteľstiev nič nevie. Vel[iteľ]. r[oty]. je jeden český poručík. 

Bod 4: Rota odpochodovala 19. 9. z Paduly na pozíciu. Prvý deň rozmiestnili poľné stráže, 
na 2. deň vystriedali česko – slov[ovenskú]. guľ[ometnú]. rotu na pozícii. Na pozícii sú len 
čechoslov[áci]. Talianov žiadnych nevidel. Na pozícii videl tri guľomety a dva mínomety. 
(stredného kalibru). Mínomety obsluhovali Taliani. 

Vystriedaná guľomet. r.[ota] sa stiahla do kaverny. 

Bod 5: Aké sú úmysly v najbližšom čase, nevie. Aj inak je zle informovaný, pretože bol 
na pozícii iba dva dni. Naše delostrelectvo pálilo veľmi dobre a guľomet. paľbou utrpeli už 
v prvý deň straty (1 mŕtvy a 6 ran[ených].).

Bod 6: Čechoslov[áci]. majú talianske zbrane, 100 nábojov na muža a málo ručných gra-
nátov. Každý post má len 3 ručné granáty. Na pozícii videl malé okrúhle bomby, ktoré pri 
explózii robili len dym a nezranili. 

Bod 7: Rota má početný stav 160 vojakov a 5 dôstojníkov Tento stav by mali mať všetky 
českoslov[enské]. roty. Jednu muničnú formáciu videl vo Vofelare.

Bod 8: Stravovanie: Vo Foligne mali dobré stravovanie. Avšak Češi lepšie ako Slováci. 
Keď sa na túto nespravodlivosť sťažovali talianskym dôstojníkom, len im odpovedali: Mu-
síte povedať bádenským19, aby nepotopili žiadnu loď  a potom dostanete viac jesť. 

 Strava: Na raňajky káva bez cukru, na obed malá porcia mäsa s ryžou alebo maka-
rónmi a plná šálka polievky. Na večeru cestoviny (každý druhý večer kúsok syra a víno). 
Chlieb je z ryžovej múky, bez chuti a neslaný. 

 Druhy fajčiva: na 8 dní osem cigariet, 3 podradné cigary a malý balíček tabaku. 
 Plat: Za 5 dní 2,30 líry. 
 Bezmäsitý deň ešte nemali. 

18 Kaplána. 
19 Odkaz na vrchné veliteľstvo rakúsko-uhorskej armády.
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 Bod 9: Zdravotný stav: Čechoslov[áci]. majú mnoho chorých, najčastejšie s ho-
rúčkou. Denne sa ich hlási okolo 30 na vizitu, ale nie sú talianskym pl.[ukovným] lekárom 
uznaný za chorých. Lekárov a sanitárneho materiálu je dostatok k dispozícii; aká je starost-
livosť o zranených, nevie. 

 Bod 10: V prvej línii je cca 40 mužov, zálohy stoja hneď za nimi a tvoria spolu 
rotu. Pri rote je pionierska (ženijná) čata, na čele ktorej je český poručík menom KOSTLAR. 
Políciu tvoria karabinieri, ktorí majú príkaz dávať pozor predovšetkým na Slovákov. 

 Bod 12: O úprave pozícií nie je v dôsledku krátkeho času, ktorý tam strávil, infor-
movaný. Každý vojak má plynovú masku, o tej ale nechce rozprávať. 

ODSEK II.

 V Carpi20 ich zhromaždili vo veľkej miestnosti. Tam mal príhovor por[učík]. Imro  
(Slovák, mladý, malý, bez brady, s blond vlasmi a červenými čeľusťami (lícami) a vyzýval 
ich zložiť prísahu. Česi bez výnimky prisahali, zatiaľ čo Slováci – v počte 17 – odmietali. 
Potom boli por. Imrom zapísaní červenou ceruzou do knihy. Vysvetlil im, že to spravil 
preto, aby im venovali osobitnú pozornosť. Po rozprave museli jednotlivo cez dvere, kde 
boli Čechmi bití drevenými palicami. Celkovo boli vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi veľ-
mi povážlivé. Česi bili Slovákov a nevedeli im odpustiť, že dobrovoľne nevstúpili do légií. 
Tesne predtým, ako prišli na pozíciu, boli českými dôstojníkmi poučení, že keď dezertujú 
do Rakúska, budú za každých okolností zastrelení. 

Rakúski štátni príslušníci v talianskom vojsku:

 Vo Foligne bol jeden český kapitán menom Dvořák. Pochodoval s ním 3 km za 
front, mal by to objasniť, ale pokiaľ počul, je chorý.  

  
 Pri p[ešom]. pl[uku]. 33. (českoslov[enskom].) sa nachádza čatár Gubranski (prav-

depodobne moravský Slovák). Dezertoval, pretože v Rakúsku bol predmetom súdneho vy-
šetrovania. 

 Szallay (Slovák a priateľ zo zajatia) Obaja mali predsavzatie, pri príležitosti zbeh-
núť. Ale Szallay ochorel a bol odsunutý do zázemia. (rak[úsky]. p[eší]. pl[uk]. 80). 

 Kpt. Kurt (Čech), voj.[ak]. Studnicka (Čech) – obaja dezertéri. 
 Voj.[ak]. Paulík z Dobrej Nivy a . voj.[ak].Taubner z Bystrice sú Slováci. 

P r o p a g a n d a : 

 Hlaváček a Štefánik, ktorí chodia v civile, sú agitátori a organizátori česko – slov. 
légií. Obaja, predovšetkým Hlaváček, majú veľký okruh pôsobnosti a významný vplyv. Le-
gionári majú vo zvyku hovoriť: „Boh na nebi má byť prvý a Hlaváček druhý Boh.“

 Zajatec uvádza, že všetkých uvedených legionárov osobne pozná a ich aj videl, 
resp. s nimi hovoril.

 Okrem Američanov videl ešte Francúzov. 
20 Na území dnešného Talianska. 
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 Vo Foligne nejakí anglickí vojaci. 
 Tanky žiadne nevidel. 
 Stravovacie podmienky v Taliansku nie sú dobré. Údajne všetko americký tovar. 

Talianske obyvateľstvo ako aj talianski vojaci sú  voči českoslov. legionárom nepriateľsky 
naladení. Údajne mal jeden českoslov[enský]. oddiel na Piave talianskymi vojakmi zahnaný 
ručnými granátmi. Taliani ich považujú za predlžovanie vojny a veria, že ich prítomnosť na 
fronte je podnetom na to, aby nepriateľ.[ská] delost.[relecká], guľomet.[ná a mínometná paľ-
ba smerovala na nich. Od talianskych vojakov vo Foligne počul, že ak by bola Rakúšanmi 
podniknutá ofenzíva, po prvej bubnovej paľbe sa Taliani vzdajú, pretože majú dosť vojny. 

Zdroj: Kriegsarchiv Wien, Neue feld Akten, 14. Infanteriedivision, k. 907. 

J. ZAŤKOVÁ: AUSSAGE DES GEFANGENEN TSCHECHOSLOWAKISCHEN 
LEGIONÄR IN ITALIEN MARTIN BADINKA

Im Ersten Weltkrieg wurden mehrere Angehörige der Tschechoslowakischen Legion, die 
in Gefangenschaft geraten sind, des Hochverrats beschuldigt und hingerichtet. Martin Ba-
dinka trat der Legion in Italien bei und wurde am 21. September 1918 zusammen mit vier 
anderen tschechoslowakischen Legionären während der Kämpfe am Doss Alto bei Nago in 
Gefangenschaft genommen. Im Gegensatz zu seinen vier Kammeraden ist es Badinka ge-
lungen, der Vollstreckung der Todesstrafe zu entkommen. Das Feldgericht hat nämlich sei-
ner Aussage, er habe das zwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet, Glauben geschenkt 
und ihn zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Kurze Zeit später, als der Welt-
krieg zu Ende ging, wurde er aus dem Gefängnis entlassen.   

Die österreichisch-ungarische Armee zeigte großes Interesse an jeglichen Informationen 
über die Tschechoslowakische Legion. Badinka wurde einer Vernehmung unterzogen. Das 
Kriegsarchiv in Wien bewahrt das Vernehmungsprotokoll. Schon beim ersten Anblick in 
das Protokoll wird deutlich, dass sich Badinka der möglichen Folgen seiner Angehörigkeit 
zur Legion, die mit Tod bestraft wurde, bewusst war und Angst um sein Leben hatte. An 
mehreren Stellen der Befragung sagte Badinka aus, dass er nicht gefangen genommen wur-
de, sondern, getragen von seiner Überzeugung, er wolle gegen seine Kammeraden nicht 
kämpfen, aus der Legion desertierte. Er beklagte sich über den Zugang der Slowaken, die 
sich geweigert hätten, der Tschechoslowakischen Legion freiwillig beizutreten. Die Be-
hauptung Badinkas, die Slowaken wären weniger enthusiastisch als die Tschechen, wenn 
es darum ging, der sich formierenden tschechoslowakischen Auslandsarmee beizutreten, 
zeugen auch andere Berichte von der Anwerbung für die Legion. Im Verhör Badinkas ging 
es außerdem um die Stellungspositionen und Ausrüstung der Truppen der Legion. Der 
Befragte konnte aufgrund seines Wissensmangels keine wertvolle Auskunft geben. Die 
Vernehmer waren ebenfalls an Namen anderer Angehörigen der Legion, Versorgung der 
Truppen, Verpflegung und dem Gesundheitszustand der Legionäre interessiert.  
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PERSONÁLIE

MIKULÁŠ GACEK
    Prítomnosť nie je nikdy dokonale šťastná.
    Len spomienky sú šťastné.
    Kalendár 1. streleckého pluku „Jana Husa“ na rok 1919

FERDINAND VRÁBEL

VRÁBEL, F.:  Mikuláš Gacek. Vojenská história, 4, 24, 2020, pp 82-88, Bratislava.
Mikuláš Gacek belonged to the generation sorely affected by both world wars. In the Aust-
ria-Hungary, he was denigrated as a Slovak patriot, during the World War 1 he fought first 
as an Austro-Hungarian soldier and later as a Czechoslovak legionary in Russia. During the 
World War 2, he first served as a cultural attaché at the Slovak Republic embassy in Moscow, 
later operated at the Press Department of the Ministry of Defence and the Ministry of Foreign 
Affairs of the Slovak Republic. He spent the years 1945 – 1955 under inhuman conditions in the 
Soviet gulags in Kazakhstan. The end of his life was affected by a struggle for modest living, 
provision for his family and full rehabilitation. His life energy was admirable because he en-
gaged in creative work even under these unfavourable conditions. He was translating Russian 
and Soviet literature and drama. Gacek, a man sorely tested by life, modest and very talented, 
left two books of memoirs capturing his story as well as valuable translations of the works 
characterised by beautiful and rich Slovak language and lyric so rare among translators. His 
life at Orava was naturally reflected in his language, which according to his contemporaries 

“sounded correct, softly and beautiful from his mouth”. (Branislav Manica).
Keywords: Military history. Personalities. Mikuláš Gacek – Russian Legion – Ministry of 
Defence SR – Ministry of Foreign Affairs SR – gulag

 Životné osudy Mikuláša Gaceka (* 10. 7. 1895 Budapešť – † 22. 1. 1971 Ružomberok) 
sú príkladom človeka, ktorý sa napriek ťažkým ranám osudu a nespravodlivosti, s ktorou 
sa stretával počas dlhých rokov, nikdy nevzdával. Bojoval za seba aj za svojich blízkych 
proti nepriazni a závistlivému a neprajnému okoliu. Napriek tomu sa za života nedočkal ani 
spravodlivosti, ani primeraného odškodnenia. Gacek je vzorom a názornou ukážkou silnej 
osobnosti, obetavého vlastenca bez hurávlastenectva, príkladom, že sa netreba a neslobod-
no vzdávať napriek tomu, že je človek umlčiavaný, vyradený zo spoločnosti a  jeho meno 
úmyselne nespravodlivo proskribované. Ako napísal Peter Cabadaj „...hoci bol oficiálne 
rehabilitovaný, naozajstnej rehabilitácie sa mu nedostalo ani počas života a, žiaľ ani 
po smrti. Pre celoštátne médiá, noviny, rozhlas, televíziu akoby ani nikdy neexistoval...“1  
Bol príkladom človeka, ktorý „Ctil si hodnoty slobody, slobodného života, života v pravde 
a podľa vlastných zásad, ktorým sa nespreneveril ani v najťažších životných situáciách.“ 2

 Gacek sa narodil v Budapešti, istý čas (roky 1906 – 1907) strávil v Greenwalde v USA, 
potom študoval na meštianskej škole a na vyššej obchodnej škole v Dolnom Kubíne. Dlhé 
roky žil a pôsobil na Orave, čo sa už veľmi skoro prejavilo na jeho vlasteneckom presved-
1 CABADAJ, Peter. O cestách aj necestách Mikuláša Gaceka. In GACEK, Mikuláš. Sibírske zápisky (1915 

– 1920). Martin : Matica slovenská, 2015. Druhé vydanie, s. 176-183, 176. Treba pripomenúť, že ruskému 
legionárovi Gacekovi sa dostalo čestnej spomienky nielen pri predstavení výstavy o čs. légiách v Dolnom 
Kubíne v roku 2015, ale aj v pojazdnom múzeu Legiovlak Československej obce legionárskej a pri jeho hrobe 
na cintoríne v Dolnom Kubíne sa za účasti legionárov v dobových uniformách uskutočnilo niekoľko pietnych 
spomienok.
2 ZELINOVÁ GACEKOVÁ, Milota, na zadnej obálke knihy ZELINOVÁ GACEKOVÁ, Milota. Mikuláš 
Gacek. Päť osudových návratov. Martin : Matica slovenská, 2017. 
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čení a postojoch. Už počas štúdia patril ku kruhu vlastenecky prebudených a prenasledova-
ných študentov. Nadviazal kontakty so skupinou tzv. Morhistov,  ktorí vydávali študentský 
časopis Púčky. Za to si prirodzene, obľubu u svojich maďarských profesorov títo slovenskí 
študenti nevyslúžili. Vtedy sa zoznámil aj s Ferdinandom Čatlošom, ktorý na obchodnú 
školu v Dolnom Kubíne prišiel z Kežmarku po tom, ako ho v roku 1912 pre jeho vlastenecké 
postoje z tamojšej školy vylúčili. Obaja si boli názorovo blízki (hoci konfesionálne patrili 
každý inam – Čatloš bol rímsky katolík a Gacek evanjelik augsburského vyznania) a po 
celý nasledovný život ich spájalo aj dôverné priateľstvo, ako o tom svedčí aj ich vzájomná 
korešpondencia uchovávaná v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine 
a v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, a príslušné pasáže z Gacekových kníh.3 Po 
štúdiu sa totiž v počiatočnom období prvej svetovej vojny dostali obidvaja do zajatia v Rus-
ku, vstúpili do čs. dobrovoľníckeho vojska a udržiavali vzájomné kontakty aj po návrate do 
Československa. Ich priateľstvo a vzájomná korešpondencia pokračovala aj po Gacekovom 
návrate z gulagu a trvala až do Gacekovej smrti v roku 1971.

Po štúdiách krátko pracoval ako úradník banky v Ružomberku, ale jeho sľubne sa roz-
víjajúcu kariéru bankového úradníka pretrhlo vypuknutie prvej svetovej vojny. Narukoval 
14. septembra 1914 k 15. vlastibraneckému (honvédskemu) pluku v Trenčíne, s ktorým  
8. marca 1915 odišiel na východný front. Už 20. marca 1915 sa v oblasti rieky San pri 
rusínskej obci Zatvornica dostal bez veľkého odporu do ruského zajatia. Gacek to opísal 
nasledovne: „Celú noc sme mrzli v hlbokom zákope v prednej línii na pozorovacom poste: 
dvanásti uzimení, skrehnutí vojačikovia – trinásty ja, ich veliteľ... A mali sme pred sebou ani 
nie na sto krokov celý rad divných ľudí s dlhými tenkými bodákmi...4 Priatelia chytali pušky 
do skrehnutých rúk. No stisnúť... Ktovie, aká moc im bránila stisnúť kohútik? Faktom ostane, 
že z nášho zákopu nevyšiel na útočiacich Rusov ani jediný výstrel.“5

 Tam, v  ruskom zajatí  rokoch 1915 – 1917, vystriedal viacero zajateckých táborov v Ky-
jeve,  Ašchabade, vo Voronežskej oblasti a v Kurgane na Urale. Aj podľa výpisu z jeho slu-
žobného spisu6 ho zajali 20. marca 1915 pri obci Zatvornica. Vstup do čs. vojska  je datovaný 
17. júla 1917, a pridelili ho do 7. streleckého pluku Tatranského. Odtiaľ ho po čase prevelili 
do Československého tábora pre Slovákov v Irkutsku.7 

Tento tábor má v dejinách Ruskej légie a osobitne pre jej slovenských príslušníkov oso-
bitný význam. Bol založený v miestnych častiach Irkutska – na Hviezdočke a Glazkove, 
veliteľstvo bolo v Irkutsku, delila ich rieka Angara, Do zoznamu tábora Gaceka zapísali  
5. októbra 1918 a 7. októbra ho ustanovili za inštruktora 6. pracovnej roty, kam ho previedli 
v nasledujúci deň. Dňa 27. novembra 1918 bol povýšený na čatára, 29. novembra na prápor-
číka a 6. decembra ho ustanovili za veliteľa polroty 3. roty. Mal na starosti aj zabezpečenie 
materiálu na rozmnožovanie a ďalšie kancelárske potreby, preto ho  v dňoch 9. – 27. decem-
bra vyslali na služobnú cestu do Charbinu, kde nakúpil veci potrebné na vydávanie časopisu 
a písacie potreby pre členov tábora. Od 2. februára 1919 bol veliteľom polroty 5. roty a  
22. februára sa stal pobočníkom veliteľa tábora kapitána Rudolfa Viesta. Dňa 1. mája 1919  

3 Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, Martin, signatúry 115 a 129, Slovenský národný archív 
v Bratislave, osobný fond Mikuláš Gacek.
4 Ruskí pešiaci boli vyzbrojení puškou vzoru Mosin, na ktorú sa nasadzoval dlhý tenký bodák. Zbraň 
zostrojil Sergej Ivanovič Mosin (1849 – 1902), dôstojník cárskej armády, neskoršie pracovník tulskej 
zbrojovky a v roku 1891 ju zaviedli a do výzbroje ruskej armády; mala kaliber 7, 62 mm.
5 GACEK, M. Sibírske zápisky, c. d., s. 5.
6 Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej len SNA), fond (ďalej len f.) Mikuláš Gacek, škatuľa číslo 
(ďalej len šk. č) 1, inventárne číslo (ďalej len inv. č.) 3, Výťah zo služobného spisu.
7 VRÁBEL, Ferdinand. Československý výchovný tábor v Irkutsku. Zborník z legionárskej konferencie. Praha 
: ČsOL 2016.
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ho v Irkutsku povýšili na poručíka. Jeho postup v Rusku sa zavŕšil 8. júla 1919, keď ho pre-
viedli do 12. streleckého pluku M. R. Štefánika, kde bol od 16. júla pomocníkom pobočníka 
veliteľa pluku mjr. Palackého.8

V súhrne teda v júli 1917  Gacek vstúpil do československých légií, kde ho zadelili do  
7. streleckého pluku Tatranského. Čoskoro ho vyslali do sústreďovacieho tábora pre Slo-
vákov v Irkutsku.9 Podľa Gacekových spomienok sa to stalo takto. Jedného dňa dostal list 
od významných predstaviteľov poverených politicko-organizačnou prácou v slovenskom 
duchu: J. Jesenského, I. Markoviča, V. Hurbana, J. Jančeka ml., V. Daxnera, M. Miškóciho 
a J. Országha st., ktorí ho takto oslovili: „Zveme Ťa, drahý brat, medzi nás, vybrali sme 
Ťa už za emisára do nášho emisárskeho (a tým i dobrovoľníckeho) zboru. Naša emisárska 
úloha bude ťažká, ale práve preto Ťa nemožno vynechať.“10 Gacek v tábore využil svoje 
vzdelanie, stal sa členom Osvetového odboru a vypracoval sa až na pobočníka veliteľa tá-
bora, keď ním bol kapitán Rudolf Viest. Prednášal členom tábora a vychovával slovenských 
zajatcov, ktorí doma v Uhorsku nemohli nadobudnúť vzdelanie v  slovenskom národnom 
duchu. Táto činnosť Gaceka a ďalších inštruktorov sa potom pozitívne prejavila v tom, že 
Slováci, ktorí táborom prešli, vstupovali do čs. dobrovoľníckeho vojska a časom sa prevažne 
z nich sformoval 12. československý strelecký pluk M. R. Štefánika. Medzi legionármi sa 
organizovali aj zbierky na Maticu slovenskú, ktorá sa v Československej republike obnovila 
už v januári 1919. Gacek na zbierku prispel dvestopäťdesiatimi rubľami.11 Podľa Vladimíra 
Daxnera, hoci tábor zápasil s veľkými materiálnymi problémami a tiež politickými prekáž-
kami, mal pre rozšírenie radov Slovákov v legionárskom vojsku veľký význam.12 Pôsobili 
tam viacerí slovenskí vzdelanci, medzi nimi aj učitelia. Janko Jesenský, Jozef Gregor-Ta-
jovský a ďalší autori napísali pre potreby tábora aj stručné učebnice o slovenských dejinách, 
slovenskej literatúre, geografii atď., podľa ktorých inštruktori vyučovali. Gacek, hoci mal 
na tie časy nadpriemerné vzdelanie, mal spočiatku obavy a nebol si celkom istý, či dokáže 
úlohu inštruktora na potrebnej úrovni splniť: „Nedostali sme žiadne inštrukcie, ako by sa 
to malo robiť. Teraz už len ako začať? Zvlášť ja, ktorý som o pedagogike nikdy ani nepočul, 
verejne nikdy nevystupoval!“13 Na prvých hodinách si pomohol tak, že predčítaval poviedky 
slovenských autorov a samozrejme začal svojím krajanom Martinom Kukučínom.

Tábor v Irkutsku, hoci mal na Slovákov veľký vplyv,14 sa však dostal po vymenovaní 
nového velenia, v ktorom boli samí Česi, navyše len noví príslušníci dobrovoľníckeho voj-
ska, bývalí rakúsko-uhorskí dôstojníci  tzv. „novobranci“ – pplk. Doubek, mjr. Scheufler, 
mjr. Šrámek, kpt. Redl a kpt. Hodina do problémov. Prvého veliteľa tábora, Slováka z Ru-
žomberka, Emila Gerika odvolali, a nahradili Doubkom, proti čomu Slováci protestovali 
v memorande zaslanom M. R. Štefánikovi s tým, že noví velitelia tábora sú duševne veľmi 
vzdialení Slovákom, sú pochybnosti aj o ich národnej spoľahlivosti a požadovali určovať za 
veliteľov „jedine ľudí Slovákom citovo blízko stojacich, zaslúžilých a dušu našich vojakov 
8 SNA, f. Mikuláš Gacek. šk. č. 1, inv č. 3. Výťah zo služobného spisu.
9 Tábor vznikol 18. augusta 1918 a hoci pôsobil len krátko a zápasil s mnohými ťažkosťami, mal na Slovákov 
veľmi pozitívny vplyv.
10 ZELINOVÁ GACEKOVÁ, Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov, c. d., s. 23.
11 Tamže, s. 32.
12 Tamže, s. 27-28.
13 Tamže, s. 26.
14 Správa Vladimíra Daxnera  o Československom tábore v Irkutsku od jeho založenia po likvidáciu z 24. 
júna 1919, Irkutsk,  SNA),  f. Mikuláš Gacek,  šk. č. 1,  inv. č. 13. Podľa Daxnerovej štatistiky  bol v tábore 
nakoniec takýto stav: 41 dôstojníkov, 160 poddôstojníkov, 1190 slobodníkov a vojakov (dobrovoľníkov)  
a  935 mobilizovaných Slovákov (nedobrovoľníkov). Pozn. Zelinová Gaceková uvádza na strane 28 iné čísla, 
ale v Daxnerovej správe v SNA je uvedený tento stav.                                                              
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znajúcich a vážiacich“.15 Sám Gerik požiadal Doubka o vyjasnenie ich vzájomného pomeru, 
ale odpovede sa od neho nedočkal. Konflikt viedol napokon až k tomu, že Gerik dal Doubka 
a spol. zatknúť a uväzniť v hoteli Krym. Na vyšší pokyn ich však musel prepustiť. Tento 
krok – vystriedanie Gerika Doubkom – však nakoniec viedol k postupnej degradácii a aj 
k zrušeniu tábora, čo Slovákov v ruskom dobrovoľníckom vojsku celkom iste poškodilo, 
hoci jeho ďalšími veliteľmi boli Slováci Vladimír Daxner a Rudolf Viest.

Gacek, podobne ako mnohí ďalší legionári nielen slovenského, ale aj českého pôvodu, 
nepochopil reformy, ktoré v Ruskej légii na prelome rokov 1918/1919 uskutočnil minister 
vojny Československej republiky generál Milan Rastislav Štefánik. Slováci navyše kritizo-
vali aj jeho postoj k veliacemu jazyk v čs. légiách. Iste to prežívali inak ako Štefánik. Oni 
predsa vstupovali do légií dobrovoľne a zvykli si na určitý stupeň demokracie aj vo vojsku. 
Čo po februárovej/marcovej ruskej demokratickej revolúcii viedlo k rozkladu ruskej armády 
a napokon aj k prevzatiu moci boľševikmi v októbri/novembri 1917, nemalo v čs. vojsku až 
taký zhubný vplyv, ale aj tak sa s tým bolo potrebné po vzniku Československej republiky 
a vlády v  Prahe vysporiadať. Skrátka, dobrovoľnícka armáda sa musela preorganizovať na 
regulárnu armádu na čele s prezidentom a zákonnou vládou v Česko-Slovenskej republike. 
Štefánik to vysvetľoval, ale celý proces tohto iste bolestného prerodu trval v Rusku niekoľ-
ko mesiacov.16

Navyše tu bola ešte aj otázka slovenčiny a jej uplatňovania v légiách. Je známe, že Štefá-
nik vydal rozkaz, podľa ktorého je veliacim jazykom v Ruskej légii čeština, hoci slovenčinu 
nikto nezakazoval. To sa mnohým nepáčilo a tento Štefánikov krok kritizoval nielen Janko 
Jesenský, ale dokonca aj Martin Oríšek, vedúci Slovenského odboru pri Odbočke Českoslo-
venskej Národnej Rady v Rusku, hoci predtým sa postavil proti tomu, aby Slováci používali 
slovenskú  trikolóru, teda bielo-červené farby doplnené o modrú, ktorá mala symbolizovať 
Slovensko a Slovákov.17

 Aj Janko Jesenský bol kritický k Štefánikovým opatreniam na Sibíri, hlavne kritizoval 
rozkaz o češtine ako veliacom jazyku v légiách. Svedčí o tom aj list  Jesenského Oríškovi 
z 29. 12. 1918 napísaný medzi Nižneudinskom a Irkutskom. Jesenský sa sťažuje, že „Šte-
fánik pomenoval naše prosby mojimi fígľami“. Jesenský upozornil Štefánika na § 2 jeho  
príkazu č. 70, kde ustanovuje za úradnú reč českú. Štefánik mu tvrdil, že je to len pre vojsko 
a po kanceláriách je málo Slovákov. Po krátkej debate sľúbil všetko napraviť, že úradnou 
rečou bude česká alebo slovenská. Podľa Jesenského je „Štefánik v pavučinách Bohdana 
Pavlů. Jeho počúva iba a druhú mienku tak sa zdá nepripustí k sebe.“ Pavlů informoval 
údajne Štefánika jednostranne.18

Časť historikov dodnes zastáva názor, že Štefánikova misia na Sibíri nebola úspešná, hoci 
jeho najbližší spolupracovník a  priateľ generál Maurice Janin to hodnotí celkom inak: „Po-
litický pôvod nepriazne voči Štefánikovi sa prejavuje aj v pokuse vysvetliť jeho správanie 
počas pobytu légií na Urale roku 1918 ako inštinktívny odpor spiatočníckeho aristokrata 
k jednoduchým a drsným ľuďom, ktorí majú ultraradikálne presvedčenie... Prekvapuje ma, 
že sa Štefánikovo poslanie pokladalo za neúspešné... Štefánik právom nenávidel kerenštinu, 
ktorú podporoval pobyt v ruskom prostredí, a  pripisoval jej veľký podiel na zmätkoch 
15 SNA, f. Mikuláš Gacek, šk. č. 1, inv. č. 43.
16 VRÁBEL, Ferdinand. Pokus M. R. Štefánika o zlepšenie disciplíny v ruských légiách (nariadenie číslo 588, 
jeho dôsledky a interpretácie). In FERENČUHOVÁ, Bohumila. Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské 
zahraničné vojsko (légie). Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014, s. 27-46. 
17 JESENSKÝ, Janko. Spisy IX. Cestou k slobode. Úryvky z denníka 1914 – 1918. Bratislava : Tatran,1968, 
s. 189, GACEK, M.  Sibírske zápisky, c. d., s. 113, ĎURIŠ, Rudolf. O Slovákoch v československých légiách 
v Rusku. Nitra : Eko-konzult, 2012, s. 14, VRÁBEL, Ferdinand. Splnený sen. Milan Rastislav Štefánik a vznik 
Československa. Banská Bystrica : PRO s. r. o., 2018, s. 91. 
18 Vojenský historický archív v Bratislave, f. Generál Ferdinand Čatloš, škatuľa č. 2.
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v československých légiách, čo ho privádzalo do zúfalstva.“19 Mnohí legionári nevedeli po-
chopiť Štefánikovu reorganizáciu légií v  Rusku, hoci jej cieľom bola len potrebná premena 
dobrovoľníckeho vojska na pravidelnú organizovanú armádu po vzniku Československa, 
vytvorení vlády a ministerstva obrany a vojny. Štefánikove kroky sa podarilo postupne 
presadiť až po takmer štyroch mesiacoch – v apríli 1919. A až táto reorganizácia pomohla 
zachrániť Ruskú légiu a odštartovala aj jej postupný návrat domov. 

Po pôsobení v čs. légiách v Rusku sa Gacek vydal na cestu domov z Vladivostoku  21. júla 
1920 na lodi Logan spolu s ďalšími príslušníkmi 12. čs. streleckého pluku M. R. Štefánika. 
Podľa Gacekovej štatistiky bolo na lodi 1 652 vojakov pluku, lazaret 2. divízie – 106 osôb, 
Informačno-osvetový odbor vojska s tlačiarňou – 65 osôb, 15 ľudí z komanda zdravotného 
náčelníka Ďalekého východu, zborný oddiel s nemocnicou – 161 osôb – spolu 1 999 ľudí. 
A medzi nimi aj 71 žien a 25. detí.20

Cesta do vlasti  ich viedla cez Čínske more, okolo Singapuru, Cejlónu, cez Indický oceán, 
Červené more, Suezský prieplav a Stredozemné  more. Hoci na ceste nebolo všetko ideálne 
a často na rozbúrenom mori trpeli, Gacek na cestu spomína: ako v rozprávke... Tu pravdepo-
dobne pôsobila neodolateľná radosť a túžba po dlhých rokoch a množstve strádaní stretnúť 
sa konečne doma v slobodnej vlasti so svojimi blízkymi. Dňa 8. septembra 1920 už boli 
v Terste a ďalej pokračovali železnicou. Ich púť sa skončila v Komárne. Ale ani v Bratislave 
a ani v Komárne ich nikto nevítal... Vtedy už boli všetci z toho vítania vracajúcich sa legio-
nárov unavení a každý mal svoje starosti, ako sa v povojnových časoch prispôsobiť novým 
pomerom, uživiť seba aj rodinu.21

Po návrate do Československa pracoval ako notár v Lokci, Párnici a v Dolnom Kubíne. 
Aj v tejto funkcii zanechal Gacek za sebou nezmazateľnú stopu. Angažoval sa aj v evan-
jelickej a. v. cirkvi ako seniorálny inšpektor. V knihe memoárov Sibírske zápisky, ktorá 
dostala v roku 1936 štátnu cenu M. R. Štefánika, opísal svoje spomienky na Rusko a pomery 
v tamojšom československom dobrovoľníckom vojsku. Po návrate domov prekladal ruskú 
a sovietsku literatúru.22

V rokoch 1939 – 1940 bol vedúcim kultúrneho oddelenia na ministerstve národnej obrany 
v Bratislave, v rokoch 1940 – 1941 pôsobil ako kultúrny atašé na slovenskom vyslanectve 
v Moskve a v rokoch 1941 – 1945 pracoval na tlačovom a kultúrnom oddelení ministerstva 
obrany a potom zahraničných vecí v Bratislave. Mal informovať cudzinu objektívne, prav-
divo, čeliť maďarskej propagande.23

V roku 1945 ho  (zrejme na základe anonymného udania) odsúdili na 10 rokov nútených 
prác, na ktoré ho deportovali do Kazachstanu odkiaľ sa vrátil v roku 1955. Čiastočne ho 
rehabilitovali v roku 1962. Svoje životné osudy opísal aj v knihe memoárov – denníkových 
zápiskov z rokov 1937 – 1944 Surová býva vše pravda života vydanej posmrtne v roku 1996. 
V knihe sú zaujímavé dobové postrehy o pomeroch na Slovensku, charakteristiky viacerých 
vedúcich  činiteľov Slovenskej republiky, ich vzájomné vzťahy a taktiež komentáre o vývoji 
situácie na frontoch, neskôr o rozvoji partizánskeho hnutia na Slovensku, a vypuknutí SNP, 
prejave Tisa, generála Malára a pôsobení F. Čatloša. Spomienky sa končia 5. novembrom 
1944. Zachytávajú ešte reakcie na správu o zajatí gen. Viesta a gen. Goliana Nemcami.

19 KOVÁČ, Dušan. Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin. Príbeh priateľstva. Bratislava : Veda, 
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. Druhé doplnené a upravené vydanie, s. 146-151.
20 GACEK, M.  Sibírske zápisky, c. d., s. 166.
21 ZELINOVÁ GACEKOVÁ, Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov, c. d.,  s. 152-155.
22 Slovenský biografický slovník, II. zväzok E – J, Martin : Matica slovenská, 1987, s. 149, CABADAJ, P. 
O cestách aj necestách Mikuláša Gaceka, c. d., s. 176-183. 
23 GACEK, Mikuláš. Surová býva vše pravda života. Dolný Kubín : Peter Huba, 1996, s. 112.
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„V prípade Mikuláša Gaceka jednoznačne vychodí, že všetko, čo robil, robil v mene ná-
roda a pre národ. Ten bol alfou a omegou všetkých jeho úvah a počinov. Bol s ním, zaň 
bojoval, jeho dobro mal na mysli všade, kde ho ruka osudu postavila: či v légiách v Rusku, 
či ako notár na Orave, či ako úradník na ministerstve v Bratislave alebo kultúrny atašé 
v Moskve...“ (Zora Kramerová).24

F. VRÁBEL: MIKULÁŠ GACEK  

Mikuláš Gacek zählte zu jener Generation, die von beiden Weltkriegen stark betroffen 
wurde. Als Soldat der österreichische-ungarischen Armee, und danach als Angehöriger der 
Tschechoslowakischen Legion in Russland nahm er am Ersten Weltkrieg teil. Während des 
Zweiten Weltkriegs war er zunächst als Kulturattaché der Gesandtschaft der Slowakischen 
Republik in Moskau, später als Angestellter der Presseabteilung im Verteidigungsminis-
terium tätig. 1945 wurde er von den Sowjets in die UdSSR verschleppt. Bis 1955 war er 
Zwangsarbeiter im sowjetischen Gulag in Kasachstan. In der Endphase seines Lebens war 
Gacek bemüht, seinen bescheidenen Lebensunterhalt zu sichern und gleichzeitig eine voll-
ständige Rehabilitierung zu erreichen. Er wirkte als Übersetzer der russischen und sowje-
tischen Literatur. Gacek – ein bescheidener und sehr begabter Mensch, der durch das Leben 
hart geprüft wurde, hinterließ zwei Erinnerungsbücher, in denen seine Lebensgeschichte 
dargestellt wird. Die Besonderheit seiner Übersetzungen besteht vor allem in der erhobe-
nen und wortreichen slowakischen Sprache und Lyrik, die bei Übersetzungen nur selten 
vorkommt. Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitete Gacek als Notar und Angestellter des 
slowakischen Verteidigungsministeriums. 1945 wurde er von der sowjetischen Geheimpo-
lizei (NKWD) festgenommen und in die UdSSR verschleppt, hier anschließend zu zehn 
Jahren Haft verurteilt und als Zwangsarbeiter im sowjetischen Gulag eingesetzt. 1955 erfol-
gte seine Heimkehr. 1963 wurde er nur teilweise rehabilitiert. Seine Bemühungen um einen 
Schadenersatz blieben erfolgslos. 
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NAJVYŠŠÍ  INTENDANT  SLOVENSKEJ  ARMÁDY  
PLUKOVNÍK  INTENDANTSTVA  FILIP CRAMER 

JAROSLAV KOZOLKA

KOZOLKA, J.: Supreme commissary of the Slovak Army, the commissary colonel Filip Cra-
mer. Vojenská história, 4, 24, 2020, pp 89-122, Bratislava. 
In his contribution, the author deals with the topic of the significant personality of the Slovak 
military power of 1939 – 1945, Filip Cramer. He came from Moravia, however, he was of the 
German nationality. F. Cramer’s military service reflected the complex and dramatic changes 
in the Central Europe of the first half of the 20th century. During his rich military career, he 
operated gradually as a soldier in three armies, originally as an officer of the Austro-Hungarian 
Army, as a part of which he participated in the World War 1. Later, he served as a higher com-
missary officer in the inter-war CS Army. In 1939-1945, he was a member of the Slovak armed 
forces and the commissary colonel. Here, he held the function of the highest army commissary, 
head of the Ministry of National Defence Commissary, managing the commissary provision 
of the whole army. After the World War 2, he was not taken to the CS Army due to his German 
nationality, was deprived of the CS citizenship and the rank of colonel. In spite of his German 
nationality, he did not surrender to the Nazi ideology and did not engage in favour of the Nazi 
or Ľudák ideology. In his spirit, he was more of an Austrian monarchist. In the historical circles, 
he is considered rather as an ambiguous personality of the modern Slovak military history, in 
spite of not being a supporter of the Nazi Germany. After the suppression of SNU, he helped 
the families of officers, the Slovak National Uprising participants; he was monitored and in the 
autumn of 1944, an arrest warrant was also issued for his son, who was a Slovak officer. 
Keywords: Military history. Slovakia. World War 2. Personal Data. Commissary colonel, Filip 
Cramer.

K významným osobnostiam slovenskej brannej moci v rokoch 1939 – 1945 nesporne 
patril z Moravy pochádzajúci dôstojník nemeckej národnosti plk. int. Filip Cramer. Na-
priek tomu, že nebol dôstojníkom zbraní, ale služieb, vďaka svojmu postaveniu najvyššie-
ho armádneho intendanta významnou mierou ovplyvňoval činnosť celej slovenskej bran-
nej moci. Vo svojej funkcii bol jedným z najbližších spolupracovníkov ministra NO gen.  
I. tr. Ferdinanda Čatloša. Významným spôsobom sa podieľal na výstavbe slovenskej brannej 
moci, ako aj jeho vojenského školstva, ale aj na materiálnom zabezpečení jednotiek sloven-
skej brannej moci na frontoch druhej svetovej vojny v Poľsku, ZSSR, Maďarsku, Rumunsku 
a v Taliansku.  

Vo vojenskom živote plk. int. F. Cramera sa naplno odzrkadľovali komplikované a drama-
tické zmeny v strednej Európy v prvej polovici dvadsiateho storočia v Európe. Ako dôstoj-
ník bol účastníkom prvej svetovej vojny a svedkom rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie, 
vzniku nových štátov, medzi nimi aj Československej republiky (ČSR), ktorej štátnym prís-
lušníkom sa stal. Bol svedkom dramatického vývoja v strednej Európe v rokoch 1938 – 1939 
a vzniku Slovenského štátu. Na Slovensku sa stal cudzincom, ale bol prijatý do slovenskej 
brannej moci a neskôr získal slovenské štátne občianstvo. Bol tiež svedkom zániku Sloven-
skej republiky a jeho brannej moci na jar 1945. 

V slovenskej historickej obci je považovaný za nejednoznačnú a ťažko čitateľnú postavu 
moderných slovenských vojenských dejín. Jeho životné osudy, vojenská služba a postoje 
však umožňujú hodnotiť F. Cramera ako schopného a lojálneho dôstojníka, ktorý sa ne-
spreneveril svojim povinnostiam. Napriek svojmu pôvodnému postaveniu aktívneho dôstoj-
níka, príslušníka spoločenskej elity rakúsko-uhorskej monarchie, si dokázal po vzniku ČSR 
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vytvoriť k novému štátu veľmi pozitívny vzťah, osobitne k Slovensku. Na rozdiel od iných 
dôstojníkov slovenskej brannej moci, ktorí boli nemeckej národnosti, sa rozhodne nepreja-
voval ako nadšený obdivovateľ nacizmu, v duši bol skôr nostalgickým rakúsko-uhorským 
monarchistom.     

Detstvo a mladosť Filipa Cramera

Filip Juraj Karol Cramer sa narodil dňa 1. februára 1886 vo Viedni1 do nemeckej  rím-
sko-katolíckej rodiny dôstojníka Wilhelma Leopolda Cramera a Rózy Cramerovej, rodenej 
Preissovej. Pôvodne používal meno v nemeckej forme Philipp, pričom neskôr, po vzniku 
ČSR začal používať český ekvivalent mena Filip. Krátko po narodení F. Cramera otco-
va vojenská služba zaviala rodinu do Olomouca, ktorý sa tak na dlhé roky stal domovom  
F. Cramera. Filip mal starších súrodencov Viliama, Mínu a Rózu. 

Vyrastal v typickej rakúskej vojenskej rodine, v ktorej sa služba v armáde dedila. Jeho 
otec Wilhelm Leopold Cramer bol dôstojníkom zbraní, plukovníkom c. a k. rakúsko-uhor-
skej armády, ktorý mal za sebou bohatú vojenskú službu pri peších útvaroch a v štáboch 
vyšších jednotiek.2 Filipov strýko Karol (Carl) Cramer bol taktiež aktívnym dôstojníkom 
c. a k. rakúsko-uhorskej armády, v ktorej dosiahol hodnosť intendanta I. triedy (ekvivalent 
hodnosti plukovníka).3 Filipov starý otec, Philipp Cramer, bol pôvodne stotníkom c. a k. 
rakúsko-uhorskej armády, pochádzajúci z Beernnsburgu v Hessensku.4 

Detstvo F. Cramera poznačila smutná udalosť, keď mu ako deväťročnému v roku 1897 
zomrel otec, a tak výchova jeho a súrodencov zostala iba na pleciach matky, ktorej vypo-
máhal manželov brat Karol Cramer, ktorý mal tiež podiel na tom, že si synovec Filip vy-
bral povolanie aktívneho dôstojníka. Úmrtie otca výrazne zhoršilo materiálne podmienky 
rodiny.  

F. Cramer sa ukázal ako vynikajúci, nadaný žiak. V školských rokoch 1896/1897 až 
1903/1904 študoval na osemročnom nemeckom štátnom gymnáziu v Hraniciach na Morave. 
Mal vynikajúce študijné výsledky, z jednotlivých predmetov dosahoval výborné a veľmi 
dobré známky, prejavil výrazné technické nadanie. Na záver školského roka 1903/1904, dňa 
18. júla 1904, úspešne absolvoval maturitu s vyznamenaním.5

F. Cramer detstvo a ranú mladosť prežil v rodinnom prostredí, ktoré bolo predchnuté 
duchom patriotizmu a povinnosti vojenskej služby, posilnenej rodinnou tradíciou a vzormi 
vojenskej služby otca a strýka. Tieto pozitívne formovali F. Cramera a predurčili jeho ďalšie 
životné smerovanie.      

1 Rodný list Phillipa Cramera. In Osobný archív (OA) Júlie Lelkesovej, rod. Cramerovej.
2 CRAMER Wilhelm Leopold (14.11.1834, Olomouc – 1897, Hranice). V  c. a  k. rakúsko-uhorskej armáde 
prežil bohatú vojenskú kariéru, zúčastnil sa všetkých významnejších vojen a  ťažení tej doby, od 1. 11. 1876 
pplk., štábny dôstojník. V   r. 1883 bol povýšený na mimoriadneho titulárneho plukovníka a  penzionovaný.  
In Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1883. Viedeň : Der K. K. Hof – und. Staatsdruckerei, 1883, s. 692; Kais. 
Königl. Militär-Schematismus für 1884. Viedeň : Der K. K. Hof – und. Staatsdruckerei, 1883, s. 149.
3 CRAMER Carl (? – 1913, Olomouc). Dôstojník c. a  k. rakúsko-uhorskej armády, neskôr intendančný 
dôstojník. Od 26. 4. 1896 vojenský hlavný  intendant 1. tr. (ekvivalent hodnosti plukovníka), od r. 1889 
prednosta intendancie veliteľstva 8. armádneho zboru v Prahe. In Schematismus für das k. u. k. Heer und für die 
k. u. k. Kriegs-Marine 1890. Viedeň : Der K. K. Hof – und. Staatsdruckerei, 1889 s. 948.; Schematismus für das 
k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegs-Marine 1896. Viedeň : Der K. K. Hof – und. Staatsdruckerei, 1895, s. 996.      
4 Osvedčenie o sobáši (Trauungs-Scheim) Philippa Cramera a Márie Grohlichovej, uzatvoreného dňa 28. 11. 
1843 v kostole sv. Mórica v Olomouci. In OA Júlie Lelkešovej, rod. Cramerovej.
5 Maturitné vysvedčenie Filipa Cramera. In OA Júlie Lelkesovej, rod. Cramerovej; VHÚ-VUA Praha, f. KmL 
a KvL. Kvalifikačná listina, časť. I Filipa Cramera. 
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Služba v c. a k. rakúsko-uhorskej armáde

Čerstvý maturant Filip Cramer sa po ukončení gymnázia rozhodol pokračovať vo vo-
jenskej rodinnej tradícii. Vzhľadom na výborné študijné výsledky a technické nadanie sa 
mohol prihlásiť buď do Tereziánskej vojenskej akadémie vo Viedni alebo do Technickej vo-
jenskej akadémie, ktorá bola práve v roku 1904 premiestnená z Viedne do nového školského 
komplexu, vybudovaného v Mödlingu.6 Vzhľadom na svoje technické vlohy si nakoniec 
vybral štúdium na perspektívnej Technickej vojenskej akadémii v Mödlingu (TVA),7 na 
ktorej v školskom roku 1904/1905 študovalo 370 študentov.8 Po prijatí na TVA sa rozhodol 
pre štúdium ženijného odboru. Štúdium na TVA, ktorá bola technickou školou, trvalo tri 
roky.9 Štúdium bolo mimoriadne  náročné, okrem štúdia odborných technických a vojen-
ských predmetov musel F. Cramer absolvovať aj vojenský výcvik, určený pre dôstojníkov 
z povolania. V závere štúdia, sa spolu s ďalšími frekventantmi TVA podrobil vojenskému 
odvodu, bol riadne odvedený ako schopný výkonu vojenskej služby. Štúdium na TVA úspeš-
ne ukončil záverečnými skúškami v lete 1907 s prospechom „veľmi dobrý“10 a zároveň bol 
menovaný do hodnosti poručíka (Leutenant).11 

Filipa Cramera v ďalšom období čakala náročná služba pri ženijných jednotkách. Ženijné 
vojsko sa v c. a k. rakúsko-uhorskej armáde vnútorne členilo na zákopnícke jednotky a na 
ženijné jednotky. Náplňou činnosti zákopníckych jednotiek bolo predovšetkým budovanie 
zákopových línií, ako aj rôzne zemné a opevňovacie práce v prospech vojsk. Činnosť ženis-
tov bola po technickej stránke náročnejšia, vyžadovala vyššiu mieru technického vzdelania. 
Ich úlohou bola stavba pontónových mostov cez vodné toky, výstavba, úprava a oprava riad-
nych alebo dočasných mostov, ciest a pod.12 Dôstojníci ženijného vojska museli okrem vede-
nia zverených jednotiek tiež riadiť prípravu a realizáciu technických prác, ako napr. stavbu 
alebo opravu mostov a ciest, ktoré im zverené jednotky stavali alebo opravovali. Služba 
dôstojníka ženijného vojska v c. a k. rakúsko-uhorskej armáde bola mimoriadne náročná po 
všetkých stránkach. Zároveň sa museli podieľať aj na základnom vojenskom a odbornom 
technickom výcviku svojich jednotiek.     

Filip Cramer ako čerstvý poručík od 18. augusta 1907 vykonával funkciu veliteľ čaty 
2. stotiny pri c. a k. ženijnom prápore 3 (Pionierbataillon Nr. 3) v Prahe, podliehajúcemu 
VIII. zborovému veliteľstvu v Prahe.13 V roku 1908 bolo pri príležitosti 60. výročia vlády 

6 Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1913. Viedeň :  Der K. K. Hof – und. 
Staatsdruc-kerei, 1906, s. 1254; K.u.k. Technische Militärakademie. In https://de.wikipedia.org/wiki/K.u.k._
Technische_Mili tärakademie; DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dejiny Slovenska. III. zväzok. 
1711-1914. Bratislava : MO SR, 1996, s. 183. 
7  DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dejiny Slovenska. III. zväzok. 1711-1914. Bratislava : MO SR, 
1996, s. 183. 
8  Tamže. 
9 Za frekventanta TVA v Mödlingu v r. 1904 až 1918 mohol byť prijatý iba  absolvent vojenskej vyššej strednej 
školy alebo civilný maturant. Osnovy trojročného štúdia boli zamerané u delostrelectva, technických odborov 
zbraní a vojenského stavebného priemyslu predovšetkým na odborné technické predmety. Absolventi TVA boli 
zo školy vyradení buď ako dôstojníci delostrelectva, ženijného, železničného alebo telegrafného vojska. In K.u.k. 
Technische Militärakademie. https://de.wikipedia.org/wiki/K.u.k._Technische_Militärakademie
10 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.
11 Tamže.
12 HORVÁTH, Jakub. Posledná vojna Rakúsko-uhorskej monarchie. Banská Bystrica : vydal Jakub Horváth, 2008, 
s. 19; Rakousko-uherská armáda. Ženijní vojsko. In https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-uhersk%C3%A1_
arm%C3% A1da# %C5%BD enijn%C3%AD_vojsko
13 Tamže;  Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1908. Wien : Der K. K. Hof – und. 
Staatsdruckerei, 1912, s. 967.
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cisára Františka Jozefa Filipovi Cramerovi udelené vyznamenanie Vojenský jubilejný kríž, 
udelené všetkým aktívnym dôstojníkom, ktorí slúžili v armáde ku dňu cisárovho jubilea.14         

Od 1. novembra 1911 bol Filip Cramer premiestnený k ženijnému práporu 15 (Pionierba-
taillon  Nr. 15) v Pettau, podliehajúcemu III. armádnemu zboru s veliteľstvom v Graci. Aj 
v tomto prápore  vykonával funkciu subalterného dôstojníka, veliteľa čaty, v ktorej sa plne 
osvedčil a získal ďalšie skúsenosti. 

Od 1. októbra 1912 bol opäť premiestnený, a to k zákopníckemu práporu č. 3 v Graci, 
najprv ako veliteľ čaty, no už novembra 1912 bol Filip Cramer povýšený do hodnosti nadpo-
ručíka (Oberleutenant) a bol ustanovený za veliteľa náhradnej roty.15 Oproti ženijným prá-
porom F. Cramera čakali úlohy typické pre zákopnícke prápory, predovšetkým vykonávanie 
stavebných prác súvisiacich s infraštruktúrou vojenských jednotiek, ale aj prác súvisiacich 
s opevňovaním pre potreby armády.16

F. Cramer zjavne pod vplyvom svojho strýka Karola Cramera, intendančného dôstojní-
ka, si vybral pre svoju ďalšiu kariéru náročnú službu intendanta,17 keď v roku 1913 podal 
prihlášku do Intendančného kurzu (Militärintendanzkurz) vo Viedni, ktorý podliehal veli-
teľovi Administratívneho vojenského kurzu (Administrative militärfachkourse) vo Viedni 
plk. gšt. Theodorovi Konopickému.18 Intendančný kurz bol dvojročný, pričom sa do neho 
mohli prihlásiť iba dôstojníci s minimálne šesťročnou dôstojníckou praxou.19 Uchádzači 
o štúdium v kurze museli úspešne absolvovať prijímacie skúšky.20 Dôstojníci, ktorí úspešne 
absolvovali Intendančný kurz v c. a k. rakúsko-uhorskej armáde nemali postavenie dôs-
tojníkov, ale postavenie administratívnych úradníkov,21 ktorí mali svoj vlastný hodnostný 
systém, obdobný dôstojníckemu.22 F. Cramer bol na základe úspešne vykonanej skúšky do 
Intendančného kurzu prijatý. Bol jedným z prijatých tridsiatich riadnych a trinástich mi-
moriadnych frekventantov, ktorí boli až na malé výnimky dôstojníkmi pechoty v hodnosti 
nadporučíka.23 Profesorský zbor Intendačného kurzu pozostával z interných a externých 
vyšších i nižších dôstojníkov generálneho štábu a intendantstva, ako aj z civilných vysoko-
školských profesorov práva a prírodných vied, riaditeľa obchodnej akadémie vo Viedni, za-
mestnancov Finančného úradu, Finančnej prokuratúry vo Viedni a ďalších profesorov.24 Išlo 
14 KOLÁČNÝ, Ivan. Řády a  vyznamenaní Habsburské monarchie. Praha : Nakladatelství Elka Press, 2006,  
s. 271-272. 
15 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť
16 HORVÁTH, Jakub. Posledná vojna Rakúsko-uhorskej monarchie. Banská Bystrica : vydal Jakub Horváth, 2008, 
s. 19. 
17 Rakúsko-uhorská armáda zápasila s mnohými ťažkosťami  v oblasti intendančného zabezpečenia vojsk, čo 
bolo zapríčinené nielen veľkosťou armády, ale aj výkonom ekonomiky štátu. Pretrvávali v nej mnohé ťažkosti 
v oblasti zásobovania, tak aj materiálno-technického zabezpečenia. In  DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. 
Vojenské dejiny Slovenska. III. zväzok. 1711-1914. Bratislava : MO SR, 1996, s. 179. 
18 Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1914. Wien : Der K. K. Hof – und. 
Staatsdruc-kerei, 1914, s. 1068.
19 POLÁŠEK, Alois. Dorost intendantstva. In Kol. autorov. Pět let Vojenské intendanční školy v Praze. Praha : 
vydala Vojenská intendanční škola, 1925, s. 58.
20 Tamže.
21 SIKYTA, Jaroslav. Jak sa tvořila naše vojenská intendance. In Kol. autorov. Pět let Vojenské intendanční školy 
v Praze. Praha : vydala Vojenská intendanční škola, 1925, s. 64.
22 V  c. a  k. rakúsko-uhorskej armáde boli hodnosti v  rámci intendancie nasledovné: Unterintendant (kpt.), 
Intendant (mjr.), Oberintendant II. Klasse (pplk.) a Oberintendant 1. Klasse (plk.) a Generalintendant (genmjr.).
23 Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1914. Wien : Der K. K. Hof – und. 
Staatsdruc-kerei, 1914, s. 1068.
24 Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1913. Wien : Der K. K. Hof – und. 
Staatsdruc-kerei, 1912, s. 1264.
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o kurz, ktorý bol po študijnej stránke mimoriadne náročný.  V školskom roku 1913/1914 F. 
Cramer absolvoval I. ročník kurzu. Zároveň v školskom roku 1913/1914 absolvoval aj právny 
vzdelávací kurz pre dôstojníkov, ktorý bol taktiež zriadený vo Viedni.25 Absolvovanie tohto 
kurzu bolo dôležité pre úspešný výkon funkcie každého armádneho intendanta, nakoľko pri 
výkone funkcie musel poznať základy práva do takej miery, aby ich bol schopný aplikovať 
v praxi.  

Po tom, ako F. Cramer absolvoval I. ročník kurzu (trval od 1. októbra 1913 do 26. júla 
1914), ktorý ukončil s „veľmi dobrým“ prospechom, nemohol pokračovať v štúdiu II. roč-
níka kurzu, nakoľko vypukla prvá svetová voja, v dôsledku ktorej bola v rakúsko-uhor-
skej ríši vyhlásená mobilizácia. Následne bolo prerušené štúdium vo všetkých armádnych 
kurzoch a ich frekventanti museli nastúpiť do v mobilizačných plánoch určených funkcií 
pri útvaroch, veliteľstvách, ústavoch a armádnych inštitúciách.       

Vo víre prvej svetovej vojny

Rakúsko-uhorský cisár František Jozef  I.  podpísal dňa 25. júla 1914 čiastočnú mobili-
záciu a dňa 31. júla 1914 všeobecnú mobilizáciu.26 Po vyhlásení mobilizácie sa v armáde 
ukončili veliteľské a odborné kurzy a ich frekventanti boli odoslaní k svojim útvarom, resp. 
boli určení k iným útvarom a veliteľstvám. Rovnaký osud postihol aj Intendančný kurz vo 
Viedni. Frekventanti I. ročníka boli určení do nových funkcií, súvisiacich s činnosťou inten-
dancie. F. Cramer bol už dňa 26. júla 1914 pridelený k intendancii 3. zborového veliteľstva 
v Štajerskom Hradci ako zásobovací referent.27 Tu získal prvé praktické skúsenosti z čin-
nosti intendančnej služby. V tejto funkcii zotrval až do 31. októbra 1914, keď bol odoslaný 
na front, na ruské bojisko.

Od 1. novembra 1914 až do 31. júna 1915 bol zaradený na viacerých intendančných po-
stoch, keď postupne zastával post intendančného dôstojníka pri intendancii c. a k. Etapo-
vého skupinového veliteľstva č. 7,28 ktoré bolo pričlenené k nemeckej južnej armáde gen. 
Alexandra von Linsingena.29 Neskôr bol zaradený k intendancii rakúsko-uhorského armád-
neho zboru poľného podmaršala slobodného pána Petra Hoffmanna.30 Išlo o zbor zložený 
z rakúsko-uhorských a nemeckých jednotiek, označovaný ako „Hofmann Korps“,31 ktorý 
bol nasadený na ruskom fronte a podliehal veliteľovi nemeckej južnej armády gen. von 
Linsingenovi.32

 
25 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť. 
26 Kol. autorov. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526 – 1918. Praha : Nakladatelství Elka 
Press, 2003, s. 336-337; HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska. 
IV. zväzok. 1914 – 1939. Bratislava : MO SR, 1996, s. 25. 
27 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.  
28 V  skupine c. a  k. rakúsko-uhorských vojsk, ktorá bola pod velením južnej nemeckej armády, pôvodne 
slúžilo Etapové skupinové veliteľstvo č. 7 (Etappengruppenkommando Nr. 7, E. G. K. 7), ktoré sa v máji 1915 
premenilo na Etapové skupinové veliteľstvo č. 9 a od januára 1916 na veliteľstvo divízie č. 9. In Komenda Grupy 
Etapów nr 7 i 9 / Oddział Kwatermistrzowski nr 9. Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa. https://www.
szukajwarchiwach.gov.pl/en/ze spol/-/zespol/125099. 
29 Alexander Adolf August Carl von Linsingen. In https://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&u=ht 
tps:// en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Linsingen&p rev=search 
30 Peter Freiherr von Hofmann. https://www.geocitiesarchive.org/arclc/v/e/veldes1/hofmann.geocities-archive#
31 Išlo o  XI. armádny zbor, ktorému velil GM (neskôr FmLt) Peter Hofmann v  dobe od októbra 1914 do 
februára 1917. Neskôr bol zbor reorganizovaný na XXV. armádny zbor. In http://www.austro-hungarian-army.
co.uk/comd1883.htm
32 Tamže.
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Od 1. augusta 1915 F. Cramer vykonával prvú samostatnú intendantskú funkciu, keď bol 
menovaný za prednostu intendancie veliteľstva 1. jazdeckej divízie (1. Kavallerie Truppen-
division).33 Z titulu svojej funkcie riadil činnosť intendancie divízie, hospodárskej, výstroj-
nej, proviantnej a stavebno-ubytovacej služby pri podriadených útvaroch. Musel organi-
zovať materiálne zabezpečenie divízie v komplikovaných situáciách, ktoré vznikali podľa 
aktuálnej situácie na fronte v divízii v rámci jej bojovej činnosti. Špecifikom divíznej in-
tendancie jazdeckej divízie bolo, že okrem zabezpečovania vojakov sa divízna intendancia 
musela postarať aj o značné množstvo krmiva a ďalších potrieb pre veľké množstvo koní, 
ktorými jazdecká divízia disponovala. F. Cramerovi priamo podliehal divízny hospodársky 
úrad,34 divízne poľné pekárne,35 divízne ústredné jatky,36 divízna pokladňa37 a zásobovacie 
oddiely,38 ako aj ďalšie súčasti intendancie. Okrem toho divíznemu intendantovi priamo 
podliehal aj proviantný materiál (múka, živý dobytok a iný proviantný materiál), ktorý bol 
určený na stravovanie celej divízie,39 pohyblivá zásoba divízie. 

F. Cramer so svojím podriadeným personálom sa podieľal na zabezpečovaní ubytovania 
vojsk a ustajnení koní. Jednou z dôležitých úloh divízneho intendanta bolo organizovanie 
celej zásobovacej služby v divízii, zisťovanie miestnych zdrojov, ako rozhodovanie o ich 
využití pre potreby divízie, o zhromažďovaní  a vydávaní zásob do zásobovacích staníc 
alebo do zásobovacích stredísk.40 Ako divízny intendant bol zaradený k veliteľstvu divízie  
a musel byť neustále v tesnom kontakte so štábom divízie a prednostom materiálneho odde-
lenia štábu. Bol významným a jedným z najbližších pomocníkov veliteľa divízie, nakoľko 
sa oboznamoval s plánmi veliteľa divízie, aby mu mohol podávať relevantné návrhy na 
zabezpečenie potrieb vojsk. 

Počas nasadenia na ruskom fronte bol F. Cramer dňa 5. júla 1915 povýšený do hodnosti 
stotníka (Hauptman),41 už dňa 1. septembra 1915 bol preložený do skupiny dôstojníkov in-
tendančnej služby a bola mu zamenená vojenská hodnosť stotníka za hodnosť vojenského 
úradníka, a to vojenského podintendanta. Ešte v roku 1915 bola F. Cramerovi za výbornú 
službu udelená Bronzová záslužná medaila (Signum laudis) na vojnovej stuhe.42  

Dňa 27.  augusta 1916 vstúpilo do vojny na strane dohodových mocností aj Rumunské 
kráľovstvo a zaútočilo na územie rakúsko-uhorskej monarchie v Sedmohradsku, ktoré bolo 

33 Tamže.
34 Hospodársky úrad zabezpečoval a uchovával nazhromaždené zásoby potravín, šatstva a iných výstrojných 
súčiastok, vydával ho spotrebiteľom podľa rozkazov divízneho intendanta. Mohol tiež na pokyn divízneho 
intendanta zisťovať zásoby územia, na ktorom sa divízia nachádzala, nakupovať alebo rekvirovať, zhromažďovať 
a uchovávať materiál v  improvizovaných skladištiach a vydávať ho spotrebiteľom. Ďalej odsúval nepotrebný 
materiál a  uvádzal do chodu civilné podniky vo svojom obvode, pokiaľ to bolo v  záujme vlastných vojsk.  
In  FIALA, Emil – HANÁK, Rudolf. Základy vojenských nauk.  Praha : Vědecký ústav vojenský, 1923, s. 297, 565.
35 Poľné pekárne zabezpečovali výrobu chleba pre celú divíziu. Za tým účelom mali k  dispozícii pece 
a disponovali múkou, z ktorej piekli chleba pre vojská. Tamže, s. 297. 
36 Divízne ústredné jatky mali za úlohu preberať dobytok, starostlivosť  o  divízne stádo dobytka a  vydával 
podriadeným vojskám  buď živý dobytok alebo mäso. Tamže, s. 565. 
37 Divízna pokladňa  prijímala peniaze od armádnej pokladne a vyplácala ich vojakom (žold) a stranám, napr. 
za nákup potravín, dobytka, paliva a ďalšieho materiálu. Tamže, s. 565.
38 Zásobovacie oddiely mali za úlohu prevážať zásoby potravín  a rôzny iný materiál.  
39 FIALA, Emil – HANÁK, Rudolf. Základy vojenských nauk.  Praha : Vědecký ústav vojenský, 1923, s. 563.
40 Tamže, s. 565.
41 OA Júlie Lelkešovej, rod. Cramerovej. Povyšovací dekrét c. a k. ministerstva vojny, č. j. Präs. Nr. 13451 (PVBI 
Nr. 98) z 05. 7. 1915 o povýšení Filipa Cramera na stotníka.  
42 VHÚ-VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1940, šk. 70. Veliteľstvo 1. divízie. K č. j. 40.793.Dôv./1.oddel.1940. 
Vec: Cudzie vyznamenania. Vyznamenania udelené Filipovi Cramerovi.
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súčasťou Uhorska.43 Pre c. a k. rakúsko-uhorskú armádu sa tak otvoril ďalší, rumunský 
front, s ktorým c. a k. rakúsko-uhorské vrchné velenie pôvodne nepočítalo. Preto muselo na 
nový front okamžite vrhnúť vojská, ktoré mali za úlohu zabrániť prieniku rumunskej armá-
dy na územie rakúsko-uhorskej ríše. Pre rumunský front boli vyčlenené rakúsko-uhorská  
1. armáda a nemecká 9. armáda.44 

Jednou z vyšších vojenských jednotiek, ktoré boli nasadené na rumunskom fronte v rám-
ci rakúsko-uhorskej 1. armády, bola aj 1. jazdecká divízia a s ňou aj jej divízny intendant 
F. Cramer. Tu ho čakali ďalšie náročné úlohy vyplývajúce zo špecifík rumunského frontu, 
kde rakúsko-uhorská armáda spočiatku viedla obranu proti rumunskej armáde. V rámci  
1. jazdeckej divízie zotrval až do 31. marca 1917, následne bol premiestený k veliteľstvu  
70. uhorskej zemebraneckej divízie45 ako prednosta divíznej intendancie. V tejto funkcii zo-
trval niekoľko mesiacov. Od 1. októbra 1917  bol premiestnený k intendancii 1. generálneho 
veliteľstva ako pôžitkový referent. Na rumunskom fronte zotrval až do 30. júna 1918.

Počas služby na rumunskom fronte sa F. Cramer prejavil ako vynikajúci vojak a intendant, 
ktorý dokázal zabezpečiť chod intendančnej služby aj v najkomplikovanejších situáciách. 
Za vynikajúcu službu v poli mu bol cisárom udelený rytiersky kríž Rakúskeho cisárske-
ho radu Františka Jozefa na vojnovej stuhe,46 udeľovaný počas prvej svetovej vojny pre-
dovšetkým justičným dôstojníkom, lekárom a dôstojníkom služieb.47 Dňa 28. marca 1918 
rakúsko-uhorský cisár Karol I. udelil F. Cramerovi za službu v poli cenenú Striebornú zá-
služnú medailu na vojnovej stuhe.48 V júni 1918 bola voj. podintendantovi Filipovi Cramero-
vi udelená dovolenka, počas ktorej sa stihol v Prahe oženiť so slečnou Hanou Slepičkovou, 
dcérou stavbyvedúceho Františka Slepičku z Prahy – Nuslí.49 

K 1. júlu 1918 sa F. Cramer presunul na Ukrajinu, kde bol ustanovený za prednostu inten-
dancie veliteľstva XII. armádneho zboru v Jekaterinoslavi.  

Boľševická revolúcia v novembri 1917 zvrhla v Rusku Dočasnú vládu, v Rusku vznikla 
chaotická situácia. Navyše na Ukrajine postupovali nemecké jednotky. Keď začiatkom roka 
1918 došlo prakticky k úplnému rozpadu ruského štátu, jeho armáda bola rozložená, v kra-
jine bojovali proti sebe armády súperiacich politických a nacionalistických zoskupení. Túto 
situáciu sa snažili využiť Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Osmanská ríša. Nakoniec bol pod-
písaný medzi boľševickou vládou a Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom separátny Brest-litov-
ský mier dňa 3. marca 1918.50 Nemecko a Rakúsko-Uhorsko v tej dobe prakticky ovládali 
celú Ukrajinu, Ukrajina vyhlásila nezávislosť, avšak pod kontrolou Ústredných mocností.51 
43 NOVOTNÝ, René. Sázka na správného koně. In Extra VÁLKA - 1. světová, č. 1, roč. 29,  2017, s. 6-10. 
44  Kol. autorov. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526 – 1918. Praha : Nakladatelství Elka 
Press, 2003, s. 359-360. 
45 Veliteľom 70. honvédskej pešej divízie bol od augusta 1916 do mája 1918 FML Béla Sorsich von Severin. In   
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/divcomd1.htm.
46 VHÚ-VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1940, šk. 70. Veliteľstvo 1. divízie. K č. j. 40.793.Dôv./1.oddel.1940. 
Vec: Cudzie vyznamenania. Vyznamenania udelené Filipovi Cramerovi.
47 KOLÁČNÝ, Ivan. Řády a  vyznamenaní Habsburské monarchie. Praha : Nakladatelství Elka Press, 2006, s. 
120-121. 
48 OA Júlie Lelkešovej, rod. Cramerovej. Dekrét o  udelení Striebornej záslužnej medaily na vojnovej stuhe 
podintendantovi F. Cramerovi, č. j. Präs. Nr. 10.139 z 28. 3. 1918 (PVBI Nr. 61). 
49 Svedkami boli npor. Gustáv Blahovský a kupec Viliam Kaufman. In OA Júlie Lelkešovej, rod. Cramerovej. 
Oddací list o sobáši Filipa Cramera a Hany Slepičkovej, uzatvoreného dňa 22. 6. 1918 v rímsko-katolíckom 
kostole sv. Štefana v Prahe II. 
50 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska. IV. zväzok. 1914 – 
1939. Bratislava : MO SR, 1996, s. 61. 
51 VALENT, Jaroslav. Dohoda za každú cenu. Cesta k brest-litovskému mieru. In Historická revue, č. 6, roč. 29,  
2018, s. 6-10. 
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Tie si vynútili od Ukrajiny prísľub dodávok potravín, ktorý si však nakoniec museli vy-
nútiť vojenskou silou. Rakúsko-uhorská armáda preto už dňa 24. februára 1918 prekročila 
hranice Ukrajiny. Tu bojovala  s rôznymi ozbrojenými skupinami.52 Na územie Ukrajiny sa 
postupne presúvali a obsadzovali ju predovšetkým tie rakúsko-uhorské jednotky, ktoré boli 
pôvodne nasadené na rumunskom fronte, ktorý sa tiež zrútil v dôsledku rozpadu ruského 
štátu. Na Ukrajine bola vytvorená Východná armáda (Ostarmee), ktorej velil gen. pech. 
Alfred Krauss.53 Samotná okupácia rozsiahleho územia Ukrajiny  si vyžadovala nasadenie 
veľkého množstva vojenských jednotiek.54 Tak sa aj F. Cramer dostal na územie Ukrajiny.  

F. Cramera čakali na Ukrajine nové úlohy. Intendancia Východnej armády na Ukrajine 
okrem materiálneho zabezpečenia vlastných vojsk plnila aj ďalšiu špecifickú úlohu, ktorou 
bolo organizovanie rekvirácie a odvozu z Ukrajiny, predovšetkým čo najväčšieho množstva 
obila do Rakúsko-Uhorska,55 ktoré trpelo akútnym nedostatkom potravín, osobitne obilia, ale 
aj ďalších komodít. Zhoršená situácia v zásobovaní potravinami či už obyvateľstva, tak aj 
armády, sa začala vážnejšie prejavovať už v roku 1917.56 Situácia na Ukrajine si preto vyžado-
vala schopných a skúsených vojenských intendančných úradníkov. Preto bol voj. podintendant 
F. Cramer už krátko po svadbe, dňa 9. júla 1918, odoslaný do poľa ako zborový intendant 
a krátko nato bol ustanovený za armádneho intendanta expozitúry Východnej armády, zriade-
nej v Jekaterinoslavi.57 F. Cramerovi na Ukrajine udelil cisárov zmocnenec pre Červený kríž 
Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž, a to kríž II. triedy s vojnovou dekoráciou.58

F. Cramer zotrval na Ukrajine až do skončenia prvej svetovej vojny. Po rozpade ra-
kúsko-uhorskej monarchie sa vrátil do vlasti, teraz už do novovzniknutého Československa 
(ČSR), kam dorazil až 17. novembra 1918. Vďaka svojej nemeckej národnosti mal možnosť 
opustiť ČSR a žiť v Rakúsku, no takto neučinil, rozhodol sa žiť v mladej ČSR.    

Dôstojníkom československej armády

Filip Cramer, rovnako ako množstvo ďalších dôstojníkov c. a k. rakúsko-uhorskej ar-
mády po zániku rakúsko-uhorského cisárstva, musel riešiť základné existenčné otázky, 
založil si rodinu. Po zrelej úvahe sa rozhodol, že ponúkne svoje služby dôstojníka novo-
vzniknutej ČSR. Už krátko po príchode do ČSR požiadal, podobne ako tisíce iných c. a k. 
rakúsko-uhorských dôstojníkov, o vstup do rodiacej sa čs. armády. Na základe kladného 
rozhodnutia MNO v Prahe bol prijatý do čs. armády dňa 5. decembra 1918.59 

V decembri 1918 bol František Cramer pridelený k intendancii Zemského vojenského 
veliteľstva (ZVV) pre Moravu a Sliezsko v Brne, zaradený do funkcie pôžitkového refe-

52 HORVÁTH, Jakub. Posledná vojna Rakúsko-uhorskej monarchie. Banská Bystrica : vydal Jakub Horváth, 2008, 
s. 178. 
53 Tamže, s. 178-179.
54 Na Ukrajine bolo v rámci Východnej armády nasadených až 67 peších práporov, 54 delostreleckých batérií 
a 27 polovičných jazdeckých plukov. Tamže, s. 179. 
55 Treba objektívne uviesť, že na Ukrajine dochádzalo zo strany Nemecka a Rakúsko-Uhorska k bezprecedent-
nému drancovaniu hospodárskych a priemyslových zdrojov.
56 HORVÁTH, Jakub. Posledná vojna Rakúsko-uhorskej monarchie. Banská Bystrica : vydal Jakub Horváth, 2008, 
s. 178-179; HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska. IV. zväzok. 
1914 – 1939. Bratislava : MO SR, 1996, s. 47. 
57 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť. 
58 VHÚ-VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1940, šk. 70. Veliteľstvo 1. divízie. K č. j. 40.793.Dôv./1.oddel.1940. 
Vec: Cudzie vyznamenania. Vyznamenania udelené Filipovi Cramerovi.
59 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.
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renta.60 Keďže do čs. armády nebol prevzatý systém rakúsko-uhorských hodností, bola mu 
dňom 15. január 1919 jeho pôvodná hodnosť zamenená za hodnosť stotníka intendančnej 
služby.61 U ZVV Brno v januári 1919 zložil vojenskú prísahu ČSR.62  

Rok 1919 bol pre F. Cramera mimoriadne náročný nielen po pracovnej stránke, ale aj po 
zdravotnej stránke. K slovu sa hlásilo vysilenie a oslabenie organizmu z útrap v prvej sve-
tovej vojne. V januári 1919 F. Cramer ochorel na mimoriadne nebezpečnú chorobu, španiel-
sku chrípku, na ktorú zomrelo niekoľko miliónov ľudí.63 V lete 1919 opätovne ochorel na 
chudokrvnosť, prejavila sa aj jeho prepracovanosť, z dôvodu čoho mu musela byť udelená 
mesačná dovolenka.64

Pri intendancii ZVV v Brne sa so svojimi schopnosťami a skúsenosťami mimoriadne 
osvedčil, plne sa zapojil do organizácie čs. armády na poli intendančného zabezpečenia ar-
mády. Za jeho prínos v činnosti intendancie ZVV v Brne mu bolo v decembri 1919 udelené 
pochvalné uznanie veliteľa ZVV pre Moravu a Sliezsko.65       

Dňom 12. novembra 1919 bol prevelený na Slovensko a ustanovený za prednostu inten-
dancie veliteľstva 4. pešej divízie v Košiciach, neskôr v rámci reorganizácie od 1. janu-
ára 1920 prečíslovanej na 11. divíziu.66 F. Cramer bol na Slovensko zaradený iba dočasne, 
pričom sa v službe plne aklimatizoval a osvedčil. Preto MNO rozhodlo, že bude trvalo 
premiestnený k ZVV pre Slovensko.67 Od 1. februára 1921 bol premiestnený na opačnú 
stranu Slovenska, do Bratislavy, kde bol ustanovený do funkcie ubytovacieho referenta na 
zásobovacom a ubytovacom referáte Intendancie ZVV v Bratislave.68 Dňa 15. marca 1921 
bolo F. Cramerovi udelené v poradí už  druhé pochvalné uznanie v čs. armáde za výborné 
plnenie služobných úloh, a to veliteľom 11. divízie gen. V. hodnostnej triedy Jindřichom Ha-
nákom.69 F. Cramer bol ku dňu 2. decembra 1921 povýšený do hodnosti štábneho kapitána 
intendantstva.70 

Náročnosť služby F. Cramera na Slovensku bola umocnená skutočnosťou, že bol v núte-
nej odlúčenosti od manželky. Naopak, rok 1922 vyznel pre F. Cramera v pozitívnom duchu 
predovšetkým z dôvodu, že sa mu narodil syn Viliam Jozef Filip, čo nakoniec popohnalo 
Vojenskú správu a našla rodine F. Cramera  núdzový byt v Pezinku, kde rodina bývala až do 
roku 1924, keď sa presťahovala do štátneho obytného domu v Bratislave.71 

Keďže v dôsledku prvej svetovej vojny F. Cramer nemohol absolvovať druhý ročník in-
tendantského kurzu vo Viedni, musel si formálne doplniť svoje vojenské odborné vzdela-
nie. Preto  7. októbra 1922 absolvoval doplňovaciu skúšku pre dôstojníkov intendancie 

60  Tamže.
61 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.
62 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis F. Cramera. Záznamový list F. Cramera  č. 3 za obdobie od 1. 10. 1920 do 
30. 9. 1921.  
63 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. Výkaz F. Cramera zo 7. 6. 1921.  
64  Tamže.
65  Tamže.
66 FIDLER, Jiří – SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky Československé 1920 – 1938.  Praha : 
Libri, 2006, s. 304. 
67 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.
68 Tamže.
69 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.
70 Tamže.
71 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. Osobný list F. Cramera z 3. 12. 1934.
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v Intendantskej škole v Prahe s veľmi dobrým prospechom.72 Na základe absolvovania 
skúšky mu bolo  uznané  absolvovanie Intendančnej školy. Následne bol F. Cramen ku dňu 
1. novembra 1922 zaradený do skupiny dôstojníkov intendantstva. O niekoľko mesiacov 
nato, dňa 28. júna 1923, bol povýšený do hodnosti majora intendantstva s poradím od 1. 
januára 1916. F. Cramer bol v dvadsiatych rokoch 20. storočia vždy hodnotený stupňom 
kvalifikácie „veľmi dobrý“. V dvadsiatych rokoch 20. storočia boli  každoročné hodnotenia 
F. Cramera iba pozitívne, bol hodnotený ako pevný, tak trochu vznetlivý, temperamentný 
a húževnatý charakter, veľmi dobrý a spoľahlivý charakter, veľmi zručný a samostatne 
pracujúci intendant.73

Dňom 28. februára 1929 došlo v služobnom zaradení F. Cramera k zásadnej zmene, keď 
bol premiestnený k Intendancii ZVV v Košiciach, najprv ako koncipient vo veciach uby-
tovacích74 a od 1. januára 1930 do 30. septembra 1932 bol zaradený do funkcie prednostu 
1. skupiny intendancie ZVV v Košiciach, ktorú taktiež vykonával na veľmi dobrej úrovni. 

Na to, aby mohol byť F. Cramer povýšený do hodnosti podplukovníka, musel podľa čs. 
služobných predpisov absolvovať zvláštnu skúšku pred skúšobnou komisiou na Vojenskej 
intendatskej škole v Prahe.75 Na záver skúšky bol z dodnes neznámych dôvodov skúšobnou 
komisiou nepriaznivo ohodnotený, iba ako „menej spôsobilý pre službu podplukovníka in-
tendantstva“. Tento záver skúšobnej komisie priam odporoval Cramerovej dovtedajšej slu-
žobnej činnosti, veľkým skúsenostiam z intendančnej služby, schopnostiam a rozsiahlym 
teoretickým znalostiam. Záver komisie bol nepochopiteľný, nakoľko vďaka služobnému 
zaradeniu v prvej svetovej vojne F. Cramer patril k absolútne najskúsenejším dôstojníkom 
intendantstva, mal mimoriadne rozsiahle znalosti služobných odborných predpisov, bol 
vždy hodnotený stupňom kvalifikácie „veľmi dobrý“ a ako veľmi schopný dôstojník inten-
dantstva. Záver komisie napovedá, že počas skúšky zrejme došlo k vážnemu rozporu v ná-
zoroch skúšaného a skúšajúcich. Nie je možné vylúčiť, že v hodnotení bolo vzaté do úvahy 
ako negatívum účasť F. Cramera v prvej svetovej vojny, keď vykonával funkcie divízneho 
a zborového prednostu intendancie. 

Na základe negatívneho hodnotenia zo skúšky bol v v roku 1932 hodnotený iba stup-
ňom kvalifikácie „dobrý“ napriek tomu, že priamy nadriadený ho hodnotil vždy stupňom 
kvalifikácie „veľmi dobrý“.76 Uvedená situácia sa zopakovala aj v roku 1934,77 pričom 
v roku 1935 už bol F. Cramer hodnotený stupňom kvalifikácie „veľmi dobrý“.78 Negatívne 
hodnotenie F. Cramera zo skúšky z roku 1932 sa mimoriadne negatívne odzrkadlilo na 
jeho ďalšom služobnom zaradení. V roku 1933 bol ustanovený už iba do nižšej funkcie 
koncipienta vo veciach pôžitkových a odevných a od 1. novembra 1933 do funkcie konci-
pienta vo veciach ubytovacích,79 do ktorých boli ustanovovaní zásadne iba čerství absol-
venti Intendantskej školy.    

V roku 1935 došlo u F. Cramera  k zvratu negatívneho vývoja v jeho služobnej kariére. 
72  VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera.
73 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. Vložky k čistopisu kvalifikačnej listiny za roky 1923 až 1930.
74 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, II. časť.
75 Vojenská Intendantská škola v Prahe vznikla 20. 9. 1920 s pôvodným názvom Intendantská škola na základe 
výnosu MNO č. j. 445.805-osob.1920. K 1. 12. 1923  bola premenovaná na Vojenskú intendantskú školu. In  
FIDLER, Jiří – SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky Československé 1920 – 1938.  Praha : Libri, 
2006, s. 298. 
76 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. Vložka k čistopisu kvalifikačnej listiny za rok 1933.
77 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. Vložka k čistopisu kvalifikačnej listiny za rok 1934.  
78 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. Vložka k čistopisu kvalifikačnej listiny za rok 1935.  
79 Tamže.
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Zúčastnil sa záverečného vojenského cvičenia, realizovaného v rámci ZVV v Košiciach, 
kde bol počas cvičenia určený ako prednosta intendancie 11. divízie. Tu ukázal napl-
no svoje skutočné schopnosti. Úlohy na neho kladené počas cvičenia dokázal splniť na 
výbornej úrovni. Veliteľ 11. divízie, prednosta intendancie ZVV v Košiciach a zemský 
veliteľ v Košiciach F. Cramera hodnotil tak, že „ .... osvedčil sa v každom ohľade výborne, 
.... svojimi schopnosťami, skúsenosťami, činorodosťou a samostatnosťou prispel značnou 
mierou k úspešnému riešeniu otázky zásobovania u 11. divízie .... osvedčil sa po odbornej 
stránke veľmi dobre .... jeho opatrenia, ktoré učinil, svedčili o znalostiach a bohatých skú-
senostiach praktického, obozretného a predvídavého intendanta .... osvedčil sa prakticky 
ako veľmi spôsobilý prednosta intend. služby divízie .....“.80 Za rok 1936 bol F. Cramer hod-
notený ako „ .... iniciatívny .... duševne čulý, pamäť výborná, má silne vyvinutú schopnosť 
k logickému uvažovaniu .... pre poľnú službu, tak aj administratívnu službu, zvlášť potom 
v ubytovacej agende, ovláda predpisy dokonale .... má dobrý vplyv na podriadených, .... je 
schopný viesť všetky referáty intendancie u vyšších veliteľstiev ako v miery, tak aj vo voj-
ne .... jeho schopnosti a prax zaručujú, že aj vyššie funkcie bude zastávať ku všetkej spo-
kojnosti.“ Bol hodnotený stupňom kvalifikácie „veľmi dobrý“.81  Jeho kvalitné splnenie 
úloh počas cvičenia malo zásadný vplyv na jeho povýšenie. Došlo k prehodnoteniu jeho 
spôsobilosti na povýšenie na podplukovníka, do ktorej bol povýšený k 1. januáru 1937.82

V dôsledku zhoršenia medzinárodnej situácie v Európe a nástupu nacizmu v Nemec-
ku v roku 1935 došlo v čs. armáde k zásadnej reorganizácii. V októbri 1935 sa začala 
reorganizácia mierovej armády, došlo k zvýšeniu počtov armády, zvýšil sa objem finanč-
ných prostriedkov, vynakladaných na obranu štátu, bolo potrebné vytvoriť nové útvary 
a veliteľstvá, vyzbrojiť a vystrojiť ich, zavádzať modernú výzbroj a vojenskú techniku. 
V rámci reorganizácie bolo okrem iného dňom 15. októbra 1935 zriadených sedem veliteľ-
stiev armádnych zborov, ktorých veliteľstvá začali vykonávať plnú veliteľskú a správnu 
právomoc, ako aj oblastnú právomoc od 1. januára 1937,83  reorganizácia peších divízií 
bola dokončená k 1. januáru 1938.84 Zásadné organizačné zmeny sa týkali aj intendanč-
ného zabezpečenia útvarov a veliteľstiev. Týkali sa aj F. Cramera, ktorý bol dňom 30. 
novembra 1936 premiestnený od intendancie ZVV v Košiciach k intendancii veliteľstva 
VI. zboru v Košiciach, kde až do 2. novembra 1938 vykonával funkciu prednostu ubyto-
vacej skupiny stavebného riaditeľstva VI. zboru,85 ktoré vzniklo v rámci reorganizácie čs. 
armády ako vojenský úrad stavebnej služby dňom 1. januára 1937, namiesto Krajinského 
vojenského stavebného riaditeľstva v Košiciach.86 Riaditeľstvu podliehala Stavebná správa 

80 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. ZVV Košice, č. j. 5113 Taj.-V/2.od./org.-35 zo 16. 9. 1935. 
Vec: Hodnotenie činnosti mjr. In. F. Cramera zo záverečného cvičenia, vypracovanom veliteľom 11. divízie, 
prednostom intendancie ZVVV v Košiciach a zemským vojenským veliteľom v Košiciach.  
81 VHÚ-VÚA Praha. Kvalifikačná listina F. Cramera, II. časť, za rok 1936.  
82 VHÚ-VÚA Praha. Kvalifikačná listina F. Cramera, II. časť, vložka za rok 1938. Rubrika: g) zmeny a doplnky 
časti I.  
83 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska. IV. zväzok. 1914 

– 1939. Bratislava : MO SR, 1996, s. 190-191; MINAŘÍK, Pavel. Reorganizace armády ve 2. polovině 30. let 
a vytvoření operační sestavy vojsk po vyhlášení mobilizace. In Sborník vojenské akademie v Brně, řada C-D, 
1999, č. 2, s. 65-90. http://armada.vojenstvi.cz/predvalecna/mobilizace/1.htm
84 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska. IV. zväzok. 1914 – 
1939. Bratislava : MO SR, 1996, s. 191-192. 
85 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť. 
86 Stavebné riaditeľstvo VI. zboru bolo odborne podriadené štvrtému (stavebnému) oddeleniu štvrtého odboru 
MNO. Jeho súčasťou bolo riaditeľstvo s kanceláriou. Stavebnému riaditeľstvu VI. Zboru podliehala Stavebná 
správa v Užhorode. In FIDLER, Jiří – SLUKA Václav. Encyklopedie branné moci Republiky Československé 1920 

– 1938.  Praha : Libri, 2006, s. 592; HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny 
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v Užhorode.87 F. Cramera čakali nové úlohy, spojené s činnosťou stavebnej služby, ktorej 
primárnou úlohou bolo zabezpečovanie, spravovanie a udržiavanie vojenských pozemkov 
a stavieb a ich vnútorného zariadenia. Stavebná služba mala za úlohu tiež stavať a opravovať 
objekty, riešila aj náročnú úlohu ubytovania vojsk.88 F. Cramer túto funkciu ďalej vykonával 
až do rozpadu ČSR dňa 14. marca 1939. V služobnom hodnotení za rok 1936 prednosta in-
tendancie veliteľstva VI. zboru hodnotil F. Cramera  ako schopného, bystrého a pracovitého, 
schopného výkonu služby aj vo vyšších jednotkách.89

Dňom 1. januára 1937 bol povýšený rozhodnutím vlády ČSR zo dňa 18. decembra 1936 
do hodnosti podplukovníka intendantstva.90 

F. Cramer sa v čase od 20. mája 1938 do 22. júna 1938 zúčastnil čiastočnej mobilizácie 
čs. armády, v rámci ktorej boli povolaný najmladší ročník záložníkov a ďalší vybraní špe-
cialisti.91 Po skončení čiastočnej mobilizácie sa život v čs. armáde nakrátko zdanlivo vrátil 
do normálneho režimu, no zakrátko v dôsledku zvyšujúceho sa napätia, podporovaného 
nacistickým Nemeckom, došlo k situácii, keď v dôsledku množiacich sa ozbrojených útokov 
ordnerov, príslušníkov nemeckej menšiny v českom pohraničí, musela byť vyhlásená dňa 
23. septembra 1938 všeobecná mobilizácia.92 F. Cramer sa napriek svojej nemeckej národ-
nosti prejavil ako spoľahlivý čs. dôstojník, stojaci na pozícii lojálneho občana ČSR.       

Počas mobilizácie čs. armády v roku 1938 bol včlenený k veliteľstvu zborovej oblasti VI 
(VSO VI.), ktoré sídlilo v budove KVV v Košiciach. VSO VI. bolo zriadené 29. mája 1938 
v rámci mobilizácie čs. armády, velil mu plk. pech. Arnošt Hrbenský. Priamym nadriade-
ným F. Cramera sa stal plk. int. v. v. Jaroslav Štěpánek, prednosta intendancie VSO VI.93 
Samotná mobilizácia čs. armády sa skončila dňa 5. októbra 1938, následne sa začala de-
mobilizácia armády.94 VSO VI. bolo zrušené až v rámci II. etapy demobilizácie čs. armády 
dňom 11. októbra 1938.

Následne sa pplk. int. F. Cramer vrátil do svojej pôvodnej funkcie  prednostu ubytova-
cej skupiny stavebného riaditeľstva VI. zboru. Jeho pozitívny vzťah k Československu je 
zjavný zo skutočnosti, že ako dôstojník nemeckej národnosti mohol na základe vládneho 
nariadenia využiť právo vystúpiť z čs. armády.95 Túto možnosť nevyužil napriek masívnej 
propagande nacistického Nemecka, zamiereného na čs. občanov nemeckej národnosti. Zo-
stal verný ČSR a čs. armáde.  

Po vynútenom odstúpení južných hraníc Slovenska Maďarsku na základe Viedenskej ar-
bitráže došlo aj k odovzdaniu Košíc Maďarsku, ktoré boli sídlom veliteľstva a útvarov VI. 
zboru. Z toho dôvodu bolo veliteľstvo VI. zboru premiestnené do Spišskej Novej Vsi. 

Slovenska. IV. zväzok. 1914 – 1939. Bratislava : MO SR, 1996, s. 214. 
87 Tamže, s. 593.
88 Tamže, s. 592.
89 VHÚ-VÚA Praha. Kvalifikačná listina F. Cramera, II. časť, vložka za rok 1937.  
90 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera.
91 ŠRÁMEK, Pavel. Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932 – 1939. Praha : Mladá fronta, 
2008, s. 82. 
92 Tamže, s. 83-85.
93 MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel. Průvodce po mobilizované čs. branné moci v době mnichovské krize na 
území Slovenska  a Podkarpatské Rusi. In Vojenská história, č. 2, roč. 4, 2000, č. 2, s. 105. 
94 ŠRÁMEK, Pavel. Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932 – 1939. Praha : Mladá fronta, 
2008, s. 88. 
95 Vládne nariadenie č. 217/1938 Sb. z. a  n. o  prepustení československých štátnych občanov nemeckej 
národnosti z vojenskej služby.
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Preto sa musel sťahovať z Košíc aj  F. Cramer so svojou rodinou. Pri sťahovaní rodina 
F. Cramera utrpela značné hmotné škody, musela sa vysťahovať urýchlene, prakticky si 
nemohla zobrať väčšinu rozmernejšieho majetku, nábytok a iné vybavenie domácnosti.96 Po 
príchode do Spišskej Novej Vsi žila rodina v núdzovom bývaní.97 Toto obdobie vyžadovalo 
od F. Cramera a jeho podriadených mimoriadne úsilie, nakoľko bolo potrebné zabezpečiť 
presuny vojsk a ich ubytovanie v nových ubytovacích priestoroch. Aj túto úlohu sa nakoniec 
podarilo splniť, aj keď nemohli byť vojskám zabezpečené také kvalitné ubytovacie pomery,  
aké mali pred rokom 1938. 

Príslušníkom slovenskej brannej moci

Pplk. int. Filip Cramer sa rozpadom ČSR dňa 14. marca 1939 automaticky stal štátnym 
príslušníkom Protektorátu Čechy a Morava. Keďže s rodinou dlhodobo žil na Slovensku, 
rodina si vytvorila pozitívny vzťah k Slovensku, naviac syn Viliam absolvoval slovenské 
školy. F. Cramer preto stál pred mimoriadne ťažkým rozhodnutím. V prípade, ak by sa 
s rodinou vysťahoval do Protektorátu Čechy a Morava, mohol ako etnický Nemec požia-
dať o prijatie do Wehrmachtu, kde by mu v prípade priaznivého vybavenia žiadosti bola 
priznaná jeho v čs. armáde dosiahnutá najvyššia vojenská hodnosť. V opačnom prípade 
by ho čakalo civilné zamestnanie v približne podobnej profesii, v akej slúžil v čs. armáde. 
Na druhej strane mal možnosť požiadať o prijatie do slovenskej armády.  

Odchodom absolútnej väčšiny dôstojníkov z povolania pochádzajúcich z Čiech a Mora-
vy do Protektorátu Čechy y Morava98 sa dramaticky skomplikovala situácia v novozria-
denej slovenskej brannej moci. Slovenská branná moc mala od svojho vzniku kritický 
nedostatok dôstojníkov z povolania všetkých hodnostných stupňov a všetkých druhov 
zbraní a služieb.99 Minister NO pplk. gšt. Ferdinand Čatloš si naplno uvedomoval daný 
problém, a preto vyzval dôstojníkov a rotmajstrov, pochádzajúcich z českých krajín, aby 
zostali slúžiť v slovenskej armáde.100 

Najkomplikovanejšia situácia bola na východe Slovenska. Veliteľstvu VI. zboru v Spiš-
skej Novej Vsi, ktorému velil pplk. gšt. Augustín Malár, podliehali: 11. divízia s veli-
teľstvom v Spišskej Novej Vsi (veliteľ mjr. pech. Pavol Kuna), 17. divízia s veliteľstvom 
v Prešove (veliteľ mjr. pech. Michal Širica101) a časti 12. divízie, pôvodne s veliteľstvom 
v Užhorode, ktorým sa podarilo ustúpiť zo Zakarpatskej Ukrajiny na Slovensko.102 Ve-
liteľstvu zboru a všetkým jeho podriadeným veliteľstvám, útvarom a jednotkám alar-
96 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis F. Cramera. Osobný list F. Cramera zo 16. 1. 1943.
97 Tamže.
98 BYSTRICKÝ, Jozef. K niektorým  súvislostiam vzniku a počiatkov výstavby armády Slovenského štátu. In 
BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Michal a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické 
reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010, s. 494-499. 
99 SEGEŠ, Vladimír – DANGL, Vojtech – ČAPLOVIČ, Miloslav – BYSTRICKÝ, Jozef – ŠTAIGL, Jan – 
ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich. Vojenské dejiny Slovenska a  Slovákov. Bratislava : Perfekt, 2015,  
s. 276-277; BYSTRICKÝ, Jozef. K niektorým  súvislostiam vzniku a počiatkov výstavby armády Slovenského 
štátu. In BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Michal a  kol. Rozbitie alebo rozpad? 
Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010, s. 495-498; CSÉFALVAY, František a kol. 
Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 
22.  
100 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 22; LACKO, Martin (ed.). Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej 
armády. Bratislava : ÚPN, 2010, s. 22-25. 
101 KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava : Perfekt a ÚPN, 
2016, s.  37. 
102 LACKO, Martin (ed.). Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Bratislava : ÚPN, 2010, s. 42. 
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mujúco chýbali dôstojníci, pričom východ Slovenska bol najviac ohrozený maďarskou 
agresiou.103      

Na základe výzvy nového veliteľa VI. zboru pplk. gšt. Augustína Malára sa prihlásilo do 
služby v slovenskej armáde iba šestnásť dôstojníkov českej alebo nemeckej národnosti, me-
dzi nimi aj pplk. int. F. Cramer. Ostatní opustili Slovensko. Tak sa podarilo vytvoriť aspoň 
kostru veliteľstva VI. zboru, ktorú tvorilo asi dvadsať dôstojníkov, rotmajstrov a civilných 
zamestnancov.104   

Pplk. int. F. Cramer sa po prijatí ponuky na vstup do slovenskej armády stal jediným 
intendančným dôstojníkom v rámci VI. zboru, no napriek tomu naďalej zostal vo svojej 
pôvodnej funkcii. Jeho prijatím sa zvýšil počet dôstojníkov intendancie, ktorých bolo stá-
le katastrofálne málo.105 Situácia sa zhoršila tým, že v priebehu niekoľkých mesiacov od 
vzniku slovenskej brannej moci mjr. int. Mrázek a mjr. int. František Lev slovenskú armádu 
opustili a vrátili sa do Protektorátu Čechy a Morava.

Zaradenie F. Cramera do slovenskej brannej moci malo byť pôvodne iba  dočasné, no 
neskôr získal aj s rodinou slovenské štátne občianstvo a trvalo sa usadil na Slovensku. Jeho 
postoj k Slovensku bol bezpochyby motivovaný aj skutočnosťou, že jeho syn Viliam vy-
rastal v slovenskom prostredí a študoval na slovenských školách,106 rodina si k Slovensku 
vytvorila citové puto, mala tu priateľov. Sám F. Cramer slúžil na Slovensku dvadsať rokov. 
Jeho syn Viliam študoval na školách s vyučovacím jazykom slovenským, vrátane gymná-
zia107 napriek tomu, že na Slovensku existovali počas medzivojnovej ČSR viaceré gymnáziá 
s vyučovacím jazykom nemeckým. Postoj F. Cramera k Slovensku bol dlhodobo nemenný, 
už v roku 1934 v osobnom liste F. Cramera, adresovanom  Vojenskej správe, žiadal, aby 
mohol zostať s rodinou na Slovensku.108 

MNO vyhovelo žiadosti F. Cramera o prijatie do slovenskej armády a s účinnosťou od 15. 
marca 1939 bol dočasne prijatý slovenskej brannej moci a ustanovený za stavebného riadite-
ľa VI. zboru v Spišskej Novej Vsi.109 Tu musel riešiť nahromadené problémy. V marci 1939 
bola v rámci slovenskej armády na východe Slovenska najmenej konsolidovaná situácia. 
F. Cramer musel s minimálnym počtom odborného personálu zabezpečovať mimoriadne 
komplikovanú situáciu v ubytovaní vojsk VI. zboru, ktorého časť jednotiek, dislokova-
ných v rámci 12. divízie na Podkarpatskej Rusi, musela po rozpade ČSR pred maďarskou 
armádou, obsadzujúcou Podkarpatskú Rus, ustúpiť na Slovensko. Bolo potrebné zároveň 
zabezpečiť, opraviť, resp. vybudovať nové priestory pre mierové ubytovanie vojsk, sklady 
techniky a pod. Zároveň bolo potrebné  riešiť mimoriadne komplikovanú situáciu v oblasti 
výstavby vojenských objektov. Práve v obvode VI. zboru sa riešili mnohé vojenské stavby 

103 BYSTRICKÝ, Jozef. K niektorým  súvislostiam vzniku a počiatkov výstavby armády Slovenského štátu. In 
BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Michal a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické 
reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010, s. 494-500. 
104 LACKO, Martin (ed.). Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Bratislava : ÚPN, 2010, s. 25. 
105 Ku dňu 5. mája 1939 mala slovenská armáda k dispozícii iba jediného dôstojníka intendantstva slovenskej 
národnosti kpt. int. Vojtecha Danieloviča a ďalší, kpt. del. Ladislav Kasl, bol frekventantom čs. Vysokej školy 
intendantskej v Prahe. Ďalšími dôstojníkmi intendancie boli mjr. int. Ján Mrázek, mjr. int. Vojtech Baumann, 
mjr. int. František Lev a  mjr. int. František Skřepek,  ktorí taktiež pochádzali z  českých zemí a  boli zväčša 
nemeckej národnosti. In KOZOLKA, Jaroslav. Slovenská intendantská škola 1939/1940. In Vojenská história, č. 
4, roč. 17, 2013, s. 99-100 VHÚ-VHA Bratislava, f. HVV dôv. 1039, šk. 10. MNO-HVV, č. j. 79 Dôv/1.org.1939 
z 5. 5. 1939. Vec: Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov k útvarom a ústavom. Príloha č. 1. Pridelenie dôstojníkov, 
s. 15.  
106 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. Osobný list Filipa Cramera z 3. 12. 1934.
107 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. Osobný list Filipa Cramera z 3. 12. 1934.
108 Tamže.
109 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.
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a realizované investície rôzneho druhu, rozostavené ešte počas existencie ČSR, bolo potreb-
né vyvlastňovať pozemky a iné úlohy.110 

Napriek tomu, že ako najvhodnejšie a logické bolo ustanoviť do funkcie prednostu in-
tendancie VI. zboru pplk. int. F. Cramera, veliteľ zboru do funkcie prednostu intendancie 
ustanovil českého dôstojníka v nižšej hodnosti, ktorý navše nebol dôstojníkom intendanč-
nej služby (nebol absolventom intendančnej školy), štábneho kapitána hospodárskej služby, 
ruského legionára Františka Zajíca,111 ktorý bol dovtedy hospodárom telegrafného práporu 
4 v Prešove.112 

Pred intendanciou VI. zboru pritom stáli významné výzvy. Bolo potrebné evakuovať dôs-
tojníkov a rotmajstrov s rodinami a mužstvo českej národnosti, ako aj vojakov prezenčnej 
služby českej národnosti do Protektorátu Čechy a Morava, odoslať Rusínov na Zakarpat-
skú Ukrajinu, ktorú čerstvo okupovalo  Maďarsko, ako aj  likvidovať po administratívnej 
a materiálnej stránke zvyšky 12. divízie, ktorá ustúpila z  Karpatskej Ukrajiny (pôvodne 
Podkarpatská Rus).113 Okrem toho musela intendancia VI. zboru zabezpečovať chod zbo-
ru po intendančnej stránke, osobitne po stránke stavebno-ubytovacej, hospodárskej, mate- 
riálnej a proviantnej. Pre akútny nedostatok kvalifikovaného personálu hospodárskej služby 
hrozilo, že sa vojenské útvary hospodársky zrútia.114 

Naviac okrem komplikovanej situácie v organizácii a riadení slovenskej brannej moci, 
niekoľko dní po vzniku Slovenského štátu, dňa 23. marca 1939 horthyovské Maďarsko so 
súhlasom nacistického Nemecka na východe krajiny vojensky napadlo Slovensko. Ozbroje-
ný konflikt trval tri dni, do 25. marca 1939, a to práve v obvode VI. zboru, ktorému velil pplk. 
gšt. A. Malár.115 Maďarsko sa touto agresiou snažilo získať ďalšie územie na úkor Slovenska, 
čo sa mu nakoniec aj podarilo, aj keď nie v takom rozsahu, s akým počítalo.116 Počas agresie 
maďarskej armády sa pplk. int.  F. Cramer zúčastnil plnenia mimoriadnych opatrení.117 Na 
škodu veci neboli  v dostatočnej miere využité jeho bohaté teoretické vedomosti a praktické 
skúsenosti intendanta. Marcové udalosti na východe Slovenska boli poznamenané vysokou 
mierou improvizácie, čo sa týkalo aj intendančného zabezpečenia bojových skupín nasade-
ných do obrany územia Slovenska. Neskôr bola F. Cramerovi    udelená „Pamätná medaila 
za obranu Slovenska v marci 1939“.118 

 Pplk. int. F. Cramer zotrval vo funkcii stavebného riaditeľa VI. zboru iba dva mesiace. 
V máji 1939 v rámci zásadnej reorganizácie slovenskej armády bol ustanovený do funkcie 

110 VHÚ-VHA Bratislava, f. 55, šk. 59. Príspevok intendančnej a  stavebnej správy k  expozé pána ministra 
– predsedníctvu vlády, predložený prednostom intendačnej služby MNO mjr. int. Vojtechom Baumanom 
(dokument je nedatovaný, bez spisovej značky).  
111  LACKO, Martin (ed.). Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Bratislava : ÚPN, 2010, s. 42. 
112 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Františka Zajíca, I. časť.; CSÉFALVAY, František a kol. 
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava : VHÚ, 2013., s. 271-272.    
113  LACKO, Martin (ed.). Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Bratislava : ÚPN, 2010, s. 26.
114 Tamže.
115 František Zajíc bol absolventom  kurzu pre výchovu dôstojníkov správnej služby v  r. 1925 a  kurzu pre 
hospodárov  vojskových telies v r. 1937. V čs. armáde vykonával viaceré funkcie v rámci hospodárskej služby, 
a to najprv od 1. 8. 1924 do 28. 2. 1925 absolvoval prax pri hospodárskej správe pešieho pluku 28 v Prahe, od 1. 
3. 1925 do 14. 2. 1928 bol hospodárom I. práporu a následne príslušníka hospodárskej správy pešieho puku 14 
v Prešove. Od 15. 2. 1928 až do rozpadu ČSR bol hospodárom telegrafného práporu 4 v Prešove. In  VHÚ-VÚA 
Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina Františka Zajíca, I. časť. Kmeňový list Františka Zajíca. 
116  CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 11-18.  
117 VHÚ-VÚA Praha. Zbierka KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.
118 Tamže; Rozkaz veliteľa 3. divízie č. 30/1940.
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prednostu intendancie Vyššieho veliteľstva 1 v Trenčíne.119 Za veliteľa VV 1 bol od 17. mája 
1939 ustanovený gen. II. tr. Anton Pulanich, náčelníka štábu kpt. gšt. Ladislav Lavotha. 
Pred F. Cramerom stála náročná úloha v podobe zabezpečenia vytvorenia intendančnej 
služby v rámci VV 1, ktoré vzniklo zlúčením viacerých vyšších veliteľstiev.120 Reorganizá-
cia kládla mimoriadne nároky tiež na intendanciu. Bolo potrebné zabezpečiť presuny jed-
notiek a ich materiálu rôzneho druhu, ďalej zabezpečiť ich ubytovanie v nových priestoroch, 
sústrediť materiál všetkého druhu z viacerých divíznych a zborového skladu, zaviesť novú 
administratívnu evidenciu. F. Cramer mal pritom k dispozícii iba niekoľko kvalifikovaných 
dôstojníkov a rotmajstrov hospodárskej služby a proviantníctva, ktorí však boli skoro všetci 
zaradení v útvaroch podriadených VV 1.121 Napriek všetkým problémom sa podarilo pri                               
VV 1 po intendančnej stránke úspešne konsolidovať situáciu, jednotky a útvary sa podarilo 
v plnej miere vystrojiť, ubytovať, zabezpečiť pre ne peňažné náležitosti a stravovanie. 

Od začiatku sa budovali aj mobilizačné zásoby materiálu všetkého druhu. VV 1 bola 
v komplikovanej situácii z dôvodu, že značnú časť západoslovenského územia122 už dňa  
15. marca 1939 obsadil  Wehrmacht.123 Táto situácia prinášala problémy, ktorými sa musela 
zaoberať aj intendancia VV 1, nakoľko nemecká strana si nárokovala obsah niekoľkých 
skladov intendančného materiálu. Nemecká strana bez súhlasu slovenskej armády odvážala  
za hranice najmä výzbroj, výstroj, vojenské zásoby a materiál najmä zo skladov v Novom 
Meste nad Váhom a v Trenčíne, pričom tento materiál patril slovenskej armáde (v hodnote 
asi 1,5 mld. korún). Slovenskej armáde trvalo niekoľko mesiacov, pokým získala celkový 
prehľad o ukradnutom vojenskom materiále.124 Nemecká strana za skonfiškovaný materiál 
nikdy slovenskej strane neposkytla adekvátnu náhradu.125   

Situácia sa postupne vo VV 1 konsolidovala, útvary a jednotky boli dopĺňané vojakmi, 
boli vystrojené a vyzbrojené, bolo zabezpečené ubytovanie a ďalší materiál. Významný 
podiel na konsolidácii  VV 1 mala práve jeho intendancia na čele s pplk. int. F. Cramerom. 

V ťažení proti Poľsku a v krátkom období mieru (1939 – 1941) 

Nacistické Nemecko získaním Protektorátu Čechy a Morava sa v rozpínaní nezastavilo, 
ešte v roku 1939 plánovalo napadnúť a vojensky poraziť Poľsko, ktoré malo byť neskôr 
využité ako nástupný priestor pre útok na ZSSR. Do tejto vojny Nemecko zatiahlo aj Slo-
venskú republiku, šikovne propagandisticky využijúc skutočnosť, že Poľsko si koncom roka 

119 VV 1 v Trenčíne podliehali pešie pluky 4 a 5, delostrelecký pluk 1, jazdecká koruhva 1, vozatajská eskadróna 
1, telegrafný prápor III, automobilový oddiel 1, ženijná rota 1, letka 10, proviantný sklad 1, zbrojnica 1 
a muničný sklad, vojenská. nemocnica 1. In CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 
1939-1945. Bratislava : Magnet Press Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 18-19. 
120 VV 1 vznikla v rámci reorganizácie slovenskej armády zlúčením V. zboru (s veliteľstvom v Trenčíne) a 15. 
divízie. In VHÚ-VHA Bratislava, f. 55, šk. 59. Veliteľstvo 1. divízie, príloha k č. j. 40.601/dôv. 3. odd. 1940. Vec: 
Výpis z kroniky veliteľstva 1. divízie. 
121 VHÚ-VHA Bratislava, f. HVV dôv. 1039, šk. 10. MNO-HVV, č. j. 79 Dôv/1.org.1939 z  5. 5. 1939. Vec: 
Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov k útvarom a ústavom. Príloha č. 1. Pridelenie dôstojníkov. s. 15-17, 19.   
122 Jednotky Wehrmachu kontrolovali vojenské posádky v Pezinku, Modre, Malackách, Plaveckom Podhradí, 
na Tureckom vrchu, v Senici, Nemšovej, Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Žiline a inde. 
123 HRADSKÁ, Katarína – KAMENEC, Ivan a kol. autorov. Slovensko v 20. storočí. Slovenská republika 1939 – 
1945. Bratislava : VEDA, 2015., s. 306-308; LACKO, Martin. Slovenská republika 1939-1945. Bratislava : Perfekt 
a.s. a  ÚPN, 2008, s. 36-37; KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v  druhej svetovej vojne slovom a  obrazom. 
Bratislava : Perfekt a ÚPN, 2016, s 39-40.  124 HRADSKÁ, Katarína – KAMENEC, Ivan a kol. autorov. Slovensko v 20. storočí. Slovenská republika 1939 – 
1945. Bratislava : VEDA, 2015, s. 307. 
125 KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava : Perfekt a ÚPN, 
2016, s.  41. 
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1938 vynútilo od ČSR, využijúc jeho oslabenie ČSR v dôsledku Mníchovskej dohody, vydať 
časti územia susediaceho s Poľskom, medzi inými aj slovenské územie na Orave a Javorinu. 
Slovenská armáda mala zaútočiť na Poľsko spolu s nemeckými jednotkami, pričom mala 
obsadiť pôvodné slovenské územie. 

Na základe slovensko-nemeckej dohody sa začala už 26. augusta 1939 mobilizácia slo-
venskej armády,126 pričom slovenské jednotky mali byť pripravené na útok na Poľsko dňa  
1. septembra 1939. Slovenská armáda bola nasadená východne od nemeckej 14. armády 
a mala brániť slovensko-poľské hranice.127 Veliteľstvu slovenskej Poľnej armády („Berno-
lák“) v Spišskej Novej Vsi, následne premenovanom na Slovenské armádne veliteľstvo, pod-
liehali tri pešie divízie, veliteľom Poľnej armády bol minister národnej obrany gen. I. tr. F. 
Čatloš.128 V rámci VV 1 bola vytvorená poľná 1. pešia divízia s krycím názvom „Jánošík“, 
jej veliteľom bol veliteľ VV 1 gen. II. tr. Anton Pulanich, náčelníkom štábu mjr. gšt. Ladislav 
Lavotha.129 Pplk. int. Filip Cramer počas ťaženia zastával funkciu prednostu intendancie  
1. divízie.130 Intendancia VV 1 musela v rámci mobilizácie vystrojiť mobilizovaných voja-
kov, materiálne zabezpečiť mobilizované vojská, zabezpečiť ich stravovanie, ubytovanie 
a ďalšie potreby. Intendancii VV 1, na čele s F. Cramerom sa tieto úlohy podarilo splniť na-
priek ťažkostiam, vyplývajúcim z nedostatočného počtu personálu. Ďalšie fáza, ktorá kládla 
mimoriadne nároky na intendanciu, bol presun 1. divízie na východ Slovenska, do priestoru 
nasadenia a následné rozvinutie divízie. Intendancii 1. divízie činilo najväčšie problémy 
ubytovanie vojsk, ktoré bolo sťažené prítomnosťou veľkého množstva nemeckého vojska.131    

Jednotky 1. divízie po zahájení vojny ako prvé zo slovenských jednotiek prekročili sloven-
sko-poľské hranice  dňa 1. septembra 1939, prekročili hranice v smere Ždiar – Javorina.132 
Jednotky divízie postupovali z priestoru Spišskej Belej na Javorinu a Nowy Targ. Postupo-
vali pozdĺž Dunajca na Nowy Targ aj 2. septembra 1939, prakticky nepriateľom nerušené, 
jednotkám sa podarilo dosiahnuť Javorinu.133 Slovenské jednotky sa po vniknutí do poľské-
ho vnútrozemia dňa 11. septembra 1939 zastavili na čiare Zakopané – Nowy Targ – Nowy 
Sącz – Jasło – Krosno – Sanok – Lesko – Cisna.134 

Divízna intendancia na čele s F. Cramerom plnila svoje úlohy v neľahkých podmienkach, 
mala nedostatok intendančného a iného materiálu. Najväčším problémom bolo zabezpečo-
vanie stravovania útvarov a ich doplnkov pre nedostatok poľných kuchýň a dopravných pro-
striedkov.135  Divíznej intendancii „Jánošíka“ na čele s plk. int. F. Cramerom sa počas celého 

126  KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava : Perfekt a ÚPN, 
2016, s. 62.   
127  CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 40-43. 
128 Tamže, s. 44.; BAKA, Igor. Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : VHÚ, 2006, s. 
85-87.   
129 VHÚ-VHA Bratislava, f. MNO dôverné 1939, šk. 96. Denník veliteľstva Jánošík (II. odd.); BAKA, Igor. 
Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : VHÚ, 2006, s. 87. 
130 LACKO, Martin (ed.). Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách Slovenskej armády. 
Bratislava : ÚPN, 2007, s. 95. 
131 VHÚ-VHA Bratislava, f. „55“, šk. 59. Veliteľstvo 1. divízie, k č. j. 40.601/dôv.3.odd.1940. Výpis z kroniky 
veliteľstva 1. divízie od 14. 3. 1939 do 31. 12. 1939, s. 4-5.
132 VHÚ-VHA Bratislava, f. MNO dôverné 1939, šk. 96. Denník veliteľstva Jánošík (II. odd.).
133  Tamže; BAKA, Igor. Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : VHÚ, 2006, s. 88-90.  
134  KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava : Perfekt a ÚPN, 
2016, s. 64.  
135 VHÚ-VHA Bratislava, f. MNO dôverné 1939, šk. 96. Denník veliteľstva Jánošík (II. odd.).
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ťaženia napriek rôznym problémom nakoniec darilo zabezpečovať divíziu po materiálnej, 
výstrojnej a proviantnej stránke na dobrej úrovni.

Dňa 7. októbra 1939 sa veliteľstvo divízie vrátilo do Trenčína, spolu s ním sa postupne 
presunuli do mierových posádok aj jednotky a útvary divízie.136 

Za ťaženie proti Poľsku bol F. Cramer v marci 1940 vyznamenaný „Pamätnou medai-
lou“137 a vyznamenaním „Za hrdinstvo“ III. st.138 

Dňa 15. októbru 1939 došlo k premenovaniu „Vyššieho veliteľstva 1“ na „Veliteľstvo  
1. divízie“.139 

V období po návrate divízie z ťaženia do Trenčína prebiehal život divízie mierovým tem-
pom, vykonával sa výcvik. Služobná činnosť F. Cramera vo funkcii divízneho intendanta 
bola hodnotená za rok 1939 vysoko pozitívne. Vo funkcii prednostu intendancie ho veliteľ 
divízie hodnotil ako dôstojníka „.... s veľmi dobrými schopnosťami pre výchovu podriade-
ných, hlavne v intendančnej službe .... funkciu prednostu intendanta vykonával veľmi dobre 
.... upotrebiteľný ako prednosta intendancie vyššieho veliteľstva .... pre funkciu prednostu 
správneho odboru HVV spôsobilý .... zúčastnil sa ťaženia v septembri 1939 proti Poľsku 
a osvedčil sa“.140

Na začiatku roka 1940 mu ako bývalému dôstojníkovi rakúsko-uhorskej armády boli 
udelené zahraničné pamätné medaily. Bulharské MNO  mu udelilo „Vojnovú spomienko-
vú medailu na červenej stuhe“, maďarské MNO „Vojnovú spomienkovú medailu s mečmi 
a prilbou“.141 Taktiež mu bol udelený Rad Nemeckej orlice.142 Rozhodnutím prezidenta SR 
zo dňa 30. marca 1940 bol Filip Cramer s účinnosťou od 1. januára 1940 povýšený do hod-
nosti plukovníka intendantstva.143 

F. Cramer sa významným spôsobom zapojil do výstavby vojenského školstva slovenskej 
brannej moci. Napriek tomu, že bol služobne zaradený v Trenčíne, ho prednosta Intendancie 
MNO plk. int. Vojtech Baumann144 prizval na  prípravy na zriadenie Vysokej vojennej školy 
v Bratislave, na zriadenie jeho oddelenia „B“ – intendantstva, ktoré malo vychovávať budú-
cich intendančných dôstojníkov. Po zriadení Vysokej vojennej školy (VVŠ) v Bratislave dňa 
15. februára 1940145 sa plk. int. Filip Cramer stal riadnym profesorom katedry intendantstva 
jeho I. kurzu VVŠ, ktorý trval v rokoch 1940 až 1942.146 Prednášal predovšetkým predmet 
intendančná služba. Neskôr vo funkcii veliteľa oddelenia „B“ - intendatstva VVŠ vystriedal 

136 VHÚ-VHA Bratislava, f. „55“, šk. 59. Veliteľstvo 1. divízie, k č. j. 40.601/dôv.3.odd.1940. Výpis z kroniky 
veliteľstva 1. divízie od 14. 3. 1939 do 31. 12. 1939, s. 3.
137 Pamätná medaila bola F. Cramerovi udelená zvláštnym rozkazom veliteľa 1. divízie č. 2/1940. In  VHÚ-VÚA 
Praha, Zbierka KmL a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.
138 VHÚ-VÚA Praha, Zbierka KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera; VHÚ-VÚA Praha, Zbierka KmL 
a KvL. Kvalifikačná listina Filipa Cramera, I. časť.
139 LACKO, Martin (ed.). Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách Slovenskej armády. 
Bratislava : ÚPN, 2007, s. 98. 
140 VHÚ-VÚA Praha, Osobný spis Filipa Cramera. Kvalifikačná listina F. Cramera, časť II., vložka z roku 1939.
141 Tamže.
142 F. Cramerovi bol udelený Záslužný rad Nemeckej orlice II. tr. In VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový 
list Filipa Cramera.
143 Osobný vestník MNO, roč. II, č. 4, z 10. 4. 1940, s. 23. 
144 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava : VHÚ, 2013, s. 18.  
145 VHÚ-VHA  Bratislava,  f.  MNO  dôverné  I.,  1940,  šk.  52.  MNO,  č.  j.  151.442  Dôv./3.výcv.1940 z 31. 1. 
1940. Vec: Vysoká vojenná škola – zriadenie.
146 Tamže. 
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jeho prvého veliteľa plk. int. Vojtecha Baumanna.147 Okrem prednáškovej činnosti bol aj 
členom skúšobných komisií na priebežných a záverečných skúškach frekventantov VVŠ.148 
F. Cramer sa významne podieľal aj na vzniku a fungovaní Školy na výchovu dôstojníkovo 
hospodárskej služby v zálohe, ktorá bola zriadená krátko po vzniku slovenskej brannej moci 
v Bratislave, neskôr bola premiestnená do Trenčína.149 Jej úlohou bolo vyškoliť budúcich 
dôstojníkov hospodárskej služby v zálohe, ktorých bol nedostatok.150 Podieľal sa na príprave 
vyučovacích osnov, prednášal spolu s pplk. int. Vojtechom Danielovičom, neskôr aj s mjr. 
int. Jánom Snopkom, zúčastňoval sa dôstojníckych odborných skúšok ašpirantov školy.   

F. Cramerovi sa v roku 1940 podarilo vyriešiť aj otázku štátneho občianstva, keď na zá-
klade jeho žiadosti mu bolo dňa 11. septembra 1940 podľa ústavného zákona č. 255/1940 Sl. z. 
udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky a získal domovskú príslušnosť v Trenčíne.151 

V októbri 1940 došlo k ďalšej rozsiahlej reorganizácii slovenskej brannej moci. V rámci 
ktorej bolo zrušené Hlavné vojenské veliteľstvo, dovtedy fungujúce pri MNO a boli vytvo-
rené dve nové vyššie vojenské veliteľstvá, a to Veliteľstvo pozemného vojska (VPV) v Ban-
skej Bystrici  a Veliteľstvo vzdušných zbraní (VVZ) v Trenčíne. Zároveň sa znížil počet 
divíznych oblastí z troch na dve,  bola zriadená Vojenská správa a na jej čelo bol ustanovený 
gen. II. tr. A. Pulanich.152 Prednostom intendancie VPV sa stal služobne najstarší a najskú-
senejší intendant slovenskej armády plk. int. Filip Cramer, ktorý bol zároveň dňom 30. sep-
tembra 1940 premiestnený k VPV v Banskej Bystrici. Pri príležitosti odchodu z Trenčína F. 
Cramer obdržal pochvalné uznanie.153   

Na VPV musel F. Cramer zreorganizovať pôvodnú divíznu intendanciu (intendancia 
VDO 2) na intendanciu VPV, ktorá bola medzičlánkom medzi nadriadenou intendanciou 
MNO  a podriadenými divíznymi intendanciami.   

Počas služobného zaradenia v Banskej Bystrici sa F. Cramer spolu s rodinou presťahovali 
do Banskej Bystrice, kde spolu žili až do roku 1941. 

F. Cramer vykonával funkciu prednostu intendancie VPV v Banskej Bystrici až do  
4. mája 1941, keď bol náhle dňa 5. mája 1941 za nepredvídaných okolností premiestnený 
do Bratislavy a ustanovený do vyššej funkcie. Veliteľ pozemného vojska gen. I. Alexander 
Čunderlík sa s plk. int. F. Cramerom rozlúčil pochvalným uznaním, v ktorom ohodnotil 
jeho prínos slovami „.... za jeho nadpriemerne vynikajúce služby, ktoré preukázal vo funkcii 
prednostu intendancie Veliteľstva pozemného vojska“.154  

147 KOZOLKA, Jaroslav. Vysoká vojenná škola 1940-1942 I. časť. In Vojenská história, č. 3, roč. 19,  2015, s. 91. 
148 KOZOLKA, Jaroslav. Vysoká vojenná škola 1940-1942 II. časť. In Vojenská história, č. 4, roč. 19,  2015, s. 75. 
149 ŠIMUNIČ, Pavel. Vojenské školstvo na Slovensku v  rokoch 1939 – 1944. In Vojenské obzory. Teoretický 
časopis „H“, 1996, roč. 3, č. 1, s. 89; KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v  druhej svetovej vojne slovom 
a obrazom. Bratislava : Perfekt a ÚPN, 2016, s. 80.    
150 Úlohou hospodárskej služby bolo zabezpečovanie  vyšších veliteľstiev, vojenských telies a vojenských úradov 
finančnými prostriedkami na všetky potreby a  prostriedky na stravovanie, odievanie,  ubytovanie, liečenie 
a čiastočne aj na vystrojení a vyzbrojení vojsk.
151 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny 
Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 106.  
152 BAKA, Igor. Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 – október 1940). In PEKÁR, Martin (zost.). 
Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Zv. 6. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 
Filozofická fakulta; Universum, 2007, s. 225. 
153 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. Veliteľstvo 1. divízie, č. j. 54.383 Dôv.1.odd.1940 zo 4. 10. 
1940. Vec: Pochvalné uznanie. 
154 VHÚ-VÚA Praha. Osobný spis Filipa Cramera. VPV, č. j. 19.392 Dôv./adjut.-s-1941 zo 26. 5. 1941. Vec: 
Pochvalné uznanie.
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Po skončení  druhej svetovej vojny bol F. Cramer obviňovaný, že bol aktívnym členom 
organizácie vojenských vyslúžilcov nemeckej národnosti, účastníkov prvej svetovej voj-
ny, Deutscher Kriegerbunde (DKB),155 ktorá bola pridruženou organizáciou Deutsche Partei 
(DP) na Slovensku, no netvorila integrálnu súčasť DP.156 Tieto obvinenia F. Cramera však 
neboli pravdivé. Aj keď bol  jej sympatizantom, nevyvíjal v nej žiadnu politickú činnosť. 
Z jeho strany išlo skôr o reminiscenciu na jeho službu v c. a k. rakúsko-uhorskej armáde 
a svojej účasti v prvej svetovej vojne, na ktorú bol patrične hrdý a ktorú prakticky nemo-
hol verejne prezentovať počas existencie 1. ČSR, nakoľko bol dôstojníkom z povolania čs. 
armády, v ktorej boli potláčané akékoľvek, čo i len náznaky pozitívnej prezentácie c. a k. 
rakúsko-uhorskej armády.      

Najvyšším intendantom slovenskej brannej moci a účasť na ťažení proti ZSSR 

Dňa 4. mája 1941 náhle umrel prednosta Intendancie MNO plk. int. Vojtech Baumann.157 
Bolo potrebné ho urýchlene nahradiť novým prednostom. Minister NO mal pred sebou 
možnosť výberu z viacerých vyšších dôstojníkov intendancie, no jeho voľba padla na plk. 
int. F. Cramera, ktorý sa za pomerne krátky čas slovenskej brannej moci prejavil ako mi-
moriadne schopný, skúsený a rozhľadený intendant. Preto ho už dňa 5. mája 1941 minister 
NO menoval do funkcie najvyššieho armádneho intendančného funkcionára, za prednostu 
Intendancie MNO.158 

F. Cramer z titulu tejto funkcie v ďalších rokoch existencie slovenskej brannej moci zá-
sadným spôsobom ovplyvňoval ďalší vývoj nielen samotnej intendančnej služby v armáde, 
ale aj chod a zabezpečenie slovenskej armády ako takej. Pokiaľ ako prednosta Intendancie 
VPV iba odborne riadil podriadené orgány intendancie v oblasti intendančného zabezpeče-
nia vyšších veliteľstiev a útvarov, po menovaní do funkcie prednostu Intendancie MNO sa 
dramaticky rozšíril okruh jeho činnosti a zodpovednosti. Podieľal sa nielen na intendanč-
nom zabezpečení vojsk a ústavov slovenskej brannej moci, ale sa aj významne podieľal na 
plánovaní rozvoja celej slovenskej brannej moci, jeho činnosť zasahovala aj do hospodár-
skeho života SR vo vzťahu k slovenskej brannej moci, zásadne sa spolu s podriadenými in-
tendantmi podieľal na príprave rozpočtu MNO. Plk. int. F. Cramera čakali už od prvých dní 
výkonu novej funkcie náročné úlohy, ktoré zrejme pri nástupe do funkcie nepredpokladal. 

Predovšetkým išlo o účasť Slovenska vo vojne proti ZSSR a z toho vyplývajúce konzek-
vencie pre armádnu intendanciu. Nacistické Nemecko plánovalo útok na ZSSR s názvom 

„Operácia Barbarossa“. Nemecko síce pôvodne neplánovalo do invázie zapojiť aj Slovensko, 
no na zapojení do vojny mali záujem domáci najvyšší slovenskí štátny a vojenskí predstavi-
telia.159 Minister NO gen. I. tr. F. Čatloš už 2. mája 1941 žiadal nemeckého vojenského atašé, 
aby v Berlíne predniesol slovenskú žiadosť o zapojenie slovenskej armády do ťaženia v prí-

155 O  účasti F. Cramera na podujatiach DKB podal správu pre ŠtB Leopold Unzeiting. Na druhej strane F. 
Cramera vôbec nehodnotil ako prívrženca nacizmu a spolupracovníka nemeckých bezpečnostných orgánov, 
ako to bolo napr. v prípade plk. gšt.  R. Pilfouska a iných dôstojníkov nemeckej národnosti.  In A ÚPN Bratislava, 
KS ZNB S-ŠtB Bratislava, Fond starých písomností, a. č. S-6838. Správa Leopolda Unzeitinga z TNP Ilava z 15. 6. 
1949 „Poznatky z doby tzv. Slovenského štátu o osobách, ktoré sa stýkali s Nemeckou stranou („DP“) a prípadne 
s  policajnou zložkou („SD“) a  ktoré sú, či aspoň by mohli byť v  podozrení z  nadmernej, resp. dobrovoľnej 
spolupráce s nemeckými nacistickými okupantmi, prípadne tiež z udavačstva“, s. 4-5. 
156 SCHVARC, Michal. Vývoj a zmeny organizačnej štruktúry Deutsche Partei 1938-1945. In Historický časopis, 
roč. 54, č. 3, 2006, s. 480, 498. 
157 Slovenské vojsko, roč. 2, č. 10, 1941 z 15. 5. 1941. Za plukovníkom Baumannom, s. 154. 
158  VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera.
159 BAKA, Igor – CSEFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol. Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895-
1972). Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s VHÚ Bratislava, 2011, s. 129-130. 
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pade, ak tak učiní aj Maďarsko.160 Po tom, ako nacistické Nemecko vyhlásilo dňa 22. júna 
19941 vojnu ZSSR, na túto situáciu reagoval minister NO vyhlásením vojnový stav a naria-
dil vytvoriť z motorizovaných a obrnených jednotiek Rýchlu skupinu (RS), za ktorej veliteľa 
bol ustanovený plk. gšt. Rudolf Pilfousek.161 Tá bola nasadená do ťaženia proti ZSSR ako 
prvá slovenská jednotka. Neskôr, dňa 7. júla 1941 bola reorganizovaná na Rýchlu brigádu 
(RB).162 Následne bola na Slovensku nariadená skrytá (oficiálne nevyhlásená) mobilizácia, 
ktorá prebiehala až do 5. júla 1941.163 Plk. int. Filip Cramer ako prednosta intendancie na 
MNO niesol zodpovednosť za materiálne zabezpečenie príprav slovenskej brannej moci na 
útok proti ZSSR. Intendancia MNO najprv musela najprv materiálne zabezpečiť RS, ná-
sledne bolo potrebné materiálne vybaviť zriaďovanú Armádnu skupinu (AS). Bolo potrebné 
zabezpečiť výstroj, výzbroj, stravu, pohonné hmoty a ďalší materiál, ale aj odborný tylový 
personál pre AS. Na prípravách a samotnej mobilizácii po intendančnej stránke sa význam-
ne podieľal aj prednosta Intendancie MNO plk. int. F. Cramer s príslušníkmi Intendancie 
MNO.

AS bola vytvorená dňa 30. júna 1941, na jej čelo sa postavil minister NO gen. I. tr. F. Čat-
loš, pričom bola vo veľkosti armádneho zboru.164 Za prednostu intendancie veliteľstva bol 
ustanovený F. Cramer,165 ktorému minister NO plne dôveroval. AS sa po ukončení mobilizá-
cie a sformovaní jej jednotiek a veliteľstiev  následne v dňoch 1. až 3. júla 1941 presunula do 
priestoru Sanok – Lesko – Chyrow, pričom mala vtedy k dispozícii až 50 689 vojakov.166 Do 
priamych bojov sa AS nezapojila okrem jej pešieho pluku 5, ktorý bol spolu s nemeckými 
jednotkami 3. a 4. júla 1941 nasadený na dobytie pohraničných bunkrov pri meste Lesko. 
Následne sa AS sústredila v oblasti Dobromiľ – Chyrow – Staryj Sambor.167 V dňoch 8. až 
10. júla 1941 bola AS sústredená v oblasti Ľvov – Drogobyč. Dlhé presuny AS kládli na 
intendačnú službu veľké nároky. AS od 11. júla 1941 podliehala nemeckému veliteľstvu 
tylového priestoru 103. Mala plniť len druhoradé úlohy. Jej úlohou bolo zabezpečiť určené 
územie a vyčistiť ho od zvyškov Červenej armády (ČA), slovenskí vojaci museli plniť stráž-
ne úlohy, značiť cesty a osady, obnovovať zničené mosty, stavať telegrafné stĺpy, opravovať 
cesty a železničné trate a pod.168 Táto situácia nebola v súlade s predstavami ministra NO 
a veliteľa AS pre gen. I. tr. F. Čatloša a vedenia štátu.

160 KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava : Perfekt a ÚPN, 
2016, s.  90-93.  
161 KOZOLKA, Jaroslav. Vojak štyroch armád plukovník generálneho štábu Rudolf Pilfousek. In Vojenská 
história, č. 1, roč. 22,  2018, s. 130-131. 
162 Tamže, s. 93; MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažní proti Sovietskemu zväzu (1941-1944) I. V operácii 
BARBAROSSA. Banská Bystrica : DALI-BB, 2007, s. 61-65, 86. 
163 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 79; MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažní proti Sovietskemu zväzu 
(1941-1944) I. V operácii BARBAROSSA. Banská Bystrica : DALI-BB, 2007, s. 53-54.  
164 Súčasťou AS bolo veliteľstvo AS, 1. divízia (veliteľ plk. del. Jozef Turanec) a 2. divízia (veliteľ plk. gšt. Augustín 
Malár) a armádne jednotky (delostrelecké pluky 11 a 12, spojovací prápor 11 a ďalšie jednotky). In CSÉFALVAY, 
František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press Slovakia, Slovakia 
a VHÚ Bratislava, 2008, s. 79; MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažní proti Sovietskemu zväzu (1941-1944) 
I. V operácii BARBAROSSA. Banská Bystrica : DALI-BB, 2007, s. 138-144.  
165 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera.
166 KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava : Perfekt a ÚPN, 
2016, s. 96. 
167 Tamže, s. 96-99. 
168 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 83. 
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Gen. I. tr. F. Čatloš po rokovaniach s nemeckou stranou pristúpil k rozsiahlej reorganizácii 
AS, na základe jeho rozkazu z 25. júla 1941 boli 1. a 2. divízia  reorganizované na Rýchlu di-
víziu (RD) a Zaisťovaciu divíziu (ZD). Vojaci, ktorí neboli zaradení do zreorganizovaných 
jednotiek AS, boli odoslaní na Slovensko. Zároveň došlo dňa 12. augusta 1941 k zrušeniu 
veliteľstva AS a jej podriadené divízie boli podriadené novozriadenému veliteľstvu Poľného 
zboru, za veliteľa ktorého bol ustanovený gen. II. tr. Anton Pulanich.169 Dňom 20. septembra 
1941 sa veliteľstvo Poľného zboru pretransformovalo na Spojovací štáb slovenskej poľnej 
armády a veliteľstvá RD a ZD získali samostatnosť.170        

Filip Cramer sa po reorganizácii AS dňa 3. septembra 1941 vrátil na Slovensko, kde ďalej 
vykonával svoju pôvodnú funkciu prednostu Intendancie MNO. V poli sa opätovne osved-
čil, veliteľ AV ho hodnotil „ako šéf intendancie v poli sa osvedčil dosť dobre, väčšie int. 
nedostatky u jednotiek v poli neboli“.171 Ešte počas nasadenia F. Cramera v poli v ZSSR 
mu prezident SR vydal súhlas prijať a nosiť nemecký Záslužný rad nemeckého orla II. tr.172  
Neskôr mu bol udelený za účasť na poľnom ťažení proti ZSSR Pamätný odznak „Za ťaženie 
proti ZSSR“ II. stupňa.173

F. Cramer sa po návrate z poľa ako prednosta Intendancie MNO nevyhnutne stal jed-
ným z najbližších spolupracovníkov ministra NO gen. I. tr. F. Čatloša, s ktorým minister 
riešil dôležité otázky týkajúce sa intendančného zabezpečenia armády. Intendancia MNO 
plnila dôležité úlohy v oblasti finančného zabezpečenia armády, podieľala sa na príprave 
každoročného rozpočtu MNO, pripravovala podklady a opatrenia na financovanie vyšších 
veliteľstiev, vojenských telies a vojenských úradov, osobitne tých, ktoré boli zriaďované ako 
nové inštitúcie. Podieľala sa aj na príprave a realizácii rôznych medzinárodných zmlúv, na 
ktorých sa podieľalo MNO. F. Cramer bol ako prednosta Intendancie MNO pravidelne čle-
nom delegácií MNO, ktoré sa zúčastňovali rokovaní s nemeckou, rumunskou a chorvátskou 
stranou ohľadom nákupu alebo predaja vojenského a iného materiálu, ako napr. predaja 
súkna a zbraní pre potreby chorvátskej armády a v roku 1944 dodávku koní z Chorvátska na 
Slovensko pre slovenskú armádu ako vyrovnanie dlhu.174 Intendancia MNO musela „posvä-
tiť“ prakticky všetky pohyby materiálu a vojsk slovenskej brannej moci, ktorých financova-
nie a logistiku zabezpečovala. Intendancia MNO pravidelne musela viesť rokovania a kon-
zultácie s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR), Komitétom hospodárskych ministrov, 
zriadenom v roku 1939, ktorej členom bol zástupca MNO,175 ako aj s Najvyšším úradom pre 
zásobovanie, zriadenom v roku 1942,176 či už pri príprave každoročných štátnych rozpočtov 
a rozpočtu MNO. Osobitnú úlohu plnila Intendancia MNO predovšetkým v rámci spoluprá-
ce s MH SR, a to predovšetkým po vstupe Slovenska do vojny proti ZSSR, keď Slovensko 
muselo prejsť na systém vojnového hospodárstva. Minister NO spolu s okruhom odbor-
níkov, medzi nimi aj s F. Cramerom, museli akútne riešiť otázku zvýšených finančných 
169 MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažní proti Sovietskemu zväzu (1941-1944) I. V operácii BARBAROSSA. 
Banská Bystrica : DALI-BB, 2007, s. 184-185. 
170 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 83. 
171 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kvalifikačná listina vojnová Filipa Cramera.
172 Tamže.
173 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera.
174 MIČKO, Peter. Obchodné aktivity Slovenskej republiky (1939-1945) s Nezávislým chorvátskym štátom. In 
Acta Historica Neosoliensia, č. 17. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici BELIANUM, 2014, 
s. 69, 75. 
175 MIČKO, Peter. Hospodárska politika Slovenského štátu. (Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 
1938-1945). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku (Towarzystwo Słowaków w Polsce – Kraków), 2014, s. 59. 
176 Tamže, s. 60-61.
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a materiálnych (potraviny, oblečenie a obuv, pohonné hmoty a pod.) potrieb pre armádne 
jednotky, ktoré boli nasadené na fronte.177 Okrem toho MNO muselo tiež financovať pobyt 
nemeckej armády na Slovensku.178   

F. Cramer si vyslúžil hodnotenie ako korektný a schopný dôstojník, ktorý pri plnení slu-
žobných úloh vždy obhajoval iba slovenské záujmy.               

Po tom, čo v roku 1942 boli v rámci MNO organizačné zmeny,  došlo k administratív-
nemu rozdeleniu veliteľstva armády a vojenskej správy. Intendancia MNO (ako III/14) s jej 
prednostom plk. int. F. Cramerom podliehali šéfovi Vojenskej správy (VS).179 Intendancia 
MNO vykonávala intendančnú službu v rozsahu správnej právomoci a pôsobnosti ministra 
NO, bola zároveň konečnou inštanciou vo veciach intendančne-správnych. F. Cramer ako 
prednosta Intendancie MNO bol priamo zodpovedný za chod intendančnej služby v celej 
armáde ministrovi MNO cez šéfa VS. Medzi hlavné úlohy Intendancie MNO patrilo spra-
vovanie chodu intendančnej služby všetkých vojenských a pracovných jednotiek, ústavov 
a vojenských hospodárskych majetkov. Zabezpečovala pre tieto zložky potrebný intendanč-
ný materiál, ale aj intendančný a hospodársky personál, organizovala a riadila výcvik a ško-
lenia špecialistov hospodárskej služby a dohliadala na doplňovanie radov intendančných 
dôstojníkov absolventmi VVŠ. F. Cramerovi v rámci Intendancie MNO priamo podliehali 
jej viaceré oddelenia. Tieto zabezpečovali jednotlivé oblasti činnosti intendančnej služby. 
Intendancia MNO zabezpečovala veci mobilizačné, organizačné a osobné,180  náležitostné,181 
ako aj veci materiálne,182 právno-komerčné183 a ubytovacie.184 Disponovala aj pomocným 
úradom. Intendancii MNO po odbornej stránke podliehali Intendancie VPV, VVZ, VBV 
a PSb-NO. Intendancie VDO 1 a VDO 2 boli v odborných veciach podriadené Intendancii 
VPV.

177 MIČKO, Peter. Hospodárska politika Slovenského štátu. (Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 
1938-1945). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku (Towarzystwo Słowaków w Polsce – Kraków), 2014, s. 57.   
178 MIČKO, Peter – HALLON, Ľudovít a kol. Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1945. 
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku (Towarzystwo Słowaków w Polsce – Kraków), 2015, s. 332-332. 
179 CHREŇOVÁ, Júlia. Štruktúra ústredných orgánov na Slovensku v rokoch 1939-1945 (Prehľad). Bratislava : 
Archívna správa MV SSR, 1977, s. 141-143.
180 Činnosť Intendancie MNO bola v  rámci mobilizačnej, organizačnej a  osobnej oblasti zameraná na 
riešenie mobilizačných vecí intendančnej a hospodárskej správy, činnosť zameraná na výživu armády za vojny, 
spoluprácu na prípravách mobilizácie priemyslu, na všetky osobné veci dôstojníkov intendantstva, vojenských 
gážistov hospodárskej správy (aktívnych, záložných a vo výslužbe), na evidenciu a  štatistiku intendančného 
a  hospodárskeho personálu, na všetky organizačné veci Intendančnej a  Hospodárskej správy, na výcvik, 
školenie a doplňovanie dôstojníkov intendancie.
181 Do činnosti náležitostného oddelenia Intendancie MNO patrila problematika náležitostí a ich  vybavovania, 
veci súvisiace so služobnými platmi, určovanie poplatkov, rozhodovanie vo veciach náhrady škôd, vybavovanie 
všetkých hospodárskych vecí, daní, poplatkov, súčinnosť pri úprave predpisov, týkajúcich sa hospodársko-
správnych vecí, v tarifných a komerčných otázkach železničnej dopravy, vecné spracovávanie osnov zákonov 
a vládnych nariadení, ako aj vypracovávanie predpisov vo veciach vojenského zaopatrenia, rozhodovanie vo 
veciach zaopatrenia vojenských gážistov, priznávanie invalidného zaopatrenia a ďalšie veci.  
182 Do kompetencie Intendancie MNO v  materiálnej oblasti patrili všetky veci súvisiace so zásobovaním 
armády proviantom a krmivom, zaisťovanie paliva, kuriva, určovanie ich náležitostí, veci jedální, stravovanie, 
veci vojenských zátiší, organizačné, technické a  správne veci ústavov proviantnej služby, poľný proviantný 
výstroj, technická správa vecí poľného a lesného hospodárstva, zaisťovanie odevu a výstroja a ďalšie úlohy.  
183 V  právno-komerčnej oblasti bola činnosť Intendancie MNO zameraná na všetky obchodné záväzky, 
kúpne a predajné zmluvy po obchodnej a  právnej stránke, všetky súkromnoprávne záväzky po právnej 
stránke a príprava príslušného materiálu na započítanie a vedenie sporov pre finančnú prokuratúru.   
184 Do kompetencie činnosti Intendancie MNO v oblasti ubytovacej patrili veci ubytovania vojsk po stránke 
vojensko-administratívnej, platenie náhrad za ubytovanie v poli, problematika ubytovania vojenských gážistov 
a civilných zamestnancov VS, rozhodovanie pri škodách spôsobených ubytovaním vojsk, starostlivosť o erárne, 
najaté a iné nehnuteľnosti, súčinnosť so stavebníctvom MNO a PSb – zememeračskou skupinou, pri kúpach 
a predajoch  nehnuteľností, vydávanie noriem pre vojenskú ubytovaciu službu a iné. 
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Plk. int. F. Cramer bol za svoju účasť pri príprave dohôd a zabezpečovaní dodávok vojen-
ského materiálu pre chorvátsku Domobranu v r. 1943 vyznamenaný chorvátskym Radom 
koruny kráľa Zvonimíra I. tr. s mečmi.185

F. Cramer sa tiež naďalej plne venoval vojenskému školstvu, osobitne školám, ktoré za-
bezpečovali výchovu dôstojníkov intendančnej a hospodárskej služby (správy). V apríli 
1942 bol ako najskúsenejší intendant a prednosta Intendancie MNO opätovne ustanovený 
ako dozor nad oddelením „B“ (int.) VVŠ v rámci II. kurzu, ktorý prebiehal v rokoch 1942 

– 1943.186 Naďalej tiež dohliadal na výchovu budúcich dôstojníkov hospodárskej služby v zá-
lohe, ktorá prebiehala v Trenčíne.

Podľa povojnových spomienok samotného F. Čatloša, v ktorých sa snažil alibisticky 
očistiť od kolaborantskej minulosti a dištancovať sa od dôstojníkov nemeckej národnosti, 
z ktorých väčšina bola nacistického zmýšľania, uvádzal, že sa mu nemecká strana snažila 
vnútiť povýšenie viacerých dôstojníkov slovenskej armády nemeckej národnosti do gene-
rálskej hodnosti. Medzi nich zaradil plk. gšt. R. Pilfouska, plk. del. Qudia Dotzauera, plk. 
just. JUDr. Fridricha Wirtha, ako aj samotného plk. int. F. Cramera. Podľa vlastných slov 
odmietol súhlasiť s ich povýšením a všetkých následne mal odstrániť zo slovenskej armády 
tak, že ich ponúkol maršalovi Keitlovi pre službu v nemeckej armáde. Zvyšných dôstojní-
kov, ktorých si nemecká strana nevzala do Waffen-SS, Čatloš podľa vlastných slov prepustil 
z armády.187 Túto očistu slovenskej armády vysvetľoval snahou zbaviť sa nemeckého dozoru 
a uvoľnením si rúk pre prípravu ozbrojeného vystúpenia.188 F. Čatloš tak v spomienkach 
zaradil do jedného šíku obdivovateľov a pomocníkov nacizmu ako plk. gšt. R. Pilfouska, 
pplk. spoj. K. Wildnera a ďalších s dôstojníkmi, ako to bolo v prípade  F. Cramera, ktorí 
síce boli nemeckej národnosti, ale neboli nacistického zmýšľania, boli nesporným prínosom 
pre slovenskú armádu, išlo o lojálnych dôstojníkov. Neseriózne sa vo svojich spomienkach 
F. Čatloš zachoval práve k F. Cramerovi, nakoľko ten pri preradení do výslužby ku dňu 1. 
februára 1944189  mal už päťdesiatosem rokov (narodil sa v roku 1886), teda bol vo vysokom 
veku, kedy už mal byť vo výslužbe, pričom  v uniforme prežil takmer štyridsať rokov. Má-
loktorý dôstojník slovenskej brannej moci dosiahol taký vysoký vek v uniforme. Je nespor-
ným faktom, že F. Čatloš si F. Cramera mimoriadne vážil pre jeho erudovanosť, skúsenosti 
a schopnosti, nakoľko ku dňu preradenia do výslužby F. Cramera povolal na výkon dočasnej 
služby počas trvania brannej pohotovosti štátu. Minister NO pre neho osobitne vytvoril 
funkciu intendančného poradcu pri MNO,190 o ktorého rady a pomoc sa mohol opierať naj-
mä pri riešení problémov  zložitej problematiky intendančnej služby, ako aj pri rokovaniach 
s nemeckou stranou, týkajúcich sa nákupu vojenského materiálu, výzbroje a výstroja a pod. 
Ako ocenenie zásluh plk. int. F. Cramera o rozvoj slovenskej brannej moci ho prezident 

185 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera.
186 VHA Bratislava, f. VVŠ 1942, šk. 7. MNO č. 94.101/Dôv. II/3.-1942 z 20. 3. 1942 Vec: Prípravný kurz pre 
dôst. gšt. a  int. – zriadenie.; KOZOLKA, Jaroslav. Vysoká vojenná škola 1940 – 1945. III. časť. In Vojenská 
história, č. 3, roč. 21, 2017, s. 35, 44.
187  A MSNP Banská Bystrica, f. XII, prír. č. 120/67, s. 40-41.
188 STANISLAV, Ján. Ferdinand Čatloš v perimetri kolaborácie a odboja. In SYRNÝ, Marek a kol. Kolaborácia 
a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945. Banská Bystrica : M SNP, 2009,  
s. 333. 
189 Dekrét MNO č. j. 458.175 Dôv.-I/3.odd.1944 z 12. 2. 1944 o povolaní plk. int. F. Cramera prechodne do 
činnej služby počas brannej pohotovosti štátu ako intendančného poradcu pri MNO. In OA Júlie Lelkešovej, 
rod. Cramerovej.
190 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera;  Dekrét MNO č. j. 458.175 Dôv.-I/3.odd.1944 
z 12. 2. 1944 o povolaní plk. int. F. Cramera prechodne do činnej služby počas brannej pohotovosti štátu ako 
intendančného poradcu pri MNO. In OA Júlie Lelkešovej, rod. Cramerovej.
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Slovenskej republiky na návrh ministra NO rozhodnutím č. 1043/1944 z 8. marca 1944 vy-
znamenal „Vojenným víťazným krížom“ III. triedy.191  

V marci 1944 došlo v poradí k ďalšej organizačnej a administratívnej zmene MNO, tým 
aj k reorganizácii intendancie,192 na prípravách ktorej sa podieľal aj F. Cramer. Intendancia 
MNO sa skladala z viacerých oddelení. Podliehalo jej mobilizačné, organizačné a osob-
né oddelenie intendancie, náležitostné a materiálne oddelenie, oddelenie právno-komerč-
né a ubytovacie oddelenie, ako aj pomocný úrad.193 Do právomoci Intendancie MNO bol 
opätovne podriadený ubytovací referát.194 V štruktúre orgánov intendancie nedošlo k zá-
sadnejšej zmene. Naďalej jej po odbornej stránke podliehali Intendancie VPV, Veliteľstva 
vzdušných zbraní (VVZ), Veliteľstva brannej výchovy (VBV) a Pracovného zboru Národ-
nej obrany (PSb-NO). Intendancie VDO 1 a VDO 2 boli v odborných veciach podriadené 
Intendancii VPV.195 

Na základe slovensko-nemeckej zmluvy, uzatvorenej 7. júla 1944 o splnení brannej po-
vinnosti slovenských štátnych príslušníkov nemeckej národnosti v nemeckých branných 
silách a vo Waffen-SS,196 všetci slovenskí štátni občania nemeckej národnosti, na ktorých 
sa vzťahovala branná povinnosť, ako aj dôstojníci a poddôstojníci z povolania, boli povinní 
nastúpiť na základe povolávacieho rozkazu k Waffen-SS.197 Vďaka vysokému veku a prelo-
ženiu do výslužby sa na F. Cramerna nevzťahovala uvedená zmluva, a preto nebol povolaný 
do Waffen-SS.198 Na rozdiel od neho boli vekovo mladší dôstojníci a poddôstojníci, ako 
napr. plk. gšt. R. Pilfousek, pplk. pech. Walter Domes, pplk. pech. Róbert Schneider, mjr. 
pech. Albert Czermin, pplk. spoj. Karol Wildner a ďalší aktívni dôstojníci a poddôstojníci 
z povolania nemeckej národnosti dňom 21. augusta 1944 prepustení do zálohy199 a následne 
boli povolaní do služby k Waffen-SS. Do Waffen-SS nemusel nastúpiť ani jeho syn Viliam, 
ktorý mal slovenskú národnosť.    

V období od zahájenia SNP do konca druhej svetovej vojny

Pri zahájení SNP plk. int. F. Cramer zotrval spolu so svojou rodinou v Bratislave. V Bra-
tislave sa v tej dobe liečil vo Vojenskej nemocnici 1 po operácii perforovaného appendixu 

191 VHÚ Bratislava, f. 55-57-4. MNO, Vojenská správa, z  31. 3. 1944. Dôverný domáci rozkaz č. 13, čl. 1 
„Vyznamenanie príslušníkov Slov. bran. moci odchádzajúcich do výslužby č. 460.357 Dôv.1/3-1944“. 
192 CHREŇOVÁ, Júlia. Štruktúra ústredných orgánov na Slovensku v  rokoch 1939-1945 (Prehľad). Bratislava 
: Archívna správa MV SSR, 1977, s. 146.; VHA Bratislava, f. VVŠ, 1943, šk. 10. MNO-HVV, č. j. 461.385 
Dôv.I/2-1/1944 z 31. 3. 1944. Vec: Organizácia Intendančnej správy – nariadenie.
193 VHÚ Bratislava f. VVŠ, 1943, šk. 10. MNO-HVV, č. j. 461.385 Dôv.I/2-1/1944 z 31. 3. 1944. Vec: Organizácia 
Intendančnej správy – nariadenie. Čl. I „Intendancia MNO“.
194 CHREŇOVÁ, Júlia. Štruktúra ústredných orgánov na Slovensku v rokoch 1939-1945 (Prehľad). Bratislava : 
Archívna správa MV SSR, 1977, s. 146.
195 VHÚ Bratislava, f. VVŠ, 1943, šk. 10. MNO-HVV, č. j. 461.385 Dôv.I/2-1/1944 z 31. 3. 1944. Vec: Organizácia 
Intendančnej správy – nariadenie. Čl. III „Organizácia Intendančnej správy vyšších veliteľstiev“.
196 MELZER, Rudolf. Vojenská služba karpatských Nemcov  v  zbraniach SS v  rokoch 1939-1945. In Acta 
Historica Neosoliensia 5. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2002, s.188-190; CSÉFALVAY, František 

– KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939-1945. Chronológia najdôležitejších udalostí. Bratislava : HÚ 
SAV, 2007, s. 120. 
197 SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko. Vojenská kronika. Bratislava : Perfekt, 2007, s. 108. 
198 MELZER, Rudolf. Vojenská služba karpatských Nemcov  v  zbraniach SS v  rokoch 1939-1945. In Acta 
Historica Neosoliensia 5. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2002, s. 188-190; CSÉFALVAY, František 

– KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939-1945. Chronológia najdôležitejších udalostí. Bratislava : HÚ 
SAV, 2007, s. 120. 
199  Osobný vestník MNO, r. VI, č. 8, z 1. 11. 1944, s. 74-75, Časť A), preloženie do zálohy. 

113



VOJENSKÁ HISTÓRIA

jeho syn por. aut. Viliam Cramer, vojenský vysokoškolák a študent práva, zaradený v Od-
diele vojenských vysokoškolákov (OVV), ktorý bol súčasťou Vojenskej akadémie (VAK).200 

Odchod F. Cramera do výslužby k 1. septembra 1944 sa nakoniec nekonal. Situácia na 
MNO bola na začiatku septembra 1944 mimoriadne zložitá. Časť príslušníkov MNO bola 
už skôr odoslaná k Východoslovenskej armáde, kde boli zväčša zaistení a odzbrojení nemec-
kou armádou, ďalšia časť príslušníkov sa buď ukryla alebo odišla na povstalecké územie, na 
MNO zostalo prakticky len niekoľko dôstojníkov. Táto situácia sa vzťahovala aj na MNO-
VS a Intendanciu MNO. Nové vedenie MNO s ministrom NO Š. Haššíkom potrebovalo na 
čele intendancie erudovaného, skúseného a schopného vyššieho dôstojníka intendantstva, 
pričom bol k dispozícii práve F. Cramer. Po ustanovení do funkcie prednostu Intendancie 
MNO organizoval chod intendančnej služby zvyšku slovenskej armády, ktorá zostala verná 
bratislavskému režimu a prezidentovi SR Dr. Jozefovi Tisovi. 

Pred intendanciou MNO a F. Cramerom stáli veľmi komplikované úlohy. Prezident SR 
Dr. Jozef Tiso už dňa 2. septembra 1944 v rozhlasovom prejave ohlásil „začiatok obnovy 
slovenskej armády“.201 Štefan Haššík začal z poverenia prezidenta republiky organizovať 
MNO a armádu na nových základoch, ktorá bola pomenovaná ako „Domobrana“. Výdatne 
im napomáhala iniciatíva nemeckých okupačných orgánov a priama asistencia nemeckých 
vojenských expertov. Dňa 6. septembra 1944 bol predložený nemecký iniciatívny „Návrh na 
znovuvýstavbu slovenskej brannej moci“. Jej súčasťou malo byť MNO, dva pešie pluky Do-
mobrany, stavebné a pracovné jednotky, protilietadlové jednotky a ďalšie súčasti Domobra-
ny202. Nový minister NO Štefan Haššík pripravil vlastný návrh, v ktorom akceptoval aj pri-
pomienky nemeckej strany.203 Na jeho základe bol vydaný denný dôverný rozkaz ministra 
NO č. 38 zo 4. októbra 1944, ktorým bola vytvorená nová organizácia MNO s účinnosťou 
od 25. septembra 1944. V rámci MNO bolo zriadených 15 správ, pričom do funkcie pred-
nostu Intendancie MNO bol plk. int. F. Cramer ustanovený dňa 4. októbra 1944,204 ale vyko-
nával ju už v septembri 1944.205 V tejto funkcii zotrval až do zániku Slovenskej republiky.206 

Intendancia MNO mala za úlohu obnovenie činnosti intendančnej služby, materiálne za-
bezpečenie útvarov a posádok, ktoré sa postupne podarilo ovládnuť nemeckým okupačným 
vojskám v bojoch s 1. čs. armádou na Slovensku alebo ktoré sa nezapojili do SNP. Išlo najmä 
200 Prihláška pre dôstojníkov a rotmajstrov z povolania, podaná por. aut. Viliamom Cramerom dňa 13. 5. 1946. 
In VA-CR Trnava. Osobný spis Viliama Cramera.   
201 KORČEK, Ján. Slovenská republika 1943 – 1945. K  pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a  režimu. 
Bratislava : MO SR, 1999, s. 155; HRADSKÁ, Katarína – FABRICIUS, Miroslav (ed.). Jozef Tiso. Prejavy a články 
(1944-1947). Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 10-11; Denník Slovák, r. 26, 1944, č. 199a - mimoriadne 
vydanie.
202  ŠKULTÉTY, Jozef. Kontrarevolučné úsilie Tisovej vlády v období Slovenského národného povstania. In 
Kol. autorov. Slovenské národné povstanie roku 1944. Zborník príspevkov z národnooslobodzovacieho boja 1938-
1945. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965, s. 546; KORČEK, Ján. Slovenská republika 1943 – 1945. K pôsobeniu 
mocensko-represívneho aparátu a režimu. Bratislava : MO SR, 1999, s. 158-159.
203 Nakoniec bola vytvorená organizačná štruktúra slovenskej armády, zložená z útvarov Domobrany (dvoch 
peších plukov, delostreleckého oddielu, jazdeckej koruhvy, pionierskeho, spojovacieho a  automobilového 
práporu), protilietadlového delostreleckého pluku, leteckého pluku, CPO, hlásnej a  výstražnej služby, 
Technického zboru a  Pracovného zboru NO. In ŠKULTÉTY, Jozef. Kontrarevolučné úsilie Tisovej vlády 
v období Slovenského národného povstania. In Kol. autorov. Slovenské národné povstanie roku 1944. Zborník 
príspevkov z národnooslobodzovacieho boja 1938-1945. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965, s. 546-554; SEGEŠ, 
Vladimír a kol. Slovensko. Vojenská kronika. Bratislava : Perfekt, 2007, s. 110. 
204 KORČEK, Ján. Slovenská republika 1943 – 1945. K  pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a  režimu. 
Bratislava : MO SR, 1999, s. 159. 
205 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 211.
206 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Cramera.
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o posádky Bratislava, Nitra, Hlohovec, Piešťany, Prešov, Ružomberok, Nové Mesto nad Vá-
hom, Sereď, Topoľčany, Trnava, Žilina, Považská Bystrica, Trenčín a množstvo ďalších väč-
ších či menších posádok s vojenskými jednotkami.207 Situácia bola pre Intendanciu MNO 
komplikovaná v tom, že veľká časť vojenských  proviantných, výstrojných a iných skladov 
na území Slovenska po zahájení SNP prevzala povstalecká armáda a materiál v nich ulože-
ný použila pre svoju potrebu. Ďalšia časť skladov s materiálom mala pod kontrolou nemecká 
okupačná armáda a časť uskladneného si prisvojila. Ďalším významným faktorom bolo 
neustále zhoršovanie produkcie potravín a zásobovanie armády potravinami.

Intendancia MNO na čele s F. Cramerom okrem materiálneho, výstrojného, proviantné-
ho a iného zabezpečovania Domobrany na území Slovenska musela riešiť aj zásobovanie 
slovenských technických divízií v zahraničí, a to 2. technickej divízie v Taliansku a 1. tech-
nickej divízie nasadenej v Rumunsku a Maďarsku. Naviac po obnovení armády na prelome 
septembra a októbra 1944 začali byť do armády povolávané veľké množstvá vojakov na 
výkon vojenskej služby,208  zaraďované predovšetkým k pracovným a technickým jednot-
kám.209 Tieto jednotky boli roztrúsené po celom území západného Slovenska, ktoré ešte 
nebolo oslobodené Červenou armádou (ČA), rumunskou armádou a 1. čs. armádnym zbo-
rom. Aj tieto jednotky bolo potrebné vystrojiť, zabezpečiť im stravu, finančné prostriedky, 
ubytovanie a ďalšie náležitosti tak, aby mohli plniť svoje úlohy. Tlak na Intendanciu MNO 
bol mimoriadne silný. 

Intendancia MNO oproti minulosti musela riešiť nové úlohy, súvisiace s tým, že Hlinkova 
garda (HG) prešla do právomoci MNO. Táto skutočnosť spôsobila, že Intendancia MNO 
musela riešiť aj  materiálne, zásobovacie, finančné a iné zabezpečenie jednotiek. Intendan-
cia v tomto smere spolupracovala s Hlavným veliteľstvom HG oddielov HG potravinami, 
pokiaľ ich nezabezpečovalo priamo HVHG si proviant odoberali od hospodárskych správ 
vojenských jednotiek v dávkach, ktoré boli stanovené pre Domobranu. Sám prednosta In-
tendancie MNO plk. int. F. Cramer na pokyn ministra NO smernicou210 povolil jednotkám 
HG odoberať základné potraviny a suroviny na prípravu stravy. MNO tiež gardistom pre-
plácalo tzv. náhradu za ušlú mzdu, refundovalo.211

F. Cramer mal k dispozícii len niekoľko intendantov, predovšetkým čerstvých absolventov 
II. kurzu VVŠ, oddelenia „B“ (intendantstva), vyradených z VVŠ v roku 1944212 a niekoľko 
starších vyšších dôstojníkov.213 Aj s týmto malým počtom intendantov sa plk. int. F. Crame-
rovi darilo zabezpečovať chod intendančnej služby v rámci možností, ktorými disponovala. 

207 ŠKULTÉTY, Jozef. Kontrarevolučné úsilie Tisovej vlády v období Slovenského národného povstania. In Kol. 
autorov. Slovenské národné povstanie roku 1944. Zborník príspevkov z národnooslobodzovacieho boja 1938-1945. 
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965, s. 553-554. 
208 Stav príslušníkov armády v závere existencie (prvej) Slovenskej republiky sa postupne zvyšoval. K 29. 11. 
1944 bol stav armády Domobrany 19 161 mužov. K 30. 12. 1944 sa početný stav armády zvýšil na 23 001 mužov. 
Na základe mobilizácie v januári 1945 vzrástol početný stav príslušníkov armády až na 41 533 vojakov (z toho 
12 394 v zahraničí). Maximálny stav armády dosiahol 53 433 mužov.  In  KORČEK, Ján. Slovenská republika 
1943 – 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu. Bratislava : MO SR, 1999, s. 160-164. 
209 Pracovné jednotky sa vytvárali v rámci Pracovného zboru NO, na čele ktorého stál  pplk. PSb. Ing. Jozef 
Kručko a technické jednotky v rámci Technického zboru, ktorému velil plk. gšt. Štefan Tatarko. In KORČEK, 
Ján. Slovenská republika 1943 – 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu. Bratislava : MO SR, 
1999, s. 155, 161-163. 
210 SNA Bratislava, f. 604, 604 – 54 – 1. Smernica MNO o odbere proviantu jednotkami HG z 2. 12. 1944.
211 HRUBOŇ, Anton. Hospodárske fungovanie a  logistické zabezpečenie jednotiek Hlinkovej gardy po 
vypuknutí Povstania (september 1944 – apríl 1945). In Vojenská história, č. 3, roč. 23, 2011, s. 158-160. 
212 Stot. int. Ján Bohunický, stot. int. Milan Koyš a stot. int. Jozef Čillík a ďalší. 
213  Pplk. int. Oldrich Kvapilík, mjr. int. Emil Botka, mjr. int. Bohdan Junas a ďalší. 
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Hoci sa u F. Cramera, prednostu Intendancie MNO na prvý pohľad zdalo, že má plnú 
dôveru nového vedenia MNO a predstaviteľov nemeckých okupačných síl, pravý opak bol 
pravdou. Režim na jednej strane mal záujem maximálne využiť jeho vedomosti a skúsenos-
ti, na druhej strane bol považovaný za nelojálneho a bol pod neustálym dozorom a kontrolou 
bezpečnostných orgánov, a to pre syna, vojenského vysokoškoláka por. aut. Viliama Cra-
mera, otvorene protinacisticky orientovaného,214 ktorý po tom, ako bol po operácii na kon-
ci septembra 1944 prepustený z Vojenskej nemocnice 1 v Bratislave, neuposlúchol výzvu 
MNO na nástup do Vojenskej akadémie, ale dňa 30. septembra 1944215 dezertoval a ukrýval 
sa pred bezpečnostnými orgánmi, ÚŠB a Gestapom.216 Preto bol na neho vydaný vojen-
ským prokurátorom v Bratislave zatykač pre trestný čin zbehnutia. Ukrýval sa striedavo 
v Bratislave a v jej okolí, pričom spolupracoval s odbojom, predovšetkým s príslušníkom 
odboja por. let. Antonom Lesýkom, s ktorým boli pôvodne obaja ako študenti práva prísluš-
níkmi Vojenského vysokoškolského internátu, neskôr premenovaného na OVV.217 F. Cramer 
s manželkou potajme kryli svojho syna a pomáhali mu ako sa dalo. F. Cramerovi tiež priťa-
žovalo aj otvorene verejne vyjadrované protifašistické zmýšľanie jeho manželky, ktorá bola 
navyše českej národnosti. 

F. Cramer nepomáhal len synovi, spolu s ďalšími príslušníkmi Intendancie MNO sa za-
pojili do pomoci rodinám dôstojníkov, ktorí sa zapojili do povstania. Poskytovali im finanč-
né prostriedky s tým, že povstaleckí dôstojníci boli evidovaní ako „nezvestní“. Často až 
na hranici ich možného trestného stíhania poskytovali rodinám povstaleckých dôstojníkov 
všemožnú pomoc.

Ako sa front na prelome rokov 1944/1945 nezadržateľne blížil k Bratislave, menili sa aj 
úlohy Intendancie MNO. V Bratislave a jej okolí bolo potrebné zabezpečovať opevňovacie 
práce, v rámci ktorých obyvateľstvo a vojaci museli kopať zákopy a okopy, bunkre a kryty, 
stavali protitankové i protipechotné prekážky a zátarasy, ktoré sa mali stať súčasťou obrany 
pevnosti Bratislava.218 Na zabezpečovaní opevňovacích prác participovala aj Intendancia 
MNO po materiálnej, výstrojnej a ubytovacej stránke. Opevňovacie práce sa zintenzívnili 
približujúcim sa frontom k Bratislave. Podľa nemeckých plánov sa z Bratislavy mala stať 

„Die Festung Pressburg“ (pevnosť Bratislava), za ktorú bola nemeckým vrchným vedením 
vyhlásená 14. decembra 1944.219   

214 A  ÚPN Bratislava, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, Fond starých písomností, a. č. S-6838. Správa Leopolda 
Unzeitinga z  TNP Ilava z  15. 6. 1949 „Poznatky z  doby tzv. Slovenského štátu o  osobách, ktoré sa stýkali 
s  Nemeckou stranou („DP“) a  prípadne s  policajnou zložkou („SD“) a  ktoré sú, či aspoň by mohli byť 
v podozrení z nadmernej, resp. dobrovoľnej spolupráce s nemeckými nacistickými okupantmi, prípadne tiež 
z udavačstva“, s. 5.
215 Zbehnutie vojenského vysokoškoláka (por. aut.) Viliama Cramera bolo uverejnené v  čl. 18 Denného 
rozkazu veliteľa pešieho pluku 1 Domobrany č. 44/1944. In VA-CR Trnava. Osobný spis Viliama Cramera. 
Záznam o službe, bod 40 „záznam o zbehnutí“. Prihláška pre dôstojníkov a rotmajstrov z povolania Viliama 
Cramera z 13. 5. 1946.
216 VA-CR Trnava. Osobný spis Viliama Cramera. Prihláška pre dôstojníkov a rotmajstrov z povolania Viliama 
Cramera z 13. 5. 1946. 
217 VA-CR Trnava. Osobný spis Viliama Cramera. Prihláška pre dôstojníkov a rotmajstrov z povolania Viliama 
Cramera z 13. 5. 1946.;  KOZOLKA, Jaroslav. Vojenský vysokoškolský internát (1942-1945). II. časť. In Vojenská 
história, č. 4, roč. 23, 2019, s. 73-74. 
218 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : MAGNET PRESS, 
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 217. 
219 KOLLÁR, Pavol. Koniec slovenskej armády. In CSÉFALVAY, František – PÚČIK, Miloslav (zost.). Slovensko 
a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie  v Bratislave 29.-31. mája 2000 
organizovanej Vojenským historickým ústavom a Historickým ústavom  SAV. Bratislava : VHÚ, 2000, s. 315-317; 
KOVÁČ, Dušan. Bratislava 1939 – 1945. Mier a vojna v meste. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 
2017, s. 188-189; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : 
Magnet Press Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 218. 
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Už po vstupe ČA na územie Slovenska bolo nemeckými vojenskými predstaviteľmi a ve-
dením Deutsche partei nemecké obyvateľstvo osobitne vyzývané na opustenie ohrozených 
častí Slovenska a odchod do Rakúska alebo Nemecka, nakoľko bol predpoklad, že bude vy-
stavené represáliám, násilnostiam, rabovaniu a šikanovaniu. Výzvy platili aj pre F. Cramera, 
no on ich ignoroval. 

Ako sa približovala k Bratislave ČA, F. Cramer sa spolupodieľal na jednej z posledných 
úloh  MNO, pri vypracovaní a prípravách evakuačného plánu,220 na základe ktorého prezi-
dent Slovenskej republiky spolu s vládou, štátnymi úradníkmi, politickou elitou s rodina-
mi, časťou vojenských a žandárskych jednotiek ešte na konci marca 1945 ustúpili pred ČA 
najprv na Moravu a v ústupe pokračovali do Rakúska.221 Napriek výzve slovenskej vlády 
na opustenie Bratislavy tu zostalo množstvo armádnych dôstojníkov, medzi nimi aj Filip 
Cramer s manželkou, ktorí nechceli opustiť Slovensko. Ich rozhodnutie podporoval aj ich 
syn, ktorý taktiež chcel zostať žiť na Slovensku. Cramerovej rodine sa podarilo bez väčšej 
úhony prestáť boje o Bratislavu.  

        
Život po druhej svetovej vojne

Po skončení druhej svetovej vojny sa začalo najťažšie a najsmutnejšie obdobie života Fi-
lipa Cramera. Oslobodením Bratislavy vojskami ČA dňa 4. apríla 1945 došlo k symbolic-
kému zániku Slovenskej republiky. F. Cramer s manželkou zostali bývať vo svojom byte, 
syn Viliam sa už nemusel skrývať. No jeho osobná situácia bola mimoriadne komplikova-
ná. Keďže bol nemeckej národnosti, aj na neho sa vzťahovalo rozhodnutie o vysťahovaní 
všetkých Nemcov z ČSR, ktorý plánovali čs. najvyšší štátni a politickí predstavitelia. F. 
Cramer si uvedomoval, že jeho situácia je o to viac komplikovanejšia, že bol v poslednej 
etape existencie slovenskej brannej moci na prelome rokov 1944/1945 vysokým armádnym 
funkcionárom Slovenskej republiky, pričom táto služba bola zo strany čs. MNO slovenským 
dôstojníkom najviac vytýkaná. 

F. Cramerovi hrozil nútený odsun z ČSR do Rakúska alebo Nemecka. Bol zbavený čs. 
štátneho občianstva na základe ústavného dekrétu prezidenta republiky č. 33/1945 Zb. 
o úprave československého štátneho občianstva osôb národnosti nemeckej a maďarskej. 
Proti rozhodnutiu si podal odvolanie. Spolu so stratou čs. štátneho občianstva mu bola od-
ňatá hodnosť plukovníka a bol vyradený z evidencie čs. armády. Tým zároveň stratil nárok 
na výsluhu za službu v armáde. 

Keďže F. Cramer podal odvolanie proti rozhodnutiu o strate čs. štátneho občianstva, po-
žiadal dňa 14. novembra 1945 MNO o ďalšie vyplácanie zaopatrovacích platov. Keďže išlo 
o komplikovanú vec, pražské MNO o jeho žiadosti pozitívne rozhodlo až v máji 1947, keď 
mu dočasne priznalo zaopatrovacie platy, a to spätne od 1. augusta 1945 až do definitívneho 
vyriešenia jeho štátneho občianstva a z toho vyplývajúceho opätovného prijatia do čs. ar-
mády.222

F. Cramer následne požiadal Ministerstvo vnútra o zachovanie čs. štátneho občianstva, 
v čom mu však rozhodnutím z 15. decembra 1947 nebolo vyhovené. Na základe tohto roz-
220 KORČEK, Ján. Slovenská republika 1943 - 1945. K  pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a  režimu. 
Bratislava : MO SR, 1999, s. 185, 187; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-
1945. Bratislava : Magnet Press Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 254-255.      
221 SEGEŠ, Vladimír – DANGL, Vojtech – ČAPLOVIČ, Miloslav – BYSTRICKÝ, Jozef – ŠTAIGL, Jan – 
ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava : Perfekt, 2015, s. 
296; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 254-255. 
222 VHÚ-VÚA Praha, Osobný spis Filipa Cramera. MNO, č. j. 37.526-III/2.oddel.1947 zo 6. 5. 1947. Vec: 
Žiadosť o povolenie ďalšej výplaty zaopatrovacích platov.   
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hodnutia bol pozbavený čs. štátneho občianstva a následne rozhodnutím MNO mu bolo od-
ňaté právo na zaopatrovacie platy.223 Našťastie jeho manželka bola českej národnosti a deti 
slovenskej národnosti, takže nebol potupne vysťahovaný z ČSR ako iné osoby nemeckej 
národnosti. Prístup MNO mal pre rodinu Filipa Cramera za následok katastrofálne zhorše-
nie situácie celej rodiny, F. Cramer v roku 1945 mal už 59 rokov. Okrem toho bol jeho syn 
Viliam, dôstojník čs. armády, bez akéhokoľvek zdôvodnenia prepustený z armády a neskôr 
mu bola odňatá hodnosť poručíka.224 

Neskôr bolo F. Cramerovi čs. občianstvo vrátené, čo však bola len slabá náplasť na príko-
ria, ktoré mu boli po druhej svetovej vojne spôsobené. 

F. Cramer sa nevzdal a na MNO podával, už ako štátny občan ČSR, ďalšie žiadosti o opä-
tovné prijatie do čs. armády a vrátenie hodnosti. Dňa 21. septembra 1950 síce MNO obno-
vilo Filipovi Cramerovi služobný pomer s účinnosťou od 28. 2. 1946225 a zároveň mu bol 
priznaný nárok na odpočivné platy. Tvrdé vytriezvenie pre F. Cramera však prišlo vzápätí, 
keď MNO novým rozhodnutím z 2. októbra 1950 zrušilo rozhodnutie z 21. septembra 1950 
a ponechalo v platnosti skoršie rozhodnutie o prepustení z čs. brannej moci pre stratu čs. 
štátneho občianstva. Zároveň tak stratil všetky práva na odpočivné platy, ako aj hodnosť 
pplk. int., do ktorej bol povýšený ešte ako príslušník čs. armády.226

Necitlivý a nespravodlivý postup MNO mal na zdravotný stav F. Cramera  katastrofálny 
následok, rozhodnutie ho psychicky zlomilo a oslabilo natoľko, že doslova niekoľko dní po 
poslednom rozhodnutí MNO, a to dňa 28. októbra 1950 na následky choroby zomrel. Ani 
život jeho syna Viliama Cramera po otcovej smrti nebol ľahký, mohol vykonávať len robot-
nícke povolania, armáda mu nikdy nevrátil dôstojnícku hodnosť.    

Zoznam udelených vyznamenaní a pamätných odznakov: 

- rak - uhor. Vojenský jubilejný kríž z roku 1908 (1908), 
- rak.- uhor. Bronzová „Vojenská záslužná medaila“ na vojnovej stuhe (1915), 
- rak. - uhor. Strieborná „Vojenská záslužná medaila“ na vojnovej stuhe (1918), 
- rak. - uhor. Rytiersky kríž Radu Františka Jozefa na vojnovej stuhe (1917), 
- rak. - uhor. Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž 2. tr. s vojnovou dekoráciou 
 (1917),

- slov. Pamätná medaila so štítkom „Javorina“ (1940), 
- slov. vyznamenanie „Za hrdinstvo“  III. st. (1940), 
- bulh. Vojnová spomienková medaila 1915-1918 na červenej stuhe (1940),
- maď. Vojnová spomienková medaila s mečmi a prilbou (1940),
- nem. Záslužný Rad nemeckého orla II. tr. s mečmi (1941),
- slov. symbolická vyznamenanie „Pamätný kríž“ IV. st. (1941), 
- slov. symbolické vyznamenanie „Kríž svetovej vojny“ I. st. (1941),
- slov. Zlatý odznak Oddielu armádnych pretekárov (1942),  
- nem. Záslužný kríž Radu nemeckého orla I. tr. (?),
- slov. Pamätný odznak za ťaženie proti ZSSR  II. st. (1943), 
- chorv. Rad koruny kráľa Zvonimíra I. tr. (1943),
- slov. Vojenný víťazný kríž III st. – za zásluhy (1944).

223 VHÚ-VÚA Praha, Osobný spis Filipa Cramera, MNO, č. j. 25.086-III.odbor 1948 z  8. 6. 1948. Vec: 
Zastavenie zálohovej výplaty odpočivných platov. 
224 VA-CR Trnava. Osobný spis Viliama Cramera. Záznam o službe Viliama Cramera. 
225 VHÚ-VÚA Praha, f. KmL a KvL. Kmeňový list Filipa Crametra.
226 Tamže.
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J. KOZOLKA: DER HÖCHSTE INTENDANT DER SLOWAKISCHEN ARMEE, 
OBERST FILIP CRAMER

Im Mittelpunkt des Beitrags steht Filip Cramer, eine zwar nicht erstranginge, aber den-
noch bedeutende Persönlichkeit der slowakischen Wehrmacht in den Jahren 1939 – 1945. 
Cramer stammte aus Mähren und war deutscher Abstammung. Sein Dienstweg in der Ar-
mee widerspiegelt die komplizierten und dramatischen Veränderungen in Ostmitteleuropa 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In seiner langen und ereignisreichen militärischen 
Karriere diente er als Soldat von drei Armeen: zunächst nahm er teil am Ersten Weltkrieg 
als Offizier der österreichisch-ungarischen k. u. k. Armee. Nach dem Ersten Weltkrieg 
setzte er seine militärische Laufbahn fort als höherer Offizier der Intendantur der Tsche-
choslowakischen Armee. In den Jahren 1939 – 1945 diente er als Intendantur-Oberst der 
slowakischen Wehrmacht. Als Vorsteher der Intendantur des slowakischen Verteidigungs-
ministeriums hatte er hatte das Amt des höchsten Armeeintendanten inne. Er sorgte für die 
Versorgung der materiellen Bedürfnisse der Armee. Wegen seiner deutschen Nationalität 
wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in die Dienste der Tschechoslowakischen Ar-
mee aufgenommen, mehr noch: ihm wurde die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft ab-
erkannt und der Dienstgrad des Oberst entzogen. Trotz seiner deutschen Abstammung und 
als Angehöriger der deutschen Minderheit in der Slowakei gehörte er nicht zum Anhänger 
des Nationalsozialismus. Er hat sich weder zugunsten der nationalsozialistischen, noch der 
völkischen (sog. ludakischen) Ideologie engagiert. In seinem tiefsten Inneren war er eher 
ein österreichischer Monarchist. Im historischen Milieu gilt er als eine Persönlichkeit der 
neueren militärischen Geschichte, die nicht eindeutig eingeordnet werden kann – trotz der 
Tatsache, dass er kein Befürworter des nationalsozialistischen Deutschlands war und nach 
der militärischen Niederschlagung des Slowakischen Aufstandes Hilfe leistete an die Fami-
lien der aufständischen Offiziere und einige aktive Teilnehmer des Aufstandes. Er geriet ins 
Visier des Sicherheitsdienstes und gegen seinen Sohn wurde im Herbst 1944 ein Haftbefehl 
ausgestellt.
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ROZHĽADY

VOJNA PROTI POĽSKU (1939) 
V PRÓZE MARGITY FIGULI A FRANTIŠKA ŠVANTNERA

TAMARA JANECOVÁ

JANECOVÁ, T.: War against Poland (1939) in the prose of Margita Figuli and František Švant-
ner. Vojenská história, 4, 24, 2020, pp 123-144, Bratislava.
The subject of the study is a comparative analysis of two literary works of the lyrical prose re-
presentatives, who were inspired by the military events of September 1939 in terms of content, 
in particular the participation of the Slovak Army in the war against Poland. The goal is to 
zoom in on the circumstances, context of origin and publication of the texts: Olovený vták (Bird 
of Lead) (1940) by Margita Figuli and Dáma (The Lady) (1948) by František Švantner. Both 
works were published in the Slovenské pohľady magazine (Slovak Views). In the case of Figuli, 
attention is paid to the transformation of references in the resources (Slovák daily) within the 
author‘s artistic concept. The subject of analysis also includes the relationship between the pub-
lication of the prose and subsequent loss of the writer’s job as the correspondent in Tatrabanka. 
Research of Švantner’s work The Lady concentrates on the identification of sources used as the 
writer’s source of inspiration. Švantner based his writing on the narrative of his friend, Anton 
Kúdelka, who served in the North-Eastern part of the Polish-Slovak border and could be pre-
sent at the events when the civilians were ordered to hand over their weapons – this event is also 
supported in the sources. Both works of prose are connected mainly by the pacifist ideological 
focus reflecting the way the Slovak culture reacted to this part of our history.
Keywords: Military history. Slovakia. World War 2. War against Poland in the prose of Margita 
Figuli and František Švantner.

Medzi najvýznamnejšie umelecké prúdy medzivojnovej a vojnovej slovenskej literatúry 
patrí lyrizovaná próza. Jej východiskom bola realistická poetika (výstavba deja, psychológia 
postáv) obohatená o štylistickú ornamentálnosť a postupy, ktoré sú etablované najmä v poézii 
(rytmizovanie textu, opakovanie, využívanie básnických umeleckých prostriedkov). Práve 
pre svoju lyrickosť môže pôsobiť ako čosi málo aktuálne a vzdialené skutočnosti. Ako napísal 
Milan Šútovec, lyrizovaná próza sa síce vynára z mýtických diaľok slovenskej literatúry ako 
čosi povedomé, harmonické, krehké, vznešené a krásne, ale „v skutočnosti sa prakticky celý 
príbeh ,lyrizovanej prózy ,́ i tie jeho kapitoly, ktoré koncipovala priamo ona, odohral v drsných 
časoch medzi začiatkom Veľkej hospodárskej krízy a koncom druhej svetovej vojny, a drsne 
sa aj skončil: takpovediac nárazom na ostrý kosák a tvrdé kladivo. Ten príbeh sám o sebe 
teda nebol nijako lyrický, a nijako lyrické či poetické neboli ani osudy jeho protagonistov.“1  
Protagonistami tejto štúdie sú dvaja predstavitelia vrcholnej fázy lyrizovanej prózy zná-
mej ako naturizmus, ktorí vo svojich dielach tematizovali slovenskú účasť na ťažení proti 
Poľsku v roku 1939. Táto téma je v slovenskej beletrii pomerne ojedinelá. O to výraznejšiu 
úlohu potom zohral fakt, že Margita Figuli napísala svoju protivojnovú novelu Olovený vták 
ešte koncom roka 1939 a vydala ju v prvom čísle Slovenských pohľadov 1940. Bola jedinou 
slovenskou spisovateľkou, ktorá na tieto udalosti bezprostredne zareagovala svojím dielom, 
čo malo pre ňu aj isté biografické dôsledky. František Švantner stvárnil udalosti poľského 
ťaženia v próze Dáma, ktorá tiež vyšla v Slovenských pohľadoch, už po vojne v roku 1948. 
1 ŠÚTOVEC, Milan. Doslov. In FIGULI, Margita. Výber z diela. Bratislava : Kalligram, 2011, s. 463-464. 
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Prostredníctvom stručnej interpretácie sa pokúsime demonštrovať umeleckú kvalitu oboch 
textov, avšak dôraz kladieme predovšetkým na priblíženie okolností a kontextu ich vzniku, 
spôsob uchopenia dnes už dejinných, vtedy aktuálnych spoločensko-politických udalostí. 
Kým tie sú už v rámci politických a vojenských dejín historiografiou spracované parciálne 
v štúdiách2 i komplexne monograficky3, výskum presahu vojny proti Poľsku do kultúrnych 
dejín a jej reflexie v umení je fragmentárny.

Politický a vojenský kontext 

V období, ktoré predchádzalo účasti Slovenska spolu s nacistickým Nemeckom na agresii 
proti Poľsku, boli slovensko-poľské vzťahy už naštrbené. Jednou z príčin bolo presadenie 
poľských požiadaviek na hraničné korektúry po mníchovskom diktáte, keď bolo niekoľ-
ko pohraničných slovenských obcí v oblasti Kysúc, Spiša a Oravy pripojených k Poľsku.  
Dovtedy si poľská diplomacia udržiavala s predstaviteľmi HSĽS dobré vzťahy. Podpora 
autonomistov súvisela s koncepciou poľskej politiky zameranej na rozbitie Českosloven-
ska. Keď 14. marca 1939 vznikol Slovenský štát ako vedľajší produkt zahraničnej politiky 
nacistického Nemecka, Poľsko bolo jedným z prvých štátov, ktoré Slovenský štát uzna-
lo. Napriek tomu sa už slovensko-poľské vzťahy nepodarilo stabilizovať.4 Ako píše Ivan 
Kamenec, slovenský štát figuroval v nemeckých plánoch ako súčasť stratégie ovládnutia 
juhovýchodnej Európy. Nemci pritom neuplatnili okupačný a decimujúci režim, ale zaradili 
ho – povedané slovami nemeckého historika K. D. Brachera – do ,hegemoniálnej politiky 
zdanlivých aliancií 5́. Zahraničnú politiku slovenského štátu určovala teda predovšetkým 
skutočnosť, že vznikol ako satelit nacistického Nemecka. Od mája 1939, keď Poľsko odmiet-
lo nemecký návrh riešiť dohodou otázku Gdanska a rozdelenie sfér vplyvu na Slovensku, 
začalo Slovensko figurovať ako nástupný priestor vojenskej agresie proti Poľsku.6 V Slová-
kovi a Gardistovi sa v lete 1939 začali objavovať emotívne štylizované protipoľské články, 
najmä od polovice augusta. Témou bolo navrátenie pohraničných území. Podľa Igora Baku 
vnímali obyvatelia tento problém veľmi citlivo. Svoju úlohu tu zohral aj fakt, že medzivoj-
nové Poľsko porušovalo práva národnostných menšín a ľudácka propaganda túto skutočnosť 
v danej situácii využívala tak, že celý problém zúžila na túto jednu otázku. Otvorené útoky 
spojené s požiadavkou na „návrat odtrhnutých bratov“ sa v tlači objavovali so stále väčšou 

2 Uvedieme aspoň najdôležitejšie z nich: BAKA, Igor. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu 
slovenského štátu v súvislosti s vojnou proti Poľsku. In Vojenská história, 2001, roč. 5, č. 4, s. 34-53; BAKA, 
Igor. Slovensko vo vojne proti Poľsku v roku 1939. In Vojenská história, 2005, roč. 9, č. 3, s. 26-46; JAŠEK, 
Peter. Slovenská armáda po ťažení proti Poľsku. In Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými 
rokovaniami [Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VI]. Prešov : Prešovská univerzita, 
Filozofická fakulta : Universum, 2007, s. 268-278; ŠIMUNIČ, Pavel. Slovenská armáda vo vojne proti 
Poľsku. In Apológia : časopis Armády Slovenskej republiky, 1994, č. 1, s. 20-26; HRNKO, Anton. Príčiny 
a spoločensko-politické dôsledky účasti slovenského štátu vo vojne proti Poľsku roku 1939. In Historický 
časopis, 1983, roč. 31, č. 3, s. 394-414; GNIAZDOWSKI, Mateusz. Účasť Slovenska na agresii proti Poľsku 
1939 v poľskej historiografii. In Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami [Slovenská 
republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VI] . Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta : 
Universum, 2007, s. 293-313; MIČIANIK, Pavel. Slovensko vo vojne proti Poľsku. In Politické vedy. 2005, 
roč. VIII., č. 2, s. 23-62. 
3 BAKA, Igor. Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : Vojenský historický ústav, 
2006. 
4 Podľa: BAKA, Igor. Slovenská armáda a začiatok druhej svetovej vojny. CSÉFALVAY, František et 
al. Vojenské dejiny Slovenska. V. zväzok, 1939 – 1945. Bratislava : Magnet Press Slovakia,  s. 40. 
5 KAMENEC, Ivan. Hľadanie a blúdenie v dejinách: úvahy, štúdie a polemiky. Bratislava : Kalligram, 2000, 
s. 231. 
6 HALLON, Ľudovít a kol. Kronika slovenského štátu 1939 – 1941. Praha : Ottovo nakladatelství, 2019, s. 55. 
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intenzitou.7 Propaganda zdôvodňovala účasť vo vojne ochranou Slovenska pred poľskou 
agresiou, ako aj úsilím o znovuzískanie pohraničných území. Obchádzala sa pritom skutoč-
nosť, že „úprava hraníc v roku 1938 v prospech Poľska sa mohla uskutočniť vďaka vtedajšej 
podpore Poľska nacistickým Nemeckom. III. ríša sa teda dokonale hrala v zmysle ,divide et 
impera .́“8 Keď Nemecko 1. 9. 1939 napadlo Poľsko, „Slovensko vojnu Poľsku v skutočnosti 
nevyhlásilo, čiže podľa dobového medzinárodného práva uskutočnilo agresiu. Snem SR sa 
k agresii voči Poľsku ani nevyjadril, hoci ho k tomu zaväzovala ústava.“9 Počas vojny až na 
niekoľko útokov zo strany civilistov nedošlo k väčším stretom medzi slovenskou a poľskou 
armádou, hoci slovenské jednotky po vstupe  na poľské územie síce zaznamenali menšie 
protiútoky zo strany skrývajúcich sa civilistov. Od začiatku sa však dostávali aj do bojového 
kontaktu s brániacou sa regulárnou poľskou armádou. Civilisti strieľajúci zo zálohy mali 
byť považovaní za „teroristov“, pri chytení mali byť zastrelení, avšak takéto opatrenia sa 
velenie armády neodvážilo realizovať a chytených previezli do zajateckého tábora.10 Hoci 
v roku 1939 „nedošlo na Slovensku k významnejším protivojnovým prejavom“11, v decem-
bri tohto roku poslala Margita Figuli do redakcie Slovenských pohľadov svoju pacifistickú 
novelu Olovený vták.

Olovený vták Margity Figuli  

Próza Olovený vták vyšla v roku 1940 v prvom čísle Slovenských pohľadov, ktoré sú 
(dodnes) najstarším vychádzajúcim slovenským literárnym časopisom (1846 ich založil Jo-
zef Miloslav Hurban). Valér Mikula poznamenáva na margo Pohľadov, že „pre ich symbo-
lickú hodnotu mali nedemokratické režimy záujem vplývať na ich zameranie, čo sa im aj 
darilo.“12  Ukázalo sa to okrem iného v tom, že v rokoch 1939 – 1944 bol ich šéfredaktorom 
Stanislav Mečiar (1910 – 1971), ktorý bol v medzivojnovom období významným kultúrnym 
pracovníkom. V 30. rokoch sa v Matici slovenskej zaradil k ideológom presadzujúcim myš-
lienky národného socializmu, od autonómie v 1938 sa stáva exponentom režimu slovenské-
ho štátu, čo sa prejavovalo najmä v jeho publicistickej činnosti, ktorou posilňoval pozície 
nacionalizmu.13 Prvá známa zmienka o novele Olovený vták sa nachádza práve v liste Mar-
gity Figuli adresovanom Mečiarovi ako vtedajšiemu šéfredaktorovi zo 14. decembra 1939: 

„Veľactený pán redaktor! Posielam Vám novelu Olovený vták a prosím, aby ste ju uverejnili 
v Pohľadoch, ak Vám vyhovie. Ja som Vás vlastne ešte ani nepozdravila, ako nového re-
daktora tohto nášho najlepšieho literárneho časopisu. Bola som inak zaujatá, nuž len teraz 
želám vám, aby sa pod Vašimi rukami ďalej rozvíjal a aby ste spravili z neho to, čo naše 
Slovensko potrebuje pre udržanie vyššieho kultúrneho ducha.“14 Zaujímavých je tu niekoľ-
7 BAKA, Igor. Návrat odtrhnutých bratov. Protipoľská propaganda roku 1939. In BYSTRICKÝ, Valerián – 
ROGUĽOVÁ, Jaroslava (eds.). Storočie propagandy: Slovensko v osídlach ideológií. Bratislava : Academic 
Electronic Press, 2005, s. 134. 
8 NIŽŇANSKÝ, Eduard. Slovenská účasť vo vojne proti Poľsku. Občan Slovenska v zajatí propagandy 
vtedajších vládnych predstaviteľov. Úvahy a dokumenty. In Studia historica Nitriensia, roč. 6, 1997, s. 172. 
9 CSÉFALVAY, František. Účasť slovenskej armády na poľskom ťažení nemeckej armády. In HRADSKÁ, 
Katarína – KAMENEC, Ivan – ARPÁŠ, Róbert. Slovensko v 20. storočí. Bratislava : Veda, 2015, 4. zväzok, 
Slovenská republika 1939-1945, s. 329. 
10 BAKA, I. Slovenská armáda, c. d., 
11 Tamže,  s. 50.
12 MIKULA, Valér. Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram, 2005, s. 499. 
13 MAŤOVČÍK, Augustín, ed. Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). Martin : Matica 
slovenská, 1990, 4. zväzok, M-Q, s. 129. 
14 Literárny archív SNK v Martine, sign. 164 B 39.
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ko biografických okolností; jednak rýchlosť, akou Margita Figuli zareagovala na dejinné 
udalosti svojím umeleckým dielom a skutočnosť, že bola „inak zaujatá“ – v jej súkromnom 
živote išlo o mladomanželské obdobie, v auguste 1939 sa vydala. 

Stanislav Mečiar jej odpovedal listom z 22. 12. 193915, kde vysvetľuje príčiny publikácie 
novely až v prvom čísle Slovenských pohľadov na začiatku roka 1940: „Decembrové číslo 
SP mal som už zredigované, keď prišiel Vás príspevok /číslo vychodí zajtra, 23. dec./, nuž 
odložil som si ho do nového ročníka.“ Pozoruhodné je, Mečiar ako šéfredaktor Pohľadov 
nemal voči novele žiadne ideové výhrady. Ľudmila Rampáková, autorka neskoršieho pre-
pracovaného knižného vydania prózy, túto skutočnosť komentuje v doslove vydania z 1959 
takto: „divná irónia – vtedajší šéfredaktor, prekladateľ z poľskej literatúry, ešte sa najskôr 
nestačil vyznať v otázkach ,glajchšaltovanej´kultúry“.16 Ťažko však možno hovoriť o Me-
čiarovi ako o nezorientovanom, veď už o dva roky neskôr (1942) vydal spis Slovenský ná-
rodný socializmus (Výklad základných zásad), ktorý „svojím radikálnym obsahom tvorí 
pravdepodobne vrchol ideologickej produkcie v duchu nemeckého národného socializmu,“ 
táto brožúrka „vo svojej terminológii plne akceptovala biologické a geografické termíny 
zo slovníka nacistickej propagandy ako krv (Blut), rasa (Rasse) a životný priestor (Leben-
sraum). V snahe dokázať výhradné právo Slovákov na obývané teritóriá Slovenského štátu 
sa neštítila využiť v tom čase už dávno vyvrátenú teóriu o dávnovekom osídlení územia 
medzi Dunajom a Tatrami Slovákmi, resp. ich historickými slovanskými predkami. Vychá-
dzala z teórie o genetickej nerovnosti ľudí a analogicky odmietala svetoobčianstvo, pretože 
jeho prijatím by Slováci museli tvoriť svetovú pospolitosť s kultúrne zaostalými africkými 
kmeňmi a Židmi, čo bolo pre čistotu národa neprípustné.“17 Stanislav Mečiar spolu so Šte-
fanom Polakovičom, ideológom slovenského štátu, boli tvorcami konceptov slovenského 
národného socializmu. Obaja napokon po vojne emigrovali a žili v Argentíne.18 Rozhodnu-
tie Stanislava Mečiara bez výhrad publikovať prózu Olovený vták mohlo súvisieť s tým, že 
bol známy svojím polonofilstvom, ako píše Pavol Matula, Mečiar „nielen ako funkcionár 
Matice slovenskej udržiaval úzke kontakty s viacerými osobnosťami poľskej literatúry a in-
tenzívne sa angažoval v rozvoji slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce. Jeho inklinácia 
k Poľsku nebola narušená ani vypuknutím druhej svetovej vojny, napriek tomu, že bol ex-
ponentom ľudáckeho režimu.“19 

Na tomto mieste sa pokúsime o bližšie priblíženie novely Olovený vták. Jej dej mož-
no zhrnúť pomerne jednoducho: ženskej hrdinke sa z prvej svetovej vojny vráti domov 
zmrzačený manžel a v druhej vojne prichádza o svojho jediného syna. Manželia pred-
stavujú figurálnu dvojicu založenú na kontraste, ktorý Margita Figuli v novele nastoľuje 
ako konflikt mužského-militaristického a ženského-pacifistického postoja k vojne. Spá-
ja ich postava syna, ktorý v texte plní špecifickú funkciu: je rezonátorom otcových ná-
zorov a spoluvytvára mužskú líniu príbehu. Manželia nemajú v texte vlastné mená, ho-
vorí sa o nich len všeobecne ako o mužovi a žene, čím sa zdôrazňuje univerzálnosť zo-
15 Literárny archív SNK v Martine, sign. 164 B 39.
16 RAMPÁKOVÁ, Ľudmila. Doslov. In FIGULI, Margita. Pokušenie. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 
1959, s. 255.
17 Oba citáty: HRUBOŇ, Anton. Slovenský národný socializmus v koncepciách Štefana Polakoviča 
a Stanislava Mečiara. In HRUBOŇ, Anton – LEPIŠ, Juraj – TOKÁROVÁ, Zuzana. Slovensko v rokoch 
neslobody 1939-1989, zv. 2. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014, s. 33-34. 
18 Pozri: HRUBOŇ, A. Slovenský národný,  s. 20-34; MARTINCOVÁ, Lenka. Proces so Štefanom 
Polakovičom. In ŠVECOVÁ, Adriana (ed.). 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov. 
Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 31. mája – 1. júna 2018. Trnava : Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, s. 133-148. 
19 MATULA, Pavol. Stanislav Mečiar a jeho polonofilstvo na pozadí archívnych dokumentov. In Slovenská 
literatúra, 2020, roč. 67, č. 1, s. 56. 
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brazovaných situácií a postojov. Figuli ukazuje v próze opozíciu ženinho a mužovho 
postoja k vojne prostredníctvom dvoch dialogických pásiem manželov. Muž argumen-
tuje nevyhnutnou prítomnosťou vojny v ľudských dejinách, „svet už inakší nebude [...] 
na tom ani ty ani ja nič nezmeníme“20 a žena zas zdôrazňuje bolesť manželiek a matiek:  

„Nechápem a nikdy nepochopím slovo ,vojná . Ty ju pokladáš za potrebnú, ja stojím proti nej. 
Ja som ti už toľko ráz povedala svoj dôvod, ale ty si mi ho nevedel doteraz povedať. Lebo ho 
nemáš, a nemá ho nik na svete. Spýtaj sa mňa, ktorá som podala prvý raz prsia tvojmu sy-
novi s tou vierou, že v ňom bude pokračovať tvoj a môj život. Ja ti odpoviem a zachvieš sa.“21 
Jedinou postavou prózy s vlastným menom je syn, ktorého meno Karol môže mať rôzne 
významové súvislosti. Vo svojom pôvodnom význame (v staronemčine) znamená „muž“22, 
čím by sa prehĺbila koncepcia vzťahu v rodinnom trojuholníku medzi ženou, mužom a sy-
nom v prospech mužského prvku trojuholníka. Syn ako ozvena otcových názorov a postojov 
k vojne reprezentuje všeobecný mužský životný princíp. Motivácia výberu tohto jediné-
ho vlastného mena v celej novele môže mať aj historické súvislosti. V texte sa nepriamo 
odkazuje na novinový článok, v ktorom si manželia prečítajú o vyznamenaní syna počas 
ťaženia proti Poľsku. Takýto článok o vyznamenaniach vojakov účastných na agresii proti 
Poľsku aj skutočne vyšiel – 22. septembra 1939 v denníku Slovák. K článku je v novinách 
pripojená aj fotografia, ako minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš odovzdáva vy-
znamenania v Poľsku v obci Karlików, asi 40 km na severovýchod od Medzilaboriec. Uda-
losť mala najmä politické dôvody: „Záver poľského ťaženia predstavitelia režimu ešte stihli 
propagandisticky využiť na vyznamenávanie slovenských vojakov a teda na ďalšie šírenie 
kultu hrdinstva a obety pre vlasť. [...]V Karlikówe prehovoril [Čatloš, pozn. T. J.] k sloven-
ským vojakom, ktorým poďakoval v mene slovenského národa ,za zaistenie hraníc .́ Pri tejto 
príležitosti vyznamenal osem vojakov, ,ktorí preukázali zvláštnu udatnosť.́ 23 Názov obce 
Karlików sa odvodzuje od mena Karol alebo aj od slova trpaslík (karlik – karzełek), čím by 
mohlo meno syna asociovať významový kontrast: Karol ako kráľovské meno pre hrdinu, no 
zároveň ukrytý význam „karlik“, trpaslík, naznačovať jeho krehkosť a zraniteľnosť v kon-
texte vojny, čo sa aj naplní, keďže Karol napokon počas boja padne. Ženinej strate syna 
predchádza situácia z prvej vojny, keď príde o zdravého muža a vráti sa jej domov mrzák. 
V druhej vojne sa ženino utrpenie neúmerne znásobí. Oba momenty sa pritom začínajú ana-
logicky doručením listu, formuláciou: „Váš muž…´“24, neskôr „Váš syn…“25

Tematicky je novela budovaná na varírovaní niekoľkých kľúčových motívov. Jedným 
z nich je hrdinstvo, ktorým sa rozvíja sa ním protiklad mužského a ženského princípu a roz-
širuje sa o ďalšie problematické momenty. V úseku, keď manželia spolu sedia doma, muž 
číta noviny a konštatuje, že aktuálna vojna je bezohľadnejšia, než predchádzajúca, pretože 
v tejto zabíjajú aj ženy a deti. Ukáže manželke správu, ktorá „v krátkosti znela asi takto:  

„Poľské ženy a deti vraj poskrývané boly, ozbrojené, v košinách stromov a ztade prenasle-
dovaly nepriateľské vojsko, keď tiahlo za ustupujúcimi poľskými oddielmi. Nepriateľské 
vojsko bolo nútené zasiahnuť proti týmto zákerníkom.“26 Je pritom zaujímavé, že v čase 
vydania textu, v roku 1940, Figuli píše o poľských ženách a „nepriateľskom“ vojsku, ktoré 

20 FIGULI, Margita. Olovený vták. In Slovenské pohľady, 1940, roč. 56, č. 1, s. 12.
21 FIGULI, M. Olovený vták, ref. 20, s. 20.
22 KOPEČNÝ, František. Průvodce našimi jmény. Praha : Academia, 1991, s. 122. 
23 Podľa BAKA, I. Slovenská republika, s. 115-116.
24 FIGULI, M.  Olovený vták, ref. 20, s. 11.
25 Tamže, s. 23.
26 Tamže, s. 15-16.
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voči nim zasahovalo – v danom konflikte boli oficiálne „nepriateľmi“ Poliaci, a Nemci zas 
spojencami.27

Predlohou fiktívnej správy mohol byť článok v denníku Slovák s názvom Poľskí záškod-
níci v práci s podnadpisom Civilisti strieľajú na spiace nemecké vojsko – Záškodníctvo 
plánovite pripravila poľská vláda: „(STK) Berlín, 13. septembra. Hlavné veliteľstvo ohlá-
silo, ako oznamujú, protiopatrenia, proti poľským útokom na nemecké vojsko v mestách 
a obciach, mimo vojenné územie. Nutnosť týchto opatrení dokazuje zpráva jednej jedinej 
divízie, podľa ktorej už v prvých dňoch bojov v Poľsku došlo k týmto útokom poľských 
záškodníkov na nemecké oddiely:  Čiastka pešieho pluku bola ostreľovaná z guľometov 
z kukuričného poľa v blízkosti Leliwy. Nemecké vojsko začalo paľbu na pole, kde potom 
našlo pri guľomete dve zastrelené ženy. [...] Pri prechode obcou Ostrowek bola v noci na 
3. septembra ostreľovaná zo stromov čiastka delostreleckého pluku a pionieri, čo praco-
vali na moste. So stromov strieľali mladoletí šuhaji, všetko civilisti a z guľometu 70-ročný 
starec.“ 28 K zmienke o dvoch strieľajúcich ženách odkazuje zrejme aj ďalšia pasáž novely, 
keď manželom príde poštou oznam, že syn bol vyznamenaný. Poštár manželov upozorní, 
že je o tom článok aj v novinách, hľadajú a nájdu správu „asi takéhoto obsahu: ,Naše vojská 
zaberaly kraje za ustupujúcou poľskou armádou. Keď prešly istú dedinu, naraz od chrbta 
prekvapila ich paľba. Hrdinským zásahom ich syna streľba bola umlčaná. V obilí potom 
našli dva guľomety a vedľa nich dve zastrelené žený .“29 Ženina bolestná reakcia na synovo 
vyznamenanie kontrastuje s otcovým nadšením a pýchou, čím sa problematizuje koncept 
hrdinstva v novele. Muž sa nielenže vidí v synovom vojenskom úspechu, spomína na ich 
spoločné hry, ktorými syna pripravoval k vojne, ale vníma túto udalosť ako „odškodnenie“ 
vlastných zranení. Oproti jeho satisfakcii je postavená ženina námietka, či je hrdinské zaú-
točiť na civilistov s celým oddielom alebo brániť vlasť s víziou pravdepodobnej smrti. Žena 
synov čin označí za vraždu a pozerá sa naň z perspektívy matky: „Ona vie, že matkám tých 
dvoch zastrelených ženských spravila smrť podobnú ranu, ako nosí ona. Zo súcitu k nim 
nesmie sa tešiť. To by nesmela byť matka, to by musela byť beštia.“30 Stanovisko matky sa 
stáva všeobecným humanistickým stanoviskom: „Vždy mi vyčituješ, že som samý cit. Ak je 
ľudskosť citovosť, potom sa správne vyjadruješ.“31 

Dôležitým motívom prózy je aj symbol srdca. Pri prvom liste oznamujúcom žene man-
želovo zmrzačenie sa začína rozvíjať ženina hlboká duševná trauma, v texte pomenovaná 
ako smrť v prsiach či rana v srdci: „Tu ju má v prsiach. Hlboko pod povrchom. Nezahoje-
nú v tele. Ustavične sa otvárajúcu. Jednostaj bolestivú.“32 Emotívnosť vyjadrenia okrem 
primárne citovo vypätého obsahu zdôrazňuje aj syntax – prerývaná, fragmentarizovaná 
veta. Jej prerušenia dávajú vyznieť jednotlivým segmentom rozvíjajúcim sémantické jadro, 
budovaným na kontrapunkte. Motív rany tu odkazuje na kresťanský symbol prebodnuté-

27 O dobovom diskurze, spôsobe, akým sa písalo o Nemcoch, napr. v článku Slovenský národ s hrdosťou sa 
díva na svoju armádu v denníku Slovák, 15. september 1939, s. 1: „Naši chlapci bojujú statočne. Hrdinne lámu 
nepriateľský odpor a v prudkých bojoch nútia nepriateľa na ústup. (...) Nemeckí a slovenskí vojaci si vzájomne 
pomáhajú vo všetkých situáciách, do ktorých sa dostávajú pochodom i v bojovom ohni. Bojujú spoločne, ako 
dobrí kamaráti. Nemecko-slovenské priateľstvo práve v tomto spoločnom boji, na fronte, prechádza skúškou 
opravdovosti a osvedčuje svoju pravú hodnotu. V dnešnej vojne slovenské vojsko je doteraz jediné, ktoré od 
začiatku aktívne spolubojuje po boku Nemecka a berie účasť na veľkom historickom zápase, ktorým Nemecko 
usiluje o vytvorenie lepšej Európy.“ 
28 Slovák, 15. september 1939, s. 2.
29 FIGULI, M.  Olovený vták, ref. 20, s. 19.
30 Tamže, s. 20.
31 Tamže.
32 Tamže, s. 11.
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ho srdca Márie: „Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: ,hľa, tento je určený 
mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú všetci odporovať 

– a tvoju vlastnú dušu prenikne meč ´ - ,aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdć .“33 K Má-
rii odkazuje aj pasáž, keď žena prichádza do kostola a pod Ježišovou sochou nájde „svoj-
ho“ holuba mŕtveho. Vezme ho do rúk a prenikne ju zlá predtucha, zdá sa jej, „že miesto 
holuba drží zrazu v svojom náručí vlastného syna, ako ho drží Božia Matka na oltári“.34 
V novších verziách je zrejme z (auto)cenzúrnych dôvodov odstránený emotívny obraz piety 
a nahradil ho obraz frontu: „Široké námestie premenilo sa na krajinu, v ktorej zúri front, 
a ona stojí takto znetvorená a namiesto holuba drží v náručí vlastného syna.“35 Táto zlá 
predtucha sa ukáže ako anticipácia záverečnej scény ženinho utrpenia. Poštár jej prinesie 
list a ona číta „najsamprv s úsmevom, ktorý preťala prvá slza. A nevedno ešte, či slza ra-
dosti alebo slza smrti. Čítala ďalej. Úsmev nestratil sa jej s tváre, len pomaly skamenieval 
a dostával tvar pevný a určitý, ako by ho práve sochár formoval dlátom, aby sa zachoval 
pre večnosť.“36 V novšej verzii je posilnená lyrizácia výrazu použitím opakovaní, ktoré 
sa podieľajú i na spomaľovaní tempa sujetu, napríklad v pasáži, keď dostane list ozna-
mujúci synovu smrť v boji. Žena sa „skláňa nad telegram a číta, číta, číta. Úsmev sa jej 
nestráca z tváre, len pomaly, pomaly, pomaly skamenieva a dostáva tvar pevný a určitý, 
akoby ho práve sochár formoval dlátom, aby sa zachoval pre večnosť a vystríhal všetky 
budúce pokolenia pred krutosťou vojny.“37 Výrazné je zacielenie na moment „kamene-
nia“, znehybnenia, známeho zo ženských archetypov postáv žialiacich matiek, napr. an-
tická Niobé, v ktorom je fixovaná najmä večnosť utrpenia matky, ktorá stratí dieťa. Kým 
príbeh Niobé však odkazuje k pýche ženy, ktorá sa posmievala bohyni Léto, u Figuli sa 
žena stáva mementom vojny, ktoré má vystríhať budúce pokolenia pred krutosťou vojny. 
Záverečná časť novely je dojemná a vypäto emocionálna. Spájajú sa v nej spomínané sé-
mantické línie utrpenia i tiaže. Žena dostane v telegrame správu o synovej smrti a pred 
oltárom si starozákonne roztrhne šaty na hrudi a klesne „v bezvedomí na kamennú dlážku 
ako ťažký olovený vták, ktorý pre ťarchu nemohol nikdy zdvihnúť krýdla vyššie od zeme“.38 
V tejto vrcholnej scéne novely sa dopĺňa ďalší rozmer ústredného motívu oloveného vtáka, 
ktorý sa postupne vzťahoval na umučeného Krista, potom na mŕtveho syna a napokon sa 
rozširuje na obraz žialiacej matky nad stratou syna majúci predobraz v Novom zákone, resp. 
v známom stredovekom hymne Stabat Mater Dolorosa. Toto záverečné „prebodnutie srdca 
mečom“ Ľudmila Rampáková chápala ako „matkino vytriezvenie z viery v boha“ a tvrdí, 
že „v časoch klérofašizmu malo tiež podtext politický“39. Naopak, ide o prípad monumen-
talizácie utrpenia práve v intenciách kresťanského kódu, ženy ako literárnej postavy aj ako 
symbolu, ženského princípu, archetypu žialiacej matky, ktorej pendantom je obraz Boho-
rodičky – Sedembolestnej Panny Márie. Žena sa v novele stáva v závere oloveným vtákom, 
holubicou, ktorá v biblickom zmysle predstavuje obeť: „nech vezme dve hrdličky alebo dva 
holúbky, jedného na spaľovanú obetu a jedného na obetu za hriech,“40 čo môžeme vnímať 

33 Evanjelium podľa Lukáša, 2, 35.
34 FIGULI, M. Olovený vták, ref. 20, s. 21.
35 FIGULI, Margita. Olovený vták. In Pokušenie; Mámivý dúšok. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1972,  
s. 283; FIGULI, Margita. Olovený vták. In Pokušenie. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1959, s. 240. 
36 FIGULI, M. Olovený vták, ref. 20, s. 23. 
37 FIGULI, M. Olovený vták, ref. 35 (1972), s. 286.
38 FIGULI, M. Olovený vták, ref. 20, s. 24.
39 RAMPÁKOVÁ, Ľ. Doslov,  ref. 16, s. 255.
40 Levitikus, 12, 8; 14, 22.
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v próze ako paralelu: žena-matka (i ženy všeobecne) preniknutá bolesťou ako vykúpenie, obeta 
za hriechy muža a syna (mužov, synov, bratov...).

S publikáciou Oloveného vtáka sa spájajú aj dôležité biografické súvislosti. Figuli po matu-
rite na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici nastúpila v roku 1928 do zamestnania v Tatra 
banke v Bratislave ako anglická korešpondentka. V Tatra banke pracovala až do roku 1941, 
resp. 1942. Presné okolnosti ukončenia jej pracovného pomeru sú nejasné, čo odrážajú aj rôz-
ne variácie vysvetlení tejto udalosti, väčšinou sa v rôznej miere naznačuje priamy vzťah me-
dzi publikáciou novely v Slovenských pohľadoch a prepustením Figuli z politických dôvodov. 
Šmatlák píše, že „táto próza Margity Figuli vyvolala veľkú neľúbosť u predstaviteľov politic-
kého režimu“41, autor monografie o Margite Figuli Ján Jurčo hovorí expliticitne: „M. Figuli za 
novelu Olovený vták roku 1941 prepustili z bratislavskej Tatrabanky. Klérofašistický štát sa 
nemohol pokojne dívať na toto protivojnové gesto v slovenskej literatúre.“42 Podobne otvorene 
Leikert: „Po maturite odišla Margita Figuli pracovať do Bratislavy. Bola nadaná na jazyky 
a zamestnala sa ako anglická spisovateľka (sic!) v Tatra banke. [...] Roku 1940 napísala vojnovú 
novelu Olovený vták, v ktorej vyjadrila postoj k režimu slovenského štátu a vojne, za čo ju 
prepustili zo zamestnania,“43 Šimulčíková v tej istej línii argumentácie: „pre odvážnu protivoj-
novú poviedku Olovený vták, uverejnenú v Slovenských pohľadoch, prepustili Margitu Figuli 
zo zamestnania“.44 Autor medailónu v Slovníku slovenských spisovateľov (2005) Jozef Špaček 
píše opatrnejšie: „1941 ju po publikovaní novely Olovený vták prepustili (reagovala v nej na 
napadnutie Poľska Nemeckom).“45

Priamy dôkaz o súvise medzi publikáciou novely a prepustením sa však dosiaľ nenašiel, ani 
jeden literárny historik doposiaľ neuviedol zdroj, či prameň, z ktorého vychádzal. Pokúsime sa 
na tomto mieste uviesť niekoľko bodov historického kontextu, v ktorom sa táto udalosť mohla 
odohrať. Tatra banka, v ktorej Figuli pracovala, bola v tom čase síce súkromným podnikom, 
ale pod nepriamou kontrolou režimu. V danom období v štáte prevládali konzervatívne pred-
stavy o tzv. prirodzenom poslaní ženy v spoločnosti. Prepúšťanie žien zo zamestnania pritom 
kritizovala aj sama Figuli v článku v Živene: „treba si uvedomiť, že presun ženských z domác-
nosti do kancelárie a k iným duchovným prácam bol dôsledok, a celkom prirodzený dôsledok, 
času a jeho vývinu. Teda nie špekulácia, ako sa to dnes snažíme skresľovať a prispôsobovať 
pre naše plány. [...] Jediné, čím sa ženské prehrešily, že ťažkosti každého času môžu sa a musia 
sa liečiť na ich škodu. Prišla, na príklad, všeobecná hospodárska kríza, a prvým východiskom 
z nej nebolo hľadanie nových možností na poli finančnom a hospodárskom, ale prepúšťanie 
ženských z úradov, odoberanie im chleba, kde sa len dalo, neúmerné redukovanie platov popri 
mužských atď. Nastaly teraz nové pomery, vyvolané zmenou hraníc nášho štátu, a tu znova 
prvým bodom programu pri odstraňovaní hospodárskych výkyvov boly zamestnané ženské“46 
a ešte explicitne „brojiť tuctove a žiadať bezohľadné prepustenie všetkých ženských síl, je viac 
ako neľudské“47.

Eva Škorvanková píše o snahách „reštaurovať kult kresťanskej matky ako reprezentantky 
všetkých ľudských cností. Matky mali prevziať zodpovednosť za výchovu lepších občanov 

41 ŠMATLÁK, Stanislav. Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007, II., (19. 
storočie a prvá polovica 20. storočia), s. 412. 
42 JURČO, Ján. Tvorba Margity Figuli. Bratislava : Tatran, 1991, s. 54.
43 LEIKERT, Jozef. Sen o živote. In Kultúra, 2008, č. 9, s. 9. 
44 ŠIMULČÍKOVÁ, Jana. Podoby lásky. In Pravda, 28. 9. 1979.
45 ŠPAČEK, Jozef. Margita Figuli. In MIKULA, ref. 12, s. 154.
46 FIGULI, Margita. Hlasy o dvojitých príjmoch v manželstve. In Živena, 1938, roč. XXVIII., č. 12 (december), 
s. 292. 
47 Tamže.
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(...) lebo ,v matkách žije národ´“48, a prepúšťanie vydatých zamestnaných žien malo podpo-
riť rozvoj pôrodnosti. Zákon č. 150/1940 Sl. z. o úprave služobného pomeru vydatých štát-
nych zamestnankýň a o zmene niektorých ustanovení vládneho nariadenia č. 380/1938 Sb. 
Z. a. n. o úsporných opatreniach bol prijatý 5. júna 1940. Prepúšťané boli predovšetkým vy-
daté učiteľky a štátne zamestnankyne49. Vedenie banky teda v prípade, že novela bola pria-
mym dôvodom prepustenia, mohla využiť aj atmosféru v spoločnosti, keď sa vydaté ženy 

„vracali do rodín“ (Figuli mala v tomto období 30 – 31 rokov a bola vydatá, ešte bezdetná).  
Udalosti sa však mohli odohrať aj ako konštelácia viacerých faktorov z uvedených 
okolností. Problematická je práve skutočnosť, že doposiaľ nemáme žiadne prame-
ne, ktoré by niečo potvrdzovali, a nielen čosi naznačovali.50 Súvislosť medzi publi-
káciou novely a prepustením sa v textoch venovaných Margite Figuli začína objavo-
vať až v 70. rokoch a zdrojom je, podľa všetkého, len vlastné svedectvo Margity Figuli.   
V roku 1968 vyplnila Dotazník pre Zväz slovenských spisovateľov a v roku 1970 pre Ústav 
slovenskej literatúry SAV. V dotazníku pre SAV uvádza: „V roku 1928 nastúpila som ako 
anglická korešpondentka do Tatrabanky v Bratislave, kde som nepretržite pracovala až do 
konca r. 1941, kedy fašistické vedenie banky rozhodlo, že z politických príčin musím ústav 
opustiť, a to po uverejnení v SP novely Olovený vták, ktorou som vyjadrila postoj k II. svet. voj-
ne.“51 Figuli sa teda jasne vyjadruje, že novela bola priamym dôvodom jej straty zamestnania.  
Tento dotazník pre SAV bol vyplnený pre potreby pripravovaného Slovníka slovenskej lite-
ratúry, z ktorého napokon vyšiel iba prvý diel A – H v roku 1979. Vzápätí po publikovaní 
bol náklad tohto slovníka zošrotovaný ako ideologicky závadný a namiesto neho vyšla En-
cyklopédia slovenských spisovateľov. Autorkou pôvodného hesla pre zošrotovaný slovník bola 
Anna Fischerová, ktorá okolnosti Tatrabanky v podkladoch pre heslo komentuje nasledovne: 
„Pre svoj nekompromisný, jednoznačný postoj voči neprávostiam v živote, a teda i na svojom 
pracovisku, ako aj voči neprávostiam, zachyteným vo svojich dielach, vyslúžila si spisova-
teľka nepriazeň nadriadených. Prišla im vhod i odvážna protivojnová novela Olovený vták, 
pre ktorú Margitu Figuli r. 1941 prepustili zo zamestnania.“52 Vo Fischerovej formulácii je 
teda opatrný náznak, že dielo bolo skôr zámienkou a Figuli mala na pracovisku konflik-
ty, preto vedeniu prišla novela „vhod“. Fischerová to takto uvádza aj vo svojej knihe o Mar-
gite Figuli, ktorá vznikla pri príležitosti spisovateľkinho 60-ročného jubilea v roku 196953. 
V spomínanom zošrotovanom prvom zväzku Slovníku slovenskej literatúry je namiesto autora 
uvedená už iba značka redakcie, a text sa už líši od Fischerovej opatrnej formulácie: „Pre ne-
kompromisný postoj voči fašizmu, vyjadrený aj v protivojnovej novele Olovený vták (Sloven-
ské pohľady 1940), ju r. 1941 prepustili zo zamestnania.“54 A ešte inak je formulovaná pasáž 
v hesle z Encyklopédie slovenských spisovateľov, kde sa tiež kladie priamy súvis medzi prepus-
tením a ideovým podtextom novely, ktorý „vyjadroval nesúhlas s klérofašistickým režimom“.55

48 ŠKORVANKOVÁ, Eva. Otázka regulácie pôrodnosti v období prvej Slovenskej republiky (1939 - 1945). In 
TIŠLIAR, Pavol – ŠPROCHOVÁ, Terézia. Populačné štúdie Slovenska 4. Bratislava : Muzeológia a kultúrne 
dedičstvo, 2014, s. 55. O matkách cit. podľa článku: Matky musia závodiť vo výchove lepších občanov slobod-
ného Slovenska. In Slovák, 31. mája 1939, roč. XXI, č. 124, s. 4.
49 ŠKORVANKOVÁ, E. Otázka regulácie, ref. 49, s. 74.
50 Dokument výpovede Margity Figuli z Tatra banky sa zatiaľ nenašiel. 
51 Dotazník pre Ústav slovenskej literatúry SAV z 12. 10. 1970.
52 FISCHEROVÁ, Anna. Pôvodná verzia hesla napísaná do Slovníka slovenskej literatúry (1979), s. 10. 
53 FISCHEROVÁ-ŠEBESTOVÁ, Anna. Margita Figuli. Martin : Matica slovenská, 1970, s. 19.
54 R.: Margita Figuli. In Slovník slovenskej literatúry. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1979, 1. zv., A - H., 
s. 256.
55 Margita Figuli. In ROSENBAUM, Karol. Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava : Obzor, 1984, 
s. 141.
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Od 70. rokov sa v kultúrnej histórii postupne etabloval jednoznačný vzťah medzi publi-
káciou novely a ukončením pracovného pomeru v Tatra banke. Kým kedysi bola táto próza 
spomínaná v článkoch o Figuli len sporadicky a okrajovo, postupne si utvárala čoraz pev-
nejšie miesto v autorkinom životnom príbehu. Napríklad v článku historičky Dagmar Petrá-
kovej je už Olovený vták ako jedna zo samostatných podkapitol  textu venovaného Margite 
Figuli. Petráková píše, že v období vydania prózy „zúrila svetová vojna a Margita Figuli 
musela z politických dôvodov odísť z Tatra banky. Vo svojej novele Olovený vták totiž 
otvorene vyjadrila svoj postoj k režimu slovenského štátu, vojne a spoluúčasti slovenských 
vojakov na napadnutí Poľska.”56 Korektne túto kauzu opísal v komentároch k vybraným 
prózam Milan Šútovec v reprezentatívnom výbere z diela Figuli, novela Olovený vták, pod-
ľa neho, „svojím aktuálnym protivojnovým zameraním mala pre tvorivú biografiu autorky 
zlomový význam: v zamestnaní údajne čelila po zverejnení textu nátlaku a rôznym neprí-
jemnostiam, a preto opustila Tatra banku najprv v priebehu r. 1940/1941 ako ,práceneschop-
ná ,́ potom od začiatku roka 1942 formálne zrušením pracovného pomeru; do konca života 
zostala už len v slobodnom povolaní.“57 Šútovec slovkom „údajne“ naznačuje, že v príbehu 
sú isté medzery, o ktorých zatiaľ nemáme žiadne relevantné pramene, okrem jej vlastného 
svedectva. Avšak je známe, že autobiografické žánre majú ako dejinné pramene do istej 
miery obmedzenú platnosť vzhľadom na subjektívne stanovisko autora k opisovaným uda-
lostiam, ako aj možné prítomné prvky voluntarizmu v interpretácii udalostí minulosti. Do 
istej miery sa prvok voluntarizmu u Figuli prejavil napr. v inej súvislosti s pracovným ná-
zvom „kauza nemecký preklad“58. Pre potreby demonštrácie si dovolíme krátku odbočku. 
Dňa 22. mája 1942 napísal Stanislav Mečiar Margite Figuli, že: „Zástupcovia nemeckého 
nakladateľstva Volk und Reich Verlag obrátili sa na nás a chceli by rokovať o práve na ne-
mecký preklad Troch gaštanových koní.“59 Šútovec píše: „Je zrejmé, že autorka s návrhom 
veľmi rýchlo súhlasila,  pretože už 29. mája 1942 odoslal Mečiar formálny list Walterovi 
Pollakovi, ,vedúcemu kultúrneho oddelenia Nemeckého vyslanectva ,́ v ktorom mu ozna-
muje, že Figuli súhlasí, aby Matica rokovala [...] so zástupcom nakladateľstva Volk und 
Reich vo veci nemeckého prekladu...́  – O povahe nakladateľstva svedčí nielen to, že jeho 
zástupcom na Slovensku bol ,vedúci kultúrneho oddelenia´ nemeckého veľvyslanectva, ale 
aj to, že adresa na Gunduličovej 12 bola spoločná pre ambasádu i pre nakladateľa.“60 Ponuka 
na preklad do nemčiny prišla pritom už po ukončení pracovného pomeru v Tatra banke. Vy-
davateľstvo poverilo prekladom v Bratislave žijúceho karpatského Nemca Rudolfa Musika.61 
Figuli s prekladom súhlasila, no spolu s Mečiarom ako zástupcom Matice slovenskej (po 
Mečiarových zlých skúsenostiach s nemeckým prekladom Hronského Jozefa Maka), sa roz-
hodli podpísať zmluvu s vydavateľstvom, až keď Figuli autorizuje nemecký preklad. Vedela 
dobre po nemecky a s Musikovým prekladom nebola spokojná, ako píše Mečiarovi v lis-
toch, najprv 20. apríla 1943: „Pri čítaní sa zistilo, že sú potrebné opravy. Prekontrolovanie 
prekladu som sverila istej osobe, ktorý ho upraví s dobrým nemeckým štýlom v Berlíne. Po 

56 PETRÁKOVÁ, Dagmar. Dôstojné svedectvo čias. In Pravda, 1999, č. 210, príloha Sobota, s. 14. 
57 ŠÚTOVEC, Milan. Komentáre a vysvetlivky. In Ref. 1, s. 442. 
58 Podrobne sa tejto téme venoval ŠÚTOVEC, Milan. Z korešpondencie medzi Margitou Figuli 
a Stanislavom Mečiarom. In Slovenská literatúra, roč.  58, č. 1, 2011, s. 53-60. 
59 Literárny archív SNK v Martine, sign.164 N 33.
60 ŠÚTOVEC, Milan. Membra disiecta litteraria: literárna veda, literárne umenie a literárny život. 
Bratislava : Veda, 2011, s. 142. 
61 O Musikovi podľa: RICHTER, Ludwig. Jozef Cíger Hronský ako spravodlivý sudca v spore o nemecký 
preklad novely Margity Figuli ,Tri gaštanové kone´. In Biografické štúdie 32. Martin : Matica slovenská, 
2007, s. 205. 
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tomto konečnom upravení by mal prísť do tlače podľa tohto druhého exempláru prekladu.“62 
A ďalej v liste zo 6. júla 1943 píše Mečiarovi: „S trochu boľavým srdcom Vám píšem, že pre-
kontrolovaný preklad Troch gaštanových koní do nemčiny som už dostala nazad z Berlína, 
lenže vôbec nevyhovuje. Tam ho maly v rukách tri osoby, ale preklad p. Musika je taký zlý, 
že tým sa mu nič nepomôže, keď sa kde-tu opravilo niekoľko desiatok viet. Kritika z Berlína 
o tejto práci prišla hrozná. Že vraj p. Musik neovláda ani dobre nemecky, tobôž nie literár-
nu nemčinu. Na prekladateľskú prácu, a najmä na preklad poetických vecí jeho schopnosti 
nestačia.“63  Na to napísal Stanislav Mečiar vydavateľovi Walterovi Pollakovi, zachoval sa 
po slovensky písaný koncept 29. júla 1943: „Margita Figuli oboznámila nás s textom nemec-
kého prekladu Troch gaštanových koní a hoci jej samej je to veľmi nemilé, oznámila, že ne-
mecký preklad diela jej vôbec nevyhovuje a nemôže privoliť, aby tento preklad vyšiel tlačou. 
My sme si vyžiadali od autorky dotyčný text a dali sme ho znovu preskúmať. No výsledok nás 
nepotešil, lebo na prvých 8. stranách našla sa vyše štyridsať závažných chýb, o čom Vám 
pripojujem doklad. (...) autorka odoprela dať súhlas na podpísanie smluvy dovtedy, kým 
nebude hotový taký nemecký preklad, ktorý vyhovie umeleckej stránke diela.“64 Preklad 
posudzoval Štefan Gráf (1905 – 1989), v rokoch 1938 – 45 vedúci nakladateľstva Matice slov. 
v Martine. Nemecký preklad vo vydavateľstve Volk und Reich Verlag napokon nevyšiel. 
Keď Figuli spomínala na tieto udalosti okolo prekladov v rozhovore s Janou Hevešiovou, 
vysvetlila ich takto: „S jedným zahraničným [prekladom, pozn. T. J.] som však nesúhlasila 
ani ja. S nemeckým. To boli vtedy naši nepriatelia.“65 Dobové pramene však svedčia o tom, 
že dôvodom bol predovšetkým zlý umelecký preklad a nie ideologické či morálne princípy. 
Vrátime sa ale naspäť k Olovenému vtákovi. Ako text sa do dejín literatú-
ry zapísal skôr pre životopisné súvislosti, hoci dodnes nemožno s určitosťou tvr-
diť, že publikácia tejto novely v Slovenských pohľadoch spôsobila stratu za-
mestnania Figuli a zapríčinila, že sa predstavitelia vtedajšieho vládneho reži-
mu stavali k spisovateľke akokoľvek kriticky. Nie sú o tom zatiaľ známe pramene.  
Estetické charakteristiky tejto novely stoja vždy akoby v pozadí jej „príbehu“. A napriek 
všetkému ide aj o čitateľsky zaujímavý text. Stretávame sa v ňom s jednou z podôb význam-
ného ženského archetypu. V súvislosti s dobovým kultom matky píše Eva Škorvanková: 

„V apríli 1939 vyzval minister školstva Jozef Sivák slovenských umelcov (spisovateľov, bás-
nikov a hudobných skladateľov), aby podporili oslavy a pomohli ,ospievať a opísať dobrú 
slovenskú matku .́“66 Margita Figula zareagovala na túto „výzvu režimu“ po svojom – opí-
sala a ospievala dobrú slovenskú matku v próze, ktorú v rôznych ideologicky podfarbených 
hodnoteniach charakterizovali kritici ako protivojnovú, protiklerikálnu, protifašistickú, 
zhodovali sa však vždy vtom, že ide o pacifistickú prózu. Jej centrom je monumentalizova-
ný obraz žialiacej matky ako symbolu utrpenia, ako slovenskej Mater Dolorosa. Figuli touto 
prózou nastolila „konkrétny a veľký spoločenskohistorický problém tzv. ,poľského ťaženia´ 
armády Slovenského štátu, čo bol len vstup do ešte širšieho problému aktívnej účasti Slo-
venska vo svetovej vojne na strane fašistického Nemecka.“67  

62 Literárny archív SNK v Martine, sign. 164 B 39.
63 Tamže.
64 Literárny archív SNK v Martine, sign. 164 T 48.
65 FIGULI, Margita – HEVEŠIOVÁ, Jana. To bolo už dávno… In Knižná revue, roč. 9, 1999, č. 74, s. 3. 
66 ŠKORVANKOVÁ, E. Otázka regulácie, ref. 49, s. 58, cit. SIVÁK, Jozef. Matka - a jej kult. In Slovák, 6. 
apríla 1939, roč. XXI, č. 81, s. 1.
67 ŠÚTOVEC, Milan. Doslov. In ref. 1, s. 465.
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Dáma Františka Švantnera

Švantnerova próza Dáma bola prvýkrát publikovaná rovnako ako Olovený vták v spomí-
nanom najstaršom a uznávanom slovenskom literárnom časopise, v Slovenských pohľadoch. 
Stanislav Mečiar, šéfredaktor v rokoch 1939 – 1944, sa „vo funkcii tajomníka Matice sloven-
skej po ústupe SNP do hôr zúčastnil na perzekvovaní jeho účastníkov, zvlášť z radov pracov-
níkov Matice slovenskej“.68 Vo vedúcej pozícii Pohľadov ho vystriedal Ján Bodenek. Dáma 
má s prózou Margity Figuli spoločné i to, že sa dotýka (hádam dodnes) citlivého spomínaného 
miesta slovenských dejín, ktorým je aktívna slovenská účasť na nemeckej agresii voči Poľsku.  
Krátke zhrnutie obsahu diela je nasledovné: hlavný hrdina sa počas ťaženia ako dôstojník 
slovenskej armády dostane do pohraničného poľského mesta Z. Po vydaní príkazu, aby poľ-
skí civilisti odovzdali zbrane pod hrozbou trestu smrti, príde k slovenskému dôstojníkovi do 
kancelárie mladá Poľka s konkrétnym udaním, ktoré sa ukáže ako pravdivé. Neskôr počas 
bohoslužieb dôstojník vidí v kostole mladú ženu v čiernom na svätom prijímaní, a keď žena 
vychádza z kostola, spozná v nej ženu-udavačku. Dozvie sa, že pri ich stretnutí udala svojho 
manžela, starého profesora botaniky, a napokon odchádza v koči s neznámym mladým mužom. 
Zápletka je dejovo bohatšia než príbeh Oloveného vtáka a svojou stavbou pripomína krimi-
nálny, detektívny príbeh. Rozprávač, slovenský dôstojník, začína v novele svoje spomínanie 
takto: „Bolo to na jeseň roku 1939. Bol som veliteľom našej vojenskej jednotky, ktorá obsa-
dila na poľskej strane Karpát horské pohraničné mestečko Z, keď ho už boli Nemci, postu-
pujúci na sever v pätách poľskej armády, náležite vydrancovali a zanechali.“69 Súradnice 
príbehu sú teda definované z časového i priestorového hľadiska. Rok a mesiac odkazujú k za-
čiatku 2. svetovej vojny a geografické indície situujú príbeh síce nie do exotického, no predsa 
nie celkom typického prostredia pre slovenskú literatúru. Mesto je síce označené skratkou 
Z., avšak ďalšie charakteristiky miesta ako šľachtického mestečka, kde Poliaci ,,mali svoje 
Švajčiarsko“70, naznačuje, že ide o Zakopané. Slovenský dôstojník svoje dojmy z pôsobenia 
na poste veliteľa jednotky, ktorá mala pod kontrolou mestečko Z., komentuje v nasledujú-
com emotívne i obrazne štylizovanom odseku. Môžeme si všimnúť, že pritom využíva réto-
rickú figúru, spojenie tézy a antitézy, resp. negatívneho paralelizmu ,,to nebolo A, to bolo B“:  

,,To už neboli obyčajné manévre, keď si človek po vykonanej úlohe so zverenou jednotkou 
prišiel oddýchnuť do vidieckeho mestečka, kde sa mu priam na každom kroku natískalo 
opravdivé, úprimné a srdečné pohostinstvo vľúdnych občanov a kde si mohol obohatiť 
jednotvárny vojenský život príjemnejšími chvíľkami v spoločnosti naivných meštianskych 
paničiek. Toto bola skutočná vojna. Títo ľudia už prežili svoje pokorenie, zacítili surovú 
silu ukrutného vraha, zavoňali pach nevinne preliatej krvi, videli mŕtvoly svojich zná-
mych, rozhodené na dlažbe, počuli strašnú hrozbu smrti, preto mali tak málo odvahy.“71 
 „B“ v tomto odseku je obraz mesta po vojenskej zrážke, ktoré na pozadí „A“ – predstavy 
pokojného, priateľsky naladeného provinčného mesta, disonantne vystupuje do popredia. 
Protikladnosť zvýrazňuje aj použitá lexika: v prvej časti sú použité slová, ktoré vyvolávajú 
príjemnú, bezstarostnú atmosféru, najmä v prípade pozitívnych emócií spätých s predsta-
vou priateľských, nekonfliktných medziľudských vzťahov: vidiecke mestečko, opravdivé, 
úprimné, srdečné, pohostinstvo, vľúdni, obohatiť, príjemnejšie, chvíľky, paničky. Kladnú 
emóciu posilňuje aj používanie zdrobnenín. Oproti tomu v druhej, kontrastnej časti odseku 
autor používa, naopak, expresívne, negatívne zafarbené slová: pokorenie, surová sila, uk-

68 MAŤOVČÍK, A. ed. Slovenský biografický,  ref. 13, s. 129.
69 ŠVANTNER, František. Dáma. In Slovenské pohľady, roč. 64, 1948, č. 7 – 8, s. 412-413.
70 Tamže, s. 416. 
71 Tamže, s. 413.
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rutný vrah, pach, nevinne preliata krv, mŕtvoly, hrozba, smrť; pričom na expresívnosti sa 
okrem sémantiky podieľa aj zvuková stránka slov, opakujúce sa výrazné r a úsečnosť jed-
noslabičných slov vrah, pach, krv, smrť. Obraz mŕtvol rozhodených na dlažbe dotvára scené-
riu vojnovej brutality. Bezduché telá sa stávajú neživotnými; sú to objekty, ktoré stratili svo-
ju hodnotu a dôstojnosť. Hrôza tu zasahuje všetky primárne biologické ľudské zmysly: ľudia 
zacítili silu vraha, zavoňali pach krvi, videli mŕtvoly známych, počuli strašnú hrozbu smrti.  
Uvedenou krátkou lexikálnou analýzou sme chceli ukázať, že Švantnerova novela je literár-
ne značne štylizovaná; autor sa nesnažil (iba) o opisnú reprodukciu skutočnosti, ale spôso-
bom podania aj sugerovať ďalšie rozmery zobrazovanej reality – situáciu Poliakov a pohľad 
i prežívanie slovenského veliteľa, ktorý je svedkom týchto udalostí.

Ústrednou a jedinou ženskou postavou novely je mladá Poľka, udavačka, ktorá sa dostane 
do kontaktu so slovenským veliteľom. Jej objavenie sa v texte predznamenáva obraz mesta 
zasiahnutého vojnou, pričom pohľad sa zúži na jedinú ulicu, ktorá ležala ,,po celej svojej 
dĺžke nemo, bez jediného zvuku, bez jediného oživujúceho hlasu ako zakliata. Zo stromov 
padalo zhusta lístie na lesklý asfalt a na cementové chodníčky po kraji. Zakrývalo už te-
mer celú šírku ulice a nikto ho neodmetúva, lebo nikomu nezavadzalo. Spomedzi krovia 
a živých plotov záhrad presvitali šedivé múry a červenkasté strechy kaštielikov a víl. Aj 
tie boli prázdne. Ľudia z nich poutekali. Na niektorých boli už okná a dvere vylámané. Na 
schodištiach a chodbách povaľovali sa rozbité kusy drahocenného nábytku, nádoby, šaty, 
pokrovce.“72 Synonymickým radom s gradujúcou tendenciou sa zdôrazňuje opustenosť uli-
ce, ktorá leží nemo, bez zvuku, bez hlasu. V poslednom prívlastku bez jediného oživujúceho 
hlasu sa ticho prejavuje ako ťaživé tým, že je dôsledkom neprítomnosti ľudí. Absenciou 
človeka sa tu rafinovaným spôsobom zosilňuje moment deštrukcie mesta prostredníctvom 
jednotlivých objektov, ktoré sú svedectvom o tom, že chod mesta je narušený. Nikto sa 
už nestará o nepozametané lístie, pohádzané šaty a nádoby, vylámané okná, ani o ďalej 
spomenuté povytrhávané ozdobné kríky, zahnívajúce jesenné kvety, povaľujúce sa zvyšky 
konzerv, škatúľ a handier. Všetky tieto predmety tvoria kulisy príchodu dámy, ,,démonic-
ky zvodnej ženy“73, ktorá ide spustošenou ulicou skazy priamo k slovenskému veliteľo-
vi, hoci „s osamelými ženami sa človek zriedkavo stretával i vo dne na frekventovaných 
uliciach, a táto sa nebála ísť na prechádzku včasráno, vari najopustnejšou štvrťou, a po-
staviť sa pred vojenskú kasáreň.“74 Keď si oproti nemu dáma sadne v jeho kancelárii, na 
veliteľa pôsobí najmä jej erotická zmyselnosť. Z konkrétnych fyzických charakteristík sa 
čitateľ nedozvie veľa. Opis nenaznačuje tradičnú, harmonickú ženskú krásu. Vyniká tu 
skôr akási nemiernosť. Lícne kosti sú priveľmi prečnievajúce, koža prejemnelá, ústa pri-
veľké. V dáminej kráse sa ukrýva čosi živočíšne, lačné. Podčiarkovanie výraznosti jed-
notlivých čŕt rozohráva hru medzi odkrytosťou a zakrytosťou – predsa len o konkrétnych 
črtách symbolizujúcich ženskú krásu (vlasy, prsia, boky, pás) sa nedozvedáme nič, no cel-
kový obraz vďaka náznakom (úzka a obtiahnutá sukňa, oči, pery) pôsobí zmyselne, ako 
priznáva veliteľ, „aj teraz si ešte pripamätúvam, s akým sebazapieraním som premáhal 
vzrušenie, ktoré mi rozťahovalo hruď (...) kedykoľvek som sa dotkol očami tých nebezpeč-
ných miest“75. Dáma pripomenie veliteľovi rozkaz, ktorý vydal a týkal sa povinnosti ci-
vilistov odovzdať do ďalšieho dňa pod hrozbou trestu smrti. Veliteľ najprv predpokladá, 
že dáma prišla za niekoho orodovať a s dobrým úmyslom jej ponúka únikovú cestu zo 

72 ŠVANTNER, F. Dáma, ref. 70, s. 417.
73 ŠTEVČEK, Ján. Švantnerov myšlienkový horizont. In ŠVANTNER, František. Novely. Bratislava : 
Slovenský spisovateľ, 1976, s. 18.
74 ŠVANTNER, F. Dáma,  ref. 70, s. 418.
75 Tamže, s. 419.
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situácie. Ukáže sa však, že prišla za veliteľom s konkrétnym udaním. Veliteľ sa obáva, či 
ju neposlali Nemci s úmyslom preveriť, do akej miery má situáciu v meste pod kontrolou, 
preto prípad vyšetrí, no ukáže sa, že udanie sa týkalo profesora botaniky, šedivého a chatr-
ného starčeka, o ktorom každý „musel nadobudnúť presvedčenie, že je schopný iba sbierať 
a vysúšať zelinky“.76 Veliteľ prípad uzavrie s tým, že zbraň mu podstrčil niekto z bývalých 
žiakov z pomsty. Keď sa o dva dni neskôr zúčastní bohoslužby, centrom opisu je mladá 
žena v čiernom, ktorá jediná prichádza pred kňaza na prijímanie. Keď vychádza z kostola, 
sprevádza ju statný mladý muž v kabáte olemovanom kožušinou. Veliteľ v žene spoznáva 
svoju „známu“ a priateľ mu vysvetľuje: „To je mladá pani istého profesora botaniky z tunaj-
šieho gymnázia. Tejto noci ho odvlieklo gestapo, lebo ukrýval vo svojej knižnici zbrane.“77 
Dámin odev svedčí o tom, že patrí do vyššej spoločnosti (klobúk, rukavičky s kožušin-
kou), podobne ako jej znalosť cudzích jazykov (pri stretnutí so slovenským veliteľom hovorí 
po francúzsky, nemecky a poľsky). Okrem náznaku sociálnej príslušnosti to môže byť aj 
náznak čohosi diabolského v dáme – diabol je v Biblii známy mnohojazyčnosťou.78 Na-
pokon aj sám slovenský veliteľ nadobudne dojem, že dáma ,,musela byť diablica“79. V is-
tom zmysle je toto stretnutie pre veliteľa skutočne osudovým stretnutím so zlom steles-
neným v krásnej dáme. Naznačuje to aj názov novely – Dáma. V prvom významovom 
pláne názov zodpovedá označeniu hlavnej ženskej postavy, ktorej počin udavačstva tvo-
rí dominantnú líniu príbehu. Dáma je skrátka hlavnou postavou. Názov však možno čí-
tať aj v ironickom kóde. Dáma je žena z vyššej spoločnosti s uhladenými spôsobmi, kto-
rá vyniká po rozumovej i mravnej stránke. Z etického hľadiska sa Švantnerova postava 
nespráva ako človek vysokých etických kvalít, no ako vypočítavá a chladnokrvná osoba. 
V názve textu sa ukrýva aj slovo dáma ako hra, v ktorej sa poťahuje figúrkami, a to v dvoja-
kom zmysle. Hru hrá žena, ktorá „aj vlastného stareckého muža vníma len ako figúrku 
v partii svojho života“.80 Ide teda o hru, v ktorej táto postava ,,privíta národnú katastro-
fu ako jedinečnú príležitosť na uskutočnenie diabolských plánov“.81 Nevraždí však sama 
vlastnými rukami, ale kalkuluje – najprv to skúša u slovenského veliteľa, spolieha sa na 
nevyhnutnosť, podľa ktorej musí byť vykonaná domová prehliadka. Dáma má však svoj 
ťah presne vypočítaný, ráta s tým, že sa slovenský veliteľ bude obávať dôsledkov plynúcich 
z neuposlúchnutia rozkazu, ktorý mu bol daný. Premyslený má aj náhradný plán – ak jej 
nevyjde partia so slovenským veliteľom, muža udá priamo gestapu.

Ďalší významový plán názvu môže spočívať v zmysle slova dáma, ktorým sa označuje 
najsilnejšia šachová figúrka. Dáma sa môže pohybovať v ľubovoľnom smere o ľubovoľný 
počet políčok, na šachovnici má teda jednoznačne navrch, podobne ako dáma z poviedky, 
ktorej ,,pohŕdavý úsmev, mihajúci sa okolo ostro vykrojených a silno vyfarbených perí, na-
svedčoval, že je to len rozmarná a bezočivá hra povýšenej panej, ktorá si uvedomuje svoju 
prevahu. Zrejme ju mužskí rozmaznávali a uctievali ako bohyňu. Nestretla sa ešte s odpo-
rom. Bola zvyknutá aj očami rozdávať rozkazy.“82 

76 Tamže, s. 424.
77 Tamže, s. 429.
78 Napríklad aj Woland v románe Michaila Bulgakova Majster a Margaréta, ktorý je explicitne diabol, ovláda 
plynulo mnoho jazykov. Bulgakov dielo písal v rokoch 1928 – 1940, vyšlo až po jeho smrti 1967.
79 ŠVANTNER, F. Dáma,  ref. 70, s. 419.
80 KUZMÍKOVÁ, Jana. František Švantner (V zákulisí naturizmu). Bratislava : Veda – Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 53. 
81 MEDVEĎ, Ján. Jedinečná umelecká výpoveď. In Roľnícke noviny, roč. 21, 4. 3. 1966, s. 2.
82 ŠVANTNER, F. Dáma, ref. 70, s. 419.
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Napokon možno názov prózy vnímať aj v tom zmysle, že aj dáma je len figúrkou v rukách 
zla. Nevedome vypĺňa akýsi rozumom nepostihnuteľný plán vyšších síl, ktorých prejavom 
je aktuálna vojnová situácia.

V súvislosti s touto novelou sa často zvykne spomínať autentickosť námetu textu, napr. 
Jana Kuzmíková: ,,Novela vznikla podľa skutočnej udalosti, ktorá sa stala v poľskom Zako-
panom na začiatku druhej svetovej vojny a jej svedkom bol Anton Kúdelka, učiteľ na kato-
líckej škole v Mýte pod Ďumbierom a Švantnerov priateľ.“83 Ono ,,podľa skutočnej udalosti“ 
je jedným z dôvodov, prečo je táto poviedka čitateľsky populárna a príťažlivá. Spomenu-
tý Anton Kúdelka svoj podiel na materiáli, ktorý Švantner literárne spracoval, komentuje 
v Spomienkach na spoločne prežité roky v Mýte pod Ďumbierom pomerne stroho, jedinou 
vetou: ,,Rozprávania mojich zážitkov dali podnet k napísaniu novely Dáma.“84 Mohla by 
preto vzniknúť otázka, či prostredie poľského Zakopaného, do ktorého je vsadený príbeh 
novely, nie je súčasťou autorovej umeleckej licencie. Výber Zakopaného ako šľachtického 
mestečka, kde Poliaci ,,mali svoje Švajčiarsko, preto usilovali sa sem preniesť aj prepych 
a lesk predných varšavských tried“85 v spojení s poľským nacionalizmom, religiozitou 
a diabolskou hrou ľstivej dámy by mohol byť súčasťou premyslenej stratégie výstavby textu. 

Záznamy v Kmeňovom liste Antona Kúdelku86 svedčia o tom, že slúžil na začiatku druhej 
svetovej vojny v pešom pluku 2 so sídlom v Prešove. Daný pluk podliehal 3. divízii87, 7. 9. 
1939 prešiel pluk do podriadenosti 2. divízie88, no v Zakopanom boli len jednotky 1. divízie89. 

Na druhej strane, tak ako v Švantnerovej Dáme90, aj v skutočnom Zakopanom si v jed-
nej z budov spravilo svoje sídlo gestapo: „W pensjonacie Bornetów przy Grunwaldzkiej  
umieszczono  siedzibę  NSDAP,  wojskowa komendantura  miasta  mieściła  się  w hotelu 
Stamary przy ulicy Kościuszki, a gestapo urzędowało początkowo w pensjonacie Splendid 
(dzisiaj Janosik) przy ulicy Tetmajera.“91 Zaujímavosťou je, že hotel Splendid sa spomína aj 
v kronike pešieho pluku 4 (súčasť 1. divízie Jánošík) v súvislosti s veliteľom I. práporu škpt. 
pech. Antonom Vickom. 8. septembra 1939 dorazil prápor o 18:30 do Zakopaného: „Ubyto-
vanie veľmi dobré. Veliteľ práporu vo vile Splendit.“92 

83 KUZMÍKOVÁ, Jana. František Švantner. Nevesta hôľ a iné prózy. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej 
literatúry SAV, 2007, s. 595. 
84 KÚDELKA, Anton. Spomienky na spoločne prežité roky v Mýte pod Ďumbierom. In BARTKO, Ladislav. 
František Švantner. Život a dielo 1912-1950. Martin : Osveta, 1972, s. 135-136.
85 ŠVANTNER, F. Dáma, ref. 70, s. 416. 
86 Vojenský archív – centrálna registratúra, Trnava : Kmeňový list, Anton Kúdelka Antona Kúdelku (nar.  
7. 5. 1906).
87 BAKA, I. Slovenská republika, ref. 3, s. 104.
88 Tamže, s. 87.
89 Tamže, s. 99.
90 „Za ten krátky čas, čo sa v meste zdržali Nemci, stieklo hodne poľskej krvi, ba ani potom neprestala stekať, 
lebo v meste malo sídlo povestné gestapo, ktoré si i bez môjho vedomia a svolenia hojne vyberalo obete. Každé 
ráno na svitaní prebehúvalo s hrmotom tichými ulicami nahnedo zafŕkané, pochmúrne a uzatvorené auto 
a o krátku chvíľu doznievaly v pravidelných prestávkach z neďalekého, stále dobre stráženého lesíka krátke 
výstrely.“ ŠVANTNER, F. Dáma, ref. 70,  s. 415.
91 KRUPA, Maciej. „Pepita, Łada, Palace. Salon, katownia, spa“. Konteksty, 2013, č. 2, s. 109. Komandant 
pohraničnej polície Grenzpolizeikommissariat v Zakopanom bol Robert Weissman (1907 – 1974). Vila Splendid 
sa onedlho ukáže ako nepostačujúca pre potreby gestapa, preto sa presťahujú do vily Excelsior a napokon 
v decembri do hotela Palace, ktorého pivnice slúžili ako väzenie a vypočúvacie miestnosti. V súčasnosti je 
v tejto budove Múzeum vojny a mučeníctva (Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” w Zakopanem).
92 LACKO, Martin, ed. Proti Poľsku: odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády. 
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007,  s. 162. 
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Okrem toho, aj v Zakopanom bolo skutočne nariadené civilistom odovzdať zbrane, ako 
aj v Švantnerovom príbehu. Dôvodom boli udalosti, o ktorých referuje kronika pešieho 
pluku 4., ako aj denník spravodajského oddelenia 1. pešej divízie (predtým Vyššieho ve-
liteľstva 1). Z kroniky p. pl. 4: „Dňa 18. septembra 1939 stráž u východu na sever. okr. 
Zakopaného bola prepadnutá teroristami. Vystrelili asi 4 rany z pištole a hodili 2 ručné 
granáty, ktoré však nevybuchly. Zranený však nebol nikto. Bola prevedená prehliadka ce-
lého okolia, ale nič sa nenašlo. Vel. práporu vzal 10 rukojmých, zakázal po zotmení svietiť 
a akýkoľvek pohyb civilného obyvateľstva v Zakopanom. Dňa 22. IX. 1939 o 22.30 hod. 
dostavil sa na pos. vel. v Zakopanom ved. fin. strážnik a požiadal pos. vel. o pomoc z na-
sledujúcich dôvodov: V priestore juh. záp. Zakopaného v údoliach Vysokých Tatier a Lip-
tovských holí zdržuje sa väčšia tlupa teroristov, ktorí v dňoch 20. a 21. aug. 1939 prepadli 
nem. fin. strážnikov. So skupiny 6 fin. stráže 4 sú ranení a dvaja sú nezvestní. Požiadal 
o stíhanie teroristov a pátranie po nezvestných do údolí Vysokých Tatier a priľahlých Lip-
tovských holí. Hliadka /čata/ por. Baroša zistila táborisko teroristov, kde našla nejaké 
potraviny, avšak po celodennom hľadaní nenarazily nikde na hľadaných. Večer skončilo 
hľadanie bezvýsledne.“93 A v denníku spravodajského oddelenia 1. pešej divízie, záznam 
z 19. septembra 1939: „Velit. Anton hlási zo Zakopaného, že v noci z 18. na 19. 9. 39 bol 
prevedený na stráž v Zakopanom teroristický úkaz. Bolo vystrelené z pištole a hodené boly 
2 ručné granáty43. K tomu nariadil vel. Anton: Po sotmení mimo lekárov, lekárnikov a po-
rod. asis. nesmie sa nik zdržiavať na ulici. Soznam týchto osôb musí byť u vlád. komisára 
mesta Zakopané. Mimo toho, kto sa na vyzvanie stráže nezastaví, bude na neho vystrele-
né. „Gestapo“ nariadilo odovzdanie zbraní. U koho sa po tomto bude nájdená zbraň, bude 
postavený pred válečný súd.“94 Kým v Švantnerovej Dáme bolo nariadenie aj kontrola odo-
vzdávania zbraní v réžii slovenskej armády, v skutočnom Zakopanom akciu riadili Nemci.  
Spomínaný Anton Kúdelka, Švantnerov priateľ, ktorého zážitky mali poslúžiť ako predloha 
novely, však v Zakopanom služobne nepôsobil. Navyše, syn Antona Kúdelku, pán Igor Kú-
delka, v telefonickom rozhovore uviedol, že otec mu o stvárnenej udalosti ani o skutočnosti, 
že sa zúčastnil poľského ťaženia, nikdy nerozprával. 

Michal Švantner, vnuk Františka Švantnera, uviedol v emailovej komunikácii: ,,Podľa roz-
právania mojej starej mamy, ktoré som osobne počul z jej vlastných úst a ktoré si pamätá aj 
môj otec, námet na poviedku Dáma mal môj starý otec František Švantner od svojho priate-
ľa Antona Kúdelku. Podľa starej mamy Kúdelka pôsobil ako dôstojník Slovenskej armády 
počas ťaženia v Poľsku a po návrate odtiaľ porozprával starému otcovi príbeh, ktorý sa stal 
námetom poviedky Dáma.“ V podstate to potvrdzuje aj údaj v Kúdelkovom spise Vojenského 
archívu v Trnave; Kúdelka bol prezentovaný k mimoriadnemu cvičeniu v zbrani 1. 9. 1939, 
a prepustený mimo činnú službu bol 23. 10. 1939. Slovensko nevyhlásilo Poľsku vojnu, preto 

,,oficiálne boli záložníci povolávaní na mimoriadne cvičenie v zbrani.”95 S určitosťou teda 
môžeme povedať, že Anton Kúdelka, prezentovaný k tzv. mimoriadnemu cvičeniu v zbrani, 
sa zúčastnil vojny. Peší pluk 2, ku ktorému patril, bol súčasťou 3. divízie, ktorá zasahovala do 
bojov na severo-východnom pohraničí Slovenska. Podobný prípad ako v Zakopanom sa spo-
mína ešte v jednom vojnovom denníku – peší pluk 21 s krycím názvom Šimo operoval práve 
v týchto oblastiach a v denníku sa 13. 9. 1939 nachádza takáto správa: „Posádkové veliteľstvo 
slovenského vojska v Baligrode nariaďuje:  [...] Zbrane všetkého druhu musia byť odovzdané 
do obecného úradu, starostovi a to najpozdejšie do 14. septembra 1939 do 12.00 hod. Neupo-

93 Tamže, s. 163-164.
94 Tamže, s. 89.
95 BAKA, I. Slovenská republika,  ref. 3, s. 79.
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sluchnutie tohto rozkazu trestá vojenský súd.“96 Nariadenie sa vzťahovalo na obce: Baligrod, 
Mchawa, Roztoky Dolne, Cisowiec a Steznica, Nižna a Vyšná Ženica. Zhodou okolností 
Baligrod a Karlików, ktorý sme spomínali v súvislosti s Oloveným vtákom, sa nachádzajú 
v rovnakej oblasti, sú od seba asi 25 km a v tento deň (13. 9.), ktorý sa týka nariadenia odo-
vzdávania zbraní (možná inšpirácia Švantnera), Čatloš v Karlikówe vyznamenával hrdinov 
za „chrabré chovania sa v bojoch u Czeremchy“97 (pravdepodobná inšpirácia Figuli).

Záver

Margita Figuli ani František Švantner vojnu proti Poľsku svojím dielom nepodpo-
rovali, ani neospravedlňovali, zároveň ju však ani nedémonizovali z politických či 
ideologických pozícií. Išlo o dva rôzne spôsoby humanistického protestu proti vojne 
ako princípu deštrukcie a ľudského utrpenia. Východiskovým materiálom tu boli re-
álne dejinné udalosti, ktoré boli z literárnych a estetických príčin rozlične varírované.  
Ukázali sme, že Figuli sa pravdepodobne inšpirovala správami z frontu uverejnenými v den-
níku Slovák – informácie o bojoch poľských civilistov, konkrétne údaje o dvoch ženách ukry-
tých s guľometom v poli. Autorská licencia už bola zmena správy v časti, kde pôvodne proti 
ženám zakročili Nemci – u Figuli je to slovenský oddiel, ktorý je za to neskôr vyznamenaný. 
Je to už súčasť umeleckej koncepcie, kde v centre prózy stojí trpiaca (slovenská) matka, 
ktorej utrpenie nadobúda archetypálne súvislosti s postavou Sedembolestnej Panny Márie.  
Švantner zas pravdepodobne vychádzal z rozprávania svojho priateľa, ktorý pôsobil v seve-
rovýchodnej časti poľsko-slovenských hraníc a mohol byť prítomný na akcii, keď bolo civi-
listom nariadené odovzdať zbrane – táto udalosť má aj svoju pramennú oporu. Avšak z ume-
leckých dôvodov si Švantner vybral Zakopané, mesto-symbol, v ktorom sa tragicky vyníma 
príbeh skrytého zla prebúdzajúceho sa práve v časoch vojny. V závere Švantnerovej novely 
sa konštatuje, že „Poliakov, pravdepodobne pod ťarchou nešťastia, zachvacuje neobyčajne 
silná vlna náboženského zanietenia“98 a práve v kostole sme svedkami tragickej anagnorízy 
(prvok antickej tragédie, kritický moment premeny nevedenia na poznanie, spoznanie prav-
dy) slovenského veliteľa, keď zrazu pochopí motívy a činy svojej krásnej neznámej. Sotva 
by bola scéna spoznania taká pôsobivá, keby sa neodohrávala v kostole v Zakopanom, mes-
te luxusu pod Tatrami, symbolu poľskej šľachty, patriotizmu, počas omše za hudby organu, 
a namiesto toho by sa všetko odohralo v akejsi slovenskému čitateľovi neznámej poľskej obci.  
Prózy Švantnera a Figuli vôbec spája prvok religiozity, ktorý je implicitne ideo-
vým i mravným kontrapunktom voči zlu, ktoré v ich diele predstavuje vojna. Hoci 
sa obaja inšpirovali vojnou proti Poľsku, ťažisko ich próz sa netýka života priamo na 
fronte počas bojov: Mater dolorosa Margity Figuli je v slovenskom meste a Švant-
nerov veliteľ je v tyle postupujúcej nemeckej armády, počas jeho pôsobenia nedôj-
de k žiadnym bojom. Navyše, v centre oboch „vojnových“ próz je paradoxne – žena. 
No kým u Figuli sa žena spája s étosom ako symbolom vysokého mravného princí-
pu ženy-matky, u Švantnera je to eros – spojenie ženy ako princípu krásy, erotiky a zla.   
V prípade Figuli sme sa pokúsili odkryť súvislosti, ktoré sa týkajú spájania jej 
pracovného pomeru v Tatrabanke a publikácie prózy Olovený vták. Tento sú-
vis sa až nekriticky preberá a neberie sa do úvahy nedostatok pramenných dôka-
zov. Nechceme tým znížiť význam tejto novely. Nemožno poprieť, že išlo o odváž-
ny publikačný počin. Biografické dôsledky Švantnerovho vydania Dámy sú zas ob-

96 LACKO, M. Proti Poľsku, ref. 93, s. 111.
97 Tamže.
98 ŠVANTNER, F. Dáma, ref. 70, s. 424. 
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medzené skutočnosťou, že Švantner dva roky po vydaní prózy zomrel (v roku 1950).  
Vojna proti Poľsku nikdy nebola v umeleckej literatúre populárnou témou. Nemala svo-
je zlaté obdobie, kedy by priťahovala celú plejádu autorov v rámci poézie aj prózy, ako 
bolo napríklad SNP. Na druhej strane, vo svojom diele ju stvárnili dvaja spisovatelia, ktorí 
už v dobe vydania týchto próz mali svoje meno a boli spoločnosťou uznávaní. Aj preto 
si mohli dovoliť publikovanie svojich noviel v najstaršom slovenskom literárnom časopi-
se, ktorého symbolická hodnota pridávala textom vážnosť. Obaja autori sú dnes už klasici, 
pevná súčasť literárneho i kultúrneho kánonu. Spoločné mali nielen poetické smerovanie, 
záujem o rovnakú historickú udalosť, ale aj hlboko pacifistické zameranie svojho diela, 
ktoré odráža, akým spôsobom slovenská kultúra zareagovala na tento úsek našich dejín. 

T. JANECOVÁ: KRIEG GEGEN POLEN (1939) 
IM PROSAWERK VON MARGITA FIGULI UND FRANTIŠEK ŠVANTNER

Weder die Schriftstellerin Margita Figuli, noch der Prosaist František Švantner haben 
den militärischen Angriff auf Polen unterstützt oder beschönigt. Andererseits wurde dieses 
Ereignis von keinem der beiden dämonisiert, sei es vom politischen oder ideologischen Stan-
dpunkt. Beide legten zwei unterschiedliche Arten des humanistischen Protests gegen Krieg 
als das Prinzip der Destruktion und menschlichen Leids an den Tag. Als Ausgangspunkt 
wählten beide Autoren wahre geschichtliche Sachverhalte, die sie auf unterschiedliche We-
ise variiert haben. Figuli schöpfte ihre Inspiration aus den Nachrichten über das Geschehen 
an der Front, die in der regimetreuen Tageszeitung Slovák veröffentlicht wurden – darunter 
von der Berichterstattung über die Abwehrkämpfe, geführt von polnischen Zivilisten. Figuli 
bezog sich insbesondere auf die Angaben von zwei Frauen, die sich, bewaffnet mit einem 
Maschinengewehr, im Feld versteckten. Allerdings änderte Figuli in ihrer Darstellung den 
weiteren Teil der Nachricht, in dem es hieß, die Frauen würden von Angehörigen der We-
hrmacht außer Gefecht gesetzt, und zwar dahingehend, dass im Werk Figuli‘s slowakische 
Soldaten anstelle der Deutschen auftreten, die für ihre Tat ausgezeichnet werden. Es ist ein 
Teil ihres künstlerischen Konzepts, in dem im Zentrum der Prosa eine leidende (slowakis-
che) Mutter steht, deren Leid archetypische Züge, vergleichbar mit der Gestalt der Schmer-
zensmutter, annimmt. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Umständen, die zur 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Margita Figuli durch ihren Arbeitgeber, Tatrabanka, 
geführt haben. Die Autorin sucht nach den Zusammenhängen mit der Veröffentlichung der 
pazifistischen Novelle „Olovený vták“ (Der Bleivogel, 1940), der Zusammenarbeit Figu-
li‘s mit den Kultusbehörden der Slowakischen Republik und des nationalsozialistischen 
Deutschlands, die im krassen Widerspruch mit der von ihr nach dem Zweiten Weltkrieg 
kreierten Selbstdarstellung als prinzipielle Widersacherin der Zusammenarbeit mit dem Re-
gime der sog. Ludaken, repräsentiert durch die Hlinka-Slowakische Volkspartei. 

Die Grundlage für die Novelle von František Švantner bildete die Erzählung seines 
Freundes Anton Kúdelka, der den Zweiten Weltkrieg im nord-östlichen Teil der slowakis-
ch-polnischen Grenze verbrachte. Es ist nicht auszuschließen, dass er persönlich an der 
Durchführung der Aufforderung an die Zivilbevölkerung teilgenommen hatte, die Waffen 
niederzulegen. Švantner‘s Novelle stützt sich also an einer durch die historischen Quellen 
bestätigten Begebenheit. Die Handlung wurde von Švantner allerdings aus ästhetischen 
Gründen in die Stadt Zakopane verlegt, die ein Symbol darstellt. Die Religiosität ist ein Bin-
dungsglied in den Prosawerken von Švantner und Figuli. Sie verkörpert einen ideellen und 
ethischen Kontrapunkt zur Kategorie des Bösen, im diesem konkreten Fall zum Krieg. Die 
Prosawerke beider Autoren wurden vom Krieg angeregt, allerdings liegt der Schwerpunkt 
ihrer Werke nicht unmittelbar am Kriegsgeschehen an der Front des 2. Weltkriegs selbst: die 
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Figur der Mutter im Werk Figuli‘s ist in einer slowakischen Stadt versetzt, in Švantner‘s No-
velle ist es wiederum der Befehlshaber des rückwärtigen Gebiets der vorstoßenden Armee 
der Wehrmacht, der von unmittelbaren Kampfhandlungen verschont bleibt. Im Mittelpunkt 
beider Kriegsprosen steht paradoxerweise die Gestalt einer Frau. Der Unterschied liegt je-
doch darin, dass Figuli in ihrem Werk die Frau mit dem Ethos als Symbol des höchsten 
ethischen Prinzips der Frau-Mutter verbindet, bei Švantner ist es wiederum das Symbol des 
sinnlichen Verlangens – Eros, d. h. die Verbindung der Frau mit dem Prinzip der Schönheit, 
Erotik und des Bösen. 

Der Krieg gegen Polen mit der aktiven Teilnahme slowakischer Truppen stellte kein 
populäres Thema in der „schönen Literatur“. Nichts desto trotz wurde er von zwei slowa-
kischen Schriftstellern thematisiert, die zum Zeitpunkt des Erscheinens ihrer Prosawerke 
keineswegs als unbekannt galten. Beide hatten zu der Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad 
und genossen ein beträchtliches gesellschaftliches Ansehen. Auch deshalb war es für bei-
de möglich, ihre Werke in der ältesten slowakischen Literaturzeitschrift Slovenské pohľady 
zu veröffentlichen, die zur Erhöhung des symbolischen Werts der Werke beigetragen hatte. 
Sowohl Figuli als auch Švantner gelten in der Gegenwart als Klassiker der slowakischen 
Literatur; beide bilden einen festen Bestandteil des literarischen und kulturellen Kanons. Zu 
ihren Gemeinsamkeiten gehörte nicht nur die künstlerische Gattung, das Interesse für das 
gleiche historische Ereignis, sondern auch die tiefst pazifistische Ausrichtung ihrer Werke, 
die heute als ein Beispiel dafür dienen, wie die damalige slowakische Kultur auf diesen his-
torischen Kleinabschnitt reagierte.  
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RECENZIE
ŠTĚPÁNEK, Václav. DENÍK NADPORUČÍKA C.K. ARMÁDY Z LET 1914-1918. 
OBRÁZKY ČESKÉHO DŮSTOJNÍKA HYNKA DOLEŽALA Z BALKÁNSKÉHO BOJIŠTĚ 
VELKÉ VÁLKY. Brno : Matice moravská, 2019, 160 s. ISBN 978-80-87709-26-9. 

Vojenský denník nadporučíka Hynka Doležala, presnejšie jeho fotografický album z čias 
prvej svetovej vojny, publikovaný Maticou moravskou, patrí k pozoruhodným vydavateľ-
ským počinom, a to z niekoľkých dôvodov. Doležal strávil posledné roky existencie po-
dunajskej monarchie na Balkáne, jeho zábery však zachytávajú nielen vojenské aspekty 
tohto, v porovnaní so severovýchodným „ruským“ či juhozápadným „talianskym“ frontom, 
okrajového bojiska. Rodák zo Slovácka mal citlivé oko a talent aj na zväčšenie domáceho 
obyvateľstva, miestnej tradičnej architektúry či hornatej krajiny, azda i preto, že bohaté 
skúsenosti s vojenskou službou na Balkáne mal už pred prvou svetovou vojnou.  

Publikácia je rozdelená na dve časti, a to pútavú úvodnú štúdiu o osobnosti nadporučí-
ka Hynka Doležala a jeho balkánskej púti a výber fotografií. Doležal pôvodne slúžil ako 
príslušník c. a k. pešieho pluku číslo 3, následne v 25. c. k. vlastibraneckom pluku, až bol 
k 1. januáru 1914 prevelený k druhému práporu dalmátskeho 23. c. k. vlastibraneckého 
pluku. Tento útvar tvoril súčasť 5. horskej brigády, neskôr 20. (domobraneckej) horskej 
brigády a Doležal zastával funkciu likvidačného štábneho dôstojníka. Ako vysvetľuje  
Václav Štěpánek, dokumentoval škody, ktoré armáda spôsobila v priebehu svojho ťaženia, 
ako zničenú úrodu, zabavené a pobité hospodárske zvieratá či zničené domy a infraštruk-
túru a následne vyšetroval sťažnosti civilistov. Autor v štúdii vecne a výstižne zhrnul prie-
beh bojov na srbskom, resp. čiernohorskom a následne albánskom bojisku, v súvislosti so 
službou Hynka Doležala, pričom sa venoval i špecifikám vojny v tejto časti Európy, napr. 
vojnovým zločinom rakúsko-uhorskej armády, rôznym epidémiám či slabej, ba až neexis-
tujúcej dopravnej infraštruktúre. Štěpánek uvádza, že aj príslušníci Doležalovej brigády sa 
dopustili poľutovaniahodných excesov, po ťažkých stratách pri Kaone sa pomstili domácim 
obyvateľom, keď na smrť ubili istého srbského poddôstojníka, vojnového invalida. Historik 
tiež upozorňuje na často priam otrockú prácu zajatcov, neraz hladných a vysilených, ktorí 
budovali a rozširovali cestné komunikácie. Ako prameň uvádza aj iné svedectvá súčasníkov 
Hynka Doležala, napr. básnika a príslušníka 28. pešieho pluku Stanislava Kostku Neuman-
na či Františka Kryštofa, delostreleckého dôstojníka srbskej i čiernohorskej armády českého 
pôvodu. Veľavravné sú údaje o stratách rakúsko-uhorských vojsk na Balkáne, keď chorí 
niekoľkonásobne prevyšovali ranených a padlých počas bojov. Miestami však Štěpánek až 
priveľmi zovšeobecňuje zmýšľanie českého vojaka na srbskom bojisku, jeho nechuť k ra-
kúsko-uhorskej armáde, slovanské cítenie a sympatie k Srbsku. V súčasnosti totiž historic-
ká obec, česká či rakúska, upozorňuje, že príslušníci „českých“ plukov rakúsko-uhorskej 
armády na ruskom, ale aj srbskom bojisku, patrili medzi spoľahlivých, verných a oceňova-
ných vojakov.1

Fotografie sú rozdelené do šiestich kapitol, každá približuje inú fázu nasadenia Doležalo-
vej jednotky. Prvá zachytáva obdobie, keď vojaci pochodovali cez Mostar, Konjic, Sarajevo 
a Han Pijesak na pozície vo východnej Bosne, umiestnené na výšinách nad riekou Drina. 
Druhá sa zaoberá pobytom v Srebrenici. Tretia prináša zábery z ťaženia srbskou krajinou 
začiatkom jesene 1915, vrátane bojov pri Čačaku a Kaone. Štvrtá z presunu cez Bosnu 
a Hercegovinu do pobrežného mesta Herceg Novi. Piata kapitola sa týka útoku na čierno-
horský Lovćen a porážku malého balkánskeho kráľovstva. No a šiesta kapitola, rozsahom 
1 Pozri napr.: LEIN, Richard. Plnění povinností, nebo velezrada? Čeští vojáci Rakousko-Uherska v první 
světové válce. Praha : Academia, 2018, 648 s. ISBN 978-80-200-2853-2.
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najobsiahlejšia, pojednáva o odchode z Čiernej Hory do Albánska, obsadení Skadaru a Dra-
ča, umiestnení v priestore medzi Dračom a Elbasanom, následnom presune brigády na jeseň 
1916 k Ochridskému jazeru a zaujatí postavení proti francúzskej Orientálnej armáde. Ne-
skôr, na jeseň 1917, čelila Doležalova brigáda francúzskej ofenzíve. Náruživý fotograf Hy-
nek Doležal napokon zotrval na Balkáne do jari 1918, posledné mesiace vojny totiž zastával 
úradnícke posty v slavónskej Orahovici. Čakala ho však ešte dlhá kariéra v československej 
armáde, keď na rôznych pôsobiskách naďalej rozvíjal svoje účtovnícke zručnosti.        

Každá z uverejnených fotografií je unikátna a ponúka cenné svedectvo, najviac zastúpené 
sú zábery vojenských objektov a zariadení či vojakov. Ukoristené srbské delá vyrovnané 
na námestí v meste Gornji Milanovac či delá talianske, zanechané nepriateľovi v dračskom 
prístave ustupujúcou talianskou armádou, rakúsko-uhorský 24-cm ťažký mažiar v bojovom 
postavení pripravený ostreľovať čiernohorské pozície na Lovćene i poľná telefónna stani-
ca. V silnom kontraste vyznievajú fotografie improvizovanej dôstojníckej poľnej kuchyne 
chránenej múrom z narýchlo nanosených balvanov a dôstojníkov v zázemí pred prestretým 
stolom s fľašou dobrého vína v čase, keď bežný rakúsko-uhorský vojak, a to nielen na Bal-
káne, trpel núdzou a strádaním. Zo snímok je tiež zjavné, aký význam mali pre zásobovanie 
na Balkáne úzkorozchodné železnice. Útrapy civilistov badať z fotografie srbských mladí-
kov prinášajúcich seno pre potreby vojenského trénu či vzdávajúcich sa mužov z Čačaku, 
mávajúcich pred rakúsko-uhorskými vojakmi bielymi šatkami. O nič menej pôsobivé sú 
zábery albánskeho obyvateľstva. Práve s albánskou honoráciou udržiavali rakúsko-uhorskí 
dôstojníci srdečné vzťahy. Doležal prinášal obrazové svedectvá o etnickej a konfesionálnej 
zmesi balkánskeho obyvateľstva, na jednej fotografii z Drača zvečnil katolíckych, orto-
doxných i moslimských duchovných zhromaždených pri príležitosti návštevy zborového 
veliteľa poľného podmaršala Ignaza Trollmana. Jedným z najvydarenejších krajinárskych 
záberov je zase pohľad na drevenú vidiecku mešitu v Kladnici pod zasneženým svahom 
s dominantným monogramom Františka Jozefa I. zhotoveným vojakmi pri príležitosti  
67. výročia cisárovej korunovácie. 

Hoci väčšina fotografií vznikla ďalej od prebiehajúcej frontovej línie, kde likvidačný dôs-
tojník zväčša pracoval, z niektorých cítiť napätie a silu okamihu. Spomenúť môžeme telá 
mŕtvych čiernohorských vojakov po utíchnutí bojov pod Lovćenom, postavenie v expono-
vanom skalnatom teréne pri Tušemišti (Tushemisht) nad priezračnou hladinou Ochridského 
jazera alebo vojakov „na výzvedách“ plaziacich sa zalesneným terénom. Väčšina textov 
pod fotografiami vskutku výstižne približuje dobové reálie, či už vojenského alebo etno-
grafického razenia, a prináša množstvo zaujímavých poznatkov (napr. o albánskych dob-
rovoľníkoch rakúsko-uhorskej armády či srbských pomníkoch vojakom padlým ďaleko od 
domova). Žiaľ, v niektorých prípadoch sú ale texty príliš skromné, pričom ide iba o prepis 
z Doležalovho albumu – napr. „Torpédovaná Lakroma pred dračským prístavom“ či „Tor-
pédovaná nemocničná loď Tirol pri Drači“. Osudy oboch plavidiel by pritom nepochybne 
stáli za priblíženie. Napr. nemocničná loď SS Tirol bola v skutočnosti 16. apríla 1916 po-
škodená mínou, keď zahynulo okolo 40 pasažierov, slúžila však aj po prvej svetovej vojne 
pod talianskou vlajkou a menom Trento. Plavidlo s názvom Lacroma nie je evidované medzi 
poškodenými či zničenými rakúsko-uhorskými loďami, v tom čase zrejme kotvilo v Pule 
a slúžilo pre ubytovanie nemeckých námorníkov, asi posádok ponoriek.2 I fotografie lieta-
júceho člnu Lohner či „námorníckeho dela proti letcom v Drači“ si doslova žiadajú stručnú 
charakteristiku leteckej vojny nad Albánskom, veď tu boli umiestnení nielen námorní letci, 
ale i letecké jednotky armádnych c. a k. leteckých oddielov.3    
2 Pozri napr.: https://www.wikiwand.com/en/List_of_maritime_disasters_in_World_War_I.
3 Pozri napr.: RAJLICH, Jiří. Příslušníci rakousko-uherského letectva z českých zemí (Disertační práce). Praha 
: Univerzita Karlova, 2018, s. 90-100. Dostupné na: http://www.vrtulnik.cz/y5/disertacni_prace_rajlich.pdf. 
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Fotografie zachytávajú aj niekoľko zaujímavých osobností vojenskej histórie c. a k. mo-
narchie, s ktorými sa Doležal osobne poznal, napr. veliteľa brigády plukovníka Vinzenza 
Farkasa von Nagy-Jóka, pravdepodobne s rodinnými väzbami na územie dnešného Sloven-
ska, či jeho neskoršieho nasledovateľa plukovníka Theodora von Lercha, ako píše Štěpánek, 
známeho propagátora armádneho lyžovania, ktorý ešte pred vojnou pôsobil ako vojenský 
inštruktor v Japonsku. Oboch Doležal označil za „nepriateľov všetkého českého či slovan-
ského“.  

Hoci Doležal zozbieral pre svoj denník vyše 300 obrázkov, v publikácii ich je uverejne-
ných z dôvodu obmedzeného rozsahu „iba“ približne 90. Autorom väčšiny záberov je sám 
Doležal, tento vnímavý dôstojník si však kupoval aj pohľadnice z miest, ktoré navštívil a tie 
rovnako patria do jeho unikátneho vojnového svedectva. Niektoré z nich, napr. zo Splitu 
a Mostaru, sú taktiež v knihe uverejnené. Všetky spomenuté klady publikácie zďaleka pre-
vyšujú tých málo drobných nedostatkov. S konštatovaním Václava Štěpánka, že Doležalov 
denník je nielen „ojedinelým svedectvom vojnových operácií, ale i mimoriadne dôležitým 
etnografickým prameňom a tiež dokladom zmýšľania pomerne vysoko postaveného dôstoj-
níka v rakúsko-uhorskej armáde na Balkáne“, sa dá iba súhlasiť.  

                                                                                                                       Juraj Červenka 

FERRANTI, Lamberto. ILUZORNÍ SPOJENECTVÍ. Role Itálie v  procesu formování 
Československa. Praha : Československá obec legionářská, Nakladatelství Epocha 
2020, 481 s., fotografie v texte, zoznam prameňov a literatúry, o autorovi. ISBN 978-
8087919-68-2 (Československá obec legionářská). ISBN 978-80-7557-242-4 (Naklada-
telství Epocha).

Ako v  úvode k českému vydaniu monografie o Talianskej légii a československo-ta-
lianskych vzťahoch uviedol predseda Československej obce legionárskej Pavel Budinský, 
v českom prostredí je účasť Talianska v prvej svetovej vojne skôr menej známa a Talianska 
légia v porovnaní s Ruskou légiou a Francúzskou légiou je určitou popoluškou. V porovnaní 
s literatúrou o našich legionároch v Rusku a Francúzsku je o  talianskej časti čs. dobrovoľ-
níckeho vojska menej literatúry. Tento nedostatok čiastočne odstraňuje Ferrantiho rozsiahla 
kniha, ktorá prináša taliansky a unikátny pohľad na obdobie prvej svetovej vojny a na ná-
sledné formovanie nových štátov.

Autor približuje vývoj Talianskeho kráľovstva na prelome 19. a 20. storočia, zmeny jeho 
spojeneckých zväzkov a vstup do vojny po boku Dohody v máji 1915. Zaujímavé je podanie 
rozdielov prístupu Talianska k  Juhoslávii, v  ktorej videlo potencionálneho silného súpera, 
a k Československu, pomocou ktorého chcelo vplývať na situáciu v strednej Európe. Ta-
liansko na Mierovej konferencii v Paríži očakávalo od Československa podporu proti požia-
davkám rodiaceho sa Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, čomu mladý štát z rôznych 
dôvodov, najmä kvôli tradičným vzťahom s týmito národmi a stále silnému panslovanské-
mu povedomiu, nemohlo vyhovieť a tak sa československo-talianske vzťahy skomplikovali. 
Vyvrcholilo to príklonom Talianska k Maďarsku, neblahej Mníchovskej dohode a k tomu, 
že sa oba národy počas druhej svetovej vojny ocitli v nepriateľských táboroch.

Výklad sa, samozrejme, nemôže začať inak ako stručnou zmienkou o atentáte v Sarajeve, 
pričom Ferranti poukazuje na tri národy, resp. skupiny, o ktorých neplatilo, že za násled-
níkom smútia. Išlo predovšetkým o Srbov, ktorí sa obávali, že ak by František Ferdinand d´ 
Este bol vo svojich zámeroch na reformu monarchie úspešný, zhatilo by to srbské zámery 
zjednotiť juhoslovanské národy. Ďalej – aj keď navonok Maďari smútili – v skutočnosti, 
atentát odstránil ich obavy, že následník odstráni dualizmus a dá (možno to aj mal v úmysle 
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aspoň prechodne)  aj druhým národom v monarchii, hlavne Čechom a Slovákom, rovnaké 
práva ako mali Nemci a Maďari, čiže pretvorí dualizmus na trializmus. Treťou skupinou, 
ktorá násilný odchod následníka ak nie otvorene, ale aspoň skryto uvítala, boli rakúski 
nacionalisti vedení Georgom Heinrichom von Schönererom. Boli v zajatí ideí pangerma-
nizmu a nádejali sa, že sa Rakúsko spojí s Nemeckom a vytvorí  novú Veľkonemeckú ríšu 
(s. 16-17).

 Ďalšie kapitoly nazvané  Velké mocnosti v předvečer války: zaostalost, kolonialismus a na-
cionalismus (s. 17-34 ), Rakousko-Uhersko, iredentistické tendence a snahy o nezávislost  
(s. 35-47), Československo, které neexistovalo (s. 49-68) a Vstup Itálie do války a slovanská 
otázka (s. 69-92) sú venované rozborom vývoja veľmocí, situáciou neslobodných národov, 
postoju Talianov k Slovanom a vstupu Talianskeho kráľovstva do vojny 24. mája 1915.

Niektoré autorove tvrdenia sú diskutabilné a značne nepresné, napríklad na strane 37 tvr-
dí, že Uhri (v tom čase treba opatrne narábať s názvami etník a rozlišovať pojmy starí Ma-
ďari, resp. Uhri) rozšírili svoju vládu na Slovensku už v roku 906 a po stáročia tu vykonávali 
násilnú asimiláciu. Takisto nie je možné vytvorenie slovenského literárneho jazyka pripi-
sovať spoločne Jánovi Kollárovi, Ľudovítovi Štúrovi a Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, keďže 
Kollár a Šafárik stáli vo veľmi silnej opozícii proti Štúrovej kodifikácii (s. 45). Skôr by si tu 
zaslúžil zmienku Anton Bernolák, aj keď on vo svojich snahách o slovenský literárny jazyk 
dlhodobo neuspel. V časti o Masarykovi (s. 45-47) ho autor opodstatnene spomína ako vý-
raznú osobnosť s politickou prezieravosťou, ale domnievam sa, že nespravodlivo ponecháva 
stranou Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša ako jeho hlavných spolupracovníkov. 
Autor to napravuje až na strane 450, kde píše, že Štefánik, rovnako ako Masaryk a Beneš, 
bol nepochybne jedným z hlavných strojcov založenia nového štátu.  Hlinkova slovenská ľu-
dová strana (vtedy ešte len Slovenská ľudová strana) nemohla zohrať rolu podľa Ferrantiho 
v protiuhorských (!) – dokonca ani nie v protimaďarských nepokojoch v Černovej – v roku 
1907, lebo po svojom prvom čisto formálnom založení v roku 1905 (v rokoch 1906 – 1912 
fungovala prakticky ako katolícke krídlo Slovenskej národnej strany) vznikla v Žiline až 
v roku 1913 (s. 49). Slovenská národná strana pred prvou svetovou vojnou nebola stranou 
Milana Hodžu, ako sa to uvádza na strane 49, ale skôr stranou Pavla Mudroňa, Matúša Dulu, 
Svetozára Hurbana Vajanského a ďalších slovenských politikov. Známa fotografia odpočíva-
júceho Masaryka a Beneša nie je zo zámku v Topoľčiankach, ale z lúky pod hradom Hrušov 
(s. 52). Aj keď autorovi z talianskeho prostredia iste uznáme, že sa v spletitých slovenských 
politických otázkach a aj v geografii má právo mýliť, predsa len niektoré nepresnosti by sa 
vo vedeckej monografii nemali vyskytovať. Podobne, nezodpovedá skutočnosti, že Talian-
sko ako jediné poskytlo Československu nevyhnutnú materiálnu pomoc na uskutočnenie 
jeho cieľov (s. 24), lebo by sme nespravodlivo obišli pomoc Ruska, Francúzska a najmä USA. 
Taktiež Dürich v júni 1916 neodišiel do Ruska spolu so Štefánikom, ale v skutočnosti tam 
cestovali obaja samostatne. Na strane 85 správne kritizuje maďarského politológa a histori-
ka Françoisa Fejtőa za tvrdenie, že Masaryk, Beneš aj Štefánik boli slobodomurári, pretože 
vedecké bádanie to potvrdilo len u Beneša, zatiaľ čo u Masaryka a Štefánika to vylúčilo.

Najdôležitejšími časťami monografie sú kapitoly Českoslovenští legionáři na italské 
frontě (s. 243-276), Vznik československého státu (s. 311-325) a Tažení na Slovensku a Pod-
karpatské Rusi a zhoršení vztahů mezi Itálií a Československem (s. 385-473).

Po počiatočnom pomerne dlhom váhaní, ktoré sa podarilo prekonať až v apríli 1918 záslu-
hou Milana Rastislava Štefánika, Taliansko vyzbrojilo a pomohlo sformovať čs. légie v počte 
19 500 mužov, a s dobrovoľníkmi po vzniku Československa a po vyhlásení mobilizácie 
medzi zajatcami, vojsko v počte viac ako 50 000 mužov, teda spolu s Talianskou légiou okolo 
70 000 vojakov. Tieto jednotky sa zúčastnili po príchode domov v bojoch na Slovensku a mali 
dôležitý podiel aj pri konsolidácii pomerov v tejto časti mladého československého štátu.
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Aj v týchto kapitolách je niekoľko nepresností a diskusných tvrdení. Napríklad, pokiaľ 
ide o Ruskú légiu, nezodpovedá skutočnosti, že sa kompletne vrátila domov v septembri 
1920 (s. 348). Koniec evakuácie z Ruska bol vyhlásený až v novembri 1920 a menšie počty 
legionárov sa vracali ešte aj v roku 1921. Nepresné a privysoké sú aj údaje na strane 360 
o počte poľských obyvateľov v okrese Čadca (80 %), na Orave (90 %) a Kysuciach (70 %). 
Zázrivá nie je na východnom Slovensku, kam ju autor zaraďuje, ale na Orave (s. 403) a ne-
pochopiteľné je aj uvádzanie obce Jablůnka na Morave, Orlov na východnom Slovensku 
v okrese Stará Ľubovňa a spomenutej Zázrivej, akoby spolu susedili. Dňa 21. marca 1919 
v Budapešti nevznikla Sovietska revolučná republika, ale Maďarská republika rád (s. 445).

V kapitole Odjezd na frontu a železná pěst generála Grazianiho (s. 243-249) venuje autor 
značnú pozornosť problematickému postupu Grazianiho nielen voči dezertujúcim talian-
skym vojakom a talianskym civilistom, ale aj voči legionárom, ktorých považoval za dezer-
térov, čo však nebolo zodpovedne vyšetrené a potvrdené. Osem legionárov, ktorí tvrdili, že 
nemali v úmysle zbehnúť, ale len zablúdili, bolo bez súdu v júni 1918 v Barbarane popra-
vených. Proti tomu protestoval nielen kapitán Jan Šeba, vojenský zástupca Česko-Sloven-
skej Národnej Rady, ktorý namietal, že legionári sú súčasťou talianskej armády, ale napriek 
tomu podliehajú súdnej právomoci tohto najvyššieho československého orgánu v Paríži. 
S Grazianiho postupom nesúhlasil ani Štefánik, ktorý nariadil, aby týchto osem legionárov 
uvádzali ako padlých v boji a nie ako popravených legionárov. Tento incident Grazianimu 
značne priťažil a napriek obľube u legionárov bol napokon z funkcie veliteľa odvolaný a na-
hradený generálom Luigi Piccionem.

Je zaujímavé, že Ferranti venuje až predimenzovanú pozornosť vzťahu Beneš – Štefánik. 
Niekedy sa opiera o talianske, francúzske aj československé dokumenty, ale na viacerých 
miestach tento vzťah zbytočne dramatizuje. Pri opise odchodu Štefánika na Sibír – čo bolo 
vzhľadom na situáciu v Československom vojsku v Rusku veľmi potrebné – uvádza, že 
išlo o Štefánikovo vzdialenie od národnej politickej scény v kľúčovom momente, a to Be-
nešovi veľmi vyhovovalo (s. 289, 387 a 410). Samotný Štefánik to tak nepociťoval, inak by 
z Vladivostoku celkom isto Benešovi nebol býval poslal až taký „nežný“ telegram. Autor 
sa opakovane vyjadruje o ministerstve vojny ako o zbytočnom a bezvýznamnom, podobne 
ako viacerí slovenskí historici,  hoci sa zabúda, že ešte stále bola vojna a na Slovensku sa 
bojovalo ešte aj v prvom polroku 1919 a toto ministerstvo bolo podľa môjho názoru oveľa 
dôležitejšie ako pražské ministerstvo obrany na čele s civilistom Klofáčom (s. 324).

Keď v kapitole o problémoch medzi československými úradmi a talianskymi vojakmi 
autor uvádza, že československé úrady využili taliansku kritiku tvrdého zaobchádzania 
s Maďarmi ako zámienku pre obvinenie Talianov zo sympatií k Maďarom (s. 409, 412 a 416), 
nejde o zámienku, ale o skutočnosť, pretože najmä talianski dôstojníci mali nielen sympatie, 
ale aj súkromné kontakty s príslušníkmi maďarskej šľachty a kriticky sa vyjadrovali aj k ná-
vrhu československo(slovensko)-maďarských hraníc. Známe je svedectvo Lujzy Esterházy 
v jej memoároch o návštevách talianskych dôstojníkov na ich statku v Ujlaku (dnes Veľké 
Zálužie) pri Nitre a o ich kritických poznámkach na návrh týchto hraníc a  pripojenie Žitné-
ho ostrova k Československu.

Pokiaľ ide o spory medzi talianskou a francúzskou misiou je dôležité uverejnenie návrhu 
dohody (aj keď nezáväznej), ktorú na prelome marca a apríla 1919 vypracoval generál Šte-
fánik s tímom generála Armanda Diaza. Dohoda obsahovala základné body riešenia tejto 
zložitej kompetenčnej otázky (s. 442). Tento dokument vyjasňuje aj Štefánikove postoje 
a ukazuje sa, že obviňovanie Štefánika, že nadŕžal Talianom v neprospech Francúzska, je 
neopodstatnené. To je aj logické, veď Štefánik, aj keď mal k Taliansku blízko, bol predo-
všetkým francúzskym občanom a francúzskym generálom a nemohol poškodzovať záujmy 
tejto svojej druhej vlasti. V podobnom duchu to bolo sformulované aj v predbežnej zmluve 



zo 16. apríla 1919, ktorú uzavreli Štefánik, Foch a Diaz a ktorú potom schválil aj prezident 
Masaryk (s. 446-449).

Aj keď správanie mladého Československa autor nevníma vždy pozitívne, a odráža sa 
v tom aj jeho talianska národnosť, ide o zaujímavý pohľad na udalosti v uvedenom období 
videné spoza našich hraníc. Napriek menším nepresnostiam a omylom je recenzovaná kniha 
cenným príspevkom k dejinám československo-talianskych vzťahov v dvadsiatom storočí, 
najmä na čs. vojsko v Taliansku v čase prvej svetovej vojny a následne na jeho boje na Sloven-
sku. Zapĺňa tak citeľnú medzeru v odbornej literatúre s prihliadnutím na taliansky pohľad.

                                                                                                               Ferdinand Vrábel

KUŠTEK, Vladimír. ČESKOSLOVENSKÝ SVET V KARPATOCH 2. Bratislava : Združe-
nie inteligencie Rusínov Slovenska, o.z., 2019, 192 s. ISBN 978-80-973455-0-1.

V septembri 2019 sme si pripomenuli sto rokov od oficiálneho pričlenenia Podkarpatskej 
Rusi k Československej republike. Úsilie československých diplomatov a zástupcov rusín-
skeho národa schválili predstavitelia západných mocností na konferencii vo Versailles, a hor-
natý kraj pod Karpatami bol pripojený k mladej republike. Územie bolo po stáročia súčasťou 
Uhorska (známe pod menom Uhorská Rus), nároky naňho si robili aj Maďari, ale výhodnej-
šiu pozíciu pri vyjednávaní mala československá delegácia. ČSR získala rozsiahle územie, 
obývané nielen Rusínmi, ale aj Maďarmi, Nemcami, Židmi a ďalšími národnosťami. 

Podkarpatská Rus bola v mnohých ohľadoch najmenej rozvinutou časťou republiky. Oby-
vateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, chovom dobytka a prácou v lesoch. 
Moderný priemysel sa etabloval v minimálnej miere, fabriky veľkého rozsahu úplne absen-
tovali. Vzdelanostná úroveň obyvateľstva bola veľmi nízka. Ešte v roku 1920 bolo negra-
motných 68 % obyvateľov Podkarpatska starších ako 15 rokov. Do roku 1939 zásluhou refor-
movania školstva klesol počet negramotných obyvateľov pod 20 %. Ťažké bolo  postavenie 
žien v spoločnosti. Meniť k lepšiemu sa začalo až po prijatí ústavných zákonov v roku 1920, 
ktoré zaručili ženám volebné právo. Nová vláda kládla dôraz na zrovnoprávnenie žien a ich 
väčšie zapájanie do spoločenského, kultúrneho, ale i spolkového života. 

V období po roku 1919 nastal na Podkarpatsku nebývalý architektonický rozvoj. Vznikali 
nové obytné štvrte vo väčších mestách, projektované podľa najnovších urbanistických tren-
dov. Hlavné mesto Užhorod prešlo pozoruhodnou prestavbou a čulý stavebný ruch zasia-
hol aj Mukačevo, Chust, Berehovo a ďalšie mestá na Podkarpatskej Rusi. Pribúdali nielen 
obytné domy, ale aj budovy štátnych inštitúcií, nemocnice, kiná, divadlá, školy a spolkové 
domy. Kultúrne, vzdelanostné a hospodárske pozdvihnutie Podkarpatskej Rusi za dvadsať 
rokov existencie ČSR bolo neporovnateľne vyššie, ako neskôr počas pričlenenia územia 
k Maďarsku a Sovietskemu zväzu.

Aj týmito témami sa zaoberá publicista Vladimír Kuštek v recenzovanej práci Českoslo-
venský svet v Karpatoch 2. Kniha voľne nadväzuje na rovnomenný prvý diel, ktorý vyšiel 
v roku 2018 pri príležitosti storočnice vzniku Československej republiky. Ten autor poňal 
ako encyklopédiu a cestopis v jednom, keď predstavil čitateľovi 38 miest a obcí na Podkar-
patskej Rusi a priblížil ich rozvoj počas medzivojnového Československa. Kuštek všetky 
spomenuté sídla osobne navštívil a mohol tak z prvej ruky podať zaujímavé svedectvo o ar-
chitektonických pamiatkach či prírodných krásach tohto pozoruhodného a v istom zmysle 
pre nás zabudnutého kraja. Vďaka autorovi sa na stránkach knihy objavil fantastický svet 
podkarpatských polonín kontrastujúci s nebývalým rozmachom sídiel a prílevom vymože-
ností pre miestnu mnohonárodnostnú populáciu. 

Kniha vzbudila pozornosť odbornej i laickej verejnosti, ocenili ju aj zástupcovia Rusí-
nov žijúci v Čechách a na Slovensku. Publikácia vyplnila jedno z bielych miest v bádaní 
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o dejinách Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1939 najmä v otázke porovnania rozvoja jed-
notlivých častí krajiny. Silnou stránkou knihy bolo aj predstavenie konkrétnych životných 
osudov Čechov a Slovákov, ktorí prišli žiť a pracovať na Podkarpatskú Rus a pričinili sa 
o jej pozdvihnutie v rôznych oblastiach. Autor priblížil činnosť niekoľkých desiatok učite-
ľov, architektov, inžinierov, podnikateľov, lekárov, úradníkov, vojakov či spisovateľov. 

 Druhý diel Československého sveta v Karpatoch je koncipovaný inak, ale ponechal si 
niektoré prvky svojho predchodcu. Tentoraz sa autor zameral na objasnenie rôznych aspek-
tov života na Podkarpatskej Rusi v spomínanom období, ktoré predstavil v samostatných 
devätnástich kapitolách. V druhej polovici diela sa nachádza rozsiahla obrazová príloha, ale 
fotografie sú priebežne rozmiestnené aj v jednotlivých kapitolách. Rovnako ako v prvej čas-
ti, aj v tomto prípade sú kapitoly písané v češtine, slovenčine i rusínčine. Ako spomína autor 
v predhovore, dôvodom je symbolické pripomenutie, že v ČSR boli tri štátotvorné národy. 
Publikácia síce nie je primárne vojenského charakteru, no zahŕňa niekoľko kapitol, ktoré sa 
venujú aj otázkam vojenstva na Podkarpatskej Rusi. Kuštek sa v nich zameral okrem iného 
na predstavenie osudov konkrétnych dôstojníkov československej armády, ktorí pôsobili 
v najvýchodnejšom cípe republiky. Za zmienku stojí aj vyše 20 fotografií, súvisiacich s vo-
jenstvom v tomto regióne. Ide o doteraz nepublikované fotografie z osobného archívu autora. 
Aj z tohto dôvodu chcem na publikáciu upozorniť čitateľov Vojenskej histórie. 

Kým v prvom diele sme spoznávali Podkarpatskú Rus skrze jej jednotlivé sídla od západu 
krajiny smerom na východ, v druhej časti autor spracoval parciálne problémy súvisiace 
so životom v tejto časti republiky podrobnejšie v jednotlivých kapitolách. V úvode knihy 
priblížil životné osudy dvoch významných predstaviteľov rusínskeho národného obrode-
nia Vasila Ščereckého a Kirila Prokopa. Po sovietskom zábore Podkarpatskej Rusi skončili 
obaja v gulagu a aj na tom vnímavý čitateľ postrehne diametrálne rozdiely v možnostiach 
vývoja rusínskeho národa v období medzivojnovej ČSR a po roku 1945. 

Podkarpatsko bolo po stáročia domovom mnohých národností a etník. Národnostnej 
problematike venoval Kuštek dve kapitoly, konkrétne Židovská svadba a Cigánska škola 
v Užhorode. V prvej z nich sa pristavil aj pri otázke spolužitia Rusínov a Židov na pozadí 
tradičných zvykov židovskej komunity. Priblíženie židovskej svadby na Podkarpatskej Rusi 
je pre súčasného čitateľa rozhodne exotické. Taká bola pre súčasníkov aj samostatná cigán-
ska škola v hlavnom meste Užhorode, v ktorej bol vyučovací jazyk slovenský. Išlo o jedinú 
cigánsku školu v strednej Európe, ktorá aj vďaka tomu budila náležitú pozornosť domácich 
i zahraničných pedagógov. Pri čítaní spomienok vtedajších učiteľov je zarážajúce a smutné, 
že to, s čím bojovali v 20. rokoch minulého storočia, sa nepodarilo vyriešiť dodnes – ne-
dostatočná hygiena, pomalé osvojovanie hygienických návykov a slabá disciplína detí je 
pretrvávajúcim problémom.

Spomedzi kapitol, ktoré sa zaoberajú aj vojenskými aspektmi, spomeniem Českosloven-
sko-rumunská vzájomnosť na Podkarpatskej Rusi. Vďaka pripojeniu Podkarpatska k ČSR 
získala mladá republika spoločnú hranicu s rumunským kráľovstvom. Rumuni sa stali spo-
jencami ČSR aj oficiálne v Malej Dohode a vzťahy medzi oboma krajinami boli na veľmi 
dobrej úrovni. V knihe sa autor venuje vzájomným návštevám vysokých štátnych pred-
staviteľov oboch spriatelených štátov na území Podkarpatska, ktoré prebiehali napríklad 
v železničnom uzle Královo nad Tisou. Kuštek uverejnil aj dve fotografie zo spomínaného 
mestečka, na ktorých je zachytený prezident Edvard Beneš a rumunský kráľ Karol II. V ka-
pitole sa dočítame aj o družobných stykoch československých a rumunských plukov, ktoré 
sídlili v bezprostrednej blízkosti spoločnej hranice. Išlo najmä o 45. peší pluk z Chustu a ru-
munský 87. peší pluk zo Satu Mare. Po útoku maďarskej armády na územie Podkarpatska 
v marci 1939 sa mnohé československé jednotky zachránili len vďaka ústupu do Rumunska. 

Udalosti súvisiace s tragickým rokom 1939 sú predstavené aj v kapitole Karel Vrbacký 
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a činnosť evakuačnej kancelárie v Chuste. Na pozadí životných osudov príslušníka čs. fi-
nančnej stráže zobrazuje situáciu na Podkarpatskej Rusi po marci 1939 a obsadení krajiny 
Maďarskom. Evakuačná kancelária v Chuste vznikla v apríli 1939 a jej hlavnou úlohou 
bolo zabezpečovať evakuáciu hnuteľného majetku bývalých čs. štátnych zamestnancov do 
Protektorátu Čechy a Morava. Karel Vrbacký pôsobil v Chuste do decembra 1939. Počas 
tohto obdobia sa zapojil aj do odboja a pomáhal čs. občanom dostať sa z Podkarpatska cez 
Rumunsko ďalej na Balkán. Niekoľkokrát bol v Protektoráte vypočúvaný gestapom, ale 
unikol uväzneniu alebo transportu do koncentračného tábora. Kuštek v kapitole uvádza aj 
Vrbackého spomienky na turbulentný rok 1938, keď pôsobil ako miestny veliteľ jednotiek 
Stráže obrany štátu naďaleko Užoku. 

Užocký priesmyk spájajúci Poľsko s Podkarpatskom sa stal miestom krutých bojov prvej 
svetovej vojny na prelome rokov 1914/1915. Ruská armáda tu zvádzala boje s rakúsko-uhor-
ským a nemeckým vojskom, tisíce mužov v priesmyku položilo svoje životy. Po vytlačení 
Rusov ďaleko na východ začali vznikať v okolí Užockého priesmyku vojnové cintoríny. Sta-
rostlivosť o ne pripadla po vzniku Československa najmä žandárskym staniciam v Užoku 
a okolí. Kuštek do publikácie zaradil aj fotografie týchto cintorínov z medzivojnových čias. 
Sú zaujímavým svedectvom pre bádateľov skúmajúcich vojnové cintoríny v Karpatoch (na 
Slovensku sa tomu dlhodobo venujú najmä kolegovia z KVH Beskydy). V knihe nájdeme aj 
dobové pohľadnice z obdobia monarchie znázorňujúce krvavé boje v Užockom priesmyku. 

Fenoménom prvej republiky bol jednoznačne spolkový život. Postupne sa v celej ČSR 
etablovali spolky strelecké, legionárske, veteránske, ženské, čitateľské, náboženské, telový-
chovné, turistické a mnohé iné. Tento trend sa (hoci v menšej miere ako v Čechách) rozšíril 
aj na Podkarpatskej Rusi. Autor sa problematike bližšie venuje v dvoch kapitolách: Družstvo 
čs. legionárov na Podkarpatskej Rusi a Sokolské hnutie na Podkarpatskej Rusi v období  
Československej republiky. V roku 1922 vzniklo na Podkarpatskej Rusi Družstvo čs. legio-
nárov. Jeho hlavnou úlohou bolo uľahčiť zásobovanie legionárov v štátnych službách, pô-
sobiacich v menších mestách. Družstvo zabezpečovalo pre svojich členov rozmanitú paletu 
potravín, drogérie, oblečenia a obuvi. V roku 1932 už malo Družstvo na celom území Pod-
karpatska 11 predajní v piatich mestách. V tom istom roku otvorilo v Užhorode modernú 
funkcionalistickú budovu Legiodružstva. Okrem iného v ňom sídlila aj známa a obľúbená 
kaviareň legionára Bohumila Purmy. V kapitole uverejnil autor niekoľko fotografií čs. legio-
nárov pôsobiacich na Podkarpatsku, aj dvojrozmerné materiály súvisiace s činnosťou legio-
nárskej obce (pozvánky, dokumenty, legitimácie, inzeráty). Okrem legionárskeho hnutia sa 
na Podkarpatskej Rusi výrazne uchytil aj Sokol. Je pozoruhodné, že kým v roku 1919 Sokol 
na východ od Užhorodu vôbec neexistoval, v roku 1934 už mal na celom území Podkarpat-
skej Rusi takmer 5 000 členov. V mnohých mestách predstavitelia samosprávy vybudovali 
pomníky zakladateľa hnutia Dr. Miroslava Tyrša. 

Niekoľko kapitol sa zaoberá hospodárskym povznesením Podkarpatskej Rusi v období me-
dzivojnovej ČSR. Kuštek zvolil predstavenie spoločností, ktoré existovali už pred vznikom 
ČSR a porovnal ich s novozaloženými podnikmi. Mesto Mukačevo patrilo k najrozvinutejším 
v kraji už za monarchie, ľudí zamestnávala veľká tabaková továreň i pivovar v neďalekých 
Podhorjanoch. Jeho korene siahajú do obdobia panovania kniežaťa Františka II. Rákociho 
začiatkom 18. storočia a pivo sa v ňom varilo takmer 300 rokov. Spomedzi spoločností, ktoré 
sa na Podkarpatskej Rusi uchytili po roku 1919, vyzdvihol autor obuvnícky gigant Baťa. Spo-
ločnosť zlínskeho obuvníka mala v najvýchodnejšej časti republiky postupne až 63 svojich 
pobočiek. O všetky prišla v roku 1945 po pripojení Podkarpatska k Sovietskemu zväzu. 

Výber fotografií je jednou z najsilnejších stránok recenzovanej publikácie. Ich zhromaž-
ďovaniu sa autor venoval desiatky rokov. Získaval ich nielen na burzách v rôznych ukrajin-
ských mestách, ale aj priamo od potomkov pamätníkov, s ktorými sa osobne spoznal. Kle-
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noty z ich rodinných archívov sú po prvýkrát publikované práve v diele Československý svet 
v Karpatoch 2. Obrazová príloha je rozdelená podľa jednotlivých miest na Podkarpatskej 
Rusi od Užhorodu po Jasiňu. Drvivá väčšina fotografií sa viaže k obdobiu rokov 1919 – 1939, 
ale nájdeme tu aj staršie snímky z čias Rakúsko-Uhorska. Autor do knihy zaradil aj repro-
dukcie umeleckých diel, dobových pohľadníc, korešpondenčných listov, letákov, vyhlášok 
a pozvánok. Aj tematicky je obrazová príloha neuveriteľne pestrá. Zachytáva mestský život, 
spolkový život, prírodné pomery, život na vidieku, školstvo, armádu, návštevy najvyšších 
štátnych predstaviteľov, ale aj rozmanité kultúrne a športové aktivity. Kuštek nadobudol aj 
zaujímavú zbierku pohľadníc, ktoré pochádzajú ešte z obdobia monarchie a viažu sa k prie-
behu prvej svetovej vojny na území Podkarpatskej Rusi.

Niekoľko fotografií má veľkú hodnotu aj pre vojenských historikov. Ide najmä o sním-
ky z vojenských prehliadok československých peších alebo jazdeckých plukov pôsobiacich 
v najvýchodnejšej časti republiky. Autor uverejnil fotografiu defilé 10. jazdeckého pluku 
v Berehove (1933), príslušníkov 45. pešieho pluku z Chustu, dôstojnícky tenisový klub 
v Chuste, vojakov z 19. pešieho pluku z Mukačeva, ale aj portréty konkrétnych čs. dôstoj-
níkov. Už spomínané dobové snímky vojnových cintorínov dopĺňa séria šiestich fotografií 
z Jablonického priesmyku na východe Podkarpatskej Rusi. 

Československý svet v Karpatoch 2 je reprezentatívna publikácia z oblasti dejín Podkar-
patskej Rusi v období rokov 1919 – 1939 s jemným presahom do čias monarchie i druhej 
svetovej vojny. Nadväzuje na rovnomennú prvú časť, ktorá podrobne predstavila jednotlivé 
sídla v najvýchodnejšej časti republiky. Druhý diel si všíma aspekty z rôznych oblastí života 
na Podkarpatsku. V texte sa autor nevyhol niekoľkým gramatickým a štylistickým chybám, 
ktoré však výrazne nekazia celkový dobrý dojem z publikácie. Autenticitu textu dodávajú 
autorove skúsenosti, ktoré získal počas výskumných pobytov v jednotlivých mestách kra-
jiny. Rozsiahla obrazová príloha doslova opätovne zhmotňuje zabudnutý svet v Karpatoch, 
ktorý formovali aj naši predkovia.

                                                                                                                       Martin Konečný
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PARTISANEN IM ZWEITEN WELTKRIEG. DER SLOWAKISCHE NATIONALAUF-
STAND IM KONTEXT DER EUROPÄISCHEN WIDERSTANDSBEWEGUNGEN. Vor-
träge der gemeinsamen Tagung des Collegium Carolinum und des Instituts für Zeitges-
chichte München-Berlin in Bad Wiessee vom 6. bis 9. November 2014. Hrsg. von Mar-
tin Zückert, Jürgen Zarusky (†) und Volker Zimmermann. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2017. 320 s. = Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, 37. ISBN: 
978-3-525-37315-6.

Okrúhle 70. výročie Slovenského národného povstania bolo v roku 2014 dôvodom na or-
ganizovanie množstva vedeckých a spomienkových akcií. Jednu z nich zorganizoval Colle-
gium Carolinum – Výskumný ústav dejín Čiech a Slovenska v spolupráci s Institut für Zeit-
geschichte Berlin – München. Výsledkom výročnej vedeckej konferencie z Bad Wiessee je 
kniha vydaná v roku 2017, ktorá ponúka originálny pohľad na Slovenské národné povstanie 
v komparatívnej perspektíve.

SNP zaujalo v historickom vedomí spoločnosti na Slovensku významné miesto1, pre-
to bolo predmetom záujmu všetkých režimov, ktoré sa od roku 1945 na území Slovenska 
vystriedali. Aj v súčasnosti je 29. august, deň vypuknutia povstania, štátnym sviatkom. 
Uvedená skutočnosť výrazne ovplyvnila vedecký výskum povstania v prostredí sloven-
skej historiografie. Z pohľadu slovenských historikov bolo a je SNP jednou z kľúčových 
1 K tomu viac viď: Verejná mienka a politika. Historické vedomie slovenskej spoločnosti. Ed. M. Pekník. 
Bratislava : Ústav politických vied SAV a VEDA, 2006, s. 33-35.
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udalostí politických a vojenských dejín 20. storočia. Počiatky vedeckého výskumu SNP 
spadajú do 60. rokov 20. storočia. Odbornej verejnosti dnes známe nadčasové práce Jozefa 
Jablonického v tom čase nedobrovoľne ostali v tieni politicky protežovaných výstupov zide-
ologizovanej marxistickej historiografie. Po roku 1968 definitívne prestal existovať priestor 
pre akúkoľvek interpretáciu povstania mimo oficiálneho ideologického rámca. Rok 1989 
priniesol demokratizáciu a možnosť, aby sa vedecký výskum SNP výrazne posunul vpred. 
Historici na Slovensku majú neraz ešte aj v súčasnosti tendenciu vidieť SNP ako jedinečný 
a špecifický fenomén bez širšieho kontextu, hoci v období posledných približne pätnástich 
rokov vzniklo najmä vďaka výskumnej a organizačnej spolupráci odborníkov z Múzea SNP 
a Vojenského historického ústavu niekoľko komparatívne koncipovaných zborníkov2 a tiež 
príslušný zväzok syntetických Vojenských dejín Slovenska3. Je však potrebné priznať, že 
výskum SNP je pomerne málo inovatívny z metodologického hľadiska.

Tento exkurz je dôležitý pre pochopenie prínosu recenzovanej knihy ako celku. V krát-
kosti je možné jej význam zhrnúť do štyroch bodov. Po prvé, ako vyplýva z názvu publiká-
cie, kladie SNP do kontextu celoeurópskeho vývoja a iných porovnateľných hnutí odporu. 
Dnes, viac ako dva roky od vydania publikácie a viac ako päť rokov od samotnej konferen-
cie, platí konštatovanie, že tento prístup pôsobil na ďalších autorov inšpiratívne a posilnil 
komparatívny výskum SNP. Po druhé, publikácia priniesla ojedinelý pokus o teoretické 
a typologické zaradenie SNP, príp. aj iných hnutí odporu. Po tretie, vytvorila priestor na 
medzinárodnú konfrontáciu výsledkov výskumu slovenských historikov v téme, ktorú oni 
samotní vnímajú prirodzene ako vlastnú doménu, a preto sa neraz nevedia vyhnúť istému 
schematizmu v jej interpretácii. Len v takejto konfrontácii je možné posúvať výskum po-
merne frekventovanej témy vpred bez ohľadu na to, či ide o slovenskú historiografiu a tému 
SNP. A nakoniec, po štvrté, je nezanedbateľným faktom, že publikácia obsahuje štúdie 
v nemčine a angličtine, čím vo výraznej miere prispieva k ďalšiemu sprístupneniu témy 
širšiemu auditóriu a jej propagácii.

Koncepciu konferencie pripravili a editormi recenzovaného zväzku boli Martin Zückert, 
Jürgen Zarusky a Volker Zimmerman. Obsah publikácie tvorí 15 štúdií, ktoré sú rozdelené 
do štyroch sekcií. Autorsky do nej prispeli experti z rôznych inštitúcií zo SRN, Slovenska, 
Česka a Rakúska.

V úvodnej sekcii sa nachádza vstupný príspevok editorov. V ňom vytvorili základný rá-
mec, do ktorého následne v podobe užšie formulovaných tém vstupovali ostatní autori. Na-
črtli východiskový stav poznania, kontext komparácie, základné problémy a chronológiu 
udalostí. Druhým príspevkom úvodnej sekcie je štúdia Borisa Bartha. Práve tento príspevok 
je jedným z vyššie spomínaných pokusov o teoretické a typologické zaradenie SNP. Autor 
v ňom postupne analyzuje rôzne aspekty povstaní (aktéri, záujmy, priestor, násilie, národná 
otázka a pod.) a snaží sa svoje závery aplikovať priamo na SNP. Špecifikum SNP vidí Barth 
napríklad vo význame tejto historickej udalosti pre proces budovania národnej identity Slo-
vákov v rámci Československa, čo kontrastuje so štátotvorným poslaním väčšiny povstaní 
(napr. Tito a Juhoslávia, Castro a Kuba, Mugabe a Zimbabwe). SNP podľa Bartha neviedlo 
k analogickému výsledku najmä preto, lebo bolo vojensky porazené. Vojenská porážka zá-
roveň sproblematizovala vnímanie povstalcov a partizánov v obnovenej ČSR a uľahčila pre-

2 Napr. Slovenské národné povstanie 1944 – súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej 
svetovej vojny. Ed. M. Pekník. Bratislava : Ústav politických vied SAV a VEDA, Banská Bystrica : Múzeum 
SNP, 2009. 454 s. Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939 – 1945. 
Zost. M. Syrný a kol. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2009. 468 s. Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku 
a Slovenské národné povstanie z 29. augusta 1944. Zost. N. Edroiu, E. Marza, M. Syrný. Banská Bystrica : 
Múzeum SNP, 2012. 308 s.
3 CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské dejiny Slovenska V. 1939 – 1945. Bratislava : Magnet Press, 2008. 285 s.
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sadenie zideologizovanej interpretácie tejto historickej udalosti.4 Niektoré Barthove závery 
rozvíjajú najmä texty M. Zückerta a M. Vrzgulovej publikované na nasledujúcich stranách.

Ďalšie dve sekcie knihy sa už venujú konkrétnym partizánskym hnutiam a vychádzajú 
z geografického hľadiska. Druhá sekcia obsahuje štyri štúdie a je venovaná Slovensku. Tre-
tiu sekciu tvorí päť štúdií k vybraným témam z regiónu východnej a juhovýchodnej Európy.

Z druhej sekcie si osobitnú pozornosť zaslúžia štúdie M. Zückerta a Mareka Syrného, 
ktoré sú obsahovo širšie koncipované. Štúdia M. Zückerta má čiastočne teoreticko-meto-
dologický charakter. Autor v nej analyzuje historicko-politické kontroverzie okolo inter-
pretácií SNP. Tieto interpretácie konfrontuje s rôznymi definíciami pojmu partizán a so 
špecifickosťou prípadu SNP, pri ktorom bola hybnou silou armáda. M. Syrný detailne ana-
lyzuje úlohu Komunistickej strany Slovenska v SNP. Jeho štúdia je dôležitým príspevkom 
k téme, pretože prispieva k odstraňovaniu stereotypov a stále prítomných ideologických 
dezinterpretácií o úlohe komunistov v povstaní. Štúdie Mariana Uhrina a Martina Vitka 
majú charakter prípadových štúdií. Venujú sa činnosti dvoch konkrétnych partizánskych 
skupín pôsobiacich v SNP.

Tretia sekcia obsahuje tematicky i metodologicky rozdielne príspevky z okupovaného 
Bieloruska (O. Baranova), Litvy (E. Makhotina), Grécka (V. Kalogrias), zo Sovietskeho 
zväzu (S. Deppisch) a  okupovaného Poľska, v ktorom autorka  Franziska Bruder zaujímavo 
prepojila tému partizánskeho hnutia na povstanie Židov vo vyhladzovacom tábore Sobibór. 
Metodologicky sa z rámca knihy vymyká štúdia Svena Deppischa zameraná na rozbor den-
níka jedného sovietskeho partizána.

Posledná, štvrtá sekcia spája štyri príspevky idúce chronologicky za rok 1945. Ulrike 
Lunow sleduje vo svojej komparatívnej štúdii povojnové postavenie príslušníkov hnutia od-
poru v Československu a Francúzsku. Príspevky M. Zavackej, M. Colombiho a M. Vrzgu-
lovej skúmajú obrazy povstania SNP v povojnovej literatúre, filme a v politickom diskurze. 
Z týchto troch autorov predovšetkým Matteo Colombi ponúka avizovanú medzinárodnú 
komparatívnu perspektívu. Porovnáva obraz partizánskeho hnutia na Slovensku a v Slovin-
sku vo filmovej tvorbe režiséra Františka Čápa. Veľmi aktuálna je štúdia etnologičky Mo-
niky Vrzgulovej. Analyzuje obraz SNP v politickom diskurze na Slovensku po roku 1989, 
pričom poukazuje na to, ako úzko je  povstanie a jeho obraz prepojený s inými súčasnými 
citlivými celospoločenskými témami, najmä s otázkou národnej identity Slovákov.

Ako konštatujú editori publikácie, partizánske hnutie v Európe počas druhej svetovej voj-
ny je pomerne málo preskúmaný fenomén. Doteraz pri výskume partizánskeho hnutia do-
minovali vojensko-historický prístup a národná perspektíva. Hoci recenzovaná kniha nemá 
ambíciu uchopiť tento fenomén komplexne, jej význam je veľký. Ponúka štúdie renomo-
vaných autorov, ktorí majú pevné teoreticko-metodologické zakotvenie, otvárajú spravidla 
menej známe témy, ktoré skúmajú v širšom časovom rámci, ale predovšetkým snažia sa 
prostredníctvom jednej kľúčovej udalosti – Slovenského národného povstania – preklenúť 
národnú perspektívu a ponúknuť čitateľovi omnoho širší priestorový a časový kontext zalo-
žený na komparácii. Niet pochýb, že editorom knihy a autorom štúdií sa ich zámer vydaril. 
Po kvalitnej konferencii s podnetnou diskusiou vydali publikáciu, ktorá má potenciál určo-
vať smer ďalšieho výskumu minimálne v regiónoch strednej, východnej a juhovýchodnej 
Európy. 

                                                                                                               Martin Pekár

4 K tomu v širšom kontexte napr. KŠIŇAN, M. a kol. Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si 
protifašistických povstaní v strednej Európe (1945 – 1960). Kraków : Towarzystwo Słowákow v Polsce, 2012. 
282 s.
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BOŽENA ŠEĎOVÁ 

Ukončenie prvej svetovej vojny ešte neznamenalo pre Čechov a Slovákov koniec bojo-
vých stretov, provizórnych podmienok, strádania a psychických tráum. Štátoprávnymi akt-
mi pražského Národného výboru 28. októbra 1918 a Martinskou deklaráciou 30. októbra 
1918 síce vznikol samostatný štát de jure – Republika Československá – jeho faktické vytvá-
ranie však prebiehalo dlhším a zložitejším procesom. Vyčlenenie Slovenska z mocenských 
sfér Uhorska a jeho konkrétne územné začleňovanie do nového štátu prebiehalo formou 
vojenského obsadzovania jednotkami domáceho a následne i zahraničného čs. vojska.  

Po dlhých, ťažkých vojnových rokoch Česi a Slováci opäť riskovali svoje zdravie a životy, 
ale už v záujme vlastného štátu, jeho občianskych a národných cieľov a predsavzatí. Boli si 
vedomí dôležitosti obrany územia Slovenska a vybojovania jeho hraníc ako jedného z kľú-
čových aspektov ochrany suverenity čs. štátu a jeho medzinárodne uznaných hraníc. Bojo-
vých akcií na Slovensku, ktoré prebiehali s maďarskými jednotkami od začiatku novembra 
1918, sa zúčastnili domáce čs. vojenské jednotky, domobranecké prápory z Talianska, jed-
notky čs. legionárov a dobrovoľnícke jednotky Čechov a Slovákov. Komplikovaná situácia, 
vyžadujúca vojenské riešenie v oblastiach demarkačných línií, vygradovala obsadením veľ-
kej časti južného a východného Slovenska maďarskou Červenou armádou a jej preniknutím 
až k slovensko-poľskej hranici. 

Úspešné vojenské obsadzovanie krajiny, ktorého zavŕšením bolo obsadenie bratislavské-
ho predmostia v polovici augusta 19191 súčasne ukončilo vojenský zápas Československa 
a Maďarska. Po skončení bojov s maďarskými jednotkami pokračoval boj o Slovensko na 
diplomatickom poli v Paríži i Londýne. Definitívnym potvrdením čs. víťazstva bolo až pod-
písanie mierovej zmluvy 4. júna 1920 medzi víťaznými veľmocami Dohody a ich spojen-
cami a novým Maďarskom v zámku Grand Trianon vo Versailles. Ubránenie vytýčených 
hraníc a suverenity štátu stálo mladú čs. armádu stovky životov, množstvo ranených a ne-
zvestných a v dôsledku ťažkých bojových podmienok v náročnom teréne aj stovky ťažko 
chorých.2 S existenciou nového demokratického čs. štátu malo problémy aj Poľsko. Už v po-
lovici decembra 1918 vstúpilo poľské vojsko na územie severného Slovenska a vpád zopako-
valo aj v čase maďarskej ofenzívy v júni 1919. K ozbrojenému konfliktu s čs. vojskom síce 
nedošlo, ale to ešte nemalo byť z poľskej strany posledné slovo.3 

Predkladaný bibliografický výber dokumentuje evidentný záujem novodobej slovenskej 
i českej historiografie a publicistiky o povojnové dianie na Slovensku. O to viac, že pre 
socialistickú historiografiu neboli bojové udalosti v rokoch 1918 – 1919 vítanou témou, 
1 ČAPLOVIČ, Miloslav – ZAŤKOVÁ, Jana. Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny. Vojenské dejiny 
Slovenska 1914 – 1919 slovom a obrazom. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2018, s. 133. ISBN 978-80-
89523-54-2. 
2 KUTHAN, Pavel J. V těžkých dobách. Boje na Slovensku 1918 – 1919. Praha : Corona, 2010, s. 161. ISBN 
978-80-86158-51-8. 
3 HRONSKÝ, Marián. Geopolitické postavenie Slovenska vo Veľkej vojne a vo vojenskom konflikte ČSR 
s Maďarskou republikou rád roku 1919. In: Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2003, s. 41. 
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keďže čs. vojaci bojovali proti boľševickej Maďarskej republike rád. Počas posledných 
troch desaťročí boli k predmetnej téme vydané na Slovensku i v Čechách mnohé monogra-
fie, publikovaných bolo množstvo štúdií a statí v odborných časopisoch i zborníkoch. Do 
bibliografie sme výberovo zaradili aj niektoré populárno-náučné články určené širšiemu 
čitateľskému okruhu. 

V rámci štruktúry bibliografie sa najskôr nachádzajú práce, ktoré sa danou problematikou 
zaoberajú komplexnejšie a potom nasledujú práce s konkrétnou regionálnou väzbou. Ostat-
né tematické okruhy sa týkajú riešenia slovenskej otázky v širšom medzinárodnopolitic-
kom kontexte, vývoja diplomatických vzťahov a čiastkových víťazstiev v zložitom a dlhom 
procese medzinárodných mierových rokovaní, činnosti oficiálnej maďarskej zahraničnej 
politickej reprezentácie ako i domácich maďarských postojov a úporných snáh o zachovanie 
predchádzajúcej územnej integrity. Rozčlenenie bibliografie bolo značne problematické, ke-
ďže tematické okruhy sa navzájom prelínajú. Záznamy sa však nachádzajú len v jednej časti, 
takže využitie bibliografie si vyžaduje celostný prístup. Bibliografia nadväzuje na publiko-
vanú tematickú bibliografiu Slovensko a Slováci v období prvej svetovej vojny – výberová 
bibliografia publikovaných prác v rokoch 1990 – 2014 (Vojenská história, roč. 19, 2015, č. 1, 
s. 147-178).  Napriek snahe zachytiť všetky podstatné publikované výstupy, dopredu ďaku-
jeme za konkrétne upozornenie v prípade, že nám niečo dôležité uniklo. 
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: Československá obec legionářská – Jed-
nota Liberec, 2019, nestránkované, foto-
grafie v texte, pramene a literatúra, bez 
ISBN.

Aj táto skromná, ale veľmi potrebná pub-
likácia potvrdzuje, že nie je pravda, ak sa 
tvrdí, že Česi a Slováci sa v roku 1938 ne-
bránili a nebojovali za svoju vlasť. V rokoch 
1937 – 1938 to bolo najmä české pohraničie, 
kde nemecká menšina rozvinula nielen po-
litické aktivity proti Československu a jeho 
integrite, ale veľmi usilovne sa pripravovala 
aj na ozbrojené vystúpenie, ak nastane na 
to priaznivá doba. Do priameho područia 
nacistického Nemecka sa dostala v roku 
1935 založená Sudetonemecká strana (SdP) 
vedená Konradom Henleinom v novembri 
1937, keď Henlein adresoval A. Hitlerovi 
osobný list, v ktorom sa prihlásil k nacionál-
nemu socializmu a vložil osud sudetských 
Nemcov do jeho rúk.

V decembri 1937 sa v budove ríšskeho 
kancelárstva v Berlíne uskutočnila tajná 
schôdzka Adolfa Hitlera s najvyššími vo-
jenskými predstaviteľmi nemeckej armády 
a vtedajším ministrom zahraničných vecí 
Konstantinom von Neurathom, ktorej vý-
sledky zachytil tzv. Hochssbachov protokol. 
Plukovník Friedrich Hochssbach vtedy za-
znamenal Hitlerovo expozé o jeho plánoch 
nemeckej expanzie na východ. Už v nasle-
dujúcom roku sa jeho obeťami mali stať Ra-
kúsko a Československo a následne Poľsko 
a Sovietsky zväz. Tak mali Nemci získať 
pre seba nový „životný priestor“ a zotročiť 
tamojšie obyvateľstvo, ktoré malo pracovať 
pre budúci nemecký blahobyt v rámci Novej 
Európy.

Dňa 28. marca 1938 sa Hitler v Berlíne 
stretol s Henleinom, ktorému uložil, aby 
SdP kládla československej vláde nesplni-
teľné požiadavky a to by Nemecku poskyt-

lo zámienku pre zásah. Nemecké vojenské 
velenie rozpracovalo pre prípad agresie voči 
Československu tzv. Fall Grün. Nasledoval 
karlovarský zjazd SdP 26. apríla 1938, na 
ktorom Henlein predložil svoje požiadavky 
odporujúce československej ústave. V na-
sledujúcich mesiacoch prebiehali medzi čs. 
vládou a predstaviteľmi nemeckej menšiny 
veľmi komplikované rokovania.

Napriek tomu, že prezident Edvard Beneš 
a čs. vláda čoraz viac ustupovali nemeckým 
požiadavkám, predstaviteľom tejto čoraz 
agresívnejšej menšiny to nestačilo a dohodu 
stále – podľa pokynov Hitlera – odmietali. 
Ich taktiku však Beneš odhalil svojím štvr-
tým plánom z 5. septembra 1938, ktorým 
fakticky prijímal Henleinove požiadavky 
z Karlových Varov a ponúkal nemeckej 
menšine všetko, čo jej vodca požadoval. 
Tento návrh, samozrejme, nemohli ani prijať 
a ani odmietnuť, lebo tým by odhalili svoju 
taktiku, a preto rokovania s poukázaním na 
nepokoje a „brutálny zásah“ polície voči su-
detonemeckým demonštrantom v Ostrave 
prerušili.

Z Nemecka inšpirovaní sudetskí Nemci sa 
rozhodli pre radikálne riešenie. Dňa 12. sep-
tembra 1938 sa v Norimbergu začal zjazd 
Nemeckej sociálnodemokratickej robotníc-
kej strany (NSDAP), na ktorom mal hlavný 
prejav, prirodzene, Adolf Hitler. Nemecký 
vodca vyhlásil, že  sudetských Nemcov oslo-
bodí samotné Nemecko. Následne sa začali 
rôzne násilné akcie henleinovcov, ktoré vy-
vrcholili pokusom o ozbrojený puč v pohra-
ničí. Takýto vývoj však zhatilo energické 
vystúpenie čs. bezpečnostných síl a vojska 
spolu s vyhlásením stanného práva. Henlein 
a jeho spolupracovníci ušli do Nemecka, 
odkiaľ nemeckú menšinu ďalej štvali proti 
ČSR. Henlein vo svojom rozhlasovom preja-
ve z Lipska 14. septembra vyhlásil, že Nemci 
chcú z Československa domov – do Reichu. 
Tým vyhlásil republike nezmieriteľný úder. 
Následne bola SdP zakázaná a boli vyda-
né zatykače na jej vedúcich predstaviteľov. 
Ďalší vývoj viedol k neblahej Mníchovskej 
dohode a odstúpeniu českého a moravského 
pohraničia Nemecku.
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 Medzitým však na viacerých miestach, 
najmä v severných Čechách, došlo k udalos-
tiam, pri ktorých boli československí vojaci, 
príslušníci finančnej stráže, četníci, ale aj 
radoví občania československej národnosti 
napádaní a mnohí z nich prišli následkom 
nevyprovokovaných útokov aj o život. Táto 
publikácia mapuje udalosti v oblasti Liber-
ca a Frýdlantu a pripomína aj úlohu Stráže 
obrany štátu pri ochrane hraníc. Sú tu me-
dailóny niektorých československých, ale aj 
nemeckých antifašistických obetí – Rudolfa 
Zárybnického, Franza Neumanna, Otakara 
Kodeša, Bohumila Hoška a ďalších.           

Ferdinand Vrábel

KOVÁČ, Dušan. MILAN RASTISLAV 
ŠTEFÁNIK A MAURICE JANIN. PRÍBEH 
PRIATEĽSTVA. Druhé doplnené a upra-
vené vydanie. Bratislava : VEDA, vyda-
vateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, 
224 s., dokumenty, fotografická príloha, 
menný register. ISBN 978-80-224-1805-8.

Anotovanú publikáciu v prvej stručnejšej 
verzii uverejnil D. Kováč ešte v roku 2001 
(prvé vydanie má 163 strán) po preštudova-
ní dovtedy neznámej zložky z archívneho 
fondu Hany Benešovej v Archíve Národné-
ho múzea v Prahe. Táto zložka sa týka Mi-
lana Rastislava Štefánika a sú v nej uložené 
aj dokumenty, ktoré nemali byť až do roku 
2000 zverejnené. Ide predovšetkým o list 
Štefánikovho priateľa a spolupracovníka ge-
nerála Mauricea Janina (1863 – 1946) o tom, 
že Štefánik 4. mája 1919 „spáchal samo-
vraždu“. S týmto dokumentom Janin svojho 
času zoznámil prezidenta Tomáša Garrigue 
Masaryka, ktorý túto hypotézu hneď spo-
chybnil s poukázaním na to, že ak by to 
bola pravda, predpokladala by aj tri vraždy 
talianskych sprievodcov Štefánika, čo Ma-
saryk absolútne vylúčil. Napriek tomu však 
požiadal Janina, aby dokument nezverejňo-
val. Janin list odovzdal Edvardovi Benešovi, 
ktorý ho mal odovzdať do archívu, ale z ne-
známych dôvodov sa tak nestalo a list je teda 
vo fonde Hany Benešovej. Treba však pou-
kázať na možný nepresný preklad francúz-

skej vety z Janinovho listu: „J ái absolu con-
viction qu´il s ést donné la mort“, čo sa v slo-
venčine často uvádza ako dôkaz, že Štefánik 
podľa Janina spáchal samovraždu, ale túto 
vetu možno predsa chápať aj tak, že Štefá-
nik si privodil smrť svojou obetavou prácou 
a tým, že namiesto toho, aby sa šetril a liečil, 
cestoval doslova okolo celého sveta, najprv 
aj bojoval, potom agitoval, rokoval, orga-
nizoval... To by bola obrovská záťaž aj pre 
zdravého človeka a Štefánik sa napriek svo-
jim vážnym zdravotným ťažkostiam tejto 
práce v prospech oslobodenia svojho náro-
da a vytvorenia Československej republiky 
nevzdal. Ostatne, neskôr aj sám Janin ver-
ziu o Štefánikovej samovražde spochybnil 
vo svojej brožúrke Aký bol Milan Štefánik. 
V tejto súvislosti sa spomína aj Štefánikov 
list na rozlúčku, ktorý objavil v jeho vrecku 
sochár Otakar Španiel. V ňom sa vraj Šte-
fánik so svojou snúbenicou Giulianou Ben-
zoni navždy lúči. Tento list – ostatne jeho 
obsah poznáme len z rozprávania Španiela 

– však treba chápať skôr ako bežný list na 
rozlúčku pred odletom na Slovensko, lebo je 
známe, že obaja plánovali sobáš a spoločný 
život, možno aj výstavbu vily pri niektorom 
jazere v severnom Taliansku.

Značná časť publikácie je venovaná po-
lemike s názormi novinára Ferdinanda 
Peroutku, ktorý sa vo svojom článku Štefá-
nikova smrt, uverejnenom v Lidových novi-
nách z 2. decembra 1933 a publikovanom aj 
v druhom diele jeho knihy Budování státu,  
veľmi nešetrne dotkol pamiatky Štefánika, 
ktorého osobne nepoznal a nikdy sa s ním 
nestretol. Druhé vydanie Kováčovej knihy 
približuje v kapitole „Dvaja muži vo ´Veľ-
kej vojne´“ (s. 11-76) spoluprácu Štefánika 
a Janina, v slovenskom preklade Janinov 
text „Aký bol Milan Štefánik“ (s. 77-132), 
Peroutkov článok „Štefánikova smrt“ (s.133-
141) a Janinovu reakciu na tento Peroutkov 
útok na Štefánikovu pamiatku v slovenskom 
preklade „M. R. Štefánik“ (s. 143-155), fak-
simile Janinovho listu E. Benešovi (s. 172-
174), fotografie a slovenské preklady tridsia-
tich dokumentov (s. 184-222). Na stranách 
14 – 76 približuje D. Kováč základné fakty 
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o generálovi Janinovi, o jeho zoznámení so 
Štefánikom v ruskom hlavnom stane v Mo-
gileve 25. augusta 1916 a o spolupráci a pria-
teľstve oboch mužov.

 Janina prijal v Prahe prezident Masaryk 
a vypočul si jeho správu o činnosti v pro-
spech československého odboja. Janin vte-
dy precestoval aj Slovensko a poklonil sa 
aj hrobu Štefánika na Bradle. Masaryk Ja-
ninovi poďakoval za jeho činnosť a 14. júla, 
v deň francúzskeho štátneho sviatku, obaja 
vykonali slávnostnú prehliadku pražskej 
posádky. Aj keď v roku 1923 Janinovu čin-
nosť odmenili najvyšším československým 
štátnym vyznamenaním Radom bieleho 
leva, Janin nepochybne od Československa 
čakal aj iné ocenenie – hlavne aby mohol po-
môcť pri budovaní československej armády 
ako šéf francúzskej vojenskej misie. Nie je 
vcelku jasné, prečo československá strana 
dala pred Janinom prednosť generálovi Pel-
lému, čo Janin opodstatnene považoval až 
do konca svojho života za nespravodlivosť 
a o jeho služby po vojne vlastne nebol záu-
jem ani vo Francúzsku, kde bol vystavený aj 
nevyberavým útokom a obviňovaniam, že 
spôsobil popravu admirála Kolčaka sovie-
tom v Irkutsku. Janin sa stiahol z verejného 
života a žil na rodinnom majetku v prialp-
skej obci Serre-Izard. Po skončení druhej 
svetovej vojny ho dokonca obvinili z kola-
borácie s Nemcami a aj keď mu žiadnu vinu 
nedokázali, zbavili ho majetku a tak generál 
Janin dožil svoj život v ústraní, chudobe 
a zabudnutí.

Ferdinand Vrábel

PRÁŠIL, Karel. UPOMÍNKY NA MŮJ 
VOJENSKÝ ŽIVOT. Vzpomínky legionáře 
Karla Prášila. Praha : Československá 
obec legionářská, 2020, 440 s., fotografie 
v texte, dokumenty. ISBN 978-80-87919-
70-5.

Spomienky Karola Prášila sú publikova-
né vôbec po prvýkrát a je to už jedenásty 
zväzok edície Paměti Československej obce 
legionárskej (ČsOL).  Cieľom editorov – po-
tomkov Karola Prášila, Michala Raka, Jiřího 

Charfreitaga, Vlastimila Křišťana, Milana 
Mojžíša a Petra Tolara bolo zachovať čo naj-
väčšiu autenticitu predkladaných spomienok, 
preto bol text ponechaný v pôvodnej forme 
s veľkým výskytom dobových výrazov a aj 
termínov v cudzích jazykoch a miestami 
aj s neobratnou štylistikou. Memoáre tak 
majú originálnu osobitosť. Prášil približuje, 
ako zažil on a jeho okolie vypuknutie prvej 
svetovej vojny, mobilizáciu, svoj vlastný 
nástup do armády 1. marca 1915,vystroje-
nie a neskorší výcvik ako príslušník 98. do-
mobraneckého pešieho pluku (Landsturmu) 
vo Vysokom Mýte. Jeho memoáre prinášajú 
autentické spomienky z výcviku v Jaroměři, 
odchod na východný front, tamojšie boje, za-
jatie, pobyt v ruských zajateckých táboroch 
a vstup do československého dobrovoľnícke-
ho vojska. Má veľa detailov zo života v za-
jateckých táboroch a neskôr z bežného ži-
vota čs. legionárov. Potvrdzuje veľmi ťažké 
podmienky života zajatcov v tábore Tockoje, 
výcvik v Kyjeve, príhody zo služby v Pin-
ských močiaroch, o bitkách pri Zborove 
a Bachmači, chaos po boľševickej revolúcii 
v Rusku i život na Transsibírskej magistrále. 
Spomienky sa končia tesne pred odchodom 
do vlasti, čo je škoda, lebo by bol iste veľmi 
plasticky opísal aj plavbu domov a život na 
lodi. 

Veľmi časté sú informácie o dvoch hlav-
ných starostiach rakúsko-uhorských voja-
kov – o túžbe dostať sa do ruského zajatia 
a o stravovaní, pretože jedla bolo na fronte 
málo. Hlavnými starosťami veľkej väčšiny 
vojakov bolo zostať pri živote, zháňať jedlo 
a v daždivých a chladných dňoch aj nocľah. 
Hoci autor spomienok narukoval až v marci 
1915, píše, že už vtedy boli uniformy nekva-
litné, najmä nohavice boli ako z vrecoviny 
a niektoré, aj keď boli vypraté, mali stále 
škvrny od krvi z frontu. Autor opisuje svoje 
stiesnené pocity i skľúčenosť svojich kama-
rátov, keď sa presúvali vlakom okolím Kra-
kova a Tarnova, kde videli stopy po krutých 
bojoch, vypálené a zborené domy, zničené 
mosty, hroby svojich predchodcov a vraca-
júce sa sanitné vlaky so zranenými a inva-
lidnými vojakmi. Hoci ešte neboli na fronte, 
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trpeli nedostatkom stravy, preto, kde sa dalo, 
prikupovali si predraženú poľskú salámu 
a čiernu kávu. Prášil absolvoval kurz pre 
zdravotníkov, preto v poli ošetroval ľahšie 
zranených a s ďalšími sanitármi odnášal 
na nosidlách ťažšie ranených na plukovné 
obväzište. Opisuje hrozné podmienky pre-
plnených a často aj ostreľovaných poľných 
lazaretov, kde najviac trpeli nielen boles-
ťami, ale aj hladom a smädom nešťastní-
ci s priestrelom brucha, ktorí skôr-neskôr 
umierali v hrozných bolestiach.

Zaujímavé sú pisateľove porovnania pome-
rov v rakúsko-uhorskej a nemeckej armáde, 
čo poznal z vlastnej skúsenosti, keď sa po-
zostatky jeho pluku stali súčasťou nemeckej 
armády. Nemci mali prednosť v doprave, 
v zásobovaní a mali aj lepšiu organizáciu. 
Rakúsko-uhorské jednotky dostali len to, čo 
na ne zvýšilo, ale nemeckí vojaci mali vždy 
dosť jedla, cigariet i cigár, dostávali aj čoko-
ládu, marmeládu a iné dobroty.

Prášil si z domu priniesol české vlastenec-
ké postoje a už na začiatku svojej vojenskej 
anabázy si uvedomoval, že „víťazstvo Ra-
kúska by znamenalo porážku nášho národa“. 
Preto ako mnohí Česi a Slováci, čakal na 
priaznivý moment, aby sa dostal do ruského 
zajatia a nemusel už riskovať svoj život za 
cudzie záujmy. Keď sa mu to však napokon 
podarilo, uvádza, akým veľkým sklama-
ním bolo pre našich predkov až na výnimky 
ruské zajatie, keď mnohí Rusi sa k nim ne-
správali ako k slovanským bratom, a preto 
veľmi skoro vytriezveli zo všeslovanského 
blúznenia a dali za pravdu poznatkom Karo-
la Havlíčka Borovského a Tomáša Garrigue 
Masaryka o pomeroch v cárskej ríši. Autor 
memoárov sa dostal do zajatia 22. septem-
bra 1915 pri dedine Ostrožce na rieke Styr. 
Po dlhých pochodoch sa dostáva do zná-
meho zberného tábora Darnica pri Kyjeve 
a potom ešte do niekoľkých ďalších, z kto-
rých bol najhorší v Tockom. Všade zažívali 
hrubé zaobchádzanie, choroby, hlad a zimu. 
Lepšie sa k nich chovali len prostí ruskí ľu-
dia. V zajatí sa Prášil stretol aj s Jaroslavom 
Haškom, ktorý bol pre svoj humor medzi 
zajatcami veľmi obľúbený. Hašek českých 

a slovenských zajatcov informoval aj o čes-
koslovenskej dobrovoľníckej jednotke Čes-
ká družina a viacerí z nich sa do nej písom-
ne prihlásili, medzi nimi aj Prášil. Následne 
sa stali terčom útoku stoviek maďarských 
zajatcov a zachránil ich len zásah ruských 
stráží. Odchod k čs. vojsku do Kyjeva 7. júla 
1916 bol tak pre nich vyslobodením.  Autor 
opisuje výcvik v Kyjeve a stretnutia s vý-
znamnými príslušníkmi čs. vojska generá-
lom Jaroslavom Červinkom, práporčíkom 
Antonínom Čílom, zástavníkom Jaroslavom 
Heydukom, a ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí 
mali za sebou už aj bojový krst po boku rus-
kej armády a aj s poslancom Josefom Düri-
chom, ktorým bol spočiatku nadšený. Prášil 
sa zúčastnil v auguste 1916 aj na kyjevskom 
zjazde Čs. spolkov v Rusku, kde už poznal, 
že Dürichova činnosť je škodlivá. Potom au-
tora memoárov čakal po ďalšom výcviku už 
odchod na front a účasť v rozviedkach.

Prášil opisuje aj vnútropolitickú situáciu 
v Rusku v roku 1917, demokratickú februá-
rovú/marcovú revolúciu, abdikáciu cára Mi-
kuláša II., slávnu bitku pri Zborove, chaos 
po boľševickej revolúcii v októbri/novembri 
1917 a následné udalosti počínajúcej ob-
čianskej vojny. Ako dobrý pozorovateľ má 
zaujímavé analytické postrehy o príčinách 
rozvratu v Rusku o rozklade ruskej armá-
dy a o vnútroruských zmätkoch. Príčiny 
úspechu Čs. brigády v bitke pri Zborove vy-
svetľuje vysokými mravnými hodnotami čs. 
vojska, bratstvom, uvedomelou disciplínou 
a vôľou zvíťaziť. Podľa neho aj táto bitka 
potvrdila, že v živote ľudstva nerozhoduje 
hmota, ale ideál. Prášil následne prekonal 
aj smutný tarnopolský ústup a celkom vy-
čerpaný skončil v nemocnici. Po zotavení 
ho preložili k záložnému práporu v Žitomi-
re. V novembri 1917 sa dostal dva týždne 
po boľševickom prevrate až do Petrohradu, 
kde obdivoval krásu tohto mesta. Po návrate 
do Žitomira a februárových bojoch v Kyje-
ve sa cez Borispol, Pirjatin a Priluky spolu 
s ďalšími druhmi vydáva na cestu na vý-
chod. V okolí Bachmaču sa ako príslušník  
I. záložného pluku zúčastnil tamojších bojov 
s Nemcami a 11. marca 1918 odišiel s ešaló-
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nom na východ ku Kursku a Jelcu. Na stani-
ci Astapovo v Riazaňskej gubernii navštívil 
aj miestnosť, kde zomrel spisovateľ L. N. 
Tolstoj. Ďalšie významné zastávky na jeho 
ceste predstavovala Penza, Syzraň, Bezen-
čuk, Lipjagy, Samara a Zlatousť. Z vlastnej 
skúsenosti poznal pre naše légie aj ďalšie 
významné miesta  Simbirsk, Omsk i Čeľa-
binsk. Zatiaľ čo v Omsku bol u zborového 
hospodárstva, v Čeľabinsku ho premiestnili 
k intendantstvu. 

V záverečnej časti svojich memoárov Prá-
šil zaznamenal mnohé postrehy o politickej 
situácii v Rusku v rokoch 1918 – 1919, svo-
je zážitky na Urale, Sibíri a Transsibírskej 
magistrále, kde ho očarila príroda v okolí 
jazera Bajkal, rieka Angara a mesto Irkutsk. 
Aj tento autor potvrdzuje, že pomer vedenia 
čs. vojska v  Rusku k  admirálovi Kolčakovi 
bol, až na výnimky, vždy odmietavý. Prá-
ve opisom prírody pri Bajkale a úvahami 
o tamojších pomeroch autor svoje memoá-
re konštatovaním o prípravách na evakuá-
ciu légií z Ruska a o prekážkach, ktoré sa 
jej stavali do cesty, končí.  Je naozaj veľká 
škoda, že nezaznamenal aj svoje zážitky 
z plavby loďou z Vladivostoku, lebo by to 
bolo iste obohatením týchto spomienok. Do-
mov sa vrátil v rámci 32. transportu na lodi 
Thomas, ktorá vyplávala z Vladivostoku 20. 
júna 1920 a do Terstu dorazila okolo Singa-
puru,  Cejlónu a cez Suezský prieplav 7. au-
gusta 1920. V ČSR pôsobil naďalej v čs. ar-
máde, vo viacerých spolkoch a združeniach, 
v družstve „Štefánikov dom“ (dnes Hotel 
Legie – sídlo ČsOL) a podieľal sa aj na budo-
vaní Památníka osvobození na Vítkove. No-
siteľ viacerých vysokých československých 
vyznamenaní zomrel v hodnosti plukovníka 
v. v. v roku 1978. Prášilove spomienky na 
jeho vojenský život sú cenným prameňom 
pre vojenských historikov aj pre bádateľov, 
ktorí sa chcú oboznámiť s pomermi v ra-
kúsko-uhorskej armáde na začiatku prvej 
svetovej vojny a vývojom v Rusku v rokoch 
1916 – 1919. Obohatením publikácie sú aj 
mnohé menej známe fotografie.                                                                     

     Ferdinand Vrábel

JAŠEK, Peter a kol. OD TOTALITY 
K SLOBODE. NEŽNÁ REVOLÚCIA 1989. 
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2019, 
271 s. ISBN 978-80-89335-89-3.

Udalosti novembra 1989 môžeme pokoj-
ne označiť za jeden z najvýznamnejších 
historických medzníkov vo vývoji našej 
spoločnosti, ktorá sa vzoprela vtedajšiemu 
nedemokratickému režimu a demonštrácia-
mi na námestiach naprieč celou krajinou 
žiadala radikálne zmeny najmä v otázke 
dodržiavania ľudských a občianskych práv, 
slobody vierovyznania a prejavu, práva na 
spravodlivý súdny proces, možnosti sa slo-
bodne združovať či politický pluralizmus. 
Práve pri príležitosti 30. výročia Nežnej 
revolúcie si kolektív autorov, menovite Pe-
ter Jašek, Ondrej Podolec, Béata Katrebová 
Blehová a Jerguš Sivoš z Ústavu pamäti 
národa, zaumienili pútavým spôsobom 
priblížiť poslednú etapu totalitného režimu 
v Československu. Aj napriek nespornému 
významu Nežnej revolúcie absentuje v sú-
časnej slovenskej historiografii podľa Petra 
Jašeka ucelená monografia komplexne ana-
lyzujúca udalosti roka 1989, ktoré vyústili 
do pádu komunistickej strany a nastolenia 
demokratických princípov v Českosloven-
sku. Ani dvojjazyčná slovensko-anglická 
publikácia Od totality k slobode si nedáva 
za cieľ poskytnúť čitateľovi vyčerpávajú-
ce informácie o zlomovom momente našej 
spoločnosti na prelome 80. a 90. rokov mi-
nulého storočia.  Práve naopak, na 271 stra-
nách sa kolektív autorov pokúsil o stručný 
náčrt základných tém a dejinných udalostí 
vedúcich k víťazstvu demokratickej opozí-
cie, ktorú reprezentovali dve spočiatku ob-
čianske, a neskôr do politických hnutí trans-
formované, zoskupenia – Občianske fórum 
a Verejnosť proti násiliu.

Vzhľadom na povahu publikácie sa ko-
lektív autorov rozhodol na úvod zaradiť 
prehľadné kalendárium (str. 10-29) v časo-
vom rozpätí od 11. marca 1985 do 9. júna 
1990. Práve nástup Michaila Sergejeviča 
Gorbačova na post generálneho tajomníka 
Ústredného výboru Komunistickej strany 
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Sovietskeho zväzu naštartoval postupný re-
formný proces vo východnom bloku, ktorý 
viedol k pozvoľnému zániku režimu v stred-
nej Európe a prvým slobodným voľbám 
po dlhých desaťročiach neslobody a vlády 
jednej strany. V Československu išli ľudia 
prvýkrát k urnám s možnosťou slobodného 
výberu politickej strany práve 8. – 9. júna 
1990. Týmto sa definitívne zavŕšil proces 
prechodu od komunizmu k demokracii. Po 
kalendáriu nasledujú jednotlivé kapitoly, 
ktorých je dovedna dvadsať. Autori v nich 
postupne, ale vo veľmi zjednodušenej po-
dobe, odkrývajú základné udalosti vedúce 
k novembrovým udalostiam, ktorých sym-
bolom sa stalo štrnganie kľúčmi na námes-
tí, horlivé prejavy opozície na tribúnach či 
transparenty a plagáty volajúce po demok-
racii. Osobitne chcem vyzdvihnúť práve 
16. november, keď sa asi 200 študentov Fi-
lozofickej fakulty Univerzity Komenského 
zišlo pred dnešným Prezidentským palácom 
a volalo po slobode, demokracii či reforme 
školstva. O deň na to, 17. novembra, keď si 
spoločnosť v Československu pripomínala 
50. výročie nacistických represálií a smrť 
mladého študenta medicíny Jana Opletala, 
sa aj ulicami Prahy vydali masy ľudí vola-
júc po slobodných voľbách, demokratizácii 
spoločnosti či rehabilitácii Dubčeka.

Autori pri koncipovaní publikácie uplat-
nili chronologický výklad, pričom úvodné 
kapitoly, konkrétne Komunistický režim na 
Slovensku (str. 30-47), Odpor proti režimu 
(str. 49-65), Zápas proti komunizmu v exi-
le (str. 66-77) a čiastočne i Pád impéria  
(str. 78-87), sa venujú formovaniu komunis-
tickej strany v priebehu desaťročí od roku 
1948, prvým náznakom odporu verejnos-
ti voči vláde jednej strany, osobnostiam 
v exile odmietajúcich praktiky komunis-
tickej strany či postupnému uvoľňovaniu 
režimu po nástupe Gorbačova v strednej 
Európe. Ďalšie kapitoly, 16. november 1989 
(str. 88-95), 17. november 1989 (str. 96-103), 
Študentské hnutie (str. 104-115), Herci v no-
vembri (str. 116-123), Verejnosť proti ná-
siliu (str. 124-137), Novembrové námestia 
(str. 138-156) popisujú kľúčové udalosti no-

vembra 1989 a taktiež iniciátorov a podpo-
rovateľov masových protestov, ktorí vzišli 
najmä z radov študentov vysokých škôl, 
občiansky angažovaných osobností, cirkvi 
a umeleckého prostredia. Pod tlakom verej-
nosti bola komunistická strana nútená za-
sadnúť s predstaviteľmi Občianskeho fóra 
a Verejnosti proti násiliu za okrúhly stôl. 
Impulzom k spoločným rokovaniam bol 
zaiste generálny štrajk, o ktorom sa autori 
zmieňujú v rovnomennej kapitole (str. 164-
171). Nesmieme opomenúť ani odhodlanie 
ľudí v regiónoch (str. 172-188), ktoré podpo-
rovali udalosti v Bratislave a Prahe. V kapi-
tolách Kapitulácia (str. 188-199), Politické 
zmeny (str. 200-213) a Štátna bezpečnosť 
(str. 214-225) sa čitateľovi podáva stručný 
pohľad na posledné snahy komunistickej 
strany udržať sa pri moci, čo však nenaš-
lo pochopenie u verejnosti. Nasledujúce tri 
kapitoly, Ahoj, Európa! (str. 226-235), Ako 
ďalej, Slovensko? (str. 236-245) a Slobodné 
voľby (str. 246-257) sú venované procesu 
demokratizácie krajiny, čo viedlo v závere 
roka 1989 k voľbe Václava Havla za pre-
zidenta Československa, a v júni 1990 po 
dlhých rokoch k prvým slobodným voľ-
bám v krajine. Posledná časť knihy s ná-
zvom Nežná revolúcia v pamäti národa  
(str. 258-267) sa skôr venuje súčasnému 
obrazu a vnímaniu novembra 1989. Najmä 
súčasná mladá generácia nedokáže doceniť 
význam novembra 1989. A práve publiká-
ciu Od totality k slobode vďaka nespočetné-
mu množstvu karikatúr a fotografií, pričom 
niektoré z nich boli publikované po prvý-
krát, môžu napomôcť mladej generácii skrz 
interpretáciu a emócie lepšie pochopiť vte-
dajšiu dobu, ktorá sa vyznačovala vysokou 
mierou neslobody a najmä strachu.                                                    

Matúš Burda
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CABADA, Ladislav – WAISOVÁ, Šárka 
a kol. BEZPEČNOSTNÍ, ZAHRANIČ-
NÍ A EVROPSKÁ POLITIKA VISEG-
RÁDSKÉ SKUPINY. Ďalší autori: Hele-
na Bauerová, Marek Górka, Christina 
Griessler, Jaroslav Ušiak, Christopher 
Walsch. Praha : Metropolitní univerzita, 
2018, 309 s. ISBN 978-80-7476-139-3. 

Kolektívna monografia je výsledkom 
vedeckej spolupráce medzinárodného au-
torského tímu, ktorý začal svoju činnosť 
na pôde Metropolitnej univerzity v Prahe 
a postupne sa rozšíril o ďalších akademikov 
z členských krajín Vyšehradskej štvorky. 
Publikácia je rozdelená do dvoch, vzájomne 
prepojených častí – prvá sa venuje bezpeč-
nostnej problematike a spolupráci, a druhá 
zahraničnopolitickým otázkam štátov Vy-
šehradskej skupiny v európskom priestore. 

Pri analýze bezpečnostnej politiky V4 
vychádzajú autori z charakteristiky bezpeč-
nostného prostredia, v ktorom sa postkomu-
nistické krajiny ocitli v 90. rokoch minulé-
ho storočia a v prvých dvoch desaťročiach 
súčasného storočia. Zo zmien, ktoré sa 
odohrali v oblasti bezpečnostného prostre-
dia vyvodzujú v bezpečnostnej politike zá-
kladné vývojové trendy, charakterizované 
prechodom od tvrdej bezpečnosti k mäkkej 
bezpečnosti, nárastom počtu aktérov vo 
svetovom politickom systéme, rozširovaním 
nevojenských aspektov bezpečnosti, po-
silňovaním integračných a kooperatívnych 
bezpečnostných prvkov a pod. Na opisnej, 
i komparatívnej úrovni uvádzajú jednotlivé 
východiská a možnosti bezpečnostnej spo-
lupráce medzi krajinami Vyšehradskej sku-
piny. Konštatujú výrazný pokles bilaterál-
nych napätí medzi štátmi, z ktorých z hľa-
diska historického povedomia vystupuje ako 
najvýraznejší maďarsko-slovenský konflikt. 

Keďže súčasná bezpečnostná politika 
štátu nepredstavuje len zachovanie štátnej 
suverenity, teritoriálnej integrity, bezpeč-
nosti populácie, ale tiež zvládnutie širokého 
spektra hrozieb nevojenského charakteru, 
v knihe sú venované samostatné kapitoly aj 
environmentálnej a kybernetickej bezpeč-

nosti. Autori sa zaoberajú reflexiou environ-
mentálnych hrozieb a možnosťami európ-
skej spolupráce v riešení bezpečnosti v tejto 
oblasti, primárne však environmentálnou 
spoluprácou medzi krajinami V4. Uvedené 
koncepty kybernetických hrozieb a vybrané 
kybernetické incidenty v stredovýchodnej 
Európe majú podčiarknuť dôležitosť kyber-
netickej bezpečnosti ako jednej z najväčších 
súčasných výziev nielen pre V4 ako celok, 
ale tiež pre každý členský štát. 

Prechodom do druhej časti knihy je kapi-
tola o migračnej politike krajín V4 a skupi-
ny ako celku v kontexte s migračnou krí-
zou v roku 2015 a v nasledujúcom období. 
Migračná kríza predstavuje vo vývoji V4 
a jej vzťahu s Európskou úniou špecifický 
medzník, spočívajúci vo vybudovaní nega-
tívneho image V4 ako narušiteľa dlhodobo 
budovaných konsenzuálnych mechanizmov 
v rámci európskeho integračného procesu. 
Postoj k migrácii poňali vyšehradské štáty 
ako bezpečnostnú záležitosť a ukázalo sa, 
že napriek určitým samostatným postupom 
sa na báze V4 názorovo zjednotili a prezen-
tovali spoločné stanoviská. Migračná kríza 
tak potvrdila V4 ako reálny subjekt, ktorý 
je schopný ovplyvňovať európsku politiku 
a posilňovať regionálne záujmy. 

Témou druhej, kratšej časti monografie je 
zahraničná a európska politika krajín V4 od 
vstupu do EÚ, cez postoje k otázke integrač-
ného rozširovania (predovšetkým v prípa-
de západného Balkánu), špecifiká predsed-
níctva jednotlivých vyšehradských štátov 
v Európskej rade, alternatívne formáty stre-
doeurópskej spolupráce, hľadanie vlastnej 
historickej pozície v národných diskurzoch 
o európskej integrácii, delenie EÚ na západ 
a východ a jeho dôsledky, až po hľadanie 
solidarity. V načrtnutých a dokumentova-
ných súvislostiach vyznieva Vyšehradská 
skupina ako stabilná štruktúra s nejasnou 
perspektívou. 

Spoločné smerovanie V4 v rámci EÚ nie 
je nemenné. Spolupráca v oblasti bezpeč-
nostnej a zahraničnej politiky je determi-
novaná aj odlišnými záujmami, potrebami 
a motívmi jednotlivých štátov V4 a tiež ich 
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politickými ambíciami. Riadiacimi princíp-
mi ich zahraničnej politiky sú však hodno-
ty, ktoré určujú aj jej identitu – demokracia, 
sloboda, ľudské práva, prosperita, bezpeč-
nosť, dôstojný život a podobne. 

Autori publikácie dospeli ku konštatova-
niu: „Skeptici, ale hlavne optimisti vnímajú 
V4 ako stabilizovanú regionálnu koopera-
tívnu štruktúru, ktorá bude pôsobiť aspoň 
formálne i v budúcnosti a v súčasnosti môže 
pomerne asertívne fungovať ako integrátor 

širších stredo- a východoeurópskych, či 
dokonca celoúnijových alternatív voči mo-
toru EÚ reprezentovanému duom Nemec-
ko-Francúzsko a ich hlavnými partnermi.“ 

V závere knihy je prostredníctvom struč-
ných profilov predstavený sedemčlenný au-
torský kolektív, uvedený je tiež rozsiahly 
zoznam využitých zdrojov a základný vec-
ný register.        

                              Božena Šeďová
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KRONIKA
LEGIOVLAK OPÄŤ NA SLOVENSKU  V DŇOCH 18. – 26. JÚLA 2020

V roku 2020 sme na železničných staniciach v Tisovci, Rimavskej Sobote a Kremnici opäť 
mali možnosť privítať pojazdné múzeum Československej obce legionárskej (ČsOL) na Slo-
vensku. Zásluhu na tom má Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Riaditeľstvo Sloven-
ských železníc, Klub historickej techniky zo Zvolena a Nadácia Milana Rastislava Štefánika 
v Bratislave. Napriek krátkemu pobytu navštívilo Legiovlak niekoľko tisíc návštevníkov, 
medzi nimi aj mnoho detí, žiakov a študentov, ktorí sa o túto kapitolu našich dejín živo zau-
jímali a z expozície si odnášali nielen upomienkové predmety a knihy zakúpené v plukovnej 
predajni, ale aj informačné brožúrky a letáky vydané ČsOL a Nadáciou M. R. Štefánika 
poskytované zdarma. Medzi návštevníkmi boli aj takí, ktorí si prostredníctvom databázy 
legionárov v plukovnej predajni vyhľadali aj údaje o svojich predkoch – legionároch.

Zastávka v Tisovci bola spojená aj s odhalením rekonštruovaných hrobov štrnástich prís-
lušníkov légií a domáceho vojska, ktorí v roku 1919 v okolí Tisovca padli a sú pochovaní na 
cintoríne v Tisovci. Finančné prostriedky na rekonštrukciu hrobov poskytlo Ministerstvo 
obrany Českej republiky, Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Tisovec a Nadácia M. 
R. Štefánika. Mesto Tisovec s  primátorkou Mgr. Irenou Milecovou, Občianske združenie 
Gemerské grúne z Hnúšte a miestny historik Viktor Bradňanský sa pričinili aj o dôstojnú 
pietnu spomienku na cintoríne, na ktorej sa napriek intenzívnemu dažďu zúčastnili aj de-
siatky miestnych občanov. Zásluhou pani primátorky malo aj uvítanie predstaviteľov ČsOL, 
Ministerstva obrany ČR, Ministerstva obrany SR, posádky Legiovlaku a ďalších oficiál-
nych hostí na magistráte veľmi slávnostný charakter.

 K úspešnej návšteve Legiovlaku v Tisovci prispelo aj občianske združenie Zubačka, 

ktoré k Legiovlaku pristavilo svoj rekonštruovaný funkčný parný rušeň ešte z dôb Ra-
kúsko-Uhorska. Posádka Legiovlaku si so záujmom prezrela aj expozíciu Múzea Zubačka 
na železničnej stanici Tisovec. 

 Počas zastávky Legiovlaku v Rimavskej Sobote 21. júla 2020 si posádka Legiovlaku ucti-
la 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a jeho podiel na organizácii 
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Legiovlak s parným rušňom v Tisovci

Uvítanie Legiovlaku v Kremnici

Pocta Ďurkovi Langsfeldovi v Kremnici
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légií a vzniku Československej republiky. Počas návštevy Legiovlaku v Kremnici 25. júla 
2020 sa legionári a členovia Správnej rady Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave poklonili aj 
pamiatke slovenského dobrovoľníka Ďurka Langsfelda a k jeho hrobu položili veniec.

Expozíciu Legiovlaku na jeho zastávkach na Slovensku navštívili tiež viacerí turisti zo 
zahraničia (Česká republika, Francúzsko, Veľká Británia, Rusko), ktorí obdivovali rekon-
štruované vagóny a vyslovili uznanie celému projektu pripomínajúcemu udalosti spred viac 
ako 100 rokov. 

                                                                                                                  Ferdinand Vrábel

V BOŠÁCI ODHALILI TABUĽU ÚČASTNÍKOVI VZBURY V KRAGUJEVCI

Obec Bošáca je známa aj tým, že z nej a z okolitých obcí pochádzalo mnoho vlastencov, 
legionárov a  partizánov. V dňoch 15. – 16. augusta 2020  usporiadali v obci spomienkové 
slávnosti na obete prvej svetovej vojny a vznik Česko-Slovenska, v rámci ktorej bola na 
Obecnom úrade Bošáca inštalovaná výstava o rodákoch, ktorí bojovali v rakúsko-uhorskej 
armáde a v československých légiách a aj o padlých v prvej svetovej vojne. Súčasne tu bola 
inštalovaná aj panelová výstava Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave Roky bojov, obetí 
a nádejí 1914 – 1920, ktorá návštevníkom priblížila vypuknutie a priebeh prvej svetovej 
vojny, domáci a zahraničný odboj (čs. légie), vznik a osudy Československa až po vznik 
Slovenskej republiky 1. januára 1993. Záverečné panely priblížili život a dielo generála Mi-
lana Rastislava Štefánika.

V nedeľu 16. augusta 2020 bolo ústredným bodom slávnosti odhalenie pamätnej dosky 
najmladšiemu účastníkovi vojenskej vzbury slovenských vojakov v Kragujevci 2. júna 1918, 
vtedy sedemnásťročnému Danielovi Bušovi (1900 – 1956), rodákovi z neďalekého Morav-
ského Lieskového. Podľa svedkov Bušo bol ten, kto vyliezol na telegrafný stĺp a prerušil 
telefonické vedenie z kasární k okolitým jednotkám, verným cisárovi. Len jeho nedospelosť 
mu zachránila život. Na trest smrti bol primladý (odsúdili ho na desať rokov žalára), ale na 
to, aby ho povolali do armády, v ktorej mal byť nasadený v poslednej fáze Veľkej vojny na 
front, kde mohol padnúť, bol už „dospelý“ dosť. 

Historik Marián Hronský o Bušovi vo svojej monografii o kragujevskej vzbure uvádza: 
„Daniel Bušo (nováčik), ktorý dostal za účasť na Kragujevskej vzbure najvyšší trest pre oso-
by, ktoré nedovŕšili 18-ty rok, a to 10 rokov zostreného väzenia...Mimo hlavného pojedná-
vania stanného súdu bol súdený aj 17-ročný nováčik Daniel Bušo, na ktorého došlo trestné 
oznámenie až 13. júna. Bol obvinený z aktívnej účasti na ozbrojenom vystúpení náhradného 
práporu a najmä z toho, že keď sa začala vzbura, iniciatívne sa vyšplhal na telefónny stĺp 
a prerušil spojovacie káble. Vojenský súd vyniesol nad ním rozsudok 15. júna 1918 a odsú-
dil ho na 10 rokov zostreného väzenia, čo bola najvyššia prípustná výmera trestu u osôb, 
ktoré neprekročili 18-ty rok.“ V Záverečnej správe vojensko-súdnej komisie z 29. júna 1918, 
K.405/18, sa  uvádza: „Pred štatariálnym súdom neprerokovali prípad jedného mladistvé-
ho pôvodcu vzbury: 17-ročného domobranca pešiaka Daniela Bušu, proti ktorému trestné 
oznámenie došlo až 13. t. m. Odsúdili ho o dva dni neskôr podľa §§ 168/169, 121/a, 119 
Vojenského trestného zákona (VTZ) a §-u 443, ods. 3 Vojenského trestného procedurálneho 
poriadku (VTPP) na najvyšší prípustný trest – 10 rokov zostreného žalára. Výkon trestu už 
nastúpil.“ Z vyššie uvedených skutočností je zrejmý záver, že ak vojensko-súdna komisia 
označila p. Buša za mladistvého pôvodcu vzbury, k tomu ešte v skutkovej vete rozsudku 
bola jasne opísaná jeho aktivita a tiež to, že dostal najvyšší možný trest pre mladistvých, tak 
v prípade, že by bol plnoletý, rozsudok nad ním by znel: trest smrti zastrelením. Tak málo 
stačilo, aby sa stal 45. popraveným účastníkom vzbury v Kragujevci. 
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Po skončení vojny sa Daniel Bušo  vrátil do rodného kraja. Tak ako všetci ostatní, aj on 
sa pokúsil zariadiť si život v novej Československej republike. Svoj občiansky život spojil 
s mäsiarskym remeslom a mal svoj obchod v Bošáci, kde žil až do smrti. Aby sa mohol osa-
mostatniť a založiť si vlastnú rodinu, neváhal a za prácou odišiel i do Francúzska. Päť rokov 
pracoval v rôznych mestách a zbieral skúsenosti. 

Súčasťou slávnosti bola aj prehliadka výstroja a výzbroje rakúsko-uhorskej armády, čes-
koslovenských legionárov a príslušníkov Slováckej brigády, ktorá sa vyznamenala v bojoch 
o Slovensko v roku 1919. Aj z obce Bošáca boli štyria dobrovoľníci, ktorí sa prihlásili do 
Slováckej brigády.

Bošáca sa pyšní aj svojím rodákom – hrdinom poručíkom Adamom Adamovicom (1921 
– 1945). Ten bojoval v Československej obrnenej brigáde a padol v bojoch pri Dunkerque. 
Z Bošáce pochádzal tiež sociálnodemokratický politik  Ján Kusenda (1879 – 1942), ktorý 
predsedal známemu prvomájovému zhromaždeniu v Liptovskom Svätom Mikuláši 1. mája 
1918. Na ňom sa Slováci ústami Vavra Šrobára prihlásili prvýkrát verejne k svojmu právu 
na samourčenie slovami požadujúcimi „samourčovacie právo pre uhorskú vetvu českoslo-
venského kmeňa“..

                                                                                                                      Ferdinand Vrábel

189188



189

SLÁVNOSTNÉ PREDSTAVENIE PAMÄTNÍKA 
VENOVANÉHO ŽENISTOM 

Mesto Sereď je v mysliach mnohých, najmä vojenských príslušníkov, späté so ženijnou 
technikou. Dlhé desaťročia tu sídlil ženijný útvar, prvýkrát tu bol dislokovaný už v roku 1949. 
Po 70 rokoch jeho pôsobenia sa vedenie mesta rozhodlo uctiť si činnosť a pamiatku všetkých 
vojakov, ktorí v Seredi žili a pracovali. Dňa 27. augusta 2020 bol pri bývalých kasárňach na 
brehu Váhu predstavený verejnosti nový pamätník v podobe obojživelného pásového trans-
portéra PTS-10 zo zbierok VHÚ Bratislava - Vojenského historického múzea Piešťany.

Slávnostného cere-
moniálu sa zúčastnili 
minister obrany SR Ja-
roslav Naď, náčelník Ge-
nerálneho štábu OS SR 
generál Daniel Zmeko, 
primátor mesta Sereď 
Martin Tomčányi, ge-
nerálny riaditeľ Sekcie 
ľudských zdrojov MO SR 
Martin Jakál a riaditeľ 
Vojenského historického 
ústavu Miloslav Čaplo-
vič. Pozvanie prijali aj 
príslušníci Ženijného 
práporu v Seredi na čele 
s veliteľom Jozefom Kas-
lom, členovia UN Veteran 
Slovakia, členovia Zväzu 
vojakov SR zo Serede 
a členovia združenia PRO 
MEMORIA VETERA-
NORUM.

Po úvodných príhovo-
roch pristúpili minister obrany SR – Jaroslav Naď spolu s primátorom mesta Sereď Mar-
tinom Tomčányim, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom, prezi-
dentom UN Veteran Slovakia – plk. v. v. Štefanom Janglom a veliteľom Ženijného práporu 
Sereď – pplk. Jozefom Kaslom ku slávnostnému otvoreniu  pamätníka prestrihnutím stuhy.

 Pamätník – Pásový obojživelný transportér PTS – 10 je pôvodne určený na prepravu 
osôb, automobilov, ľahkej bojovej techniky a materiálu, plavbou cez vodné prekážky. Tiež 
sa používa v rámci záchranných akcií a humanitárnych misií pri záchrane ľudských životov, 
zvierat a materiálu v povodňami postihnutých oblastiach. Československé ženijné vojsko 
používalo vozidlá PTS-10 od roku 1962. Po roku 1993 určený počet vozidiel prevzala aj Ar-
máda SR. Počas desaťročí sa obojživelné vozidlo PTS-10 stalo symbolom práce a pôsobenia 
ženijného vojska na našom území.

Slávnostné podujatie bolo taktiež spojené so spomienkovým aktom pri príležitosti  
76. výročia SNP a skončenia druhej svetovej vojny. Minister obrany Jaroslav Naď pri tejto 
príležitosti odovzdal Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky III. stupňa 
dovedna 13 vojnovým veteránom.

                                                                                                                                 www.vhu.sk



JAVORNÍKY 2020

V dňoch 10. – 13. septembra 2020 sa uskutočnil už piaty ročník podujatia Javorníky – 
Ostravskí četníci na pomoc SNP. Túto akciu, ktorá pripomína odchod 21 četníkov  z Ostra-
vy cez Nový Hrozenkov, Štiavnik a Hornú Maríkovú na Slovensko, aby sa zapojili do Slo-
venského národného povstania, organizuje Oblastný výbor Českého svazu bojovníků za 
svobodu Ostrava 2 v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru Českej re-
publiky a obecnými samosprávami v Novom Hrozenkove, Hornej Maríkovej, Štiavniku 
a v Kunerade.

Keď na konci augusta 1944 vypuklo SNP, v policajných kasárňach v ostravských Hulvá-
kách sa sformovala jednotka osemnástich protektorátnych četníkov, ktorá do skupiny pri-
brala aj päť civilistov a 12. septembra 1944 vyrazila cez Javorníky na pomoc bojujúcemu 
Slovensku.

Prechod na Slovensko organizoval policajný čakateľ František Šach. Skupina vyrazila 
vlakom z Ostravy do Nového Hrozenkova. Tam sa jeden člen oddelil od skupiny a dezerto-
val. Ostatní v nočnej tme prekonali hrebeň Javorníkov a dostali sa do Maríkovej, kde boli 
pohostinne prijatí. Po krátkom oddychu pokračovali k Bytči, prekročili Váh a postupovali 
ďalej. Dňa 19. septembra 1944 v Štubnianskych Tepliciach (dnes Trenčianskych) zložili prí-
sahu a ešte v ten deň zasiahli do bojov pri obci Čremošné. Tu mala skupina četníkov vede-
ných Karolom Holasom svojich prvých dvoch padlých – Miroslava Doušu a Miloslava Sý-
koru a civilistu – sprievodcu z Nového Hrozenkova, Jaroslava Ondruša. Šoféroval nákladný 

automobil so zbraňami pre partizánov, ale 
Nemci ho zaskočili v obci Lazany a hneď 
ho zastrelili. Mal iba devätnásť rokov.

Postupne v bojoch padli aj ďalší ostrav-
skí četníci. Ich veliteľ Karel Holas, pôvo-
dom z Českých Budějovíc, sa stratil pri 
prechode k partizánom v nízkotatranskom 
sedle Hiadeľ. Posmrtne ho vyznamenali 
viacerými vyznamenaniami a Právnic-
ká fakulta Karlovej univerzity, na ktorej 
krátko študoval, mu priznala aj titul JUDr. 
in memoriam.

V rámci podujatia si účastníci pozreli 
aj exponáty v Pamätnej izbe SNP v obci 
Vrchteplá.

Po pietnych aktoch v obciach Nový 
Hrozenkov (tu sa zúčastnil aj český veľ-
vyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý), Vr-
chteplá, Štiavnik a v Rajeckých Tepliciach 
vzdali účastníci tohtoročného pochodu 
hold aj padlým partizánom pri ich obno-
venom pomníku v Kunerade, kde bol štáb 
2. československej partizánskej brigády 
Milana Rastislava Štefánika.

                        Ferdinand Vrábel
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Odkaz na archívny dokument   
  MVSR-Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister Československej 

republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918-1928 (ďalej f. ), škatuľa (ďalej šk.) č. 
277, sign. č. 1234/1920 prez

Pri opakovaných záznamoch uvádzať Tamže, s. 8 (nie tamtiež)
- najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, VHA Brati-

slava, NA Praha, AM SNP B. Bystrica, 

Používanie skratiek a označovanie
Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov 

sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné 
uvádzať okrem strán aj číslo.

Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov roz-
hodnúť o uverejnení, prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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Na obálke je portrét s vyobrazením poľného maršala Andreja Hadika (1711 – 1790), 
príslušníka slovenského zemianskeho rodu pochádzajúceho z Turčianskej stolice. Bol 
viackrát hlavným veliteľom habsburskej armády a v rokoch 1774 – 1790 prezidentom 
Dvorskej vojnovej rady vo Viedni.
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