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ÚVOD
Vzťah armády, resp. vojnových konfliktov na jednej strane a umenia (literárneho
a výtvarného) na strane druhej predstavuje mimoriadne zaujímavý fenomén
interdisciplinarity. Uvedená konštelácia najmä prostredníctvom niektorých,
najčastejšie pertraktovaných osobností púta určitú pozornosť odbornej i laickej
verejnosti. V prípade publikovaných spomienok, literárnych textov a existujúcich alebo známych výtvarných diel o nej jestvuje v uvedenej sfére percipientov
minimálne povedomie.
Napriek tomuto všeobecnému konštatovaniu ide paradoxne o tému, ktorá v slovenskej historiografii nebola širšie spracovaná,1 hoci v zahraničí je jej venovaná
relevantná pozornosť.2
Jedným z vhodných nástrojov na hlbšiu interpretáciu uvedeného vzťahu sa preto
javí poznanie „vojenských osudov“ spisovateľov a výtvarníkov. V tejto súvislosti
je nutné brať do úvahy najmä vzťah umelec – armáda a umelec – vojna. Mojou
skromnou ambíciou je preto prostredníctvom personálií ako formy a poznania

1

2

Zo slovenskej odbornej literatúry sa problematike v širšom rozsahu venoval len zborník Vojna
v umení – umenie vo vojne (zborník referátov zo seminára). Bratislava : Umenovedný ústav
SAV, 1989. Boli v ňom uverejnené nasledovné príspevky: LAPITKA, M.: Téma vojny a mieru
v umení; ŠMATLÁK, M.: Historické vedomie a obraz vojny v umení; MACEK, V.: Pátos fikcie
a fikcia pátosu; MISTRÍK, M.: Slovenské herectvo pri formovaní národnej kinematografie;
FÖLDVÁRIOVÁ, N.: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu; BERNARD, J.:
Náčrt vývoja spracovania vojnovej témy v českej kinematografii 1945 – 1986; BÁTOROVÁ, M.:
Reflexia doby v slovenskom kultúrnom a literárnom živote rokov 1938 – 1945; BAJCUROVÁ, K.:
Slovenské sochárstvo 1939 – 1945; MACEK, V.: Filmografia slovenských filmov o vojne.
Bližšie pozri: BAUER, E.: The War Artists. London : Orbis Pub, 1974.; BOURKE, J. (ed.): War and
Art. A Visual History of Modern Conflict. London : Reaktion Books, 2017. ISBN 978-1780238464;
CUNEO, F. P. (ed.): Artful Armies, Beautiful Battles. Art and Warfare in Early Modern Europe.
Leiden : Brill, 2002. ISBN 978-90-04-11588-0; Greenwall, R. – Carruthers, J.: Artists &
Illustrators of the Anglo-Boer War. Vlaeberg : Fernwood Press, 1992. ISBN 9780958315425;
Hale, J. R.: Artists and Warfare in the Renaissance. New Haven : Yale University Press, 1990.
ISBN 9780300048407; Hichberger, J. W.: Images of the Army. The Military in British Art, 1815
– 1914. B. m : Pub By Ma, 1990. ISBN 9780719025754; Krass, P.: Portrait of War. The U.S.
Army’s First Combat Artists and the Doughboys’ Experience in WWI. Hoboken, N. J. : J. Wiley,
2007. ISBN 9780471670230; „Mars und die Musen“. Das Wechselspiel von Militär, Krieg und
Kunst in der Frühen Neuzeit (Herrschaft und soziale Systeme in der Frühen Neuzeit). Berlin,
Hamburg, Münster : Lit Verlag, 2008. ISBN 978-3825898090; Morris, J. A.: Canadian Artists
and Airmen 1940 – 45. A Wartime Memoir. Toronto : Morris Gallery, 1976.; Newton, E.: War
Through Artists’ Eyes. Paintings and Drawings by British War Artists. London : J. Murray, 1945.;
Rabb, T. K.: The Artist and the Warrior Military History Through the Eyes of the Masters. New
Haven : Yale University Press, 2011. ISBN 978-0300126372; Wallace, E. S.: The Great Reconnaissance. Soldiers, Artists, and Scientists on the Frontier, 1848 – 1861. Boston : Little, Brown,
1955.; Weber, J. P.: The German War Artists. Columbia, S. C. : Cerberus Book Co, 1979.; Wilson, A.: A Dictionary of British Military Painters. Leigh-on-Sea : Lewis, 1972.; Wilson-Smith,
T.: Napoleon and His Artists. London : Constable, 1996. ISBN 9780094761100.
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vojenskej kariéry, resp. individuálneho miesta vo vojenských dejinách Slovenska
ako obsahu túto interakciu priblížiť. Bližšiu charakteristiku umeleckej tvorby
pritom uvádzam len v takých prípadoch, ak išlo o činnosť realizovanú pre armádu ad hoc a „tam a vtedy“.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že zobrazené personálie sú len zlomkom
z osudov tých umelcov (spisovateľov a výtvarníkov), ktorých život ovplyvnili
vektory armády a vojny. Ich konkrétny výber prebehol na základe dostupných
archívnych materiálov, vzájomných vzťahov, princípu proporcionality, individuálnej účasti na vojenských dejinách Slovenska a niektorých ďalších činiteľov.
Pri produkcii textu som skĺbil chronologické a tematické hľadisko, pričom mojim
pracovným priestorom a časom sa stalo storočie vymedzené rokmi 1848 – 1948.
Počínajúc revolúciou 1848 – 1849 a končiac prevzatím moci komunistickou
stranou v Československej republike vo februári 1948 sa medzitým, „okrem
iného“, udiali aj dve svetové vojny, z ktorých každá v dôsledkoch, takpovediac
„z gruntu“, zmenila štátoprávne postavenie slovenského národa. Rozhodne najvýznamnejšou udalosťou vojenského charakteru vo vymedzenom období je pre
vojenské dejiny Slovenska Slovenské národné povstanie z roku 1944.
Spisovatelia a výtvarníci, v prípade, že podliehali odvodovej povinnosti,
v sledovanom čase slúžili v rakúskej, resp. v rakúsko-uhorskej armáde, v československom zahraničnom vojsku (československých légiách), československej
armáde, slovenskej armáde, 1. československej armáde na Slovensku, resp.
v partizánskych jednotkách a po skončení druhej svetovej vojny opäť v armáde
československej. Zároveň, ak aj neboli príslušníkmi ani jednej zo spomenutých
ozbrojených zložiek, sa ich priamo alebo nepriamo týkali udalosti vojenského
charakteru.
Zo spisovateľov a výtvarníkov, ktorí dlhší čas slúžili v armáde aktívne, možno
spomenúť napríklad Jozefa Gregora-Tajovského, Ľudovíta Ilečka, Ladislava
Ľudovíta Polláka alebo Leopolda Laholu. Ani jeden z umelcov bližšie zobrazených v tejto publikácii pritom nedosiahol hodnosť generála. Hodnostne
najvyššie slúžiaci Jozef Gregor-Tajovský bol preložený do výslužby v hodnosti
podplukovníka v roku 1925.
Zobraziť individuálne osudy umelcov vo vzťahu k spomínaným pôsobiacim
silám pritom nebolo jednoduché, a to ani v prípadoch, keď bola ich vojenská
služba administratívne zaznamenaná vo forme osobných spisov (kmeňových
listov) alebo kvalifikačných listín. V tejto súvislosti som dospel k poznaniu,
že najzaujímavejšie informácie boli spravidla zaznamenané, a tak aj získané,
mimo okruh dokumentov tohto charakteru. Najdramatickejšie osudy, ktoré
7
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jednotlivým umelcom „pripravila“ vojna, sa zároveň takmer vždy odohrali mimo
ich individuálnej vôle, keď boli do jej „pažeráka“ vtiahnutí bez opcie (Jašík,
Lahola a ďalší).
Archívny výskum nebolo možné vzhľadom na kvalitu témy urýchliť. Materiál,
neraz zaznamenaný v minimálnom rozsahu, bol rozptýlený vo viacerých archívoch a ich fondoch. Texty tak vznikali, síce s prestávkami, sedem rokov (od
septembra 2012).
Niektoré zo získaných informácií súkromného charakteru som sa po zrelej úvahe
rozhodol nepublikovať (osobné údaje a informácie o zdravotnom stave, trestné
veci, intímne otázky atď.). V niektorých prípadoch som bral ohľad na žijúcich
rodinných príbuzných, ktorí ma o to výslovne požiadali.
Stále platí, že významné obrazy s vojenskou tematikou Jozefa Hanulu, Petra
Kerna, Ľudovíta Ilečka a ďalších autorov sú, bohužiaľ, ale dúfajme, že len
nateraz, pre slovenské výtvarné umenie stratené. Spomenuté poznanie vojenských osudov tvorcov však môže percipientovi aspoň poodhaliť zákulisie ich
vzniku. Zároveň sú publikované personálie materiálom, ktorý vhodne dopĺňa
vojenské dejiny Slovenska v uvedenom období, a to najmä poukázaním na
miesto a význam jednotlivca – umelca v nich, resp. na možnosti jeho využitia
vo vojnovej propagande. Z pohľadu literárnych historikov i historikov umenia
je služba v armáde alebo účasť na vojnových konfliktoch interpretovaná ako
výrazné biele miesto, ktoré by práve preto mala osvetliť vojenská historiografia.
Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať viacerým kolegom, priateľom a známym, ktorí mi pri písaní knihy poskytli súkromné písomné materiály, fotografie,
spomienky, rady alebo svoj vzácny čas. Boli to predovšetkým: PhDr. Milena
Balcová, Mgr. Andrej Bolerázsky, Mgr. Vladimíra Büngerová, plk. Mgr. Miloslav
Čaplovič, PhD., MUDr. Igor Čech, Vanda Čechová, PaedDr. Veronika Čejková,
Ing. arch. Martin Djuračka, PhDr. Andrea Gajdáčová, Mgr. Ivan Guba, Mgr.
Matej Hanula, PhD., Mgr. Miroslav Hrdina, PhD., PhDr. Zuzana Chmelová,
doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., Mgr. Ján Kovačič, PhD., Radan Lášek, Mgr.
Michal Macháček, PhD., Mgr. Zuzana L. Majlingová, Mgr. Jozef Meliš, PhD.,
PhDr. Silvia Mezovská, Dr. Pavel Minařík, Mira Nowack, Mgr. Radoslav Passia,
PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., Dr. Jozef Petráš, Mgr. Marek Púčik, PhD.,
Dr. Harold E. Raugh, Jr., prof. Peter Roller, akad. sochár; prom. hist. Magdaléna
Rollerová, Mária Svitková, Univ.-Doz. Dr. Erwin A. Schmidl, Mgr. Božena Šeďová, Mgr. Pavel Šrámek, PhD., PhDr. Peter Šumichrast, PhD., Tomáš Tkáčik,
Jana Záhradníčková, Mgr. Juraj Žáry, CSc. Nakoniec, ale nie v poslednom rade
by som chcel úprimnú vďaku vysloviť svojmu zamestnávateľovi – Vojenskému
historickému ústavu v Bratislave za vytvorenie podmienok na realizáciu knihy.
8
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Slovenskí spisovatelia a výtvarníci –
armáda a vojna
(K problematike interakcie
v rokoch 1848 – 1948)

Vzťah armády (v mieri zvlášť a vo vojne zvlášť) k výtvarnému umeniu a krásnej
literatúre je neoddeliteľnou súčasťou širšej interakcie tejto ozbrojenej zložky
k spoločnosti vôbec. Pre prvú spomenutú konštantu – armádu v zásade nebol
a ani nemohol byť tento vzťah vzťahom primárnym. Z opačnej perspektívy však
armáda a vojna predstavujú pre obe spomínané druhy umenia látku (skutočnosť), ktorá rozhodne má relevantné a významné, nie marginálne miesto.
V slovenskej krásnej literatúre je sledované obdobie všeobecne spojené s romantizmom, realizmom a modernou literatúrou,3 hoci niektorí autori (napríklad
solitér Jonáš Záborský) sa v konkrétnom literárnom druhu pridržiavali aj
staršieho klasicizmu. Periodizácia pri slovenskom výtvarnom umení je vo vymedzenom období v podstate obdobná. V prvých rokoch v ňom takisto doznievajú
viazané formy výtvarného prejavu (klasicizmus, empír, biedermeier). V nasledujúcich desaťročiach sa výtvarníci prejavujú v intenciách romantizmu, realizmu
a moderných štýlov.4
Slovenskí ale ani českí výtvarní umelci sa v priebehu 19. storočia primárne
nezameriavali na vojenskú problematiku, hoci tá mala napríklad vo francúzskom alebo holandskom výtvarnom umení pomerne dlhú tradíciu.5 Treba ďalej

3	Uvedenú periodizáciu použil literárny vedec Stanislav Šmatlák. Bližšie pozri: ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry. II. (19. storočie a prvá polovica 20. storočia). Bratislava : Literárne
informačné centrum, 2007. ISBN 978-80-89222-29-2.
4
K otázkam periodizácie slovenského výtvarného umenia v 19. a 20. storočí bližšie pozri: ABELOVSKÝ, J. – BAJCUROVÁ, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Maliarstvo a sochárstvo 1890
– 1949. Bratislava : Peter Popelka, Slovart, 1997. ISBN 80-7145-188-6; Takisto: VACULÍK, K.:
Maliarstvo XIX. storočia na Slovensku. Devätnásť štvorfarebných reprodukcií. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 5 – 17; Tenže: Umenie XIX. storočia na Slovensku. Realistický odkaz našej minulosti. Bratislava : Tvar, 1952, s. 7 – 22.
5
Bližšie pozri: ŠEBEK, J.: Výtvarní umělci na frontách první světové války. In: Historie a vojenství,
roč. 40, 1991, č. 6, s. 95 – 97. ISSN 0018-2583.
9
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zdôrazniť, že percepcii krásnej literatúry a výtvarného umenia v armáde začal
počínajúc medzivojnovým období výrazne konkurovať film.6 Dialo sa tak ale aj
na úkor iných zložiek umenia (divadlo, hudba, tanec).
Pertraktovaný vzťah mal množstvo podôb a nuáns. To isté platí aj o charaktere
realizovaných literárnych a výtvarných diel.
Viacerých slovenských spisovateľov a výtvarníkov vojna sprevádzala od narodenia, či od útleho detstva. Buď sa už narodili ako „pohrobkovia“ otcov padlých
v prvej svetovej vojne (o generáciu neskôr aj v druhej svetovej vojne), alebo ich
v prvých rokoch života obdobným spôsobom stratili. Za takýchto tragických
okolností vyrastali napríklad Dominik Tatarka,7 Rudolf Fabry, Pavol Horov,8
František Gibala a ďalší.
Niektorí z umelcov sa usilovali armáde a vojne vyhnúť včas a v potrebnej miere,
ďalší absolvovali „len“ povinnú (prezenčnú) službu, iní zostal slúžiť v armáde
dlhšiu dobu. Len ojedinelo sa vydali na dráhu vojaka z povolania dobrovoľne
a radi. K ďalšej diferenciácii dochádzalo aj v rámci samotného armádneho
organizmu, pričom boli aj takí umelci, ktorí sa v tomto špecifickom prostredí
nemienili svojím nadaním prejavovať a priori. Na tomto postoji malo svoj podiel
aj nepresné chápanie zmyslu umeleckej práce zo strany príslušníkov armády, čo
sa odzrkadľovalo aj v rade vtipov, anekdot a mestských povestí o nich.

6

7

8

Napríklad v novembri 1932 bolo mužstvu slúžiacemu pri jednotkách podriadených Zemskému
vojenskému veliteľstvu Bratislava odporúčané navštíviť filmové predstavenia Ostrov zbloudilých lodí („námořní drama z velkých oceánů“) a Generál Crack („historické drama“). Vojenský
historický archív Bratislava (ďalej len VHA Bratislava), fond (ďalej len f.) Zemské vojenské velitelství Bratislava (ďalej len ZVV Bratislava), škatuľa (ďalej len šk.) 183.
Dominik Tatarka (1913 – 1989), spisovateľ. Odvedený 23. marca 1935 pri hlavnom odvode.
K 1. októbru 1935 zaradený do československej brannej moci a vtelený k delostreleckému pluku 201. 1. októbra 1943 prezentovaný k vykonávaniu činnej vojenskej služby pri spojovacom
prápore 11 v Martine. Absolvoval základný peší výcvik jednotlivca s výsledkom dobrým (1. októbra 1943 – 20. novembra 1943) a neskôr základný spojovací výcvik jednotlivca s identickým
hodnotením (21. novembra 1943 – 18. decembra 1943). 22. decembra 1943 superarbitrovaný.
Zúčastnil sa Slovenského národného povstania. VHA Bratislava, Kmenový list – Dominik Tatarka (1913).
Pavol Horov, pôvodným menom Horočák, resp. Horovčák (1914 – 1975), spisovateľ. Činnú
vojenskú službu neabsolvoval. V roku 1953 preložený do zálohy. VHA Bratislava, Evidenčný
list – Pavol Horov (1914).

10
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Osobitnou otázkou je problém pôsobenia na bojisku. Niektorí výtvarní umelci
boli počas bojov v členitom teréne, kde nebolo možné kvôli nedostatku času prípadne iným nepriaznivým okolnostiam naplno aplikovať tradičné postupy alebo
moderné technológie (fotografovanie, jazdectvo alebo prieskumné letectvo),
využívaní na pozorovanie a zakreslenie bojovej situácie. Išlo výlučne o utilitárnu
aktivitu, kde bol dôraz položený na správnu perspektívu, znázornenie detailov
a dobrý pozorovací talent. Takýmito realizáciami boli napríklad panoramatický
náčrt pozície nepriateľského ostreľovača, zakreslenie nepriateľských a vlastných
postavení, náčrt bojovej situácie atď. Takéto konkrétne práce realizoval napríklad Elemér Halász-Hradil (člen Umeleckej skupiny Vojnového tlačového stanu)
počas prvej svetovej vojny alebo príslušník 1. československého armádneho
zboru v ZSSR Karol Drexler počas druhej svetovej vojny.9
Samotná účasť na bojových operáciách, pobyt a presuny v tyle frontu v niektorých umelcoch okrem iného vyvolávali aj úvahy nad významom, cenou
a zmyslom ľudského života, hodnotovým rebríčkom, Bohom, smrťou a nad
ďalšími zložitými otázkami bytia. Hoci je archívne doložené, že viacerí umelci
priam dychtili po bojovom zážitku, ktorý by posúval ich emočné vnímanie,
takouto iniciatívou podstupovali pomerne veľké riziko zranenia alebo dokonca
smrti. Dlhodobá služba v poli, bez výhod a zábezpeky dôverne známeho zázemia mesta, vidieka alebo spoločnosti, navyše umelcom podrývala zdravie. Tento
proces pritom prebiehal bez ohľadu na to, či sa na front žiadali dobrovoľne,
alebo sa preveleniu naň intenzívne bránili.

9

Bližšie pozri: BACHRATÝ, B.: Z frontového skicára Karola Drexlera. Bratislava : Pallas, 1975.
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K poslednému spomínanému problému možno uviesť, že viacerí muži v brannom
veku, majúci umelecké ambície, v snahe vyhnúť sa frontovému nasadeniu počas
prvej i druhej svetovej vojny boli dokonca ochotní študovať aj na vojenských
školách a zároveň požívať i niektoré iné výhody armády. Tak to bolo napríklad
v prípade Ľubomíra Kellenbergera,10 Víťazoslava Hečka11 a ďalších.
Ako už bolo naznačené, ďalšia skupina mladých umelcov sa usilovala vyhnúť
vojenskej službe poukazujúc na diagnózy svojho zdravotného stavu, reálne
i domnelé.
Na realitu vojenskej služby v konfrontácii s predchádzajúcim „slobodným“
umeleckým životom upozornil v roku 1944 výstižne a s istou dávkou sarkazmu
napríklad aj nadrealistický básnik Pavel Bunčák. Ten sa v súkromnom liste
z vojenčiny adresovanom priateľovi, teoretikovi nadrealizmu, ale vtedy najmä
takisto prezenčne slúžiacemu vojakovi (protilietadlovému delostrelcovi) Michalovi Považanovi, provokatívne pýtal: „Vôbec, čo tam Ty, človeče boží, robíš?
Si vôbec vojakom, lebo čím? Napríklad, neviem si Ťa predstaviť, ako strelíš
z dela alebo z podobného mažiara“.12 Ambivalentný vzťah k výtvarnému umeniu
z pozície vojnového zajatca v rokoch 1915 – 1918 zas v obsiahlejšej spomienkovej pasáži s trpkým úsmevom výstižne vystihol napríklad Jaroslav Augusta:
„Na zemi, na snehu, krásne farbisté tiene. A nebo! Túžobne som vzhliadal od
únavnej, monotónnej práce, očarený tou nádherou. Mimovoľne mi prichodil na
10	Ľubomír Kellenberger (1921 – 1971), výtvarník. Patril k odvodovému ročníku 1942. Pôvodná
kmeňová jednotka delostrelecký pluk 2. Od 1. júla 1943 do 30. septembra 1943 študoval na
škole pre dôstojníkov v zálohe. K 1. októbru 1943 v hodnosti slobodníka ašpiranta povolaný
k štúdiu na Vojenskej akadémii v Bratislave (VAK). K 27. októbru 1944 opätovne zaevidovaný
ako vojenský akademik vo VAK. Nadriadenými charakterizovaný aj ako kamarátsky a iniciatívny, vo vedení jednotky samostatný, s dobrým vojenským vystupovaním. Vojenský archív – Centrálna registratúra Trnava (ďalej len VA – CR Trnava), Záznam o službe – Ľubomír Kellenberger
(1921); VHA Bratislava, Vojenská akadémia, Čís.: 5018/ Dôv. 1943, f. Ministerstvo národnej
obrany Dôverné (ďalej len MNO Dôverné), šk. 383, signatúra (ďalej len sign.) 73 2/3 40; VHA
Bratislava, Vojenská akadémia, Číslo 5033/ Dôv. 1943, f. MNO Dôverné, šk. 383, sign. 73 2/3
41; VHA Bratislava, Vojenská akadémia, Vec: Soznam voj. akademikov – predloženie, f. MNO
Dôverné, šk. 483, sign. 73 2/3 39.
11 Víťazoslav Hečko (1919 – 1972), spisovateľ. Odvedený v roku 1940. 29. septembra 1942 premiestnený k zriadenému Vojenskému vysokoškolskému internátu (VVI) v Bratislave. Frekventantom VVI ministerstvo národnej obrany hradilo študijné trovy na vysokých školách, pričom
títo sa zas na oplátku zaviazali po absolutóriu odslúžiť v armáde minimálne desať rokov. Na
vlastnú žiadosť 31. októbra 1943 premiestnený k vojenskej nemocnici 2, od 29. februára 1944
pri vojenskej nemocnici 1. Počínajúc 15. aprílom 1944 opäť premiestnený k VVI (Vojenskej
akadémii – VAK). Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania. 16. novembra 1944
sa opätovne prihlásil vo VAK VVI. VHA Bratislava, Náhradní kmenový list – Víťazoslav Hečko
(1919); VHA Bratislava, f. MNO Dôverné, šk. 483, sign. 73 2/4 6; VHA Bratislava, Vojenská akadémia, Rota vojenských akademikov, Soznam voj. vysokoškolákov, ktorí sa prihlásili vo VAK,
VVI po 20. októbri 1944, f. MNO Dôverné, šk. 483.
12	Literárny archív Slovenskej národnej knižnice Martin (ďalej len LA SNK Martin), List Pavla Bunčáka Michalovi Považanovi z 9. februára 1944, sign. 190 N 20.
12
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um Vereščagin a jeho napoleonský cyklus Ťaženia do Ruska, v ktorom vedel tak
pravdivo zobraziť túto krásnu, ale krutú a nemilosrdnú ruskú zimu... Inokedy,
keď som bol ustatý prácou v poli i pri dome, mysľou mi prebehol celý uplynulý
život: spomienky na veľkomestá, galérie, múzeá, výstavy, na celý ten svetský
labyrint. Vtedy mi prichodilo celé umenie nepotrebným, neužitočným luxusom
popri vysiľujúcej robote, ktorá bola celoživotným údelom týmto ľuďom, žijúcim
v biede a nedostatku.“13
Vnútorné spracovanie vojnového zážitku malo takisto viacero rovín a jeho pretavenie do podoby umeleckého diela sa dialo neraz aj s niekoľkoročným odstupom.
Optimálnym riešením bolo, keď boli demobilizovaní umelci schopní vrátiť sa
k predchádzajúcej práci, pokračovať v nej a svoje zážitky stvárniť. Vo svojich
spomienkach návrat k práci zaznamenal Fraňo Štefunko: „Vo svojom ateliéri
som našiel na stole rozkreslený návrh na náhrobný pomník Vladimíra Roya
i s ceruzkou a gumou tak, ako som ho zanechal v augustových dňoch pred
vypuknutím povstania...“.14
Netreba pritom zdôrazňovať, že existovali markantné rozdiely medzi výtvarnými dielami, ktoré mienila naplno využiť súdobá propaganda a prácami, ktoré
výtvarník realizoval bez tejto perspektívy. Viaceré práce tak zároveň majú aj
vysokú dokumentárnu hodnotu.
V rakúsko-uhorskej armáde boli počas prvej svetovej vojny vybraní umelci
organizovaní v spomínanom Vojnovom tlačovom stane (Kriegspressequartier).15
V ňom pôsobili aj viacerí umelci so vzťahom k územiu dnešného Slovenska.16
Napriek personálnym – „tabuľkovým“ limitom a iným problémom, ktoré zasiahli
nielen túto ale aj iné, obdobné zložky ďalších bojujúcich armád vo „veľkej vojne“,

13
14
15

16

AUGUSTA, J.: Spomienky. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umení,
1962, s. 162.
ŠTEFUNKO, F.: Moje spomienky na Slovenské národné povstanie. In: Výtvarný život, roč. 4,
1959, č. 5, s. 168. ISSN 0139-7214.
Bližšie pozri: KALINA, F. W.: Österreichisch-ungarische Propaganda im Ersten Weltkrieg. Das k.
u. k. Kriegspressequartier 1914 – 1918. In: Republik Österreich/Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Hrsg.), Viribus Unitis. Jahresbericht 2015 des Heeresgeschichtlichen
Museums, Wien : 2016, s. 9 – 23. ISBN 978-3-902551-66-5; Takisto: REICHEL, W.: „Pressearbeit
ist Propagandaarbeit“. Medienverwaltung 1914 – 1918. Das Kriegspressequartier (KPQ). Wien,
Innsbruck : Österreichisches Staatsarchiv, 2016. ISBN 9783706555821.
Z vojnových maliarov – členov Umeleckej skupiny to boli napríklad: Ladislaus Mednyánszky
(s domovskou príslušnosťou v Beckove), Alexander Kubínyi (Demänová), Franz Hohenberger
(Prešporok), Alexius Lux (Spišské Podhradie), August Meissl (Pezinok), Géza Maróti (Červený
Hrádok), Elemér Halász-Hradil. Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv Wien (ďalej len
ÖSA – KA Wien), K. u. K. Kriegspressequartier Kommando, Namensverzeichnis über alle der
Kunstgruppe des Kriegspressequartier angehörenden Künstler, f. Armeeoberkommando –
Kriegspressequartier (ďalej len AOK – KPQu), šk. 42.
13
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sa uvedený spôsob patronátu nad umelcami v armáde v podstate osvedčil.
Dokonca, pokiaľ ide o „vyťaženie“ diel týchto umelcov vo forme propagandy sa
tento model ukázal natoľko efektívny, že bol aplikovaný aj vo vojnách v nasledujúcich desaťročiach.17
V československom zahraničnom vojsku (československých légiách) v období
prvej svetovej vojny a čiastočne i po nej napríklad vyvíjali činnosť sochárske
dielne Informačno-osvetového odboru Ministerstva vojenstva v Rusku. K 20.
aprílu 1919 boli v dvoch ich skupinách (západnej a východnej) organizovaní
sochári Karel Jozef, Václav Bozděch a Bedřich Zelený. Okrem nich boli k týmto
dielňam zadelení aj štukatéri, kamenári, zlievači, murári, debnári, tesári atď.18
V rovnakej dobe vznikali aj iné výtvarné diela československých legionárov
(rozličnej kvality).
Umelecké zobrazovanie vojnových konfliktov z pozície ústredných vojenských
orgánov bolo aktuálne aj po prvej svetovej vojne v konštituovanej Československej republike (ČSR). Napríklad už v júli 1919 Památník odboje ako organizačná
zložka Ministerstva národnej obrany v Prahe zorganizoval vyslanie skupiny
výtvarníkov na Slovensko s cieľom „uměleckého zachycení stop nedávných bojů
proti vpádu maďarskému“. Výpravu tvorili českí výtvarníci Maxmilián Duchek,
Václav Rabas, Břetislav Bartoš, Jaroslav Jareš, Václav Mašek, Jan Trampota
a Rudolf Kremlička.19
V súvislosti s prezentáciou vojaka vo vrcholných dielach literárneho a výtvarného umenia Československej republiky padli ohľadom jej slabej prítomnosti
kritické slová ešte i v roku 1938.20
Jediným výlučne slovenským vojenským útvarom, ktorý v sledovanom storočí
združoval umelcov pôsobiacich pre potreby armády, bol Oddiel armádnych
výtvarníkov (OAV). Tento oddiel existoval v rokoch 1943 – 1944, pričom nadväzoval na prácu Kultúrneho a tlačového, resp. Kultúrneho a propagačného

17
18
19
20

WINTER, M. J.: První světová válka. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 235. ISBN 80-204-0520-8.
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha (ďalej len VÚA – VHA Praha), Sochařské dílny Inform. – osvět. odboru Ministerstva vojenství, Dne 20. dubna 1919, f. Ministerstvo vojenství, Oddělení v Rusku, Inform. – osvět. odbor, šk. 18.
VÚA – VHA Praha, Památník odboje, výprava umělců na Slovensko, f. MNO Prezídium (ďalej
len MNO Prez.) 1918 – 1923, šk. 47, inventárne číslo (ďalej len inv. č.) 2237, sign. 1/70.
Dvacet let československé armády v osvobozeném státě. Praha : Svaz československého
důstojnictva, 1938, s. 201, 202.

14

INTER ARMA.indd 14

10/7/19 9:22 AM

oddelenia Ministerstva národnej obrany (MNO).21 Konkrétne bol OAV zriadený
rozkazom MNO 15. marca 1943, pričom podliehal Vojenskému vedeckému ústavu (oddelenie I/6 MNO).22 Za jeho prvého veliteľa bol menovaný podplukovník
pechoty Eugen Janeček (neskôr pplk. konc. PhDr. Gregor Zapletal). OAV mal
skupinu literátov, maliarov a sochárov. Kuriozitou zostáva, že základný finančný
kapitál pre jeho činnosť bol získaný z predaja 8000 párov vojenských ponožiek
a pančúch.23 Okrem práce na umeleckých dielach boli vojenským umelcom určené aj iné úlohy (napríklad spravodajského charakteru).24 OAV pôsobil spočiatku
v Bratislave a od 21. júna 1944 v Piešťanoch.25 Krátko pred svojím zánikom (13.
septembra 1944) evidoval sedem dôstojníkov, dvoch desiatnikov ašpirantov,
troch čatárov v zálohe a desať mužov.26 Oddiel armádnych výtvarníkov zanikol
25. septembra 1944, keď bol rozkazom náčelníka štábu slovenskej armády číslo
475 990/dôv. 1944 zrušený.27
Predstavitelia vojenskej správy si boli vedomí estetickej funkcie obrazov, a to
aj vo svojich reprezentačných priestoroch alebo kasárňach. Možno to bližšie
interpretovať prostredníctvom troch konkrétnych prípadov, a to opäť z obdobia
Slovenskej republiky. Napríklad bratislavské Ministerstvo národnej obrany sa
24. októbra 1940 obrátilo na Slovenské múzeum so žiadosťou o zapožičanie
obrazu rakúskeho maliara vojnových motívov (batailistu) Augusta Querfurta
Bitka pri Prešporku.28 Ministerstvo malo záujem toto dielo vystaviť „vo svojich
reprezentačných miestnostiach“. Spolok slovenských výtvarných umelcov zas 3.

21

22
23
24

25
26

27
28

Členmi tohto oddelenia boli napríklad Ján Doránsky, Eugen Pauliny, Rudolf Fabry, Mikuláš
Gacek, Ľudovít Ilečko, Michal Považan, Štefan Žáry a ďalší. Vybrané personálne zastúpenie
uvedeného oddelenia bolo realizované na základe štúdia osobných spisov menovaných, súkromnej korešpondencie a konkrétnych archívnych dokumentov z produkcie MNO v Bratislave,
ktoré sú citované na iných miestach tejto práce.
VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Dôverný domáci rozkaz č. 13, Bratislava, 19.
marca 1943, f. MNO Domáce rozkazy 1943 – 1945, šk. 3.
VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany 1943, č. 172375 I/6 1943, Fond armádnych výtvarníkov – zaistenie základnej hotovosti, f. MNO Obyčajné, šk. 451.
VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Dôverný domáci rozkaz č. 4, Bratislava, 22. januára 1943, f. MNO Domáce rozkazy 1943 – 1945, šk. 3. Ide o rozkaz publikovaný krátko pred
zriadením OAV, v ktorom boli jeho budúcim členom jednotlivo pridelené konkrétne úlohy
spravodajského charakteru. Dokument zároveň odzrkadľuje organizačné zmeny, ktoré sa dotkli umelcov pôsobiacich pre tento silový rezort. Dňa 15. januára 1943 zaniklo Kultúrne a propagačné oddelenie MNO a vznikla MNO – Vojenská propaganda.
VHA Bratislava, Oddiel armádnych výtvarníkov, Čís.: 10/Taj. 1944, f. MNO Tajné, šk. 24.
Z dôstojníkov to boli: pplk. Gregor Zapletal (veliteľ), stot. Alexander Ižo, npor. Ľudovít Ilečko,
por. Ladislav Ľudovít Pollák, por. Anton Dubrovský, por. Valerián Vavro a por. Imrich Varga.
Ako ašpiranti boli evidovaní des. ašp. Jaroslav Dubnický a des. ašp. Jozef Minarovský. VHA Bratislava, Stav Oddielu armádnych výtvarníkov ku dňu 13. sept. 1944, f. MNO Dôverné, šk. 454.
VHA Bratislava, Zrušenie OAV – nariadenie, f. MNO Dôverné, šk. 453.
VHA Bratislava, Čj 569/kab. 1940, f. MNO Kabinet ministra, šk. 2.
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júla 1941 pozval ministra národnej obrany generála I. triedy Ferdinanda Čatloša
do Domu umenia v Bratislave „na letnú výstavu obrazov a sôch“.29 Minister sa
však na tomto podujatí zúčastniť nemohol, keďže bol v uvedenom čase na fronte.
Tematickým protipólom takejto aktivity bol napríklad rozkaz veliteľstva technickej brigády z novembra roku 1943, v ktorom zodpovedný veliteľ konštatoval,
že „v ubikáciách mužstva sú vyvesené obrazy politického zafarbenia a obrazy
nemravných zjavov“, ktoré mali byť nahradené „bezzávadnými obrazmi“.30
O niekoľko mesiacov neskôr – 29. augusta 1944 – došlo k vypuknutiu Slovenského národného povstania. Aktívne sa ho zúčastnili i viacerí výtvarníci. Po
skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 a v plnom rozsahu po roku 1948
sa táto rozhodujúca udalosť moderných dejín Slovenska stala jednou z nosných
tém slovenského výtvarného umenia.
Rovnako ako v období prvej svetovej vojny aj v období druhej svetovej vojny sa
skúsenosť zahraničného odboja objavila ako ideové žriedlo budúcich výtvarných
diel. V obnovenej Československej republike bol však vzhľadom na novú spoločensko-politickú konšteláciu po roku 1948 ako jediný správny vzor umeleckej
inšpirácie forsírovaný tzv. východný odboj. Skúsenosti z práce Grekovovho
štúdia sovietskej armády aplikované v československých pomeroch napokon stáli
za vznikom Armádneho výtvarného štúdia (Armádní výtvarné studio), ktoré
začalo samostatne pôsobiť v roku 1953. V počiatočnej fáze svojej existencie
pritom muselo prekonať viaceré problémy (špecifiká umeleckej práce v armáde,
zjednodušené názory na funkciu umenia, nekritické preberanie odkazu klasických diel atď.). 31
Krásna literatúra ako fenomén v práci a záujmoch profesionálnych vojakov
potvrdzuje takisto svoju marginálnosť. Ako napísal český vojenský historik Jiří
Fidler: „Mezi vojáky obecně a jejich veliteli zvláště nalezneme literátů méně
než příslovečného šafránu. Vysocí důstojníci žádné armády na světe nebyli
a nejsou spřízněni s múzami, pouze ti nejtalentovanější jsou schopni přenášet
své myšlenky na papír; jinak než jako rozkaz či zprávu o situaci.“32 Takýmito
ojedinelými výnimkami, ktoré v slovenskej armáde potvrdzovali uvedenú tézu,

29
30
31
32

VHA Bratislava, Spolok slovenských výtvarných umelcov, číslo 815/41, Predmet: Pozvanie na
výstavu, f. MNO Kabinet ministra, šk. 2.
VHA Bratislava, Veliteľstvo tech. brig. SV dňa 29. novembra 1943, Rozkaz č. 8, f. Zaisťovacia
divízia (ďalej len ZD), šk. 4.
Armádní výtvarné studio. Nositel vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Praha : b. v., b. r., nepaginované. Zo slovenských výtvarníkov s týmto štúdiom spolupracovali napríklad Tibor Bartfay,
Orest Dubay, Július Nemčík, Rudolf Pribiš alebo Jozef Šturdík.
FIDLER, J.: Generálové legionáři. Brno : Books, 1999, s. 167. ISBN 80-7242-043-7.

16

INTER ARMA.indd 16

10/7/19 9:22 AM

boli napríklad dôstojníci Alexander Vaško alebo Ján Kabzan. U oboch autorov
literatúra (próza) predstavovala ušľachtilý koníček, prinášajúci im okrem umeleckej sebarealizácie aj príležitostný honorár.
Slovenská literatúra sa po vzniku Československej republiky v roku 1918 stala
predmetom, ktorý bolo možné zaradiť do programu osvetových prednášok
v rámci teoretického zamestnania a výchovy mužstva.33
V československej armáde činnosť vojenských knižníc a čitární upravoval vojenský predpis Š – III – 2 z roku 1922.34
Všeobecne zaujímavou zostáva otázka, aké knihy vojaci prezenčnej služby najčastejšie čítali vo svojom voľnom čase po zamestnaní.35 Napríklad vo vojenskom
zátiší Zemského vojenského veliteľstva Bratislava (ZVV Bratislava) bola za rok
1937 paradoxne najčastejšie požičiavaná a čítaná práve dobrodružná beletria –
teda knihy s dôrazom na pútavý sujet (dej).36
Postavenie vojaka na fronte, s ktorým sa počíta výlučne ako s tzv. naivným čitateľom (ide o literárnovedný termín), potvrdzuje aj požiadavka veliteľa Rýchlej
divízie z apríla roku 1943. Medzi inými potrebami pre oddychovú a rekreačnú
stanicu svojho zväzku žiadal aj 100 literárnych diel, k čomu je rukou v zátvorke
dopísané „ľahká literatúra“.37

Napríklad príslušníci posádkovej hudby v Bratislave sa 1. októbra 1919 zúčastnili osvetovej
prednášky o slovenskej literatúre, ktorú pripravil práporčík Rudolf Schächter. VHA Bratislava,
Čs. posádková hudba v Bratislavě, f. ZVV Bratislava, šk. 36.
34 V úvode tohto predpisu bolo konštatované: „Netrpte proto ve vojenských knihovnách děl
umělecky a obsahově bezcenných, výtvorů vypočtených na dráždění fantasie (krváků, detektivních a indiánských povídek, pamfletů, snižujících tendenčně celé stavy nebo vrstvy společnosti), ani děl obsahu protistátního a protivojenského!“. VÚA – VHA Praha, Š – III – 2, Služební
předpisy čs. branné moci, Vých-2, Správa vojenských knihoven a čítáren, f. Služební předpisy
čs. armády 1918 – 1939.
35	Táto problematika by si vyžadovala samostatný výskum, keďže k dispozícii boli predbežne len
čiastkové informácie.
36 Išlo o tri nasledovné najpožičiavanejšie tituly: 1. ZEMAN, A.: Hrdina Agačin; 2. CHAMBERS, W.
R.: Vyzvědačka číslo 13; 3. JAHODA, J.: Trojúhelník. Knižnica tohto vojenského zátišia eviduje
dokopy 206 čitateľov, z toho 177 Čechov, 16 Slovákov a 13 Nemcov. Výkaz bol vytvorený 8.
februára 1938 a, ako už bolo uvedené, týka sa predchádzajúceho roku 1937. VHA Bratislava,
Statistika činnosti vojenského zátiší ZVV v Bratislavě za rok 1937, f. ZVV Bratislava, šk. 176.
37 VHA Bratislava, Veliteľstvo rýchlej divízie, čís. 878/Dôv. 1. oddelenie 1943, Vec: Vyžiadanie
potrieb pre Oddychovú a rekreačnú stanicu RD, f. Rýchla divízia (ďalej len RD), šk. 11. Okrem
športových potrieb sa v požiadavke na materiál objavujú dokonca karty alebo spoločenská hra
„Člověče, nezlob se!“.
33
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Slovenské národné povstanie (1944) zohralo v slovenskej krásnej literatúre úlohu
rovnako dominantnú, ako tomu bolo i vo výtvarnom umení. Prvé literárne práce
s touto tematikou vo všetkých literárnych poddruhoch (poézia, próza i dráma)
vyšli už krátko po skončení druhej svetovej vojny.38 Následne v rokoch 1948 – 1989
bolo na Slovensku publikovaných kvantum diel o SNP, sčasti schematických.

38

Bližšie pozri: MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004, s. 72, 170 – 171,
314 – 319. ISBN 898887887X.

18

INTER ARMA.indd 18

10/7/19 9:22 AM

V  revolúcii 1848 – 1849
Ján Francisci

Rakúska armáda – tradičná opora habsburskej monarchie – ako i vojenstvo
všeobecne sa nenachádzali v centre záujmu slovenského národno-emancipačného
hnutia v priebehu 19. storočia. Určitú výnimku v tomto smere predstavuje
štúrovská generácia, ku ktorej patril aj Ján Francisci-Rimavský – stúpenec politického liberalizmu a demokratických ideí. Do vypuknutia revolučných udalostí
v Uhorsku sa Francisci prezentoval „na národa roli dedičnej“ nielen ako básnik,39
organizátor literárneho života, zberateľ ľudovej slovesnosti, divadelný ochotník
a kritik, ale aj ako publicista, autor politického pamfletu Zrkadlo a propagátor
slovanskej vzájomnosti. Branná moc monarchie v onom zlomovom momente
predbežne stála mimo jeho obzor, hoci jej jednotky boli dislokované aj v Levoči,
Prešporku (Bratislave) a Prešove, teda v mestách, v ktorých predtým študoval.40
V druhom roku revolúcie (1849) však s ňou napokon aj on spojil svoje životné
osudy a politické plány, a to prostredníctvom slovenských dobrovoľníckych
jednotiek.
Začiatok revolúcie (15. marca 1848) ho zastihol ako patvaristu (právnického
praktikanta) v úrade druhého gemerského podžupana G. Fáya. Kvôli účasti na
slovenskom politickom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši 10. – 11. mája 1848,
keď mu jeho priamy nadriadený prestal dôverovať, však na spomínaný post
rezignoval.

39
40

Francisciho báseň Svojim vrstovňíkom na pamjatku (1844) je prvou samostatnou tlačou v štúrovskej spisovanej slovenčine. K jeho literárnej tvorbe bližšie pozri: FRANCISCI, J.: Iskry zo
zaviatej pahreby. Bratislava : Tatran, 1977.
Bližšie k dislokácii rakúskej armády a jej uhorských jednotiek v marci 1848 (pred revolúciou)
pozri: A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Budapest : Zrínyi Kiadó, 1998, s.
23 – 33. ISBN 963-327-301-3.
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V intenciách uhorského zákonného článku XXII/1848 aj Francisci organizoval
národné gardy (stráže) v malohontskej Hnúšti a okolí v hodnosti kapitána
(stotníka), do ktorej bol zvolený. Výcvik pešej jednotky realizoval na základe
štúdia základných vojenských predpisov a prostredníctvom konzultácií s organizátorom národných gárd v susednom Tisovci Štefanom Markom Daxnerom.
Daxnerovi samotnému zas viaceré cenné rady s dôrazom na praktickú stránku
velenia poskytol bývalý rotmajster rakúskeho pešieho pluku 2 a neskôr honvédsky nadporučík Juraj Gašparec (Gasparetz).41
V Gemeri-Malohonte sa slovenskí organizátori národných gárd dostávali do
konfliktov s viacerými úradníkmi rôznych stupňov verejnej správy. V napätej
atmosfére bola v poslednej dekáde augusta do uvedenej stolice dokonca vyslaná
vojenská asistencia – husársky pluk 6.42
V plánoch organizátorov slovenského vojenského vystúpenia, ktoré boli viazané
na postup chorvátskeho bána J. Jelačića, sa počítalo s povstaním aj v Gemeri-Malohonte. Práve v regióne spomínaného Tisovca sa horlivo diskutovalo
o aktuálnych vojensko-politických otázkach. Ďalej sa tu pripravovali zbrane
a prebiehal výcvik gardistov, ktorí sa pritom učili slovanské a slovenské revolučné piesne.43
Uvedený trend vyvrcholil v septembri 1848 (Jelačićov vpád a septembrová
výprava slovenských dobrovoľníkov). Francisci odmietol zaradenie členov svojej gardy v rámci stoličného kontingentu do predtým zriadeného maďarského
revolučného vojska – honvédstva. Podobne tak učinili spomínaný Štefan Marko
Daxner (Tisovec) a aj Michal Bakuliny (Kokava nad Rimavicou).44 Akcia odoslania vojenského kontingentu zo stolice tak nakoniec úspešná nebola. Dňa 29.
septembra 1848 si preto Francisci plne uvedomoval, že jemu, resp. im hrozí
v prípade zadržania stanný súd.45

41	RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny a dokumenty. Diel prvý. Slovenská
jar 1848. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1937, s. 255. K vojenskej osobnosti Juraja Gašparca bližšie pozri heslo Gasparetz v práci: BONA, G.: Hadnagyok és főhadnagyok az
1848/49. évi szabadságharcban. Első kötet. A – Gy. Budapest : Heraldika Kiadó, 1998. ISBN
963-85645-6-3.
42	RAPANT, ref. 41, s. 257.
43	RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny a dokumenty. Diel druhý. Povstanie
septembrové. II. 1. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1950, s. 130.
44	RAPANT, ref. 43, s. 131.
45 BOTTO, J.: Ján Francisci roku 1848. Príspevok k dejinám „Troch Sokolov“. In: Slovenské pohľady,
roč. 25, 1905, č. 3, s. 181 – 182.
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8. októbra 1848 vo večerných hodinách bol Francisci v blízkosti obce Rimavská
Píla zadržaný komisárom bezpečnosti a odvezený do Tisovca, kde tento zákrok
vyvolal mimoriadne pobúrenie miestneho slovenského obyvateľstva i tisovských
gardistov. Francisci pritom v nasledujúcich hodinách nevyužil príležitosť na
útek. 12. októbra bol spolu s Daxnerom prevezený do Plešivca. Bakuliny – tretí
z „troch sokolov“ – tam bol eskortovaný neskôr. 17. októbra 1848 sa tam s
menovanými začal súdny proces.
27. októbra 1848 bol Francisci vypočúvaný poverenou osobou – hlavným slúžnym. Na viaceré otázky odpovedal vyhýbavo s odôvodnením, že si na predmetné
veci už nepamätá, resp. o nich nič nevie. Bránil sa využívajúc skúsenosti zo
svojho pôsobenia v štátnej správe. Vo všeobecnej rovine priznával pôsobenie
v slovenskom národno-emancipačnom hnutí a úsilie o povznesenie slovenského
jazyka.46 Zároveň boli proti nemu, jeho spolupracovníkom a ďalším obžalovaným
osobám zbierané kompromitujúce materiály. 28. októbra 1848 bolo navrhované
zriadiť v ich prípade stanný súd, k čomu skutočne došlo (3. novembra 1848).47
Trojica hlavných obžalovaných (Francisci – Daxner – Bakuliny) bola obvinená
z úkladov proti vlasti, za čom im hrozil trest smrti. Výrokom stanného súdu zo
6. novembra 1848 boli Francisci a spol. napriek tomu spod obžaloby nakoniec
oslobodení a celá vec bola postúpená do kompetencie riadneho stoličného súdu.
Stalo sa tak najmä v obave sudcov, aké reakcie by vyvolala ich poprava medzi
slovenským ľudom, ale aj pod vplyvom správ z bojiska (bitka pri Schwechate).
Oficiálne bol verdikt súdu prezentovaný najmä s ohľadom na nedostatok dôkazov a svedeckých výpovedí. Už v nasledujúci deň (7. novembra) bol Francisci
rozhodnutím stoličného súdu odsúdený na 2 roky a 360 dní väzenia.48 Najprv bol
väznený v Plešivci, neskôr bol s krátkymi zastávkami presunutý do Pešti. Jeho
premiestnenie súviselo s úspešným postupom cisárskej armády proti maďarskej
revolúcii. V konečnom dôsledku to znamenalo, že sa jeho väznenie pomaly chýlilo ku koncu. 5. januára 1849 cisárske jednotky napokon prenikli do Pešti.

46	RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny a dokumenty. Diel druhý. Povstanie
septembrové. Časť tretia. Prílohy. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1947, s. 261 –
266.
47 K inštitútu stanného súdu v sledovanom období revolúcie v Uhorsku z aspektu práva bližšie
pozri: TÓTH, A.: A statárium és az ostromállapot szabályozása 1848-tól a kiegyezésig. In: Acta
Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Juridica et Politica, roč. 24, 1982, č.
5, s. 4 – 16.
48 Bližšie pozri: FRANCISCI, J.: Vlastný životopis. Črty z doby moysesovskej. Bratislava : Slovenské
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 173 – 174.
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Pri prepustení z peštianskeho väzenia Neugebäude 12. januára 184949 Francisci
navštívil viacerých svojich známych, konkrétne aj Jána Kollára, ktorý mu pri
rozlúčke požehnal.50
Už dňa 20. januára 1849 sa pripojil k tej časti slovenských dobrovoľníckych
jednotiek, ktorým velil Čech Bernard Janeček (prezývaný slovenským obyvateľstvom Žižka). Tento nepochybne zaujímavý muž a veliteľ vojenské vzdelanie
nemal, ani predtým neslúžil v rakúskej armáde. Hoci bol osobne mimoriadne
odvážny, mal sklony k anarchizmu51 a „radikálnej prostorekosti“.52 Nestálosť jeho
povahy vnímal aj samotný Francisci.53
Slovenskí dobrovoľníci Janečkovho zboru sa v čase Francisciho príchodu okrem
iného podieľali na obliehaní Leopoldova, pričom boli dislokovaní v úseku Červeník – Madunice. Organizačne podliehali skúsenému cisárskemu podmaršalovi
Baltazárovi Šimunićovi.54 Stanovište tohto rakúskeho veliteľa sa vzhľadom na
meniacu sa strategickú situáciu na bojisku menilo. Napríklad 12. januára bolo
dislokované v Trnave, 29. januára v Nitre a po obsadení Leopoldova (2. februára
1849) sa presunulo do priestoru tejto pevnosti.55
Akcieschopnosť slovenského zboru bola aj v tomto období limitovaná slabým
materiálno-technickým zabezpečením a malými personálnymi stavmi.56 Nedostatok dôstojníkov sa príchodom Francisciho skupinky čiastočne zlepšil, pričom
Janeček mu udelil hodnosť kapitána (stotníka). O ďalších negatívach, s ktorými

Bližšie pozri: BOTTO, J.: Vianoce vo väzení. In: Slovenské pohľady, roč. 30, 1910, č. 12, s. 705 –
713.
50	RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny a dokumenty. Diel druhý. Povstanie
septembrové. Časť druhá. Dokumenty. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1948, s.
672.
51 Bližšie pozri: DANGL, V.: K vojenským aspektom septembrovej výpravy 1848. In: Vojenská história, roč. 2, 1998, č. 3, s. 12. ISSN 1335-3314.
52	RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny a dokumenty. III. 1. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1956, s. 488.
53 FRANCISCI, ref. 48, s. 184, 225.
54 Bližšie k osudom tohto rakúskeho generála pozri: WURZBACH, C.: Biographisches Lexikon des
Kaiserthums Oesterreich. 34. Theil. Seidl – Sina. Wien : Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1877, s. 346 – 351.
55 ÖSA – KA Wien, f. Alte Feld-Akten (ďalej len AFA), 1848 – 1849, sign. 1849, 1, 33, sign. 1849, 2,
4 c., sign. 1849, 2, 9, šk. 1953.
56 Napríklad 30. decembra 1848 bol z Myjavy prevelený oddiel 300 dobrovoľníkov (teda približne
polovica celkového stavu Janečkovej jednotky) po osi Stará Turá – Nové Mesto nad Váhom –
Štvrtok s cieľom rekognoskácie pravého brehu Váhu. ÖSA – KA Wien, f. AFA, 1848 – 1849, sign.
1849, 12, 97, šk. 1953.
49
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sa Francisci po príchode k tejto slovenskej dobrovoľníckej jednotke stretol, v spomienkach napísal: „Sbor bez cvičby a disciplíny. Štefanovič a Abaffy, podľa svojej
prudkej povahy a letory, nemali trpezlivosť zapodievať sa cvičbou a disciplínou.
Keď ich mužstvo nepočúvalo, ťali doňho šabľami. My, prišlí z Pešti, dali sme si
záležať na cvičbe mužstva i dôstojníkov a na uvedení disciplíny a poriadku do
sboru, čo sa postupne i darilo.“57 Od 24. februára 1849 prevzal dočasné velenie
celej jednotky Francisci, ktorý dovtedy velil 6. rote (stotine).
Úspešne ukončiac obliehanie Leopoldova sa dobrovoľníci pod Francisciho
velením, napriek pôvodným plánom pôsobenia v „slovenských“ stoliciach, po
jednotkách presunuli k ďalšej pevnosti – ku Komárnu. Stalo sa tak v prvých
dvoch dekádach marca 1849. Do mimoriadne dôležitého operačného pásma
Prešporok – Komárno boli z úseku stredného Považia postupne sťahované aj
ďalšie rakúske jednotky. Týkalo sa to neskôr, za zmenených okolností, napríklad
aj brigády „Radetzkého číslo dva“ – generálmajora Ludwiga Benedeka,58 ktorý,
inak, Slovákov dobre poznal zo svojho predchádzajúceho vojenského pôsobenia
v Lombardsku.59
Zapojac sa do obliehania komárňanskej pevnosti, boli jednotlivým dobrovoľníckym rotám pridelené konkrétne úlohy strážnej, spojovacej a ženijnej služby pri
rakúskej brigáde „Veigl“. Bojovú činnosť tu nevykonávali.60

FRANCISCI, ref. 48, s. 187.
K osobnosti tohto rakúskeho poľného zbrojmajstra bližšie pozri: REGELE, O.: Feldzeugmeister
Benedek. Der Weg nach Königgrätz. München – Wien : Harold, 1960.; K Benedekovým reflexiám situácie v strategicky dôležitom regióne Trenčína v čase od polovice mája do 19. júna 1849
bližšie pozri: FRIEDJUNG, H.: Benedeks nachgelassene Papiere. Leipzig : Grübel und Somerlatte, 1901, s. 149 – 159.
59 V čase Benedekovho pôsobenia na poste veliteľa radového pešieho pluku 33 „Gyulai“ došlo
počas bitky pri obciach Curtatone a Montanara 29. mája 1848 dokonca k situácii, že plukovná
hudba hrala na povzbudenie bojového ducha práporu I/33 slovenské národné piesne. Bližšie
pozri: EBHART, F.: Geschichte des k. k. 33. Infanterie-Regiments im Auftrage des Regiments-Kommandos. Ungarisch Weisskirchen : b. v., 1888, s. 672.
60	RAPANT, ref. 52, s. 482.

57
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Reflexiou pretrvávajúceho nevyhovujúceho organizačného stavu jednotky bolo
okrem iného aj to, že Francisci vypracoval návrhy jednoduchých slovenských
vojenských predpisov. Tým položil základy „vojenskej slovenčiny“ a slovenskej
vojenskej terminológie. Prvý návrh mal názov Vojanská cvičba dobrovolnikou
slovenských a je datovaný 16. apríla 1849 v obci Ács na pravom brehu Dunaja
pri Komárne. Druhý návrh Úprava pre slovenskuo národnuo vojsko datovaný
nie je,61 pričom zrejme nebol dokončený.62
Prerušenie obliehania komárňanskej pevnosti pod tlakom maďarskej ofenzívy
znamenalo ďalší presun nasadených rakúskych jednotiek a s nimi aj slovenských
dobrovoľníkov proti prúdu Dunaja. Slováci pritom plnili nevďačnú úlohu zadného voja a zároveň strážili hlavný stan rakúskeho velenia.63 30. apríla 1849 sa
sústredili v Prešporku (Bratislave).
Viac ako dvojmesačné pôsobenie na poste veliteľa roty, resp. celej jednotky
Franciscimu potvrdilo chronické nedostatky, ktorými dovtedy trpelo slovenské
dobrovoľnícke úsilie en bloc (nedostatok schopných slovenských dôstojníkov
i mužstva, zlé materiálno-technické zabezpečenie, periodická nedôvera nadriadených rakúskych veliteľov k slovenskej vojenskej akcii atď.). V Prešporku si
Francisci intenzívne uvedomoval absenciu skúseného rakúskeho dôstojníka –
profesionála, o ktorého by sa mohli subalterní dôstojníci – Slováci oprieť.64
Tento nedobrý stav sa v prvej dekáde mája 1849 napokon vyriešil. Z iniciatívy
Š. M. Daxnera rakúske ministerstvo vojny súhlasilo s reorganizáciou slovenského
zboru 6. mája 1849.65 O dna dni neskôr – 8. mája 1849 – sa Francisci oboznámil s listom majora Heinricha Lewartowského, ktorý bol menovaný za nového
veliteľa slovenských dobrovoľníkov.66 Vážnosť situácie zvýrazňoval fakt, že list

Bližšie pozri: POLLA, B.: Slovenské vojenské cvičebné predpisy z r. 1848/1849. In: Historický
sborník, Časopis Historického odboru MS, roč. 6, 1946, č. 3 – 4, s. 446 – 453. ISSN 1335-8723.
Kritický jazykovedný rozbor uvedených návrhov pozri: OKTAVEC, F.: Vojenská slovenčina okolo
povstania z r. 1848 – 49. In: Slovenská reč, roč. 14, 1948 – 1949, č. 3 – 4, s. 65 – 73. ISSN 00376981.
62 Na neúplnosť dokumentu upozornil aj historik Daniel Rapant. RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny a dokumenty. Diel štvrtý. Letná výprava. Bratislava : Vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied, 1963, s. 123.
63 DANGL, V. – SEGEŠ, V.: Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska. Praha : Ottovo
nakladatelství, 2012, s. 413. ISBN 978-80-7360-986-3.
64 FRANCISCI, ref. 48, s. 199.
65	RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny a dokumenty. IV. 1. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963, s. 89.
66	Tento dôstojník je v predrevolučnom roku 1847 evidovaný ako nadporučík sliezskeho pešieho
pluku 29. Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthumes. Wien : Kais. Kön. Hof-und
Staats-Aerarial-Druckerei, 1847, s. 165.
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bol napísaný štúrovskou slovenčinou a štylisticky sa v ňom vyskytli nielen frázy
o spoločnom boji proti nepriateľovi, ale aj výrazy, ako vlasť, česť, dôvera, láska
atď.67
Rakúske hlavné vojenské veliteľstvo vydalo príslušný rozkaz na organizáciu
slovenského dobrovoľníckeho zboru 22. mája 1849, pričom jeho názov mal byť
Slovenské národné vojsko.68 Veľkú iniciatívu pri jeho personálnom dopĺňaní
v Skalici vyvinul popri Daxnerovi znovu Francisci, ktorý sa (opäť v hodnosti kapitána) stal veliteľom práporu. Ten sa skladal zo šiestich rôt a jednej
náhradnej roty. Velilo sa po slovensky,69 prebiehal základný a zdokonaľovací
výcvik, doplňovanie výstroja atď.
Zo Skalice sa slovenský zbor už 26. mája 1849 presunul do Holíča, kde konal
popri predchádzajúcich úlohách aj asistenčnú a strážnu službu. Odtiaľ bol zbor
19. júna 1849 prevelený do Stupavy, kde ho navštívili Ľudovít Štúr a Jozef
Miloslav Hurban. Cieľom ďalšieho presunu sa 27. júna 1849 stala Rača. Tu
jednotka zostala dlhší čas, pričom v miestnom hostinci Peklo bolo dokonca
zriadené slovenské dôstojnícke kasíno.70 Staronovým pôsobiskom slovenských
dobrovoľníkov sa následne stal Prešporok. Odtiaľto 11. augusta 1849 začal zbor
postupovať na stredné Slovensko. Začala sa posledná fáza tzv. letnej výpravy.
Úlohou slovenského zboru tam bolo eliminovať pôsobenie zvyškov uhorských
riadnych a polovojenských jednotiek, rekvirovať revolučné bankovky, zabezpečovať poriadok atď. Napríklad 31. augusta 1849 H. Lewartowski ako veliteľ
slovenských dobrovoľníkov mesto Banská Bystrica oboznámil s tým, že jeho
úloha tkvie najmä v nastolení mieru a pokoja.71 Zároveň bolo možné počas
postupu v „slovenských“ stoliciach získať ďalších dobrovoľníkov, a tak vytvoriť
druhý prápor zboru.

67 FRANCISCI, ref. 48, s. 200 – 201.
68	RAPANT, ref. 65, s. 89.
69 DANGL, V. – SEGEŠ, V.: Vojenské dejiny Slovenska. III. zväzok. 1711 – 1914. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1996, s. 105. ISBN 80-88842-02-6.
70 FRANCISCI, ref. 48, s. 205.
71	JURKOVICH, E.: Besztercebánya az 1848 – 49.évi szabadságharc idején. Besztercebánya : Hungária, 1898, s. 111.
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Činnosť slovenských dobrovoľníkov v posledných týždňoch ich pôsobenia sa
niesla v atmosfére predchádzajúcej porážky maďarskej revolúcie, kontaktov
s ruskými intervenčnými vojskami, ale aj výskytu cholery a potenciálnej aplikácie stanného súdu, ktorý vyhlásil rakúsky poľný zbrojmajster Julius Haynau
pre Uhorsko 10. októbra 1849 (aj v slovenskom jazyku).72
21. novembra 1849 prebehlo v Prešporku rozpustenie slovenských dobrovoľníckych jednotiek (dvoch práporov). Akcia mala slávnostný charakter za
prítomnosti rakúskych vyšších dôstojníkov vrátane generálov a vojenskej hudby.
Na voľnom priestranstve pri Fürsten Allee (tzv. Firšnál) najprv prebehol nástup
jednotiek, po ktorom sa konala slávnostná zádušná svätá omša. Následne dobrovoľníctvo odpochodovalo na Bratislavský hrad, kde došlo k odovzdaniu výstroja
a výzbroje. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bol potom aj slávnostný vojenský obed podávaný v hoteli U zeleného stromu.
Význam Francisciho ako slovenskej vojenskej osobnosti revolúcie 1848 – 1849
vynikne pri podrobnom skúmaní celkovej vojenskej situácie a oklieštených prostriedkoch, ktoré mali slovenskí revoluční vodcovia v sledovanom období
k dispozícii. Francisci sa aktívne zúčastnil tzv. zimnej a letnej výpravy v roku
1849. Tie ale už boli súčasťou vojenských operácií pravidelnej rakúskej armády
a pod vplyvom politiky habsburského dvora a rakúskych generálov. Za takýchto
okolností bol priestor na národnú prácu a presadzovanie slovenských politických
a administratívnych požiadaviek výrazne zúžený. 21. novembra 1849 pri spomínanom slávnostnom obede v Prešporku dostal aj Ján Francisci ponuku naďalej
pôsobiť ako dôstojník v riadnom c. k. vojsku. Na túto možnosť (rovnako ako aj
na ponuku začleniť dobrovoľníkov ako slovenský strelecký prápor do rakúskej
armády) nereflektoval: „My odpovedali sme, že za potrebnejšie pokladáme, už
teraz po pacifikovaní krajiny, slúžiť na občianskom poli Jeho Veličenstvu“.73
Tým sa Francisciho vojenská kariéra definitívne skončila.

72
73

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči (ďalej len ŠA
Bytča), Predpis Usporjadanja Náhliwého Súdu, f. Liptovská župa II, šk. 1189.
FRANCISCI, ref. 48, s. 220.
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Peter Bohúň

Vo vydaní Národných novín zo dňa 24. mája 1879 bol publikovaný krátky
nekrológ venovaný slovenskému maliarovi Petrovi Bohúňovi, ktorý „bol našou
chlúbou i za hranicami Uhorska“ a ktorý po sebe zanechal smútiacu vdovu a šesť
detí. Informácia vtedy nebola uvedená na titulke periodika, ale až v rubrike
Chýrnik na strane 3, kde pomerne zapadla medzi iné správy časového charakteru. Z nich sa pozorný čitateľ mohol napríklad dozvedieť aj o termíne konania
najbližšej výborovej schôdze Spolku svätého Vojtecha v Trnave, o kvalite mlieka
v Nemecku či o nešťastí v meste Pécs, kde istý herec pri divadelnom predstavení
tasil meč tak prudko, že jeho čepeľ odletela do publika a zranila tam istého
múzy chtivého diváka. V porovnaní s maliarovým úmrtím bola rozsahom väčšia pozornosť dokonca venovaná personálnym stavom ruskej armády počas jej
vojnových operácií v predchádzajúcom roku (1878), čo možno pripísať na vrub
evidentného rusofilstva redakcie.74
Smrťou výtvarníka informácie o jeho životnom osude, výtvarnom diele či majetkových pomeroch postupne upadali do zabudnutia, alebo zostávali nejasné.75
V medzivojnovom období (pri storočnici narodenia umelca v roku 1922) si
publicisti zaoberajúci sa dielom tohto „prvého slovenského maliara“76 opäť kládli
správne základné otázky, na ktoré ale nepoznali odpovede. Takto bola pertraktovaná aj kauza okolo portrétu Jána Francisciho ako dobrovoľníckeho kapitána,
konkrétne napríklad to, kde obraz vznikol.77
Na pozadí Bohúňovho súkromného života i jeho individuálneho výtvarného programu sa odvíjali aj hlavné zlomové udalosti vojenského charakteru
habsburskej monarchie. Išlo o revolúciu v rokoch 1848 – 1949, vojnu Rakúska

74
75

76
77

Národnie noviny, roč. 10, 1879, č. 60, s. 3.
V roku 1893 sa na liptovského hlavného župana obrátil maliarov syn Kornel Bohúň (Cornelius
Bohúny) so žiadosťou o informácie ohľadom dedičstva po svojom otcovi. List bol napísaný
v Ríme (Ulica Via Tasso 35). V písomných podkladoch, ktoré boli pre hlavného župana vypracované hlavným slúžnym, bolo konštatované, že Peter Bohúň, „...bývalý evanj. učiteľ a portrétista,
na svojich dedičov žiadne dedičstvo odnikiaľ nepreviedol; v dôsledku toho, ak Kornel Bohuny
počul správy ohľadne majetku, šlo o falošné zvesti.“ ŠA Bytča, f. Liptovská župa II, šk. 1500,
sign. 105, rok 1893.
Slovenské pohľady, roč. 38, 1922, č. 5, s. 319.
Slovenské pohľady, roč. 38, 1922, č. 6 – 8, s. 448.
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proti Taliansku a Francúzsku (1859), prusko-rakúsku vojnu (1866) a vojenskú
okupáciu Bosny a Hercegoviny (1878).
Armáda bola počas Bohúňovho predrevolučného pôsobenia a čiastočne i po
ňom dopĺňaná regrutovaním, ktoré zahŕňalo aj určenie náhradníka, žrebovanie a verbovanie (vrátane povestného sugestívneho presviedčania pomocou
výdatnej hostiny s alkoholom a prísľubom zaujímavej kariéry s možnosťami
„cestovania“).78 Hoci od roku 1845 boli regrúti z konskripčných krajín odvádzaní
do armády s perspektívou zníženej osemročnej vojenskej služby,79 všeobecná
branná povinnosť až do roku 1868 neexistovala.80 V profesijnom a sociálnom
spektre obyvateľstva Uhorska v rokoch pred i po revolúcii tak existovali vrstvy,
ktorých sa aktívna vojenská služba netýkala. A tam patril aj výtvarník sám.
Výdavkami na armádu bol v uvedenom období čiastočne zaťažený aj ročný rozpočet Bohúňovej rodnej obce Veličná (Veľká Ves) v Oravskej stolici. Z obecnej
pokladnice boli napríklad v roku 1848 pre regrútov a slúžiacich vojakov hradené
určené výdavky na stravné, cestovné, dovolenku, čiastočne aj na súčasti rovnošaty atď.81 8. júla 1854 je napríklad zaznamenané vyplatenie 24 grajciarov pre
vojaka na dovolenke menom Jozef Bohúň (Bohuny).82 Obec zo svojich prostriedkov zároveň finančne podporovala aj matku maliara – vdovu po evanjelickom
farárovi – Johanu Bohúňovú, ktorej vyplácala penziu.83
Roky 1843 – 1847 strávil Peter Bohúň na výtvarných štúdiách v Prahe.84 V „stovežatom“ meste v sledovanom období prebiehal okrem iného čulý vojenský
život rakúskej armády. Vo vymedzenom štvorročnom období tu mali posádku
pešie pluky 28 (do roku 1846), 42 (1846 – 1849) a 20 (1847 – 1849). Veliteľom

78

79
80
81
82
83

84

K problematike vojenských odvodov v habsburskej armáde v 18. a 19. storočí bližšie pozri:
KOMLÓS, J.: A Habsburg-hadsereg újoncozási módszerei a XVIII-XIX. században. In: Hadtörténelmi közlemények, roč. 34, 1987, č. 4, s. 733 – 743. ISSN 0017-6540. Identickú problematiku
v prvej polovici 19. storočia na príklade slúžnovského obvodu Žilina bližšie skúma: LIŠČÁK, M.:
Verbovačky (vojenské odvody) v žilinskom slúžnovskom obvode Trenčianskej stolice v prvej
polovici 19. storočia. In: Vojenská história, roč. 20, 2016, č. 1, s. 43 – 52. ISSN 1335-3314.
KLUČINA, P. – ROMAŇÁK, A. – RICHTER, K.: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. II. díl. 17. – 20.
stol. Praha : Naše vojsko, 1984, s. 121.
DANGL, V. – SEGEŠ, V.: Vojenské dejiny Slovenska. III. zväzok. 1711 – 1914. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1996, s. 161. ISBN 80-88842-02-6.
ŠA Bytča, Obecné účty Veličná, f. Oravská župa II, šk. 52.
ŠA Bytča, Obecné účty Veličná, f. Oravská župa II, šk. 53.
Napríklad v roku 1849 bola „pani farárke“ vyplatená penzia v sume 40 zlatých. ŠA Bytča, Obecné účty Veličná, f. Oravská župa II, šk. 52. Dňa 13. septembra 1856 zas podpisom potvrdila
prevzatie 16 zlatých v striebre na rovnaký účel. ŠA Bytča, Obecné účty Veličná, f. Oravská župa
II, šk. 53.
Biografický lexikón Slovenska. I. A – B. Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2002, s. 486. ISBN 80-89023-16-9.
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pražskej posádky bol v rokoch 1840 – 1848 poľný maršal Alfréd, knieža Windischgraetz.85 Ďalej možno uviesť, že v rokoch 1844 – 1845 boli za hradbami
mesta – v Karlíne postavené nové Ferdinandove kasárne, pôvodne určené pre
ženijné vojsko a pechotu. Prejavom interakcie armády a civilnej spoločnosti
boli aj hudobné koncerty pre verejnosť, ktoré sa konali nielen vo verejných
sadoch a veľkých sálach meštianskych domov ale napríklad aj na vltavských
ostrovoch.86 V poslednom roku svojho pražského pobytu Bohúň vytvoril ručne
kolorovanú litografiu Slováci z Lučivnej na Spiši (1847), ktorá vyvolala v dobovej českej tlači pozitívny ohlas.87
Vzhľadom na slovenské národné obrodenie Bohúň najvýznamnejšie zasiahol do
revolúcie 1848 – 1849. Aktívne sa zúčastnil na poradách vedúcich činiteľov
slovenského národa v Liptovskom Mikuláši 10. – 11. mája 1848, z ktorých vznikli Žiadosti slovenského národa (Žiadosti slovenskieho národu).88 Osobne bol
prítomný aj na poradách v tamojších kúpeľoch Ondrášová v druhý rokovací deň
(11. mája 1848), pričom ho úrady Liptovskej stolice registrovali ako člena „cudzej
panslávskej skupiny“.89 Počas týchto rokovaní sa stretol s Jánom Franciscim.
30. mája 1848 informoval hlavný župan Oravskej stolice uhorského ministra
vnútra, že zaviedol kvôli panslavizmu vyšetrovanie práve voči Petrovi Bohúňovi.90
Hektickými udalosťami revolúcie boli zasiahnuté aj mestá, resp. obce Liptova91
a Oravy. Týkalo sa to aj Veličnej, ktorá musela napríklad znášať ťarchy spojené
s pobytom jednotiek uhorských revolučných gárd a aj cisárskeho vojska. 1.
februára 1849 sa tak do obce spolu s jednotkami cisárskeho vojska presunuli aj
Hurbanovi turčianski dobrovoľníci (pod vojenským velením Bedřicha Bloudka).
Obec im, podľa predchádzajúcich skúseností s vojskom, zabezpečovala stravu

BÍLEK, J. – ČEPIČKA, L. – STRAKA, K.: Od knížecí družiny k posádkovému městu. Praha vojenská
od nejstarších dob po současnost. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2006, s. 26 –
29. ISBN 80-7278-347-5.
86 Bližšie pozri: MÍKA, Z.: Zmizelá Praha. Vojsko a vojenské objekty. Praha, Litomyšl : Paseka, 2014,
s. 28, 36. ISBN 978-80-7432-505-2.
87 „Obracíme zwláštní pozornost našich národomilů na tento nowý útwor schopného Bohúně,
jemuž se tenkrátě zwláště dobře podařil, tak že každému salonu k ozdobě býti může.“ Pautník, roč. 2, 1847, s. 127.
88	RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Diel prvý. Slovenská jar 1848. Turčiansky
Svätý Martin : Matica slovenská, 1937, s. 296.
89	RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny a dokumenty. I. 2. Časť Druhá, Dokumenty. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1937, s. 333.
90	RAPANT, ref. 89, s. 282.
91 Napríklad k dejinám Ružomberka v uvedenom období bližšie pozri: HOUDEK, I.: Ružomberok
v revolučných rokoch 1848/1849. Odtlačok zo sborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč.
31, 1937, s. 57 – 80.
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alebo krmivo pre kone a poskytovala im aj ďalšie finančné prostriedky, prípadne
naturálie. Pre niektorých dôstojníkov bol zabezpečený aj nocľah v mestskom
dome.92 Niekoľkodňový pobyt vo Veličnej Jozef Miloslav Hurban využil aj na
politickú agitáciu. Jeho reč síce bola v obci prijatá s nadšením a jasotom, no
skutky po nej nenasledovali. Medzi dobrovoľníkov sa neprihlásil nikto a ani
miestni vzdelanci, s výnimkou evanjelického farára Andreja Brózika a Ctiboha Zocha, neprejavili veľa nadšenia pre slovenskú národnú vec.93 Po odchode
slovenských dobrovoľníkov (4. februára 1849) a cisárskych jednotiek si obec
od vojska vôbec na niekoľko týždňov „oddýchla“. Počínajúc treťou dekádou
apríla 1849 však musela opäť niesť výdavky spojené s pohybmi znepriatelených
armád, vrátane uhorských polovojenských jednotiek. 12. júna 1849 do obce
vstúpili prví ruskí vojaci.94 Začala sa intervencia cárskych vojsk, ktorá Oravu
výrazne zasiahla. Napríklad ruského generála Pavla Ch. Grabbeho 17. júna
1849 síce zaujala podmanivá príroda regiónu s Oravským hradom, ale súčasne
zaregistroval aj výskyt cholery a dva dni predtým dokonca rabovanie tunajších
obcí „vlastnými“ – kozákmi.95
V nasledujúcom období po porážke revolúcie v Uhorsku a pacifikácii krajiny
nastala éra tzv. Bachovho neoabsolutizmu. Po jej ukončení a nástupe nového
decénia sa začalo posledných päť rokov pôsobenia výtvarníka Petra Bohúňa
v Uhorsku (do roku 1865). Táto etapa je okrem iného spojená s novou vlnou
jeho tvorivej aktivity a účasťou na memorandovom slovenskom zhromaždení
v júni 1861 v Martine. O viacerých, aj menej významných slovenských národno-emancipačných snahách v regióne Liptova v 60.96 a takisto neskôr v 70. rokoch97
19. storočia boli pritom vtedajšie bezpečnostné zložky štátu bezodkladne
informované.
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ŠA Bytča, Obecné účty Veličná, f. Oravská župa II, šk. 52.
Bližšie pozri: RAPANT, D.: Slovenské povstanie roku 1848-49. Dejiny a dokumenty. Diel tretí.
Zimná výprava. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1956, s. 233 – 235.
ŠA Bytča, Obecné účty Veličná, f. Oravská župa II, šk. 52.
A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. Budapest : Európa könyvkiadó, 1988, s. 460 – 461.
19. augusta 1863 informoval miestodržiteľ Uhorska kráľovského komisára Liptovskej župy
o tom, že gemerskí slúžni Michal Bakuliny a Peter Kellner sa cestou zo zhromaždenia Matice
slovenskej v Martine zastavili v kúpeľoch Korytnica, kde rokovali so synom bývalého hlavného
župana Oravskej stolice Zmeškalom. ŠA Bytča, Magyarország kir. helytartójától, 11831 eln., f.
Liptovská župa II, šk. 1453.
Pozornosti miestnych úradov neunikol ani pobyt viacerých slovenských národovcov v kúpeľoch Železnô v blízkosti Nemeckej (v súčasnosti Partizánskej) Ľupče v mesiacoch jún a júl 1877.
(V uvedenej obci sa krátko pred smrťou zdržiaval aj samotný Bohúň). Hlásenie bolo okamžite
postúpené uhorskému ministrovi vnútra. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský
národný archív Bratislava (ďalej len SNA Bratislava), Kimutatás a zseleznói fürdő vendégkönyvéből 1877. évi június hó 3 – július hó 19, f. Uhorské kráľovské ministerstvo vnútra, šk. 1.
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Súčasne, ani v prvej polovici 60. rokov 19. storočia nebola v Liptove trvalo
dislokovaná žiadna posádka rakúskej armády. Stále brachiálne zložky v tejto
župe boli napríklad v rokoch 1863 – 1864 reprezentované (okrem personálu
väznice a župného domu) len 1 komisárom bezpečnosti, 18 pešími pandúrmi,
12 vojenskými sluhami a 1 jazdným husárom.98 Vojsko tak bolo do regiónu
povolávané ad hoc. Stalo sa tak napríklad v júni 1863, keď bolo použité ako
asistencia počas miestnych nepokojov.99
S výnimkou aktívnej účasti na slovenskom revolučnom pohybe na Liptove a na
Orave v máji 1848 zostávajú aktivity Petra Bohúňa v ďalšom období revolúcie
„rokov meruôsmych“ predbežne nejasné. Napriek tomu má nesmierny význam
výtvarníkov podpis pod liptovskomikulášskymi Žiadosťami. Tie aj v nasledujúcich desaťročiach zostali slovenským politickým programom, vlastne až do
národného oslobodenia v roku 1918. Neurčitými zároveň naďalej zostávajú aj
ďalšie okolnosti vzniku a existencie slávneho obrazu dobrovoľníckeho kapitána Janka Francisciho100 i iných diel. Predbežne tak nie je možné overiť ani
informáciu, podľa ktorej mali byť Bohúňove obrazy počas ofenzívy maďarskej
Červenej armády v roku 1919 zámerne ničené.101 Počas dramatických udalostí po
skončení prvej svetovej vojny v liptovskej obci Bobrovec však boli slovenskými
navrátilcami z frontu poškodené obrazy Bohúňovho výtvarného kolegu Jozefa
Božetecha Klemensa.102
Peter Bohúň je najvýznamnejšou postavou slovenského výtvarného umenia 19.
storočia. V jeho diele sa spájalo vysoké umelecké majstrovstvo s uvedomelým
vlastenectvom, pomocou ktorého sa účinne zapojil do slovenského národno-emancipačného hnutia. Stal sa tak uznávaným klasikom slovenského výtvarného
umenia.103

98
99
100

101
102
103

ŠA Bytča, Liptómegye közbiztonsági és szolgaszemélyzetének fizetése és bíre 1863/4 évre, f.
Liptovská župa II, šk. 1453.
ŠA Bytča, 51187 sz., f. Liptovská župa II, šk. 1453.
Na tom má svoj podiel aj nejasné, resp. ťažko čitateľné datovanie obrazu. Bližšie pozri: VACULÍK, K.: Maliarstvo XIX. storočia na Slovensku. Devätnásť štvorfarebných reprodukcií. Bratislava
: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, Zoznam reprodukovaných diel, nepaginovaná časť.
VANSOVÁ, T.: Ján Vansa (Biografické črty). Diel II. Liptovský Svätý Mikuláš : Tranoscius, 1948,
s. 203.
VÍTEK, P.: Prvá svetová vojna a Liptov. Ružomberok : Liptovské múzeum v Ružomberku, 2014,
s. 90. ISBN 978-80-971535-2-6.
VACULÍK, K.: Umenie XIX. storočia na Slovensku. Realistický odkaz našej výtvarnej minulosti.
Bratislava : Tvar, 1952, s. 108.
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Dovnútra divokej Hercegoviny
(v rovnošate rakúsko-uhorskej armády)
Svetozár Hurban

K okupácii Bosny a Hercegoviny v roku 1878, ktorá sa dovtedy, celé predchádzajúce stáročia, nachádzala pod tureckou správou, udelil Rakúsko-Uhorsku
mandát berlínsky kongres. Spomínaný región mal v sledovanom období spolu
s priľahlým sandžakom (okresom) Novi Pazar rozlohu 61 065 kilometrov štvorcových s približne 1 200 000 obyvateľmi.104
Príprava okupácie tohto regiónu spojená s čiastočnou mobilizáciou jednotiek
rakúsko-uhorskej armády bola ukončená 5. júla 1878. Za veliteľa zmobilizovaného XIII. armádneho zboru určeného osobitne k okupácii Bosny bol menovaný
skúsený rakúsko-uhorský poľný zbrojmajster a odborník na balkánske pomery
Josef Philippović. Zbor pod jeho velením bol tvorený z troch peších divízií
(6., 7. a 20.) s príslušnými podpornými a zabezpečovacími jednotkami. Celkom
predstavoval silu približne 72 000 mužov a 13 000 koní.105
Obsadenie Hercegoviny z prímorského regiónu Dalmácie bolo zvlášť zverené
ďalšej rakúsko-uhorskej vyššej jednotke – 18. pešej divízii (veliteľ – poľný podmaršal Stjepan Jovanović so stanovišťom veliteľa v Splite).
Podľa informácií rakúsko-uhorského vojenského spravodajstva bol k 24. júnu
1878 početný stav osmanských vojenských jednotiek v Hercegovine odhadovaný
taktiež na jednu pešiu divíziu, teda na približne 19 práporov so 16 000 mužmi,
17 delami a 254 ťažnými zvieratami (veliteľ – paša Ferik Veli so stanovišťom
veliteľa v Sarajeve).106

104 Bližšie pozri: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Čtvrtý díl,
Bianchi-Giovini – Bžunda. Praha : J. Otto, 1891, s. 429, 431. Počet obyvateľov je tu uvádzaný
z roku 1879, a síce: 1 158 452.
105 Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526 – 1918. Praha : Elka Press, 2003, s.
310. ISBN 80-902745-5-2.
106 ÖSA – KA Wien, Beilage zum Bericht No. 42 vom 24. Juni 1878, Uebersicht der in der Hercegovina befindlichen kaiserl. ottomanischen Streitkräfte, f. AFA, 18. Division, šk. 2393.
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Čiastočná mobilizácia rakúsko-uhorskej armády sa vzťahovala aj na prešporský
V. zbor a jemu organizačne podriadený radový peší pluk 72 „Dormus“.107 Uvedený pluk bol konštituovaný už v roku 1860.
Za prvý mobilizačný deň bol určený 15. jún 1878.108 Na základe mobilizačnej
vyhlášky a telegrafického avíza narukoval v poslednej dekáde júna 1878 k tejto
jednotke aj syn Jozefa Miloslava Hurbana – slovenský národovec, advokát
a externý redaktor Národných novín Svetozár Hurban. Už predtým, v rokoch
1871 – 1872, pritom absolvoval dvanásťmesačnú prezenčnú vojenskú službu ako
tzv. jednoročný dobrovoľník.109
Služba jednoročného dobrovoľníka bola v rakúsko-uhorskej armáde zriadená pre
„tuzemcov“ z „národohospodárskych a vojenských“ dôvodov a pre jej priznanie
boli stanovené relevantné kritériá.110 Jednoročný dobrovoľník si mohol zvoliť
zbraň, pri ktorej chcel – a hlavne po stránke fyzickej dispozície mohol – slúžiť,
pričom niektorú si zvoliť ale musel. Svoju službu konali jednoroční dobrovoľníci
zásadne na vlastné útraty. Predpisy ďalej hovorili o tom, že na záver služby
musel každý z nich zložiť skúšky pre priznanie hodnosti dôstojníka v zálohe.
Na jednoročných dobrovoľníkov boli zároveň kladené relevantné morálne požiadavky, napríklad, aby boli počas služby ostatným vojakom vzorom, horlivo
sa venovali výcviku, aby každý z nich bol hoden svojej budúcej dôstojníckej
hodnosti atď.111
29. júna 1878 Svetozár Hurban stále ako jednoročný dobrovoľník s 10. rotou
spomínaného pešieho pluku opustil Prešporok (Bratislavu). Počas odchodu
jednotiek na juh došlo v blízkosti tunajšej železničnej stanice k emocionálne
vypätým „scénam“. V poľných podmienkach balkánskeho bojiska mal Hurbana
ako osobný talizman chrániť aj ďatelinový štvorlístok – dar od manželky Idy.112

107 Názov uvedený v úvodzovkách, ktorý bol vo verejnom sektore pomerne frekventovaný, bol
odvodený od mena tzv. majiteľa pluku (nie veliteľa). Tento post v rokoch 1876 – 1890 zastával
práve generál Josef Dormus von Kilianshausen.
108	Geschichte des Inf. – Rgts. No. 72. Wien : K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1904, s. 21.
109 Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). VI. zväzok. T – Ž. Martin : Matica
slovenská, 1994, s. 201. ISBN 80-7090-111-X.
110 Bližšie pozri: Jednoroční praesenční služba vojenská (Služba jednoročních dobrovolníků). Praha : Roja, Pawłowsky, 1910, s. 3 – 5.
111 HODÍK, M.: Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními. Praha : Academia, 1998,
s. 103 – 104. ISBN 80-200-0672-9.
112	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16. Ide o zápisník vreckového formátu so záznamami o udalostiach z poľnej kampane, v závere ktorého je v osobitnom obale
priložený aj spomínaný talizman.
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V zázemí pritom Svetuš, ako bol manželkou familiárne volaný, nezanechával len
ju – Idušku, ale aj dvojročnú dcérku Vierku.
Vojenský vlakový transport s bratislavskými pešiakmi sa pohyboval po trase:
Viedeň – Štajerský Hradec (Graz) – Ľubľana – Terst. 2. júla 1878 sa jednotky
poľného pluku za zlomyseľného pokrikovania obyvateľov a obyvateliek Terstu
ba dokonca hádzania zhnitého ovocia nalodili. Transfer po mori neprebiehal
bez problémov, pretože v podpalubí plavidla vypukla vplyvom silného vlnobitia
panika, pričom došlo k premiešaniu mužstva jednotlivých rôt. Dôstojníkom
sa situácia vymkla spod kontroly a disciplínu sa podarilo obnoviť len veľmi
ťažko.113 Prvotné organizačné zmätky pritom vládli aj pri ďalších jednotkách,
operačne nasadených neskôr aj v Bosne samotnej (napríklad pri pešom pluku
38 „Mollinary“).114
„4/7 došli sme po búrke na mori do Kotora pod skaly svobodnej Crnogory“
– poznamenal si Hurban do denníka.115 Už v tomto prístavnom jadranskom
mestečku si aj on všimol Čiernohorcov – ľudí bojovných, hrdých, nezávislých.
Obdobné dojmy tento národ zanechal neskôr aj v lekárovi Matejovi Bencúrovi
(spisovateľovi Martinovi Kukučínovi).116
12. júla 1878 večer si Hurban v kasárňach v Risane po celodennom zamestnaní
našiel chvíľu času, aby sa svojej manželke v liste posťažoval: „Ináč ide všetko
z kopca. Spím na holej zemi (1 1/2 kilo slamy), musím sa škriabať po horúcich
skalách. Slnko tu praží do obrovských pustých stien, dokonca v noci je tu 24°
horúčava. Pritom som zdravý. Netrápim sa a snažím sa udržať.“117

113 LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
114 O prvom dni v Bosne (Derventa 30. júl 1878) vojak pešieho pluku 38 „Mollinary“ v spomienkach napísal: „Už v noci o dvanástej nás vyburcovali zo spánku a potme sme sa tackali po
chleba, sucháre, cukor, kávu. Vládol krik, rámus, nadávanie, quantum satis. Na pol štvrtú sme
boli pripravení a varíme kávu. Naraz len trúbia poplach. Lapáme riady na varenie od ohňa, dopoly hotovú kávu v chvate prevrátime do seba, alebo vylejeme, zoradíme sa a – čakáme. Stará
vojenská regula: Ponáhľaj sa a potom čakaj.“ SASVÁRI, Á.: Bakalevelek a boszniai hadjáratból.
Budapest : Frigyes Rautmann, 1879, s. 16.
115	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
116 „Starí oficieri čiernohorskí, menovite vysoké šarže, nemôžu sa, pravda, vykázať kurzami po
cudzozemských školách. Oni sa učili taktiku a stratégiu po vrchoch a priesmykoch z praxe,
v bitkách s ´nekrstom´ a bojoch ´za krst častni i slobodu zlatnu´. A také diplomy podpísané
dušmanskou krvou, mnoho ráz zavážia viac, než najodbornejšia vzdelanosť oficierska.“ Alebo:
„Čiernohorec i keď kope, je vystretý a vidíš na ňom – a nech národní ekonomi hovoria, čo chcú
– že jemu lepšie pristane puška než motyka.“ Bližšie pozri: KUKUČÍN, M.: Dielo VIII. Cestopisné
črty. V Dalmácii a na Čiernej Hore. Rijeka – Rohić – Záhreb. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo
krásnej literatúry, 1961, s. 96, 113.
117 Bližšie pozri: Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského (Výber listov z rokov 1860 –
1890). Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1967, s. 102.
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27. júla 1878 sa v radoch príslušníkov pluku „Dormus“ dislokovaných prechodne
v Peraste začali šíriť informácie o rozkaze na odchod s údajnou perspektívou
presunu do Dubrovníka a neskôr do Bosny.118 Tieto správy sa ukázali byť nepresné alebo pravdivé len čiastočne. Lodnou dopravou, na ktorej participovala aj
pancierová fregata Kaiser Max, sa jednotky pluku postupne (do 2. augusta 1878
večer) skutočne presunuli do Dubrovníka. Nasledujúceho dňa – 3. augusta 1878
– prebehol ďalší presun do blízkeho Cavtatu. V tomto regióne Hurbana zaujali viaceré reálie stredozemskej fauny a flóry, napríklad delfíny alebo kaktusy.
Výhodou prímorských lokalít (podobne ako v Terste) bola aj možnosť vykúpať
sa v mori, ktorú Hurban takisto využil a užil: „krása a polahoda telesná“.119
Odhliadnuc od týchto zaujímavých no sekundárnych zážitkov dôvodom presunu bol začiatok samotnej okupácie Bosny a Hercegoviny. Vojenské operácie
sa v oboch regiónoch začali 28. júla 1878 a niesli v sebe prvky koloniálnych
výbojov.120 31. júla 1878 prekročila hranice Hercegoviny aj 18. pešia divízia.121
Pozemné operácie okrem odporu tureckej armády a časti obyvateľstva zároveň
determinovali aj ťažký horský terén a občasná nepriazeň počasia (dažde).122
Operačná činnosť v spomínanom teréne zároveň znamenala to, že všetok proviant a voda, každá výstrojná súčiastka a náboj sem museli byť vynesené či
znesené. Ťažkosti zároveň spôsoboval aj odsun ranených, pričom pri bojovej
činnosti nebezpečenstvo predstavovali aj odlietavajúce úlomky skál.123 V nehostinnom skalnatom teréne tak boli bojovníci bez oceľových prilieb odkázaní len
na primitívne úkryty alebo na zaľahnutie. Z uvedených dôvodov došlo počas
kampane aj k použitiu horských brigád. Tie síce mali určité špecifické súčasti
výstroja, ale nie osobitný výcvik alebo taktickú prípravu odlišnú od pechoty.

118	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
119	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
120 DANGL, V. – SEGEŠ, V.: Vojenské dejiny Slovenska. III. zväzok. 1711 – 1914. Bratislava : Ministerstvo obrany, 1996, s. 158. ISBN 80-88842-02-6.
121 MÜLLER, J.: Vaterländische soldaten-bilder aus den bosnisch-herzegowinischen kämpfen zur
Illustration des k. k. Dienst-Reglement. Budapest : Ignaz Schlesinger, 1883, s. 11.
122	GONDA, A.: Világostól Szarajevóig. A magyar honvédség 150 éve. 2. Budapest : Honvéd Kiadó, 1999, s. 63. ISBN 963-9065-48-X.
123	Túto všeobecne platnú informáciu ohľadom boja v horskom teréne uviedol vo svojej zaujímavej no tendenčne ladenej práci aj James Lucas. Bližšie pozri: LUCAS, J.: Hitlerovy horské
jednotky. Praha : Naše vojsko, 1994, s. 9. ISBN 978-80-206-0942-7.
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Napríklad 18. pešej divízii podliehali tri horské brigády.124 Treba zároveň ale
jedným dychom konštatovať, že v porovnaní s Bosnou prebiehali v Hercegovine
menej intenzívne boje.
Z dalmátskeho pobrežia (z regiónu Dubrovníka) tak do Hercegoviny opakovane
prenikal aj pluk „Dormus“. Napríklad, 14. augusta 1878 počas nočnej služby
predných stráží sa Hurbanova hliadka dostala do bojového kontaktu s tureckými polovojenskými jednotkami – „bašibozukmi“. K zrážkam s tureckými
vojakmi došlo aj 17. augusta 1878 a takisto v ďalších dňoch.125 Dobová miestna
tlač v súvislosti so situáciou v prístavnom Dubrovníku vyzdvihovala význam
rakúsko-uhorskej armády ako záštity pred tureckými polovojenskými jednotkami: „Včera došiel 74. pluk, gr. Nobili, samí Česi, práve tak Slovania a naši bratia,
ako tu baviaci sa Dormus. Hranica naša aj potrebuje ochrany, lebo zbojnícki
bašibozuci navštevujú kuče126 našich ľudí a kradnú, čo môžu.“127 Príchod tejto
vojenskej jednotky zaregistroval 21. augusta 1878 aj samotný Hurban.128
Posilnenie rakúsko-uhorských jednotiek v regióne Dubrovníka bolo predzvesťou
väčšej vojenskej akcie. 26. augusta 1878 bolo práve preto jednotkám pluku
„Dormus“ nariadené „brúsiť bajonety“.129
V dňoch 28. augusta – 2. septembra 1878 sa Hurban zúčastnil postupu dvoch
rôt (9. a 10.) práporu III/72 na obec Trebinje – mesto v mostarskom regióne,
opevnené Turkami už v roku 1706.130 Postupujúcim jednotkám najprv v ceste
stála horská pevnosť Carina bránená približne 80 – 90 Turkami. Tá zohrala
významnú úlohu už počas povstania slovanského obyvateľstva v roku 1875,
keď ju ale dokázali tureckí obrancovia udržať. Koncentrovaným útokom z troch
strán sa však v noci z 28. na 29. augusta 1878 predsa podarilo tento pevnostný
objekt dobyť. Pri tejto nočnej bojovej akcii sa Hurbanovo družstvo dostalo do
paľby vlastného príslušníka pluku, ktorá si, našťastie, nevyžiadala žiadne straty
na ľudských životoch.131 V liste manželke z 1. septembra 1878, ktorý Hurban
124 HINTERSTOISSER, H. – ORTNER, M. CH. – SCHMIDL, A. E.: The Austrian Mountain Troops.
History, Uniforms and Equipment of the Austrian Mountain Troops from 1906 to 1918. Wien :
Verlag Militaria, 2006, s. 18 – 19. ISBN 978-3-902526-03-3.
125	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
126 Domy.
127 Národnie noviny, roč. 9, 1878, č. 103, s. 2. (3. septembra 1878). Ide o prevzatú agentúrnu správu.
128	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
129	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
130 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýpátý díl. T –
Tzschirner. Praha : J. Otto, 1906, s. 686.
131	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
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napísal v tejto pevnosti, konštatoval: „Dnes sme mali byť vymenení a mali sme sa
vrátiť do Ragúzy,132 vtom prišiel udychčane veliteľ práporu, aby sme zostali.“133
Po zaistení dobytého územia, oddychu a prieskume terénu postup rakúsko-uhorských jednotiek na Trebinje pokračoval v noci z 1. na 2. septembra. Pochod
opäť prebiehal v neschodnom a členitom horskom teréne (vrch Vlaštica) „...
kade len kamzíci a Černohorci sú v stave sa driapať“.134 Vďaka horským vodcom
z radov miestneho obyvateľstva sa aj tieto terénne prekážky napokon podarilo
úspešne zdolať. Po zostúpení z vrchov a likvidovaní ojedinelých ohnísk odporu
obe spomínané roty obsadili oporný bod Kočište a pevnosť Drieno. Osádky
týchto objektov v počte 5 dôstojníkov a 145 mužov sa útočníkom vzdali bez
boja.135 Následne spomínané jednotky nadviazali kontakt s peším plukom „Nobili“, v koordinácii s ktorým, podľa pôvodného plánu, postupovali na Trebinje.136
Delostreleckú podporu tomuto postupu zabezpečovalo niekoľko batérií rakúsko-uhorského horského delostrelectva. 2. septembra popoludní bola Hurbanova
jednotka spred Trebinje napokon stiahnutá späť k moru – do Dubrovníka.137 Po
„šesťdňovej štrapácii“, ako si zapísal, to znamenalo oddych, občerstvenie a opäť
aj kúpanie sa v mori. Zároveň zostával Hurbanovi v službe čas na bilancovanie
dramatických udalostí v poli a aj na pokračovanie v poštovom styku s manželkou a priateľmi. V nasledujúcich týždňoch strávil bežným denným zamestnaním
a takisto prednáškami pre mužstvo v tyle. 7. októbra 1878 sa v Dubrovníku
zúčastnil slávnostnej vojenskej prehliadky na počesť veliteľa 18. pešej divízie –
spomínaného poľného podmaršala Stjepana Jovanovića. Reflexia tejto udalosti
sa opäť objavila aj v Národných novinách.138
8. októbra 1878 bola vojenská okupácia Bosny a Hercegoviny oficiálne ukončená.139 O týždeň neskôr – 15. októbra 1878 – bol Ministerstvom vojny vo Viedni
vydaný rozkaz na demobilizáciu poľného pluku 72 a jeho preloženie do mierovej
posádky.140 Hurban túto správu privítal radostným prejavom uspokojenia:

132 Dubrovník.
133 Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského, ref. 117, s. 104 – 105.
134 Národnie noviny, roč. 9, 1878, č. 108, s. 4.
135	Geschichte des Inf. – Rgts. No. 72, ref. 108, s. 123.
136 O bojoch v úseku Drieno – Trebinje v sledovanom období existuje hlásenie veliteľa Besatzungs-Truppenbrigadekommando für Süddalmatien generála Alexandra Pappenheima Res.
No. 78: ÖSA – KA Wien, f. AFA, 18. Division, šk. 2395.
137	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
138 Bližšie pozri vydanie z 22. októbra 1878. Národnie noviny, roč. 9, 1878, č. 124, s. 2.
139 HOLTZ, G.: Die letzten Kämpfe und der Heimmarsch 1878. Wien, Leipzig : C. W. Stern Verlag,
1908, s. 81.
140	Geschichte des Inf. – Rgts. No. 72, ref. 108, s. 124.
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„Živio!“141 Úspešný priebeh operácie zároveň znamenal návrat viacerých iných
poľných jednotiek do domácich posádok ešte na jeseň tohto roku, vrátane tých,
ktoré boli vytvorené v ďalšej fáze mobilizácie v auguste 1878.
Po návrate do vlasti, demobilizovaní a radostnom zvítaní sa s rodinou sa „mladý“
Hurban už 15. novembra 1878 stal stálym spolupracovníkom slovenských periodík v Martine.142
Počas pobytu na južnom bojisku v Hercegovine si do svojho zápisníka stručne
zaznamenával občasné denné záznamy, postrehy, dojmy, verše, kresby budov
a krajiny, miestne špecifiká, zaujímavosti, kuriozity, anekdoty atď. Viaceré konkrétne zážitky z okupácie použil pri písaní prvej slovenskej realistickej básnickej
zbierky Tatry a more.143 Korešpondenčné spojenie so zodpovedným redaktorom
Národných novín v Martine Ambrom Pietrom mu zároveň umožňovalo, aby boli
prvé verše jeho Jaderských listov ale aj ďalšie príspevky publikované ešte v čase
jeho prítomnosti v poli.144 To všetko však bolo možné len vďaka tomu, že pobyt
v poľných podmienkach Hercegoviny a účasť na bojovej činnosti spisovateľ
Svetozár Hurban-Vajanský bez väčšej ujmy na zdraví prežil.

Jozef Hanula

Impulzom k vypuknutiu nového povstania v Hercegovine (ale aj v južnej Bosne
a v južnej Dalmácii) proti rakúsko-uhorskej vojenskej okupácii bolo uplatnenie
zákona o krajinskej obrane v roku 1881. Táto právna norma bola vyhlásená najskôr v Dalmácii v júli spomenutého roku, pričom sa týkala všeobecnej brannej
povinnosti. Začiatkom októbra 1881 bol tento zákon proklamovaný i v oboch
ďalších spomínaných provinciách, pričom na najväčší odpor miestneho obyvateľstva narazil práve v Hercegovine. Na sklonku tohto roku (1881) sa tam
začali množiť prepady rakúsko-uhorských vojenských stanovíšť, detašovaných

141	LA SNK Martin, f. Svetozár Hurban-Vajanský, sign. 138 AD 16.
142 NAGYOVÁ, O.: Mladý Vajanský ako novinár. Bratislava : Obzor, 1973, s. 86.
143 Bližšie pozri: VAJANSKÝ-HURBAN, S.: Tatry a more. Básne Vajanského. Turčiansky Svätý Martin
: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1880.
144 Prvé verše z pripravovanej zbierky sa v tomto periodiku objavili už 14. septembra 1878. Národnie noviny, roč. 9, 1878, č. 104, s. 1 – 3.
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jednotiek, vojenských kuriérov atď.145 Signálom na začatie skutočného povstania
však bol až 11. január 1882, keď došlo k útoku na kasárne rakúsko-uhorského
žandárstva v hercegovinskej obci Ulok.
Vojenskými veliteľmi tohto povstania, nazývanými rakúsko-uhorskou brannou
mocou ako „vodcovia bánd“, boli napríklad Stojan Kovačević, Ibrahim Beg Čengrić, Salko Forta a ďalší.146 V porovnaní s okupačnou armádou mali povstalci
výhodu domáceho prostredia, ktorého terénne dispozície spočiatku vedeli využiť
vo svoj prospech. Príslušníci povstaleckých skupín („četas“) do boja nastupovali so zastaranými, ale spoľahlivými puškami typu Snider („obľúbenými“ aj
u povstalcov v iných kútoch vtedajšieho nepokojného sveta), ďalej s krátkymi
strelnými zbraňami, dýkami „handžár“ atď.
V okamihu vypuknutia povstania bola v Hercegovine dislokovaná jediná vyššia
rakúsko-uhorská jednotka – už viackrát spomínaná 18. pešia divízia. V tejto
situácii sa ako naliehavo nutné ukazovalo preskupenie a posilnenie okupačných
síl, podobne ako tomu bolo pri vojenskej kampani v roku 1878.
Jednou z jednotiek rakúsko-uhorskej armády, ktorá sa v intenciách zákonom
deklarovaného boja proti vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi147 podieľala
na potlačení povstania v Hercegovine, bol aj peší pluk 67 „Schmerling“. Išlo o
vojenskú jednotku existujúcu už pred narodením budúceho výtvarníka a mystika Jozefa Hanulu, ktorej príslušníkom sa neskôr stal aj on sám. Ešte v čase
jeho detstva (1871) sa s ňou napríklad počítalo aj ako s asistenciou v regióne
Liptova, napríklad pri pacifikovaní nepokojov medzi robotníkmi budujúcimi
košicko-bohumínsku železnicu v úseku Hybe.148
Štáb pluku „Schmerling“ bol k decembru 1881 dislokovaný v Budapešti, veliteľstvo náhradného práporu a doplňovacieho okresu však sídlilo v Prešove. Jednotka
tak bola čiastočne doplňovaná aj z Liptovskej župy. Trom jej práporom (I, II,
a III) dislokovaným v Karlových kasárňach v Budapešti v sledovanom období
velil plukovník Moriz Ettner.149

145 Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526 – 1918. Praha : Elka Press, 2003, s.
313. ISBN 80-902745-5-2.
146 PFEFFER, R.: Geschichte des k. u. k. Infanterieregiments Freiherr Kray Nr. 67. 1. 1860 bis 1910.
Wien : Im Selbstverlage des Regiments, 1912, s. 130.
147 O úlohách rakúsko-uhorskej armády v súvislosti s branným zákonom (1868) a o dobových
postojoch českej spoločnosti k nej bližšie pozri: BERÁNEK, J.: Česká společnost a rakouská
armáda na přelomu 60. a 70. let minulého století. In: Historie a vojenství, roč. 41, 1992, č. 4, s.
3 – 19. ISSN 0018-2583.
148 ŠA Bytča, f. Liptovská župa II, šk. 1472, sign. 28/1871.
149 Kais. königl. Militär-Schematismus für 1882. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1881, s. 388.
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Poľný pluk „Schmerling“ opustil Budapešť 9. januára 1882 a po železnici sa najprv presunul do Terstu, kam pricestoval ráno 11. januára.150 Nasledujúceho dňa
(12. januára) sa na parníku Austria začal jeho námorný presun do Dubrovníka.
Prvé výstrely na nepriateľa jeho príslušníci vypálili 17. januára, posledné 19.
júna 1882. Počas zrážok s povstalcami v januári a februári toho roku mal pluk
celkové straty osem mŕtvych a osem ranených.151 Kampaň pritom sprevádzali
sprísnené bezpečnostné opatrenia aj v zázemí monarchie vrátane sídla jeho
doplňovacieho okresu – Prešova.152
Po potlačení povstania v Hercegovine došlo k preveleniu práporov II/67 a III/67
do vlasti (s výnimkou práporu I/67). Vo večerných hodinách 5. októbra 1882
sa oba spomínané poľné prápory vlakom vrátili do posádky v Prešove, kde
sa im dostalo slávnostného prijatia. Mešťanosta osobne privítal veliteľa pluku
a v prejave zdôraznil svoju radosť nad návratom jednotky a nad jej skvelými
bojovými činmi na „ južnom bojisku“. Každý z vracajúcich sa vojakov navyše od
mesta, z peňazí vyzbieraných v dobrovoľnej verejnej zbierke, dostal liter vína,
gulášovú polievku a tri cigary. Večer sa vo veľkej tanečnej sále mesta konal bál
na počesť tohto návratu, ale len pre dôstojnícky zbor.153
O rok neskôr po týchto udalostiach – v októbri 1883 – narukoval k náhradnému
práporu pluku v „Aténach nad Torysou“ aj Jozef Hanula. Stalo sa tak už za
pôsobenia nového plukovného veliteľa (plk. Gustav Sitka), ktorý velenie jednotky prevzal v septembri 1883. Hanula najprv absolvoval základný šesťtýždňový
vojenský výcvik jednotlivca so zbraňou – puškou Werndl. Počas neho si podobne
ako jeho ďalší „druhovia v zbrani“ osvojil základné vojenské návyky a zručnosti;
predovšetkým pochodovanie a pohyby v tvare, hmaty so zbraňou („kvérgrify“),
základy taktickej streľby, postup v rojnici, bodákový útok, vzdávanie úcty hodnostne nadriadeným atď.
Hanula sa narukovaním dostal do vojenského sveta mimo svojej dovtedajšej
životnej teórie a praxe. Bol vhodený do pomyselného taviaceho hrnca armády,
kde musel strpieť vojakov pochádzajúcich z rozličných sociálnych a profesijných
vrstiev, vrátane takých, ktorým by sa na ulici širokým oblúkom vyhol. Prvá noc

150 PFEFFER, ref. 146, s. 135 – 136.
151 PFEFFER, ref. 146, Beilage 28, Namentliche Liste der Verluste in den Kämpfen im Jahre 1882.
152 Napríklad v inštrukciách uhorského ministra vnútra určených aj šarišskému hlavnému županovi 10. februára 1882 bolo zdôraznené, aby sa bezpečnostné zložky zamerali aj na sledovanie a prípadné eliminovanie aktivít „známych národnostných štváčov“. Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, Štátny archív Prešov, Magyar királyi belügyminister, 142 szám/res., f.
Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 46.
153 Bližšie pozri: Eperjesi Lapok, roč. 6, 1882, č. 40, s. 4. Ide o vydanie novín zo 7. októbra 1882.
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na lôžku vojenského eráru, zoznamovanie sa s denným zamestnaním, zvykanie
si na vojenskú stravu a odlúčenosť od rodiny, vojenskú jurisdikciu154 atď. Prešov tak všeobecne spoznával z perspektívy nováčika rakúsko-uhorskej armády.
Neskôr (po niekoľkých mesiacoch) bol Hanula prevelený k práporu I/67, stále
detašovanému v Hercegovine ad hoc. Vlakovému presunu na juh, po stopách
Svetozára Hurbana z roku 1878, predchádzala inštruktáž týkajúca sa špecifík
spomínaného regiónu a zverených úloh. Podľa náhľadov katolíckych cirkevných
elít šiel ako rakúsko-uhorský vojak tam, kam ho posielala prozreteľnosť.155
Opustenie Terstu a presun doplnkov pešieho pluku 67 po mori v ústrety dalmátskemu prístavu Dubrovník autor pútavo zobrazil vo svojich pamätiach: „Boli sme
teda na mori. Bol som dojatý a bolo mi do plaču, keď sa naša loď už pohýnala
a opúšťala prístav. Bol pekný slnečný deň. Vojenská hudba nás vyprevadila
a zahrala nám akúsi pieseň, azda hymnu, nepamätám. Dlho som stál na palube
dojatý a díval sa, ako sme sa vzďaľovali, ako sa mesto zmenšovalo. Kto by to
všetko vedel opísať? Náš Vajanský opísal svoje dojmy pri uzrení mora hádam
najlepšie v sbierke ´Tatry a more´...“156 Po pristátí a vyložení v „dalmátskych
Aténach“157 mal Hanula, podobne ako predtým Hurban, dokonca možnosť „to
more“ bližšie spoznať a dokonca sa v ňom okúpať.
Po niekoľkodňovom oddychu a vydaní rozkazu na ďalší pochod sa vojaci, tvoriaci doplnky pre detašovanú jednotku, presunuli do Hercegoviny. Štáb práporu
I/67 s dvomi svojimi rotami bol v roku 1883 dislokovaný v hercegovinskej obci
Avtovac. Ďalšie dve roty boli po čatách rozdelené na kontrolných stanovištiach,
tzv. kordónových postoch Gat, Perušica, Stepen vrh, Kazanci, Vratkovići
a Cernica. V posledných dvoch spomínaných obciach rakúsko-uhorskí vojaci –
príslušníci pluku – pôsobili aj ako asistencia žandárstva.158 V nasledujúcom roku
1884 – teda v čase Hanulovho príchodu – bolo veliteľstvo práporu I/67 naďalej
dislokované v Avtovaci s obdobnou náplňou činnosti ako rok predtým.

154 K vojenskej jurisdikcii v období dualizmu všeobecne (do roku 1914) pozri: CZIÁKY, F.: A magyar katonai büntető és fegyelmi jog ezeréves története. Budapest : Dunántúl könyvkiadó és
nyomda, 1924, s. 159 – 165.
155 Bližšie pozri: Modlitby a poučenia pre uhorských kat. vojakov. Budapešť : Nákladom Spolku svätého Štefana, 1913, s. 9. Uvedená brožúra bola vydaná krátko pred vypuknutím prvej
svetovej vojny, pričom jej autor predpokladal, že vojak svoju povinnú vojenskú službu strávi
slušne, statočne, bohabojne a mravne (s. 11).
156 HANULA, J.: Spomienky slovenského maliara. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská,
1940, s. 169.
157	Týmto vznešeným prívlastkom bol Dubrovník nazývaný v ranom novoveku. Bližšie pozri: Dubrovník – Dalmatské Athény. In: Moře Slovanům!, roč. 9, 1934, č. 4, s. 22 – 23.
158 PFEFFER, ref. 146, s. 175.
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Jozef Hanula sa ako vojak okupačnej armády dostal do regiónu, v ktorom síce
povstanie bolo potlačené už predtým, no ktorého reminiscencie boli stále hmatateľné a živé. V odľahlých častiach krajiny sa stále nachádzali, resp. pôsobili
skupinky rozptýlených povstalcov alebo ich sympatizantov.
Na mladého slovenského výtvarníka intenzívne pôsobil zaujímavý no nehostinný
horský terén. Presuny a pobyt vojska v južnej Hercegovine okrem samotného
krasového terénu s nedostatkom prirodzených vodných zdrojov v lete sťažovali
aj intenzívne horúčavy.159 V nižších polohách na cisársko-kráľovských vojakov
ďalej okrem iného „číhala“ aj horúčka „papatači“, v zime im zas službu i voľný
čas znepríjemňoval nárazovitý vietor bóra a snehové búrky.
Ak hovoríme o voľnom čase, tak treba dodať, že v tejto „čudnej a orientálnej
krajine“ bolo pre nižšie hodnosti a mužstvo dislokované na vidieku len málo
možností rozptýliť sa.160
Hanulovo denné zamestnanie spočívalo predovšetkým v stavebných a ženijných
prácach na komunikáciách, hliadkovaní pozdĺž hranice s Čiernou Horou na
spomínaných kordónových postoch, administratívnej práci a v kuriérskej službe
medzi veliteľstvom práporu a veliteľstvom rakúsko-uhorskej 18. pešej divízie
v Mostare. Počas výkonu služby sa – podobne ako Hurban – stretol s tu dislokovanými českými vojakmi. Desivým zážitkom pre maliara bola poprava dvoch
povstalcov v obci Gacko, ktorej sa musel zúčastniť ako príslušník vojenskej asistencie.161 Inak, rakúsko-uhorská armáda inštitút stanného práva voči miestnemu
obyvateľstvu aplikovala už počas poľnej kampane v roku 1878.162
V rámci reorganizácie okupačných jednotiek v Bosne a Hercegovine bolo v prvej
dekáde decembra 1885 rozhodnuté preveliť prápor I/67 (po štvorročnom pôsobení) späť do vlasti. 7. decembra 1885 sa jeho jednotky po odovzdaní svojich
stanovíšť sústredili v spomínanej obci Bilek. Tam im bola z príležitosti ich
159 Počas mierového výcviku pešieho pluku 12 rakúsko-uhorskej armády sa v lokalite Bilek (v
súčasnosti Bileća) v južnej Hercegovine odohral 20. júla 1903 prípad, keď v dôsledku absolútneho vyčerpania pri pochodoch, úpalu a nedostatku vody, spôsobeného chybnými rozhodnutiami niektorých veliteľov, zomrelo niekoľko vojakov. Bližšie pozri: TRENKLER, R.: Příspěvek
ke vzniku katastrof z úpalu při vojenských pochodech. In: Zvláštní otisk z Vojenských zdravotnických listů, roč. 4, 1928, č. 2 – 3, s. 1 – 7.
160 NEUMAYER, CH. – SCHMIDL, A. E.: Emperor´s Bosniaks. The Bosnian-Herzegovinian Troops in
the K. u. K. Army. History and Uniforms from 1878 to 1918. Wien : Verlag Militaria, 2008, s. 51.
ISBN 978-3-902526-17-5.
161 HANULA, ref. 156, s. 173. Popravu obesením vykonal kat. Hanula bol tomuto aktu prítomný
spolu s ďalšími členmi vojenskej asistencie, a to na základe predchádzajúceho rozkazu veliteľa
jednotky.
162 Bližšie pozri napríklad: HOLTZ, G.: Die letzten kämpfe und der Heimmarsch 1878. Wien, Leipzig : C. W. Stern Verlag, 1908, s. 89 – 90.
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odchodu, za prítomnosti veliteľa brigády, podaná slávnostná večera. 9. decembra 1885 sa prápor peším pochodom presunul do Dubrovníka a odtiaľ loďou
späť do Terstu.163
Dňa 16. decembra 1885 prápor I/67 dorazil do Kežmarku.164 Po návrate do
Uhorska Hanula slúžil v tomto meste (v priestoroch tzv. mestského hradu)
a neskôr konal aj dozornú službu v Košiciach165 na kadetskej pechotnej škole.166
Tu pôsobil už ako poddôstojník. Navyše mal nezameniteľnú skúsenosť zo služby
na Balkáne.
V závere Hanulovej vojenčiny v rokoch 1885 – 1886 došlo v pešom pluku
67 k viacerým ďalším organizačným zmenám a iným dôležitým udalostiam.
Napríklad v apríli 1885 sa novým majiteľom pluku stal generál jazdectva rytier
Eduard von Libloy. Od 17. augusta 1886 do 6. septembra 1886 sa zas pluk
zúčastnil vojenského cvičenia pri Košiciach.167
Návrat do civilného života na jeseň roku 1886 Hanula zobrazil v spomienkach
opäť pomerne plasticky a zaujímavo: „Keď ma v Prešove prepustili od vojenčiny,
išiel som cez Branisko do Spiš. Podhradia, pešo s kufríkom na pleci. Keď som tak
išiel niekoľko hodín, odrazu otvorila sa mi pred očima pekná panoráma Spiša.
Bol som uradostený, lebo som rozpoznal pred sebou Sp. Podhradie s Kapitulou,
konečný cieľ svojho putovania. Nikdy predtým som nechodil týmto krajom,
a preto boly to zas nové dojmy pre mňa. Prišlo mi na ma um, čo som čítal
o Branisku v dejinách uhorskej revolúcie, vyvolanej Kossuthom. Ako nejaký
Guyon hnal vojakov – Slovákov na Schlikových, ktorí držali obsadený vrch
Branisko. A aby sa jeho Slováci nemohli vracať, odspodu dal postaviť kanóny
s Maďarmi, a tak odohnali Schlikových vojakov smerom na Prešov.“168
Podstatnú časť trojročnej vojenskej prezenčnej služby výtvarníka Jozefa Hanulu tvorí jeho nasadenie v Hercegovine. Zaujímavé zážitky a skúsenosť s týmto
regiónom boli do istej miery limitované poslaním príslušníka okupačnej armády.

163 PFEFFER, ref. 146, s. 180 – 181.
164 PFEFFER, ref. 146, s. 178.
165 K vojenskému významu Košíc v období dualizmu bližšie pozri: ČAPLOVIČ, M.: Košice v období dualizmu – významná vojenská posádka monarchie v rokoch 1867 – 1914. In: Armáda,
mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918 (Vojenské, politické, hospodárske aspekty
a súvislosti), Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig (Katonai, politikai, gazdasági
aspektusok és összefüggések). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2002, s. 294 – 305.
166 HANULA, ref. 156, s. 174.
167 PFEFFER, ref. 146, s. 178 – 182.
168 HANULA, ref. 156, s. 174. Bližšie k bitke na Branisku pozri: HERMANN, R.: 1848 – 1849 a szabadságharc hadtörténete. Budapest : Korona, 2001, s. 207 – 209. ISBN 9789639376212.
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Zároveň jeho vojenské osudy nadväzujú na účasť Svetozára Hurbana v bosniansko-hercegovinskej kampani roku 1878. Počas vojenčiny mal Hanula okrem
iného možnosť zdokonaliť sa v nemeckom jazyku a v administratívnej práci.
Dokonca mohol príležitostne kresliť krajinu alebo figurálne motívy, a takto zvečniť zaujímavé okamihy svojej vojenskej služby aj pre budúcnosť. Vyvrcholením
autorovej percepcie vojenských dejín bolo neskôr jeho nadrozmerné plátno Smrť
Tomoryho v bitke pri Moháči.169

169	Toto zaujímavé umelecké dielo je pre slovenské výtvarné umenie predbežne stratené.
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Vo vojnovom tlačovom stane
a v zázemných jednotkách rakúsko-uhorskej
armády počas prvej svetovej vojny
Ladislaus Mednyánszky
Dňa 5. augusta 1914, v čase prebiehajúcej všeobecnej mobilizácie rakúsko-uhorskej armády a príprav jej jednotiek na odchod do poľa, menoval habsburský
arcivojvoda František Salvator významného uhorského výtvarníka baróna170
L. Mednyánszkeho zmocnencom Spolku Červeného kríža Krajín svätej koruny
uhorskej.171
Z dobovej oficiálnej korešpondencie administrovanej o niekoľko dní neskôr je
evidentné, že maliara pridelená funkcia neuspokojila, a preto požiadal Červený
kríž o svoje zaradenie k poľným jednotkám. Dôvodil napríklad aj tým, že ľahko
znáša každé strádanie a zároveň je pripravený podať plný pracovný výkon.
Argumentoval ďalej aj získaním bezprostredných dojmov, ktoré by neskôr pretavil do podoby svojich výtvarných prác.
Keďže Červený kríž uvedenými kompetenciami nedisponoval, maliarovu žiadosť
postúpil rakúsko-uhorskému ministrovi vojny vo Viedni.172
Mednyánszkeho žiadosť pritom nebola žiadosťou vznetlivého mladíka, ktorý by
bol predtým uznaný za neschopného vojenskej služby, pričom pred kamarátmi – regrútmi by takto „stratil tvár“ (vyskytli sa aj viaceré prípady takýchto
žiadostí). Mednyánszky mal v sledovanom období viac ako 62 rokov. Jeho ročník
narodenia (1852)173 rakúsko-uhorská armáda ani nemobilizovala. Umelec sám
170 K šľachtickému pôvodu výtvarníka bližšie pozri: KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok. VII.
kötet. Maár – Nizsnay. Budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1913, s. 139.
171 ÖSA – KA Wien, A magyar szent korona országainak Vörös-kereszt egylete, A nagyméltóságú
Cs. és kir. Közös hadügyministeriumhoz, Budapesten 1914. augusztus 21., f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36. Informácia o menovaní je uvedená v tomto liste.
172 ÖSA – KA Wien, A magyar szent korona országainak Vörös-kereszt egylete, A nagyméltóságú
Cs. és kir. Közös hadügyministeriumhoz, Budapesten 1914. augusztus 21., f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36.
173 Vo vojenských archívnych dokumentoch sa ako dátum narodenia maliara opakovane (chybne)
vyskytuje rok 1851. ÖSA – KA Wien, Zu res. Nr. 936, Belohnungsantrag, f. AOK – KPQu, M-N-O,
šk. 36. Takisto: ÖSA – KA Wien, Kriegspressequartier Kommando, Zu K. Nr. 18 266, Namensverzeichnis über alle der Kunstgruppe des Kriegspressequartiers angehörenden Künstler, f.
AOK – KPQu, šk. 42.
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navyše vojenskú prezenčnú službu nikdy neabsolvoval – nemal teda ani žiadnu
vojenskú hodnosť v zálohe, resp. vo výslužbe.174
O umelcovej nástojčivosti a pevnom rozhodnutí svedčí aj fakt, že minister
vojny sa koncom augusta 1914 zaoberal aj ďalšou, obdobnou žiadosťou, a to od
periodika Budapesti Hirlap. V nej zodpovedný redaktor opäť žiadal, aby umelec
predsa len mohol ako delegát týchto novín navštíviť v zbore spravodajcov front
a zvečniť tam „slávne boje našej armády“.175
Vo veku kmeťovskom sa tak maliar energicky dožadoval odoslania na front vojny,
charakter ktorej nedokázal v zázemí v auguste 1914 naplno odhadnúť. Treba
však jedným dychom dodať, že nezostal vo svojej iniciatíve úplne osamoteným.176
Maliarova túžba bola napokon korunovaná úspechom. Bol menovaný vojnovým
maliarom (Kriegsmaler) v Umeleckej skupine (Kunstgruppe) zriadeného Vojnového tlačového stanu (Kriegspressequartier), ktorý bol organizačnou súčasťou
rakúsko-uhorského Hlavného veliteľstva armády (Armeeoberkommando –
AOK). Už 26. septembra 1914 sa Mednyánszky hlásil na ruskom (severnom)
fronte u zodpovedného veliteľa.177 Zhodou vojnových okolností sa v rovnaký
deň Miestne veliteľstvo Vojnového tlačového stanu zdržiavalo práve na Spiši
neďaleko Mednyánszkeho Strážok178 (v obci Spišská Sobota pri Poprade), kde
riešilo akútnu otázku ubytovania vojska.179
Spomínaný Vojnový tlačový stan sústreďoval počas prvej svetovej vojny niekoľko stovák umelcov. Napríklad len samotná Umelecká skupina evidovala k 17.
máju 1918 104 vojnových maliarov a sochárov z Rakúska a 56 z Uhorska (plus
niekoľkých hosťujúcich výtvarníkov takisto z Uhorska).180 Z umelcov so vzťahom

174 ÖSA – KA Wien, A magyar szent korona országainak Vörös-kereszt egylete, A nagyméltóságú
Cs. és kir. Közös hadügyministeriumhoz, Budapesten 1914. augusztus 21., f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36.
175 ÖSA – KA Wien, Budapesti Hirlap, Budapest, 1914. augusztus 24., f. AOK – KPQu, M-N-O, šk.
36.
176 Do Vojnového tlačového stanu sa usiloval dostať aj ďalší uhorský výtvarník Edmund Kacziány,
ktorý sa narodil v rovnaký rok ako Mednyánszky (1852). ÖSA – KA Wien, f. AOK – KPQu, Kaan
– Knöbel, šk. 33.
177 ÖSA – KA Wien, Zu res. Nr. 936, Belohnungsantrag, f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36.
178	Rodina v tejto obci vlastnila kaštieľ.
179 ÖSA – KA Wien, K. u. k. Kriegspressequartier, Platzkommando, Tagebuch 1914/15, f. AOK –
KPQu, šk. 10.
180 ÖSA – KA Wien, Verzeichnis der Mitglieder der Kunstgruppe des k. u. k. Kriegspressequartiers,
Wien, am 17. Mai 1918, f. AOK – KPQu, šk. 42. Personálny stav Umeleckej skupiny sa v priebehu vojny menil.
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k Slovensku v rámci nej pôsobili napríklad aj Elemér Halász-Hradil181 alebo
Alexander Kubínyi.182
Nie je bez zaujímavosti ani to, že z 27 členov Umeleckej skupiny, ktorí mali
uhorskú štátnu príslušnosť (vojaci, poddôstojníci a rotmajstri), boli k 2. júlu
1918 schopní frontovej služby len 4 (slovom štyria).183
Vráťme sa však k prvým týždňom maliara na fronte. Počas pobytu v pevnosti
Przemyśl pred jej druhým obliehaním (20. októbra 1914) ho napríklad zaujala
akcia automatických zbraní ale aj hrôzy vojny.184 Neprestajne tvoril. Podľa vlastného denníka v čase do 7. novembra 1914 bol jeho pracovný program tvorený
cestovaním, návštevami poľných jednotiek, výtvarnou tvorbou a periodickými
problémami s ubytovaním. Pohyboval sa jednak v pohraničnom regióne Haliče
ale aj v Uhorsku (vrátane spomínaného regiónu Popradu).185
Od 3. januára 1915 si záznamy do denníka písal v Žiline, kde sa aktuálne zdržiaval
Vojnový tlačový stan.186 Maliar sem pricestoval vyčerpaný „duševne i telesne“.187
Žilina, spolu s miestnou železničiarskou kolóniou – tzv. Novou Žilinou, v tomto
období predstavovala významný vojenský dopravný uzol. Zároveň tu bola koncom
predchádzajúceho roka (1914) uvedená do prevádzky tzv. pozorovacia stanica
na identifikáciu a karanténu infekčných chorôb. Do mestečka sa tak dostávali aj

181	Elemér Halász-Hradil (1873 – 1948), výtvarník. Jeho kmeňovou jednotkou v rakúsko-uhorskej
armáde bol košický 9. honvédsky peší pluk. 3. decembra 1915 menovaný vojnovým maliarom
a o dva dni neskôr (5. decembra 1915) zaevidovaný vo Vojnovom tlačovom stane. V rokoch
1915 – 1917 absolvoval šesť pracovných stáží pri poľných jednotkách na fronte vrátane pešej
divízie 92 (10. armáda na sočskom úseku talianskeho frontu) alebo pri veliteľstve VI. zboru.
Konkrétne realizoval skice, portréty vyznamenaných vojakov ale aj náčrty bojovej situácie (na
osobitný rozkaz). Aktívne sa zúčastnil výstav stanu, napríklad v Stuttgarte v roku 1916 (olejomaľba Dôstojnícka izba v barakoch na talianskom fronte). V závere vojnového konfliktu
neschopný frontovej služby. Ako príslušník KPQu evidovaný ešte aj 10. októbra 1918. ÖSA
– KA Wien, f. AOK – KPQu, H, šk. 31 (osobitná zložka); ÖSA – KA Wien, Verzeichnis ad Sonderkommandobefehl Nr. 24 vom 10. Oktober 1918, f. AOK – KPQu, šk. 42; Viaceré relevantné
dokumenty k jeho osobe sú archivované v identickom fonde: ÖSA – KA Wien, f. AOK – KPQu,
šk. 43, šk. 46.
182 Bližšie pozri biografickú poznámku číslo 249 v kapitole venovanej Petrovi Júliusovi Kernovi.
183 ÖSA – KA Wien, Verzeichnis aller im Stande des k. u. k. Kriegspressequartiers, Kunstgruppe,
befindlichen Kriegsmaler und Kriegsbildhauer (ohne Künstleroffiziere) ungarischer Staatsangehörigkeit, Wien, am 2. Juli 1918, f. AOK – KPQu, šk. 42.
184 Bližšie pozri: MEDNYÁNSZKY, L.: Denníky 1877 – 1918. Výber z umelcových zachovaných
denníkov. Bratislava : Kalligram, Slovenská národná galéria, 2007, s. 332 – 333. ISBN 978-807149-995-4.
185 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 334.
186 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 336, 339.
187 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 342.
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ruskí zajatci,188 ktorých tu Mednyánszky kreslil.189 Okrem toho umelec navštívil
aj hlavný stan rakúsko-uhorskej armády v Těšíne (4. januára 1915). V Žiline
strávil približne dva týždne, po ktorých sa opäť presúval spolu s príslušníkmi
Vojnového tlačového stanu bližšie k frontovej línii. Koncom januára 1915 to bolo
napríklad Brzesko, kde front prebiehal len niekoľko stoviek metrov od stanovišťa
maliara, pričom v zimnom období bolo potrebné vojakov vystrojiť aj bielymi
maskovacími plášťami.190 V tomto priestore strávil niekoľko mesiacov plných
množstva vojnových vnemov. Osobne chcel maliar ďalej posúvať individuálne
hranice nebezpečenstva a vidieť skutočný boj.191
Po niekoľkých mesiacoch strávených na fronte sa autor koncom apríla 1915
dostal do Viedne. Za uvedené obdobie realizoval stovky skíc, kresieb, kompozícií
vrátane niekoľkých desiatok malieb.192 O mesiac neskôr (v poslednej dekáde
mája 1915) už bol v Bytči, opäť pri Vojnovom tlačovom stane, kde uvažoval
nad svojou pracovnou perspektívou a zdravotným stavom.193 Koncom augusta 1915 ho to opäť „ťahalo“ na bojisko.194 V decembri 1915 navštívil dobytý
Belehrad. V januári 1916 odcestoval zo sídla Umeleckej skupiny – Moravskej
Ostravy – bližšie k frontu do dobytej ruskej pevnosti Ivangorod (Dęblin).195 Aj
tu intenzívne pracoval.
Dňa 5. apríla 1916 si v blízkosti ruského frontu poznamenal do denníka: „Človek
by ani neveril, aké smutné veci sa tu dejú.“196 V druhej dekáde apríla 1916
pracovne navštívil Viedeň (člen poroty výtvarných diel príslušníkov Vojnového
tlačového stanu).197
Dňa 17. júna 1916 už bol znova v blízkosti frontu – v tyle 10. rakúsko-uhorskej
(sočskej) armády na talianskom fronte, kde opäť napriek zdravotným problémom

188 Zaujímavé sú v tejto súvislosti spomienky jedného uhorského štábneho lekára – dobrovoľníka,
ktorý si vo svojom denníku 7. novembra 1914 poznamenal: „Vlak privážajúci ruských zajatcov
sme stretli v Žiline; ´Stationskommando´ žiada, aby som sa pozrel do jedného vozňa, lebo
niekoľkým ľuďom je zle. Mýli sa, trom je už celkom dobre; umreli na choleru, dvaja ešte dokonávajú.“ Bližšie pozri: BEREND, M.: Harctéri naplója. Adatok a magyar honvédség, főkép az 5.
h. huszárezred történetéből. Budapest : Singer és Wolfner kiadása, 1916, s. 62.
189 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 341.
190 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 344.
191 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 353.
192 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 367 – 369.
193 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 356.
194 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 367.
195 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 374 – 375.
196 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 379.
197 MEDNYÁNSZKY, ref. 184, s. 380 – 384.
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intenzívne pracoval. Ľahšie zranenie črepinou šrapnela utrpel 31. júla 1916 práve
v operačnom pásme tejto armády.198 Bol vyznamenaný dôstojníckym krížom
rádu Františka Jozefa s vojnovou dekoráciou.199
Nadriadení oceňovali napriek vysokému veku jeho vytrvalosť a odhodlanie.
Napríklad veliteľ sočskej armády generál Karl Scotti mu v osobitnom liste z 22.
augusta 1916 vyjadril uznanie a vďaku za úspešné plnenie povinnosti a umelecký prínos pre vojenské dejiny.200
V lete 1917, počas pobytu v zázemí, umelec býval vo Viedni na Sobieskigasse 4
a.201 Svetlejšou stránkou jeho vojnového pôsobenia v tomto období bola účasť na
výstavách, komisiách, pracovných rokovaniach a ďalších obdobných podujatiach
zorganizovaných Vojnovým tlačovým stanom. Napríklad 9. novembra 1917 sa
v hlavnom meste monarchie zúčastnil zasadania komisie pre putovnú výtvarnú
výstavu Isonzo venovanú bojom na rieke Soča (Isonzo), ktorá bola neskôr prezentovaná v Berlíne.202
Vplyvom náročnej frontovej služby výtvarník ťažko ochorel. V sledovanom období sa zdržiaval v byte ďalšieho vojnového maliara Juliusa Klabera vo Viedni na
ulici Lassingleithnerplatz 2.203 Koncom decembra 1917 bolo preto ministerstvo
vojny požiadané, aby ho čo najskôr umiestnilo do niektorej dôstojníckej nemocnice, resp. zotavovne, odkiaľ by bol neskôr presunutý do vojenského sanatória
s južnou klímou (napríklad do Opatije na Jadrane).204
Zdravotné problémy maliara pokračovali aj v poslednom vojnovom roku. 5.
augusta 1918 preto požiadal o predĺženie dovolenky do 1. októbra 1918.205
Dňa 7. septembra 1918 bol Mednyánszky a niektorí ďalší, vekom starší príslušníci Vojnového tlačového stanu jeho veliteľstvom písomne vyzvaní, aby sa
vyjadrili, či majú záujem ďalej pokračovať vo vojenskej službe, alebo si želajú
198 ÖSA – KA Wien, Zu res. Nr. 936, Belohnungsantrag, f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36.
199 ÖSA – KA Wien, Zu res. Nr. 936, Belohnungsantrag, f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36.
200 ÖSA – KA Wien, Abschrift, K. u. k. 10. Armeekommando, Pers. Nr. 7033/Res., f. AOK – KPQu,
M-N-O, šk. 36.
201 ÖSA – KA Wien, K. u. k. Kriegspressequartier, Kommando, E. Nr. 9422. Präs. 31. 8. 1917, f. AOK
– KPQu, šk. 45.
202 ÖSA – KA Wien, An das Kommando des k. u. k. Kriegspressequartiers, Kunstgruppe, Wien, am
10. November 1917, f. AOK – KPQu, šk. 45.
203 ÖSA – KA Wien, E. Nr. 15606, Kriegsmaler Baron Mednyánszky, Aufnahme in ein Militärspital,
f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36.
204 ÖSA – KA Wien, E. Nr. 15606, Kriegsmaler Baron Mednyánszky, Aufnahme in ein Militärspital,
f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36.
205 ÖSA – KA Wien, Präs: 12./VIII. 1918, K/ Nr. 21855 Kunstgruppe, f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36.
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byť preložení na dovolenku s trvaním na neurčito. Na tieto výzvy podľa veliteľstva nik nereagoval.206
15. septembra 1918 sa preto veliteľ Vojnového tlačového stanu plukovník Wilhelm
Eisner-Bubna rozhodol Mednyánszkeho a ďalších šiestich starších výtvarníkov
vyňať zo stavu jednotky a odoslať na dovolenku.207
Mednyánszky, ktorý sa v tomto čase zdržiaval v Strážkach, na tento krok prekvapene reagoval listom zo dňa 23. septembra 1918. Najprv vyjadril svoje veľké
prekvapenie nad svojím „vyškrtnutím“ zo stavu Vojnového tlačového stanu,
pričom zdôraznil, že list datovaný 7. septembra 1918 vôbec nedostal. Následne
prejavil svoje „najtúžobnejšie prianie“ ďalej slúžiť ako vojnový maliar, k čomu
mal prispieť aj jeho konečne sa zlepšujúci zdravotný stav. Prejavom vypätých
emócií starého frontového maliara v liste bola aj dominancia viet zakončených
výkričníkom.208 Porážka ústredných mocností, vyhlásenie prímeria na talianskom
fronte a koniec „veľkej vojny“ napokon samy dali bodku za touto administratívnou kauzou, a teda i za kariérou frontového maliara L. Mednyánszkeho.
Prekvapivé rozhodnutie Mednyánszkeho z roku 1914 pôsobiť vo Vojnovom
tlačovom stane mu u časti verejnosti v podstate prinieslo potvrdenie aureoly
čudáka, ktorá ho sprevádzala už predtým (napríklad pri vyznávaní myšlienok
Leva N. Tolstého). Roky vojny boli zároveň naplnené jeho spomienkami na
mladosť. Nahliadnutie do denníkov z tohto obdobia reflektuje človeka osamelého
a citlivého. Zároveň bol aj v tomto období v neprestajnom duchovnom spojení
so zosnulým druhom, ktorý napriek svojmu skonu v roku 1906, naďalej zaujímal
rozhodujúce miesto v jeho živote. Na posmrtné stretnutie s ním sa svojím spôsobom dokonca tešil a pripravoval.

206 ÖSA – KA Wien, Zu K. Nr. 22222, Wien, am 15. September 1918, f. AOK – KPQu, šk. 42. Predbežne nebolo možné bližšie zistiť, za akých okolnosti, resp. s akým cieľom došlo k tomuto
administratívnemu aktu.
207 ÖSA – KA Wien, Zu K. Nr. 22222, Wien, am 15. September 1918, f. AOK – KPQu, šk. 42.
208 ÖSA – KA Wien, K. u. k. Kriegspressequartier, Kommando, Präs. Wien, am 27. Sept. 1918, K. Nr.
22553, f. AOK – KPQu, M-N-O, šk. 36.
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Dušan Jurkovič
Prvá svetová vojna priniesla slovenskému architektovi Dušanovi Samuelovi
Jurkovičovi nielen výraznú zmenu jeho osobného života, ale zároveň znamenala
aj novú etapu jeho profesionálnej kariéry. Z druhého spomenutého aspektu ho
postavila pred nový typ úloh (náhrobné pomníky a pamätníky), ktorými sa vo
svojej dovtedajšej kariére zaoberal len marginálne.209
Podmienkou sine qua non Jurkovičovej aktívnej zainteresovanosti na tvorbe vojnových cintorínov v západnej Haliči boli vojnové udalosti, ktoré sa v uvedenom
regióne odohrali v rokoch 1914 – 1915. Išlo o bojovú činnosť rakúsko-uhorských
a nemeckých vojsk, ktoré sa do konca apríla 1915 bránili ruskému ofenzívnemu
tlaku.
Po úspešnom prielome ústredných mocností pri obci Gorlice začiatkom mája
1915 a následnom ústupe ruskej armády zostali na spomínanom teritóriu
telesné pozostatky tisícov padlých vojakov oboch znepriatelených strán. Tieto
boli jednak pochované do plytkých hrobov alebo improvizovaných cintorínov,
vybudovaných ich spolubojovníkmi v prestávkach bojovej činnosti, a jednak
ležali bez dôstojného označenia priamo tam, kde ich zastihla smrť.210 Uvedené
frontové cintoríny, jednotlivé hrobové miesta alebo aj voľne ponechané telesné
pozostatky predstavovali pre vojenskú i civilnú správu problém nielen z hľadiska
zdravotného, (hygienického) ale i majetkovo-právneho.211
Budovanie vojnových cintorínov v západnej Haliči patrilo do kompetencie
Vojenského veliteľstva (Militärkommando) v Krakove, ktoré svojou činnosťou
v tyle nadväzovalo na prácu pôvodného mierového I. zboru rakúsko-uhorskej
armády. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny malo mesto (sídlo veliteľstva)

209 BOŘUTOVÁ, D.: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. Bratislava : Slovart, 2009, s. 160. ISBN 97880-8085-665-6.
210 FRODYMA, R.: Budovanie vojenských cintorínov v juhovýchodnom Poľsku v rokoch 1915 –
1918. In: Prvá svetová vojna – Boje v Karpatoch, Humenné : Redos, 2007, s. 59. ISBN 978-80969233-5-9. Miestne obyvateľstvo bolo v poľskom jazyku upovedomené, že v prípade zadržania pri okrádaní mŕtvych bude každý takýto delikvent na mieste popravený. ÖSA – KA Wien,
Do Zwierchności gminnej w... f. Neue Feld-Akten (ďalej len NFA), 3. Korps, šk. 290.
211 DROBŇÁK, M.: Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku – zabudnutá historická pamiatka. In: Prvá svetová vojna a východné Slovensko. Humenné : Klub
vojenskej histórie Beskydy, 2014, s. 55. ISBN 978-80-971858-5-5.
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približne 150 000 civilných obyvateľov. K tomu je však potrebné prirátať stálu
posádku rakúsko-uhorskej pevnosti pozostávajúcu z približne 40 000 vojakov.212
S budovaním tejto fortovej pevnosti sa začalo už v období krymskej vojny.213
Krakovský pevnostný systém, napriek svojej čiastočnej zastaranosti, už niekoľko mesiacov po vypuknutí prvej svetovej vojny potvrdil svoj veľký strategický
význam. Ruská armáda sa pri svojom ofenzívnom tlaku dostala 4. decembra
1914 do blízkosti jeho fortov, na dostrel delostrelectva stredného kalibru, čo
bolo vzdušnou čiarou približne dvanásť kilometrov od krakovského hlavného
námestia – Rynek Główni.214 Priblíženie sa ruskej armády k mestu, jej úspech na
tomto strategickom smere, zároveň už predtým podmienili presun krakovského
Vojenského veliteľstva do Moravskej Ostravy, ktorá takisto patrila do jeho
teritoriálnej kompetencie. V dôsledku úspešného protiútoku rakúsko-uhorskej
armády 6. decembra 1914 bol však ruský nepriateľ zatlačený späť na východ, aby
sa následne ku Krakovu už nepriblížil. V dôsledku tejto bojovej činnosti zostali
mnohí mŕtvi aj v priestore pevnosti, resp. sem boli sústredení a pochovaní.215
O rok neskôr – v decembri 1915 – nebola situácia ohľadom Jurkovičovej perspektívy a prác pre armádu, vplyvom administratívnych prieťahov, jasná. O tom
sa zmieňuje aj vo svojom liste sestrám z 18. decembra 1915.216 Keď napokon
narukoval, znamenalo to preňho určité vyslobodenie z nečinnosti: „Práce pri vojsku, v rokoch 1915 – 18 prišly mi vhod; prišly v chvíli velikej duševnej depresie
z naprostej nečinnosti doma, po odvode s určením môjho nástupu v Komárne,
po velikých nezdaroch ruskej ofenzívy v západnej Haliči, ktorá sa divnou hrou
osudu stala mojím pôsobišťom“.217

212 KUPKA, V.: Pevnosti Krakov a Přemyšl. Opevnění habsburské monarchie v Haliči. Dvůr Králové
nad Labem : FORTprint, s. 104. ISBN 80-86011-09-7.
213 Bližšie pozri: CIAłOWICZ, J.: Fortyfikacje na ziemiach polskich w czasie prierwszej wojny światowej. In: Studia i materiały do historii wojskowości, roč. 12, 1966, č. 1, s. 236 – 280. ISSN 05622786.
214 KUPKA, ref. 212, s. 165; CIAłOWICZ, ref. 213, s. 266.
215 Bližšie pozri: SCHUBERT, J. – PENCAKOWSKI, P.: Cmentarze twierdzy Kraków z lat 1914 – 1918.
In: Rocznik Krakowski, roč. 59, 1993, s. 127 – 151. ISSN 0080-3499.
216	LA SNK Martin, List Dušana Jurkoviča Emílii Boorovej z 18. decembra 1915, sign. 10 A 82.
217 ŽÁKAVEC, F.: Dílo Dušana Jurkoviče. Kus dějin československé architektury. Praha : Vesmír,
1929, s. XIV – XV.
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Jurkovič nastúpil ako inžinier povinný domobraneckou službou,218 resp. ako
domobranecký akcesista pre technickú službu219 pri Oddelení vojnových hrobov
Vojenského veliteľstva v Krakove. Priestor, ktorý spadal do kompetencie tohto
oddelenia, mal približne 10 000 kilometrov štvorcových, pričom bol pracovne
rozdelený do desiatich okresov. Okrem už existujúcich vojnových alebo „civilných“ cintorínov s pochovanými vojakmi sa činnosťou oddelenia počet pohrebísk
tohto druhu rozširoval. Ich počet tak napokon údajne dosiahol až okolo 800
cintorínov.220
Dušan Jurkovič si, podľa pomerne často citovaných vlastných spomienok,
zámerne vybral horský terén situovaný na hraniciach s Uhorskom.221 Išlo o „okres
hrobov I.“222 Stretával sa tu s krajinou poznamenanou bojovou činnosťou, zvrásnenou kilometrami poľných opevnení (zákopov), krátermi po delostreleckej
paľbe a spomínanými poľnými cintorínmi, resp. hrobmi. Ďalšími stopami bojov
boli poškodené alebo zničené domy, lesy, lúky, polia, záhrady atď.
V dňoch 18. – 27. mája 1916 boli výsledky práce spomínaného oddelenia
prezentované verejnosti na výstave v Dome umenia na Námestí Szczepański
v Krakove v podobe plánov, projektov, náčrtov a máp vojnových cintorínov
vrátane viacerých umeleckých (výtvarných) diel. Jurkovičove diela realizované
v rámci „okresu hrobov I“ boli prezentované v sále číslo 5.223 V miestnej poľskej
tlači bola vyzdvihovaná potreba ale i naliehavá nutnosť realizácie tejto „výstavy
hrobov“. V článku, čiastočne cenzurovanom, boli menovite uvádzaní zainteresovaní výtvarníci pracujúci na tomto projekte. O Jurkovičovi bolo okrem iného
konštatované: „Nadaný Slovák, inžinier Dušan Jurkovič, má v obľube drevené
konštrukcie, sedlové strechy pokryté šindľom (pyramídy) a dekoratívne používaný motív kríža, ktorý zasadzuje do ornamentu (napr. na Magóre)...“.224

218 „Landsturmpflichtiger Ingenieur Dušan Jurkovič“. Bližšie pozri článok Soldatengräber. In: Krakauer Zeitung, roč. 2, 1916, č. 148, s. 3.
219 V dokumentoch rakúsko-uhorskej armády išlo o hodnosť z kategórie dôstojníkov a úradníkov
vojenskej správy označovanú skratkou Ldst.-Akzessist f. d. t. D. (Landsturm-Akzessist für die
technischer Dienst). Za interpretovanie uvedenej skratky vďačím rakúskemu vojenskému historikovi doc. Erwinovi A. Schmidlovi.
220 ŽÁKAVEC, ref. 217, s. 183.
221 Dušan Jurkovič sa k tomu vyjadril v pomerne často citovanom výroku: „Při rozdělování okresů
nechtělo se nikomu do pohraničních Karpat a dal jsem si přiděliti horský kraj od Gorlice přes
Jaslo k Dukle.“ JURKOVIČ, D.: Vojenské hřbitovy válečné. In: Styl, roč. 2 (7), 1921, č. 2, s. 23.
222 Bližšie pozri: Krakauer Zeitung, roč. 2, 1916, č. 139, s. 4.
223 Krakauer Zeitung, roč. 2, 1916, č. 139, s. 4.
224 Bližšie pozri: Głos narodu, roč. 24, 1916, č. 268, s. 3. (Ide o ranné vydanie novín zo dňa 27. mája
1916).
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Za približne deväť mesiacov roku 1916 boli zhruba realizované všetky vojnové
cintoríny v západnej Haliči. Bolo to možné vďaka dobrej organizácii oddelenia.
Ďalšou priaznivou okolnosťou projektu bolo aj to, že tamojšie priemyselné
podniky darovali cement a železo, veľkostatky poskytli drevo, pôda bola takisto
získaná darom alebo lacno kúpená. Na práce v teréne boli navyše pridelení aj
ruskí a talianski vojnoví zajatci (vrátane veľmi dobrých talianskych kamenárov
a sochárov).225
Jurkovič realizoval vo svojom pracovnom priestore približne tridsať cintorínov.226 Napríklad na spomínanej výšine Magóra (Magura) pri haličskej obci
Gładyszów (vtedajší okres Gorlice) realizoval výstavbu rakúsko-uhorského vojnového cintorína č. 60.227 Jurkovičove ďalšie vojnové cintoríny vznikli napríklad
v obciach Konieczna (vojnový cintorín číslo 46), Krempna (vojnový cintorín
číslo 6), Przysłup (vojnový cintorín číslo 59), Ożenna (vojnový cintorín číslo
3) atď.228 Tieto cintoríny predstavujú jeden z najvýznamnejších umeleckých
počinov autora v celej jeho tvorbe.229
Súbežne s prácou v teréne Jurkovič v rokoch 1917 – 1918 riadil aj opravu
vojenského posádkového kostola v bývalej rakúsko-uhorskej pevnosti Olomouc.230 Počas pobytu vo vojnovom Krakove mal zároveň viacero možností na
rozptýlenie. V meste boli realizované početné kultúrne podujatia, napríklad
koncerty vážnej hudby, výstavy obrazov, vystúpenia frontového divadla,231
kabaretné predstavenia v zábavnom podniku Veselá žaba (Wesoła żaba) atď.
Architekt sa dostal do opakovaného kontaktu s brannou mocou i v konštituovanej Československej republike (v hodnosti poručíka).232 Rozhodujúca pritom bola
jeho jedinečná projekčná skúsenosť zo západnej Haliče, no nezaujímavé neboli

225 ŽÁKAVEC, ref. 217, s. 183 – 184, 190.
226 ŽÁKAVEC, ref. 217, s. 186.
227 Zoznam padlých a zomrelých rakúsko-uhorských vojakov, ktorí sú v tomto cintoríne pochovaní, je archivovaný: ÖSA – KA Wien, f. Kriegsverluste, Kriegsgräber 1914 – 1918, šk. 212.
228 Zoznamy rakúsko-uhorských vojakov pochovaných v týchto cintorínoch sú evidované v spomínanom fonde ÖSA – KA Wien, Kriegsverluste, Kriegsgräber 1914 – 1918: Konieczna (šk. 212),
Krempna (šk. 212), Przysłup (šk. 213), Ożenna (šk. 213).
229 K problematike architektonickej realizácie týchto cintorínov bližšie pozri: BOŘUTOVÁ, ref. 209,
s. 160 – 193; Takisto: ŽÁKAVEC, ref. 217, s. 181 – 193.
230 ŽÁKAVEC, ref. 217, s. 192.
231 Napríklad v marci 1917 vystupovalo vo vojenskom kasíne v Krakove frontové divadlo s kusmi
Španielska muška, Vzkriesenie a Anatolovo svadobné ráno. Program bol doplnený aj estrádnou vložkou. Krakauer Zeitung, roč. 3, 1917, č. 63, s. 7.
232 Hodnosť poručíka československej armády je uvedená v dokumente z roku 1921. VÚA – VHA
Praha, Ministerstvo Národní Obrany, Všeob. voj. odb. ústř. insp. váleč. hrobů, Č. j. 387 337, f.
MNO Prez., šk. 155.
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ani ďalšie momenty. Napríklad, v čase, keď zastával funkciu vládneho komisára
pre zachovanie umeleckých pamiatok na Slovensku, sa zaoberal prípadom zničenia významného artefaktu umeleckého remesla na Bratislavskom hrade (ktorý
bol aj naďalej v držbe vojenskej správy).233 Konkrétne v marci 1920 Jurkovič
žiadal prešetriť prípad zničenia tamojšej cennej drevenej barokovej brány, ktorá
bola „...od vojáků rozštípána a spálena“.234
Aplikujúc skúsenosti s vytváraním vojnových pomníkov autor v medzivojnovom
období realizoval aj mohyly generála Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri
Dunaji (1923)235 a na Bradle (1928).236 Mohyla na Bradle zároveň predstavuje
jeho najväčšie a najvýznamnejšie dielo na území Československej republiky.237
Jej výstavbu finančne podporila aj československá armáda,238 pričom cestná
komunikácia k mohyle bola realizovaná nákladom Památníku odboja MNO
v Prahe.239 Správa tohto mimoriadneho umeleckého diela bola takisto v rukách
armády, napríklad vo februári 1937 bol objekty pridelený vojenskej správe budov
63, sídliacej v Štefánikových kasárňach v Piešťanoch.240
Z hľadiska svojej aktívnej vojenskej služby ale i po návrate do „civilu“ sa Jurkovič
dostal do kontaktu s opevnenými priestormi (Krakov, Olomouc, Bratislavský
hrad), z ktorých, prípadne v ktorých však riešil špecifické úlohy. Pamätníky
vôbec predstavujú po roku 1918 v jeho tvorbe veľkú tému. Vojenským i civilným
osobám, ktoré zahynuli počas výkonu vojenskej služby, resp. sa stali obeťami
vojen, venoval Jurkovič svoju pozornosť architekta aj v období druhej svetovej
vojny a takisto po nej.
233 K 22. aprílu 1937 boli v tzv. Zámockých kasárňach v Bratislave umiestnené: prápor I/23, cvičná
rádiostanica VII, sklady, remízy a garáže, v ktorých bolo ustajnených 10 koní ženijného pluku
6 (svetlometná rota), a 12 bytov pre vojenských a civilných gážistov vojenskej správy. VHA
Bratislava, Opis, Velitelství VII. sboru Bratislava, Čj. 115. 448 Dův. stav. 1937, f. ZVV Bratislava,
šk. 156.
234 VHA Bratislava, Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska,
Vládní komisariát pro zachování uměleckých památek na Slovensku, Předmět: Bratislava, Zámek, vrata u hl. vchodu. f. ZVV Bratislava 1920, šk. 77.
235 V dobovej tlači bolo miesto tragédie charakterizované nasledovne: „A tato rovinka, zdobená
mírnou krásou přírody, obklíčená v polokruhu drobným lesíkem, nevšímaná po věky a opuštěná, našla své posvěcení. Tam u polní cesty, vedoucí jejím středem, ležela rozdrcená hlava toho,
jenž myslil ve vojně na celé Slovensko.“ Lidové noviny, roč. 31, 1923, č. 257, s. 1. (ranné vydanie
novín z 25. mája 1923).
236 Bližšie pozri: JURKOVIČ, D.: Mohyla Dr. M. R. Štefánika na Bradle. Praha : Štátne nakladateľstvo
v Prahe, 1929.
237 BOŘUTOVÁ, ref. 209, s. 287.
238 VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, Rozkaz Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, roč.
6, 1923, č. 36, šk. 185.
239 ŽÁKAVEC, ref. 217, s. 192.
240 VHA Bratislava, Piešťany – mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle – přidělení k VSB 63, f. Stavební ředitelství VII (ďalej len StŘ VII), šk. 11, sign. 62 4/1 6.
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Liptovskí maliari vo „veľkej“ vojne
Peter Kern

Rovnako ako u niektorých ďalších výtvarníkov tak aj v prípade maliara, umeleckého reštaurátora a konzervátora Petra Júliusa Kerna patria hektické roky
prvej svetovej vojny (a čiastočne aj druhej) k pomerne málo známym v jeho
profesijnom i ľudskom živote. To isté sa týka aj jeho vzťahu k armáde ako
k inštitúcii, ktorý s tým úzko súvisel, a ktorý spomínané dve životné etapy
maliara vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňoval, alebo dokonca formoval.
Relevantnou skutočnosťou v tomto vzťahu, najmä vzhľadom na odvodovú
povinnosť, bola znížená zdravotná klasifikácia umelca. Prejavilo sa to napríklad
konkrétne už počas jeho dodatočného odvodu do rakúsko-uhorskej armády
v januári 1904. Vtedy sa vojenské (doplňovacie veliteľstvo 15. honvédskeho
pluku v Trenčíne) i civilné úrady (podžupan Liptovskej župy) zaoberali práve
otázkou revízie jeho zdravotného stavu.241
Vo vzťahu umelca a armády v nasledujúcom desaťročí nám predbežne nie sú
známe ďalšie relevantné okolnosti.
Vypuknutie „veľkej“ vojny v roku 1914 a všeobecná mobilizácia rakúsko-uhorskej
armády znamenali, že bol síce mobilizovaný aj jeho ročník narodenia (1881),
no umelca sa to vzhľadom na spomínané skutočnosti priamo nedotklo. Napriek
tomu, resp. práve preto sa v Kernovej tvorbe objavujú prvé vojenské, resp.
vojnové motívy už v tomto roku. Ide napríklad o kresbu Ranený vojak datovanú
5. novembra 1914.
Trvanie konfliktu a s tým súvisiaca personálna otázka dopĺňania armády umelca
zasiahli znovu v roku 1915. Na základe tzv. náhradnej prehliadky v Liptovskom
Mikuláši, ktorá sa uskutočnila 8. júna 1915, bol umelec uznaný schopným
aktívnej služby pri uhorskej vlastibrane (honvédstve). Mal slúžiť pri pechotnej

241 ŠA Bytča, Kern Péter Gyula utóállítása, f. Liptovská župa II, šk. 2099. V spise chýba relevantný
dokument popisujúci konkrétny zdravotný stav menovaného. Informácie poskytuje najmä jeden všeobecný dokument s odtlačkami pečatí oboch uvedených inštitúcií a rukou písanými
sprievodnými poznámkami.
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jednotke, pričom ako miesto jeho narukovania bola určená Spišská Nová Ves.242
Rozhodnutím z 24. júla 1915 bol však Kern spod povinnosti konať aktívnu
vojenskú službu paradoxne opäť oslobodený, a to na dobu neurčitú.243
Napriek tomuto dočasne pozitívnemu rozhodnutiu, ktoré predbežne odsúvalo aj
alternatívu prevelenia na front, maliara v Liptove stále obklopovala vojnová každodennosť. Niekoľko mesiacov v nasledujúcom roku 1916 pôsobil v Ružomberku,
v evidenčnej kancelárii pre ruských zajatcov.244 Títo muži sa stali neoddeliteľnou
súčasťou života vtedajšej spoločnosti a napríklad len vďaka ich prítomnosti sa
podarilo v okrese Ružomberok včas a v dostatočnej miere realizovať žatevné
práce v tomto roku (1916).245 Z obdobia pôsobenia v barakovom tábore246 pochádza niekoľko Kernových kresieb týchto mužov.247 Tým sa jeho tvorba tematicky
spája napríklad s obdobne zameranými dielami rakúskeho maliara Egona Schieleho248 alebo L. Mednyánszkeho. Kern i Schiele navyše zhodne dosiahli rovnaké
funkčné zaradenie – pozíciu jednoročného dobrovoľníka.
Rodný Liptov bol zas platformou, ktorá Kerna spájala s vojnovým maliarom
– príslušníkom Umeleckej skupiny Vojnového tlačového stanu – Alexandrom

242 VÚA – VHA Praha, Kmeňový list (Népfölkelési utalási lap) – Peter Július Kern (1881). V dokumente je uvedená aj výška menovaného – 169 centimetrov. Ako miesto trvalého pobytu je
uvedená Vrbica pri Liptovskom Mikuláši (v súčasnosti miestna časť).
243 VÚA – VHA Praha, Kmeňový list (Népfölkelési utalási lap) – Peter Július Kern (1881).
244 BODNÁROVÁ, J.: Život a dielo Petra Júliusa Kerna. Bratislava : Katedra vedy o výtvarnom umení, 1975, s. 14. Uvedená diplomová práca je archivovaná na Katedre dejín výtvarného umenia
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za pomoc pri prezenčnej výpožičke
tejto práce úprimne vďačím Mgr. Miroslavovi Hrdinovi, PhD.
245 ŠA Bytča, A rózsahegyi járás főszolgabirájától, f. Liptovská župa II, šk. 2321.
246 Napríklad vo februári 1916 mu bol adresovaný korešpondenčný lístok, v ktorom ako adresa
prijímateľa figurovali „baraky“ v Ružomberku. Archív výtvarného umenia Slovenskej národnej
galérie Bratislava, Korešpondenčný lístok Zdenka F. Houdka Petrovi J. Kernovi z 15. februára
1916, f. Peter Július Kern, sign. 13 A 59. K dejinám vojenskej nemocnice v Ružomberku v období prvej svetovej vojny bližšie pozri: HRUBOŇ, A. – HRUBOŇ, A.: Vojenská nemocnica v Ružomberku na historických pohľadniciach a fotografiách. Patizánska Ľupča : AntOn Solutions,
2017, s. 8 – 38. ISBN 978-80-972566-1-6.
247 BODNÁROVÁ, ref. 244, s. 14. Ide napríklad o kresbu uhľom a bielobou Štúdia hlavy ruského
kozáka, ktoré sa nachádza v zbierkach Slovenskej národnej galérie.
248	Egon Schiele (1890 – 1918), výtvarník. Ako jednoročný dobrovoľník pôsobil v novembri 1915
v strážnej rote III/93 vo vojenskom priestore Exelberg neďaleko Viedne. V tomto zaradení si
už 1. novembra 1915 podal žiadosť o prijatie do Umeleckej skupiny Vojnového tlačového
stanu (Kriegspressequartier). K 26. októbru 1916 bol evidovaný v domobraneckom strážnom
prápore II/39 s posádkou v obci Liesing (Viedeň). Ďalšie dokumenty k jeho vojenskej službe sú
archivované: ÖSA – KA Wien, Egon Schiele, f. AOK – KPQu, šk. 40.
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Kubínyim249 a takisto so Zoltánom Palugyayom. Vzťah Kern – Palugyay v tomto
období bol vzťahom učiteľ – žiak.
Rakúsko-uhorská armáda si na výtvarníka opäť „spomenula“ práve v roku 1916
a umelec sa už aktívnej vojenskej službe nevyhol. Jeho povolanie do služby
bolo vzrastajúcim príznakom úsilia rakúsko-uhorskej armády maximálne vyťažiť vojenské osoby so zníženou zdravotnou klasifikáciou, a to bez ohľadu na
uplatnenie týchto mužov v civilnom živote.250
Dňa 4. mája 1916 Kern narukoval s klasifikáciou „B“.251 Bol ako domobranec
(népfölkelő) zaradený do služby so zbraňou pri košickom 9. honvédskom pešom
pluku,252 ktorý mal kasárne pre jeden svoj prápor umiestnené v spomínanej
Spišskej Novej Vsi. Pri revízii zdravotného stavu 14. novembra 1916 bola Kernovi ponechaná uvedená klasifikácia domobranca „B“ s poznámkou, že je síce
schopný služby, ale bez zbrane.253
Dňa 1. augusta 1917 bol povýšený na desiatnika.254 Novou, jedinečnou ale
do istej miery aj nebezpečnou skúsenosťou bola preňho návšteva frontu
v Sedmohradsku.255
Ústredné mocnosti tu rumunskú armádu pomerne rýchlo porazili a prinútili na
ústup, pričom v rokoch 1916 – 1918 bol na tomto bojisku operačne nasadený aj
košický 9. honvédsky pluk. Viaceré Kernove maľby z februára a marca 1918256
sú tematicky viazané práve na toto bojisko. Dátum jeho návratu z rumunského
frontu predbežne nie je známy.

249 Alexander Kubínyi (1875 – 1949), výtvarník. Pôvodom z Liptova. V rakúsko-uhorskej armáde domobranec, jednoročný dobrovoľník. Príslušník Umeleckej skupiny Vojnového tlačového
stanu od 15. decembra 1915. Zúčastnil sa napríklad výstavy Isonzo, ktorá bola realizovaná
v roku 1917 v Berlíne. V roku 1918 evidovaný ako neschopný frontovej služby. Jednotlivé dokumenty o jeho pôsobení sú archivované: ÖSA – KA Wien, f. AOK – KPQu, šk. 42, šk. 45.
250 Bližšie pozri hlásenie riaditeľa Liečebného rekonvalescenčného ústavu v Bratislave z 18. septembra 1918, ktoré potvrdzuje tento trend: CHORVÁT, P. – ZAŤKOVÁ, J. – ČAPLOVIČ, M.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska. IV/1. Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko
v období prvej svetovej vojny 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2016, s. 245
– 246. ISBN 978-80-89523-39-9.
251 VÚA – VHA Praha, Kmeňový list (Anyakönyvi lap) – Peter Július Kern (1881).
252 VÚA – VHA Praha, Kmeňový list (Anyakönyvi lap) – Peter Július Kern (1881).
253 VÚA – VHA Praha, Kmeňový list (Anyakönyvi lap) – Peter Július Kern (1881).
254 VÚA – VHA Praha, Kmeňový list (Anyakönyvi lap) – Peter Július Kern (1881).
255 Bližšie pozri: BODNÁROVÁ, ref. 244, s. 13.
256 Viaceré tieto maľby sú umiestnené a katalogizované v Slovenskej národnej galérii. Ide napríklad o Dejisko ťažkých bojov ruských a nemeckých vojsk (19. februára 1918), Osamelý hrob
honvéda (6. marca 1918) alebo Ruská kaverna na rumunskom fronte.
58

INTER ARMA.indd 58

10/7/19 9:22 AM

21. marca 1918 bol maliarovi priznaný charakter tzv. jednoročného dobrovoľníka, ašpiranta,257 no hodnosť dôstojníka už nedosiahol.
Ohľadom tematického výberu vojenských osobností rakúsko-uhorskej armády
sa Kernova práca v jednom prípade prelína s dielom výtvarníka menom Kálmán
Tichy.258 Ide o pomerne špecifický prípad, keď aj Kern na základe fotografie
realizoval olejomaľbu padlého plukovníka Franza Hilla. Ten zahynul ešte na
začiatku prvej svetovej vojny počas bitky pri Komarówe 29. augusta 1914 (bol
zabitý črepinou delostreleckého granátu).259 Tento obraz a Kernova olejomaľba
ďalšieho veliteľa banskobystrického 16. honvédskeho pluku plukovníka Jánosa
Mestitza boli vystavené na výstave banskobystrických honvédov v roku 1918.260
Spomínaná výstava bola slávnostne otvorená v miestnostiach športového ihriska
v Banskej Bystrici 29. júna 1918. Autor na nej vystavil spomínané dva obrazy.
V úvode ku katalógu výstavy, vychádzajúcom na menej kvalitnom „vojnovom“
papieri, bolo uvedené: „Minulosť krvavej krútňavy štyroch vojnových rokov je
za nami, strašné dni štyroch vojnových rokov sa črtajú pred nami. Sú spojené
naším srdcom, našou dušou, každým naším nervom. Niekto spomína na vojnu
prostredníctvom syna, súrodenca, otca, príbuzného, niekto je s ňou zviazaný
svojím ďalším bytím, morálnym alebo materiálnym. Vojna otriasa srdcom
každého, bolí a páli, neviditeľne sa vznáša nad nami, hoc život vojny ďaleko
od tohto miesta, vzdialene vytvára svoju vlastnú históriu. Sme s ňou tak ako
so vzduchom, je medzi nami, dýchame ju, žijeme ňou, ale nevieme ju chytiť,
dotknúť sa jej, nevidíme ju.“261

257 VÚA – VHA Praha, Kmeňový list (Anyakönyvi lap) – Peter Július Kern (1881).
258 Kálmán Tichy (1888 – 1968), výtvarník. Umelecké aktivity tohto rožňavského výtvarníka sú
v období prvej svetovej vojny spojené s náhradným práporom 16. honvédskeho pešieho pluku v Banskej Bystrici. V rokoch 1917 – 1918 spolupracoval s tzv. historickým oddelením tejto
náhradnej jednotky. Na základe fotografií padlých realizoval ich maľby vrátane olejomaľby
plukovníka Franza Hilla. Okrem toho pripravil výtvarné námety využité na pohľadnice, návrhy
odznaku pluku, riešil výtvarnú stránku vojenských periodík a publikácií atď. Bližšie k jeho životu a výtvarnej tvorbe všeobecne pozri: ABELOVSKÝ, J. – BAJCUROVÁ, K.: Výtvarná moderna
Slovenska. Maliarstvo a sochárstvo 1890 – 1949. Bratislava : Peter Popelka, Slovart 1997, s.
140. ISBN 80-7145-188-6; Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). VI. zväzok. T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 66. ISBN 80-7090-111-X; K vojenským prácam:
A 16 – os honvéd, roč. 1, 1917, č. 1, s. 4; NAGY, R.: Véres emlékek. Északi harctér 1914 – 1915.
Besztercebánya : Havelka, b. r.; Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, A m. kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred hadikiállításának katalógusa. Beszterczebánya : Machold
1918, s. 8, inv. č. 6971.
259 Bližšie pozri: CHORVÁT, P.: Dôstojník rakúsko-uhorskej armády Franz Hill (1859 – 1914). In:
Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 4, s. 97 – 107. ISSN 1335-3314.
260 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, A m. kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred hadikiállításának katalógusa. Beszterczebánya : Machold, 1918, s. 8, inv. č. 6971.
261 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, A m. kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred hadikiállításának katalógusa. Beszterczebánya : Machold, 1918, s. 8, inv. č. 6971.
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Táto výstava bola okrem Banskej Bystrice neskôr inštalovaná aj v ďalších dvoch
mestách doplňovacieho okresu pluku: v Balašských Ďarmotách (Balassagyarmat)
a v Rimavskej Sobote.262 Výtvarné diela rôznych autorov a rôznej umeleckej
úrovne tu pritom neboli jedinými vystavenými predmetmi. Okrem nich tu boli
prezentované aj ukoristené zbrane, výstroj, ďalší vojenský, resp. „civilný“ materiál, vlastný i cudzí, ale majúci súvis s prebiehajúcim vojnovým konfliktom.
Špecifickú skupinu týchto predmetov tvorili práce vojakov z vojenského materiálu (popolníky, vázy, zapaľovače, ťažidlá na listy a iné predmety vyrobené
z delostreleckých nábojníc alebo súčiastok zbraní).263 Je evidentné, že v závere
prvej svetovej vojny bol aj týmto podujatím v Banskej Bystrici položený dôraz
na odriekanie, výdrž a obete v rámci civilného sektoru. Ďalším cieľom bolo
prezentovanie jednoty rakúsko-uhorskej armády a tunajšej mestskej maďarskej
spoločnosti. Táto výstava pre jej percipientov znamenala aj špecifický, veľmi
konkrétny druh duchovnej stravy, a to v čase, keď prídel tej reálnej na fronte
i v zázemí bol už limitovaný. Toto podujatie, rovnako ako aj výstava výtvarníka
maďarského pôvodu Gejzu Angyala sprístupnená v Banskej Bystrici začiatkom
augusta 1918,264 navyše prebehlo len v relatívne krátkom období pred kolapsom
rakúsko-uhorskej armády v zázemí i na fronte. Ten úzko súvisel s rozpadom
podunajskej monarchie ako štátu.
Po konštituovaní československej armády bol Peter Július Kern v hodnosti
čatára, vzhľadom na spomínanú zníženú zdravotnú klasifikáciu, považovaný
za neodvedeného. 15. decembra 1920 bol preto z československej brannej moci
prepustený.265
Do kontaktu s armádou sa Peter Július Kern dostal aj v období druhej svetovej
vojny, a to ako reštaurátor. V rokoch 1942 – 1944 realizoval reštaurátorské
a konzervačné práce v Katedrále svätého Jána Krstiteľa – univerzitnom kostole
patriacom do komplexu tzv. Vojenskej invalidovne v Trnave.266 Okrem neho tu

262 Bližšie pozri: CHORVÁT, P.: Banskobystrický 16. vlastibranecký peší pluk v rokoch prvej svetovej vojny – vzťah pluku k doplňovaciemu okresu a nebojové aktivity útvaru. In: Vojenská
história, roč. 7, 2003, č. 3, s. 81. ISSN 1335-3314.
263 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, A m. kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred hadikiállításának katalógusa. Beszterczebánya : Machold, 1918, s. 16 – 26, inv. č. 6971.
264 Bližšie pozri: Figyelő, roč. 13, 1918, č. 31 (593), s. 1.
265 VÚA – VHA Praha, Kmeňový list (Anyakönyvi lap) – Peter Július Kern (1881).
266 BODNÁROVÁ, ref. 244, s. 76.
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v roku 1942 reštauroval sochy aj akademický sochár Ján Hučko.267 Napríklad
v júli 1943 Kern realizoval nasledovné práce: „...oprava freskovej maľby na
klenbe, opravu štukovej výzdoby, tónovanie v lunetách u okien a u čelnej steny
za oltárom, oprava konzervácie hlavného oltáru, vrchná časť.“268 Reštauračné
a konzervačné práce prebiehali v Invalidovni aj v roku 1944 a ich realizáciu
prerušilo vypuknutie Slovenského národného povstania. K dispozícii je napríklad archívny dokument z 5. septembra 1944, v ktorom je údaj o poukázaní
finančnej odmeny za realizované práce. Ide o spis administrovaný v Kremnici,
ktorá sa v sledovanom období nachádzala už na povstaleckom území. Otázne je,
či k tejto transakcii následne aj došlo.269
Peter Július Kern je príkladom talentovaného výtvarného umelca, ktorý bol
takisto využitý dobovou propagandou. K problematike autorovej tvorby s dôrazom na portrétovanie vojenských osobností je treba konštatovať, že sa v nej
naplno odzrkadlil aj konkrétny režim. O špecifikách, kontroverziách a úskaliach
takýchto diel ako odrazu vojensky i politicky komplikovaného 20. storočia svedčia
najmä dva portréty. Olejomaľba spomenutého plukovníka Franza Hilla je portrétom vojaka habsburskej monarchie, ktorý väčšinu svojho života prežil v 19.
storočí a stal sa obeťou prvej svetovej vojny v roku 1914. Protipólom tohto diela
je Kernov portrét politika, ktorý sa síce takisto zúčastnil prvej svetovej vojny,
no neskôr sa stal druhým komunistickým prezidentom ČSR a zároveň najvyšším
veliteľom československej armády – ide o obraz Antonína Zápotockého z roku
1953.270 V oboch prípadoch pritom išlo o určitú „daň“ za talent. V období prvej
svetovej vojny si tým navyše umelec pomáhal uchovávať relatívnu nezávislosť
v pomeroch, ktoré boli anomálne a periodicky atakujúce ľudskú osobnosť.

267 VHA Bratislava, f. Vojenská správa – Stavebníctvo (ďalej len VSS), šk. Varia, 216. Ide o fyzicky
neúplný zoznam firiem a osôb, ktoré realizovali rôzne práce pre slovenskú armádu. Peter
Július Kern a Ján Hučko sú v zozname uvedení menovite aj s údajmi o preinvestovaných financiách za rok 1942.
	Ján Hučko (1910 – 1973), výtvarník. V júli až októbri 1933 absolvoval základný vojenský výcvik
pri československom delostreleckom pluku 54 v Opave. V marci až júni 1939 bol frekventantom školy pre dôstojníkov delostrelectva v zálohe v Žiline. Od 15. júla – 24. augusta 1940
frekventant ďalšieho kurzu pre záložných dôstojníkov v Pezinku. Tu vytvoril bustu veliteľa
kurzu. V júni a júli 1941 povolaný na vojenské cvičenie v trvaní 21 dní. V júli až novembri 1944
povolaný do mimoriadnej činnej služby ako veliteľ CPO v Trnave. VA – CR Trnava, Kmeňový
list – Ján Hučko (1910); K vytvoreniu busty pre veliteľa vojenského kurzu v Pezinku pozri: Slovenské vojsko, roč. 1, 1940, č. 20, s. 337; Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku
1990). II. zväzok. E – J. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 426 – 427.
268 VHA Bratislava, Vojenský stavebný dozor, Trnava – Invalidovňa, čís.: 84/1943, Vec: Trnava –
Invalidovňa – postup práce na stavbe – hlásenie, f. VSS, šk. 173.
269 VHA Bratislava, Trnava – Invalidovňa – reštaurátorské a konzervačné práce kostola – 8. splátka
fy Peter Július Kern v Liptovskom Svätom Mikuláši, f. VSS, šk. 214.
270 BODNÁROVÁ, ref. 244, s. 36.
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Zoltán Palugyay

Vypuknutie „veľkej“ vojny v júli 1914 zastihlo študenta so šľachtickými koreňmi
Zoltána Palugyaya271 počas prázdnin pred nástupom do šiestej triedy maďarského štátneho vyššieho reálneho gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Školský rok
1914 – 1915 sa tak na tomto ústave, ktorý bol oporou maďarizácie v regióne
Liptova, začal už po vypuknutí vojnového konfliktu – „v rachote pušiek a dunení
diel“.272 Na základe mobilizačnej vyhlášky museli nastúpiť činnú vojenskú službu
viacerí pedagógovia, resp. zamestnanci tejto školy a neskôr aj študenti.273
Ako žiak uvedeného ročníka stvárnil mladý Zoltán Palugyay menšiu rolu v dobročinnom študentskom divadelnom predstavení, ktoré sa v Liptovskom Mikuláši
uskutočnilo 6. marca 1915.274 Podobne vystupoval aj v ďalšom charitatívnom
divadelnom predstavení o rok neskôr, v siedmom ročníku štúdia (1. apríla
1916).275
Zo zachovaných ročeniek gymnázia vyplýva, že Zoltán Palugyay bol študentom
s veľmi dobrým prospechom.276 Okrem divadla javil záujem aj o šport, napríklad
o šerm.

271 K problematike Palugyayovho pôvodu, napríklad aj s opisom rodinného erbu, identifikáciou väzieb na rodinu známych dobových producentov vína v Prešporku (Bratislave) atď. bližšie pozri: SZLUHA, M.: Liptó vármegye nemes családjai. Budapest : Heraldika Kiadó, 2000, s.
495 – 514. ISBN 9789638564528.
272 Liptó, roč. 23, 1915, č. 30, s. 3.
273 Napríklad 21. marca 1915 padol pedagóg tohto ústavu József Botka. Bližšie pozri: A liptószentmiklósi magyar királyi állami főgimnázium harmadik évi értesítője. Az 1914 – 15. iskolai
évről. Liptószentmiklós : b. v., 1915, s. I – III. V dobovej tlači sa ďalej spomína aj bývalý študent
VI. ročníka gymnázia A. R., ktorý v polovici marca 1915 na fronte utrpel zranenie hlavy. Liptó,
roč. 23, 1915, č. 31, s. 2.
274	Liptó, roč. 23, 1915, č. 11, s. 2.
275 Bližšie pozri: A liptószentmiklósi magyar királyi állami főgimnázium negyedik évi értesítője. Az
1915 – 16. iskolai évről. Liptószentmiklós : b. v, b. r., s. 24.
276 Napríklad v poslednom (siedmom) ročníku bol Palugyay zo štrnástich predmetov v štyroch
prípadoch hodnotený známkou 2. Zvyšné predmety sú hodnotené známkou 1. Bližšie pozri:
A liptószentmiklósi magyar királyi állami főgimnázium negyedik évi értesítője, ref. 275, s. 60.
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Po úspešnom, no skrátenom absolvovaní gymnaziálnych štúdií 24. júna 1916277
bol abiturient už 29. júna 1916 odvedený do rakúsko-uhorskej armády a zaradený ku košickému pešiemu pluku 34 spoločnej rakúsko-uhorskej armády.278
Bola to vojenská jednotka, ktorá sa mohla „pochváliť“ pomerne dlhou tradíciou,
keďže v rakúskej armáde vznikla už v roku 1734.279 V relatívne krátkom čase
po odvode Palugyay nastúpil aktívnu službu pri náhradnej jednotke pluku, bol
mu priznaný charakter jednoročného dobrovoľníka, absolvoval základný výcvik
a začal štúdium na škole pre dôstojníkov pechoty v zálohe. Po jej úspešnom
ukončení bol počínajúc 1. februárom 1918 menovaný poručíkom v zálohe pri
uvedenom pešom pluku.280
Po predchádzajúcich úlohách, ktorými bola táto poľná jednotka na fronte poverovaná, boli jej jednotlivé transporty (bez práporu II/34) v priebehu 16. – 19.
marca 1918 postupne „vyvagónované“ v Tridente, v blízkosti talianskeho frontu.281 Do 3. apríla tohto roku prebiehali pešie a vlakové presuny poľného pluku
k frontu v priestore horského masívu Monte Asolone. Počas tohto pomerne
krátkeho časového úseku „Viliamovi vojaci“ („Vilmos bakák“) zároveň dostali
horský výstroj a zoznamovali sa s tunajším špecifickým prostredím, napríklad aj
formou horolezeckých výcvikov. Večer 3. apríla 1918 začali jednotky košického
pluku postupne striedať vyčerpané pešie pluky 8 a 49 v obranných postaveniach
na spomínanom horstve Monte Asolone.282 Tu bol pluk operačne nasadený do
22. apríla 1918, keď bol stiahnutý na odpočinok. Od 14. mája 1918 do polovice
augusta 1918 bola jednotka opätovne operačne nasadená v údolí rieky Brenta,
medzi Monte Asolone a Sasso Rosso. Napokon, záverečná fáza operačného pôsobenia tohto pluku na talianskom fronte je v období od 27. septembra 1918 do
28. októbra 1918 spätá s regiónom horskej planiny Asiago.

277 Palugyay štúdiá ukončil predčasne už v siedmom ročníku, keďže sa naňho vzťahovalo nariadenie uhorského ministra školstva a náboženstva, pričom dosiahol odvodový vek. A liptószentmiklósi magyar királyi állami főgimnázium negyedik évi értesítője, ref. 275, s. 30.
278 ŠA Bytča, Slúžnovský úrad v Lipt. Sv. Mikuláši, Čís. jedn. 5658/1921, f. Liptovská župa II, šk.
2521.
279 Bližšie k dejinám pluku pozri: A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története 1734 – 1918.
Budapest : Patria, 1937. Takisto: Hadak útja : a cs. és kir. 34. gyalogezred 173 éves története.
Kassa : Vitéz, 1906.
280	Ranglisten des Kaiserlichen und Königlichen Heeres 1918. Wien : K. K. Hof – und Staatsdruckerei 1918, s. 390. Meno Zoltána Palugyaya sa objavuje aj v spomínanej publikácii o dejinách
tejto jednotky v zozname záložných dôstojníkov (poručíkov). Bližšie pozri: A cs. és kir. 34.
magyar gyalogezred története 1734 – 1918, ref. 279, s. 298.
281 A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története 1734 – 1918, ref. 279, s. 174. Početný stav pluku
v sledovanom období bol 124 dôstojníkov a 2660 mužov.
282	Tieto pozície boli plukom postupne obsadené do rána 5. apríla 1918. A cs. és kir. 34. magyar
gyalogezred története 1734 – 1918, ref. 279, s. 176.
63

INTER ARMA.indd 63

10/7/19 9:22 AM

Kvôli predbežnej absencii archívnych materiálov je pomerne komplikované
rekonštruovať presný pohyb a aktivity poručíka Zoltána Palugyaya na talianskom fronte. Napriek tomu je evidentné, že jeho osobnosť nielen záložného
dôstojníka, ale aj rodiaceho sa umelca sa dostávala do kontaktu s hlavnými
i sprievodnými znakmi vojnového konfliktu v tomto regióne. Počas nasadenia
na „pozícii“ mal poručík Palugyay možnosť pozorovať relevantný úsek frontu
zvrásnený vybudovanými poľnými opevneniami, kavernami a protipechotnými
prekážkami. Nočnú oblohu pretínali lúče svetlometov, na vojnovom nebi prebiehali súboje lietadiel; guľometná, delostrelecká, mínometná, ba dokonca plynová
paľba podporovala útoky peších jednotiek atď.
Otázna, nateraz bez opory relevantných archívnych dokumentov, zostáva ďalej
aj Palugyayova výtvarná tvorba v období nasadenia na talianskom fronte.
Z literatúry (napríklad z práce o dejinách pluku) je pritom evidentné, že v rámci
jednotky boli viacerí jej príslušníci majúci vzťah k výtvarnému umeniu propagandisticky „vyťažení“.
Málo známe ďalej zostávajú v živote tohto záložného poručíka aj udalosti
z konca roka 1918 po návrate z frontu už na územie konštituovanej Československej republiky. Peší pluk 34, resp. jeho zvyšky dosiahli Košice 13. novembra
1918 a vplyvom politických udalostí sa začal ich postupný rozklad.283 Množstvo
mimoriadnych udalostí súvisiacich so zmenou režimu a absenciou akejkoľvek
brachiálnej moci sa v období od novembra 1918 do konca roka 1919 odohralo aj
v Palugyayovom rodnom regióne Liptova.284
Dňa 2. októbra 1919 si Zoltán Palugyay v Liptovskom Mikuláši podal žiadosť
o vystavenie cestovného pasu do Budapešti. Ako dôvod cesty je v dokumente
skomolene uvedené „úmelecke študirované“.285 Pri administrácii žiadosti ako

283 A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története 1734 – 1918, ref. 279, s. 193.
284 Napríklad o vykradnutí vojenského nemocničného zariadenia v Ružomberku v druhej polovici
novembra 1918 bola v roku 1920 vytvorená správa, v ktorej sa okrem iného konštatuje, že
„ústav byl v pravém slova smyslu domorodým obyvatelstvem vydrancován.“ VHA Bratislava,
Velitelství čs. záložní nemocnice v Ružomberku, čís. jed. 4296, Denník záložní nemocnice v Ružomberku, f. Záložné nemocnice Prešov, Ružomberok, Trnava 1920, šk. 1; V inom prípade liptovský župan v sťažnosti z 26. marca 1919 upozorňoval, že vojaci železničnej stráže na stanici
Važec lovia ryby „...a to puškou a zvlášť ručnými granátmi...“. VHA Bratislava, Župan liptovský,
Číslo 661/1919 preds., f. ZVV Bratislava 1919, šk. 3.
285 ŠA Bytča, Zoltán Palugyay – prosba o cestovný pas, f. Liptovská župa II, šk. 2539. Pri charakteristike fyzických vlastností je uvedené: „postava stredná; vlasy tmavje; ústa riadne; nos riadni;
oči sivje; obličaj podlhuvastí“.
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jediný problém zo strany slúžnovského úradu vystupoval moment, že umelec
je „v ročníku vojopovinných“.286 Následným odchodom zo Slovenska Palugyay
vstupoval do labyrintu vojenských spravodajských služieb.
Boli to vrchy, ktoré stáli za tragickou smrťou maliara v roku 1935.287 Vrchy,
ktoré poznal ako civilista a aj ako záložný dôstojník.

286 ŠA Bytča, Zoltán Palugyay – prosba o cestovný pas, f. Liptovská župa II, šk. 2539.
287 V Bratislave v dňoch 25. apríla – 5. mája 1937 prebiehala 14. členská výstava Združenia slovenských umelcov spojená s prezentáciou diela tragicky zosnulého maliara. Na podujatie konané
v priestoroch vtedajšieho Zemedelského múzea (v súčasnosti Slovenské národné múzeum)
boli pozvaní aj vojaci bratislavskej posádky. VHA Bratislava, f. Deputace na civ. kult. podniky,
f. ZVV Bratislava, šk. 160, sign. 45 8/1.
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V československých légiách v Rusku
Ján Jesenský

Pozoruhodný, jedinečný život Janka Jesenského – martinského rodáka so šľachtickými koreňmi288 – v sebe zahŕňa viaceré oblasti, do ktorých aktívne zasiahol
a v ktorých zanechal nezmazateľnú stopu (realistická poézia a próza, verejná
správa, politika, právo atď.). Výraznou a zaujímavou tak dodnes zostáva i jeho
vojenská kariéra. Tá sa vplyvom vojensko-politických zmien i osobnej účasti na
národno-emancipačnom zápase vyvíjala, počínajúc službou v rakúsko-uhorskej
armáde, cez účasť na revolučnom boji československého zahraničného vojska
(légií) v Rusku289 až po triumfálny návrat do oslobodenej vlasti – Československej republiky.
Dňa 15. marca 1895 bol študent práva Ján Jesenský odvedený do rakúsko-uhorskej armády. 1. októbra toho istého roku (1895) bol zaradený k pešiemu pluku 72
„David“ spoločnej rakúsko-uhorskej armády, pričom mu bol priznaný charakter
jednoročného dobrovoľníka.290 Kvôli štúdiám však ako jednoročný dobrovoľník
narukoval až po niekoľkoročnom odklade – 1. októbra 1898. Vyplývajúc z výhody svojho funkčného zaradenia v armáde si zvolil „kráľovnú zbraní“ – pechotu.
Na výkon povinnej prezenčnej služby nastúpil k spomínanému pešiemu pluku
72 v Prešporku (Bratislave). Ešte koncom toho istého mesiaca však bol, na
svoje veľké sklamanie, prevelený k pešiemu pluku 48 spoločnej armády v meste
Sopron. V kasárňach tohto mesta na západe vtedajšieho Uhorska strávil aj svoje
prvé vojenské Vianoce: „Celkom som bol prichystaný, že pôjdem domov, čo
len na deň. Ale vojak mieni, kapitán mení. Takéhoto Ježiška len raz má človek
v živote, ak je vojakom pri 48. regimente tu. Šťastlivé sviatky!“ – napísal svojej
matke.291

288 K šľachtickým koreňom Janka Jesenského pozri: KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok. V.
kötet. Hé – Kezy. Budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1913, s. 272.
289 Bližšie pozri: ČAPLOVIČ, M.: Janko Jesenský ako legionár. In: Vojenská história, roč. 5, 2001, č.
2, s. 107 – 110. ISSN 1335-3314.
290 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874). Za poskytnutie
kópie tohto dokumentu vďačím plk. Mgr. Miloslavovi Čaplovičovi, PhD.
291 Bližšie pozri list Janka Jesenského matke Adele Jesenskej. In: Listy Janka Jesenského. 1. 1890 –
1918. Martin : Matica slovenská, 1989, s. 24.
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13. septembra 1899, teda v závere svojej vojenčiny, bol Jesenský prevelený späť
do Bratislavy. Tu sa pripravoval na skúšky dôstojníka pechoty v zálohe. Z príčin, ktoré predbežne nie sú celkom známe, Jesenský pri spomínaných skúškach
(ktoré, ako uviedol v korešpondencii, začali 18. septembra 1899) buď nevyhovel,
alebo sa ich vôbec nezúčastnil. Aj on je tak živým dôkazom mnohotvárnosti
problému inštitútu jednoročného dobrovoľníka v rakúsko-uhorskej armáde.292
Po prepustení do pomeru mimo činnej služby (30. septembra 1899) Jesenský
pôsobil ako advokátsky koncipient a neskôr samostatný advokát. Zároveň sa
naďalej aktívne venoval písaniu poézie a prózy. Z hľadiska poetickej tvorby
treba osobitne vyzdvihnúť najmä jeho básnickú zbierku Verše z roku 1905,
ktorá je vôbec prvou symbolistickou zbierkou v slovenskej literatúre.293 V rokoch
po návrate z vojenčiny zároveň absolvoval pri „svojom“ pluku niekoľko cvičení
v zbrani, pričom k 31. decembru 1910 bol vzhľadom na svoj vek preložený do
stavu uhorskej domobrany (népfelkelés).294
Po vypuknutí prvej svetovej vojny a vyhlásení všeobecnej mobilizácie rakúsko-uhorskej armády Jesenský narukoval 5. augusta 1914 k 15. domobraneckému
pluku (népfelkelés) v Trenčíne.295 Z príčin, ktoré, opäť, nateraz, nie sú celkom
zrejmé, však bol už o niekoľko dní zadržaný a poslaný do väznice IV. honvédskej oblasti v Prešporku (Bratislave). Po necelých dvoch týždňoch strávených
vo väzení však bol vďaka intervencii príbuzného svojej manželky prepustený
a odoslaný späť do Trenčína k náhradnému práporu spomínaného pešieho
pluku. Radostnú novinu okamžite zvestoval manželke.296 Napriek tomu bolo
voči Jesenskému ako „panslávovi“ zasiate „semeno nedôvery“, ktoré v rovnošate
rakúsko-uhorského vojaka vnímal aj neskôr.297
Nasledovali mesiace služby v zázemí Trenčianskej župy, ktoré strávil ako
domobranec – poddôstojník. V sledovanom období nad ním opakovane visela alternatíva odvelenia na front ako povestný Damoklov meč. Mimoriadne
zaujímavá, plodná korešpondencia z tohto obdobia, reprezentovaná niekedy
aj dvoma-troma listami za deň, nám umožňuje urobiť si obraz o jeho živote
vojaka (výcvik, dozorná a strážna služba, voľný čas atď.). V druhej polovici

292 Bližšie pozri: DANGL, V.: Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : Veda,
2006, s. 30 – 31. ISBN 978-80-224-0919-3.
293	JESENSKÝ, J.: Verše J. Jesenského. Liptovský Svätý Mikuláš : Klimeš a Pivko, 1905.
294 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
295 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
296	Listy Janka Jesenského. 1. 1890 – 1918, ref. 291, s. 249.
297	Listy Janka Jesenského. 1. 1890 – 1918, ref. 291, s. 299, 365.
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januára 1915 začal pôsobiť v strážnej službe v trenčianskej pozorovacej stanici,
v ktorej boli umiestnení vojaci nakazení infekčnými chorobami. 9. marca 1915
bol prevelený do obdobného zdravotníckeho zariadenia v Žiline. 8. apríla sa
Jesenského ďalším vojenským pôsobiskom stal Veszprém (31. domobranecký
peší pluk).298 Tu sa jeho niekoľkomesačné očakávanie naplnilo, s pochodovou
jednotkou tohto pluku odišiel vlakovým transportom 3. júna 1915 na ruský front
do Haliče.299 Stalo sa tak v čase úspešných ofenzív nemeckej a rakúsko-uhorskej
armády po prielome pri spomínanej obci Gorlice. V liste z 29. júna 1915, ktorý
manželke napísal v ražnom poli, spomínal, že sa predtým zúčastnil boja, videl
horiace dediny a stopy ruského ústupu.300 Nasledujúceho dňa – 30. júna 1915 –
sa v lokalite Turobin, niekoľko kilometrov juhovýchodne od Kraśniku, dostal do
ruského zajatia.301 Jeho poslednou hodnosťou dosiahnutou v rakúsko-uhorskej
armáde bola hodnosť šikovateľa.302
V ťažkom položení vojnového zajatca, v ktorom zakúsil i chorobu (týfus),
mu bola opäť veľkou oporou jeho manželka. Písala mu listy, posielala balíky
a finančné prostriedky do viacerých táborov vrátane Sibíri. Toto ťažké obdobie
trvalo viac ako rok.303 Štatút vojnového zajatca mu istý čas zostal aj po tom, čo
sa v Kyjeve v poslednej dekáde mája 1916 prihlásil k spolupráci so Zväzom československých spolkov na Rusi.304 Už 27. augusta 1916 bol evidovaný v redakcii
Správy zväzu v Kyjeve.305
Dňa 6. septembra 1916 ho jeho priateľ a vtedy takisto ruský zajatec Jozef
Gregor-Tajovský informoval o jeho novej pracovnej náplni, a síce novinárčine.306
Bolo naplánované vydávať periodikum Slovenské hlasy, predbežne ako prílohu

298 V publikovanom vestníku československého MNO v Prahe z roku 1922 je ako kmeňové teleso
J. Jesenského v bývalej rakúsko-uhorskej armáde uvedený nielen 72. peší pluk, ale aj 13. honvédsky peší pluk. 13. domobranecký peší pluk bol organizačne spätý so spomínaným honvédskym plukom. VHA Bratislava, Osobní věstník čs. Ministerstva národní obrany, roč. 5, 1922, č.
15, s. 135.
299	Listy Janka Jesenského. 1. 1890 – 1918, ref. 291, s. 387.
300	Listy Janka Jesenského. 1. 1890 – 1918, ref. 291, s. 395 – 396.
301 ČAPLOVIČ, ref. 289, s. 108.
302 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
303 Bližšie pozri: JESENSKÝ, J.: Cestou k slobode (Úryvky z denníka 1914 – 1918). Martin : Matica
slovenská, 1933, s. 41 – 82.
304 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
305 VÚA – VHA Praha, Zajatecký odbor Svazu československých spolků na Rusi, f. Odbočka Československé národné rady v Rusku (ďalej len OČSNR v Rusku), Presidium, šk. 3.
306 Bližšie pozri: Sborník rozpomienok ruských legionárov Slovákov. Praha : Štátne nakladateľstvo, 1933, s. 65.
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časopisu Čechoslovan. Tieto noviny sa neskôr stali reprezentatívnym slovenským
periodikom československého odboja v Rusku.307
Od tohto momentu si Jesenský zastal do radov odboja a prakticky okamžite bol
na tomto poli aktívny i politicky. Necelé dva mesiace po tzv. kyjevskom zápise
sa stal signatárom memoranda Náš cieľ, ktoré 19. októbra 1916, opäť v Kyjeve,
podpísali ôsmi reprezentanti slovenskej politickej reprezentácie v Rusku.308 Nie je
bez zaujímavosti, že v rusky písaných dokumentoch z tohto obdobia vystupuje
aj ako Ivan Ivanovič Jesenskij.309
Po februárovej revolúcii sa naplno otvorili možnosti rozmachu československého
zahraničného vojska v Rusku. V týchto intenciách sa v máji 1917 Jesenský
zúčastnil ako delegát tretieho Československého národného zjazdu v spomínanom meste.310 Na ňom bola vytvorená Odbočka Československej národnej rady
v Rusku, pričom Jesenský bol zvolený za jej člena.311
V júli 1917 bol Jesenský presunutý do Petrohradu, kam sa už v máji presťahovala redakcia Slovenských hlasov (ako samostatného týždenníka). Mesto samotné
pripadalo Jesenskému síce veľké, ale fádne, pričom v spomienkach nostalgicky
vyzdvihoval Kyjev.312
Koncom septembra 1917 sa zároveň naplno ukázalo, že pri limitovanom množstve slovenských redaktorov je Jesenského práca ťažko zastupiteľná.313 Dokonca
v októbri tohto roku bol (po odchode Gregora-Tajovského k náborovej komisii)
načas jediným redaktorom tohto periodika.314 Toto konštatovanie úzko súvisí aj
s nedostatkom legionárskych dôstojníkov – Slovákov, na čo bolo v dokumentoch
upozorňované aj neskôr.315

307 ČAPLOVIČ, ref. 289, s. 108.
308 Bližšie pozri: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. I. Bratislava : Národné literárne centrum, 1998, s. 451 – 452. ISBN 80-88878-43-8.
309 VÚA – VHA Praha, č. 124, f. OČSNR v Rusku, Presidium, šk. 3.
310 VÚA – VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. 76.
311 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
312	Listy Janka Jesenského. 1. 1890 – 1918, ref. 291, s. 408, 411.
313 VÚA – VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Presidium, šk. 5, sign. 2087, 2088.
314 VÚA – VHA Praha, Petrohrad 23. októbra 1917, Milý Vlado..., f. OČSNR v Rusku, Slovenský
odbor, šk. 77.
315 VÚA – VHA Praha, OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, Sek. 19/IX 1918, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. 75. Dokonca ešte 9. decembra 1918 bolo správcom Slovenského odboru
OČSNR konštatované: „Dôstojnícky zostav Slovákov je príliš malý (3284 vojakov a 13 dôstojníkov) a Slováci si zo všetkých strán žiadajú Slovákov dôstojníkov.“ VÚA – VHA Praha, OČSNR
v Rusku, Slovenský odbor, Čís. 9722 a, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. 76.
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V Petrohrade Jesenského zastihlo vypuknutie udalosti, ktorá výrazne poznamenala dejiny 20. storočia – boľševickej revolúcie. Ako Jesenský správne odhadoval,
znamenalo to preňho ďalší presun a nové životné skúsenosti.316 Koncom novembra 1917 sa zo svojho ďalšieho pôsobiska (Moskva) presunul späť do Kyjeva.317
V tejto etape revolúcie si boľševické orgány československých legionárov nevšímali, čo bolo predbežne výhodné pre obe strany.318 Československé légie zároveň
vtedy zaujímali prísnu neutralitu k obom stranám občianskej vojny v Rusku.319
Dňa 29. decembra 1917 bol Jesenský v hodnosti strelca zapísaný do zoznamu 7. československého streleckého pluku „Tatranského“,320 ktorý bol v zime
1917 – 1918 naďalej dislokovaný v Brzezanoch (Berežani).321 Na margo tejto
vojenskej jednotky československých légií v Rusku možno uviesť, že v nej slúžilo
aj niekoľko budúcich československých generálov (Rudolf Viest, Pavel Kuna,
Branislav Vladimír Manica), jeden budúci slovenský generál (Ferdinand Čatloš)
a viaceré ďalšie významné osobnosti dejín Slovenska. Personálne zastúpenie
Slovákov v tomto pluku pri jeho budovaní bolo vyjadrené pomerom 1 : 2 v ich
prospech.322 Napriek tomu je treba spomenúť, že Jesenského príslušnosť k tejto
jednotke bola viac-menej formálna, keďže v rovnaký deň bol pracovne odoslaný
k spomínanej Odbočke Československej národnej rady v Rusku. Z dôvodu svojej
neprítomnosti preto bol už 27. februára 1918 vymazaný z jej evidencie.323
V Kyjeve sa 31. januára 1918 v Hoteli de France zúčastnil porady Odbočky, na
ktorej bol prítomný aj Tomáš Garrique Masaryk.324
V marci 1918 manželku informoval o svojom pôsobení v Moskve, kam sa presunul z Kyjeva práve koncom februára. Opäť to bolo preňho len prechodné
pôsobisko, na čo mali vplyv revolučné udalosti, situácia na fronte, podpísanie

316	Listy Janka Jesenského. 1. 1890 – 1918, ref. 291, s. 415.
317 VÚA – VHA Praha, Moskva 28. XI. 1917, Sekretariátu OČSNR v Petrohrade, f. OČSNR v Rusku,
šk. 6.
318 VÚA – VHA Praha, Pán Jaromír Špaček, Člen Odbočky ČSN Rady v Armavire, f. OČSNR v Rusku,
šk. 6.
319 VÚA – VHA Praha, č. 2821, f. OČSNR v Rusku, šk. 6.
320 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
321 K dejinám pluku bližšie pozri: IVIČIČ, V.: 7. „Tatranský“ peší pluk (jeho stručné dejiny). Nitra :
Nákladom vlastným, 1932.
322 PICHLÍK, K. – KLÍPA, B. – ZABLOUDILOVÁ, J.: Českoslovenští legionáři (1914 – 1920). Praha :
Mladá fronta, 1996, s. 114. ISBN 80-204-0580-1.
323 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
324 VÚA – VHA Praha, Zápis druhé informativní schůze členů OČSNR, dlících v Kyjevě, konané dne
31. ledna 1918 v Kyjevě, hotel de France, komn. 5, f. OČSNR v Rusku, šk. 23.
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mieru v Breste-Litovskom a fakt prebiehajúcej občianskej vojny v sovietskom
Rusku. 15. marca 1918 preto bolo na schôdzke prezídia Odbočky, ktorá sa
konala v Moskve na ulici Boľšaja Presňa 7, rozhodnuté o odchode jej členov na
východ. Jesenský bol určený do Omska.325
Jesenský sa tak s ďalšími predstaviteľmi Odbočky a československými legionármi vôbec zúčastnil anabázy legionárskeho zboru. Tá sa začala evakuáciou
jeho jednotiek z Ukrajiny, pokračovala bojovým vystúpením proti sovietskej
Červenej armáde a vyvrcholila ovládnutím sibírskej magistrály od Volgy až
po Vladivostok.326 Dňa 21. mája 1918 bol v Omsku opätovne zaevidovaný do
československého revolučného vojska.327 Keď sa 23. júla 1918 v tomto meste
začal 1. zjazd československého vojska (tzv. snem československej revolúcie),
bol na ňom zvolený za druhého podpredsedu spomínanej Odbočky.328 O mesiac
neskôr už „schôdzoval“ v Jekaterinburgu.329
Okrem politiky mu však v tomto roku (1918) zostal čas aj na iné aktivity. Napríklad, 4. septembra 1918 vo funkcii podpredsedu Odbočky gratuloval k povýšeniu
na generála plukovníkovi Stanislavovi Čečkovi.330 O mesiac neskôr – 4. októbra
1918 – sa pripojil k zoznamu gratulantov pri príležitosti podobného povýšenia
plukovníka Jana Syrového.331 Jeho jazyková príručka a v Jekaterinburgu vydaná
zbierka básní (Z veršov Janka Jesenského)332 boli zas využívané ako učebný
materiál aj vo Výchovnom tábore pre Slovákov v Irkutsku.333 Ďalším Jesenského
básnickým dielom vydaným v identickom roku bola zbierka Zo zajatia, ktorá
bola publikovaná v Spojených štátoch amerických.334

325 VÚA – VHA Praha, Zápis o schůzi presidiélní komise OČSNR, konané dne 15. března 1918,
v místnostech OČSNR v Moskvě, Boľšaja Presňa čís. 7, f. OČSNR v Rusku, šk. 23.
326 ČAPLOVIČ, ref. 289, s. 109.
327 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
328 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
329 VÚA – VHA Praha, Zápis o schůzi OČSNR dne 27. srpna 1918 v Jekatěrinburgu, f. OČSNR
v Rusku, šk. 23.
330 VÚA – VHA Praha, Vojensky zpěšné, 4/ IX, br. Oríšek, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk.
76.
331 VÚA – VHA Praha, č. 1695, Vojensky zpěšné, br. Oríšek, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor,
šk. 75.
332 Bližšie pozri: JESENSKÝ, J.: Z veršov Janka Jesenského. Jekaterinburg : Odbočka Československej národnej rady v Rusku, 1918.
333 VÚA – VHA Praha, M. Miškóci, spolupr. Náb. odboru OČSNR, Omsk 8. XI. 1918, f. OČSNR
v Rusku, Slovenský odbor, šk. 75.
334 Bližšie pozri: JESENSKÝ, J.: Zo zajatia. Básne Janka Jesenského. Pittsburgh : Slovenská liga
v Amerike, 1918.
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Situáciu československých vojsk na Sibíri, ktorá bola už koncom októbra 1918
„krajně napjatá“,335 zásadne ovplyvnil príchod čs. ministra vojny gen. M. R.
Štefánika v prvej dekáde novembra 1918. Ten rozhodol o reorganizácii Čs. zboru
v Rusku na Čs. vojsko na Rusi, ďalej zrušil Odbočku ČSNR v Rusku i tzv.
Snem československej revolúcie. Namiesto nich bol zriadený Zvláštny zbor pre
Rusko.336 Pritom boli do života uvedené aj iné nariadenia.
Ján Jesenský sa zúčastnil jednej z posledných porád Odbočky ešte 29. novembra
1918.337
Dňa 24. decembra 1918 bol rozkazom generála M. R. Štefánika Jesenský menovaný poručíkom.338 Napriek tomu Štedrý večer i následný Nový rok 1919 podľa
vlastných slov strávil smutne.339 To sa však už jeho pôsobenie v sovietskom
Rusku chýlilo ku koncu.
13. januára 1919 bol odoslaný loďou „Roma“ do vlasti.340 Tu sa prakticky okamžite zapojil do verejného života.
Počínajúc augustom 1914 a končiac januárom 1919 Jesenský prežil komplikovanú vojenskú a vojnovú etapu svojho života s množstvom mimoriadnych situácií
a zážitkov. Najprv to bolo krátkodobé väznenie a front, potom zajatie a trpký
údel zajatca. Následne sa podieľal na zahraničnom odboji, stal sa živým svedkom obidvoch ruských revolúcií roku 1917, naplno prežil okamihy formovania
československých légií v Rusku i ich sibírsku anabázu. Po návrate do vlasti
nasledovali zážitky v súvislosti s vojnou s Maďarskou republikou rád a ďalšie
dramatické udalosti. Svoj občiansky postoj a vernosť Československej republike
dával Jesenský ostentatívne najavo aj neskôr. So svojou povestnou „blchou
v pere“ však vždy vedel satiricky glosovať zážitky vrátane tých vojenských.
S odstupom času tak na nich dokázal vždy nájsť vtipné súvislosti obdobné
gogoľovskému humoru: „Veď vravím, že od 1914. nemôžem dlhšie posedeť na
jednom mieste. Vše ma niekto naháňa...!“341

335 VÚA – VHA Praha, Omsk, 30. X. 1918, Přísně důvěrné, f. OČSNR v Rusku, šk. 12.
336	GALANDAUER, J.: Slovník prvního československého odboje. Praha : Historický ústav Armády
ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, Hermes, 1993, s. 124. ISBN 80-900-977-7-8.
337 VÚA – VHA Praha, Zápis o schůzi OČSNR ze dne 28. listopadu 1918 v Jekatěrinburgu, f. OČSNR
v Rusku, šk. 23.
338 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
339	Listy Janka Jesenského. 1. 1890 – 1918, ref. 291, s. 418.
340 VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis – JUDr. Ján Jesenský /Gašparé/ (1874).
341	JESENSKÝ, J.: Župa Gemer-malohontská. In: Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku
1919. Trnava : Slovenský chýrnik, 1938, s. 203.
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Jozef Gregor-Tajovský

Jozefovi Gregorovi-Tajovskému (rovnako ako jeho priateľovi, generačnému
druhovi v slovenskom literárnom realizme a neskôr aj spolubojovníkovi Jankovi
Jesenskému) patrí vo vojenských dejinách Slovenska významné a nezastupiteľné
miesto. Ako dôstojník československých légií v Rusku a zároveň ako reprezentant
slovenského národného hnutia má Tajovský svoj individuálny, no nemalý podiel
na vzniku Československej republiky. Politickej platforme československého
štátu následne zostal tento povahovo skromný muž verný až do konca svojho
života v roku 1940.
V krátkom období pred prvou svetovou vojnou Jozef Gregor-Tajovský profesijne
pôsobil ako tajomník Slovenskej národnej strany (od roku 1912) a ako redaktor
novín Národný hlásnik v Martine (od roku 1914). Zaujímavá a pomerne plodná
bola aj jeho dovtedajšia literárna činnosť. Do spomínaného roku 1912 stihol
vydať desať zbierok realistických poviedok a sedem dramatických diel, ktoré
tematicky kotvili v slovenskom vidieckom prostredí vrátane komunít na Dolnej
zemi.
Podobne ako mnohí ďalší budúci príslušníci československých légií aj on najprv
prešiel vojenskou prezenčnou službou v rakúsko-uhorskej armáde. Kritický
pohľad na armádu autor reflektoval v dobovej publicistike. Vlastnú účasť na
periodických vojenských cvičeniach, pri ktorých sa napríklad v posádke Lučenec pri jednej príležitosti stretol aj s výtvarníkom Jaroslavom Augustom,342
Tajovský zobrazil vo výrazne polemickom duchu.343 Vzhľadom na dlhodobé
342	Jaroslav Augusta (1878 – 1970), výtvarník. Odvedený 29. apríla 1901 k rakúskej zemebrane
(landwehr), zaradený k 12. zemebraneckému pešiemu pluku v meste Čáslav. V rokoch 1902,
1905 a 1908 absolvoval vojenské cvičenia pri pešom pluku 25 v Lučenci. Po vypuknutí prvej
svetovej vojny nastúpil už 30. júla 1914 aktívnu vojenskú službu pri 12. domobraneckom
(landsturm) pešom pluku, s ktorým bol prevelený na ruský front. 8. júla 1915 zajatý ruskou
armádou. V zajatí pridelený na poľnohospodárske práce. 21. decembra 1918 sa vrátil do konštituovanej Československej republiky. VÚA – VHA Praha, Unterabtheilungs-Grundbuchsblatt
(Kmeňový list) – Jaroslav Augusta (1878). Stretnutie s Tajovským na vojenskom cvičení pred
prvou svetovou vojnou uvádza v liste Hane Gregorovej zo dňa 24. januára 1915. LA SNK Martin, f. Jaroslav Augusta, sign. 43 A 5. Reflexie vojnových udalostí sa objavujú aj v spomienkovej
práci. Bližšie pozri: AUGUSTA, J.: Spomienky. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenského fondu
výtvarných umení, 1962.
343 Bližšie pozri: Črty a dojmy z manévrov. In: Ľudové noviny (Veľkonočná zábavná príloha ku 40.
číslu „Ľudových novín“). roč. 7, 1903, č. 40, s. 4 – 5.; Črty a dojmy z manévrov, II. In: Slovenský
týždenník, roč. 1, 1903, č. 3, s. 6 – 7. Črty a dojmy z manévrov, Dokončenie. In: Slovenský týždenník, roč. 1, 1903, č. 4, s. 6 – 7.
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tematické zameranie slovenskej publicistiky a národno-emancipačné snahy šlo
v jeho prípade o určitú trúfalosť a výnimočnosť. Svedčí to zároveň o Tajovského
povahe.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny Gregor-Tajovský strávil v zázemí ešte celý
rok. Vzhľadom na informácie uvedené v predchádzajúcom odseku neprekvapuje,
že ako redaktor periodika Národný hlásnik sa za svoje publicistické príspevky
ocitol v roku 1915 v priestore „záujmu“ vládneho komisára v Banskej Bystrici
a takisto uhorského kráľovského ministra vnútra.344
Do rakúsko-uhorskej armády narukoval až koncom júla tohto roku (1915).345
Na ruský (severný) front odišiel ako jednoročný dobrovoľník s pochodovou
jednotkou bratislavského 13. honvédskeho pešieho pluku začiatkom nasledujúceho mesiaca – augusta 1915.346 Ešte v tom istom mesiaci však bol prevelený
k banskobystrickému 16. honvédskemu pešiemu pluku.347
Tajovský sa s banskobystrickými honvédmi následne zúčastnil postupu na ruskú
pevnosť Brest-Litovsk. Po jej dosiahnutí, stiahnutí z frontu a krátkom odpočinku bola táto jednotka v dňoch 11. – 14. septembra 1915 vlakmi presunutá do
východnej Haliče, aby už 18. septembra tohto roku zaujala obranné postavenie
v úseku Dobropole na rieke Strypa.348 Vojna sa aj v tomto priestore zmenila na
zákopovú, pričom spomínaný honvédsky pluk v uvedenom obrannom postavení
aj zimoval.
Zo zachovanej intenzívnej korešpondencie Tajovského s manželkou Hanou Gregorovou sú v niektorých momentoch evidentné dva odlišné pohľady na jeho
frontovú službu. Napríklad, zatiaľ čo spisovateľ považoval službu pri poľnej

344 Kauza týkajúca sa vydávania novín Národný hlásnik v rokoch 1915 – 1917, v ktorej opakovane
figuruje aj meno J. Gregora-Tajovského, je archívne k dispozícii v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, f. Uhorské kráľovské ministerstvo vnútra, šk. 19.
345 Bližšie pozri: Národnie noviny, roč. 47, 1916, č. 8, s. 3.
346 V korešpondenčnom lístku od manželky zo 4. augusta 1915 je uvedená nasledovná pochodová jednotka: „13. honvéd gyalog ezred, XIII/II menet százada, II. szakasz.“ Teda II. čata,
pochodová rota XIII/II 13. honvédskeho pešieho pluku. Štátna vedecká knižnica – Literárne
a hudobné múzeum Banská Bystrica (ďalej len ŠVK – LHM Banská Bystrica), f. J. Gregor-Tajovský, List Hany Gregorovej Jozefovi Gregorovi-Tajovskému zo dňa 4. augusta 1915.
347 V ďalšej korešpondencii s manželkou je ako adresa jednotky uvedený I. prápor 16. honvédskeho pešieho pluku. Zaradenie ku konkrétnej rote, resp. čate sa v priebehu nasadenia na fronte
menilo.
348 Bližšie k dejinám tohto pluku pozri: DESEŐ, L.: A besztercebányai 16. honvéd gyalogezred
története. Budapest : A volt ezred bajtársi szövetsége, 1941.
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kuchyni vzhľadom na hustotu paľby za mimoriadne riskantnú,349 jeho manželka
mu na základe rád svojho okolia odporúčala zostať práve pri nej.350
Do ruského zajatia sa Tajovský dostal 29. decembra 1915, o čom veliteľstvo spomínaného pluku písomne informovalo aj jeho manželku.351 Náročné podmienky
v zajatí v nasledujúcom období mu pomáhali prekonať práve listy od nej, tak
ako tomu bolo aj u Janka Jesenského. Dodávali mu životnú energiu (explicitne
to vyjadril napríklad listom z tábora v Darnici pri Kyjeve).352 Vzájomný kontakt, cit a prejavovaná starosť boli zvýraznené aj tým, že Hana Gregorová bola
v sledovanom období tehotná, pričom dcérka Dagmar sa narodila 24. apríla
1916.
Osobná iniciatíva a záujem o politické dianie Tajovského najprv priviedli do
členstva v samospráve spomínaného zajateckého tábora. Zlomovým momentom
sa preňho stal máj 1916, keď bol ako zástupca Slovákov povolaný do Zväzu
československých spolkov na Rusi (Kyjev). Následne sa stal členom tzv. Klubu
spolupracovníkov spomínaného zväzu, ktorý bol vytvorený v polovici roku
1916.353 Postupne sa oboznamoval s ideami československého odboja i ľuďmi,
ktorí stáli za nimi. Podobne ako Jesenský sa Tajovský takisto stal signatárom
programového vyhlásenia Náš cieľ.
Už vtedy bol osobnosťou, ktorá mala formát a v ľuďoch zanechávala dojem.
O prvom stretnutí s ním spisovateľ, ruský legionár a neskôr československý
generál Rudolf Medek354 v spomienkach napísal: „Můj vstup do Ruska a později
také můj odjezd odtud – se děl přímo symbolicky ve znamení československé
shody a jednoty. Když jsem vstoupil do ruských zákopů, potkal jsem se za
nějaký den s vážným a nadmíru dobrotivým mužem v honvédských kalhotech
349 Na lístku poľnej pošty z 28. októbra 1915 Tajovský píše: „... musím v prestrelkách denne 1 – 2
razy – teda 4 cesty – prejsť s kuchyňou, s jedlom, skoro 2 kilometre. Niet a nebolo dňa, žeby
som nebol býval iba z milosti božej zachránený, lebo hvízdali (projektily – pozn. aut.) vôkol
mňa, ako keď vtáča pískne. Omnoho istejšie mi bude v zákope pod zemou...“. ŠVK – LHM
Banská Bystrica, List poľnej pošty Jozefa Gregora-Tajovského manželke Hane Gregorovej. f. J.
Gregor-Tajovský, sign. L – 472/ 96, ev. č. 12 928.
350 „Jožinko, milý, zlatý, ostaň Ty vari len pri kuchyni, čo sú vojaci, všetci tak radia. Môj hlavný
dôvod je, že nebudeš musieť ísť na bajonety.“ ŠVK – LHM Banská Bystrica, List poľnej pošty
Hany Gregorovej Jozefovi Gregorovi-Tajovskému z 2. novembra 1915, f. J. Gregor-Tajovský,
sign. L – 462/ 96, ev. č. 12 918.
351 Bližšie pozri: Národnie noviny, roč. 47, 1916, č. 8, s. 3.
352 ŠVK – LHM Banská Bystrica, List Jozefa Gregora-Tajovského manželke Hane Gregorovej z 3.
apríla 1916, f. J. Gregor-Tajovský, sign. L – 532/ 96, ev. č. 12988.
353 Bližšie pozri: PICHLÍK, K. – KLÍPA, B. – ZABLOUDILOVÁ, J.: Českoslovenští legionáři (1914 –
1920). Praha : Mladá fronta, 1996, s. 58. ISBN 80-204-0580-1.
354 K osobnosti generála Rudolfa Medka bližšie pozri: FIDLER, J.: Generálové legionáři. Brno :
Books, s. 167 – 181. ISBN 80-7242-043-7.
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– a ten muž byl básník a spisovatel Josef Gregor Tajovský. Šli jsme společně
od jedné etapy k druhé, pobratřili jsme se a já jsem si z hlouby duše zamiloval
tohoto podtatranského mudrce.“355
Janko Jesenský o stretnutí s Tajovským v Kyjeve v septembri roku 1916 v kancelárii Zväzu československých spolkov na Rusi pridal takisto emocionálne obdobnú
spomienku: „Bol v civile. Nezmenil sa. Tá istá podlhovastá tvár s plešivastým
temenom, s dávno strihanými vlasmi po bokoch a tyle, malou, nepestovanou
kozou briadkou, hrubými fúzami a silnými obrvami. Tie isté usmievavé, sivé oči.
Ten istý skromný človek s rečou tečúcou úprimne, bez pýchy a hrdosti. Len viac
šedivých vlasov bolo vo fúzoch, a keď si ma obzrel, aj obrvy sa mi na chvíľu
zdaly prísnejšími.“356
S Jankom Jesenským sa Tajovský v septembri 1916 stal redaktorom spomínaných
Slovenských hlasov. Už v októbri tohto roku (1916) bolo zároveň konštatované,
že obaja spisovatelia sú hlavnými reprezentantmi „živlu slovenského“ v Kyjeve
a majú relevantné postavenie v spomínanom Zväze československých spolkov na
Rusi.357
Prvou legionárskou jednotkou, v ktorej bol Gregor-Tajovský zaradený, bol 1.
československý strelecký pluk „Mistra Jana Husi“.358
Nárast počtu dobrovoľníkov – Slovákov v československom vojsku na Rusi
v druhej polovici roku 1917 kvitoval vo vydaní legionárskych Slovenských hlasov
z 8. (21.) augusta 1917: „Od Prešporka až po Zemplín, od Oravy až po Nový Sad
zastúpené sú mesta, dediny, niektoré i viac dobrovoľníkmi. Ba i Čaba chytá sa za
starý slovenský koreň a ja som presvedčený, že nezadlho nebude slovenskej obce,
z ktorej by nebol aspoň jeden dobrovoľník“.359 Tajovský sa tak vedel uplatniť
nielen ako publicista ale aj ako náborový komisár. V plamenných publikovaných
výzvach sa usiloval pritiahnuť do československých légií viac svojich krajanov.360

355 MEDEK, R.: Třásli jsme se o Slovensko. In: Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku
1919. Trnava : Slovenský chýrnik, 1938, s. 87.
356 Bližšie pozri: Sborník rozpomienok ruských legionárov Slovákov. Praha : Štátne nakladateľstvo, 1933, s. 65.
357 VÚA – VHA Praha, Panu Dru Ivanu Markovičovi, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor 1914 –
1918, šk. 77.
358 http://www.vuapraha.cz/soldier/13815603 Ide o záznam v elektronickej databáze legionárov
VÚA – VHA Praha.
359 Bližšie pozri: Slovenské hlasy, roč. 1, 1917, č. 8, s. 2.
360 KVASNIČKA, J.: Československé légie v Rusku. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, 1963, s. 53 – 54.
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Zároveň začal na jeseň 1917 aktívne pôsobiť v Odbočke Československej národnej rady v Rusku. Od 2. októbra 1917 bol zadelený k jej Slovenskému odboru,
pričom mal plat 200 rubľov.361
Ešte v tom istom roku, 8. (21). októbra 1917, bol Tajovský signatárom memoranda slovenských dobrovoľníkov československého vojska v Rusku, ktoré bolo
určené americkým Slovákom.362
Nemožno ďalej nespomenúť Tajovského úsilie o zvyšovanie národného povedomia slovenských legionárov a dobrovoľníkov prostredníctvom vlastivedných
brožúr.363 A naopak, aj viacerí legionárski dôstojníci – Slováci ho sami žiadali
o poskytnutie takéhoto materiálu.364 Zároveň sa po vypuknutí boľševickej revolúcie usiloval zmierňovať antagonizmus medzi vojakmi a dôstojníkmi ústupkami
v prospech mužstva .365
Vo februári 1918 Tajovský priamo pôsobil, resp. aktívne spolupracoval s vojenskou komisiou Odbočky.366 Ešte koncom tohto mesiaca bol ako spolupracovník
Slovenských hlasov preložený z Kyjeva do Moskvy.367 S ním sem pricestovali aj
Jesenský, Gavora, Houdek a ďalší „traja šuhajci“.368
Dňa 3. júla 1918 bol dobrovoľník Tajovský povýšený na správneho poručíka
ruských légií.369
V dokumente z 1. decembra 1918 je uvedený ako nominovaný delegát na plánovaný druhý zjazd čs. vojska na Rusi.370

361 VÚA – VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, šk. 7.
362 Bližšie pozri faksimile tohto memoranda v časopise Život: JANOTA, D.: Volanie o pomoc. Život,
roč. 18, 1968, č. 14, s. 2.
363 Z viacerých prác pozri napríklad: TAJOVSKÝ-GREGOR, J.: Malý kultúrny zemepis Slovenska. Jekaterinburg : Nákladom odbočky Československej národnej rady v Rusku, 1918; Tenže: O samospráve (autonomii) Slovenska. B. m. : b. v., b. r.; Tenže : Vojna a mier. Киiв :
Друкарня Київского Союзу Кредитового, b. r. Niektoré z uvedených prác sú archivované:
VÚA – VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. 77.
364 VÚA – VHA Praha, M. Miškóci, spolupr. Náb. Odb. OČSNR, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor,
šk. 75.
365 KVASNIČKA, ref. 360, s. 67.
366 VÚA – VHA Praha, Adresář členů a spolupracovníků Vojenské komisse OČSNR, 15 (2). 2. 1918,
f. OČSNR v Rusku, šk. 7.
367 VÚA – VHA Praha, 4506/4, Ct. Výplatne OČSNR v Kyjeve, f. OČSNR v Rusku, šk. 7.
368 VÚA – VHA Praha, Drahý Ivanko!, 2. marca 1918, f. OČSNR v Rusku, šk. 7.
369 VÚA – VHA Praha, Zápis o schůzi OČSNR z 4. října v Jekatěrinburgu, f. OČSNR v Rusku, šk. 23.
370 VÚA – VHA Praha, 238, Zborná stanica Omsk, 1/12 1918, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor,
šk. 75.
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Konštituovanie Československej republiky privítal s nadšením v čase sibírskej
anabázy československých légií. V prívete adresovanom na Slovensko v decembri
1918 pozdravil svojich krajanov a v mene legionárov zdôraznil, že „...konáme
ďalej občiansku povinnosť v chladných krajoch Uralu a Sibíri“.371 V júli nasledujúceho roku (1919) odišiel zo Sibíri, pričom jeho miesto redaktora Slovenských
hlasov mal zaujať Matej Miškóci.372
Kapitán správnej služby ruských légií373 Jozef Gregor-Tajovský sa vrátil do
oslobodenej vlasti 19. novembra 1919 v transporte spolu s priateľom, vtedy
podplukovníkom Rudolfom Medkom.374 Po viac ako štyroch rokoch odlúčenia sa
napokon zvítal s manželkou a dcérkou. Zároveň odovzdal korešpondenciu určenú pre príbuzných legionárov, ktorí ešte ďalej vojensky pôsobili v sovietskom
Rusku.375
Po návrate do konštituovanej Československej republiky bola postupne legislatívne riešená aj otázka prijímania dôstojníkov domáceho a zahraničného vojska
do československej armády. Tajovský v nej zostal v činnej službe ako dôstojník
z povolania.376
V československej armáde následne pôsobil v rokoch 1919 – 1925. V novej republike oprávnene nadobudol aureolu „vynikajícího pracovníka v československém
revolučním hnutí na Rusi“.377 Zároveň sa popri Mikulášovi Gacekovi378 stal

371 VÚA – VHA Praha, Spod tisícročného uhorského jarma oslobodenému Slovensku, Drahí bratia!
Drahé sestry!, V Jekaterinburgu dňa 21. decembra 1918, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor,
šk. 76.
372 VÚA – VHA Praha, 13/ 7, Štábu československého vojska na Rusi – Dežůrnemu generálu, f.
Ministerstvo vojenství, Oddělení v Rusku, šk. 82.
373 Do tejto hodnosti bol Tajovský povýšený 18. júla 1919.
374 Bližšie pozri: Slovenské hlasy, roč. 4, 1920, č. 2, s. 2.
375	LA SNK Martin, List Vladimíra Daxnera rodičom zo 17. februára 1920, sign. 80 A 17.
376 VHA Bratislava, Osobní věstník čs. Ministerstva národní obrany, roč. 4, 1921, č. 1, s. 5.
377 VÚA – VHA Praha, f. Vojenská kancelář presidenta republiky, Všeob. 1919, šk. 13, č. j. 1396.
378 Mikuláš Gacek (1895 – 1971), spisovateľ. 14. septembra 1914 nastúpil ako jednoročný dobrovoľník aktívnu vojenskú službu v rakúsko-uhorskej armáde (trenčiansky 15. honvédsky peší
pluk). Po absolvovaní školy pre dôstojníkov v zálohe prevelený 8. marca 1915 na front. Už 20.
marca 1915 padol do ruského zajatia v lokalite Lutowiska. Dňa 17. júla 1917 sa dobrovoľne
prihlásil do československého zahraničného vojska v Rusku, zaradený do 7. československého
streleckého pluku „Tatranského“. Dňa 5. októbra 1918 pridelený ako inštruktor do Československého tábora pre Slovákov v Irkutsku a 19. októbra 1919 povýšený na poručíka radovej
služby. 14. septembra 1920 sa vrátil zo Sibíri do vlasti. 22. júna 1921 preložený do zálohy. Reflexiou jeho života v československých légiách je práca Sibírske zápisky. Niektoré ďalšie nuansy vzťahu Mikuláša Gaceka k armáde v období druhej svetovej vojny sú uvedené v kapitolách
venovaných Alfonzovi Dilongovi a Rudolfovi Fabrymu. VÚA – VHA Praha, Kmenový list, Opis
– Mikuláš Gacek (1895). Bližšie pozri: GACEK, M.: Sibírske zápisky (1915 – 1920). Turčiansky
Svätý Martin : Matica slovenská, 1936.
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hlavným predstaviteľom tzv. legionárskej literatúry na Slovensku. Do svojej
zbierky poviedok a čŕt Rozprávky o československých legiach v Rusku autor
pretavil jednak svoje vlastné zážitky, no zároveň tu využil aj staršie texty zo
svojej publicistickej činnosti redaktora Slovenských hlasov.379 Okrem toho sa
neskôr stal editorom zborníka spomienok ruských legionárov – Slovákov.380
Počas služby v československej armáde na Slovensku spočiatku (v roku 1920)
pôsobil vo funkcii zástupcu vojenského poradcu na Ministerstve s plnou mocou
pre správu Slovenska. V tejto funkcii sa zaoberal rôznymi kauzami počínajúc
napríklad sťažnosťami legionárov381 a končiac záležitosťami vzťahujúcimi sa na
spolky bývalej rakúsko-uhorskej armády v Bratislave.382
V roku 1921 bol pridelený k Zemskému vojenskému veliteľstvu v Bratislave.383
Rozhodnutím z 21. apríla 1923 bol už v hodnosti majora preložený do kategórie
dôstojníkov konceptnej služby z povolania.384 V uvedenom období bol jeho kmeňovou jednotkou bratislavský peší pluk 39, ale pridelenie bolo na Ministerstve
národnej obrany v Prahe. K 1. decembru 1924 bol premiestnený od pešieho
pluku 39 (kde bol vedený ako nadpočetný) ku Kancelárii čs. légií (MNO).385
Uznesením vlády zo dňa 23. decembra toho istého roku (1924) bol zároveň
povýšený do hodnosti konceptného podplukovníka.386
Napriek tomu, že Tajovský ostal pôsobiť v armáde, nijako nezľavoval zo svojich individuálnych požiadaviek na umenie a kultúru, ktoré mali korene v jeho
tradicionalizme a charaktere literárnej tvorby. Napríklad počas silvestrovského večierku v bratislavskej Redute v roku 1922 pri jednom skeči krátko pred
Novým rokom Tajovský náhle prerušil prebiehajúci program výkrikom „Hanba!“
a ďalším hlasným nesúhlasom. Následne v chvate opustil sálu, napriek tomu, že
„...herci chceli p. majorovi celú túto hru vysvetliť...“387

379 Bližšie pozri: TAJOVSKÝ-GREGOR, J.: Rozprávky o československých legiach v Rusku. Bratislava
: Nakladateľstvo B. Bezděka, 1920.
380 Bližšie pozri: Sborník rozpomienok ruských legionárov Slovákov. Praha : Štátne nakladateľstvo, 1933.
381 VHA Bratislava, 1920 Pres. 3276, f. ZVV Bratislava 1920, šk. 67.
382 SNA Bratislava, Minister. plnomocník vlády Československej republiky pre správu Slovenska,
Poradca vojenský, č. j. 4567 voj., V Bratislavě dne 13. srpna 1920, f. Ministerstvo s plnou mocou
pre správu Slovenska, šk. 6.
383 VHA Bratislava, Osobní věstník čs. Ministerstva národní obrany, roč. 4, 1921, č. 1, s. 5.
384 VHA Bratislava, Osobní věstník čs. Ministerstva národní obrany, roč. 6, 1923, č. 35, s. 320.
385 VHA Bratislava, Osobní věstník čs. Ministerstva národní obrany, roč. 7, 1924, č. 94, s. 567.
386 VHA Bratislava, Osobní věstník čs. Ministerstva národní obrany, roč. 8, 1925, č. 2, s. 24.
387 SNA Bratislava, K č. j. 48935/1922, Úradné hlásenie, f. Policajné riaditeľstvo Bratislava, šk. 456.
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Rozhodnutím č. 15.018/14 odděl. zo dňa 9. júla 1925 bol pplk. konc. Jozef
Gregor-Tajovský k 31. júlu 1925 preložený do výslužby. Bol zároveň daný k dispozícii Zemskému vojenskému veliteľstvu v Bratislave. 388
Opustiac armádu mal v nasledujúcom období viac času venovať sa svojej tvorbe
(krásnej literatúre a publicistike). V Československej republike všeobecne došlo
k naplneniu jeho umeleckých ambícií. Priam symbolické bolo, že 30. októbra
1929 bola na doskách Slovenského národného divadla prezentovaná jeho veselohra Ženský zákon.389
Zároveň zostal v kontakte so svojím priateľom – od roku 1931 generálom –
Rudolfom Medkom. Napríklad po odmietnutí predbežne neznámej ponuky
Medek Hane Gregorovej žartovne napísal: „Milostivá paní, ten Váš Jožka je
přece jen zatracený chlap. Ale ať si nemyslí, že na Prahu platí takováto ethická
stanoviska.“390
Rozpad Československej republiky, ktorý sa začal po tzv. Mníchovskej dohode
v roku 1938, Tajovský vnímal veľmi ťažko. Ešte 14. marca 1939 sa stal signatárom memoranda určeného slovenskému snemu, v ktorom spolu s Jankom
Jesenským a ďalšími apeloval na jeho poslancov, aby sa pri hlasovaní rozhodli
v prospech zotrvania na platforme Česko-Slovenska.391 Napriek tomuto vzopätiu
bývalých legionárov a dobrovoľníkov Snem Slovenskej krajiny ešte v ten istý deň
vyhlásil Slovenský štát. Po tejto štátoprávnej zmene sa začalo finále Tajovského
života. Jednou z posledných životných radostí mu okrem stretávania sa s priateľmi príbuznej politickej orientácie a fajčenia zostávalo rybárčenie.392

388 VHA Bratislava, Osobní věstník čs. Ministerstva národní obrany, roč. 8, 1925, č. 54, s. 300.
389 SNA Bratislava, Prezídium policajného riaditeľstva v Bratislave, Číslo 18. 683/ 29/ prez., f. Policajné riaditeľstvo Bratislava, šk. 515.
390	LA SNK Martin, List Rudolfa Medka Hane Gregorovej (nedatované), sign. 43 D 30.
391	Text memoranda bližšie pozri: Kronika Slovenska 2. Slovensko v dvadsiatom storočí. Praha :
Fortuna Print, 1999, s. 245. ISBN 8088980089.
392 V súpise členov Rybárskeho spolku pre Bratislavu a okolie zo dňa 10. novembra 1939 je uvedený aj Jozef Gregor-Tajovský s adresou bydliska na Tajovského ulici č. 8 v Bratislave. VHA
Bratislava, Rybársky spolok pre Bratislavu a okolie, Sprístupnenie vojenských brehov pre
správny výbor spolku, jeho orgánov a pre členov spolku, f. MNO Prez. Obyč., šk. 8, sign. 11661.
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Jozef Gregor-Tajovský zomrel 20. mája 1940. Pochovaný bol v rodnom Tajove
s vojenskými poctami za veľkej účasti priateľov, príslušníkov armády i reprezentantov úradov.393 Nie je pritom bez zaujímavosti, že počas pohrebu došlo
k prejavu vzájomnej animozity medzi dvoma vyššími dôstojníkmi slovenskej
armády.394
Nasledujúci vojnový politický vývoj pokračoval nezadržateľne ďalej. Dialo sa
tak ale už bez osobnosti spisovateľa, československého legionára, dôstojníka
československej brannej moci a predovšetkým veľkého človeka z ľudu – Jozefa
Gregora-Tajovského. Jeho priateľ – generál Rudolf Medek – ho prežil len o tri
mesiace. Zomrel 22. augusta 1940.

393 Slovenské vojsko, roč. 1, 1940, č. 11, s. 188.
394 Išlo o roztržku medzi plk. gšt. Štefanom Jurechom a pplk. pech. Jánom Imrom. Na návrh užšej
spolupráce medzi armádou a civilnými inštitúciami, ktorý predniesol druhý menovaný, zareagoval sebavedomý plk. gšt. Jurech podráždene, zvýšeným hlasom a v považskom nárečí: „Ty
né si voják!“. VHA Bratislava, Zápis spísaný na rozkaz ministra národnej obrany s pplk. pech.
Imrom Jánom VPV vo veci plk. gšt. Štefana Jurecha, f. MNO Kabinet ministra 1939 – 1940, II.
Neprotokolované spisy, šk. 4.
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA
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HANULA

Jozef Hanula: Náčrty z pobytu v Hercegovine 1885. Za povšimnutie stoja ručne písané poznámky
pri jednotlivých kresbách. (Zo zbierky Východoslovenskej galérie v Košiciach, K 889)
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MEDNYÁNSZKY

Pozvánka (distribuovaná aj vo forme pohľadnice) na výstavu Vojnového tlačového stanu, ktorá bola
slávnostne otvorená v októbri 1916 v Salzburgu. Na tomto umeleckom podujatí sa zúčastnil aj E.
Halász-Hradil. (Zbierka Petra Chorváta)
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JURKOVIČ

Pohľad z rakúsko-uhorského zákopu na vrch Halicz (Bieszczady Zachodnie) obsadený ruskými jednotkami a práve ostreľovaný c.-k. delostrelectvom koncom zimy 1914 – 1915. Záber je síce vizuálne
zaujímavý, ale netreba pritom strácať zo zreteľa potenciálne smrtiaci účinok delostreleckej paľby.
Snímka dokumentuje bojovú činnosť v regióne Haliče v sledovanom období.
(Zbierka Miloslava Čaploviča)
Hroby padlých vojakov v Karpatoch v roku 1915. (SNA Bratislava)
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JURKOVIČ

Improvizovaný cintorín padlých rakúsko-uhorských vojakov v obci Wolosyanka na Ukrajine.
(Zbierka Miloslava Čaploviča)
Domobranecký akcesista Dušan Jurkovič v rovnošate rakúsko-uhorskej armády. (SNA Bratislava)
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JURKOVIČ

Dobový záber na rakúsko-uhorský vojnový cintorín číslo 60 na vrchu Magura v blízkosti mestečka
Gorlice. (SNA Bratislava)
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JURKOVIČ

Letecký záber na zasnežený Bratislavský hrad v medzivojnovom období, keď bol v držbe vojenskej
správy. Architekt Dušan Jurkovič sa v roku 1920 zaoberal zničením tamojšej vzácnej barokovej brány vojakmi. (VHA Bratislava)
Československí dôstojníci na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle, ktorú výtvarne
realizoval Dušan Jurkovič. Fotografia vznikla v 30. rokoch 20. storočia. (Zbierka Miloslava Čaploviča)
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KERN

Fotografia dôstojníckych ubikácií jedného z plukov rakúsko-uhorskej armády v hornatom a ťažko
prístupnom teréne sedmohradského bojiska na prelome rokov 1917 – 1918. Reflexia takýchto objektov sa objavuje aj vo vtedajšej Kernovej výtvarnej tvorbe. (Zbierka Petra Chorváta)
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KERN

Zaujímavý záber z výstavy 16. honvédskeho pešieho pluku v Banskej Bystrici, ktorá bola slávnostne
otvorená 29. júna 1918, spredmetňuje pestré spektrum vystavených umeleckých diel, predmetov
umeleckého remesla i vojnových suvenírov. Na uvedenom podujatí sa svojimi dvoma olejomaľbami
prezentoval aj slovenský výtvarník Peter Július Kern. Portrét padlého plukovníka Franza Hilla, ktorý
namaľoval, je umiestnený v rohu miestnosti pod ukoristenými skríženými dýkami. Tento obraz je
pre slovenské výtvarné umenie predbežne stratený. (Zbierka Petra Chorváta)
Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave – súčasť vojenských priestorov tzv. Invalidovne – kde Peter Július Kern v rokoch 1942 – 1944 realizoval viaceré konzervačné a reštaurátorské práce. (Zbierka
Petra Chorváta)
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PALUGYAY

Pochmúrne sa tváriaca trojica príslušníkov rakúsko-uhorskej armády. Kvetinové ratolesti na poľných čiapkach znamenajú, že vojaci boli zaradení do pochodového práporu a v dohľadnej dobe
odídu na front. Vpravo je budúci spisovateľ Jozef Cíger-Hronský. (LA SNK Martin)
Kabinetná fotografia Zoltána Palugyaya v rovnošate rakúsko-uhorskej armády, ktorú realizoval fotografický ateliér Weinstock na Hlavnej ulici v Košiciach. Za povšimnutie stoja krátke fúzy, ktoré
si výtvarník nechal rásť aj v neskoršom období. Napríklad v materiáloch československej armády
z roku 1921 je uvedené, že nosí „anglicky zastřižený černý knírek“. (Štátny archív v Žiline so sídlom
v Bytči)
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PALUGYAY

Ilustračný záber na dvoch dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády počas pôsobenia na talianskom
fronte v roku 1918. Záber potvrdzuje, že i časť dôstojníkov na pozíciách v poli inklinovala k noseniu
fúzov. (Zbierka Miloslava Čaploviča)
V hornatom úseku talianskeho frontu boli skúsenosti s horolezectvom a skialpinizmom veľkou výhodou, ako to potvrdzujú aj tieto ilustračné fotografie. (Zbierka Miloslava Čaploviča)
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PALUGYAY

Neoddeliteľnou súčasťou pôsobenia Zoltána Palugyaya na talianskom fronte bol aj vlakový
transport. Momentka z roku 1918 zachytáva atmosféru na železničnej stanici Levico. (Zbierka Petra
Chorváta)
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JESENSKÝ

Ruský legionár Janko Jesenský v staršom veku. (Zbierka Miloslava Čaploviča)
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JESENSKÝ

Básnická zbierka Janka Jesenského Zo zajatia, ktorá bola vydaná v Spojených štátoch amerických
v roku 1918.
Sonet 31. VII. 1915 publikovaný v zbierke Zo zajatia.
Karikatúra československých legionárov zaradená do skicára Václava Šveca Naši kluci ze Sibiře,
Sbírka satirických kreseb časových. (VÚA – VHA Praha)
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TAJOVSKÝ

S rakúsko-uhorskou armádou sa Jozef Gregor-Tajovský zúčastnil postupu na ruskú pevnosť Brest-Litovsk, ktorá bola obsadená 26. augusta 1915. Na fotografii je zachytený jeden z jej fortov. (Zbierka Petra Chorváta)
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TAJOVSKÝ

Jozef Gregor-Tajovský v rovnošate príslušníka československých légií v Rusku. (Zbierka Miloslava
Čaploviča)
Precízne nainštalovaný výklad kníhkupectva Ladislava Bodláka v Dolnom Kubíne odfotografovaný pri výročí vzniku Československej republiky koncom 20. rokov 20. storočia. Reklamný plagát
umiestnený vo vchode propaguje spomienkovú knihu Rudolfa Medka Pout do Československa
(1929). Vľavo sa nachádza ďalší plagát s využitím olejomaľby Janka Alexyho Slovenskí povstalci,
ktorému chýba spodná (textová) časť. (VHA Bratislava)
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VÁMOŠ

Gejza Vámoš v novele Jazdecká legenda spracoval svoje skúsenosti s jazdeckým kurzom, ktorý absolvoval v československej armáde. Vojaci všeobecne si počas takýchto a iných príležitostí v službe
vytvárali vzťah k týmto zvieratám, čoho dôkazom je aj táto fotografia. (Zbierka Radana Láška)
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VÁMOŠ

Zodpovedný a prísny veliteľ sa občas stával objektom sarkastických literárnych i výtvarných prejavov podriadených, ako sa to stalo aj nadporučíkovi letectva Ondrejovi Ďumbalovi v čase, keď slúžil
pri leteckom pluku Vzdušných zbraní v Piešťanoch. (A M SNP Banská Bystrica)
Areál bývalej divíznej nemocnice 9 v Bratislave, kde Gejza Vámoš od 1. apríla 1927 do 31. marca
1928 zastával funkciu sekundárneho lekára. Záber pochádza z obdobia druhej svetovej vojny. (VHA
Bratislava)
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KRÁĽ

Prvé chvíle nováčikov v kasárňach horského práporu 2 na Orave v medzivojnovom období. Lekár
práve realizuje sluchové vyšetrenie pľúc. Mladí vojaci sa tvária (primerane situácii) vyľakane a prekvapene, pokým dôstojníci sediaci pri úradnom stole s úradným súknom „nasadili“ komisný výzor.
(VHA Bratislava)
Určitým symbolom prechodu z civilného života na vojenčinu bolo aj strihanie vlasov. Ani tento
proces nebol nováčikom uľahčovaný, o čom svedčia výsmešné pohľady dvoch vojakov – „mazákov“ vpravo. Tretí vojak (vľavo) sa tvári indiferentne konajúc si svoje určené povinnosti pri mladých
vojakoch. Fotografia vznikla pri horskom prápore 2 na Orave. (VHA Bratislava)
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KRÁĽ

Pri výcviku horskej pechoty bol počas tzv. práporových cvičení dôraz kladený aj na pochodovú
prípravu a spoluprácu s inými jednotkami. Fotograf zachytil príslušníkov horského práporu 2 v prestávke takéhoto cvičenia v stredoslovenskej obci Hrochoť. (VHA Bratislava)
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KRÁĽ

Dva zaujímavé zábery zo strážnej služby príslušníkov horského práporu 2 na Orave v 20. rokoch 20.
storočia. (VHA Bratislava)
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BOTTO

Ján Botto v zimnej rovnošate dôstojníka rakúsko-uhorskej armády z obdobia prvej svetovej vojny.
(LA SNK Martin)
Jaromír Botto odfotografovaný ako nadporučík jazdectva slovenskej brannej moci. V evidenčnom
liste, na ktorom bola fotografia umiestnená, je okrem iného uvedené, že sa zaujíma o automobilizmus, volejbal, futbal a ľahkú atletiku. (VHA Bratislava)
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IHRISKÝ

Zaujímavý záber na vojenské a civilné letisko vo Vajnoroch v medzivojnovom období, na ktorom
po absolvovaní pilotného výcviku získal Vojtech Ihriský svoj letecký preukaz (1930). Za povšimnutie
stoja pristavené vojenské lietadlá vpravo a veľký navigačný nápis určený pre posádky vo vzduchu
BRATISLAVA. (VHA Bratislava)
Ďalší zaujímavý záber dokumentujúci dejiny letectva na Slovensku v medzivojnovom období, keď
sa na ich tvorbe aktívne podieľal aj Vojtech Ihriský. Dôstojník československej armády stojí v blízkosti pilota, ktorého od vzhľadu bežného mešťana vo vychádzkovom odeve odlišuje len kukla
(„haubňa“) a nasadené letecké okuliare. (VHA Bratislava)
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IHRISKÝ

Letecký park Slovenského leteckého sboru (SLeS) bol v období Slovenskej republiky reprezentovaný aj dobovo populárnym športovým lietadlom typu Beneš – Mráz Be – 555 „Superbibi“ (vpravo).
Tento dolnoplošník obľuboval aj Vojtech Ihriský, ktorému imponoval najmä moderný dizajn a originálne riešené zariadenie kabíny. Na tomto stroji výtvarník absolvoval aj výškové lety nad 5 000
metrov. (VHA Bratislava)
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IHRISKÝ
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IHRISKÝ

Atmosféru dobytých sovietskych poľných letísk, na ktorých v lete 1941 pristával ako kuriérny pilot
aj Vojtech Ihriský, potvrdzujú aj tieto dva zábery. Zatiaľ čo na obrázku na strane 106 sú dopĺňané
pohonné hmoty do kuriérneho lietadla typu Stinson – Reliant SR 10-C, na obrázku na strane 107 je
zničená sovietska stíhačka I – 16 „Rata“. (VHA Bratislava)
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MAJERSKÝ

Ladislav Majerský ako záložný dôstojník československej brannej moci v 20. rokoch 20. storočia.
Výtvarník stojí piaty sprava, pričom svojím ľavým ramenom čiastočne zakrýva neznámeho civilistu.
(Zbierka PaedDr. Veroniky Čejkovej)
Ďalšia skupinová fotografia dôstojníkov československej brannej moci z 30. rokov 20. storočia, na
ktorej je Ladislav Majerský stojaci štvrtý zľava. Za povšimnutie stojí nejednotnosť ústroja vojenských osôb. (Zbierka PaedDr. Veroniky Čejkovej)

108

INTER ARMA.indd 108

10/7/19 9:22 AM

MAJERSKÝ

Záber na sochu vojaka v ateliéri Ladislava Majerského v Bratislave. Sadrové modely rôznej veľkosti
použil výtvarník v procese realizácie diela. (Zbierka PaedDr. Veroniky Čejkovej)
Dobový záber na identickú sochu ako súčasť pomníka padlých v obci Hliník nad Hronom.
Dielo bolo slávnostne odhalené v roku 1931. (Zbierka PaedDr. Veroniky Čejkovej)
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MAJERSKÝ

Autor Ladislav Majerský, poprsie armádneho generála Josefa Šnejdárka a samotný generál vo výtvarníkovom ateliéri v Bratislave. (Nové Slovensko, 1939)
Súťažný návrh na pomník Tomáša Garriquea Masaryka, ktorý výtvarník Ladislav Majerský v 30.
rokoch 20. storočia realizoval pre mesto Brno. (Zbierka PaedDr. Veroniky Čejkovej)
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MAJERSKÝ

Návrh nerealizovaného pomníku letectva (model) z roku 1942, ktorý mal byť postavený v obci
Liptovský Peter. (VHA Bratislava)
Reliéf Ladislava Majerského vo finálnom štádiu realizácie si so záujmom obzerá desiatnik slovenskej armády. Za povšimnutie stojí aj jeho miniatúrny sadrový model uprostred. Dokončené dielo
bolo umiestnené na Hurbanových kasárňach v Bratislave (budova MNO 2). Po skončení druhej
svetovej vojny bol pôvodný slovenský štátny znak zamenený za československý. (Zbierka PaedDr.
Veroniky Čejkovej)
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Z vojenčiny v československej brannej
moci (1918 – 1939)
Gejza Vámoš

Osud dobového „enfant terrible“ slovenskej literatúry Gejzu Vámoša, ktorý do
jej dejín prispel aj originálnou novelou s vojenskou tematikou Jazdecká legenda,
bol výrazne determinovaný jeho židovským pôvodom. Napriek tomu, že sa tento
talentovaný prozaik – povolaním lekár – napríklad v 20. rokoch 20. storočia
oficiálne neprihlásil k žiadnej konfesii,395 boli to predovšetkým s ňou súvisiace
osobné i spoločenské dôvody, ktoré ho viedli do emigrácie v roku 1939. No
a obdobné dilemy na pozadí novej politickej konštelácie po druhej svetovej vojne
nakoniec stáli za jeho rozhodnutím ostať v emigrácii natrvalo.
Gejza Vámoš bol odvedený do československej armády 6. júna 1921 počas
svojich štúdií na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.396 Na výkon
prezenčnej služby však nastúpil až po niekoľkoročnom odklade 1. októbra 1926,
a to pri pešom pluku 16 (veliteľstvo pluku – Rožňava).397 Pri tejto jednotke
Vámoš absolvoval základný výcvik.398 Potom 9. novembra 1926 začal štúdium
v škole na dôstojníkov zdravotníctva v zálohe.399 Táto škola bola dislokovaná
v hlavnom meste Československej republiky, ktoré Vámoš už pomerne dobre
poznal zo svojich vysokoškolských štúdií. Netreba azda zdôrazňovať, že v Prahe
v sledovanom období bolo rozhodne viac možností na oddych a rozptýlenie než
v posádke, odkiaľ bol prevelený. Školu pre dôstojníkov v zálohe Vámoš úspešne
absolvoval 31. marca 1927. Zo záznamu o teoretickej časti skúšky vyplýva, že
väčšinu predmetov absolvoval s prospechom veľmi dobrým (podľa vtedajšieho
systému hodnotenia išlo o známku 4). Toto hodnotenie dostal napríklad aj
z takých predmetov, ako boli napríklad taktika a poľná služba, ručné granáty
395 VÚA – VHA Praha, Prvopis kvalifikační listiny – Gejza Vámoš (1901). V kolónke „náboženství“
je uvedený záznam „bez vyznání“.
396 VÚA – VHA Praha, Prvopis kvalifikační listiny – Gejza Vámoš (1901).
397 VÚA – VHA Praha, Prvopis kvalifikační listiny – Gejza Vámoš (1901).
398 VÚA – VHA Praha, Osobní list, část II. o službě – Gejza Vámoš (1901). Vámoš bol po základnom
výcviku zodpovedným veliteľom charakterizovaný ako „energický, společenský, veselý a ukázněný“. Okrem toho bol vzhľadom na vojenské spôsobilosti „dobře vycvičen“.
399 VÚA – VHA Praha, Osobní list, část II. o službě – Gejza Vámoš (1901).
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alebo boj plynom.400 Hodnotiaci dôstojník Vámoša charakterizoval ako frekventanta s ustáleným charakterom, ktorého správanie v rámci služby i mimo nej
je dobré. Ďalej bol hodnotený ako samotársky, zádumčivý, dosť spoľahlivý, ale
aj málo energický.401
Po absolvovaní tejto školy bol slobodník ašpirant Gejza Vámoš prevelený do
Bratislavy, kde rok (presne od 1. apríla 1927 do 31. marca 1928) zastával funkciu
sekundárneho lekára v divíznej nemocnici 9.402
Objekty tohto ústavu (v súčasnosti Úrad vlády Slovenskej republiky – pozn.
aut.) boli pôvodne vybudované v ranom novoveku.403 Pridanú hodnotu tomuto
architektonicky zaujímavému, hoci vtedy vojenskému priestoru, dodávala aj aleja
starých stromov.404 V porovnaní s týmto komisným priestorom predstavovalo
blízke Námestie slobody (tzv. Firšnál) skutočnú „sociálnu divočinu“. Existovali
tu primitívne príbytky ľudí z periférie, bufety s lacným jedlom, jarmočné a kolotočové atrakcie, hrávali sa tu hazardné hry a v neposlednom rade tu prekvitala
aj prostitúcia.405
Vtedajší veliteľ divíznej nemocnice 9 plk. MUDr. Jindřich Koláčný hodnotil slob.
ašpiranta Vámoša ako vážneho, spoľahlivého, veľmi snaživého a usilovného.406
Zároveň tento hodnotiaci vyšší dôstojník v relevantnej kolónke kvalifikačnej
listiny uviedol, že Vámoš je „ku povýšení velmi způsobilý“.407 V súvislosti s Vámošovým zaradením na tejto funkcii a jeho službou treba zdôrazniť, že povolanie
lekára všeobecne mu aj tu zabezpečovalo určité postavenie a v rámci možností
aj relatívnu nezávislosť. Navyše sa špecializoval na kožné a pohlavné choroby.

400 VÚA – VHA Praha, Škola pro výchovu důstojníků zdravotnictva v záloze, Výpis z protokolu
o zkoušce teoretické – Gejza Vámoš (1901).
401 VÚA – VHA Praha, Škola pro výchovu důstojníků zdravotnictva v záloze, Výpis z protokolu
o zkoušce teoretické – Gejza Vámoš (1901).
402 K dejinám vojenskej nemocnice 9 a vojenského zdravotníctva v Bratislave bližšie pozri: TRENKLER, R.: Divisní nemocnice 9 v Bratislavě. In: Zvláštní otisk z Vojenských zdravotnických listů,
roč. 6, 1930, č. 2, s. 1 – 35. Takisto: VENCEL, P. – MISTRÍK, J.: História vojenskej nemocnice
v Bratislave. Bratislava : b. v., 2003. ISBN 80-968946-1-7.
403 V evidenčnom liste z československej armády je ako „doba pořízení“ tohto vojenského objektu uvedený rok 1615. VHA Bratislava, f. StŘ VII, šk. 15.
404 V dokumente týkajúcom sa pomerne komplikovanej otázky výrubu niekoľkých drevín aleje
tejto divíznej nemocnice v roku 1928 je uvedené: „V Bratislavě referát má již dobré zkušenosti
se zabezpečením rovněž kaštanové aleje v zahradě Schifbeckově, při čemž se připomíná, že
tato alej a dále alej v zahradě voj. nemocnice a alej v zahradě voj. zem. velitelství jsou vůbec
nejstarší a nejcennější přírodní památkou toho druhu v Bratislavě.“ VHA Bratislava, f. Vojenská
stavební odbočka 9 (ďalej len VSO 9), šk. 1.
405 SNA Bratislava, Námestie slobody, f. Policajné riaditeľstvo Bratislava, šk. 622.
406 VÚA – VHA Praha, Prvopis kvalifikační listiny – Gejza Vámoš (1901).
407 VÚA – VHA Praha, Prvopis kvalifikační listiny – Gejza Vámoš (1901).
113

INTER ARMA.indd 113

10/7/19 9:22 AM

Československá armáda, ktorá od začiatku svojej prítomnosti v Bratislave zápasila aj s problémom výskytu pohlavných chorôb medzi vojakmi,408 takýchto
odborníkov (hoci išlo len o prezenčne slúžiace vojenské osoby) potrebovala.
Zaujímavou epizódou počas jeho prezenčnej služby bol jazdecký kurz v lete
1927, ktorý Vámoš, medzitým 1. augusta povýšený na podporučíka zdravotníctva v zálohe, absolvoval s prospechom dobrým.409 V hodnotení z 12. septembra
1927 je uvedené: „Frekventant osvojil si v době poměrně krátkého trvání tohoto
jezdeckého výcviku značné jezdecké znalosti a je co jezdec pro svoji potřebu plně
způsobilý“.410
Dňa 4. apríla 1928 bol Vámoš prepustený do pomeru mimo činnú službu
a do svojho preloženia do prvej zálohy bol evidovaný na trvalej dovolenke.411
V prvopise kvalifikačnej listiny je k roku 1928 ohľadom Vámošových rodinných
pomerov uvedené: „svobodný, nemajetný, bydlí v podnájmu, podporuje sestry:
Edithu, Veroniku a Markétu“.412 V roku 1930 je v identickom dokumente už
evidovaný ako „soukromý a lázeňský lékař Piešťany“. Spomínané kúpele boli
v 20. a 30. rokoch vyhľadávané aj lepšou pražskou spoločnosťou.413 Zároveň sa
tu vo vojenskom kúpeľnom ústave situovanom v tzv. Malých Piešťanoch liečili
vojaci na reumatizmus a na ďalšie choroby.
V roku 1929 Vámoš absolvoval štvortýždňové služobné cvičenie pri leteckom
pluku 3 práve v Piešťanoch. Na rovnaké cvičenie bol povolaný, a to dokonca
k identickej jednotke, aj v rokoch 1930 a 1931.414
Zážitky z vojenskej prezenčnej služby, najmä jazdeckého kurzu a služobných
cvičení (manévrov), boli ako látka autorom využité pri písaní jedného z jeho
najznámejších diel – spomínanej novely Jazdecká legenda. Autor tu vykreslil

408 Napríklad už v apríli 1919 sa vo vojenských spravodajských hláseniach objavujú obsiahle informácie o pretrvávajúcom výskyte pohlavných chorôb v posádke. VHA Bratislava, Zpravodajský důstojník při posádkovém velitelství v Bratislavi, čís. 16 zprav. dův. Zprávy za týden od 7.
do 13. dubna 1919. f. ZVV Bratislava, šk. 4. K vzťahu armády a pohlavných chorôb v dejinách
Slovenska všeobecne pozri: CHORVÁT, P.: K problematike interakcie armády a pohlavných
chorôb v moderných dejinách Slovenska. In: Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna
starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava : Slovenský národný archív, 2013, s. 374
– 379. ISBN 978-80-970666-6-6.
409 VÚA – VHA Praha, Vysvědčení o prospěchu – Gejza Vámoš (1901).
410 VÚA – VHA Praha, Vysvědčení o prospěchu – Gejza Vámoš (1901).
411 VÚA – VHA Praha, Prvopis kvalifikační listiny – Gejza Vámoš (1901).
412 VÚA – VHA Praha, Prvopis kvalifikační listiny – Gejza Vámoš (1901).
413 „... není divu, že Praha přichází Piešťanům na chuť a že pražská společnost razí cestu heslu:
´Letos do Piešťan´.“ Sportovní revue, roč. 3, 1938, č. 6, s. 17.
414 VÚA – VHA Praha, Prvopis kvalifikační listiny – Gejza Vámoš (1901).
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najmä postavy príslušníkov jazdectva a letectva, ktoré boli, zhodou okolností,
dobovým obecenstvom vnímané ako elitné.415 V recenzii od Dobroslava Chrobáka bola táto novela hodnotená pozitívne, pričom recenzent nezabudol ohľadom
autorovej satiry zdôrazniť, že „ je to smiech zdravý, chlapský“.416 Obdobne
pozitívna recenzia bola publikovaná aj v Slovenských pohľadoch. Spisovateľ
Ľudo Zúbek (pod pseudonymom Vladimír Malina) v nej okrem iného osobitne
vyzdvihol aj autorský výber témy z vtedajšieho vojenského života, ktorý „...
mladou slovenskou literatúrou zostal úplne nepovšimnutý“.417 Novela Jazdecká
legenda preto zostáva zaujímavou reflexiou autorových skúseností s československou brannou mocou. Vzhľadom na jeho celkovú tvorbu však predstavuje určité
unikum.418
Ako kuriozitu je možné v súvislosti s týmto dielom uviesť udalosť, ktorá sa
datuje do konca roka 1935. Príliš „horlivý“ vojenský cenzor Zemského vojenského veliteľstva v Košiciach vtedy vyčítal rozhlasovej adaptácii novely faktické
nedostatky a chyby vo vojenskej terminológii.419 V tomto prípade však evidentne
išlo o nepochopenie umeleckého charakteru textu, pričom čítanie cenzúrneho
posudku dokonca vyvolalo v Spolku slovenských spisovateľov „hlučnú veselosť“.420 Sám autor sa ešte v marci 1936 právom pýtal: „Prečo ubiť rozhlasový
variant jediného slov. voj. románika?“421 Tento prípad je zaujímavý aj preto,
lebo spomínané veliteľstvo už malo konkrétnu (pozitívnu) skúsenosť s rozhlasom, keď manévre 11. a 12. pešej divízie v regióne Vranova nad Topľou v roku
1935 poslucháčom sprítomnil rozhlasový redaktor – slobodník v zálohe Anton
Prídavok.422
Napriek tomu, že Gejza Vámoš 6. augusta 1935 úspešne absolvoval skúšku
na kapitána zdravotníctva v zálohe, a to s prospechom veľmi dobrým,423
415 Dvacet let československé armády v osvobozeném státě. Praha : Svaz československého
důstojnictva, 1938, s. 201.
416	Elán, roč. 3, 1933, č. 4, s. 6.
417 Bližšie pozri: Slovenské pohľady, roč. 48, 1932, č. 11 – 12, s. 749.
418 Bližšie pozri: BARBORÍK, V.: Prozaik Gejza Vámoš. Bratislava : Slovak Academic Press, 2006, s.
85 – 95. ISBN 80-8095-003-2.
419	LA SNK Martin, List Spolku slovenských spisovateľov Zemskému vojenskému veliteľstvu v Košiciach z 9. decembra 1935. fond G. Vámoš, sign. 72 M 13.
420	LA SNK Martin, List Gejzu Vámoša Alojzovi Sopkovi z 9. decembra 1935. fond G. Vámoš, sign.
72 M 13.
421	LA SNK Martin, List Gejzu Vámoša Alojzovi Sopkovi z 9. decembra 1935. fond G. Vámoš, sign.
72 M 13.
422 VHA Bratislava, Kronika Zemského vojenského velitelství v Košicích, Příloha č. 35/1935, f. ZVV
Košice, šk. 9.
423 VÚA – VHA Praha, Velitelství 9. divise, Výkaz o prospěchu, npor. zdrav. v zál. MUDr. Gejza
Vámoš, Kvalifikační listina – Gejza Vámoš (1901).
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v materiáloch z obdobia služby v zmobilizovanej československej brannej moci
z roku 1938 je stále evidovaný ako nadporučík. Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie 23. septembra 1938 slúžil ako šéflekár práporu tankov 2, zrejme u pluku
útočnej vozby 1.424 Počas tohto posledného priameho kontaktu s československou
armádou sa Vámoš stal svedkom jej vzopätia v podobe všeobecnej mobilizácie
i následnej apatie po prijatí Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže. Po
odchode svojej jednotky z prideleného úseku pohraničia bol nadporučík Vámoš
16. novembra 1938 preložený do pomeru mimo činnú službu. 20. decembra 1938
bolo v jeho vojnovej kvalifikačnej listine zaznamenané hodnotenie za obdobie
od 27. septembra do 1. novembra 1938: „Tiché, ukázněné povahy, přemýšlivý.
Dobrý kamarád a společník. Starostlivý a pečlivý. Celková kvalifikace: 4.“425
Rok 1938 je vo Vámošovom živote zároveň posledným úplným rokom, ktorý
strávil na Slovensku i v Európe. 13. marca 1939 – deň pred vznikom Slovenského
štátu – Gejza Vámoš opustil územie Slovenska a odcestoval do Číny.
Na obale jeho kvalifikačnej listiny je v súvislosti so zmenou politických pomerov
na Slovensku ceruzou napísané: „Žid, Sabinov“.426 Pre autora zdržiavajúceho sa
v cudzine bola irelevantná aj ďalšia poznámka, opäť zaznamenaná ceruzou na
okraj rovnakého dokumentu: „Dotazník nemohol doplniť... je v Tientsine.“427
Počas väčšiny času tráveného v Číne bol Vámoš pravidelne konfrontovaný
s realitou krajiny nachádzajúcej sa vo vojnovom stave s Japonskom, a to až do
konca druhej svetovej vojny. Vojaci, ktorých autor predtým zobrazil cez prizmu
vojenčiny so všetkým, čo k nej patrí, tu boli súčasťou dlhotrvajúceho krvavého
vojnového konfliktu. Po jeho skončení sa tento výnimočný slovenský prozaik na
Slovensko už nevrátil a svoju životnú púť zakončil v Brazílii.

424 VÚA – VHA Praha, Prvopis kvalifikační listiny – Gejza Vámoš (1901).
425 VÚA – VHA Praha, Pluk útočnej vozby, Kvalifikačná listina válečná – Gejza Vámoš (1901)
426 VÚA – VHA Praha, Kvalifikační listina – Gejza Vámoš (1901). Tento zápis súvisí s existenciou
VI. robotného práporu Pracovného zboru ministerstva národnej obrany. V ňom boli počas
Slovenskej republiky sústreďované osoby židovského a rómskeho pôvodu, na ktoré sa vzťahovala branná povinnosť.
427 VÚA – VHA Praha, Kvalifikační listina – Gejza Vámoš (1901).
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František Kráľ

Vojenská prezenčná služba predstavuje v živote slovenského komunistického
intelektuála Františka Kráľa, v slovenskej literatúre známeho ako Fraňo Kráľ,
pomerne negatívnu skúsenosť. Predchádzal jej odvod 10. mája 1924 s kvalifikáciou „schopen bez vady“. Na jej predčasnom konci bolo uznanie za neschopného
z vážnych zdravotných dôvodov a prepustenie z armády k 1. februáru 1926
s konštatovaním: „Choroba zhoršila se činnou službou vojenskou.“428
Po spomínanom hlavnom odvode a zaradení ku kmeňovej jednotke (horský
prápor I v Martine) 1. októbra 1924 bol Františkovi Kráľovi kvôli prebiehajúcim štúdiám v ten istý deň udelený odklad nástupu prezenčnej služby v trvaní
jedného roka.
Úspešne ukončiac štúdiá na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi v júni 1925
už 1. októbra tohto roku Kráľ narukoval k spomínanému horskému práporu. Mal
slúžiť osemnásť mesiacov.
Vzhľadom na aktivity jednotky tento dátum zároveň znamenal začiatok tzv.
služobného roku, pričom kontingent došlých brancov bol identický s predchádzajúcimi rokmi.429 Zhrňujúce údaje o počtoch práporu ďalej uvádzajú, že pri
početnom stave okolo 650 mužov mal prápor mesačne približne 30 chorých.430
Pri tejto jednotke František Kráľ absolvoval základný výcvik a začal štúdium na
škole pre výchovu dôstojníkov pechoty v zálohe.431 Vo vzťahu k jeho vojenskej
prezenčnej službe zostávajú konkrétne udalosti z prelomu rokov 1925 – 1926
predbežne neznáme. Osobitnou, taktiež predbežne nepoznanou kapitolou zostáva vo vzťahu k armáde jeho ľavicové (komunistické) zmýšľanie.

428
429
430
431

VÚA – VHA Praha, Kmenový list – František Kráľ (1903).
VHA Bratislava, Kronika horského praporu I, f. Horský prapor I (ďalej len Hor. prap. I), šk. 1.
VHA Bratislava, Kronika horského praporu I, f. Hor. prap. I, šk. 1.
VÚA – VHA Praha, Kmenový list – František Kráľ (1903).
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Všeobecne možno konštatovať, že ľavicové politické strany mali záujem o získanie vplyvu v československej armáde.432 A naopak, spravodajskí dôstojníci
československej armády venovali pozornosť aktivitám vojakov i civilných osôb,
hlásiacim sa ku komunistickým ideám v okruhu konkrétnej posádky. Veliteľstvo
práporu nadriadenej 1. horskej brigády (Ružomberok) napríklad už predtým,
v roku 1922 venovalo relevantnú pozornosť „akadémii proletkultu“, ktorá bola
zorganizovaná v uvedenom meste 2. septembra, a na ktorej mal prednášku aj
český komunistický spisovateľ Ivan Olbracht.433
V bezprostrednej blízkosti martinskej vojenskej posádky sa zároveň nachádzalo
silné centrum robotníckeho hnutia – Vrútky.434
V sledovanom období októbra a prvej polovice novembra 1925 vzhľadom na
civilný sektor zároveň v Československej republike vrcholila kampaň týkajúca sa
parlamentných volieb, ktoré sa konali 15. novembra 1925. Ministerstvo národnej obrany v Prahe napríklad zvlášť upozornilo aj Zemské vojenské veliteľstvo
v Bratislave na problém eliminovania nebezpečenstva politickej agitácie vo
vojsku. Podľa tohto dokumentu mužstvo, ktoré prejavilo záujem zúčastniť sa na
voľbách, malo byť rozdelené a odvedené do volebných miestností v zomknutom
tvare pod vedením rotmajstra, resp. poddôstojníka, a to v čase „kdy u uren lze
předpokládati nejslabší účast“.435
Spomínanú predbežnú absenciu konkrétnych dokumentov o vojenskej prezenčnej službe Františka Kráľa tak možno v tomto konkrétnom prípade nahradiť
uvedením ďalších udalostí, ktoré sa odohrali pri jednotke v sledovanom období.

432 Ministerstvo národnej obrany v Prahe už v spravodajskom hlásení z 30. septembra 1920 konštatovalo: „O přízeň vojska uchází se především levice soc. demokratické strany a elementy
vysloveně komunistické. Účel je jasný: získati vojsko alespoň do té míry, aby při event. pokusu
o převrat odepřelo zakročiti a zjednati pořádek.“ VHA Bratislava, Ministerstvo národní obrany,
Hlavní štáb, Zpravodajské oddělení /2. bureau/, Ku č. j. 961. 370/zprav., f. ZVV Bratislava Spravodajské, šk. 2.
433 VHA Bratislava, Velitelství 1. hor. brigády, Č. j. 978/gštb. II. dův., f. ZVV Bratislava Spravodajské, šk. 15, sign. 36/2. V uvedenom hlásení je k Olbrachtovej prednáške, nazvanej Slobodou
k osvete, okrem iného poznamenané: „Zdůraznil především, že se proletář musí nejdříve osvobodit hospodářsky a materiélně, po čemž teprve může nastati svoboda duševní. – Nejlepší
příklad tohoto postupu nám dávají proletáři ruští.“
434 „Jedním z nejnebezpečnějších středisk dělnictva jsou Vrútky, kde se usídlil větší počet býv.
maďarských bolševiků s jedním členem slovenské bolševické vlády Janouškovy... .“ VHA Bratislava, Ministerstvo národní obrany, Generální štáb, Zpravodajské oddělení /2. bureau/, č. j.
960. 007 zprav. Relace o objížďkách zemského četnického velitele pro Slovensko, V Praze 10.
února 1920. f. ZVV Bratislava Spravodajské, šk. 2.
435 VHA Bratislava, Ministerstvo národní obrany, Presidium, Čís. 9142/pres. pol. a i 1925, Pokyny
pro volby do Národního shromáždění 1925 – agitace ve vojsku. f. ZVV Bratislava, šk. 107.
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Napríklad 27. novembra 1925 boli pre vojakov práporu usporiadané tematické
prednášky spojené s prezentáciou diapozitívov Šetrime si svoje zdravie a Liga
proti tuberkulóze.436 Nasledujúci deň – 28. novembra 1925 – prevzal velenie
práporu nový veliteľ – pplk. Josef Palacký, ktorý bol už koncom decembra toho
istého roku konfrontovaný s mimoriadnou udalosťou – samovraždou vojaka
práporu A. H.437
Ako už bolo spomenuté, 1. februára 1926 bol František Kráľ lekárskou komisiou
uznaný za neschopného ďalšej vojenskej služby z vážnych zdravotných dôvodov
a toho istého dňa bol z brannej moci prepustený. Tento negatívny zážitok sa
odzrkadľuje aj v jeho spomienkach: „Po štúdiách nastúpil som vojenskú službu.
A tu prišla katastrofa. Ťažký život na štúdiách podlomil mi zdravie a tvrdý
výcvik v armáde ho dolomil. Lekári zistili pľúcnu chorobu. Bol to pre mňa
ukrutný úder. Naraz ležali v troskách všetky moje krásne plány a nádeje.
V neskúsenosti som veril panujúcej mienke, že chorí na suchoty musia do roka
umrieť. A v tomto položení vznikala vo mne túžba aspoň niečo urobiť, aspoň
nejakú pamiatku po sebe zanechať. Najprístupnejším nástrojom bolo pero. Nuž
som začal písať.“438
Zdravotné problémy, inak, stáli za superarbitráciou aj ďalšieho ľavicového
spisovateľa Petra Jilemnického, ktorý však musel doslúžiť pri svojej vojenskej
jednotke.439

436 VHA Bratislava, Kronika horského praporu I, f. Hor. prap. I, šk. 1.
437 VHA Bratislava, Kronika horského praporu I, f. Hor. prap. I, šk. 1. Vojak technickej roty práporu
A. H. sa zastrelil zo služobnej pušky 29. decembra 1925. Ako pravdepodobný dôvod jeho samovraždy sa uvádzajú „rozhárané osobní poměry“.
438 Fraňo Kráľ učiteľom. Prejavy, články, listy a iné dokumenty. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1961, s. 36.
439 Peter Jilemnický (1901 – 1949), spisovateľ. Odvedený 18. mája 1921 na 14 + 10 mesiacov
činnej služby. 1. októbra 1921 zaradený do hraničiarskeho práporu 9, prezentovaný k činnej
službe v tejto jednotke, pridelený k hraničiarskej rote 3/9. 15. júla 1922 premiestnený k náhradnej rote práporu. 19. júla 1922 superarbitrovaný s poznámkou: „Schopen k pomoc. službám s vadou...“. Ako už bolo spomenuté, napriek tomuto rozhodnutiu bol povinný vojenskú
prezenčnú službu dokončiť. Pri jednotke pôsobil ako pisár. 20. septembra 1923 prepustený
na trvalú dovolenku, 30. septembra 1923 preložený do I. zálohy. VÚA – VHA Praha, Petr Josef
Jilemnický (1901) – Kmenový list. Za pomoc pri vyhľadaní kmeňového listu Petra Jilemnického
ďakujem Dr. Pavlovi Minaříkovi.
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Vzhľadom na to, čo bolo uvedené, je zaujímavé, že v 30. rokoch 20. storočia
sa práve umelecká tvorba Fraňa Kráľa dostala do pozornosti vojenských spravodajských orgánov. Jeho knihou Cesta zarúbaná, ktorá bola súčasťou knižníc
vojenských zátiší, sa zaoberalo 2. spravodajské oddelenie Ministerstva národnej
obrany v Prahe a taktiež Veliteľstvo 9. divízie v Bratislave vo februári 1937. Hoci
ministerstvo národnej obrany nemienilo vydávať zákaz jednotlivých publikácií,
a tým vytvárať ich lacnú reklamu, „za niž jsou potom knihkupci neobyčejně
vděčni“, nariadilo napokon túto knihu z vojenských zátiší vyradiť.440
Tejto abstraktnej prítomnosti spisovateľa v armáde tak venovali jej kompetentné zložky relevantnú pozornosť. Paradoxne k nej prispela práve armáda sama,
keď aj individuálna ťažká životná skúsenosť z nej podnietila Františka Kráľa
k rozhodnutiu stať sa spisovateľom.

440 „Knihu Fraňo Krále ´Cesta zarúbaná´ vyřaďte.“ VHA Bratislava, Velitelství 9. Divise, Č. j. 7281/
Dův. 2 zprav. 1937, věc: F. Kráľ: „Cesta zarúbaná“ – vyřadění z knihoven. f. ZVV Bratislava, šk.
148.
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Cez dve svetové vojny
Ján Botto

Ján Botto po svojom vojenskom odvode v roku 1897 a zaradení do stavu
banskobystrického 16. honvédskeho pešieho pluku nastúpil ešte v októbri toho
istého roku (1. októbra 1897) na vojenskú prezenčnú službu.441 Dvanásť mesiacov
v kasárňach, v rovnošate rakúsko-uhorskej armády následne strávil ako jednoročný dobrovoľník. Slúžil v Tridente a vo Viedni,442 pričom práve v hlavnom meste
monarchie sa zoznámil s právnikom a národovcom Vladimírom Fajnorom, vtedy
takisto vojakom.443 V priebehu služby (1898) zároveň úspešne zložil dôstojnícke
skúšky a už 30. septembra tohto roku bol preložený do zálohy.444
V rokoch 1900, 1902 a 1904 absolvoval cvičenia v zbrani.445 S novými trendmi
a technológiami aplikovanými v rakúsko-uhorskej armáde, ktoré boli počas Bottovej služby a spomínaných cvičení len v začiatkoch, sa tento chemický inžinier
a zároveň významný symbolistický básnik publikujúci aj pod pseudonymom
Ivan Krasko (básnické zbierky Nox et solitudo a Verše) naplno oboznámil po
vypuknutí prvej svetovej vojny. Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie rakúsko-uhorskej armády opustil Čechy a 12. augusta 1914 nastúpil aktívnu vojenskú
službu pri domobraneckom etapnom (tylovom) prápore III/16 v Jelšave.446 Od
19. augusta 1914 pôsobil v tejto jednotke ako veliteľ čaty, pričom 26. augusta
1914 bol povýšený na poručíka v zálohe.447
Pre poznanie vojnovej každodennosti „veľkej“ vojny, ktorá ho obklopovala
a čoraz viac vťahovala do seba, je mimoriadne prínosná jeho korešpondencia
441 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ján Botto (1876).
442 Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). III. zväzok. K – L. Martin : Matica
slovenská, 1989, s. 240. ISBN 80-7090-019-9.
443	J. Botto v liste Dr. Vladimírovi Fajnorovi z 25. júla 1946 konštatoval: „Dávno tomu, čo sme sa
ako vojaci vo Viedni prvýkrát v živote boli stretli.“ Archív mesta Bratislavy, f. Vladimír Fajnor,
šk. 2.
444 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ján Botto (1876).
445 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ján Botto (1876).
446 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ján Botto (1876).
447 SLAVKOVSKÁ, G.: Dva dokumenty o vojenskej službe Ivana Krasku v prvej svetovej vojne. In:
Obzor Gemera, roč. 11, 1980, č. 3, s. 143.
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s manželkou. Napríklad v liste zo 4. septembra 1914, krátko pred odchodom do
frontového pásma na severe Zemplínskej župy, jej obšírne vysvetľoval: „Zima
mi snáď nebude, lebo som si kúpil vlnený lajblík, spodné nohavice aj jednu
prikrývku za 20 korún. Mimo toho mám vojenské šaty a vojenský kepeň. Gumový plášť si tiež vezmem so sebou. Škoda, že som si nemohol kúpiť ešte jedné
boty, aby som mal vždy suché.“448 Spomínané informácie úzko súvisia s prvými
praktickými radami, ktoré prichádzali z frontu do zázemia už krátko po začatí
bojových operácií. Napríklad, dôstojníkom bolo odporúčané, aby sa v poli čo
najmenej odlišovali od mužstva. Ďalej, že šable v boji skôr prekážajú, pričom aj
dôstojník by mal mať, resp. by si mal bezodkladne zaobstarať poľnú lopatku.
Ohľadom peňazí sa zas odporúčalo zašiť ich do podšívky kabáta atď.449
Pobyt v poľných podmienkach karpatskej jesene 1914 a náročné práce v tyle
bojujúcej 3. rakúsko-uhorskej armády:450 to boli dva hlavné vonkajšie momenty,
ktoré negatívne pôsobili na fyzický stav domobraneckého dôstojníka Jána Botta.
Už 7. októbra 1914 preto nastúpil na zdravotnú dovolenku do Dolného Kubína.451 Po zlepšení zdravotného stavu sa v polovici novembra 1914 vrátil k svojej
jednotke na pôvodnú funkciu, ktorú následne zastával do 9. júna 1915.452 Toto
prvé obdobie vojny je vo vzájomnej korešpondencii s manželkou aj pomerne
dobre zdokumentované.
V nasledujúcich viac ako troch vojnových rokoch sa v živote tohto záložného
dôstojníka (od 1. augusta 1916 nadporučíka) striedali obdobia služby v tylových jednotkách s liečebnými pobytmi (napríklad aj v poľnej nemocnici č. 1007
v Opatiji na Jadrane).453 V rakúsko-uhorskej armáde Botto slúžil do 27. októbra
1918, keď bol z vojenskej činnej služby prepustený.454

448	LA SNK Martin, List Jána Bottu Ilone Bottovej zo 4. septembra 1914, sign. 75 CH 4.
449 Bližšie pozri: HODÍK, M. – LANDA P.: Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními. II. díl. Praha : Academia, 1999, s. 176. ISBN 80-200-0781-4.
450 Napríklad 18. novembra 1914 rota etapného (tylového) práporu III/16, dislokovaná v Snine,
zabezpečovala všetky železničné objekty na trati Belá nad Cirochou – Stakčín. ÖSA – KA Wien,
K. ung. 16/III etap. baonskomando in Homonna, f. NFA, 3. Armee (AEK), šk. 392.
451 SLAVKOVSKÁ, ref. 447, s. 143.
452 SLAVKOVSKÁ, ref. 447, s. 143.
453 SLAVKOVSKÁ, ref. 447, s. 143 – 145.
454 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ján Botto (1876).
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Krátko po vzniku Československej republiky 28. októbra 1918 začal Ján Botto
aktívne pôsobiť vo vysokej politike.455 Na poste poslanca, resp. senátora československého parlamentu za agrárnu stranu456 sa pomerne často stretával
s problematikou československej armády, do ktorej bol sám prijatý 12. marca
1921.457 Zároveň na druhej strane jeho politickú činnosť monitorovala aj armáda sama. Napríklad, v dôvernej správe II. spravodajskej kancelárie Zemského
vojenského veliteľstva pre Slovensko z apríla 1921 bolo konštatované, že Botto
predsedal poradám slovenských županov, poslancov a senátorov u ministra
s plnou mocou pre správu Slovenska. V prejave sa, podľa agentúrnej správy,
zasadzoval za zladenie aktivít všetkých štátotvorných strán na Slovensku v prospech krajiny. Zároveň navrhoval, aby sa podobné porady konali častejšie.458
O niekoľko mesiacov neskôr – 26. januára 1922 – ako podpredseda Poslaneckej
snemovne Národného zhromaždenia zas viedol rušnú schôdzu týkajúcu sa
mimoriadnych výdavkov na armádu, počas ktorej s polemickým diskusným
príspevkom vystúpil aj „búrlivák v sutane“ – poslanec Ferdiš Juriga.459
Bezpečnosť a pohyby senátora boli pravidelne monitorované aj štátnou políciou.
Takto sa napríklad v policajných hláseniach objavujú jeho pracovné i súkromné
cesty.460
Nové, ďalšie dimenzie vo vzťahu Jána Botta k armáde priniesol rok 1933. Vtedy
bol jeho syn – gymnazista Jaromír, ktorého zaujalo vojenské remeslo, odvedený a nastúpil na vojenskú prezenčnú službu.461 O synovom rozhodnutí stať
sa vojakom politik debatoval 8. júla 1933 „asi hodinu“ aj s generálom Josefom

455 Napríklad už v januári 1919 pôsobil ako sekretár ministra s plnou mocou pre správu Slovenska
Vavra Šrobára so sídlom v Žiline. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív Banská Bystrica, Minister Československej republiky Vavro Šrobár, f. Magistrát Banská Bystrica, šk.
522.
456 Funkčné zastúpenie Jána Bottu v štruktúrach agrárnej strany v rokoch 1920 – 1938 pozri: UHLÍŘ, D.: Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu 1918 – 1938. Charakteristika
agrárního hnutí v Československu. Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV,
1988, s. 221 – 253. K účasti Jána Botta v agrárnom hnutí na Slovensku v rokoch 1918 – 1921
bližšie pozri: ZUBEREC, V.: Príspevok k dejinám vzniku agrárnej strany na Slovensku (1918 –
1921). In: Historický časopis, roč. 15, 1967, č. 4, s. 582, 591, 594. ISSN 0018-2575.
457 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ján Botto (1876).
458 VHA Bratislava, Štáb Čs. Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, II. zpravodajská kancelář, číslo 4164/zprav., f. ZVV Bratislava Spravodajské, šk. 50.
459 http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/127schuz/s127001.htm
460 Napríklad 7. júna 1932 o 8:00 ráno senátor Ján Botto odcestoval rýchlikom z Bratislavy do
Prahy, čo sa objavilo v agentúrnej správe (výťahu udalostí) Policajného komisariátu III v Bratislave. SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, šk. 2161.
461 VA – CR Trnava, Náhradný kmeňový list založený podľa nariadenia č. VV 7/1946, čl. 88 – Jaromír Botto (1913).
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Šnejdárkom počas náhodného stretnutia.462 Jaromír Botto začal v roku 1935 skutočne študovať na Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, ktorú slávnostne
ukončil v roku 1937, a po jej absolvovaní pôsobil ako dôstojník jazdectva.463
Zo zachovaných dokumentov je evidentné, že aj ako politik, aj ako otec Ján
Botto od počiatku aktívne sledoval vojenskú kariéru svojho syna, zasahoval
do nej a v jeho prospech dokonca intervenoval u samotného ministra národnej
obrany: „Aj mne je ho ľúto, keď sa mu tak nechce do tých Klatov, preto som aj
telegrafoval ministrovi, aby ho dali do Terezína. Ešte mi však neodpovedal. Ak
mi nevyhovie, budem mať zlosť. Mirko však nevie, že som telegrafoval.“464
Z hľadiska svojej politickej funkcie v štruktúrach agrárnej strany sa Ján Botto
ako hosť zúčastňoval aj na rôznych podujatiach organizovaných československou brannou mocou. Ako člen branného výboru senátu je napríklad uvedený
v zozname hostí pozvaných na záverečné cvičenia československej armády na
západnom Slovensku v roku 1937.465 Nie je bez zaujímavosti, že v skupine pozvaných civilných hostí na tieto manévre sa nachádza aj meno mladého poslanca
za československú stranu národno-socialistickú Emila Lukáča.466 Ten v rovine
poézie svojím symbolistickým básnickým dielom nadviazal práve na literárny
odkaz Jána Botta – Ivana Krasku.

462 „Keď sme sa vracali z nádražia vo štvrtok, stretnul som sa s generálom Šnejdárkom a chodili
sme potom asi hodinu spolu, ale o Mirkovi som mu hovoril iba, že chce byť vojakom a 15. že
má odvod. Potom vraj, aby slúžil pri eskadróne v Bratislave, že vraj budeme mať aspoň dozor
nad ním. No, budem, reku, rád, ak ho dáš do Bratislavy. To je vraj docela snadné.” LA SNK
Martin, List Jána Bottu Ilone Bottovej z 8. júla 1933, sign. 75 CH 4.
463	Jaromír Botto bol do Vojenskej akadémie prijatý 1. októbra 1935. Po vyradení 1. augusta
1937 menovaný poručíkom jazdectva. Počas služby v slovenskej armáde bol 1. januára 1940
povýšený na nadporučíka a 1. júla 1942 na stotníka jazdectva. 24. apríla 1945 prezentovaný
do československej armády v Martine. 31. decembra 1950 prepustený z činnej služby, odňatá
hodnosť majora a zároveň preložený do zálohy v hodnosti vojaka. VA – CR Trnava, Náhradný
kmeňový list založený podľa nariadenia č. VV 7/1946, čl. 88 – Jaromír Botto (1913).
464	LA SNK Martin, List Jána Botta Ilone Bottovej z 12. júla 1937, sign. 75 CH 4.
465 VHA Bratislava, Ministerstvo národní obrany, hl. št./ 3. odděl. 1937, č. j. 8890, Z. C. – účast
civilních a vojenských hostí, Opis. f. ZVV Bratislava 1937, šk. 157.
466 VHA Bratislava, Ministerstvo národní obrany, hl. št./ 3. odděl. 1937, č. j. 8890, Z. C. – účast
civilních a vojenských hostí, Opis. f. ZVV Bratislava 1937, šk. 157. Emil Lukáč bol 1. júna 1929
menovaný poručíkom duchovnej služby v zálohe cirkvi evanjelickej. Zároveň bol k rovnakému
dátumu premiestnený od svojho kmeňového útvaru (divízna nemocnica 9) k ZVV Bratislava.
S účinnosťou a poradím od 1. januára 1935 bol povýšený na nadporučíka duchovnej služby
v zálohe pri ZVV Bratislava. Zmeny týkajúce sa jeho povýšenia boli publikované: VHA Bratislava, Osobní věstník Ministerstva národní obrany, roč. 12, 1929, č. 33, s. 177; VHA Bratislava,
Osobní věstník Ministerstva národní obrany, roč. 18, 1935, č. 9, s. 85.
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Odchod z aktívnej politiky koncom roku 1938467 a postupný rozpad Československej republiky v nasledujúcich mesiacoch znamenali opäť zásadné zmeny
v živote Jána Botta. Po nich nasledoval vznik Slovenskej republiky a vypuknutie
novej svetovej vojny. Uvedené udalosti, resp. ich vojenské a vojnové súvislosti
zároveň vnášali do života starnúceho muža nové problémy a opätovný nepokoj. Z pozície otca a neskôr aj starého otca mal opodstatnené obavy o život
syna – dôstojníka. Tieto starosti boli znásobené osobnou vojnovou skúsenosťou
i jeho individuálnou možnosťou ovplyvňovať ľudský osud v krajine, ktorá sa
nepovažovala za nástupnícky štát Československej republiky.
Jaromír Botto bol prevzatý do slovenskej armády, v ktorej zastával rozličné
funkcie, pričom istý čas strávil aj na fronte.468 31. augusta 1944 bol zajatý
nemeckou armádou na armádnom veliteľstve v Prešove.469 V nemeckom zajateckom tábore strávil takmer štyri mesiace. 21. decembra 1944 sa vrátil na
Slovensko a nastúpil službu na posádkovom veliteľstve v Trnave.470 Po úspešnom
prechode frontu a prezentácii v československej armáde sa v roku 1945 zúčastnil
na bojových operáciách ako veliteľ prieskumnej roty 4. československej samostatnej brigády.471 Ukončenie druhej svetovej vojny ho zastihlo pri oslobodzovaní
regiónu Vsetína a Prostějova na Morave.472

467 Podľa historika Dušana Uhlířa Ján Botto vystúpil z klubu republikánskej strany a začiatkom
decembra 1938 vstúpil do klubu senátorov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. UHLÍŘ, ref.
456, s. 252 – 253.
468 30. apríla 1942 bol npor. jazd. Jaromír Botto, príslušný k jazdeckému priezvednému oddielu 1 a pridelený k stredisku pre výcvik remont (nevycvičených mladých vojenských koní) na
Oremovom Laze (Lešť), odoslaný na front k Zaisťovacej divízii (ZD). 5. mája 1942 hlásil svoj
príchod na jej veliteľstve. Na fronte zastával funkciu veliteľa štábnej roty ZD. 21. novembra
1942 bol odoslaný do zázemia. VHA Bratislava, Botto Jaromír, npor. jazd. – Donoval Gustáv,
npor. jazd. – odoslanie, f. MNO Dôverné, šk. 214, sign. 32 5/2; VHA Bratislava, Veliteľstvo ZD,
Dôverný rozkaz č. 42, SV 8. mája 1942, f. ZD, šk. 2; VHA Bratislava, Veliteľstvo ZD, K čís.: 58.329/
Dôv. IIa. odd. 1942, f. MNO Dôverné, šk. 221.
469 Historik Jozef Jablonický uvádza, že stotník Jaromír Botto – „Talského človek“ – konal dozornú
službu na armádnom veliteľstve v Prešove v noci z 30. na 31. augusta 1944. Popoludní 31. augusta 1944, keď odpočíval, bol zajatý nemeckou armádou. JABLONICKÝ, J.: Samizdat o odboji.
Štúdie a články. Bratislava : Kalligram 2004, s. 396, 410. ISBN 80-7149-681-2.
470 VHA Bratislava, Posádkové veliteľstvo Trnava, číslo 1002/Dôv. 1944, f. MNO Dôverné, šk. 454.
471 VA – CR Trnava, Náhradný kmeňový list založený podľa nariadenia č. VV 7/1946, čl. 88 – Jaromír Botto (1913).
472 Bližšie pozri: ČEJKA, B. – KLÍPA, B.: Za svobodu Československa. Kapitoly z dějin československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové války. Svazek třetí. Svoboda se zrodila v boji.
Praha : Naše vojsko, 1960, s. 516 – 520. Na s. 516 je Jaromír Botto uvedený menovite.
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Roky dvoch svetových vojen zanechali výraznú stopu v živote chemického inžiniera, politika a básnika Jána Botta. Zatiaľ, čo prvej svetovej vojny sa aktívne
zúčastnil ako záložný dôstojník, v druhej vzhľadom na svoj vek figuroval len
ako jej tichý svedok a rodič. V ťažkých vojnových pomeroch preňho rodina na
jednej strane predstavovala základnú konštantu a zdroj životnej energie. Na
druhej strane bola prameňom obáv, keď sa napríklad nachádzala v siločiarach
vojnového besnenia a neistoty.

Vojtech Ihriský

Vojtech Pavel Ihriský,473 podobne ako viacerí ďalší výtvarníci – jeho generační
druhovia – slúžil v priebehu 20. storočia vo viacerých armádach. Vojenskú službu začal ako príslušník pechoty rakúsko-uhorskej armády a skončil ako záložný
dôstojník letectva československej armády. Osud tak zároveň aj jemu „dožičil“
prežiť dve svetové vojny.
V predposlednom roku prvej svetovej vojny, konkrétne 10. marca 1917, Ihriský
nastúpil aktívnu vojenskú službu ako nováčik pri uhorskej domobrane.474 Nemal
pritom ešte osemnásť rokov. Podobne ako niektorým ďalším aj jemu bol po
nástupe na vojenskú službu priznaný charakter jednoročného dobrovoľníka.475
15. augusta 1917 ukončil školu pre záložných dôstojníkov v meste Sopron.
O niekoľko mesiacov neskôr – 30. novembra 1917 – bol prevelený k III. práporu
trenčianskeho 15. honvédskeho pešieho pluku.476 S touto vojenskou jednotkou
bol najprv nasadený na sedmohradskom (rumunskom) fronte, neskôr v jej
rámci pôsobil na talianskom a aj na západnom fronte. 23. januára 1918 bol
dokonca vyznamenaný bronzovou medailou za udatnosť.477 Hoci všeobecne
nešlo o vyznamenanie formálne, v roku 1918 malo jeho udeľovanie aj povzbudiť
morálku vojska na fronte.478 Pre osemnásťročného mladíka v uniforme poľnej
473 V kmeňovom liste je uvedený tento tvar mena. VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
474 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
475 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
476 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
477 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
478 BOBÍKOVÁ, L.: O vojenských letech Klementa Gottwalda jinak. In: Historie a vojenství, roč. 40,
1991, č. 6, s. 124. ISSN 0018-2583.
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šedi musel byť pobyt tam neľahkou skutočnosťou, hoci neskôr v spomienkach
na túto etapu svojho života reflektoval najmä humorné a nevšedné zážitky.479
Posledná hodnosť, ktorú Vojtech Ihriský dosiahol v rakúsko-uhorskej armáde,
bola hodnosť práporčíka v zálohe.480 Roky 1917 – 1918 boli neskôr, v roku 1933,
Ihriskému započítané pre výmer služného „jako doba válečná“.481
Po skončení prvej svetovej vojny, vzniku Československej republiky a postupnej
konsolidácii pomerov bol Vojtech Ihriský 22. októbra 1921 v hodnosti podporučíka v zálohe prijatý do československej armády, pričom bol včlenený do pešieho
pluku 41 v Žiline.482 Titulná strana kmeňového listu, administrovaného v československej armáde, Ihriského zároveň opisuje ako osobu vysokú 170 centimetrov
s gaštanovými vlasmi a obočím. Čo sa týka jeho ďalších fyzických dispozícií mal
napríklad modravé oči, súmerný nos a okrúhlu tvár.483
Už 28. októbra 1921 bol Ihriský opätovne povolaný na výkon aktívnej vojenskej
služby v súvislosti s mobilizáciou československej armády proti Maďarsku. 26.
novembra 1921 bol na základe demobilizácie prepustený do pomeru mimo činnej
služby. 1. januára 1927 bol povýšený na poručíka.484 Do septembra 1938 ďalej
absolvoval niekoľko „cvičení v zbrani“.
Demobilizáciou v roku 1921 sa Vojtechovi Ihriskému otvárali perspektívy „civilného“ života v podobe štúdií na Akadémii výtvarných umení v Prahe, založenia
si rodiny a aktívneho trávenia voľného času podľa svojich predstáv.
Výtvarník mimoriadne obľuboval moderné dopravné prostriedky a rád ich
využíval (motocykle, automobily, lietadlá).485 Bol v tomto smere mužom,
ktorý držal prst na tepe doby. Záujem o letectvo ho priviedol do Slovenského
aeroklubu generála Milana Rastislava Štefánika. Tento aeroklub bol založený už
v roku 1927 aj s cieľom „... propagovať a prevádzať letecký šport, podporovať

479 Zo spomienok Magdalény Rollerovej, dcéry Vojtecha Ihriského, v roku 2015 zaznamenal Peter
Chorvát. Dokument v zbierke autora.
480 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
481 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
482 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899); VHA Bratislava, Osobní věstník Čs.
Ministerstva národní obrany, roč. 4, 1921, č. 104, s. 1017.
483 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
484 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899); VHA Bratislava, Osobní věstník Ministerstva národní obrany, roč. 10, 1927, č. 5, s. 21.
485 Zo spomienok Magdalény Rollerovej, dcéry Vojtecha Ihriského, v roku 2015 zaznamenal Peter
Chorvát. Dokument v zbierke autora.
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a šíriť vedy aeronautické a inak budiť záujem o letectvo na Slovensku.“486 Na
vajnorskom letisku, vybudovanom postupne od roku 1919 ako vojenské a od
roku 1923 aj ako civilné dopravné letisko,487 sa Ihriský pravidelne stretával
s nadšencami rovnakej krvnej skupiny – pilotmi a dokonca pilotkami. Bližšie
sa spoznal napríklad s leteckým inštruktorom, konštruktérom a dôstojníkom
čs. armády Nikolajom Šapošnikovom, ktorý bol v rokoch 1929 – 1933 veliteľom letiek 40 a neskôr 38 práve vo Vajnoroch,488 a jeho vtedajšou manželkou
Ľudmilou.489 V roku 1930 získal Ihriský (spolu so spomínanou Ľudmilou Šapošnikovovou) pilotný preukaz. Lietanie obľuboval, pričom sám seba hodnotil ako
zodpovedného a disciplinovaného pilota.490 Okrem toho intenzívne propagoval
myšlienku letectva aj medzi širšou verejnosťou.491 V aeroklube pôsobil napríklad
aj ako prvý jednateľ (v roku 1931).492
Na neporiadky a na nekalé praktiky niektorých členov aeroklubu poukazoval
razantne a nekompromisne. Napríklad v roku 1934 podal dokonca na jednu
osobu trestné oznámenie „pre rôzne nesprávnosti“ (išlo najmä o neoprávnený
predaj plakiet s motívom letectva, ktoré mal pôvodne vytvoriť umelec sám).493
Táto éra „kráľov vzduchu“ trvala do septembra roku 1938, keď sa začal postupný
rozpad Československej republiky. Autor v tomto roku dokončil monumentálny
pomník Milana Rastislava Štefánika v Považskej Bystrici, čím okrem iného sám
ako letec symbolicky vzdal hold letcovi – kolegovi, ktorý bol jeho vzorom.
Vyhlásením všeobecnej mobilizácie československej brannej moci Vojtech Ihriský
už 24. septembra 1938 opätovne narukoval a slúžil do 15. novembra 1938.494

486 SNA Bratislava, Stanovy Slovenského aeroklubu M. R. Štefánika v Bratislave, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, šk. 128; SNA Bratislava, Výbor Slovenského aeroklubu Gen. M. R. Štefánika
v Bratislave, Vážení občania, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, šk. 128.
487	Letectvo, roč. 1, 1936 – 1937, č. 17, s. 271.
488 VÚA – VHA Praha, Kvalifikační listina – Mikuláš Šapošnikov (1896). Za pomoc pri vyhľadaní
tohto dokumentu vďačím Mgr. Michalovi Macháčkovi, PhD.
489 Napríklad na jednej dobovej fotografii z katalógu výstavy diela umelca (1999) je sochár odfotografovaný pred lietadlom typu Šmolík Š – 10 spolu s uvedeným manželským párom a ďalšími osobami. Bližšie pozri: Vojtech Ihriský (1899 – 1988). Bratislava : Slovenská národná galéria,
1999, nepaginované. Za identifikáciu typu lietadla ďakujem PhDr. Petrovi Šumichrastovi, PhD.
490 Slovenské krídla, roč. 5, 1940 – 1941, č. 3, s. 45.
491 SNA Bratislava, Zápisnica spísaná dňa 20. X. 1930 na policajnom riaditeľstve za prítomnosti
podpísaných, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, šk. 128. Ide o zápis týkajúci sa propagačnej
akcie a prevzatia zberných hárkov.
492 SNA Bratislava, Slovenský aeroklub M. R. Štefánika v Bratislave, č. j. 4/1931, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, šk. 128.
493 SNA Bratislava, Vojtech P. Ihriský, akad. sochár, Dňa 10. IX. 1934, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, šk. 128.
494 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
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Definitívnym rozpadom Česko-Slovenska v marci 1939, vznikom Slovenskej
armády a jeho brannej moci sa začínala nová životná etapa výtvarníka. Lietanie
popri výtvarnom umení hralo uňho opäť prím. V citovanom článku publikovanom v časopise Slovenské krídla v roku 1940 Ihriský, „ako najstarší športový
pilot – Slovák“, v súvislosti s významom letectva v potenciálnom vojnovom
konflikte uviedol: „Slováci, zatiaľ sme mimo víru vojny. To neznamená, že si
sadneme za pec. – Do roboty! Tužme svaly, bystrime zrak! Národ chce mať
celých chlapov! Na krídla, junač, aby nás nenašiel čas neschopnými k letu! Lebo
by sme ostali sluhami lietajúcich!“495
Vypuknutie vojny so Sovietskym zväzom v júni 1941 v podstate potvrdilo
Ihriského slová. Slovenské vojenské letectvo (Vzdušné zbrane – VZ) ako súčasť
poľnej armády sa do tohto vojnového konfliktu zapojilo už v krátkom čase po
jeho začatí, hoci spočiatku so zastaraným leteckým parkom.496 Do výnimočnej
činnej služby bol Ihriský, medzitým 1. januára 1941 povýšený na nadporučíka
pechoty v zálohe, takisto povolaný.497 Napriek svojmu zaradeniu k pechote (peší
pluk 1) opäť nasadol do kabíny lietadla, pričom 30. júla 1941 bol pridelený
k Veliteľstvu vzdušných zbraní (VVZ).498
Vzhľadom na aktuálnu potrebu udržiavania spojenia so zázemím bola vojenská
kuriérna letka posilnená letovým parkom Slovenského leteckého sboru (SLeS).
Išlo o športové lietadlá, z ktorých jedno pravidelne pilotoval aj Ihriský.499 Úradnú korešpondenciu pred odletom pilot prevzal v zaplombovaných vakoch.500
V tejto (úvodnej) fáze konfliktu denne lietal jeden stroj z Bratislavy na front
a naopak.501
Tieto kuriérne lety s poštou do frontového tyla boli mimoriadne náročné, a to aj
preto, že používaným športovým lietadlám chýbala akákoľvek aktívna a pasívna ochrana pilota, pričom stroje boli preťažované nákladom pošty. Na lietajúci

495 Slovenské krídla, roč. 5, 1940 – 1941, č. 3, s. 44 – 45.
496 Bližšie pozri: ŠUMICHRAST, P.: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět
křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7; Takisto: RAJNINEC, J.: Slovenské letectvo 1939 – 1944. I.
Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenská informačná a tlačová agentúra,
1997. ISBN 80-88842-09-3.
497 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
498 VHA Bratislava, Veliteľstvo poľného zboru, Čís: 2008 Dôv. 1. oddel. 1941, Vec: Osoby odchádzajúce do poľa – zmeny, f. MNO Dôverné, šk. 121, sign. 32 2/6 131.
499	RAJNINEC, ref. 496, s. 109.
500 VHA Bratislava, Veliteľstvo „Lipa“, Čís. 81 672 Dôv. let. 1941, Vec: Súkromné zásielky kuriernou
let. poštou, znovu závady, f. MNO Dôverné, šk. 99.
501 VHA Bratislava, Slovenské vzdušné zbrane pri poľnom ťažení proti SSSR v r. 1941, f. MNO
Dôverné, šk. 301/1.
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personál kuriérskej služby bol zároveň vyvíjaný tlak, aby prepravovali aj súkromné zásielky (rozličné dary).502 Ďalšími negatívnymi faktormi bola aj občasná
nepriazeň počasia503 a fakt, že v poľných podmienkach sovietskej kampane, bez
riadneho hangárovania stroje na ukrajinských poľných letiskách mimoriadne
„trpeli“.
Funkcia leteckého kuriéra znamenala výraznú skúšku jeho schopností, v ktorej
Ihriský opäť obstál. Toto jeho pôsobenie trvalo od 28. júla504 do 19. augusta
1941.505 Ešte v priebehu augusta 1941 boli odoslaní do zázemia a preložení do
pomeru mimo činnú službu napríklad aj ďalší kuriérni letci – npor. let. v zál.
Ladislav Pospíšil a stot. let. v zál. Imrich Kubiš.506
Od 1. novembra 1941 bol Ihriský zároveň preložený do skupiny dôstojníkov
letectva v zálohe.507
Podobne ako sochár Ladislav Majerský sa aj Vojtech Ihriský zúčastnil prvej
výstavy Oddielu armádnych výtvarníkov v roku 1943. V hlavičke prihlášky
pritom uviedol aj to, že je nadporučíkom letectva v zálohe. Z tohto dokumentu
ďalej vyplýva, že okrem diela Vzdušný boj (sadra) autor plánoval vystaviť
viaceré diela len vo forme fotografických reprodukcií.508 Išlo najmä o fotografie
spomínaného pomníku generála Milana Rastislava Štefánika v Považskej Bystrici a ďalšie pomníky padlých.
Po skončení druhej svetovej vojny bol Vojtech Pavel Ihriský prijatý do československej armády, pričom ešte v roku 1950 bol povýšený na kapitána v zálohe.509

502 VHA Bratislava, Veliteľstvo „Lipa“, Čís. 81 672 Dôv. let. 1941, Vec: Súkromné zásielky kuriernou
let. poštou, znovu závady, f. MNO Dôverné, šk. 99.
503 K problematike pôsobenia letcov – kuriérov za nepriaznivých poveternostných podmienok
je vo vojnovom („vojennom“) denníku Veliteľstva vzdušných zbraní z 18. júla 1941 uvedené:
„Kuriérne lietadlá sa však i za tohto počasia osvedčili, a to hlavne zásluhou dobrých pilotov.
Kuriérne lietadlo, ktoré obstaráva dennú poštu zo Sp. N. Vsi sa dostalo i cez Karpaty a šťastne pristálo na letisku Komarno (pri Ľvove – pozn. aut.). Pilot ale bol od vetra a dažďa úplne
došľahaný.“ VHA Bratislava, Letectvo 1941, Vojenný denník VVZ, f. Vzdušné zbrane slovenskej
armády, šk. 10.
504 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899). Hoci v kmeňovom liste je uvedený
tento údaj, môže ísť o chybu administrátora. Už 5. júla 1941 bola kuriérna letka posilnená
lietadlami SLeS aj s V. Ihriským. Bližšie pozri: RAJNINEC, ref. 496, s. 109.
505 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
506 VHA Bratislava, Veliteľstvo „Justín“, Dôverný rozkaz č. 33, Piešťany, 21. august 1941, f. Vzdušné
zbrane slovenskej armády, šk. 3.
507 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
508 VHA Bratislava, Výstava vojenských umelcov v Dome umenia, prihlášky, potvrdenia, informácie, f. MNO Obyčajné, šk. 513, sign. 54 6/2.
509 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Vojtech Ihriský (1899).
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V mnohovrstevnej osobnosti Vojtecha Pavla Ihriského majú nezameniteľné
miesto jeho vojenské osudy. Pôvodná túžba lietať spôsobila, že bol napriek
svojmu veku využitý armádou ako kuriérny letec ešte v lete roku 1941 a neskôr
sa stal aj dôstojníkom letectva v zálohe. Podobne ako Antoine de Saint-Exupéry
si Ihriský sadal v mieri i vo vojne do kabíny lietadla s vedomím rizika, ktoré ho
lákalo.

Ladislav Majerský

Len niekoľko týždňov po svojich 18. narodeninách, v poslednom roku „veľkej“
vojny narukoval k pešej jednotke rakúsko-uhorskej armády v Nitre aj Ladislav
Majerský (narodený 11. marca 1900). O spomínanej zložke armády uvádzala
dobová popularizačná práca, určená najmä pre starších záložníkov a verejnosť
vo vojne, viaceré priority, maximá a superlatívy.510 Konkrétne 28. apríla 1918 bol
čerstvý absolvent učiteľského ústavu v Turčianskych Tepliciach prezentovaný
ako jednoročný dobrovoľník k činnej službe pri náhradnom prápore nitrianskeho
14. honvédskeho pešieho pluku.511
Začiatok školy pre záložných dôstojníkov (jednoročných dobrovoľníkov) prešporskej honvédskej oblasti bol naplánovaný práve na 28. apríla 1918. Táto
iniciatíva pritom narážala na nedostatok voľných učebných priestorov.512
Majerského narukovanie a prvé týždne v kasárňach prebiehali v čase, keď do
posádok v zázemí, na základe podmienok mieru so sovietskym Ruskom, začali
postupne prichádzať navrátilci z ruského zajatia. Inou konkrétnou pripomienkou

510 „Pěchota (Infanterie) tvoří hlavní zbraň. Jsouc stejně spůsobilou k boji na blízko i do dáli,
k útoku i k obraně, je sto proti každému nepříteli, v každém území, jak ve dne tak i v noci
a mlze svých zbraní upotřebiti. Ona rozhoduje bitvy... Každý muž má být pyšným na to, že
náleží nejdůležitější zbrani; musí se snažit svůj vlastní um co nejvýše stupňovati, neboť výsledek celku skládá se z výkonů jednotlivců; musí se svými soudruhy u plnění povinností, chutí
k službě, pozorností a vytrvalostí závoditi“. Bližšie pozri: Co rak.-uher. vojín věděti má. Příručka
pro rakousko-uherské vojíny bez ohledu na hodnost. Praha : b. v., b. r., s. 7.
511 Overený opis priebehu vojenskej služby Ladislava Majerského datovaný na Okresnom súde
v Banskej Bystrici 27. januára 1923. Dokument z pozostalosti Ladislava Majerského (v zbierke
PaedDr. Veroniky Čejkovej).
512 VHA Bratislava, M. kir. honvéd kerületi parancsnokság Pozsony, Tartalékos tiszti iskola felállítása az 1918 ápr. 28-án bevonuló egyévi önkéntesek részére, sign. 6154, f. IV. Honvéd kerületi
parancsnokság (ďalej len IV. HKP), šk. 301.
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dlhotrvajúceho konfliktu boli v posádke Nitra napríklad kresby padlých umiestnené v dôstojníckej jedálni pluku, pričom naplánované boli aj realizácie ďalších
umeleckých diel vrátane sochárskych.513
Dňa 25. mája 1918 Majerský absolvoval školu pre záložných dôstojníkov pechoty.514 Od 1. septembra 1918 bol povýšený do prvej dôstojníckej hodnosti.515
Následne bol prevelený na front.
Poľná jednotka spomínaného pluku trávila záverečné mesiace vojny (od tretej
dekády septembra 1918) v tyle západného frontu (Alsasko – Lotrinsko a región
Vogézy), pričom bojovú činnosť tam nevyvíjala.516 Majerský sa v tyle frontu
zúčastňoval ďalšieho výcviku. Odolal aj náporu tzv. španielskej chrípky, ktorá
sa v pluku vyskytla.
Dôsledkom priaznivej zhody vojnových okolností, zámerov rakúsko-uhorského
velenia s nitrianskym plukom a predovšetkým ukončenia prvej svetovej vojny sa
Ladislav Majerský v novembri 1918 vrátil na Slovensko.
Koncom decembra 1918 sa dobrovoľne prihlásil do československej armády,
v ktorej slúžil až do 25. augusta 1919.517 Toto obdobie zahŕňa aj vojnu s Maďarskou republikou rád.
Nebol to pritom jeho posledný kontakt s československou armádou. V nasledujúcom období, keď bol evidovaný ako dôstojník v zálohe, bol opätovne
zmobilizovaný v októbri 1921.518 Ako gážista (poručík) v zálohe pri pešom pluku
7 sa v medzivojnovom období ďalej zúčastnil minimálne jedného vojenského
cvičenia (v lete roku 1925).519 Vo viacerých ďalších prípadoch mu bola účasť na
týchto „manévroch“ odpustená.

VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 301.
VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ladislav Majerský (1900).
VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ladislav Majerský (1900).
Bližšie k operačnému nasadeniu nitrianskeho 14. honvédskeho pešieho pluku v rokoch prvej
svetovej vojny pozri: NÉMETH (DEISLER), K.: A volt m. kir. nyitrai 14. honvéd gyalogezred
története. I. kötet. Haditevékenység 1914. augusztus 1-től 1915. szeptember 6-ig. Budapest :
Szerző kiadása, 1927; Tenže: A volt m. kir. nyitrai 14. honvéd gyalogezred története. II. kötet.
Haditevékenység 1915. szeptember 7-től 1918. november 27-ig. Budapest : Szerző kiadása,
1928.
517 Overený opis priebehu vojenskej služby Ladislava Majerského datovaný na Okresnom súde
v Banskej Bystrici 27. januára 1923. Dokument z rodinnej pozostalosti Ladislava Majerského (v
zbierke PaedDr. Veroniky Čejkovej).
518 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ladislav Majerský (1900).
519 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ladislav Majerský (1900).
513
514
515
516
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Vzťah umelca k armáde na poli sochárskej tvorby sa formoval postupne už
v prvom desaťroční existencie Československej republiky, a to aj formou súkromných aktivít. Zo zachovanej korešpondencie z rokov 1926 – 1927 napríklad
vyplýva, že Majerský realizoval niektoré prípravné práce na pomník zosnulým
Dušana Cádru a jeho otca.520 Prvý menovaný pritom zomrel počas výkonu vojenskej prezenčnej služby 1. februára 1924.521 Ešte krátko pred smrťou samotného
objednávateľa diela – Jána Cádru – v októbri 1927 bol tento projekt otvorený.522
Nové dimenzie v jeho vzťahu k armáde priniesli 30. roky 20. storočia. Ako
priekopník reliéfu na Slovensku523 sa Majerský napríklad zapojil do personálneho výberu na plánovanú reliéfnu výzdobu novostavby veliteľstva VII. zboru
v Banskej Bystrici v roku 1937 (štátny znak z pieskovca).524 V tomto prípade nie
je predbežne jasné, či bolo toto umelecké dielo napokon aj vytvorené.
Individuálnu autorskú realizáciu vzťahu k mŕtvym i živým vojakom v tomto
období reprezentujú u Majerského napríklad dve konkrétne diela. Monumentálne
sochárstvo reprezentuje autorova socha vojaka v Hliníku nad Hronom slávnostne
odhalená v roku 1931. Druhým dielom bolo poprsie armádneho generála Josefa
Šnejdárka z obdobia pred rozpadom Československej republiky.525
V septembri 1938 bol po vyhlásení všeobecnej mobilizácie československej armády narukoval aj samotný umelec.526
Vznikom Slovenskej republiky bol do jej brannej moci prevzatý ako poručík
v zálohe. Po zmene režimu realizoval napríklad reliéf na Hurbanových kasárňach
v Bratislave, kde vtedy sídlili niektoré zložky Ministerstva národnej obrany
520 „Bol by som tomu túze rád, keby Ste mi ráčili dať úplne voľnú ruku k vyhotoveniu návrhu.
Jedná-li sa o náhrobok nad spoločný hrob Dušana a P. Otca, tak by som niečo pekného navrhoval. Dosti veľkú architektúru s vysokými reliéfami, čo by bolo v cintoríne dôstojné a monumentálne. Reliéf bych nechal v bronze, lenže väčší než mi to ráčite písať /25/40/. Keďže sa
jedná celá akcia na hrobitov, tak musí byť vždy väčších rozmerov, bo príroda obyčajne zmenšuje.“ LA SNK Martin, List Ladislava Majerského Jánovi Cádrovi z 23. apríla 1926, sign. 55 D 11.
521 Bližšie pozri: Pamiatka Dušana Cádru Československého vojína pri delostrel. horskom pluku
259. oddiel. Myjava : Daniel Pažický, 1924. Brožúra je archivovaná: LA SNK Martin, sign. 55
S 15.
522	LA SNK Martin, List Ladislava Majerského Jánovi Cádrovi z 5. septembra 1927, sign. 55 D 11.
523 ABELOVSKÝ, J. – BAJCUROVÁ, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Maliarstvo a sochárstvo 1890
– 1949. Bratislava : Peter Popelka, Slovart 1997, s. 360. ISBN 80-7145-188-6.
524 VHA Bratislava, Banská Bystrica, budova velit. VII. sboru – sochařská výzdoba, f. StŘ VII, šk. 3.
„Prof. L. Majerský vytvořil již řadu reliéfů, například na budově filozofické fakulty Univ. Komenského v Bratislavě a na okresním úřadě v Piešťanech.“ V dokumente sú okrem Ladislava Majerského uvedené aj mená Júlie Horovej a Júliusa Bartfaya, ktorí takisto prichádzali do úvahy
pri realizácii tohto diela.
525 Bližšie pozri: Nové Slovensko, roč. 1, 1939, č. 1, s. 14 – 15.
526 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ladislav Majerský (1900).
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(budova MNO č. 2).527 Význam a vzhľad tejto vojenskej budovy zvýrazňovalo
aj to, že bola v centre Bratislavy, na jednej z jej hlavných ulíc.528
Dňa 1. januára 1941 bol povýšený na nadporučíka pechoty v zálohe (peší pluk
5). 26. júna 1941 bol síce povolaný do výnimočnej činnej služby v súvislosti
s vypuknutím vojny proti Sovietskemu zväzu, ale už 4. júla 1941 bol z tejto
služby prepustený.529 V porovnaní s jeho predchádzajúcou službou v rakúsko-uhorskej a československej armáde tak malo toto narukovanie epizodický
charakter. Neporovnateľne zaujímavejšia bola v tomto období jeho výtvarná
činnosť.
V rámci autorskej výstavy v máji 1942, na ktorej boli vystavené aj diela Eugena Chriena, Majerský prezentoval okrem iného aj plastiky a návrhy odznakov
s vojenskými motívmi. Boli to napríklad bronzová socha generála Milana Rastislava Štefánika, štúdia reliéfu (Vojak) ale aj návrh odznaku Leteckej školy
v Trenčianskych Biskupiciach.530
V polovici októbra tohto roku (1942) umelec na základe predchádzajúceho
vyzvania predložil Ministerstvu národnej obrany v Bratislave návrh na monumentálny letecký pamätník, ktorý mal byť postavený v obci Liptovský Peter.531
Zároveň ministerstvu zaslal fotografie jeho zmenšeného plastického modelu,
ktorý už zhotovil. Napriek evidentnej súvislosti so záujmami generála Ferdinanda Čatloša v Liptove toto zaujímavé umelecké dielo napokon realizované nebolo.
Minister národnej obrany rozhodol, že „vzhľadom na veľký finančný obnos... na
veľkú sochu letectva v L. Sv. Petre, sa táto predbežne neprevedie.“532

527	Tento reliéf umelec pôvodne vytvoril so slovenským štátnym znakom, ktorý bol po skončení
vojny a obnovení Československej republiky zmenený. V rodinnej pozostalosti sa nachádzajú
viaceré fotografie z realizácie tohto umeleckého diela.
528	Už koncom roka 1937 sa napríklad stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave zaoberalo opadávaním fasádnej omietky Hurbanových kasární. „Celkový vzhled budovy, která jest na hlavní
ulici, trpí“. VHA Bratislava, Velitelství VII. sboru Bratislava, Stavební ředitelství, K čj. /stav. 1937,
f. StŘ VII, šk. 2. Ide o návrh bez evidenčného čísla dokumentu.
529 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ladislav Majerský (1900).
530 Bližšie pozri: Spolok slovenských výtvarných umelcov Bratislava. Katalóg výstavy členov SSVU:
Eugena Chriena a Ladislava Majerského, Dom umenia, Šafárikovo námestie, od 6. – 17. mája
1942. Bratislava : b. v., b. r., nepaginované.
531 K prípadu bližšie pozri: ŠUMICHRAST, P.: Keď rinčali zbrane, múzy nemlčali... . Príbeh jedného
nerealizovaného pamätníka. In: Vojenská história, roč. 18, 2014, č. 4, s. 151 – 158. ISSN 13353314.
532 VHA Bratislava, Vec: L. Sv. Peter – Veľká socha letectva, f. VSS, šk. 135, sign. 58 6/1 1.
134

INTER ARMA.indd 134

10/7/19 9:22 AM

Ladislav Majerský sa vlastnými dielami, medzi ktorými boli opäť aj práce
s vojenskou, resp. vojnovou tematikou, zúčastnil aj prvej výstavy Oddielu
armádnych výtvarníkov v roku 1943. Na túto výstavu autor prihlásil nasledovné
sochárske diela: Na stráži, Vojak, Matka, Portrét Dr. Dvorského, Portrét Dr.
Rázusa, Portrét nemeckého bojovníka a dva návrhy leteckých pomníkov.533
Po skončení druhej svetovej vojny bol podobne ako Vojtech Ihriský prevzatý do
československej armády. Zrejme poslednou hodnosťou, ktorú pritom dosiahol,
bola hodnosť kapitána v zálohe (1950).534 Práve v povojnovom období bola do
jeho kmeňového listu pripojená vložka týkajúca sa jeho umeleckej činnosti, kde
bolo okrem iného uvedené: „Jeho díla s motivy ze života dělníků se vyznačují
silnou emotivností výrazu.“535 Zmena režimu v roku 1948 zároveň znamenala,
že sa umelec uzavrel do seba a energiu v ďalších rokoch svojho života venoval
najmä do umeleckej tvorby.536
Je evidentné, že Ladislav Majerský sa aj v súvise s armádou stretával s prípadmi,
keď v kontraste s pôvodnými veľkolepými plánmi realita vyzerala diametrálne
odlišne. Rozhodujúcim determinantom tu bola finančná stránka. Najznámejším
dielom s vojenským motívom, ktoré autor vytvoril, zostáva reliéf vojakov na
Hurbanových kasárňach v Bratislave – dielo, ktoré svedčí o jeho nespornom,
mimoriadnom autorskom talente.

533 VHA Bratislava, Výstava vojenských umelcov v Dome umenia, prihlášky, potvrdenia, informácie, f. MNO Obyčajné, šk. 513, sign. 54 6/2.
534 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ladislav Majerský (1900).
535 VÚA – VHA Praha, Kmenový list – Ladislav Majerský (1900).
536 Zo spomienok PaedDr. Veroniky Čejkovej na Ladislava Majerského zaznamenal v roku 2018
Peter Chorvát.
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So slovenskou armádou na frontoch
druhej svetovej vojny
Rudolf Jašík

V živote ale aj v literárnej tvorbe Rudolfa Jašíka537 figurujú vojenská služba
a druhá svetová vojna mimoriadne výrazne. Vo vojenskej rovnošate strávil tento
rodák z Kysúc, v civilnom živote pôvodne obchodný pomocník, niekoľko rokov,
z veľkej časti nie z vlastného rozhodnutia. Prekonal bojové operácie, strádanie,
vyčerpávajúce presuny, nepohodu a periodickú nepriazeň počasia na fronte
v Sovietskom zväze ale aj počas bojov v Slovenskom národnom povstaní. Tieto
hektické životné skúsenosti mali jednoznačne negatívny vplyv na jeho zdravotný
stav, dôsledkom čoho bolo aj to, že bol v roku 1951 superarbitrovaný.538
Už pred nástupom na vojenskú prezenčnú službu v roku 1940 Rudolf Jašík
jednoznačne demonštroval svoj postoj k Slovenskej republike ako k satelitu
nacistického Nemecka, pričom sa dostal do konfliktu s vtedajšími zákonmi.
Justičné orgány sa vtedy v jeho prípade konkrétne zaoberali: prečinom rušenia
všeobecného mieru, prečinom hanobenia republiky a jej ústavných činiteľov,
prečinom šírenia nepravdivých správ, prečinom nedovolenej kolportáže a prečinom hanobenia cudzieho štátu (teda Nemecka – pozn. aut.). Rozhodnutím
súdu v Trenčíne z 10. mája 1940 bol potrestaný väznením v trvaní piatich
mesiacov, čo bol hlavný trest. Ďalej bol potrestaný zaplatením sumy 500 Ks, čo
predstavovalo trest vedľajší.539
O niekoľko mesiacov neskôr – 8. augusta 1940 – bol odvedený do slovenskej
armády s klasifikáciou „schopný bez vady“. Pre zaujímavosť možno uviesť, že pri
výške 175 centimetrov vážil 61 kilogramov.540 21. októbra 1940 bol administratívne

537 V osobných vojenských dokumentoch z obdobia druhej svetovej vojny i po nej evidovaný ako
Rudolf Jaššík.
538 VHA Bratislava, Kmeňový list – Rudolf Jašík (1919), Superarbitrační listina – Rudolf Jašík (1919).
539 VHA Bratislava, Vojenský prokurátor v Bratislave, č. j. VO – 2552/43-1, f. Zoznam trestných
spisov Vojenského súdu Bratislava 1939 – 1944, sign. 1408/43.
540 VHA Bratislava, Kmeňový list – Rudolf Jašík (1919). Zaujímavé sú aj ďalšie charakteristiky jeho
fyzických dispozícií uvedené v tomto dokumente: „vlasy – gaštanové, oči – hnedé, obočie – tm.
gaštanové, nos – riadny, ústa – súmerné, brada – okrúhla, obličaj – podlhovastý“.
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vtelený do delostreleckého pluku 2 v Ružomberku, pričom v rovnaký deň začal
pri tejto vojenskej jednotke vykonávať aj prezenčnú službu. Jašíkovo narukovanie prebehlo niekoľko mesiacov po mimoriadnej udalosti z 9. júna 1940, keď
asistenčné jednotky pluku prenasledovali a v lesoch nad Valašskou Dubovou
nakoniec aj zastrelili lúpežného vraha D.541
Základný výcvik jednotlivca Jašík ukončil 15. marca 1941 s prospechom veľmi
dobrým.542 V obidvoch nedatovaných hodnoteniach z obdobia služby v slovenskej armáde je charakterizovaný pozitívne. V prvom hodnotení je konkrétne
uvedené: „Veselý, kamarátsky, ochotný, nadaný. Veľmi snaživý, obratný, samostatný, veľký záujem o výcvik“.543 Po ukončení základného výcviku Jašík konal
ďalší výcvik pri húfniciach spomenutého delostreleckého pluku544 ako telefonista
do 26. júna 1941.
Po vypuknutí vojny so Sovietskym zväzom bol nasledujúceho dňa – 27. júna
1941 – so svojou plukovnou jednotkou (stotina veliteľstva oddielu I – SVO I)
prevelený na východný front. Ako tisíce ďalších slovenských vojakov slovenského
poľného zboru bol Jašík na Ukrajine konfrontovaný s krajinou poznamenanou
sovietskym režimom. Vzhľad ukrajinských obcí a miest, kadiaľ Jašíkov pluk,
prepravovaný koňmo, postupoval, bol okrem toho narušený predošlou prudkou
bojovou činnosťou, dôkazom ktorej boli aj zničené budovy, prvé cintoríny padlých vojakov a opustená, resp. zničená bojová technika.
30. júla 1941 bola v blízkosti frontu realizovaná ostrá skúšobná streľba niekoľkých typov slovenských delostreleckých zbraní na ukoristené sovietske tanky,545
čo však na neskoršie udalosti pluku v roku 1942 malo len malý reálny vplyv.
Z jednotiek delostreleckého pluku 2 bol po reorganizácii slovenskej armády na
východnom fronte vytvorený delostrelecký pluk 31, ktorý bol podriadený vytvorenej Zaisťovacej divízii (ZD). Napriek tomu, že veliteľ tohto zväzku plk. gšt.

541 Bližšie sa prípadu venuje hlásenie číslo 30 299 Dôv./3 oddel. 1940: VHA Bratislava, f. MNO
Dôverné, šk. 26.
542 VHA Bratislava, Kmeňový list – Rudolf Jašík (1919).
543 VHA Bratislava, Kmeňový list – Rudolf Jašík (1919).
544 V rámci mierového materiálu, ktorý mohol byť v prípade mobilizácie v roku 1941 použitý, pluk
disponoval 8 kusmi 10 cm hrubej húfnice vz. 16/19 a 24 kusmi 10 cm ľahkej húfnice vz. 14/19.
Ostatný materiál sa nachádzal v augmentačných skladoch. VHA Bratislava, Delostrelecký pluk
2, K čís. 7190 Mob. 1941, príloha čís. 12, Výkaz delostreleckého materiálu (Potreba – úhrada),
Zpráva o pohotovosti 1941, f. Veliteľstvo pozemného vojska (ďalej len VPV), šk. 2.
545	Tieto ostré streľby mali z viacerých dôvodov len čiastkové výsledky. Čo sa týka napríklad použitia 10 cm ľahkej húfnice vz. 14/19 na stredný tank T 34/76, tak tá podľa hlásenia „...urobí tank
neschopným pre jazdu priamou streľbou na reťaze a pod spodok“. VHA Bratislava, Ladislav
– vel. delostrelectva, č. : 116.185/Taj. del. 1941, f. Veliteľstvo armády, šk. 1.
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August Malár navrhoval delostrelecký pluk 31 „odoslať celý domov“,546 zostal
v nasledujúcich mesiacoch v jej operačnom pásme. Napríklad, podľa rozkazu
zo 6. decembra 1941 mal byť pripravený paľbou zasiahnuť proti prípadnému
partizánskemu prepadu v meste Žitomir.547 Medzitým nastávala tuhá ruská zima
– napríklad 18. januára 1942 namerala veterinárna správa ZD teplotu mínus 35
stupňov Celzia.548
Od 10. februára 1942 bol delostrelecký pluk 31 podriadený nemeckej armáde549
a počínajúc 10. aprílom 1942 bol v jej zväzku nasadený na fronte približne 60
kilometrov severovýchodne od Charkova (v blízkosti obce Ternovaja – pozn.
aut.).550
Jednotky pluku zaujali pozície v tomto priestore po vyčerpávajúcich presunoch
v nepriazni počasia a mraze, pri ktorých trpeli vojaci551 i kone.552 Na slovenských
delostrelcov po príchode do určeného úseku frontu depresívne pôsobilo veľké
množstvo nájdených padlých, nepochovaných červenoarmejcov. Medzi mužstvom ďalej vyvolala obdobné nálady aj smrť troch slovenských delostrelcov
hneď počas prvého dňa bojového nasadenia.553
K 1. máju 1942 mal „Jašíkov“ hipomobilný pluk na fronte dvadsaťštyri ľahkých
húfnic vzor 14/19.554 Tieto zbrane, napriek spomínaným realizovaným skúškam
v predchádzajúcom roku (1941), neboli schopné úspešne čeliť sovietskym
tankom. To sa prejavilo 12. mája 1942, keď na pozície pluku tanky skutočne
zaútočili. Sovietsky útok bol taký rýchly, srdnatý a v dôsledkoch devastačný,
že ustupujúci slovenskí delostrelci boli prinútení na bojisku zanechať viacerých

546 VHA Bratislava, Veliteľstvo ZD, 4903/taj. 3 odd. 1941, f. MNO Tajné, šk. 10. Návrh bol na MNO
v Bratislave zaregistrovaný 6. septembra 1941.
547 VHA Bratislava, Veliteľstvo Zaisťovacej divízie, č. 5486/Taj. 3 oddel. 1941, f. MNO Tajné, šk. 10.
548 VHA Bratislava, Voj. denník veterinárnej správy ZD, f. ZD, šk. 18.
549 VHA Bratislava, Veliteľstvo ZD, Dôverný rozkaz č. 19, f. ZD, šk. 2.
550 VHA Bratislava, Delostrelecký pluk 31, Čís.: 379/Taj. Vec: Požiadavky del. pluku 31 – predloha,
f. MNO Tajné, šk. 17.
551 Dôstojník delostreleckého pluku 31 mjr. del. Ján Kučera vo svojej žiadosti „o výmenu z poľa“
ohľadom tohto presunu konštatoval: „V zimných mesiacoch vykonali sme cestu pešo asi 700
km. zo Žitomíra až na front za Charkov. Cesta trvala od 6. febr. do 12. apríla 1942. Táto cesta
bola vykonaná za silným mrazov a ku koncu vo veľkom blate.“ VHA Bratislava, f. MNO Dôverné, šk. 214, sign. 32 5/2 172.
552 V čase od 27. marca do 20. mája 1942 uhynulo 60 koní delostreleckého pluku 31. VHA Bratislava, Delostrelecký pluk 31, Číslo : 292/1942, f. ZD, šk. 18.
553 VHA Bratislava, Delostrelecký pluk 31, Čís.: 379/Taj. Vec: Požiadavky del. pluku 31 – predloha,
f. MNO Tajné, šk. 17.
554 VHA Bratislava, Veliteľstvo pozemného vojska, Čís. 17 143 Taj./del. 1942, Vec: Nové del. jednotky – návrh na postavenie, f. VPV, šk. 5.
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svojich padlých.555 V celodennom prudkom boji pluk navyše stratil väčšinu svojho materiálu, pričom nezvestným zostal aj sám veliteľ pplk. del. Karol Pichl.
Časť archívneho materiálu bola dokonca pri ústupe narýchlo spálená.556
V nasledujúcich dňoch nemecké velenie príslušníkov pluku nasadilo do boja ako
pešie jednotky, čo si vyžiadalo ďalších padlých.557 Bojové nasadenie pluku sa
skončilo 29. mája 1942.558
Rudolf Jašík sa z frontu vrátil 28. júna 1942. Úradný šimeľ do jeho kmeňového
listu uviedol aj taký zaujímavý detail, že od 8. júla 1942 do 1. augusta 1942 mu
bola udelená riadna dovolenka do Turzovky a Čadce v trvaní 21 plus 3 dni.559
Jeho návrat z frontu neznamenal návrat k civilnému zamestnaniu, nakoľko mu
bola v dôsledku brannej pohotovosti štátu činná vojenská služba predĺžená. Už
16. septembra 1942 bol Jašík znova prevelený na front, a opäť k delostreleckému
pluku 31. Táto jednotka v sledovanom mesiaci pôsobila v predhorí Kaukazu,
pričom predtým bola znovu vyzbrojená 24 kusmi ľahkých húfnic vz. 14/19.560
1. decembra 1942 bol voj. Rudolf Jašík povýšený na slobodníka v zálohe.561 14.
marca 1943 bol vyznamenaný medailou Za hrdinstvo III. stupňa a 10. apríla
1943 medailou Za hrdinstvo II. stupňa,562 k čomu prináležala aj určitá finančná renta, resp. možnosť získať poľnohospodársku pôdu.563 1. apríla 1943 bol

555 VHA Bratislava, Delostrelecký pluk 31, Čís.: 442 Dôv./1942, Vec: Hlásenie o padnutí, zranení,
nezvestných – predloženie, f. MNO Dôverné, šk. 275, sign. 80 1/2 88.
556 VHA Bratislava, Delostrelecký pluk 31, Číslo : 292/1942, f. ZD, šk. 18.
557 15. júna 1942 sa kancelária prezidenta republiky zaoberala výhražným anonymným listom,
v ktorom sa jeho autor okrem iného spytoval: „Keďže v bitke pri Charkove slovenské jednotky
boli úplne rozbité, prečo zbytky týchto slovenských jednotiek neboli stiahnuté z bojovej čiary
a prečo boli zadelené medzi Germánov, prečo sú otročené a týrané?“ VHA Bratislava, f. 55, šk.
26.
558 Bližšie pozri: BYSTRICKÝ, J.: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska
(september 1941 – november 1942). In: Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 4, s. 36. ISSN 13353314.
559 VHA Bratislava, Kmeňový list – Rudolf Jašík (1919).
560 VHA Bratislava, Vojenská správa, Čís. 99.616 Dôv. III/9 – 1942, f. MNO Dôverné, šk. 190.
561 VHA Bratislava, Kmeňový list – Rudolf Jašík (1919).
562	Tamže. V koncepte dôverného rozkazu Rýchlej divízie o vyznamenaní jej príslušníkov je ako
dôvod uvedené: „Za ťažké boje v poslednom období kaukazskej obrany a za vynikajúce výkony v ústupovom boji na Kubáni, pri ktorých RD úspešne čelila niekoľkonásobnej početnej
nepriateľskej presile, vyznamenal som:... .“ Meno Rudolfa Jašíka je v zozname vyznamenaných
uvedené dvakrát, pri udelení medaily Za hrdinstvo III. a II. stupňa. VHA Bratislava, Redakcia
dôv. rozkazov RD, Vec: Prísl. RD – vyznamenanie, čís.: 637/Dôv. 1. oddel. 1943, f. RD, šk. 10.
563 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Čís. 374. 264/II/ – 1 – 2 – 1943, f. MNO Vyznamenania, šk. 2.
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povýšený na desiatnika v zálohe. V druhej dekáde mája 1943 je evidovaný ako
účtovný poddôstojník 1. batérie delostreleckého pluku 31.564
Posledné mesiace jeho pôsobenia na východnom fronte boli relatívne „pokojné“,
desiatnik Jašík ich strávil so svojou jednotkou na Kryme. Spravodajskí dôstojníci niektorých slovenských jednotiek si tu napríklad koncom júna 1943 všimli,
že mužstvo, ktoré je viac ako dvanásť mesiacov na fronte, sa utešuje nádejou
na svoje skoré vystriedanie. Práve preto si vojaci plnili svoje povinnosti zodpovedne, aby „neboli ponechaní i naďalej v poli.“565 Na front zároveň periodicky
prichádzali nové doplnky početných stavov dôstojníkov i mužstva.566
Z frontu, na ktorom dokopy aj s prvým nasadením strávil dve tvrdé zimy, sa
Rudolf Jašík vrátil 13. júla 1943. Po návrate na Slovensko naďalej pokračoval
v konaní prezenčnej služby. Od pobytu v poli pritom trpel spomínanými chronickými zdravotnými problémami.567
V jeho prípade zaujímavou zmenou bolo to, že 1. septembra 1943 bol prevelený k štábnej rote MNO do Bratislavy a zaradený na oddelenie I/5 (Vojenská
propaganda).568 V novom určení pôsobil aj ako hlásateľ v Slovenskom rozhlase.
Príslušníci štábnej roty MNO sa v sledovanom období stali v dôsledku uvoľneného režimu „avantgardou boľševizmu a Benešovými prívržencami“.569
5. októbra 1943 ráno sa na dvore budovy MNO 2 – Hurbanových kasární v Bratislave stala udalosť, dôsledkom ktorej bola degradácia des. Rudolfa Jašíka na
vojaka. Počas rannej rozcvičky Jašík pred celou zhromaždenou štábnou rotou
zo zdravotných dôvodov opakovane odmietol vykonanie rozkazu, ktorý mu na

564 VHA Bratislava, Delostrelecký pluk 31, 1. bat. Soznam mužstva 1/31 bat. f. RD, šk. 195.
565 VHA Bratislava, Peší pluk 20, II. prápor, Spravodajské hlásenie ku dňu 20. júnu 1943, f. RD, šk.
82.
566 V tomto roku (1943) bol na východný front k rovnakému zväzku prevelený aj ďalší budúci
spisovateľ Ladislav Ťažký (1924 – 2011), ktorý sa témou vojenskej účasti na vojne proti Sovietskemu zväzu neskôr takisto intenzívne zaoberal. 20. septembra 1941 absolvoval dobrovoľný
odvod. Vtelený do pešieho pluku 1, resp. Vojenského zemepisného ústavu (v ktorom už od 18.
novembra 1940 pôsobil ako elév). 1. decembra 1943 povýšený na čatníka v zálohe (vo vtedajšom zaradení pri štábnej rote veliteľstva 1. pešej divízie). Koncom augusta 1944 internovaný
v Rumunsku. Neskôr v zajatí v Maďarsku a na území Tretej ríše. Po skončení druhej svetovej
vojny a návrate na Slovensko konal činnú službu od 27. 6. do 8. 10. 1945 pri štábnej rote 10.
pešej divízie. VA – CR Trnava, Náhradný kmeňový list – Ladislav Ťažký (1924); VHA Bratislava,
Veliteľstvo 1. pešej divízie, Domáci rozkaz čís. 20, SV 3. decembra 1943, f. RD, šk. 6.
567 VHA Bratislava, Vojenský súd Bratislava, Zápisnica o hlavnom pojednávaní, f. Zoznam trestných spisov Vojenského súdu Bratislava 1939 – 1944, sign. 1408/43.
568 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Vojenská správa, Domáci rozkaz čís. 37, Bratislava, dňa 17. septembra 1943, f. MNO Domáce rozkazy 1943 – 1945, šk. 3.
569 Bližšie pozri: BALÁŽ, J. – PIVCOVÁ, Z.: Tři dokumenty o situaci ve slovenské armádě na přelomu let 1943/44. In: Historie a vojenství, roč. 43, 1994, č. 4, s. 129. ISSN 0018-2583.
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nástupisku vydal službukonajúci rtk. rtm. Matej Dešť.570 Ten naňho následne
podal trestné oznámenie. Je zaujímavé, že Vojenský súd v Bratislave kvalifikoval Jašíkovo správanie ako „neúctivé chovanie voči predstavenému“, teda nie ako
„výslovné a úmyselné neuposlúchnutie služobného rozkazu“. Na základe súdneho
pojednávania z 25. novembra 1943 bol des. Rudolf Jašík odsúdený na tri týždne
väzenia nepodmienečne.571 Na výkon trestu vo vojenskej trestnici v Bratislave
nastúpil nasledujúceho dňa, pričom si trest odpykal 17. decembra 1943.572 16.
januára 1944 mu bola napokon odňatá hodnosť desiatnika v zálohe.573
31. marca 1944 bol Rudolf Jašík prepustený na trvalú dovolenku. Po vypuknutí
Slovenského národného povstania 29. augusta 1944 sa stal členom partizánskej
brigády „Pavel“ na hornej Nitre. Povstania v tejto jednotke sa zúčastnil ako
spravodajca.574 Aj vďaka nadobudnutým skúsenostiam z východného frontu tak
prežil záverečné mesiace druhej svetovej vojny a dočkal sa jej konca. Počas
nasledujúceho obdobia jeho života sa ho napriek tomu dotýkali rezíduá vojnových udalostí. Predbežne nie je zrejmé, ako napríklad vnímal, keď bol jeho
bývalý partizánsky veliteľ a zároveň podnikový riaditeľ Jozef Trojan obžalovaný
z viacerých zločinov a v roku 1953 popravený (podobnú skúsenosť nadobudol
aj výtvarník Viliam Chmel popravou svojho partizánskeho veliteľa Viliama
Žingora).575
Vojnové obdobie Rudolfa Jašíka výrazne poznamenalo. Poskytlo mu frapantnú
životnú skúsenosť s perspektívou zhoršovania zdravotného stavu, no zároveň
jeho vnímavej duši prinieslo veľa inšpiratívnych momentov, ktoré dokázal on –
spisovateľ – pretaviť do podoby svojich skvelých prozaických textov, napríklad
v nedokončenej trilógii Mŕtvi nespievajú.

570 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Štábna rota, Zápisnica, f. Zoznam trestných
spisov Vojenského súdu Bratislava 1939 – 1944, sign. 1408/43.
571 VHA Bratislava, Vojenský súd Bratislava, Vtr 1408/43 – III Menom republiky..., f. Zoznam trestných spisov Vojenského súdu Bratislava 1939 – 1944, sign. 1408/43.
572 VHA Bratislava, Vojenská väznica Bratislava č. j. 2397/43, f. Zoznam trestných spisov Vojenského súdu Bratislava 1939 – 1944, sign. 1408/43.
573 VHA Bratislava, Kmeňový list – Rudolf Jašík (1919).
574	Tamže. Meno Rudolfa Jašíka sa objavuje aj v povojnových zoznamoch spomenutej partizánskej jednotky. VHA Bratislava, Soznam príslušníkov part. brigády kapitána Trojana, f. Zbierka
Partizánske hnutie 1942 – 1945, sign. 116.
575 Napríklad v sviatočnom čísle podnikových novín Baťových závodov v Baťovanoch (v súčasnosti Partizánske) Národný podnikateľ z 28. augusta 1948 sa ešte spoločne nachádzajú články
riaditeľa tohto podniku Jozefa Trojana a redaktora Rudolfa Jašíka. Bližšie pozri: Národný podnikateľ, roč. 2, 1948, č. 31, s. 1, 4.
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Alfonz Dilong

Vzťah Alfonza Dilonga k armáde ako k inštitúcii bol v čase mieru i vojny
určovaný špecifikami jeho kňazského povolania, ktoré v sledovanom období
v slovenskej spoločnosti požívalo relevantnú úctu.
Dilong pôvodne absolvoval vojenskú prezenčnú službu ešte v 20. rokoch 20.
storočia v československej armáde.576 1. januára 1928 bol ako čatár v zálohe pri
svojej kmeňovej jednotke (divízna nemocnica 11 v Košiciach) menovaný podporučíkom pomocného zdravotníctva v zálohe.577 Z jeho funkčného zaradenia
všeobecne vyplýva, že sa v tomto období nemienil stať vojenským duchovným,
resp. vojenským duchovným v zálohe.578
V nasledujúcich jedenástich mierových rokoch sa tento kňaz dostával do kontaktu
s armádou len periodicky, prostredníctvom administratívnych úkonov a aktivít,
ktoré vo vzťahu k jeho osobe vyžadovala. Zároveň sa v rámci slovenskej modernej
poézie stal jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tzv. katolíckej moderny.
Nateraz neznáme zostávajú osudy tohto duchovného ako vojenskej osoby
v priebehu všeobecnej mobilizácie v septembri 1938 a v nasledujúcich krízových
mesiacoch rozpadu Česko-Slovenska.
Po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 bol Dilong prevzatý do slovenskej
armády. Vo svojom profesijnom i ľudskom živote v mesiacoch pred vypuknutím
druhej svetovej vojny intenzívne uvažoval nad odchodom na Havajské ostrovy
(Honolulu), kde mal záujem pôsobiť ako misionár. Mienil dokonca prestať písať
poéziu.579

576 Odvod do československej armády Alfonz Dilong absolvoval v roku 1925. VHA Bratislava, Peší
pluk 21, štábna rota, K čís.: 28/1942 Soznam gážistov a mužstva, ktoré konalo službu u RD – 6
týždňov a viac, f. RD, šk. 136.
577 VHA Bratislava, Osobní věstník Ministerstva národní obrany, roč. 11, 1928, č. 13, s. 84.
578 FLOSMAN, M.: S orlem i lvem. Příběhy českých duchovních od 17. století do první světové
války. 1. díl. Praha : Nakladatelství Epocha, 2018, s. 47. ISBN 9788075571359.
579 V liste Stanislavovi Mečiarovi zo 17. júna 1939 Dilong rezolútne vyhlásil: „Káže mi nehnevať sa
môj kňazský stav a teraz, keď idem na Honolulu za misionára, chcem sa podobriť s každým.
Šmálovi ešte tiež napíšem niečo a dobrú noc, avantgarda!“ V prípade, že Dilong v tomto liste
spomína básnika a publicistu Jozefa Kútnika-Šmálova, tak by použitý gramatický tvar mal
správne byť „Šmálovovi“.
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K 1. septembru 1939 bol povýšený na nadporučíka pomocného zdravotníctva
v zálohe580 a na krátku dobu bol zmobilizovaný počas vojny s Poľskom.581 Po
jej skončení sa ho ministerstvo národnej obrany rozhodlo predbežne ponechať
v ďalšej činnej službe.582
O dva roky neskôr (1941), keď sa Slovenská republika aktívne zapojila do vojny
proti Sovietskemu zväzu, sa Dilong 7. augusta 1941 zaujímal o možnosť konania
výnimočnej činnej služby. Doplňovacie okresné veliteľstvo v Trnave však jeho
žiadosť z 12. augusta 1941 zamietlo s poukazom na to, že boli povolané „len
mladšie ročníky“.583
Počínajúc 15. novembrom 1941 bol Dilong preložený do skupiny dôstojníkov
duchovnej správy v zálohe.584
Napokon sa Dilong na východný front predsa len dostal. Po niekoľkodňovom
cestovaní zo Slovenska hlásil svoj príchod na veliteľstve Rýchlej divízie (RD)
8. decembra 1941.585 O dva dni neskôr – 10. decembra 1941 – už „hlásil príchod
a nástup do služby“ pri jej motorizovanom pešom pluku 21 (krycí názov „Dávid“).586 Pri pluku bol určený ako katolícky duchovný. Funkciu prevzal od por.
duch. v zál. Juraja Macáka. Menovaný predchodca sa v nej osvedčil, dokonca
mu bola udelená písomná pochvala v rozkaze s tým, že „...prítomnosťou na najnebezpečnejších miestach počas bojov povzbudzoval vojakov a udržoval v nich
dobrého ducha“.587 Do stavu živených nového poľného kuráta pluku vzala štábna
rota pluku.

580 VHA Bratislava, Osobný vestník Ministerstva Národnej obrany, roč. 1, 1939, č. 7, s. 1. Hodnosť
podporučíka bola v slovenskej armáde zrušená, čo bolo dôvodom, že aj Dilongovi bola predtým udelená hodnosť poručíka. Povýšenie na nadporučíka bolo vo vestníku publikované až
16. októbra 1939, udialo sa ale so spätnou platnosťou k 1. septembru 1939 a s účinnosťou od
1. októbra 1939.
581 Svedčí o tom pohľadnica z 2. októbra 1939, v ktorej Dilong (ešte ako poručík) poznamenal:
„Narukovali sme do Tatier a poézia sa sprtačila (pokazila – pozn. aut.). Tiahneme na Honolulu,
vyhráme.“ LA SNK Martin, Pohľadnica por. Alfonza Dilonga Pavlovi Gašparovičovi z 2. októbra
1939, sign. 169 A 26.
582 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Dôverný domáci rozkaz čís. 24, f. MNO Domáce
rozkazy 1939 – 1945, šk. 2.
583	LA SNK Martin, Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava, Čís.: 7542/1941, sign. 77 B 20.
584 Dôverný osobný vestník Ministerstva národnej obrany, roč. 2, 1941, č. 16, s. 1. K problematike
slovenského vojenského duchovenstva v rokoch Slovenskej republiky bližšie pozri: PEJS, O.:
Slovenské vojenské duchovenstvo (1939 – 1945). Praha : b. v., 1994.
585 VHA Bratislava, Veliteľstvo Rýchlej divízie, Dôverný rozkaz z 11. decembra 1941, f. RD, šk. 133.
586 VHA Bratislava, Motorizovaný peší pluk 21, Denný rozkaz čís. 48, SV 11. decembra 1941, f. RD,
šk. 135.
587 VHA Bratislava, Motorizovaný peší pluk 21, Denný rozkaz čís. 48, SV 11. decembra 1941, f. RD,
šk. 135.
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Krátko pred Dilongovým príchodom na front (1. decembra 1941) zaujal motorizovaný peší pluk 21 zimné obranné postavenia pri obci Golodajevka v blízkosti
rieky Mius. Pluku v tomto období velil mjr. pech. Jozef Husár, ktorý túto
funkciu prevzal 19. novembra 1941 od pplk. pech. Jána Černeka.
Prítomnosť dostatočného počtu slovenských vojenských duchovných (katolíckych a evanjelických) bola na fronte aktuálna a potrebná, čoho dôkazom bol
okrem iného aj prípad z októbra toho roku. Vtedy sa duchovný z objektívnych
príčin dostavil k lôžku chorého vojaka až po jeho smrti, napriek tomu, že si ho
menovaný intenzívne žiadal už predtým.588
Na svojich pozíciách mali poľní kuráti pôsobiť najmä ako duchovné autority.589
Vzhľadom na svoje poslanie všeobecne nemali bojovať. V prípade, že im osobná
zbraň bola pridelená, mohli ju však použiť na svoju ochranu.590
V priebehu Dilongovho nasadenia na fronte prebiehala v úseku pluku „Dávid“
intenzívna bojová činnosť, a to aj počas vianočných sviatkov. Pluk tu, slovami
dobovej propagandy, „hrdinsky odrážal a protiútokmi späť zrážal márne útočiaceho nepriateľa“.591 Odhliadnuc od tejto propagandistickej formulácie treba
objektívne konštatovať, že slovenským a nemeckým jednotkám sa tu podarilo po
tvrdých bojoch udržať pôvodné obranné postavenia.592
Dilong ako poľný kurát pôsobil vo frontovom pásme, v obciach ktorého, podľa
zistení slovenských vojenských spravodajských orgánov, zostala len malá časť
miestneho civilného obyvateľstva. Správanie miestnych obyvateľov sa spravodajcom javilo ako neutrálne. Dokonca boli v niektorých obciach od civilistov
získané informácie, že bez ohľadu na perspektívu režimu „si neprajú nič iné ako
koniec vojny“.593

588 Išlo o evanjelického duchovného. VHA Bratislava, Veliteľstvo Rýchlej divízie, Dôverný rozkaz
z 9. októbra 1941, f. RD, šk. 133.
589 Napríklad pri Zaisťovacej divízii sa ako opatrenie proti šíreniu pohlavných chorôb osvedčilo
„časté konanie mravných prednášok duchovnými... .“ VHA Bratislava, Veliteľstvo Z. D., zdravotná služba, č. 66130/Dôv. zdrav. 1942, f. MNO Dôverné, šk. 290.
590 Bližšie pozri: FLOSMAN, ref. 578, s. 27, 56.
591 VHA Bratislava, Motorizovaný peší pluk 21, Denný rozkaz č. 57, SV 7. máj 1942, f. RD, šk. 133.
592 Bližšie pozri: BYSTRICKÝ, J.: Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. In:
Vojenská história, roč. 2, 1998, č. 2, s. 56. ISSN 1335-3314.
593 VHA Bratislava, Veliteľstvo Rýchlej divízie, číslo 24. 590/Taj. 2 odd. 1942, SV 7. február 1942,
Vec: Základné pokyny pre ruských vyzvedačov – smernice. f. RD, šk. 127.
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Duchovní pridelení k plukom museli vykonávať presuny k jednotkám so svojou
batožinou (mobilný poľný oltár a taška), pričom sa v niektorých prípadoch
stalo, že nemali pridelený dopravný prostriedok.594 Počas vojenskej kampane
v roku 1941 dokonca došlo k viacerým absurdným situáciám, keď boli duchovní
na fronte napriek výhradám poverovaní finančnými (pokladničnými) úlohami.595
V roku 1942 zas došlo pri katolíckej duchovnej správe ZD k situácii, že zásielka
omšového vína a hostií bola poškodená.596
Tienistú stránku, ktorú Dilongovo frontové pôsobenie implikovalo, však bolo
pochovávanie padlých vojakov. Napríklad 24. decembra 1941 odprevadil na
poslednej pozemskej púti vojaka zo „svojho“ pluku „Dávid“, ktorému protipechotná mína predtým odtrhla obe dolné končatiny.597
Zimné mesiace zároveň výrazne determinovali priestorové možnosti konania
bohoslužobných obradov. Ak v ostatných ročných obdobiach ich bolo možné
okrem kostolov vykonať aj na priestranstve pod holým nebom (záhrady, cintoríny, lúky, poľné letiská, dvory, námestia obcí atď.), v zime bolo nutné zabezpečiť
výlučne uzavreté priestory.598
V súkromnej korešpondencii z polovice januára 1942 poľný kurát žiadal o zaslanie novín i poézie.599
18. februára 1942 bola Dilongovi udelená štrnásťdenná dovolenka do Bratislavy,
a to „z existenčných dôvodov“.600 Spolu s ním odišiel do zázemia aj dôstojnícky
sluha strelník Štefan Praslička.601 Vzhľadom na to, že Dilong strávil na fronte
594 Podľa hlásenia z 15. januára 1942 sa napríklad predtým udiali prípady, že počas odchodu
pešieho pluku 3 z mierovej posádky na front bol katolíckemu duchovnému odňatý dopravný
prostriedok (kôň) s vysvetlením, že na základe mobilizačných tabuliek naň nemá nárok. Pri
delostreleckom pluku 11 sa zas udial prípad, že vojenský duchovný absolvoval cestu k jednotke (18 kilometrov) pešky. VHA Bratislava, Vojenská správa, Duchovenstvo, Č.: 155.013/Dôv./
III-26/ 1942. f. MNO Dôverné, šk. 213.
595 VHA Bratislava, Veliteľstvo poľného zboru, Čís. 114 031/4. oddel. 1941, f. MNO Tajné, šk. 10.
596 VHA Bratislava, Veliteľstvo ZD, katolícka duchovná správa, čís.: 68 482/Dôv. duch. 1942, f.
MNO Dôverné, šk. 213.
597 VHA Bratislava, Matrika zomrelých veliteľstva 4. oblasti od Mníchova po oslobodenie /: od 28.
10. 1938 – 31. 12. 1945 :/, 2. Vojnová matrika zomrelých býv. Slovenskej armády, Zväzok I. /:
1941 – 1943:/, Zbierka vojenských matrík, sign. P 2.
598 K tejto konkrétnej problematike realizácie bohoslužobných obradov na fronte bližšie pozri:
PEJS, ref. 584, s. 51.
599	LA SNK Martin, List Rudolfa Dilonga Stanislavovi Mečiarovi z 15. januára 1942, sign. 164 B 25.
600 VHA Bratislava, Motorizovaný peší pluk 21, Denný rozkaz číslo 19, SV 18. február 1942, f. RD,
šk. 133.
601 V dokumente z marca 1942 je ako dátum Dilongovho odchodu z frontu uvedený 17. február
1942. VHA Bratislava, Peší pluk 21, štábna rota, K čís.: 28/1942 Soznam gážistov a mužstva,
ktoré konalo službu u RD – 6 týždňov a viac, f. RD, šk. 136.
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s jednotkou Rýchlej divízie viac ako šesť týždňov, bol oprávnený nosiť na rovnošate jej odznak.602
Ďalším zhmotnením zážitkov poľného kuráta – básnika bola jeho básnická zbierka Vojna, ktorú vydalo na jar 1942 Ministerstvo národnej obrany v Bratislave.
Podľa údajov publikovaných na obálke bola zbierka napísaná priamo na fronte, autor v nej majstrovsky zvládol tematiku vojny a „...podáva nám ju tak, že
ona v slov. poézii po prvý raz hovorí celou zbierkou básní o synoch našej vlasti,
preslávených ďaleko od domova svojou vojenskosťou a charakterom.“603 Jednu
z básní autor venoval pplk. Jozefovi Husárovi, v ktorej sa dokonca objavuje aj
meno dôstojníckeho sluhu Štefana Prasličku.604 Názov ďalšej básne publikovanej
v tejto zbierke je Vojak Štefan Mada.605
S účinnosťou od 1. septembra 1942 a s finančnou účinnosťou od 1. januára 1943
bol npor. duch. Alfonz Dilong povýšený na stotníka duchovenstva v zálohe.606
24. februára 1943 bol odoslaný do Vojenského domova vo Vysokých Tatrách ako
duchovný pre tamojšiu karanténnu stanicu. Jeho pridelenie tam malo trvať „asi
tri týždne“.607
K opätovnému frontovému nasadeniu stot. duch. Alfonza Dilonga došlo ešte
v tomto roku (1943). Predchádzalo mu, okrem iného, aj konštatovanie zo strany
generála Jozefa Turanca z 18. februára 1943, keď na obal jedného zo spisov
ohľadom výmeny duchovných v poli uviedol, že „...divízia žiada do poľa mladých farárov“.608 Stotník duchovenstva Dilong, bývajúci vtedy vo františkánskom

602	Tento odznak bol oprávnený nosiť každý príslušník RD „...zaradený u nej najmenej 6 týždňov
a ktorý choval sa behom t. č. disciplinovane a statočne, slovom tak, že svojím chovaním nepoškvrnil dobré meno RD.“ VHA Bratislava, Motorizovaný peší pluk 21, Denný rozkaz čís. 22, SV
25. február 1942, f. RD, šk. 133.
603 Bližšie pozri: DILONG, R.: Vojna. Básne. Bratislava : Ministerstvo národnej obrany, 1942.
604 Bližšie pozri báseň Mot. ppl. 21, Pánu pplk. Husárovi: DILONG, ref. 603, s. 17 – 20.
605 Zaujímavosťou, ktorá v sebe implikuje problematiku komplikovaného vzťahu umenia a reality, je, že voj. Štefan Mada (1918) bol v období od 27. júna 1941 do 26. januára 1942 „v
poli“, teda na východnom fronte. VHA Bratislava, Záznam o službe – Štefan Mada (1918). Za
vyhľadanie tohto archívneho dokumentu ďakujem pracovníčke VHA Bratislava PhDr. Andrei
Gajdáčovej.
606 VHA Bratislava, Osobný vestník Ministerstva národnej obrany, roč. 5, 1943, č. 2, s. 18.
607 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Dôverný domáci rozkaz č. 10, Bratislava, 5. marca 1943, f. MNO Domáce rozkazy 1943 – 1945, šk. 3.
608 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Vec: Výmena voj. duchovných v poli, f. MNO
Dôverné, šk. 310, sign. 13 1/2.
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kláštore v Pruskom,609 sa po presune na front prihlásil na veliteľstve Rýchlej
divízie 7. mája 1943, pričom bol pridelený k poľnej nemocnici 11.610
1. septembra 1943 bol pridelený k leteckej skupine „Lisický“.611 Veliteľom tejto
jednotky bol mjr. Mikuláš Lisický a mala krycí názov „Znalosť 3“.612 Leteckej
skupine operačne pôsobiacej na Kryme podliehali stíhacia letka 13 a bombardovacia letka 41.
Hoci sa v archívnych dokumentoch objavuje, že Dilong bol z tejto funkcie „uvoľnený“ 9. septembra 1943,613 z iného dokumentu vyplýva, že na fronte bol ešte
koncom septembra 1943.614 Práve vtedy sa objavila požiadavka na jeho výmenu,
„...hoci nemá ešte 6 mesiacov, lebo je chorý a obávame sa, že by následkom
chladného počasia jeho zdravotný stav sa zhoršil“.615
Po návrate z frontu a udelení tzv. frontovej dovolenky bol Dilong v polovici
decembra 1943 z hľadiska stavu pridelený k pešiemu pluku 1 v Bratislave.
Službu mal konať pri vojenskej správe a popritom sa mal postarať aj o „duševnú potrebu vojska na Tehelnom poli“.616 V rámci svojej pastoračnej činnosti
v zázemí Dilong krstil narodené deti,617 sobášil618 a (tak, ako tomu bolo predtým)
aj pochovával.619

609 VHA Bratislava, Výmena voj. duchovných v poli u 1. pešej divízie, f. MNO Dôverné, šk. 311.
610 VHA Bratislava, Dôverný rozkaz veliteľstva Rýchlej divízie, ročník I, 17. máj 1943, číslo 6, f. RD,
šk. 133.
611 VHA Bratislava, Dôverný rozkaz veliteľstva 1. pešej divízie, ročník I, 30. august 1943, číslo 33, f.
RD, šk. 133.
612 Krycie mená jednotiek RD a ZD platné k 23. júlu 1943 sú archivované: VHA Bratislava, Mot. peš.
pluk 20, Číslo 749/Taj. 1943, Vec: Nové krycie mená RD a ZD – zaslanie. f. RD, šk. 96.
613 VHA Bratislava, Výmena voj. duchovných v poli u 1. pešej divízie, f. MNO Dôverné, šk. 311.
614 VHA Bratislava, Katol. duchovní – vymenovanie za por. v zál., povolanie do činnej služby
a odoslanie do poľa. f. MNO Dôverné, šk. 311, sign. 13 1/2 61.
615 VHA Bratislava, Katol. duchovní – vymenovanie za por. v zál., povolanie do činnej služby
a odoslanie do poľa. f. MNO Dôverné, šk. 311, sign. 13 1/2 61.
616 VHA Bratislava, Zadelenie duchovných v zázemí – zmena, f. MNO Dôverné, šk. 311, sign. 13
1/2 88.
617 Napríklad 12. februára 1944 Dilong v sanatóriu Dr. Kocha v Bratislave pokrstil Máriu Nadeždu
– dcéru zástavníka pechoty Mikuláša Draškabu. VHA Bratislava, Zbierka vojenských matrík,
sign. P 25.
618 11. januára 1944 v posádkovom (františkánskom) kostole v Bratislave na Tehelnom poli zosobášil strelníka v zálohe ženícha Lukáša Noskoviča a nevestu Jozefu Granec. VHA Bratislava,
Zbierka vojenských matrík, sign. P 26.
619 24. februára 1944 Dilong pochoval dvadsaťročnú dievčinu M. B. Už v novembri 1942 odprevadil na poslednej pozemskej púti aj strelníka F. E. (zabitý nešťastnou náhodou pri neopatrnej
manipulácii so zbraňou) či príslušníka zbraní SS G. C. (fraktúra spodiny lebečnej). 20. februára
1943 pochoval des. v zál. samovraha J. M. VHA Bratislava, Zbierka vojenských matrík, sign. P
27.
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O skúsenostiach z frontu sa v spoločnosti slovenských spisovateľov navonok
vyjadroval s nadhľadom a formou anekdot.620
Posledné Dilongovo pôsobenie v poli sa spája s tzv. východoslovenskou armádou
v roku 1944. Konkrétne bol menovaný prednostom rímsko-katolíckej duchovnej
správy na veliteľstve 1. pešej divízie.621 Po ťažkých životných skúsenostiach
súvisiacich s jej rozpadom koncom augusta a začiatkom septembra 1944, zložitom a strastiplnom návrate do Bratislavy, v agónii režimu u poľného kuráta
– básnika postupne prevládli depresívne myšlienky. V liste z 3. marca 1945 sa
svojmu priateľovi, takisto kňazovi a básnikovi Pavlovi Gašparovičovi-Hlbinovi
vyznal: „Pochodil som všetky fronty, človek – Napoleon povedal – chytro starne
na bojiskách, vyčerpáva sa a unavuje, vrásky sa hromadia, smútok sedí kdesi na
spodku srdca a na výtržnosti už nieto sily, skorej sa uchýli do kútov zádumčivosti a teskní a bolestí a kňučí.“622 Následne ho čakal odchod do exilu.
Alfonz Dilong svojím pôsobením vo funkcii poľného kuráta nadviazal na pôsobenie spisovateľov – kňazov z obdobia 1. svetovej vojny, ako boli napríklad
Ignác Grebáč alebo Vladimír Roy. Napriek radikálnemu vyhláseniu, že s poéziou
končí (1939), sa počas celej vojny intenzívne zaujímal o literatúru, publikovanie
v časopise Elán a aj o otázky vydávania vlastných básnických zbierok. Poézia
tak preňho zostala oporou, ktorá mu v ťažkých mesiacoch pobytu na fronte
pomáhala psychicky sa vyrovnať s prežitými traumatickými zážitkami.

620 V publikovanom denníku Mikuláša Gaceka je pri zázname z 3. apríla 1944 ohľadom posedenia
v niektorej z viech na Vysokej ulici v Bratislave uvedené: „Dilong v stotníckej uniforme sa díval
pred seba smutný, s akýmsi vyhasnutým zrakom a kupoval si od ´baby´ pišingerky. Vše zatiahol ukrajinskú pieseň. Ktosi spomenul, že je sfotografovaný s Iľjom Erenburgom a Clementisom na kongrese spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach. Mal som tú fotografiu pri sebe.
Keby som padol do zajatia, ukázal by som: ´My s Erenburgom boľšije druzja!´“ Bližšie pozri:
GACEK, M.: Surová býva vše pravda života. Denníkové zápisky z rokov 1937 – 1944. Dolný
Kubín : Peter Huba, 1996, s. 263. ISBN 80-88803-03-9.
621 PAŽÚROVÁ, H.: Východoslovenská armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 120. ISBN 9788089514052.
622	LA SNK Martin, List Rudolfa Dilonga Pavlovi Gašparovičovi z 5. marca 1945, sign. 169 A 26.
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Štefan Žáry

Budúci nadrealistický básnik Štefan Žáry sa narodil v obci Poniky dňa 12.
decembra 1918. Stalo sa tak krátko pred obsadením širšieho regiónu Banskej
Bystrice československými vojenskými jednotkami.
V spomínanej Banskej Bystrici Štefan Žáry v 30. rokoch 20. storočia študoval
na štátnom reálnom gymnáziu, budova ktorého (postavená v štýle doznievajúcej
secesie – pozn. aut.) bola počas prvej svetovej vojny využívaná ako vojenská
nemocnica.623 Pre rekonvalescentov boli na jej dvore v spomínanom vojnovom
období dokonca vybudované pavilóny s drevenými ležadlami.624
Na banskobystrickom reálnom gymnáziu Žáry úspešne zmaturoval 11. mája
1939.625 Zhodou okolností práve v máji 1939 prebehla v slovenskej armáde jej
prvá organizácia. Tieto organizačné zmeny v armáde, resp. najmä vojenská prezenčná služba v nej sa však Žáryho kvôli pretrvávajúcemu odkladu predbežne
bezprostredne nedotýkali.
Po maturite začal v zimnom semestri 1939 – 1940 štúdium na Filozofickej fakulte
Slovenskej univerzity v Bratislave (odbor slovenský jazyk – francúzsky jazyk).
Do leta 1941 absolvoval štyri semestre, pričom napríklad ešte 18. marca 1942
absolvoval I. štátnu skúšku z francúzskeho jazyka pre učiteľskú spôsobilosť na
stredných školách.626
Vysokoškolské štúdiá Štefan Žáry prerušil, resp. nedokončil, a tak 1. októbra 1942
nastúpil na výkon prezenčnej vojenskej služby pri pešom pluku 3 vo Zvolene.
623 V čase vypuknutia prvej svetovej vojny tejto školskej budove postavenej ad hoc a modernej
„v každom ohľade“ chýbalo vnútorné vybavenie (napr. dvere, kachle, vodovodné rozvody,
elektrické osvetlenie, záchody atď.), no napriek tomu ju velenie rakúsko-uhorskej armády využilo najprv ako ubikácie pre vojakov, záložnú nemocnicu a dočasne aj ako tzv. pozorovaciu
stanicu. Bližšie k vzniku tejto záložnej nemocnice a pôsobení jej chirurgického oddelenia do
roku 1915 pozri: KOLLÁR, K.: Hadikorházi tapasztalatok. In: Budapesti Orvosi Ujság Tudományos Közleményei, Különlenyomat, č. 21, Budapest 1915, s. 3 – 13.
624 VHA Bratislava, Přednosta vojenského zdravotnictví na Slovensku, Čís. 1746, f. ZVV Bratislava
1919, šk. 17.
625 Archív Univerzity Komenského Bratislava, Štefan Žáry, Vysvedčenie o I. štátnej skúške pre učiteľskú spôsobnosť na školách stredných, f. Skúšobná komisia pre stredné školy pri Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského, šk. 165.
626 Archív Univerzity Komenského Bratislava, Štefan Žáry, Vysvedčenie o I. štátnej skúške pre učiteľskú spôsobnosť na školách stredných, f. Skúšobná komisia pre stredné školy pri Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského, šk. 165.
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Po absolvovaní základného výcviku pri tejto jednotke si strelník Štefan Žáry
podal 10. novembra 1942 žiadosť o prevelenie na Ministerstvo národnej obrany
v Bratislave.627 Konkrétne žiadal o prevelenie na Kultúrne a tlačové oddelenie
MNO s tým, aby na tomto oddelení mohol pokračovať v prezenčnej službe.
V žiadosti okrem iného uviedol vlastné dovtedajšie skúsenosti s redakčnou
prácou, aby v závere zdôraznil: „Pridelené mi práce snažil by som sa vykonávať
čo najsvedomitejšie a najlepšie, lebo robil by som to s chuťou a záujmom.“628
Je evidentné, že táto Žáryho iniciatíva prebehla po predchádzajúcom dohovore
s priateľom, takisto nadrealistom Michalom Považanom.629 Ten v sledovanom
období taktiež absolvoval základný výcvik a podobnú žiadosť o prevelenie na to
isté oddelenie MNO zaslal len o tri dni neskôr – 13. novembra 1942.630 Ak Žáry
v žiadosti poukazoval najmä na vlastné skúsenosti, tak Považan argumentoval
aj pragmatickými dôvodmi svojho prevelenia do Bratislavy: „Preloženie do Bratislavy žiadam tiež preto, aby som mohol byť bližšie kultúrneho centra, a tak
čiastočne pokračovať v svojej činnosti spisovateľskej.“631
Žiadosti oboch menovaných boli vtedy administratívne vybavené kladne,
pričom bolo z hľadiska ich plánovaného zaradenia na funkcii uvedené, že „...
v propagácii môžu armáde len osožiť“.632 Obaja mali byť pridelení k štábnej rote
MNO a po príchode do hlavného mesta sa mali hlásiť u prednostu Kultúrneho
a tlačového oddelenia MNO.633

627 VHA Bratislava, Žiadosť strelníka Štefana Žáryho z 10. novembra 1942, f. MNO Obyčajné, šk.
273, sign. 46 4/22 54.
628 VHA Bratislava, Žiadosť strelníka Štefana Žáryho z 10. novembra 1942, f. MNO Obyčajné, šk.
273, sign. 46 4/22 54.
629 Michal Považan (1913 – 1952), spisovateľ. Odvedený 16. apríla 1935 a 1. októbra 1935 vtelený
k pešiemu pluku 17. 1. októbra 1942 nastúpil prezenčnú službu pri 4. batérii delostreleckého
protilietadlového pluku (DPLP) v Hlohovci. 30. júna 1943 mu bol priznaný charakter ašpiranta.
1. júla 1943 povýšený na slobodníka ašpiranta. Od 1. júla 1943 do 30. novembra 1943 absolvoval školu pre dôstojníkov v zálohe s prospechom dostatočným ako 89. v poradí (z celkovo
98 absolventov delostrelectva). 1. marca 1944 povýšený na desiatnika ašpiranta. 12. mája 1944
prevelený na taliansky front s batériou 3/DPLP. 7. augusta 1944 sa vrátil z poľa, nasledujúceho
dňa pridelený k výcvikovému stredisku DPLP Hlohovec. 1. septembra 1944 od svojej jednotky
zbehol. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania. VA – CR Trnava, Kmenový
list – Michal Považan (1913); VHA Bratislava, Vojenská akadémia, čís. 7602 Dôv. 1943, Poradná
listina absolventov školy pre výchovu dôst. del. v zál. v šk. r. 1943, f. MNO Dôverné, šk. 384,
sign. 73 2/7 65.
630 VHA Bratislava, Žiadosť strelníka Michala Považana z 13. novembra 1942, f. MNO Obyčajné,
šk. 273, sign. 46 4/22 53.
631 VHA Bratislava, Žiadosť strelníka Michala Považana z 13. novembra 1942, f. MNO Obyčajné,
šk. 273, sign. 46 4/22 53.
632 VHA Bratislava, Č. 49581/6, Vec: Strel. Štefan Žáry, ppl. 3 a strel. Michal Považan, DPLP Hlohovec – pridelenie na MNO – Tlačové oddelenie, f. MNO Obyčajné, šk. 273, sign. 46 4/22 53.
633 VHA Bratislava, Č. 49581/6, Vec: Strel. Štefan Žáry, ppl. 3 a strel. Michal Považan, DPLP Hlohovec – pridelenie na MNO – Tlačové oddelenie, f. MNO Obyčajné, šk. 273, sign. 46 4/22 53.
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Napriek tomuto dokumentu nie je jasné, prečo sa toto prevelenie v roku 1942
nerealizovalo. V januári 1943 sklamaný Žáry celú záležitosť dvakrát urgoval
prostredníctvom priateľa Mikuláša Bakoša – literáta a zástancu štrukturalizmu
– vtedy pracujúceho na MNO.634 V tomto mesiaci sa nadrealistický básnik,
v snahe vyhnúť sa frontovému nasadeniu, upínal dokonca k možnosti pokračovať
v štúdiu na vysokej škole ako frekventant Vojenského vysokoškolského internátu
(VVI). Do veci opätovne zasvätil Mikuláša Bakoša.635
Napokon, 1. februára 1943 boli Žáry i Považan konečne prevelení na MNO.636
Zo zachovaných dokumentov ďalej vyplýva, že obaja začali 1. júla 1943, stále
v rámci svojej prezenčnej vojenskej služby, štúdium na škole pre dôstojníkov
v zálohe (druhý turnus).637 K ich spolužiakom patrili napríklad sochár Valér
Vavro a do 30. septembra 1943 aj ďalší výtvarník – Ľubomír Kellenberger.638
V hlavnom meste Slovenska a jeho najbližšom okolí bolo v sledovanom období, inak, viac vizuálnych momentov, ktoré konkrétne spredmetňovali nielen
prebiehajúci vojnový konflikt ale aj vojenstvo všeobecne. Žáry napríklad v spomienkach uviedol, ako sa s Michalom Považanom boli kúpať v rieke Morave pri
Devínskom Jazere a depresívnym dojmom s neradostnou perspektívou na nich
pôsobili opustené československé opevnenia.639
Ako frekventant spomínanej školy Žáry absolvoval na záver kurzu aj ostré streľby
vo výcvikovom tábore Oremov Laz (Lešť). Štúdium ukončil 30. novembra 1943
ako 143. v poradí s prospechom dobrým (z celkového počtu 189 frekventantov
pechoty, ktorí školu absolvovali).640 V rovnaký deň bol zároveň povýšený na
desiatnika ašpiranta.641
634	LA SNK Martin, Korešpondenčný lístok a list Štefana Žáryho Mikulášovi Bakošovi z 3. a 31.
januára 1943, sign. 190 F 10. K pôsobeniu Mikuláša Bakoša na MNO v Bratislave bližšie pozri: CHORVÁT, P.: Tri roky v kasárňach. Pôsobenie Mikuláša Bakoša na Ministerstve národnej
obrany v Bratislave (1941 – 1944). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 7 – 8, s. 54 – 56.
635	LA SNK Martin, List Štefana Žáryho Mikulášovi Bakošovi z 31. januára 1943, sign. 190 F 10.
636 VHA Bratislava, Personálne doplnky vojenskej propagandy, f. MNO Obyčajné, šk. 489, sign. 46
4/4 3.
637 VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské knížce série M číslo 762 005 – Štefan Žáry (1918).
638 VHA Bratislava, Vojenská akadémia, Čís. 5018/Dôv. 1943, Vec: Menoslov a prehľad frekventantov oddel. pre vých. dôst. v zálohe – predloženie, f. MNO Dôverné, šk. 383, 73 2/3 40; VHA
Bratislava, Vojenská akadémia, Čís. 5033/Dôv. 1943, Vec: Prijatie uchádzačov do VAK – hlásenie. f. MNO Dôverné, šk. 383, sign. 73 2/3 41.
639 ŽÁRY, Š.: Snímanie masiek. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1979, s. 107. Udalosť nie je konkrétne časovo vymedzená.
640 VHA Bratislava, Vojenská akadémia, K čís. 7602 Dôv. 1943 Poradná listina absolventov školy
pre vých. dôst. v zál. v šk. roku 1943/II, f. MNO Dôverné, šk. 384, sign. 73 2/7 65.
641 VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské knížce série M číslo 762 005 – Štefan Žáry (1918).
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K 1. decembru 1943 bol Žáry premiestnený k štábnej rote MNO a tam zaradený
na funkciu redaktor.642 Nie je bez zaujímavosti, že už predtým, začiatkom tretej
dekády októbra 1943, počítal s pridelením Štefana Žáryho a Michala Považana
na front veliteľ propagačnej jednotky 2. pešej divízie por. pech. v zál. Pavol
Makovník. Tento dôstojník v hlásení z východného frontu na ministerstvo
národnej obrany v tejto súvislosti uviedol: „Koncom novembra budem musieť
prepustiť aj ostatných civilných redaktorov. Prosím preto, aby ste zariadili pridelenie Žáryho a Považana, ktorí by po skončení školy na výchovu dôstojníkov
v zálohe boli pridelení k mojej prop. jednotke. Menovaní sa budú mať možnosť
zapracovať a v prípade môjho odchodu ostane propagačný aparát so zapracovaným personálom. Prideľovanie civilných redaktorov, ak nejde o novinárov
naslovovzatých, neodporúčam.“643
Medzitým bolo ale z viacerých dôvodov rozhodnuté o stiahnutí slovenskej 2. pešej
divízie z východného frontu, jej transformovaní na technickú brigádu a presune
tohto zväzku do severného Talianska. Des. ašp. Štefan Žáry bol prevelený k tejto
vyššej jednotke do Talianska zrejme začiatkom roka 1944.644
Na talianskom fronte začal pôsobiť ako redaktor časopisu Front a vlasť (Fronte
e patria). Išlo o časopis, ktorý vydávala tlačová skupina propagačného oddelenia spomínaného zväzku. Istý čas v tomto periodiku viedol rubriku Klebetíme
o domove. Zároveň sa v časopise príležitostne objavili básne podpísané pseudonymom Šimon Žilka.645
V januári 1944 sa práve spomínaná tlačová skupina presunula do „večného
mesta“ – Ríma.646 29. februára 1944 boli niekoľkí príslušníci brigády, vrátane
des. ašp. Štefana Žáryho, prijatí svätým otcom – pápežom Piom XII.647

642 VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské knížce série M číslo 762 005 – Štefan Žáry (1918).
643 VHA Bratislava, MNO – Vojenská propaganda, poľ. prop. jed. 2. peš. div. Čís. 2/Dôv. – prop.
jed. – 1943, Vec: Hlásenie činnosti propagačnej jednotky – predloženie, f. MNO Dôverné, šk.
323, sign. 23 5/10 7.
644 V spomienkach uvádza január 1944: „Kedysi v januári, keď som prvý raz cestoval Talianskom...
.“ Front a vlasť (Fronte e patria), Týždenník 2. technickej divízie, roč. 2, 1944, č. 25, s. 3. Údaj je
potrebné overiť, keďže 5. februára 1944 sa určite zdržiaval v Bratislave. Archív Univerzity Komenského Bratislava, Štefan Žáry, Poštová potvrdenka z 5. februára 1944, f. Skúšobná komisia
pre stredné školy pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, šk. 165.
645 Bližšie pozri napríklad báseň Neznámy vojak: Front a vlasť (Fronte e patria), Týždenník technickej brigády, roč. 2, 1944, č. 8, s. 3.
646 VHA Bratislava, Veliteľstvo technickej brigády, Číslo 89. 010/taj. mat. 1944 Materiálny rozkaz
č. 1, SV 20. januára 1944, f. ZD, šk. 5.
647 Front a vlasť (Fronte e patria). Týždenník technickej brigády, roč. 2, 1944, č. 5, s. 2.
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V júni 1944 bolo v materiálnom rozkaze brigády č. 4 uvedené, že periodikum
sa bude ďalej tlačiť v meste Imola.648 Žáry je v uvedenom rozkaze uvedený
ako výkonný redaktor, pričom pomocným redaktorom týchto novín bol ďalší
slovenský básnik Ján Motulko.649
V júli 1944 sa počas pôsobenia v Imole Žáry opäť stretol s priateľom, protilietadlovým delostrelcom Michalom Považanom.650
Tlačová skupina sa 30. augusta 1944 spolu so Žárym a Motulkom presunula do
Padovy.651
V súvislosti so Žárym ako vojenským redaktorom je nesmierne zaujímavá kauza
okolo jeho pacifistického článku Prevez, prevez prievozníčku, ktorý bol publikovaný v spomínanom týždenníku Front a vlasť 21. septembra 1944.652 V článku
s romantickým podtitulom Z cestovateľských zápiskov autor kriticky glosoval
zážitky jednej vojnovej noci strávenej na korbe alebo v kabíne vojenského automobilu pri presune cez rieku Pád. Správne pritom poukázal na jeden z typických
rysov vojny – devastáciu hodnôt: „Naše auto hnalo zdemolovanou Ferrarou.
Čo ešte, preboha, majú v tomto meste bombardovať! Stanica i cesty, mosty,
továrne a tam celé mesto ležia v troskách. A temer večer horia nad starým
slávnym mestom bengály a večer čo večer padajú bomby a dunia palubné delá...
Kdesi v smere nad Bolognou horí celý vianočný stromček a ešte ho nie je dosť.
Stromček ku stromčeku, obloha horí od množstva umelých hviezd. A už sa aj
blýska a temne duní. To už dopadajú bomby... “653

648 VHA Bratislava, Veliteľstvo technickej brigády, číslo 89.155/tajné mat. 1944, SV 22. júna 1944,
f. ZD, šk. 5.
649	Ján Motulko (1920 – 2013), spisovateľ. Odvedený 26. marca 1940. 1. októbra 1940 vtelený ako
vojak k pešiemu pluku 1. Po opakovanom udelení odkladu v rokoch 1940 a 1941 5. októbra
1942 prezentovaný na výkon prezenčnej vojenskej služby. Od marca do júna 1943 prevelený
na východný front k Rýchlej divízii na Kryme. Po návrate z frontu a pobyte v karanténnej stanici (Harmanec) bol 29. júna 1943 odoslaný k MNO Vojenskej propagande. 1. októbra 1943
povýšený na slobodníka, 1. augusta 1944 na desiatnika. Začiatkom novembra 1943 prevelený
do Talianska, odkiaľ sa vrátil v novembri 1944. Demobilizovaný v decembri 1945. VHA Bratislava, Náhradný kmeňový list – Ján Motulko (1920); VHA Bratislava, Vojenská karanténna stanica,
Číslo 247/1943, f. MNO Dôverné, šk. 337, sign. 32 4/2 376.
650 ŽÁRY, ref. 639, s. 108.
651 VHA Bratislava, Veliteľstvo 2. tech. divízie, Rozkaz č. 44, SV 1. septembra 1944, f. ZD, šk. 4.
652 Front a vlasť. Týždenník 2. technickej divízie, roč. 2, 1944, č. 25, s. 3. Autor v titulku použil
nesprávny názov Prevoz, prevoz, prievozníčku. Správny názov tejto ľudovej piesne však autor
uvádza ďalej v texte.
653 Front a vlasť. Týždenník 2. technickej divízie, roč. 2, 1944, č. 25, s. 3. Úryvok bol ponechaný
v pôvodine aj s gramatickými a štylistickými nedostatkami zapríčinenými zrejme tlačou v poľných podmienkach.
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Na tento článok zareagovali Nemci, ktorí si inkriminované pasáže nechali
preložiť. Formou ďalekopisu sa vtedy obrátil na Ministerstvo národnej obrany v Bratislave aj nemecký vojenský atašé a žiadal o vysvetlenie.654 V spise
k tomuto prípadu bolo uvedené nasledujúce kritické stanovisko: „Tieto články
svedčia nielen o absolútnej dezorientácii, nerozhodnosti a politickej slabosti ale
aj o plnej nevojenskosti jak pisateľov, tak vedúcich tohto časopisu. Dnešná doba
vyžaduje celých chlapov, ktorí jasne vedia, o čo ide.“655 V dokumente bolo ďalej
presne uvedené, aké majú byť ďalšie články, boli tu jasne definované „fakty“
a redaktori mali byť potrestaní.656
Rozkazom zo 6. novembra 1944 malo ďalšie vydávanie novín Front a vlasť
pokračovať v Mantove,657 pričom 1. decembra 1944 bol čat. ašp. Štefan Žáry
povýšený na poručíka v zálohe.658
Vzhľadom na dejiny slovenskej literatúry je určite výnimočné, že v roku 1944
básnikovi vyšli dve básnické zbierky. Jedna z nich Pečať plných amfor659 bola
dokonca vytlačená v Ríme, pričom podľa spomienok jej autora „...sa do vlasti
dostalo ani nie sto výtlačkov“.660
Dňa 24. apríla 1945 dostala 2. technická divízia rozkaz na presun do priestoru
Sondrio. Tento rozkaz však väčšina slovenských veliteľov už neuposlúchla, resp.
si ho pozmenila.661 Koncom apríla zachvátila severné Taliansko séria protifašistických povstaní, do ktorých sa zapojili aj viaceré jednotky tejto divízie.
Ešte v tomto mesiaci dokonca došlo z iniciatívy časti dôstojníckeho zboru k jej
premenovaniu na 1. československú divíziu v Taliansku.

654 VHA Bratislava, Vec: Frontové noviny 2. tech. divízie – výtka. f. MNO Dôverné, šk. 444, sign. 23
4/6 3.
655 VHA Bratislava, Vec: Frontové noviny 2. tech. divízie – výtka. f. MNO Dôverné, šk. 444, sign. 23
4/6 3.
656 VHA Bratislava, Vec: Frontové noviny 2. tech. divízie – výtka. f. MNO Dôverné, šk. 444, sign. 23
4/6 3.
657 VHA Bratislava, Veliteľstvo 2. technickej divízie, Čís. 89.305/taj. mat. 1944, Materiálny rozkaz č.
7, SV, 6. novembra 1944, f. ZD, šk. 5.
658 VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské knížce série M číslo 762 005 – Štefan Žáry (1918).
659 Bližšie pozri: ŽÁRY, Š.: Pečať plných amfor. Rím : S. T. P. D., 1944. Na obálke knihy je okrem iného uvedené: „Ktovie, či ešte zapíšu naše dejiny daraz, že slovenský vojak – básnik v uniforme
vliekol svoje túlavé kroky palmovými alejami a napájal dychtivé oči v krásach a spustošeniach.
Chytal radosti a bôle do amfor ako víno, pečatil ich, aby ich uchoval pokoleniam. Raritou
Žáryho zbierky je, že vychádza tiež v Ríme, kde autor redigoval frontové noviny; aspoň v našej
modernej literatúre je to naozaj ojedinelým zjavom.“
660 ŽÁRY, Š.: Edičná poznámka. In: Tekutý poľovník. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1988, s. 339.
661 ŠTEFANSKÝ, V.: Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2000, s. 67. ISBN 80-88842-32-8.
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18. augusta 1945 skončila v Malackách karanténa bývalej 2. technickej divízie662
a 31. augusta 1945 bol por. v zál. Štefan Žáry preložený do zálohy.663
Už krátko po skončení druhej svetovej vojny vznikla iniciatíva publikovať vo
forme zborníka dokumenty a spomienky bývalých príslušníkov tejto divízie
na udalosti v Taliansku. Obálku zborníka Naši v Taliansku navrhol veterán
talianskeho ťaženia výtvarník Tibor Bartfay.664 Jeho „druh v zbrani“ Štefan
Žáry prispel básňou Taliansky partizán.665 Pre Žáryho to bolo jedno z prvých
umeleckých obzretí sa za prežitou vojnovou realitou v severnom Taliansku, ku
ktorej sa neskôr opakovane vracal.

662 VHA Bratislava, Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava, č. 80 300/Taj. oper. 1945, 2. tech. div. z Talianska – likvidovanie, f. Veliteľstvo 4. oblasti (ďalej len VO 4), šk. 1.
663 VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské knížce série M číslo 762 005 – Štefan Žáry (1918).
664	Tibor Bartfay (1922 – 2015), výtvarník. Odvedený 23. marca 1943. 1. októbra 1943 vtelený
k pešiemu pluku 1, pričom zároveň začal vykonávať prezenčnú vojenskú službu pri tomto
kmeňovom útvare. 16. novembra 1943 po absolvovaní základného výcviku jednotlivca odoslaný do poddôstojníckej delostreleckej školy, kde absolvoval výcvik delovoda horskej kanónovej batérie (HKB). 15. apríla 1944 povýšený na slobodníka. Poddôstojnícku školu ukončil
30. júla 1944. 1. augusta 1944 zaradený ako delovod k rote HKB a povýšený na čatára. Bližšie
konkrétne informácie o odchode na front do Talianska a jeho pôsobení pri slovenskej 2. technickej divízii nie sú predbežne známe. Výnimkou je údaj, že nakreslil niekoľko kresieb a pre
vojakov divízie, ktorí sa zúčastnili talianskeho partizánskeho hnutia, resp. odboja, neskôr taktiež realizoval návrhy odznakov. 16. marca 1946 prepustený do pomeru mimo činnej služby,
evidovaný na trvalej dovolenke. VA – CR Trnava, Kmenový list – Tibor Július Bartfay (1922).
K tvorbe odznakov: ŠTEFANSKÝ, ref. 661, s. 77.
665 Bližšie pozri: Naši v Taliansku. Žilina : Pravda, 1946, s. 41 – 42.
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA
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JAŠÍK

Jedným z veliteľov Rudolfa Jašíka počas jeho druhého nasadenia na východnom fronte bol aj podplukovník delostrelectva Ján Kallo (vľavo). Menovaný prevzal velenie nad delostreleckým plukom
31 od plukovníka delostrelectva Quida Dotzauera 7. januára 1943. Záber vznikol pri jednom z dobytých sovietskych pevnostných objektov ešte v lete 1941, pričom dôstojníci majú kvôli potenciálnym nepriateľským ostreľovačom zakryté golierové výložky. (VHA Bratislava)
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JAŠÍK

Na tejto fotografii môžeme vidieť ľahkú húfnicu vzor 14/19, ktorú slovenskí delostrelci presúvajú
do palebného postavenia v obilnom poli na Ukrajine v lete 1941. Po svojom zriadení disponoval
slovenský delostrelecký pluk 31, ktorého príslušníkom bol aj Rudolf Jašík, 24 kusmi tejto zbrane.
(VHA Bratislava)
Žitomir – mesto na Ukrajine, kde boli v zime 1941 – 1942 dočasne dislokované jednotky delostreleckého pluku 31 pred vyňatím zo stavu Zaisťovacej divízie a odoslaním na front v zväzku nemeckej
armády. (VHA Bratislava)
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JAŠÍK

Bývalé Hurbanove kasárne v Bratislave v roku 2013. (Zbierka Petra Chorváta)
Rotník, rotmajster pechoty Matej Dešť, ktorý za neuposlúchnutie rozkazu umiestnil desiatnika Rudolfa Jašíka do vyšetrovacej väzby a vec ohlásil veliteľovi štábnej roty...
...a vojenský prokurátor v Bratislave mjr. just. JUDr. Tibor Hajdu (na fotografii v hodnosti stotníka),
ktorý naňho následne uvalil obžalobný návrh. (VHA Bratislava)
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DILONG

Dobová fotografia československej divíznej nemocnice 11 v Košiciach, v ktorej v 20. rokoch 20.
storočia konal Alfonz Dilong svoju prezenčnú službu. Ústav bol situovaný v blízkosti židovskej synagógy. (Zbierka Miloslava Čaploviča)
Poľná omša slovenskej armády na Ukrajine celebrovaná na priestranstve medzi dedinskými domami v lete 1941. (VHA Bratislava)
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DILONG

Ďakovná bohoslužba pre slovenských vojakov, ktorí sa vrátili z frontu, a boli dočasne ubytovaní
v tzv. Vojenskom domove v Tatranských Zruboch. 24. februára 1943 bol do tohto zariadenia odoslaný aj stot. duch. Alfonz Dilong vo funkcii duchovného pre tamojšiu karanténnu stanicu. (VHA
Bratislava)
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ŽÁRY

Na záver druhého turnusu kurzu pre dôstojníkov v zálohe v roku 1943, ktorého frekventantom bol
i Štefan Žáry, boli realizované ostré streľby v priestore Oremov Laz (Lešť). Tento výcvikový tábor
bol zriadený ešte československou brannou mocou v roku 1935. Z druhej polovice 30. rokov 20.
storočia pochádza aj tento záber. Na lúke pokrytej vojenskými stanmi fotograf zachytil takpovediac
bukolický motív, keď dôstojníci československej armády debatujú s miestnym pastierom. (Zbierka
Petra Chorváta)
Jedným zo slovenských umelcov, ktorí boli prevelení na taliansky front k tam dislokovaným slovenským technickým jednotkám, bol aj výtvarník Tibor Bartfay. V období prvých mesiacov roku
1944, ešte počas služby vo vojenskej posádke Nitra, nakreslil do spomienkového pamätníka vojaka
Antona E. kresbu dievčaťa (pravdepodobne podľa fotografie alebo ilustrácie v časopise). Bola to
určitá „daň“ za talent, pričom kresby takéhoto typu sa objavovali v súkromných spomienkových
pamätníkoch z vojenčiny aj v ďalších desaťročiach. Po skončení druhej svetovej vojny Bartfay realizoval výtvarnú stránku zborníka Naši v Taliansku, do ktorej básňou prispel aj Štefan Žáry. (Zbierka
Márie Svitkovej)
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ŽÁRY

Báseň Neznámy vojak publikovaná v slovenskom vojenskom periodiku Front a vlasť (Fronte e patria) 25. marca 1944, ktorá je podpísaná pseudonymom Šimon Žilka. Napriek iniciálam, ktoré sú
zhodné s menom redaktora tohto periodika Štefana Žáryho, nebolo predbežne možné verifikovať
túto personálnu spojitosť.
Ilustrácia z titulnej strany vianočného čísla periodika Front a vlasť z roku 1944, ktorú realizoval
Tibor Bartfay.
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VAVRO

Desiatnik ašpirant Valér Vavro v roku 1943. Záber, resp. jeho neúplná časť pravdepodobne pochádza z prvej výstavy Oddielu armádnych výtvarníkov v tomto roku. (Zbierka Silvie Mezovskej)
Unikátny záber na umelecké diela v ateliéri Oddielu armádnych výtvarníkov (1943). V pozadí fotografie sedí desiatnik ašpirant Valér Vavro. (Zbierka Silvie Mezovskej)
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VAVRO

Sústredený Valér Vavro pri práci v ateliéri Oddielu armádnych výtvarníkov. (Zbierka Silvie Mezovskej)
Valér Vavro (sediaci vľavo) v spoločnosti ďalších príslušníkov Oddielu armádnych výtvarníkov
v prestávke výtvarných prác. (Zbierka Silvie Mezovskej)
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VAVRO

Satirické verše doplnené karikatúrami, ktoré v časopise Slovenské vojsko reagujú na prvú výstavu
Oddielu armádnych výtvarníkov v roku 1943.
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POLLÁK

Fotografia Ladislava Ľ. Polláka pripojená k jeho kmeňovému listu. (VA – CR Trnava)
Snímka chorvátskeho maršala Slavka Kvaternika (sediaci), ktorého bustu vytvoril Ladislav Ľ. Pollák
v roku 1943. V pozadí s fotoaparátom stojí prvý veliteľ Oddielu armádnych výtvarníkov podplukovník pechoty Eugen Janeček. (VHA Bratislava)
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POLLÁK

Busta Slavka Kvaternika vznikla počas maršalovho pobytu v hoteli Thermia v Piešťanoch, kam za
ním výtvarník pravidelne prichádzal. Dobová fotografia tohto ubytovacieho zariadenia bola súčasťou albumu inštruktorky nemeckého tábora pre deti KLV (Kinderlandverschickung) v roku 1941.
(Balneologické múzeum v Piešťanoch)
Prejav ministra národnej obrany generála Ferdinanda Čatloša počas slávnostného odhalenia súsošia v Ružomberku v auguste 1943. (VHA Bratislava)
V roku 1945 bol Červenou armádou zajatý bývalý príslušník Oddielu armádnych výtvarníkov Anton
Dubrovský, ktorý sa zo zajatia vrátil až v roku 1947. (VA – CR Trnava)
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POLLÁK

Na obálke knihy Armáda v obrane a práci z roku 1944 bola použitá fotografia súsošia od Ladislava
Ľ. Polláka, ktoré bolo slávnostne odhalené v Ružomberku rok predtým (1943). Dielo bolo vytvorené
na pamiatku padlého slovenského dôstojníka Eugena Budinského, pričom na konci druhej svetovej
vojny došlo k jeho poškodeniu, resp. zničeniu.
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POLLÁK

Prezentácia vojenských sochárov Ladislava Ľ. Polláka a Valéra Vavra na stránkach časopisu Slovenské vojsko v roku 1943.
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FABRY

Menej kvalitná o to však vzácnejšia fotografia pracovníka Ministerstva národnej obrany v Bratislave
Rudolfa Fabryho (vpravo), vedľa ktorého je poručík delostrelectva Ľudovít Ilečko. (Zbierka Vandy
Čechovej)
Báseň Rudolfa Fabryho Letcom publikovaná v časopise Slovenské vojsko v čísle z 15. júna 1940.
(Slovenské vojsko)
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FABRY

Slovenský kameraman na východnom fronte v roku 1941. (VHA Bratislava)

172

INTER ARMA.indd 172

10/7/19 9:23 AM

FABRY

Unavení príslušníci slovenskej tlače a propagandy na východnom fronte v lete roku 1941. Pod
kamerou sedí kameraman Slovenskej filmovej spoločnosti Nástup Bohumil Havránek. (VHA Bratislava)
Vojenský fotograf Jozef Cincík (v grotesknom geste s fotoaparátom na hrudi) v spoločnosti kameramana a slovenských vojakov na východnom fronte v roku 1941. (VHA Bratislava)
173

INTER ARMA.indd 173

10/7/19 9:23 AM

FABRY

Dôstojník slovenskej armády Ján Doránsky (na snímke v hodnosti nadporučíka) pôsobil určitú dobu
na rovnakom oddelení ministerstva národnej obrany ako Rudolf Fabry. Istý čas spolu dokonca
sedeli v jednej kancelárii. V auguste roku 1941 boli obaja vyslaní na východný front, z ktorého sa
vrátili v októbri toho istého roku. Ján Doránsky je autorom satirických epigramov Slepí pasažieri
(1943), ktorú ilustroval Ľudovít Ilečko, a takisto spoluautorom publikácie Od Tatier po Kaukaz vydanej v tom istom roku. Po skončení druhej svetovej vojny zo Slovenska emigroval. (VHA Bratislava)
Zamestnancom Kultúrneho a tlačového oddelenia MNO bol aj významný slovenský jazykovedec
Eugen Pauliny (uprostred). Na spomínanom oddelení pôsobil vo funkcii jazykového poradcu od
29. marca do konca októbra 1940. Na zábere stojí v spoločnosti ďalších významných jazykovedcov
Jozefa Štolca (vľavo) a Jozefa Ružičku. (Zbierka Pavla Paulinyho)
Na tryzne za padlých vojakov v marci 1942, ktorá sa konala na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pred budovou divadla, sa zúčastnil aj pracovník Ministerstva vnútra Valentín Beniak. Básnik
(vpredu v civile s okuliarmi) stojí v blízkosti Alexandra Macha, generála Antona Pulanicha a ďalších
potentátov vtedajšieho režimu. (VHA Bratislava)
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ILEČKO

Desiatnik ašpirant Ľudovít Ilečko. (Zbierka Vandy Čechovej)
Poručík delostrelectva Ľudovít Ilečko na fotografii z evidenčného listu vytvoreného počas jeho
služby v slovenskej armáde. (VHA Bratislava)
Slovenský vojnový plagát umiestnený na pouličnom pútači v dobytom Ľvove v lete roku 1941. (VHA
Bratislava)
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ILEČKO

Slávnostné otvorenie výstavy ukoristeného sovietskeho vojenského materiálu v kasárňach na Tehelnom poli v Bratislave 29. októbra 1941. Podujatie, ktoré znamenalo novú etapu existencie vojenského múzea, sa konalo v budove pôvodného výstrojného skladu a na jeho realizácii sa podieľal
aj por. del. Ľudovít Ilečko. (VHA Bratislava)
176

INTER ARMA.indd 176

10/7/19 9:23 AM

ILEČKO

Návrhy vojenských vyznamenaní, ktoré v období Slovenskej republiky realizoval Ľudovít Ilečko.
(VHA Bratislava)
Ľudovít Ilečko v seniorskom veku v pohodlí domova obklopený svojimi prácami. (Zbierka Vandy
Čechovej)

177

INTER ARMA.indd 177

10/7/19 9:23 AM

ILEČKO

Román Jána Kabzana Rok druhej roty ilustroval Ľudovít Ilečko. Tri z publikovaných kresieb.
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ILEČKO

Dobová prezentácia tvorby Ľudovíta Ilečku na stránkach časopisu Slovenské vojsko v roku 1943.
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DJURAČKA

Portrétna fotografia výtvarníka Antona Djuračku v rovnošate slovenskej armády publikovaná so
stručným biografickým medailónom. Príslušníci tlače a propagandy pridelení k slovenskej armáde
nosili okrem rukávového označenia (našitý textilný prúžok TLAČ MNO) aj osobitné golierové výložky. Ich podklad bol modrozelený, na ktorom bol umiestnený strieborný odznak so symbolom
vtáčieho pera. (Ilustrácia z časopisu Slovenské vojsko z roku 1943)
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DJURAČKA

Nadporučík delostrelectva Anton Djuračka na Kryme v roku 1943. (Zbierka Martina Djuračku)
Nadporučík delostrelectva Anton Djuračka v spoločnosti miestnych dievčat a ďalšieho slovenského
dôstojníka na Kryme v roku 1943. Horúce slnečné počasie a dobrá nálada fotografovaných osôb
zo záberu priam vyžarujú. Obaja dôstojníci majú na sebe okrem iného oblečené košele nemeckej
proveniencie. Za pozornosť ďalej stojí hodnostné označenie stotníka umiestnené na Djuračkovej
košeli, ktoré nezodpovedá jeho vtedajšej, dočasne pridelenej hodnosti. (Zbierka Martina Djuračku)
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DJURAČKA

Kresby architektúry a jeden fragment figurálneho motívu námorníkov od Antona Djuračku, ktoré
vznikli počas jeho pôsobenia na krymskom úseku východného frontu v roku 1943. (Zbierka Martina
Djuračku)
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DJURAČKA

Kresba veliteľa Rýchlej divízie plukovníka Pavla Kunu, ktorú Anton Djuračka realizoval takisto v roku
1943. (Zbierka Martina Djuračku)
Anton Djuračka: Portrét podplukovníka Eugena Janečka z profilu. (Fotografia obrazu zo zbierky
Martina Djuračku)

183

INTER ARMA.indd 183

10/7/19 9:23 AM

DJURAČKA

Plukovník Benedikt Dúbravec (opretý o korbu nákladného automobilu s cigaretou vedľa generála
Ferdinanda Čatloša), ktorý kladne vybavil žiadosť Antona Djuračku o povolanie do činnej služby
v decembri 1942, pričom mu priznal finančné náležitosti zodpovedajúce hodnosti frontového nadporučíka delostrelectva. Záber vznikol počas návštevy ministra národnej obrany pri Rýchlej brigáde
v lete roku 1941. Alexander Mach stojí na fotografii vpravo. (VHA Bratislava)
Záber na prístav Mariupol, kde Anton Djuračka prežil koncom mája 1943 sovietske letecké bombardovanie. (VHA Bratislava)
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CHMEL

Záber na nastúpené hokejové mužstvo Oddielu armádnych pretekárov – OAP. (Armáda v obrane
a práci)
Dobovú popularitu hokejistov OAP potvrdzuje aj táto karikatúra publikovaná v časopise Slovenské
vojsko v roku 1943.
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LAHOLA

Skupina robotníkov – Židov zaradených pri VI. robotnom prápore na cvičisku v Humennom. Židovskí príslušníci práporu sú odetí v tmavomodrých uniformách, ich nadriadení sú v uniformách
slovenskej armády – farby kaki. (VHA Bratislava)
Dôstojník Pracovného zboru Samuel Engler (na fotografii v hodnosti majora), ktorý vydal Leopoldovi Friedmannovi ústny rozkaz na kontrolu zvozu dreva zo Zámutova vozatajskou kolónou
Čemerné. (VHA Bratislava)
Barakový tábor v Čemernom, ktorý bol v období Slovenskej republiky využívaný VI. robotným práporom. Záber pochádza z medzivojnového obdobia. (Zbierka Miloslava Čaploviča)
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LAHOLA

Záber na dedinčanov v krojoch južne od Čemerného (obec Sačurov) v medzivojnovom období.
Okrem civilistov sa na ceste, resp. v jej blízkosti pohybujú aj vojaci československej armády. (Zbierka Miloslava Čaploviča)
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V Oddiele armádnych výtvarníkov
a v SLovenskej vojEnSKej propagande
Valér Vavro

Do prvého priameho kontaktu s československou armádou sa Valér Vavro dostal
16. apríla 1931, keď bol ako branec odvedený s klasifikáciou „Schopen bez
vady“.666 1. októbra 1931 bol vybraný pre bratislavský ženijný pluk 4 a vtelený
ako vojak k náhradnej rote tohto kmeňového vojenského telesa (jednotky).
Zároveň mu bol kvôli prebiehajúcim štúdiám povolený odklad prezenčnej služby
v trvaní jedného roka.667 V ďalších rokoch bol jeho pomer k armáde vzhľadom
na spomínané štúdiá opakovane riešený periodickým (ročným) predlžovaním
odkladu k nastúpeniu prezenčnej služby.668 Vzhľadom na vtedy používanú českú
vojenskú terminológiu bol evidovaný ako „vojín na trvalé dovolené“. Ako študenta
sa ho teda predbežne reálne nedotýkali zmeny, ku ktorým počas tohto obdobia
v československej armáde došlo. K nim patrilo napríklad predĺženie prezenčnej
služobnej povinnosti z osemnástich mesiacov na dva roky, podľa zákona č. 267
z 19. decembra 1934. Napriek tomu sa Vavro počas štúdií určite dostával do
občasného kontaktu s armádou a vojakmi. Isto ich napríklad náhodne stretával
na ulici, a to aj pri návštevách doma v Piešťanoch.
Po rozpade Česko-Slovenska, jeho brannej moci a vzniku slovenskej armády bol
Vavro zaevidovaný v rámci novovytvoreného ženijného pluku. 6. septembra 1939
mu bol opätovne predĺžený odklad prezenčnej služby na dobu v trvaní jedného
roka. 14. septembra 1940 sa tento administratívny úkon zopakoval naposledy.

666 VHA Bratislava, Kmenový list – Valér Vavro (1911).
667 VHA Bratislava, Kmenový list – Valér Vavro (1911).
668 VHA Bratislava, Kmenový list – Valér Vavro (1911).
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Štátoprávne zmeny, ktoré Vavro vnímal veľmi intenzívne,669 okrem iného znamenali, že sa musel vzdať štúdií v Protektoráte Čechy a Morava a ešte v roku
1939 sa vrátiť na Slovensko.670
Napokon, 1. októbra 1941 narukoval do slovenskej armády a v hodnosti strelníka bol pridelený k cvičnej pionierskej rote v Novom Meste nad Váhom.671
Tu absolvoval základný výcvik a neskôr sa zúčastňoval pravidelných denných
zamestnaní podľa rozvrhu. Ako vojak počas tých niekoľkých mesiacov služby
pri pionierskom prápore 11 istotne intenzívne vnímal vojenskú a vojnovú realitu,
a to aj v podobe odchodu pochodových jednotiek na východný front. Vojenské
prostredie, ktorého bol Vavro súčasťou, navyše aj vtedy bolo vhodnou pôdou na
šírenie rôznych nepravdivých informácií, fám a mestských povestí, znásobených
vojnovým konfliktom.672
K zmene v jeho služobnom zaradení došlo po niekoľkých mesiacoch vojenskej
služby (v marci roku 1942). Na mladého talentovaného umelca vtedy listom
adresovaným ministrovi národnej obrany upozornil maliar Janko Alexy. Nestor
moderného slovenského maliarstva, inak dobre informovaný aj o dočasnej práceneschopnosti vojenského sochára Ladislava Ľ. Polláka, v tomto liste okrem
iného uviedol: „Vavro je talentovaný umelec, ktorý, ako absolvent kamenárskej
školy v Hořiciach a pražskej akadémie, veľmi dobre pracuje do kameňa a jeho
diela sú výrazné. Osobne ho poznám z Piešťan, kde do kameňa vytesal sochu
padlých s troma figúrami nadživotnej veľkosti... Vavru poznám ako umelca
veľmi snaživého, škoda by bolo nepoužiť jeho schopnosti... .“673 Vo veci intervencie a prevelenia Valéra Vavra od pionierskeho práporu 11 na Ministerstvo
národnej obrany v Bratislave bol však zainteresovaný aj npor. del. Ľudovít
Ilečko. Vyplýva to z poznámky pobočníka ministra národnej obrany, ktorý už

669 Podľa spomienok, ktoré písomne zaznamenala dcéra umelca, bol Valér Vavro v Prahe svedkom samovraždy otca s dcérou (židovského pôvodu), ktorí spolu vyskočili z okna. Zo spomienok Valéra Vavru zaznamenala jeho dcéra PhDr. Silvia Mezovská. Dokument v zbierke autora
získaný v roku 2014.
670 Krátko pred vypuknutím druhej svetovej vojny sa Vavro v obsiahlom interview pre denník
Slovák o svojom umeleckom programe vyjadril nasledovne: „Chcem sa dopracovať k hlbšej
a dokonalejšej výtvarníckej forme. Chcem prehĺbiť svoje štúdiá hlavne v portrétovaní a v kompozícii.“ Bližšie pozri: Slovák, roč. 21, 1939, č. 184, s. 7.
671 VHA Bratislava, Kmenový list – Valér Vavro (1911).
672 Na prostredie kasární s vojakmi povinnej vojenskej služby ako na ideálne „podhubie“ pre šírenie najrôznejších bizarných mestských povestí a fám správne poukázal aj český etnológ Petr
Janeček. Bližšie pozri: JANEČEK, P.: Černá sanitka. Druhá žeň. Pérák, ukradená ledvina a jiné
pověsti. Praha : Plot 2007, s. 173. ISBN 978-80-865-2382-8.
673 VHA Bratislava, List Janka Alexyho generálovi Ferdinandovi Čatlošovi z 24. marca 1942, f. MNO
Kabinet ministra, šk. 3, sign. 80149.
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26. marca 1942 k Alexyho listu pripísal: „Menovaný je už na MNO, vyžiadal ho
p. npor. Ilečko.“674
V novom zaradení na ministerstve národnej obrany sa Vavro opäť stretol so
svojím spolužiakom z Hoříc i Prahy, už spomínaným sochárom Ladislavom Ľ.
Pollákom. V rámci svojej prezenčnej služby potom realizoval viaceré sochárske
práce pre armádu. Určitou „daňou“ za toto prevelenie bolo aj to, že vytvoril
portréty nielen viacerých dôstojníkov (vrátane podplukovníka Eugena Janečka)
ale dokonca aj ich manželiek a iných rodinných príslušníkov.675 Neskôr sa stal
aj členom Oddielu armádnych výtvarníkov (OAV) po zriadení tohto útvaru
v marci roku 1943.
Sledujúc jeho hodnostný postup treba dodať, že 1. júna 1942 bol Vavro povýšený na slobodníka676 a 15. marca 1943 na desiatnika.677 K druhému spomenutému
dátumu bol formálne premiestnený k pešiemu pluku 1 a zároveň pridelený
k pomocnej rote MNO.
Jeho umelecká práca pre armádu sa neraz stala aj predmetom dobovej publicistiky. Napríklad časopis Slovenské vojsko v súvislosti s jeho tvorbou do konca
marca 1943 konštatoval: „V sochárskej činnosti pokračoval aj po návrate na
Slovensko. Má diela v Bratislave, v Lipt. Sv. Mikuláši, v Piešťanoch a v Rabči.
Od svojho profesora Kafku prevzal veľkú plochu ako výrazový prostriedok
monumentálneho razenia. Štúdium prírody neustále kontroluje jeho výtvarnú
prácu, ktorá prejavuje nábehy k svojskému rozvitku.“678 Časopis Elán v súvislosti s jeho účasťou na výstave vojenských umelcov, maliarov a sochárov, ktorá
sa konala v bratislavskom Dome umenia od 30. marca do 15. apríla 1943,679 zas
poznamenal, že Vavro „...okrem portrétnych prác poslal aj práce, ktoré sa vymykajú z oblasti portrétnej plastiky“.680 O rok neskôr pri charakteristike druhej
výstavy OAV Elán, opäť v súvislosti s Vavrom, napísal: „Zo sochárov do celku
dobre zapadol Valerián Vavro s portrétmi a menšou kompozíciou Nymfa, jednou

674 VHA Bratislava, List Janka Alexyho generálovi Ferdinandovi Čatlošovi z 24. marca 1942, f. MNO
Kabinet ministra, šk. 3, sign. 80149.
675 Zo spomienok Valéra Vavru písomne zaznamenala jeho dcéra PhDr. Silvia Mezovská. Portrét
Podplukovník Janeček bol podľa týchto informácií vytvorený v roku 1943. Dokument v zbierke
autora získaný v roku 2014.
676 VHA Bratislava, Kmenový list – Valér Vavro (1911).
677 VHA Bratislava, Kmenový list – Valér Vavro (1911).
678 Bližšie pozri: Slovenské vojsko, roč. 4, 1943, č. 6, s. 3.
679 VHA Bratislava, Výstava vojenských umelcov v Dome umenia, prihlášky, potvrdenia, informácie. f. MNO Obyčajné, šk. 513, sign. 54 6/2.
680	Elán, roč. 13, 1943, č. 8, s. 11.
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z najlepších a najosobitejších jeho prác na výstave... .“681 Viac-menej všeobecná
zmienka o ňom sa objavila aj v publikácii Armáda v obrane a práci.682
Na margo diel vytvorených pre armádu možno poznamenať, že pri niektorých
z nich sa evidentne inšpiroval antickým sochárstvom. Zároveň v jeho dielach
nachádzame aj ľudovosť a monumentalitu – vlastnosti, ktoré našli svoje uplatnenie v tejto etape slovenského sochárstva.683
Od 1. júla 1943 do 30. novembra 1943 bol des. Valér Vavro frekventantom
školy pre dôstojníkov v zálohe (druhý turnus). Školu absolvoval s prospechom
dostatočným ako 183. v poradí (z celkového počtu 189 frekventantov pechoty,
ktorí školu absolvovali).684
Medzitým, 1. októbra 1943 bol Vavro povýšený na dôstojníckeho zástupcu
(ašpiranta) pechoty a preložený do I. zálohy, nakoľko absolvoval dvojročnú
prezenčnú službu. Pritom bol ale ponechaný v ďalšej činnej vojenskej služby
v čase brannej pohotovosti štátu.685 Zároveň sa v tomto mesiaci oženil.686
Podľa spomienok dcéry do obdobia jesene 1943 spadá aj jeho cesta lietadlom
na front za účelom realizácie pomníka padlým, čo sa však kvôli zmene frontovej
situácie nakoniec neuskutočnilo, pričom pilot dostal rozkaz vrátiť sa.687
S účinnosťou od 1. januára 1944 bol Vavro menovaný poručíkom pechoty
v zálohe a počínajúc 30. aprílom 1944 bol preložený do skupiny dôstojníkov
konceptnej správy, takisto v zálohe.688
Vnútropolitické a zahraničnopolitické problémy Slovenskej republiky na jar
1944 mali intenzívny vplyv aj na prácu umelcov pracujúcich pre potreby jej

681	Elán, roč. 14, 1944, č. 8, s. 10.
682 Armáda v obrane a práci. Päť rokov budovateľskej činnosti slovenskej armády. Bratislava :
Ministerstvo národnej obrany, 1944, s. 94 – 95.
683 O slovenskom sochárstve v rokoch 1939 – 1945 bližšie pozri: BAJCUROVÁ, K.: Slovenské sochárstvo 1939 – 1945. In: Vojna v umení – umenie vo vojne (zborník referátov zo seminára).
Bratislava : Umenovedný ústav SAV, 1989, s. 133 – 144.
684 VHA Bratislava, Vojenská akadémia, K čís. 7602 Dôv. 1943 Poradná listina absolventov školy
pre vých. dôst. v zál. v šk. roku 1943/II, f. MNO Dôverné, šk. 384, sign. 73 2/7 65.
685 VHA Bratislava, Kmenový list – Valér Vavro (1911).
686 Zo spomienok Valéra Vavra písomne zaznamenala jeho dcéra PhDr. Silvia Mezovská. Dokument v zbierke autora získaný v roku 2014.
687 Do úvahy pripadá nedokončená mohyla padlým slovenským vojakom v meste Mariupol. Ešte
v auguste 1943 veliteľ 1. pešej divízie odôvodňoval zastavenie prác na tejto mohyle nedostatkom mužstva. VHA Bratislava, Veliteľstvo 1. pešej divízie, Čís. 70 156/Dôv. 1. odd. 1943, Vec:
Mužstvo pre dokončenie stavby mohyly v Mariupolu – určenie, f. MNO Dôverné, šk. 394.
688 VHA Bratislava, Kmenový list – Valér Vavro (1911).
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ministerstiev. Viaceré diela ostali nedokončené, s prácami na niektorých sa ani
nezačalo. Napríklad práce na pomníku padlých v boji proti Turkom pre mesto
Trenčín, do ktorých bol zainteresovaný práve Valér Vavro, boli v apríli 1944
„... z rozkazu p. ministra Alexandra Macha zastavené a odložené na neurčitú
dobu“.689
Zároveň v rovnakom mesiaci Vavro požiadal ministerstvo národnej obrany o
súhlas, aby sa mohol premiestniť do svojho vlastného ateliéru v Piešťanoch,
„kde by sa chcel pripravovať na svoju výstavu“.690 Ministerstvo tejto žiadosti
vyhovelo.691 Už predtým – koncom januára 1944 – bol umelec vyzvaný, aby bol
prítomný pri komisionálnom odovzdávaní sochárskych ateliérov, ktoré sa nachádzali na Tehelnom poli v budove stavebnej správy MNO (Hodžove kasárne).692
Valér Vavro sa v rámci Oddielu armádnych výtvarníkov v roku 1944 podieľal na
realizácii niektorých menších prác pre pomník padlých v Liptovskom Hrádku.693
Ten bol odhalený 29. júna 1944 a existuje do súčasnosti.
Poslednou akciou OAV, na ktorej sa armádny umelec zúčastnil, bola výstava výtvarných diel z vojenskej tvorby v Piešťanoch. Výstava bola otvorená
pravdepodobne koncom júla 1944 vo veľkej dvorane Kursalónu (v súčasnosti
Balneologické múzeum). Napriek nadneseným a pomerne stereotypným frázam
o význame tejto výstavy publikovaným v tlači694 boli Piešťany už o niekoľko týždňov zasiahnuté udalosťami súvisiacimi s vypuknutím Slovenského národného
povstania 29. augusta 1944.
Väčšina vojakov tunajšej vojenskej posádky sa po tomto dátume pridala
k povstalcom, pričom 18. septembra 1944 dokonca piešťanské letisko napadlo
bitevným náletom osem stíhačiek 1. československého samostatného stíhacieho
pluku.

689 VHA Bratislava, Oddiel armádnych výtvarníkov, Čís.: 62/Dôv. 1944, Vec: Por. v zál. Valerián
Vavro – hlásenie o práci, f. MNO Obyčajné, šk. 841, sign. 58 8/2.
690 VHA Bratislava, Oddiel armádnych výtvarníkov, Čís.: 62/Dôv. 1944, Vec: Por. v zál. Valerián
Vavro – hlásenie o práci, f. MNO Obyčajné, šk. 841, sign. 58 8/2.
691 VHA Bratislava, Oddiel armádnych výtvarníkov, Čís.: 62/Dôv. 1944, Vec: Por. v zál. Valerián
Vavro – hlásenie o práci, f. MNO Obyčajné, šk. 841, sign. 58 8/2.
692 VHA Bratislava, Vojenská správa Stavebníctvo, č. 280 899/II/2 1944, f. VSS, šk. 196, sign.
280 899.
693 VHA Bratislava, Výstavba vojnová v okolí Liptovského Hrádku, f. Generál Ferdinand Čatloš, šk.
4.
694 Bližšie pozri: Stráž vlasti, roč. 2, 1944, č. 31, s. 5. (4. augusta 1944)
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Spolupráca Valéra Vavra s Oddielom armádnych výtvarníkov sa definitívne
skončila 25. septembra 1944, keď bol tento útvar zrušený.695 Dôstojníci v zálohe
boli na základe tohto rozkazu preložení do pomeru mimo činnej služby.
16. mája 1945 – teda už po skončení druhej svetovej vojny v Európe – bol Vavro
opäť prezentovaný do činnej služby v dôsledku mobilizácie československej
armády. 13. septembra 1945 bol do nej prijatý a od 1. januára 1946 vtelený do
kmeňového počtu (vojenskej) oblasti 4 v Bratislave .696
Po roku 1945 Valér Vavro pokračoval vo svojom umeleckom programe, pričom
sa sústreďoval aj na pomníkovú a reštaurátorskú tvorbu.

Ladislav Pollák

Výtvarník Ladislav Ľudovít Pollák nastúpil na výkon vojenskej prezenčnej služby
8. novembra 1940 k pešiemu pluku 1 slovenskej brannej moci. Jeho narukovaniu
predchádzal odvod do československej armády už 20. marca 1934 a následné
pravidelné udeľovanie odkladu prezenčnej služby kvôli štúdiám. Tento administratívny postup armády bol v jeho prípade obdobný ako u viacerých ďalších
umelcov podliehajúcich brannej povinnosti.697
O viac ako rok neskôr – 15. novembra 1941 – bol Pollák v hodnosti slobodníka pridelený k štábnej rote Ministerstva národnej obrany v Bratislave.698 Išlo
o výraznú zmenu v porovnaní s jeho predchádzajúcim zaradením pri pešej jednotke (peší výcvik, služby, kolektívne zamestnanie a plánovaný oddych atď.).
Bolo to kvalitatívne nóvum, ktoré mu poskytlo jedinečnú možnosť sochársky
pracovať, prejaviť sa individuálne, a vyčleniť sa tak z masy pechoty. Stalo sa
tak v čase, keď sa viacerí jeho druhovia v zbrani prevelení na front zakopávali,
bojovali, presúvali, stravovali v poľných podmienkach, vzdorovali nepriazni
počasia atď.

695 VHA Bratislava, Zrušenie OAV – nariadenie, f. MNO Dôverné, šk. 453.
696 VHA Bratislava, Kmenový list – Valér Vavro (1911). Ide o posledné zaznamenané informácie
v kmeňovom liste.
697 VA – CR Trnava, Kmenový list – Ladislav Pollák (1912).
698 VA – CR Trnava, Kmenový list – Ladislav Pollák (1912).
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Po príchode do Hurbanových kasární v Bratislave (budova MNO č. 2), prihlásení sa na veliteľstve štábnej roty, ubytovaní sa a vybavení ďalších formalít
sa umelec postupne oboznámil s denným rozvrhom zamestnania a ostatnými
služobnými povinnosťami. Ďalšiu pozornosť venoval príprave a optimalizovaniu
podmienok pre svoju výtvarnú (sochársku) činnosť. Priaznivou okolnosťou bolo
v jeho prípade aj to, že výtvarná tvorba vojenských výtvarníkov pre MNO sa
stále nachádzala vo svojej prvej fáze.
Táto jeho činnosť bola pomerne skoro prerušená zdravotnými problémami.
Umelec preto 23. januára 1942 nastúpil na dvojmesačný liečebný pobyt vo
Vyšných Hágoch.699
V marci 1942 už ako desiatnik ašpirant požiadal Pollák ministra národnej obrany o predĺženie liečby. V liste konkrétne argumentoval aj perspektívou svojho
pôsobenia, „aby som po uzdravení mohol byť i naďalej v prospech armáde“.700
Minister národnej obrany mu následne skutočne povolil predĺženie liečby o dva
mesiace.701
Po uzdravení a návrate do Bratislavy umelec pokračoval v realizácii stanovených úloh. V mesiacoch jún a júl 1942 prebiehali prípravy na realizáciu sochy
Jánošík v Jánošíkových kasárňach v Liptovskom Mikuláši. Najprv bol zhotovený sadrový model. Je zaujímavé, že tento model posúdil a schválil aj samotný
minister národnej obrany, ktorý potom Pollákovi vydal rozkaz realizovať sochu
v nadživotnej veľkosti.702 Práce na tejto soche pokračovali aj v ďalšom vojnovom
roku – 1943. Dokonca ešte koncom marca 1943 Pollák stále pracoval aj na tomto
umeleckom diele,703 pričom sa v tomto období aktívne zúčastnil aj prvej výstavy
Oddielu armádnych výtvarníkov (portréty).704
Okrem tejto sochy Pollák ako vojenský výtvarník realizoval aj busty niekoľkých generálov slovenskej armády a taktiež bustu chorvátskeho maršala Slavka

699 VHA Bratislava, List des. ašp. Ladislava Polláka generálovi Ferdinandovi Čatlošovi z 11. marca
1942, f. MNO Kabinet ministra, šk. 3, sign. 80 134.
700 VHA Bratislava, List des. ašp. Ladislava Polláka generálovi Ferdinandovi Čatlošovi z 11. marca
1942, f. MNO Kabinet ministra, šk. 3, sign. 80 134.
701 VHA Bratislava, Vec: Pollák Ladislav des. asp. – predĺženie liečby, f. MNO Kabinet ministra, šk.
3, sign. 80 134.
702 VHA Bratislava, Objednávka sochárskeho kameňa pre sochu „Jánošík“ v kasárňach v Lipt. Sv.
Mikuláši, f. MNO Obyčajné, šk. 302, sign. 58 8/3.
703 Slovenské vojsko, roč. 4, 1943, č. 6, s. 3.
704	Elán, roč. 13, 1943, č. 8, s. 11.
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Kvaternika.705 Na tejto buste pracoval počas maršalovho rekreačného pobytu
v Piešťanoch. Sochár ho navštevoval v hoteli Thermia, pričom priamo tam toto
umelecké dielo aj vznikalo.706
Rozmanité požiadavky veliteľov, ďalej vonkajšie stimuly a napokon aj prezentovaný súbor prác potvrdzujú, že Pollák pracoval na viacerých dielach súčasne.
Vzhľadom na tvorbu pre armádu svoje najvýznamnejšie dielo umelec vytvoril
v roku 1943. Išlo o súsošie venované majorovi Eugenovi Budinskému, ktorý padol
na východnom fronte 4. augusta 1942.707 Už začiatkom októbra 1942 minister
národnej obrany rozhodol postaviť tomuto padlému dôstojníkovi v Ružomberku mauzóleum.708 Jeho neoddeliteľnou súčasťou malo byť aj spomínané dielo.
Za týmto účelom bola umelcovi už 13. októbra 1942 posádkovým veliteľom
v Ružomberku pplk. del. Ernestom Badíkom poslaná fotografia padlého dôstojníka.709 Realizácia ďalších stavebných prác bola zverená Pracovnému zboru,
pričom v rámci neho sa prác zúčastnili aj „robotníci – Židia“ zo VI. robotného
práporu (napríklad planírovania pozemkov).710
V období, keď Pollák finišoval s prácami na tomto súsoší, bol rozhodnutím z 1.
júla 1943 povýšený na poručíka pechoty v zálohe.711 Ďalšou zmenou bolo, že počínajúc týmto dátumom bol premiestnený k Oddielu armádnych výtvarníkov.712
Komplex mauzólea so súsoším pplk. Eugena Budinského bol v Ružomberku
slávnostne odhalený 8. augusta 1943. Presun umeleckého diela z Piešťan, kde

705 Slavko Kvaternik (1878 – 1947), chorvátsky politik, minister obrany a maršal Nezávislého štátu Chorvátsko (NDH). Pôvodne dôstojník rakúsko-uhorskej armády a juhoslovanskej armády.
V rokoch 1941 – 1943 zastával funkciu ministra obrany NDH. Na konci druhej svetovej vojny
zajatý americkou armádou, vydaný do Juhoslávie a tam v roku 1947 popravený. Bližšie pozri:
KISIĆ KOLANOVIĆ, N.: Drama vojskovođe Slavka Kvaternika. In: Časopis za suvremenu povijest, roč. 28, 1996, č. 3, s. 379 – 398. ISSN 0590-9597.
706 Zo spomienok dcéry Ladislava Ľudovíta Polláka Miry Nowack v roku 2018 zaznamenal Peter
Chorvát. Dokument v zbierke autora.
707 O okolnostiach tragickej smrti mjr. Eugena Budinského bližšie pozri: BYSTRICKÝ, J.: Rýchla
divízia na východnom fronte v roku 1942. In: Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 1, s. 49. ISSN
1335-3314. K osobnosti tohto dôstojníka všeobecne pozri takisto: CSÉFALVAY, F.: Vojenské
osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 30 – 31.
ISBN 978-80-89523-20-7.
708 VHA Bratislava, Stavba mauzólea pplk. Budinského – pridelenie prac. mužstva, f. Pracovný
zbor národnej obrany (ďalej len PZ), šk. 88, sign. 381 675.
709 VHA Bratislava, Posádkové veliteľstvo v Ružomberku, Vec: Fotografia pplk. Budinského –
predloženie, Čís. 900/1942, f. MNO Obyčajné 1942, šk. 250, sign. 23 7/3 11.
710 VHA Bratislava, Stavba mauzólea pplk. Budinského – pridelenie prac. mužstva, f. PZ, šk. 88,
sign. 381 675.
711 VHA Bratislava, Osobný vestník Ministerstva národnej obrany, roč. 5, 1943, č. 7, s. 63.
712 VA – CR Trnava, Kmenový list – Ladislav Pollák (1912).
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vznikalo, do Ružomberka bol krátko predtým realizovaný autom.713 Napriek
pompéznemu otvoreniu a viacerým sprievodným akciám (futbalový zápas
s chorvátskou futbalovou jedenástkou, otvorenie výstavy chorvátskeho maliara Krackera a ďalších obrazov v dôstojníckej jedálni delostreleckého pluku 2,
spoločný výlet Slovákov a Chorvátov do Tatier atď.)714 nebolo dielo ako celok
dokončené na sto percent. Viaceré práce napríklad neboli ešte v novembri 1943
vyúčtované.715 O hektickom tempe prác svedčí aj to, že napríklad vysadené
okrasné stromy a kríky „sú neprijaté a ... ešte cez zimu vymrznú“ alebo, že je
ešte potrebné zakúpiť desať lavičiek pre priľahlý park, nakoľko tieto mesto
predtým len zapožičalo.716
V prvej polovici roku 1944 bola autorova tvorba pre armádu opäť zviazaná
s Liptovom (Liptovský Hrádok), kde spolu s Valérom Vavrom tvorili pomník
padlým. Do jeho realizácie opäť aktívne zasahoval minister národnej obrany,
ktorý vec považoval aj za otázku prestíže, nakoľko aj sám pochádzal z Liptova
(Liptovský Peter).717
Zároveň sa v prestávke prác zúčastnil druhej výstavy OAV v apríli 1944, kde sa
prezentoval štúdiou aktu Po kúpeli.718
15. decembra 1944 bol por. pech. Pollák presunutý k pešiemu pluku 2 Domobrany. Následne, v posledných mesiacoch druhej svetovej vojny sa jeho zaradenie
v Domobrane ešte dvakrát zmenilo, no reálne to nemalo žiaden väčší význam,
keďže umelec mal opäť zdravotné problémy.719
Je zaujímavé, že po prechode frontu bol už 4. apríla 1945 prijatý do československej armády ako dôstojník z povolania. 1. mája 1945 bol povýšený na
nadporučíka a už 11. mája 1945 nastúpil aktívnu vojenskú službu.
Od 1. júna 1948 do 1. júna 1949 bol evidovaný na neplatenej dovolenke. Napokon
30. júna 1949 bol preložený do zálohy a zároveň prepustený do pomeru mimo

713 VHA Bratislava, Program slávnosti odhalenia mohyly pplk. Budinskému dňa 8/8 1943 v Ružomberku, f. MNO Dôverné, šk. 394.
714 VHA Bratislava, Program slávnosti odhalenia mohyly pplk. Budinskému dňa 8/8 1943 v Ružomberku, f. MNO Dôverné, šk. 394.
715 VHA Bratislava, Vojenský stavebný dozor Ružomberok, Vec: Ružomberok – Stravné pre mužstvo pracujúce na stavbe mauzólea pplk. Budinského, f. PZ, šk. 102.
716 VHA Bratislava, Vojenský stavebný dozor Ružomberok, Vec: Ružomberok – Stravné pre mužstvo pracujúce na stavbe mauzólea pplk. Budinského, f. PZ, šk. 102.
717 VHA Bratislava, Výstavba vojnová v okolí Lipt. Hrádku, f. Generál Ferdinand Čatloš, šk. 4.
718	Elán, roč. 14, 1944, č. 8, s. 10.
719 VA – CR Trnava, Kmenový list – Ladislav Pollák (1912).
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činnú službu.720 Umelec sa tak po takmer desiatich rokoch služby v armáde a pre
armádu mohol vrátiť k vlastnému umeleckému programu.
Najvýznamnejšie ním vytvorené dielo v období Slovenskej republiky – súsošie
padlého majora Budinského v Ružomberku neprežilo svojho tvorcu. Osud diela
po roku 1945 (s výnimkou konštatovania, že bolo zničené) zostáva predbežne
neznámy. Viaceré iné autorove diela z tohto obdobia však dodnes existujú. Potvrdzujú jeho nesporný talent i reflexiu vojnovej doby plnej kontrastov, špecifík
a tragédií.721

Rudolf Fabry

Nadrealistický básnik Rudolf Fabry vstupoval do dramatického obdobia
rozpadu Česko-Slovenska a vzniku Slovenského štátu v marci 1939 ako
„kovaný“ prívrženec komunistickej strany, za ideály ktorej strávil dokonca rok
v rumunskom väzení. 23. januára 1937 bol ešte ako dvadsaťjedenročný študent
vyslaný Komunistickou stranou Československa do Bukurešti, aby tam prevzal
písomný inštruktážny materiál.722 „Adler“, ako bol Fabry vo svojich kruhoch
vtedy prezývaný, prekročil štátnu hranicu do Rumunska nasledujúceho dňa na
Podkarpatskej Rusi na hraničnom prechode Korolevo (Královo nad Tisou) –
Halmeu (Halmi). O niekoľko dní neskôr – 27. januára 1937 – bol pri ceste späť
na rumunskej strane štátnej hranice podrobený colnej a pasovej kontrole. Pri
prehliadke batožiny bol v „medzistenách“ kufrov colníkmi objavený spomínaný
kompromitujúci materiál. Komunistický kuriér Fabry bol okamžite zatknutý,
odovzdaný policajnému riaditeľstvu v Bukurešti a následne vojenskému súdu II.
armádneho zboru, dislokovanému taktiež v rumunskom hlavnom meste.723 Uvedený súd ho odsúdil na jeden rok žalára nepodmienečne, na peňažný trest a na

720 VA – CR Trnava, Kmenový list – Ladislav Pollák (1912).
721 Samotný umelec neskôr reagoval na charakter a prostriedky totalitného komunistického systému v súkromí napríklad tým, že, keď išlo o dôverné rozhovory, zakrýval telefón vankúšom.
Zo spomienok dcéry Ladislava Ľudovíta Polláka Miry Nowack v roku 2018 zaznamenal Peter
Chorvát. Dokument v zbierke autora.
722 SNA Bratislava, Velitelství četnického oddělení Trnava, čís. jedn. 144 dův./38, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, Robotnícke hnutie a KSČ, šk. 1139.
723 SNA Bratislava, Prezídium Policajného riaditeľstva v Košiciach 2843/1938, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, Robotnícke hnutie a KSČ, šk. 1139.
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zaplatenie súdnych trov. Po odpykaní trestu bol 12. februára 1938 z Rumunska
vyhostený a odovzdaný československým bezpečnostným orgánom. Tie k celej
kauze poznamenali, že Fabry sa svojimi komunistickými ideálmi netají, ohľadom
cesty do Rumunska vypovedal len úsečne, pričom odmietol uviesť osobu, ktorá
ho tam vyslala. Zároveň boli Fabrymu odobraté odtlačky prstov a znova bol
zatknutý, keďže si nesplnil svoju vojenskú odvodovú povinnosť.724
O prípade vo vianočnom čísle 1937 priniesol pomerne nepresné informácie aj
ľudácky denník Slovák, ktorý s neskrývaným pohŕdaním a stručne (jedným slovom) zhodnotil aj jeho dovtedajšiu nadrealistickú básnickú tvorbu.725 Samotný
Fabry sa k svojmu ročnému pobytu vo väzení vyjadril v ľavicovom periodiku
Slovenské zvesti 27. marca 1938726 a neskôr aj vo forme spomienok.727
Krátko po návrate z väzenia – 20. apríla 1938 – sa Fabry podrobil vojenskému
odvodu, pričom bol určený pre náhradnú zálohu. 1. októbra 1938 bol vtelený
k pešiemu pluku 39 „Výzvedný, generála Grazianiho“.728
Ešte v rámci československej armády bol Fabry začiatkom marca 1939 prezentovaný k vykonávaniu päťmesačného vojenského výcviku ako vojak náhradnej
zálohy. Vojenskú prezenčnú službu nastúpil pri spomínanom pešom pluku 39
v Bratislave. 15. mája 1939 bol vtelený k slovenskému pešiemu pluku 4.729 11.
júla 1939 bol prepustený do pomeru službu, aby bol v septembri toho istého roku
opäť prezentovaný k mimoriadnemu cvičeniu v zbrani. Jeho opätovné povolanie
do zbrane súviselo s mobilizáciou v čase vojenskej účasti Slovenskej republiky
na nacistickej agresii proti Poľsku. 29. septembra 1939 bol Fabry prepustený do
pomeru mimo činnú službu.730
Vzhľadom na predbežnú absenciu archívnych prameňov nevieme nič bližšie
o tom, ako vnímal všetky tieto štátoprávne zmeny, resp. aký mali dosah na jeho
súkromný život.
Nateraz nie sú známe ani okolnosti a ani presný dátum, kedy začal pracovať ako
civilný zamestnanec na Ministerstve národnej obrany v Bratislave. V júni 1940
724 SNA Bratislava, Prezídium Policajného riaditeľstva v Košiciach 2843/1938, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, Robotnícke hnutie a KSČ, šk. 1139.
725 Bližšie pozri noticku so skomoleným priezviskom autora a viacerými nepresnosťami: Kde je
surrealista Rudo Fábry? In: Slovák, roč. 19, 1937, č. 292, s. 5.
726 Bližšie pozri: Peklo rumunských žalárov. In: Slovenské zvesti, roč. 3, 1938, č. 61, s. 4.
727 Bližšie pozri: FABRY, R.: Tak chutí svet. Bratislava : Obzor, 1982, s. 96 – 102.
728 VHA Bratislava, Kmenový list – Rudolf Fabry (1915).
729 VHA Bratislava, Kmenový list – Rudolf Fabry (1915).
730 VHA Bratislava, Kmenový list – Rudolf Fabry (1915).
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sa však už naplno zapracoval na jeho vtedajšom Kultúrnom a tlačovom oddelení
MNO. Jeho vtedajší kolega (dôstojník) Ján Doránsky o ňom v súkromnom liste
Mikulášovi Gacekovi z 20. júna 1940 napísal: „Rudo Fabry, ktorému hovorím, že
Ti píšem, káže mi odovzdať Ti pozdrav. Stáva sa hodnotným spolupracovníkom.
Stiahli sme ho z necesty, po ktorej sa bral sklamaný životom. Pracuje so mnou
v jednej kancelárii.“731 Do približne rovnakého obdobia spadá aj Fabryho báseň
Letcom, publikovaná v armádnom časopise Slovenské vojsko 15. júna 1940.732
K 2. výročiu vzniku Slovenskej republiky v roku 1941 armáda pripravila do
dennej tlače (Slovák) niekoľko osobitných publicistických príspevkov, medzi
ktorými mala byť aj báseň Rudolfa Fabryho.733 Tá sa však nakoniec v osobitnej
prílohe neobjavila.
V apríli 1941 bol Rudolf Fabry (podobne ako Mikuláš Bakoš) členom komisie,
ktorá vyhodnocovala výsledky literárneho kvízu organizovaného v slovenských
vojenských posádkach.734 Pre množstvo úspešných riešiteľov tu bolo pripravených až šesť cenových pásem hodnotných odmien a okrem toho dokonca aj ceny
útechy. Viacerí výhercovia – vojaci sa istotne potešili, keď za vedomosti z dejín
slovenskej literatúry získali napríklad poukážky na odber cigariet.
Po vypuknutí vojny so Sovietskym zväzom sa jeho práca pre potreby MNO
dostala do novej etapy. V súvislosti so žiadosťou o konštituovanie slovenského frontového časopisu z 30. júna 1941 bola náplň práce administratívneho
eléva Rudolfa Fabryho v jeho kreovanej redakčnej rade definovaná nasledovne:
„Spravuje administráciu časopisu. Má dozor tlače v kníhtlačiarni. Obstaráva
a prijíma inzercie do časopisu. Má na starosti inkaso predplatného od predplatiteľov časopisu. Je zodpovedný za dochvíľnu tlač a zovňajšiu úpravu časopisu.
Referuje o veciach tlačových, finančných a inzertných zodpovednému redaktorovi časopisu. Židovské inzercie neprijíma.“735

731	LA SNK Martin, List Jána Doránskeho Mikulášovi Gacekovi z 20. júna 1940, sign. 115 C 5. Nie je
bez zaujímavosti, že adresát listu Mikuláš Gacek pôsobil v sledovanom období na Vyslanectve
Slovenskej republiky v Moskve. 12. septembra 1940 dokonca zaslal na MNO do Bratislavy
spravodajské hlásenie o taktickom cvičení Červenej armády od 20. augusta do 7. septembra
1940. VHA Bratislava, Číslo 1644/40, Predmet: Taktické cvičenia v sovietskej armáde, Moskva,
12. septembra 1940, f. MNO Dôverné, šk. 13.
732 Slovenské vojsko, roč. 1, 1940, č. 12, s. 207.
733 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany 1941, Vec: Propagačné články o armáde do
slávnostného čísla Slováka 14. III. [1]941, f. MNO Obyčajné, šk. 68, sign. 23 6/8 3.
734 Bližšie pozri: Slovenské vojsko, roč. 2, 1941, č. 8, s. 130 – 131.
735 VHA Bratislava, Frontový časopis – žiadosť o povolenie vydávania, f. MNO Dôverné, šk. 116,
sign. 23 5/8. Spis skoncipoval samotný Rudolf Fabry.
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Fabry bol rozkazom z 29. augusta 1941 odoslaný na služobnú cestu na východný front k veliteľstvu delostrelectva slovenskej poľnej armády (krycí názov
„Ladislav“). Spolu s ním tam odcestovali aj npor. pech. Ján Doránsky a npor.
del. Vladimír Ozábal.736 Treba zdôrazniť, že Fabry bol na fronte evidovaný ako
civilný zamestnanec vojenskej správy, hoci pôsobil v rovnošate.737 24. septembra
1941 sa v Bielej Cerkvi, v operačnom pásme Zaisťovacej divízie, stretol so svojím
bývalým kolegom Mikulášom Gacekom.738 Na Slovensko sa vrátil spolu s npor.
pech. Jánom Doránskym 18. októbra 1941.739
Administratívny elév a dočasne zároveň poručík redaktor Rudolf Fabry sa na
východnom fronte opäť „objavil“ v roku 1942. Toto jeho druhé frontové pôsobenie bolo predznamenané žiadosťou Filmovej spoločnosti Nástup z 24. júna
1942. Spoločnosť vtedy žiadala ministerstvo národnej obrany o vyslanie „stáleho
operatéra“, ktorý by pôsobenie armády na fronte zachytával na filmový pás.740
24. júla 1942 bol preto Fabry odoslaný na služobnú cestu k Rýchlej a Zaisťovacej divízii741 a o dva dni neskôr (26. júla 1942) už nastúpil frontovú službu pri
Rýchlej divízii ako filmár.742

736 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Domáci rozkaz č. 41, Bratislava, 29. augusta
1941, f. MNO Domáce rozkazy 1939 – 1942, šk. 1. V článku o služobných cestách nie je (vinou
administrátora) stanovený presný odchod.
737 VHA Bratislava, Veliteľstvo rýchlej divízie, Dôverný rozkaz, ročník 1941, č. 21, f. RD, šk. 133.
738	GACEK, M.: Surová býva vše pravda života. Denníkové zápisky z rokov 1937 – 1944. Dolný
Kubín : Peter Huba, 1996, s. 23. ISBN 80-88803-03-9.
739 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany 1941, č. 49257/6 1941, Vec Doránsky Ján, npor.
pech. Fábry Rudolf, admin. elév – príchod z poľa – hlásenie, f. MNO Obyčajné, šk. 74, sign. 39
1/18.
740 VHA Bratislava, Slovenská filmová spoločnosť Nástup, úč. spol., f. MNO Obyčajné, šk. 244,
sign. 18 5/5 5. „Význam nástupu našej armády na východnom fronte a jej hrdinný boj proti boľševikom vyžaduje, aby jednotlivé fázy bojov boli nakrútené stálym operatérom, ktorý
by mal byť pridelený slovenskému úseku východného frontu z radov propagačnej skupiny“.
Okrem toho sa v dokumente trpko konštatuje: „V tomto ohľade sme, bohužiaľ, už veľa premeškali, keďže nám chýba celý filmový materiál o dosavádnych bojoch na slovenskom úseku
frontu.“
741 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, domáci rozkaz č. 31, Bratislava, 31. júla 1942, f.
MNO Domáce rozkazy 1939 – 1942, šk. 1.
742 VHA Bratislava, štábna rota, Vec: Soznam frontových zpravodajcov – predloženie, f. RD, šk. 63.
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Vzhľadom na fakt, že sa neskôr publikačne prezentoval aj ako gurmán, je otázne,
ako napríklad vnímal stravovanie v poľných podmienkach.743
Iný zaujímavý moment súvisiaci s jeho činnosťou na fronte opäť administrovala spomínaná filmová spoločnosť Nástup. Tá v ďalšej žiadosti adresovanej
na ministerstvo národnej obrany 22. septembra 1942 uviedla: „Dozvedáme
sa, že náš kameraman, p. Krška, ktorého sme začiatkom tohto mesiaca vyslali na východný front s našou kamerou Arriflex, je chorý a leží v nemocnici
v Taganrogu. V dôsledku toho dávame súhlas k tomu, aby kameraman MNO
p. Fabry našu kameru s príslušenstvom a negatívnym materiálom od nášho
Kršku prevzal a aby s ňou nakrúcal na fronte do tých čias, kým sa Krška úplne
neuzdraví, resp. pokiaľ sa nevylieči natoľko, aby mohol sám filmovať.“744 Rudolf
Fabry kameru v Taganrogu skutočne prevzal. Ešte 28. októbra 1942 sa otázka
zapožičanej kamery opäť riešila, pričom MNO uviedlo, že „...Fabry sa doteraz
z frontu nevrátil“.745
Medzitým však Fabry utrpel v poli zranenie.746 Štábna rota Rýchlej divízie preto
už 19. októbra 1942 rozhodla, že domov na Slovensko pocestuje sanitným vlakom.747 Po návrate na Slovensko ho 13. novembra 1942 v nemocnici v Bratislave
navštívili priatelia. Fabry vtedy čakal na operáciu, nakoľko mal v tele ešte dve
kovové črepiny (spôsobené zrejme explóziou ručného granátu).748

743 Problematiku stravovania príslušníkov Rýchlej a Zaisťovacej divízie možno čiastočne priblížiť
aj prostredníctvom troch dobových dokumentov. Napríklad už v októbri 1941 bol v prílohe
rozkazu RD č. 42 publikovaný návod na prípravu viacerých jednoduchých jedál v poľných podmienkach, napríklad zasolenej cvikly, tekvicovej marmelády, boršču, šči, makarónovej polievky,
kukuričnej kaše atď. Jedálny lístok RD z 1. augusta 1942 (sobota) uvádza na obed nasledovné
jedlo: hovädzia polievka s ryžou, mäso so zemiakmi a zeleninovou omáčkou. Pri Zaisťovacej
divízii sa v lete 1942 zas vyskytli sťažnosti mužstva na kvalitu a kvantitu podávaných jedál.
VHA Bratislava, Návod na prípravu stravy, Príloha k div. dôv. rozkazu čís. 42 (4. októbra 1941),
f. RD, šk. 133; VHA Bratislava, Veliteľstvo rýchlej divízie, intendancia, čís. 18 531/Dôv. int. 1942
Jedálny lístok od 1. do 15. augusta 1942, f. RD, šk. 65; VHA Bratislava, Veliteľstvo ZD, Dôverný
rozkaz č. 41, SV, dňa 30. júna 1942, f. ZD, šk. 2.
744 VHA Bratislava, Slovenská filmová spoločnosť Nástup, f. MNO Obyčajné 1942, šk. 244, sign. 18
5/5 4. V dokumente uvedený ako „Fábry“.
745 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany 1942, č. 46 051/6 1942, f. MNO Obyčajné 1942,
šk. 244, sign. 18 5/5 3.
746	GACEK, ref. 738, s. 147.
747 VHA Bratislava, Štábna rota, Vec: Soznam frontových zpravodajcov – predloženie, f. RD, šk. 63.
748	GACEK, ref. 738, s. 147.
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V roku 1943 si zobral pôžičku z fondu slovenských vojakov v sume 1600 Ks.749
V spomínanom roku (1943) bol spolu s Rudolfom Mrlianom,750 Mikulášom Bakošom a ďalšími kolegami evidovaný ako pracovník oddelenia I/5 MNO (Vojenská
propaganda).751 Zároveň bol k 28. aprílu 1943 povýšený z administratívneho
eléva na administratívneho adjunkta.752
Predbežne posledný záznam o činnosti Rudolfa Fabryho ako pracovníka MNO
je z júna 1944. 7. júna 1944 mal podľa agendy MNO v Michalovciach prebehnúť
praktický výcvik v ničení železničných tratí a mostov. S cieľom filmovania tohto
výcviku bol už 6. júna 1944 (v deň, keď sa spojenci vylodili v Normandii – pozn.
aut.) vyslaný na služobnú cestu.753
V septembri 1944 bolo oddelenie vojenskej propagandy pri MNO zrušené.754
Niektorí kolegovia Rudolfa Fabryho nastúpili na Úrad propagandy, ďalší mali
byť prevelení ku kmeňovým jednotkám.
Fabry pracoval na ministerstve národnej obrany do jeho kolapsu. Napríklad ešte
16. marca 1945 sa riešila strata jeho vojenského osobného preukazu.755
Roky 1940 – 1945 prežil Rudolf Fabry v úzkom kontakte so slovenskou armádou, bol jej civilným zamestnancom. Pôsobenie na fronte mu okrem mnohých
životných zážitkov prinieslo aj zranenie. Zároveň jeho činnosť v poli i v zázemí
znamenala ideovú konfrontáciu s názormi, ktoré vehementne zastával pred

749 VHA Bratislava, Fabry Rudolf, admin. elév – vydanie zrážkového príkazu, f. MNO Dôverné
1944, šk. 483, sign. 72 2/6.
750	Rudolf Mrlian (1916 – 2010), spisovateľ. Odvedený 18. marca 1938 a 1. októbra 1938 vtelený
k československému pešiemu pluku 14. Kvôli štúdiám a neskôr pracovnému zaradeniu na
MNO v Bratislave mu bol viackrát predĺžený odklad prezenčnej vojenskej služby. 10. marca
1944 bol preložený do prvej zálohy a preradený do Pracovného zboru. Zúčastnil sa SNP. Po
skončení druhej svetovej vojny počínajúc 1. januárom 1946 vtelený do kmeňového počtu
pešieho pluku 17. 15. októbra 1948 premiestnený k náhradnej rote pešieho pluku 39. VHA
Bratislava, Kmenový list – Rudolf Mrlian (1916). Fragment spomienok na SNP bližšie pozri:
MRLIAN, R.: Zjasňovanie náhľadov a dynamika činov. In: Správy Slovenskej akadémie vied, roč.
20, 1984, č. 8 – 9, s. 68 – 70. ISSN 0139-6307.
751 VHA Bratislava, Kvalifikovanie zamestnancov voj. správy za rok 1943 – rozoslanie kvalifikačných dokladov. f. MNO Dôverné 1943, šk. 325, sign. 25 7/3 69.
752 VHA Bratislava, Osobný vestník Ministerstva národnej obrany, roč. 5, 1943, č. 6, s. 57.
753 VHA Bratislava, Filmový kameraman MNO Rudolf Fabry a strel. Ladislav Holomek – filmovanie
praktického výcviku v ničení tratí a mostov v Michalovciach, f. MNO Dôverné, šk. 444, sign. 23
5/3 3.
754 VHA Bratislava, Vojenská propaganda – zrušenie, f. MNO Dôverné, šk. 453, sign. 38 1/2 41.
755 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Domáci rozkaz č. 13, Bratislava, 16. marca 1945,
f. MNO Domáce rozkazy 1943 – 1945, šk. 3.
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zmenou režimu v roku 1939.756 Jeho kolegovia, ktorí s ním pracovali na jednom
oddelení ministerstva, resp. s ním prišli do kontaktu počas druhej svetovej vojny,
mali neskôr rozličný osud. Napríklad viackrát spomínaný Mikuláš Gacek strávil
desať rokov v sovietskom pracovnom tábore, Ján Doránsky emigroval; Rudolf
Mrlian a Karol Krška757 sa zas zúčastnili Slovenského národného povstania.

Ľudovít Ilečko

V porovnaní s ostatnými zobrazenými umelcami predstavuje maliar a grafik
Ľudovít Ilečko758 – inak spolu so svojím bratom Jozefom príslušník výtvarnej
generácie 1909 –759 určitú výnimku. Súvisí to predovšetkým s tým, že si vojenskú
profesiu vybral dobrovoľne a ako aktívny dôstojník slovenskej armády aj dlhší
čas slúžil (od 1. augusta 1939 do 16. marca 1945 – pozn. aut.).
Pred nástupom na vojenskú prezenčnú službu Ľudovít Ilečko absolvoval reálne
gymnázium s maturitou, dva semestre právnickej fakulty a štvorročné štúdium
na Akadémii výtvarných umení v Prahe.760
2. apríla 1930 bol odvedený na doplňovacom okresnom veliteľstve (DOV)
v Spišskej Novej Vsi.761 Na výkon vojenskej prezenčnej služby však kvôli realizovaným štúdiám, a teda aj odkladu, nastúpil až 1. októbra 1937 pri ľahkom
756 Napríklad v časopise Slovenské vojsko, teda v periodiku, ktorého bol Fabry redaktorom, sa
objavili o bojoch slovenskej armády na východnom fronte nasledovné informácie v úvodníku
od pplk. pech. Eugena Janečka: „My stojíme v radoch bojovníkov, ktorí sa s heslami národne-socialistickými bijú za lepšiu budúcnosť ľudstva, a proti nám stoja vojaci, štvaní do boja
s heslami komunizmu a falošného humanizmu a stojaci v službách ziskuchtivých židoboľševických kapitalistov.“ Bližšie pozri: Slovenské vojsko, roč. 2, 1941, č. 23 – 24, s. 347.
757 VHA Bratislava, Zamestnanci býv. spoločnosti Nástup v Bratislave – pridržaní k službám
u VČSA na Slovensku pre zvláštne služby. f. Zbierka 9, sign. 15/4. Okrem Karola Kršku bol od
1. septembra 1944 prijatý do služby v 1. československej armáde na Slovensku aj herec Paľo
Bielik.
758 V archívnych dokumentoch slovenskej vojenskej správy z rokov 1939 – 1940 viackrát uvádzaný ako Ľudovít Illečko, resp. Illetsko. Výmerom mestského notárskeho úradu v Bratislave č.
141 531/1940 adm. zo dňa 24. decembra 1940 bolo jeho priezvisko Illetsko oficiálne zmenené
na Ilečko. Táto informácia bola publikovaná aj v dôvernom vestníku MNO. VHA Bratislava,
Dôverný vestník Ministerstva národnej obrany, roč. 2, 1941, č. 2, s. 14.
759 Bližšie pozri: Generácia 1909, Svedomie doby. Bratislava : Slovenská národná galéria, 1965.
760 VHA Bratislava, Ľudovít Ilečko, f. Kartotéka dôstojníkov slovenskej armády; VA – CR Trnava,
Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 257 456 – Ľudovít Ilečko (1910).
761 VA – CR Trnava, Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 257 456 – Ľudovít Ilečko (1910).
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delostreleckom pluku československej armády.762 V rámci prezenčnej služby mu
bol priznaný charakter ašpiranta a zároveň absolvoval školu pre dôstojníkov
ľahkého delostrelectva v zálohe.763 Konkrétne bol vycvičený na funkciu veliteľa
batérie húfnic kalibru 100 mm.764
Vznikom Slovenskej republiky a slovenskej brannej moci Ilečko naďalej pokračoval vo vojenskej prezenčnej službe. V období tzv. malej vojny pôsobil pri 2.
batérii delostreleckého pluku 9 v Košických Hámroch.765
Dôvody, prečo sa rozhodol pre vstup do slovenskej armády, nie sú známe.
S účinnosťou od 1. augusta 1939 bol v hodnosti čatára ašpiranta aktivovaný a menovaný poručíkom delostrelectva.766 Použijúc dobový vojenský slang
Ľudovít Ilečko „zazupoval“.767 Stalo sa tak v relatívne krátkom období pred
vypuknutím druhej svetovej vojny, pričom Slovenská republika sa aktívne
zúčastnila na nacistickej agresii proti Poľsku v septembri 1939. Tzv. poľskej
kampane sa zúčastnil vo funkcii veliteľa batérie delostreleckého pluku 1 (krycí
názov „Amália“). Veliteľom tejto jednotky bol v sledovanom období mjr. del.
Mirko Vesel. Z tohto obdobia, z rovnakého dokumentu pochádza aj údaj, že
por. del. Ľudovít Ilečko disponuje nasledujúcou vojenskou odbornosťou: veliteľ
batérie, prvý dôstojník, veliteľ čaty a pátrač.768
Krátko po skončení tzv. poľskej kampane absolvoval Ilečko aj ďalšiu fázu svojho
vojenského vzdelávania. Išlo o aplikačný kurz pre aktívnych a reaktivovaných
dôstojníkov konaný v Prešove.769

762 VA – CR Trnava, Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 257 456 – Ľudovít Ilečko (1910).
763 VHA Bratislava, Ľudovít Ilečko, f. Kartotéka dôstojníkov slovenskej armády; VA – CR Trnava,
Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 257 456 – Ľudovít Ilečko (1910); VHA Bratislava,
Vestník osobný Ministerstva národnej obrany, roč. 1, 1939, č. 2, s. 2.
764 VA – CR Trnava, Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 257 456 – Ľudovít Ilečko (1910).
765 VHA Bratislava, f. MNO Vyznamenania, šk. 4. Ide o zoznam dôstojníkov delostreleckého pluku
1 so stručnou charakteristikou ich činnosti v období tzv. malej vojny.
766 VHA Bratislava, Vestník osobný Ministerstva národnej obrany, roč. 1, 1939, č. 2, s. 2.
767 Bližšie k významu a etymológii tohto slangového výrazu pozri: ORLOVSKÝ, J.: K slovenskému slangu študentskému a vojenskému. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1941, s.
13. Pozri takisto interpretáciu výrazu „supák“: HODÍK, M.: Encyklopedie pro milovníky Švejka
s mnoha vyobrazeními. Praha : Academia, 1998, s. 222 – 223. ISBN 80-200-0672-9.
768 VHA Bratislava, „Amália“, čís. 202/mob. 1939, Menoslov dôstojníkov v poli u vel. „Amália“. f.
Veliteľstvo „Bernolák“, šk. 6.
769 VHA Bratislava, Ľudovít Ilečko, f. Kartotéka dôstojníkov slovenskej armády.
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V septembri 1940 došlo k zmene v jeho služobnom zaradení. K 30. septembru
1940 bol por. del. Ľudovít Ilečko premiestnený od delostreleckého pluku 1
k MNO.770 Začiatkom novembra uvedeného roku 1940 sa v archívnych dokumentoch objavujú prvé informácie o jeho pôsobení na Kultúrnom a propagačnom
oddelení MNO.771
Z evidenčného listu, ktorý bol vytvorený v prvej fáze existencie slovenskej
armády, sa inak môžeme dozvedieť aj niektoré ďalšie informácie týkajúce sa
jeho vojenskej služby i osobného života. Napríklad, že jeho kmeňovou jednotkou je práve spomínané Kultúrne a propagačné oddelenie MNO, ďalej, že bol
vyznamenaný Pamätnou medailou, má usporiadané rodinné pomery a dve deti,
alebo že jeho zvláštne schopnosti sú „maliar, grafik“.772
Pre účely celoarmádnych lyžiarskych pretekov, ktoré sa konali začiatkom roka
1941, Ilečko vytvoril farebný plagát.773
Po vypuknutí vojny so Sovietskym zväzom v júni roku 1941 bol prevelený
na východný front.774 Napríklad už 21. júla 1941 tam vytvoril kresbu mesta
Sanok.775 V auguste 1941 bol evidovaný ako dôstojník veliteľstva etapy (tyla)
slovenskej poľnej armády (krycí názov „Koloman“).776 Pri tomto veliteľstve konal
krátky čas frontovú službu aj jeho brat Jozef.777 Na fronte strávil Ľudovít Ilečko
niekoľko týždňov, po ktorých bol prevelený na Slovensko.

770 VHA Bratislava, Dôverný vestník Ministerstva národnej obrany, roč. 1, 1940, č. 9. s. 83.
771	LA SNK Martin, List Jána Doránskeho Mikulášovi Gacekovi z 8. novembra 1940, sign. 115 C 5.
772 VHA Bratislava, Ľudovít Ilečko, f. Kartotéka dôstojníkov slovenskej armády.
773 VHA Bratislava, Por. del. Ľudovít Ilečko, honorár za plagát k celoarmádnym lyžiarskym pretekom vo Vys. Tatrách a Banskej Bystrici, f. MNO Dôverné, šk. 163, sign. 74 2/3 7.
774	Už 25. júna 1941 bol spracovaný zoznam vojenských osôb, ktoré odchádzajú s veliteľstvom
armády do poľa, v ktorom je menovite uvedený aj poručík delostrelectva Ľudovít Ilečko. VHA
Bratislava, Veliteľstvo armády, f. MNO Dôverné, šk. 121, sign. 32 2/6 17.
775 Kresba, spolu s niektorými ďalšími, ktoré vznikli na fronte v roku 1941, je publikovaná v katalógu: PETRÁŠOVÁ – MARGOVÁ, Z.: Tak som žil... . Život a dielo Ľudovíta Ilečku. Výstava
pri príležitosti 90. výročia narodenia umelca. Piešťany : b. v., 2000, nepaginované. ISBN 80968421-6-1. Za poskytnutie tejto práce úprimne ďakujem dcére umelca Vande Čechovej, rod.
Ilečkovej.
776 VHA Bratislava, Veliteľstvo Koloman, Rozkaz čís. 18, S. V. 7. august 1941, f. Veliteľstvo armády
1941, šk. 2.
777 Des. Jozef Ilečko bol k veliteľstvu „Koloman“ prevelený 13. júla 1941 od jednotky DZR 2. Už 2.
augusta 1941 však bol odoslaný do zázemia na Slovensko, do vojenskej nemocnice 2, ktorá ho
zároveň mala prepustiť do pomeru mimo činnej služby. VHA Bratislava, Veliteľstvo „Ladislav“,
Domáci rozkaz č. 15 SV., 12. júla 1941, f. Veliteľstvo armády 1941, šk. 1; VHA Bratislava, Veliteľstvo „Koloman“, Rozkaz čís. 15, S. V. 2. august 1941, f. Veliteľstvo armády 1941, šk. 2.
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Na východný front sa Ilečko vrátil ešte v roku 1941, keď odišiel do poľa
s transportom vianočných darčekov a pri Rýchlej divízii sa zdržal do 16. januára
1942.778
V rámci služobného zaradenia na uvedenom oddelení a neskôr v rámci Oddielu
armádnych výtvarníkov Ilečko realizoval pomerne rozsiahly súbor prác, ktorý
by si zaslúžil osobitné monografické spracovanie. Jeho meno je takisto spojené
s výtvarnou stránkou časopisu Slovenské vojsko v rokoch 1941 – 1943. V tomto
periodiku napríklad realizoval viaceré sprievodné ilustrácie k textom a takisto
seriál kresleného humoru.
Okrem výtvarných aktivít sústredených na toto periodikum Ilečko formou kresieb realizoval aj viaceré portréty dôstojníkov slovenskej armády, vrátane Jána
Nálepku.
Okrem iného ilustroval napríklad aj knihu Jána Kabzana Rok druhej roty,779
ktorej bola v dobovej publicistike pripisovaná hodnota porovnateľná s dielami Jozefa Cígera-Hronského alebo Mila Urbana.780 Ďalšou práca, ktorú Ilečko
doplnil satirickými kresbami, bola kniha satirických epigramov dôstojníka Jána
Doránskeho Slepí pasažieri.781
Vyvrcholením jeho prác pre v sledovanom období boli olejomaľby zobrazujúce
bojové scény slovenskej armády na východnom fronte, v niektorých prípadoch
realizované aj v nadživotnej veľkosti. Viaceré tieto jeho obrazy boli prezentované
aj v nových priestoroch Vojenského múzea v Bratislave782 v rámci výstavy ukoristených sovietskych zbraní.783 Táto výstava bola na Tehelnom poli slávnostne
otvorená 29. októbra 1941.

778 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany 1942, č. 91 700/dôv. II/6 1942, Npor. del. Ľudovít Ilečko, kult. a prop. odd., udelenie riadnej dovolenky po návrate z poľa, f. MNO Dôverné,
šk. 197.
779 Bližšie pozri: KABZAN, J.: Rok druhej roty. Bratislava : Čas, 1943. Napriek evidentnej inšpirácii
dielom E. M. Remarquea Na západe nič nové a dobovému preceňovaniu ide o dielo, ktoré je
v slovenskej krásnej literatúre tematicky ojedinelé a rozhodne má umeleckú hodnotu.
780 Slovenské vojsko, roč. 4, 1943, č. 2, s. 9.
781 DORÁNSKY, J.: Slepí pasažieri. Satirické verše. Bratislava : Čas, 1943.
782 K problematike existencie a aktivít Vojenského múzea v Bratislave v rokoch 1939 – 1945 bližšie pozri: CHORVÁT, P.: Vojenské múzeum v Bratislave 1939 – 1945 (Plány verzus realita). In:
Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 3, s. 6 – 16. ISSN 1335-3314; Takisto: TURZA, P.: Vývoj slovenského vojenského múzejníctva v rokoch 1939 – 1945. In: Vojenská história, roč. 5, 2001, č.
3, s. 92 – 104. ISSN 1335-3314.
783 PILAŘ, P.: Výstava ukořistěných sovětských zbraní v Bratislavě. In: Historie a plastikové modelářství, roč. 13, 2003, č. 12, s. 23. ISSN 1210-1427.
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S účinnosťou od 1. januára 1942 bol Ľudovít Ilečko povýšený na nadporučíka
delostrelectva, čo bola jeho posledná hodnosť dosiahnutá v slovenskej armáde.784
K jeho agende počas pôsobenia na Kultúrnom a propagačnom oddelení MNO,
resp. v Oddiele armádnych výtvarníkov patrilo okrem tvorby aj usporadúvanie
výstav, zabezpečovanie výtvarných potrieb a materiálu, účasť na personálnom
doplňovaní spomínanej zložky mladými umelcami – vojakmi atď. Bližšie je
možné uviesť, že sa podieľal na realizácii oboch výstav OAV v rokoch 1943
a 1944 v Bratislave, ba dokonca na oboch aj vystavoval.785 Niektoré jeho obrazy
sa predali aj na výstave OAV v Piešťanoch v roku 1944.786 Ďalej, napríklad
v auguste 1942 rokoval s firmou Kamenoprůmysl Alois Pour sídliacej v obci Újezd
Podhorní ohľadom dodávky blokov pieskovca pre sochu Ladislava Ľ. Polláka
Jánošík.787 Na posudzovaní spomínaného výtvarného materiálu, ktorý „musí byť
prvotriedny, nie príliš mäkký, jemného zrna“,788 sa podieľal aj sochár František
Gibala.789 V súvislosti s prevelením Valéra Vavru790 a ďalších prezenčne slúžiacich vojakov na MNO791 je takisto archívne podložená jeho zainteresovanosť.
V dobovej tlači bola tvorba Ľudovíta Ilečka pre slovenskú armádu vnímaná
veľmi pozitívne. Napríklad časopis Slovenské vojsko v roku 1943 napísal: „Jeho
pero, namočené v tuši, majstrovsky zachytáva prejavy denného života vojaka

784 VHA Bratislava, Osobný vestník Ministerstva národnej obrany, roč. 2, 1941, č. 9, s. 58.
785 V súvislosti s realizáciou výstavy OAV v roku 1943 je archivovaná aj prihláška Fedora Klimáčka, v ktorej je uvedené familiárne oslovenie „Milý Ľudo“. VHA Bratislava, Výstava vojenských
umelcov v Dome umenia, prihlášky, potvrdenia, informácie, f. MNO Obyčajné, šk. 513, sign. 54
6/2.
786 Súkromné rukopisné poznámky Ľudovíta Ilečku k niektorým vlastným dielam. Za poskytnutie
kópie tohto dokumentu vďačím Vande Čechovej, rod. Ilečkovej.
787 VHA Bratislava, Objednávka sochárskeho kameň pre sochu „Jánošík“ v kasárňach v Lipt. Sv.
Mikuláši, f. MNO Obyčajné, šk. 302, sign. 58 8/3.
788 VHA Bratislava, Objednávka sochárskeho kameň pre sochu „Jánošík“ v kasárňach v Lipt. Sv.
Mikuláši, f. MNO Obyčajné, šk. 302, sign. 58 8/3.
789 František Gibala (1912 – 1987), výtvarník. Odvedený 10. augusta 1933, do československej
brannej moci zaradený 1. októbra 1933 a vtelený k horskému pešiemu pluku 4. Vzhľadom na
prebiehajúce štúdiá a neskôr aj civilné zamestnanie, resp. pozíciu živiteľa rodiny evidovaný
ako vojak na trvalej dovolenke. Po preradení do Pracovného zboru pracovník (tvorník) na
trvalej dovolenke. Činnú vojenskú službu nekonal. 10. marca 1943 preradený do zálohy. VHA
Bratislava, Kmenový list, Evidenční list – František Gibala (1912).
790 VHA Bratislava, List Janka Alexyho generálovi Ferdinandovi Čatlošovi z 24. marca 1942, f. MNO
Kabinet ministra, šk. 3, sign. 80149.
791 Napríklad 16. januára 1943 npor. Ilečko spracoval spis týkajúci sa prevelenia strel. Gustáva
Chrobáka na Kultúrne a propagačné oddelenie MNO. Hoci nie je jasné, či k preveleniu skutočne došlo, je zaujímavé citovať z tohto dokumentu: „Menovaný je veľmi dobrým kresliarom,
pre propagačné ciele ako ilustrátora a grafika ho nutne potrebujeme i preto, že nemáme
vhodného výtvarníka v tomto obore z najmladšieho ročníku prez. sl.“ VHA Bratislava, Vec:
Strel. Gustáv Chrobák, pridelenie na kult. a propag. oddel. f. MNO Obyčajné, šk. 489, sign. 46
4/4 98.
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v mieri i v ohni. Hrdinské činy kamarátov prelieva v symbolické kompozície,
plné vzruchu a citovej účasti.“792
Pozitívny ohlas zaznamenala tvorba Ľudovíta Ilečku aj v nemeckej tlači, napríklad v súvislosti s výstavou Umenie a vojna, ktorá bola slávnostne otvorená vo
Viedni v roku 1942.793
Po zrušení Oddielu armádnych výtvarníkov npor. del. Ľudovít Ilečko naďalej
pôsobil v reorganizovanej slovenskej armáde – tzv. Domobrane, pričom opäť bol
využitý aj na práce propagačné a agitačné.794 Ako dôstojník Domobrany slúžil
až do 16. marca 1945.795 Je zaujímavé, že v tejto záverečnej etape svojej služby
sa opätovne dostal do kontaktu s delostrelectvom, pri ktorom začínal ako mladý
dôstojník v roku 1939.796
V roku 1950 bola Ľudovítovi Ilečkovi rozhodnutím ministra národnej obrany
armádneho generála Ludvíka Svobodu hodnosť nadporučíka delostrelectva odňatá. Udialo sa tak formou tzv. správneho konania s odôvodnením, že menovaný
bol povinný na základe paragrafu 9, zákonného článku č. 72/1946 Zb. podať si
prihlášku do československej armády v stanovenej lehote, čo však neurobil.797
K pôsobeniu a umeleckým aktivitám Ľudovíta Ilečka v slovenskej armáde
v rokoch 1939 – 1945 možno uviesť, že úspešne spĺňal pomerne široké spektrum
požiadaviek kladených na armádneho výtvarného umelca tej doby. Slovenská
armáda naplno využila jeho schopnosti maliara, karikaturistu, knižného, resp.
časopiseckého ilustrátora, organizátora atď. S jeho pôsobením jednak ako
armádneho výtvarného umelca a zároveň ako dôstojníka sa natíska viac predbežne nezodpovedaných otázok. Nejasný je napríklad osud malieb zobrazujúcich
spomínané bojové scény slovenskej armády na východnom fronte. Na druhej
strane fakt, že bol v tejto súvislosti vnímaný ako najúspešnejší „vojenský umelec“798 a ďalej to, že slúžil v Domobrane mu po zmenách režimu v roku 1945,

792 Bližšie pozri: Slovenské vojsko, roč. 4, 1943, č. 1, s. 3.
793 Bližšie pozri: Slovenské vojsko, roč. 3, 1942, č. 17 – 18, s. 263 – 264. Vystavovali tu aj ďalší
slovenskí umelci konajúci prezenčnú vojenskú službu.
794 VA – CR Trnava, Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 257 456 – Ľudovít Ilečko (1910).
795 VA – CR Trnava, Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 257 456 – Ľudovít Ilečko (1910).
796 “Inakšie je problematické, či vôbec sa môže hovoriť o ´Haššíkovej armáde´ v súvislosti s mojou
návštevou u jednej batérie pri Seredi.” LA SNK Martin, List Ľudovíta Ilečka Kriste Bendovej z 5.
apríla 1962, sign. 184 C 17.
797 VHA Bratislava, Ministerstvo národní obrany, Č. j. 24. 413 – X/4. odděl. 1949, Věc: ILEČKO Ľudovít, npor. děl., odnětí voj. hodnosti řízením správným, - OPIS -. f. VO 4, šk. 38, sign. 11129.
798 Armáda v obrane a práci. Päť rokov budovateľskej činnosti slovenskej armády. Bratislava :
Ministerstvo národnej obrany, 1944, s. 94.
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resp. 1948 priniesol aj mnoho nepríjemností. S tými sa Ilečko vyrovnával ešte
v 60. rokoch 20. storočia,799 pričom o vojenskej etape svojho života sa svojej
rodine zmieňoval len minimálne.800

Anton Djuračka

„Slovutný pán plukovník! Odvolávajúc sa na rozhovor s p. akad. maliarom A.
Kováčikom801 ohľadom umelecko-maliarskej študijnej cesty na náš frontový úsek
som tak smelý podľa Vašej ct. úpravy predložiť môj návrh aj písomne. Som
39. ročný vyslúžilý vojak, akad. maliar a vystavujúci umelec a ako taký riadny
člen Spolku slovenských výtvarných umelcov. Životná borba našich vojakov
na fronte ma z výtvarného stanoviska veľmi zaujíma, a preto som sa rozhodol
ich život, ktorý žijú mimo vlasti za náš národ, graficky a maliarsky zachytiť.
Pre uskutočnenie môjho cieľa bolo by potrebné na bojišti študovať, t. j. kresliť
a maľovať, preto Vás prosím, slovutný pán plukovník, aby ste mi umožnili moju
cestu k našim vojakom tak, aby MNO uznalo mesačný ustálený plat frontového

799 V spomínaných 60. rokoch sa umelec snažil obhajovať voči obvineniam týkajúcim sa služby
v slovenskej armáde, resp. Domobrane: „Hovoril som s Dr. D. (v origináli listu uvedené celé
priezvisko – pozn. aut.). Domnieval som sa, že som s ním spolupracoval už v r. 1941, keď sa
robila tá výstava sovietskych zbraní (´vojenské múzeum´). Ale on narukoval až na jar 1942. On
sa ani nepamätá, ako sme žírovali (realizovali – pozn. aut.) výstavy tých ´armádnych výtvarníkov´. Takže márne sa dovolávam jeho svedectva v týchto bodoch. Inakšie nezmenil svoj postoj
ku mne, prejavoval veľkú radosť, že som ho navštívil a neschvaľuje moje vylúčenie z KS.“ Na
inom mieste tohto zaujímavého listu Ilečko píše: „Mám naplánované ďalšie návštevy u ľudí,
ktorí mi môžu dosvedčiť moje chovanie v t. zv. slov. armáde.“ LA SNK Martin, List Ľudovíta
Ilečka Kriste Bendovej z 5. apríla 1962, sign. 184 C 17.
800 Zo spomienok Vandy Čechovej, rodenej Ilečkovej, písomne zaznamenal autor v roku 2015.
801 Andrej Kováčik (1889 – 1953), výtvarník. Ešte pod menom Andreas Kovácsy (Kovácsy Endre)
pôsobil počas prvej svetovej vojny ako frontový maliar. Napríklad na ruskom fronte bol výtvarne činný pri tzv. Karpatskom zbore generála Hofmanna v roku 1916 (neskôr XXV. zbor).
V poli realizoval rôzne portréty, figurálne motívy, karikatúry a taktiež nástenné maľby. V tomto
roku (1916) sa zároveň zúčastnil výstavy KPQu v Grazi. Andrej Kováčik bol v roku 1936 kontaktovaný agentom československého vojenského spravodajstva. Išlo o získanie informácií
o maliarovi a zároveň bývalom rakúsko-uhorskom dôstojníkovi delostrelectva J. S., o ktorom
sa československí vojenskí spravodajcovia domnievali, že „je ve službách cizí zprav. služby –
pravděpodobně maďarské – jako typař.“ Kováčik realizoval aj viaceré kresby pre časopis Letectvo a ďalšie výtvarné práce. K pôsobeniu Andreja Kováčika ako frontového maliara bližšie
pozri: Az Érdekes ujság, roč. 4, 1916, č. 31, s. 24 – 26; Účasť na výstave KPQ v Grazi potvrdzuje
dokument: ÖSA – KA Wien, Grazer Ausstellung des K. u. K. Kriegspressequartiers, f. AOK –
KPQu, šk. 45; Spravodajský materiál ohľadom maliara J. S.: VHA Bratislava, Velitelství VII. sboru
č. j. 16562/Dův. 1936 S. J. – podezřelé styky, f. ZVV Bratislava Spravodajské, šk. 472, sign. 95
10/73 2; Kresby v časopise Letectvo, napr.: Letectvo, roč. 1, 1936 – 1937, č. 1, s. 15.
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nadporučíka a mimo toho, keď by bolo možné zaopatriť pre mňa potrebnú
zimnú výzbroj (šaty, čižmy) súcu na front...“802
Zaujímavý obsiahly úryvok z listu maliara, grafika a ilustrátora Antona Djuračku adresovaný na bratislavské Ministerstvo národnej obrany v decembri 1942
nám približuje niektoré pomerne málo známe stimuly a okolnosti jeho odchodu
na východný front o niekoľko mesiacov neskôr – v roku 1943. K Djuračkovej žiadosti možno ďalej uviesť, že na základe rozkazu ministra národnej obrany gen.
Ferdinanda Čatloša bol v tretej dekáde decembra 1942 povolaný do činnej služby
na výchovný odbor MNO.803 Šéf tohto odboru plk. aut. Benedikt Dúbravec mu
zároveň skutočne priznal finančné náležitosti ako nadporučíkovi v zálohe. Tento
moment je potrebné spomenúť preto, že k jeho žiadosti je ceruzou pripísané, že
umelec je poddôstojník (slobodník) v zálohe, pričom jeho kmeňovou jednotkou
je delostrelecký pluk 1.804
Npor. del. Anton Djuračka bol následne zaradený do propagačnej skupiny stot.
pech. Michala Bajúsa, ktorej odchod na východný front k bojujúcim jednotkám
Rýchlej divízie bol predbežne stanovený na obdobie „po 10. januári 1943“.805
Okrem výtvarníka túto propagačnú skupinu tvorilo aj niekoľko „civilných“
redaktorov, pričom na fronte ju mali doplniť už tam pôsobiaci fotografi. Skupine
bolo ďalej pridelených aj päť dôstojníckych sluhov (ordonancov), ktorí mali byť
„...po každej stránke spoľahliví a šikovní.“806 Úlohou propagačnej skupiny bolo
zbierať informácie o činnosti Rýchlej divízie, a to aj preto, že verejnosť bola,
podľa názoru ministra národnej obrany, o jej činnosti nesprávne informovaná.807

802 VHA Bratislava, List Antona Djuračku na MNO z 14. decembra 1942, Redaktori – povolanie do
činnej voj. služby f. MNO Dôverné, šk. 209, sign. 23 6/8.
803 VHA Bratislava, Redaktori – povolanie do činnej voj. služby, f. MNO Dôverné, šk. 209, sign. 23
6/8.
804 VHA Bratislava, List Antona Djuračku na MNO z 14. decembra 1942, Redaktori – povolanie
do činnej voj. služby f. MNO Dôverné, šk. 209, sign. 23 6/8. V populárno-náučnom článku
v časopise Slovenské vojsko je uvedené, že Anton Djuračka bol zmobilizovaný aj v období tzv.
poľskej kampane v roku 1939. Bližšie pozri: Slovenské vojsko, roč. 4, 1943, č. 6, s. 13.
805 VHA Bratislava, Redaktori – povolanie do činnej voj. služby, f. MNO Dôverné, šk. 209, sign. 23
6/8.
806 VHA Bratislava, Rádiogram VPV Banská Bystrica, Redaktori – povolanie do činnej voj. služby, f.
MNO Dôverné, šk. 209, sign. 23 6/8.
807 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, číslo 112769 Dôv II/6 1942, Redaktori – povolanie do činnej voj. služby, f. MNO Dôverné, šk. 209, sign. 23 6/8.
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V liste pre vtedajšieho veliteľa divízie gen. Štefana Jurecha minister nezabudol
zdôrazniť, že členovia tejto skupiny majú zbierať a zaznamenávať aj „piesne,
básne a vtipy vzniklé v poli, krajové zvyklosti a charakteristické zjavy, ktoré
môžu mať vzťah a vplyv na našich vojakov.“808
Napriek tejto pomerne obsiahlej administratíve a prípravám, pri ktorých sa
napríklad nezabúdalo ani na kancelárske potreby a na ďalšie detaily, propagačná skupina ako celok na front v januári 1943 neodcestovala. Dôvodom bola
predovšetkým komplikovaná strategická situácia, v ktorej sa slovenská Rýchla
divízia v predhorí Kaukazu ocitla. V denníku 1. oddelenia Veliteľstva Rýchlej
divízie je pri dátume 9. január 1943 dokonca v súvislosti s príchodom čerstvých
posíl a tzv. dovolenkárov v počte 75 mužov uvedené: „Dovolenkári rozprávajú,
že doma kolujú hrôzostrašné reči o zajatí a rozprášení RD.“809 Napriek tomu,
že slovenská Rýchla divízia v sledovanom období neutrpela také devastujúce
porážky od sovietskej armády, ako napríklad nemecká 6. armáda pri Stalingrade
alebo maďarská 2. armáda v ohybe Donu, pomerne chaotický presun na Krym
ňou otriasli.
Npor. del. Anton Djuračka „od propagačnej skupiny MNO“ sa preto prihlásil na
veliteľstve Rýchlej divízie na Kryme až 6. apríla 1943.810 Niekoľko dní predtým
pritom jednotky tohto zväzku prevzali určené úseky od nemeckých a rumunských
jednotiek s cieľom brániť krymské úžiny a zároveň chrániť miestne železničné
trate.811
Dňa 9. mája 1943 bol npor. del. Anton Djuračka odoslaný na služobnú cestu do
miest Kerč, Feodosija, Sevastopoľ, Jalta a Simferopoľ, pričom sa mal zamerať aj
na štúdium „zemského jazyka Avabatskaja.“812 Pre nadporučíka Djuračku bola
táto služobná cesta, ktorá mala trvať približne štrnásť dní, istotne zaujímavou
a novou, no opätovne aj nebezpečnou aktivitou. Počas cesty periodicky narážal

808 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, číslo 112769 Dôv II/6 1942, Redaktori – povolanie do činnej voj. služby, f. MNO Dôverné, šk. 209, sign. 23 6/8.
809 VHA Bratislava, Veliteľstvo rýchlej divízie, Čís. 875/ Dôv. 1. odd. 43, Vojnový denník 1. odd.
VRD, f. RD, šk. 11.
810 VHA Bratislava, Veliteľstvo rýchlej divízie, Čís. 875/ Dôv. 1. odd. 43, Vojnový denník 1. odd.
VRD, f. RD, šk. 11.
811 Bližšie pozri: BYSTRICKÝ, J.: Štefan Jurech na východnom fronte (september 1942 – september
1943). In: Štefan Jurech (1898 – 1945). Bratislava – Trenčín: Vojenský historický ústav – Veliteľstvo pozemných síl OS SR 2008, s. 45 – 48. ISBN 978-80-969375-6-1.
812 VHA Bratislava, Veliteľstvo Rýchlej divízie, Dôverný domáci rozkaz č. 3, SV 17. máj 1943, f. RD,
šk. 6.
211

INTER ARMA.indd 211

10/7/19 9:23 AM

na stopy ťažkých bojov z roku 1942 (protitankové prekážky, zničené vojenské objekty a zbrane, hroby). Ďalšou neodmysliteľnou kulisou jeho služobnej
cesty bolo aj stretávanie „spojeneckých“ – nemeckých a rumunských vojakov
na uliciach miest a obcí alebo ťažkej vojenskej techniky. No a okrem nich tu
maliar stretával aj miestne chudobné civilné obyvateľstvo, ktoré v teplom počasí
často chodilo bosé.813
Z umeleckého hľadiska na maliara inšpiratívne pôsobilo more i miestna architektúra. Práve z konca mája 1943 je známych niekoľko Djuračkových signovaných
kresieb miestnej architektúry i figurálnych motívov. Pravdepodobne počas
sledovaného obdobia okrem spomenutých diel vznikol aj portrét ceruzou plk.
Pavla Kunu, ktorý bol veliteľom Rýchlej divízie od 8. apríla do 10. júna 1943.
Podľa maliarových spomienok, ktoré zaznamenal jeho syn Martin Djuračka, sa
na Kryme počas jarných a letných horúčav v plenéri pomerne ťažko tvorilo.814
V porovnaní s tým však oveľa väčšie nebezpečenstvo predstavovala operačná
činnosť sovietskeho vojenského letectva. Napríklad počas pobytu v Jalte prežil
26. mája 1943 bombardovací nálet sovietskeho letectva, rušený paľbou protilietadlového delostrelectva. Túto udalosť sprevádzanú chorobou šoféra, o ktorého
sa musel starať, Djuračka zaznamenal aj formou krátkeho riportu.815
Djuračkovo niekoľkomesačné frontové pôsobenie bolo, odhliadnuc od jeho umeleckej tvorby, ovplyvnené mimoriadnou udalosťou datovanou už 25. apríla 1943,
za ktorú bol maliar aj sám zodpovedný.816 Záležitosťou sa v dôvernom rozkaze
č. 19 z 19. júla 1943 zaoberal aj „staronový“ veliteľ zväzku gen. Štefan Jurech.
Maliarovi, vtedy dočasne pridelenému k 2. oddeleniu štábu RD, bol na základe
tohto rozkazu vymeraný trest zostreného domáceho väzenia v trvaní tridsať dní.

813 VHA Bratislava, Odchod do poľa po druhý raz, f. RD, šk. 195.
814 Z rozprávania Antona Djuračku písomne zaznamenal jeho syn Ing. arch. Martin Djuračka. Dokument v zbierke autora získaný v roku 2015.
815 Ide o rukopis v rozsahu piatich strán pod názvom Jalta 26. V. 1943. Dokument v zbierke Ing.
arch. Martina Djuračku. Kópia dokumentu v zbierke autora. V opise dramatického zážitku
autor okrem iného sarkasticky konštatoval: „Explózie sa blížia celkom k nám do prístavu. Je to
pech, že všade, kde som dosiaľ dostal byt, vždy je to skoro v samom prístave.“
816 VHA Bratislava, Dôverný rozkaz veliteľstva Rýchlej divízie, ročník I, 19. júla 1943, číslo 19, f. RD,
šk. 133.
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Veliteľ zväzku k dôvodom udelenia trestu pripočítal aj fakt, že maliar „pri
služobnom zdržiavaní sa v priestoroch jednotlivých posádok, nehlásil nikdy svoj
príchod posádkovému veliteľovi.“817 Trest v plnom rozsahu si maliar neodpykal,
nakoľko bol už 13. augusta 1943 odoslaný do zázemia – na Slovensko.818
Druhé frontové pôsobenie Antona Djuračku sa časovo spája s februárom a marcom 1944. 1. februára 1944 prednosta Vojenského vedeckého ústavu pplk. konc.
Gregor Zapletal prostredníctvom služobného lístka informoval o plánovanom
odchode akad. maliara Djuračku a npor. pech. Jozefa Majkuta k veliteľstvu
technickej brigády v Taliansku, „aby tam maliarsky zachytili charakter kraja,
v ktorom pracujú a bojujú slovenskí vojaci Technickej brigády.“819 Hranice
Slovenskej republiky mali obaja menovaní prekročiť 12. februára 1944.820 Išlo
o pomerne krátke, niekoľkotýždňové pôsobenie.
Už 25. marca 1944 boli obaja výtvarníci odoslaní späť na Slovensko. Na oddelení
MNO I/5 v Bratislave sa hlásili 30. marca 1944.821
Z pôsobenia výtvarníka pri tomto zväzku sa v rodinnej zbierke zachoval jeho
akvarel mesta Patrica. V tomto meste bola v roku 1944 umiestnená aj slovenská
vojenská jednotka (aj tam dochádzalo k svojvoľnému opúšťaniu posádky jej
dôstojníkmi).822 Tento obraz bol spolu s ďalšími prezentovaný na druhej výstave
Oddielu armádnych výtvarníkov v apríli 1944.823

817	Tamže. Je zaujímavé, že v tomto dokumente bola na základe neskoršieho rozkazu dodatočne
rukou preškrtnutá hodnosť „npor. del.“ a namiesto nej bolo uvedené: „akad. maliar“.
818 VHA Bratislava, Dôverný rozkaz veliteľstva 1. pešej divízie, ročník I, 18. august 1943, číslo 29, f.
RD, šk. 133.
819 VHA Bratislava, Ministerstvo národnej obrany, Vojenský vedecký ústav, MNO personálie, Služobný lístok, f. MNO Dôverné, šk. 451, sign. 32 3/4 49.
820 Ministerstvo národnej obrany, Majkut Jozef, npor. pech. Djuračka Anton, akad. maliar – Odoslanie do poľa, f. MNO Dôverné, šk. 451, sign. 32 3/4 49.
821 VHA Bratislava, Veliteľstvo Technickej brigády, čís. 73. 199 Dov. osob. 1944, Vec: Dôstojníci,
odoslanie do zápolia – hlásenie, f. MNO Dôverné, šk. 451, sign. 32 3/4 133.
822 V dôvernom rozkaze č. 1 posádkového veliteľstva Patrica zo 4. februára 1944 bolo konštatované: „Opakujú sa prípady, že dôstojníci opúšťajú posádku bez toho, aby ohlásili, kam idú,
takže v prípade potreby nemožno ich nájsť.“ VHA Bratislava, Posádkové veliteľstvo Patrica,
Dôverný posádkový rozkaz č. 1, f. ZD, šk. 20.
823	Elán, roč. 14, 1944, č. 8, s. 10.
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Maliar okrem toho v nezistenom čase realizoval aj portrét (olejomaľbu) podplukovníka Eugena Janečka824 a ďalšie práce. Aj s potrebnou dávkou šťastia Anton
Djuračka prežil nielen oba pobyty na fronte ale takisto aj záver druhej svetovej
vojny.825
Pôsobenie Antona Djuračku ako armádneho výtvarníka v rokoch 1943 – 1944
sa spája aj s pomerne exotickými regiónmi Krymu a severného Talianska, ktoré
boli predtým, v období mieru, vyhľadávanými turistickými letoviskami. Opäť
treba zdôrazniť okolnosti, za akých ich výtvarník navštívil a aj to že nemohol,
vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt, naplno vnímať všetky dispozície
a zaujímavosti krajiny alebo miestneho obyvateľstva. Miera limitov krásy vojnovej krajiny, napríklad Talianska, bola pritom niektorými slovenskými vojakmi
poznaná už počas prvej svetovej vojny.826
Napokon, sledované skutočnosti zaznamenané v archívnych dokumentoch potvrdzujú rozpor medzi ideami obsiahnutými v Djuračkovej žiadosti o odoslanie na
front a jeho konkrétnou reflexiou frontovej reality, napríklad na Kryme v roku
1943.

824 Bližšie pozri: Slovenské vojsko, roč. 4, 1943, č. 6, s. 13.
825 V roku 1945 bol napríklad sovietskou Červenou armádou zajatý bývalý príslušník Kultúrneho
a propagačného oddelenia MNO a neskôr OAV výtvarník Anton Dubrovský (1915 – 1982).
Odvedený 13. marca 1937. 1. októbra 1937 zaradený do československej brannej moci, vybraný a vtelený ako vojak k remontnej eskadróne dragúnskeho pluku 3. 21. októbra 1940 začal
vykonávať prezenčnú službu pri 1. jazdeckej eskadróne. 1. januára 1943 menovaný poručíkom
jazdectva v zálohe. Zo sovietskeho zajatia sa vrátil v apríli 1947. Ohľadom jeho pôsobenia
na Kultúrnom a propagačnom oddelení MNO sa zachoval dokument z roku 1942 o nákupe
maliarskych potrieb v sume 20 000 Ks. V dokumente je na vysvetlenie uvedené, že menovaný
„maľuje výjavy z vojenského života“. VHA Bratislava, Des. asp. Anton Dubrovský – úhrada maliarskeho materiálu, f. MNO Dôverné, šk. 209, sign. 23 7/2. K priebehu vojenskej služby existuje
osobný spis: VA – CR Trnava, Kmeňový list – Opis – Anton Dubrovský (1915). Zmienky o účasti
na obidvoch výstavách OAV pozri: Elán, roč. 13, 1943, č. 8, s. 11; Elán, roč. 14, 1944, č. 8, s. 10.
826 Napríklad príslušník delostreleckej jednotky rakúsko-uhorskej armády Martin Plačko to v liste
príbuznému z februára 1918 vyjadril explicitne: „Drahý môj ujo! Vašu dvojdopisnicu z 22. I.
som už na tejto fronte našiel. Dosť som čítal aj čul o Italii, ale žeby bola tak čarokrásna, to som
si predsi nepredstavoval. Sme na ceste z Udine na Piavu: teplo je tu ako u nás počiatkom mája,
všetko zelené, len za nami sa belejú nebotyčné Alpy. Zemský ráj – však len na pohled.“ LA SNK
Martin, List Martina Plačka Alexandrovi Kardossovi z 1. februára 1918. sign. 95 C 13.
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Bojovníci Povstania
Viliam Chmel

V relatívne krátkom období po vypuknutí druhej svetovej vojny – 16. septembra
1939 – bol do slovenskej armády odvedený aj vrcholový športovec (hokejista), absolvent Školy umeleckých remesiel v Bratislave a nadaný maliar Viliam
Chmel.827 Stalo sa tak v Martine, pričom jeho kmeňovou jednotkou sa stal
delostrelecký pluk 2 dislokovaný v Ružomberku (rovnako ako u Rudolfa Jašíka
a ďalších umelcov).
V septembri 1941, keď sa Ministerstvo národnej obrany v Bratislave zaoberalo
otázkou vtelenia, resp. premiestnenia aktívnych športovcov k delostreleckému
protilietadlovému pluku s perspektívou ich určenia pre zriadený Oddiel armádnych pretekárov (OAP), sa tieto organizačné zmeny dotkli aj tejto osobnosti.
Inak, Viliam Chmel bol v sledovanom období evidovaný ako „strelník na trvalej
dovolenke“ s bydliskom v turčianskej obci Kaľamenová.828 Ako hokejista bol zas
členom svojho materského klubu v Martine.829 Pritom ešte 18. januára tohto
roku (1941) si zmeral svoje sily práve s borcami OAP, keď nastúpil ako posila
v drese ŠK Bratislava.830
V rokoch ľudáckeho režimu sa zároveň postupne kryštalizovali politické názory
tohto mladého športovca– výtvarníka. Počas svojho pôsobenia v Martine sa
napríklad stretával s komunistom Mieroslavom Hyskom.831 O viacerých vtedajších autoritách tohto mesta sa, inak, v korešpondencii vyjadroval s mimoriadnym
dešpektom.832

827 VHA Bratislava, Športovci – vtelenie, resp. premiestnenie k DPLP pre Oddiel armádnych pretekárov, f. MNO Obyčajné, šk. 21, sign. 10 8/6 5. V dokumente uvedený ako Viliam Peter Chmel.
828 VHA Bratislava, Športovci – vtelenie, resp. premiestnenie k DPLP pre Oddiel armádnych pretekárov, f. MNO Obyčajné, šk. 21, sign. 10 8/6 5.
829 VHA Bratislava, Soznam odvedených brancov, ktorí majú byť pridelení k DPLP, III. odd. Bratislava s určením pre OAP, f. MNO Obyčajné, šk. 21, sign. 10 8/6 3.
830 Slovenské vojsko, roč. 2, 1941, č. 19 – 20, s. 317.
831 Meno Mieroslava (Miroslava) viackrát spomína v korešpondencii, napríklad aj v súvislosti
s jeho zatknutím. LA SNK Martin, List Viliama Chmela Michalovi Považanovi z 23. augusta
(1941 – pozn. aut.), sign. 190 N 32.
832	LA SNK Martin, List Viliama Chmela Michalovi Považanovi (nedatované), sign. 190 N 32.
215

INTER ARMA.indd 215

10/7/19 9:23 AM

Na politický a osobnostný profil Viliama Chmela mal ďalej vplyv aj vzťah s profesorom Jánom Mudrochom počas štúdií maliarstva na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave (1941, resp. 1942).833 V hlavnom meste Slovenska mal
možnosť hlbšie spoznať bratislavskú spoločnosť maliarov, spisovateľov a hercov.
S viacerými z nich nadviazal trvalé priateľstvá.
V roku 1943 si Chmel vzdelanie doplnil krátkodobým pobytom na výtvarnej
akadémii vo vojnovej Viedni,834 kde naňho mimoriadne zapôsobilo dielo rakúskeho expresionistu Oskara Kokoschku.835
Kvôli pretrvávajúcim štúdiám Viliam Chmel nastúpil na výkon vojenskej prezenčnej služby až 1. novembra 1943 priamo k spomínanému Oddielu armádnych
pretekárov (OAP). Išlo o výberovú jednotku. O jej popularite svedčí aj báseň
Jána Doránskeho, epifora ktorej znela: „Víťazne napred OAP!“.836 Základný
vojenský výcvik Chmel neabsolvoval a počas nastávajúcej zimnej sezóny 1943
– 1944 hrával v OAP hokej.837
Jeho novembrový nástup do hokejového mužstva „vojakov“ zhodnotila dobová
športová tlač nasledovne: „Okrem Malečka, ktorý z prípadu na prípad bude aj
hrať za OAP (možno, že aj v majstrovských zápasoch), majú vojenskí hokejisti
aj tú výhodu, že v ich mužstve nastúpi aj niekoľkonásobný internacionál Vilo
Chmel, ktorý sa už ohlásil ako zdravý. Táto skutočnosť vyriešila ťažkosti OAP
so sostavou.“838
Zimná hokejová sezóna 1943 – 1944 bola v mnohom podobná tej predchádzajúcej.
Borci OAP pod vedením spomínaného trénera a zároveň hráča Jozefa Malečka
absolvovali tréningy a popritom hrali ligové, priateľské, resp. propagačné zápasy a takisto sa zúčastňovali turnajov. Viliam Chmel v tejto hokejovej sezóne,
v drese útočníka s číslom 3,839 naplno potvrdil svoje výborné kvality. Opakovane
skóroval napríklad počas žilinského hokejového turnaja, ktorý sa začal za účasti
833 V kmeňovom liste je údaj o ukončení štúdia maliarstva datovaný do roku 1942. V odbornej
literatúre encyklopedického charakteru (napr. v Biografickom lexikóne Slovenska IV) je zas
uvádzaný rok 1941.
834 Biografický lexikón Slovenska. IV. CH – Kl. Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2010, s. 31. ISBN 978-80-89301-57-7.
835 Oskar Kokoschka (1886 – 1980), výtvarník a spisovateľ. V období prvej svetovej vojny bol ako
práporčík v zálohe 15. dragúnskeho pluku 29. augusta 1915 ťažko zranený počas jazdeckej
bitky na východnom fronte. Od 25. júna 1916 do 3. marca 1917 ako vojnový maliar príslušník
Vojnového tlačového stanu. ÖSA – KA Wien, f. AOK – KPQu, Ko – Ku, šk. 34.
836 Bližšie pozri: DORÁNSKY, J.: Slepí pasažieri. Satirické verše. Bratislava : Čas, 1943, s. 58 – 59.
837 VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 485 372 – Viliam Chmel (1917).
838 Stráž vlasti – Šport, roč. 1, 1943, č. 16, s. 3.
839 Stráž vlasti – Šport, roč. 2, 1944, č. 9, s. 1.
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desiatich celkov na Silvestra 1943. V turnajovom zápase proti Slávii Prešov,
ktorú OAP doslova deklasoval v pomere 10 : 3, dal Chmel tri góly.840 „Vojaci“ sa
nakoniec stali víťazmi tohto turnaja.841
20. januára 1944 OAP odcestoval na zájazd, pričom postupne odohral zápasy
v Nitre, v Považskej Bystrici, v Novom Meste nad Váhom, v Prešove, vo Veľkom
Šariši a v Banskej Bystrici.842 Vo februári 1944 OAP s Chmelom v druhom útoku
porazil Juventus Bukurešť rozdielom triedy – 5 : 0.843 OAP v rovnakom mesiaci
podnikol aj zájazd do Zakopaného, vtedy okupovaného Nemcami.844 Tento
medzinárodný turnaj za účasti piatich mužstiev družstvo „vojakov“ s prehľadom
vyhralo, pričom Chmel k tomuto víťazstvu opäť prispel svojím výkonom.845
Bodkou za zimnou sezónou 1943 – 1944 bola výhra OAP na hokejových Majstrovstvách Slovenska.846
Chmelova hokejová činnosť všeobecne ale aj v rámci OAP je vzhľadom na jeho
umelecké zameranie pozoruhodná. Jej predpokladmi boli dobrá fyzická kondícia,
húževnatosť, vytrvalosť a vzhľadom na druh športu aj istá miera výbušnosti.847
Po skončení sezóny bol Viliam Chmel už 2. marca 1944 prepustený do pomeru
mimo činnú službu a preložený do zálohy.848 Vojenčinu si tak „odkrútil“ v prostredí vojenského športového klubu, zaoberajúc sa aktivitami, ktoré ho zaujímali
a prinášali mu aj určitú popularitu medzi športovými fanúšikmi. Rovnošatu
nemusel nosiť stále.849 Napriek tomu výtvarník vnímal predchádzajúce mesiace
ako vynútenú pauzu vo svojej tvorbe. „Osemmesačná prestávka v práci robí mi
oveľa väčšie ťažkosti, ako som sprvoti predpokladal“ – priznal výtvarník v liste
Michalovi Považanovi 18. apríla 1944.850

840 Stráž vlasti – Šport, roč. 2, 1944, č. 1, s. 1.
841 Stráž vlasti – Šport, roč. 2, 1944, č. 2 , s. 1.
842 VHA Bratislava, Zájazd hokejistov na východné Slovensko, f. MNO Obyčajné, šk. 856, sign. 74
4/2.
843 Stráž vlasti – Šport, roč. 2, 1944, č. 8, s. 2.
844 VHA Bratislava, Zájazd hokejového mužstva OAP do G. G. – doplnok, f. MNO Obyčajné, šk.
856, sign. 74 4/3.
845 Stráž vlasti – Šport, roč. 2, 1944, č. 8, s. 4.
846 Stráž vlasti – Šport, roč. 2, 1944, č. 10, s. 4.
847 Viliam Chmel mal pritom výšku 173 centimetrov. VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské
knížce série G číslo 485 372 – Viliam Chmel (1917).
848 VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 485 372 – Viliam Chmel (1917).
849 V nedatovanom liste (z roku 1944) výtvarník žiadal Michala Považana: „Michal, prosím Ťa, tiež
tie šaty vojenské mi pošli obratom, lebo od 1/II som preradený k výtvarníkom a budem musieť
jedny vrátiť.“ Je zaujímavé, že autor nepoužil výraz rovnošata alebo uniforma. LA SNK Martin,
Nedatovaný list Viliama Chmela Michalovi Považanovi (z roku 1944), sign. 190 N 32.
850	LA SNK Martin, List Viliama Chmela Michalovi Považanovi z 18. apríla 1944, sign. 190 N 32.
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Medzitým sa v zime 1943 – 1944, v čase Chmelovho športového pôsobenia pri
OAP, dali aj v regióne Turca do pohybu odbojové sily. Hlavným organizátorom
partizánskeho hnutia v tomto regióne bol Viliam Žingor – neskorší Chmelov
partizánsky veliteľ.
Deliaca čiara medzi ilegalitou a legalitou partizánskej činnosti v Turci prestala
existovať 21. augusta 1944, keď sa z Kantorskej doliny do Sklabine presunuli
partizáni, pričom tu došlo k slávnostnému obnoveniu Československej republiky.
A Viliam Chmel bol pri tom. Bol to práve on, kto v tento deň v obci opäť
vztýčil československú vlajku.851 V rovnaký deň do obce prišiel aj Gustáv Husák
v sprievode ďalšieho výtvarníka Štefana Bednára, aby so sovietskym partizánskym veliteľom P. A. Veličkom rokovali o ďalšom postupe.852 Ďalšie udalosti
v tomto regióne smerovali k vypuknutiu Povstania, pričom tu ešte predtým
došlo k sérii vážnych ale aj tragických udalostí.
Počas Slovenského národného povstania sa Viliam Chmel stal členom 2. československej partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika.853
Od tejto partizánskej jednotky si ho do Banskej Bystrice vyžiadal spomínaný
výtvarník Štefan Bednár. V centre Povstania Chmel napríklad realizoval ilustrácie pre povstaleckú tlač, vytváral plagáty, transparenty, letáky atď. Ako
výtvarník sa podieľal aj na výzdobe priestorov Národného domu v Banskej Bystrici počas zjednocovacieho zjazdu Komunistickej strany Slovenska a sociálnej
demokracie 17. septembra 1944. Spolu so Štefanom Bednárom vo vestibule tejto
budovy realizovali portréty Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina. Nezanedbateľná
bola i jeho organizačná činnosť. Jeho schopnosti charakterizoval jeho najbližší
kolega nasledovne: „Vilo Chmel ako spolupracovník výtvarno-propagačnej grupy
nášho kolektívu sa ukázal pracovníkom znamenitým.“ 854 Väčšina prác z tohto
obdobia sa však, bohužiaľ, nezachovala.
Od 28. októbra 1944 do konca apríla 1945, teda počas pobytu v horách s ďalšími
partizánmi, tam Chmel údajne pôsobil ako „kuchár“.855 V prípade, že je tento
údaj pravdivý, je otázne, aká bola náplň jeho činnosti a ako vyzeral jeho bežný

851 Zo spomienok Viliama Chmela zaznamenala dcéra Zuzana Chmelová (1955). Dokument
v zbierke autora získaný v roku 2016.
852	JABLONICKÝ, J.: Samizdat o odboji. II. Štúdie a články. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 376. ISBN
80-7149-781-9.
853 VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 485 372, Viliam Chmel (1917).
854 Bližšie pozri: BEDNÁR, Š.: Naša práca v čase povstania. In: Výtvarný život, roč. 4, 1959, č. 5, s.
164 – 165. ISSN 0139-7214.
855 VHA Bratislava, Evidenční list k vojenské knížce série G číslo 485 372 – Viliam Chmel (1917).
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pracovný deň.856
Po skončení druhej svetovej vojny Viliam Chmel už v júli 1945 vystúpil na
spomienkovom večierku, ktorý bol venovaný tragicky zosnulému výtvarnému
umelcovi Jánovi Novákovi, rodákovi z Martina.857 Ten padol počas bojov
v Povstaní a spolu s básnikom Marcelom Herzom (príslušníkom básnickej
generácie 1944)858 reprezentuje obete z radov mladých umelcov v Slovenskom
národnom povstaní. Pri vydaní publikácie Ján Novák 1921 – 1944 autori, medzi
nimi i Viliam Chmel, v úvode napísali: „Nech Tvoja kniha je prvou, ktorá bude
búrať prekážky medzi umelcami a najširšou verejnosťou. Ak je nám nateraz
nemožné toto stopercentne splniť, veríme v uskutočnenie tých ideí, ktoré hýbu
celým naším ľudom, za ktoré si padol Ty a ktoré nám umožnia uskutočniť i naše
želania.“859 Dojemná chvíľa piety živých nad mŕtvym druhom – výtvarníkom.
Vyústením umeleckej tvorby Viliama Chmela v povojnovom období bola okrem
iného aj jeho aktívna účasť vo výtvarnom spolku „Galanda“ a v Skupine výtvarných umelcov 29. augusta.860
Nejasným nateraz takisto zostáva jeho vnímanie 50. rokov 20. storočia, keď
sa z oslavovaných hrdinov 2. československej partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika stali zločinci a agenti západných imperialistov. Sám veliteľ
zväzku Viliam Žingor bol po vykonštruovanom súdnom procese v roku 1950
popravený.861 Je otázne, či táto životná skúsenosť nespôsobila, že o dramatických zážitkoch Slovenského národného povstania Chmel svojej rodine, podobne
ako mnohí ďalší, rozprával len veľmi málo.862
856	Tento údaj treba vnímať kriticky, nakoľko bol zaevidovaný v 50. rokoch 20. storočia. K otcovým kulinárskym schopnostiam sa jeho dcéra vyjadrila nasledovne: „Nepoznala som nikoho,
kto by bol videl Viliama Chmela niečo uvariť.“ Spomienky Zuzany Chmelovej (1955). Dokument v zbierke autora získaný v roku 2016.
857 Bližšie pozri: Bojovník (Denník čs. vojakov a dôstojníkov), roč. 1, 1945, č. 18, s. 4.
858 Marcel Herz (1925 – 1944), spisovateľ. Príslušník partizánskeho oddielu Gejzu Lacka 1. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Krátko po svojom zajatí Nemcami bol 23.
novembra 1944 popravený. Po vojne identifikovaný v masovom hrobe v Hornom Turčeku.
VHA Bratislava, Sosnam padlých partizánov, odd. Lacko, f. Partizánske hnutie, sign. 148; Bližšie
k jeho životu, smrti a dielu pozri: Dejiny Slovenského národného povstania. 5. zväzok. Encyklopédia odboja a SNP. Bratislava : Pravda, 1984, s. 153, 269, 436 – 439; HALAJ, D. (ed.): Fašistické
represálie na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1990, s. 120. ISBN 80-215-0063-8; SLIACKY, O.:
Odpusťte, mamička... Bratislava : Mladé letá, 1974.
859 Bližšie pozri: Ján Novák 1921 – 1944. Bratislava : Povereníctvo informácií, 1946, s. 25.
860 Zoznam členov Skupiny 29. augusta pozri v práci: Skupina výtvarných umelcov 29. VIII. b. m,
b. v., b. r., s. 22 – 24.
861 Bližšie pozri: UHRIN, M. a kol.: II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika. Martin – Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2009, s. 9. ISBN 978-80-970238-05.
862 Spomienky Zuzany Chmelovej (1955). Dokument v zbierke autora získaný v roku 2016.
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Leopold Friedmann (Lahola)
„Dnes leží moje zúfalstvo ako tieň minaretu
Padá na všetkých
Padne aj na teba
Preto nechoď dnes tade pokým ja zaspím
Nie som ako oliva a nie som ako jasmín
Sostúpim k moru pomedzi tŕnie a húšť
Dnes viem, že som z púšte
Dnes viem, že som púšť“.
Uvedená ponurá báseň „robotníka – Žida“ Leopolda Friedmanna je síce alúziou
na prežité exotické zážitky roku 1938, ale jej zaradenie do listu Jánovi Smrekovi
v apríli 1942 nepriamo veľa vypovedá aj o vtedajšom ťažkom životnom položení
jej autora.863 V čase odoslania uvedenej zásielky majúcej charakter literárneho
testamentu Friedmann už viac ako tri roky pociťoval bremeno protižidovskej
atmosféry a zákonodarstva v Slovenskej republike.
Udalosti súvisiace so všeobecnou mobilizáciou československej armády v septembri 1938 zastihli tohto študenta filozofie v severoafrickom regióne Maghrebu,
kde bol, podľa vlastných slov, „na študijnej ceste“.864 O okolnostiach svojho
návratu do Československej republiky v liste napísal: „Ponáhľal som sa cez Franciu domov, aby som bol zavčasu na mieste, ak by ma vlasť potrebovala. Nebol
som žiadnym hrdinom, ale mám Slovensko rád.“865
Po príchode na Slovensko však talentovaného študenta a začínajúceho básnika
čakali traumatizujúce zážitky. Najprv ho odmietli zapísať do tretieho semestra
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského s poukazom na to, že je údajne
členom komunistickej strany.866 A ďalšou v sérii nastávajúcich životných ruptúr
bola aj bitka od príslušníkov Hlinkovej gardy (HG): „Ja poznával som tváre
chlapcov, ktorí ma tĺkli medzi oči a kopali do chrbta, boli to aj tí, ktorým som
863 Báseň pod názvom Pieseň dievčaťa, ktoré je tak samo, že umrie sa nachádza v prílohe listu
Jánovi Smrekovi, v súbore poézie nazvanom Z arabských. Báseň je ponechaná v pôvodnom
tvare, ako ju napísal sám autor. LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi
z apríla 1942, sign. 181 J 11.
864	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z 9. novembra 1938, sign. 181 J 11.
865	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z 9. novembra 1938, sign. 181 J 11.
866	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z 9. novembra 1938, sign. 181 J 11.
Členstvo v komunistickej strane Friedmann v tomto liste popiera.
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neraz pomohol v škole, pred skúškami; ja poznával som ich dobre a než som
upadol na dlažbu, cítil som, jako svoje zahanbenie premáhajú divokejším revom
a násilnejšími ranami. Pane, teraz postojte chvíľku a vezmite na vedomie, že
to bola najväčšia bolesť, ktorú som kedy cítil, poneváč som tých chlapcov mal
rád.“867
Vznikom Slovenského štátu v marci 1939 sa postavenie Leopolda Friedmanna
a jeho blízkych príbuzných začalo zhoršovať. Napriek tomu, že už v predchádzajúcom období zvažoval útek zo Slovenska,868 z osobných dôvodov (naviazanosť
na matku) tak nakoniec neurobil.
Dňa 29. septembra 1939 absolvoval vojenský odvod. Dňa 12. februára 1940
nastúpil na výkon prezenčnej pracovnej povinnosti pri pešom pluku 9 (Poprad),
pričom bol zároveň uznaný spôsobilým na prácu.869 V tejto jednotke bol vzhľadom na predchádzajúce zamestnanie evidovaný ako „študent“. Spolu s ním sa
v nej v marci 1940 ocitli aj ďalší Židia; napríklad bývalí obchodní pomocníci,
robotníci, remeselníci atď.870 Následne vykonal základný vojenský výcvik jednotlivca, ale bez zbrane. 30. novembra 1940 bol odovzdaný do evidencie pešieho
pluku 5 (Levoča) a vtelený k 12. pracovnej rote.871
Po vytvorení Pracovného zboru Ministerstva národnej obrany872 bol Friedmann
15. januára 1941 administratívne premiestený k VI. robotnému práporu Východnej pracovnej skupiny.873 VI. robotný prápor, v ktorom boli ad hoc sústredení
Rómovia a Židia, sa v posádke Čemerné v roku 1941 „udomácňoval“.874 Ubytovacie podmienky tu boli, najmä spočiatku, slabé. To isté sa dá konštatovať aj
o možnostiach trávenia voľného času. Viaceré aktivity, s ktorými sa napríklad

867	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z 9. novembra 1938, sign. 181 J 11.
868	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z 9. novembra 1938, sign. 181 J 11.
869 VHA Bratislava, Záznam o službe – Leopold Friedmann (1918).
870 VHA Bratislava, Peší pluk 9, Čís. 1398/ Dôv. 1940, Vec: menný soznam brancov pracovnej služby – predloženie, Poprad 19. marca 1940, f. MNO Dôverné, šk. 9, sign. 154 022.
871 VHA Bratislava, Záznam o službe – Leopold Friedmann (1918). K jeho fyzickým vlastnostiam
je na titulnej strane napríklad uvedené, že je vysoký 170 centimetrov, má podlhovastú tvár,
gaštanové vlasy a obočie rovnakej farby.
872 K problematike pracovných jednotiek slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945 bližšie pozri:
KRALČÁK, P.: Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945. Bratislava : Pro Militaria Historica, Vojenský historický ústav, 2014. ISBN 978-80-970768-1-8.
873 VHA Bratislava, Záznam o službe – Leopold Friedmann (1918).
874 VHA Bratislava, Správa VI. robotného práporu Východnej prac. skup., čís. 2/1941, Vec: Prehliadka ubyt. možností v posádkach robot. práp. VI na dôv. rozk. čís. 4 – hlásenie, Čemerné 23.
februára 1941, f. PZ, šk. 28.
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začalo v roku 1941, boli pre pracovné nasadzovanie mužstva v pomerne krátkom
čase odložené.875
Na tomto mieste je potrebné odcitovať myšlienku predbežne neznámeho vojenského vychovávateľa, ktorý o sociálnom postavení vojaka prezenčnej služby
už v roku 1924 napísal: „Vžijte se do duševního pochodu vojáka, který má
jen ten svůj žold. I když ničeho neutratí, přece je velikým chuďasem a když
něco dostane, je vděčen.“876 U príslušníkov VI. robotného práporu bol tento
status ešte markantnejší vplyvom ich pôvodu a s tým súvisiacou segregáciou.
Tá sa odzrkadľovala aj na ich modrých (Židia) alebo hnedých (Rómovia) rovnošatách.877 Je pritom paradoxné, že napriek mnohým spomínaným príkoriam
a ťažkým podmienkam bola služba v Pracovnom zbore pre Židov a Rómov
určitým „uľahčením“ existencie pred ešte väčším rasovým terorom, ktorý na nich
„čakal“ v civilnom živote.878
Leopold Friedmann nepôsobil v rámci svojej oktrojovanej vojenčiny len na
východnom Slovensku. Istý čas bol zaradený k pomocnej rote Vojenského
technického a chemického ústavu v Zemianskych Kostoľanoch, odkiaľ bol 23.
augusta 1941 znova odoslaný do Čemerného.879
V nedatovanom posudku, ktorý vypracoval jeho nadriadený, bol Friedmann
charakterizovaný nasledovne: „Pracoval ako vedúci technický kreslič v technicko-kresličskej kancelárii VPSk880 v Čemernom, ďalej viedol na ústny rozkaz pplk.
Englera kontrolu svážania dreva zo Zámutova vozatajskou kolónou Čemerné,
spoľahlivý, bystrý, iniciatívny, nadaný, samostatný, dobré voj. vystupovanie.“881

875 VHA Bratislava, Č. 343/ Dôv. 1941, Vec: Prehľad kultúrnej a výchovnej činnosti – hlásenie,
Čemerné 18. novembra 1941, f. PZ, šk. 28. Autor hlásenia napríklad uviedol: „V mesiaci september sa sriadil u 26. žid. čaty v Lipt. Sv. Petre malý orchester o 12 členoch, ktorý hrával na
footbalových zápasoch a usporiadal aj niekoľko koncertov s dobrým úspechom. Orchester bol
založený p. npor. Nusserom a rozpadol sa, nakoľko značná čiastka mužstva bola pridelená na
prácu.“
876 VHA Bratislava, O zřizování a vedení vojanských zátiší, Přednášky konané na osvětovém kurse
v Bratislavě dne 7. a 9./II. 1924, f. ZVV Bratislava, šk. 106.
877 VHA Bratislava, Se-I, Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Zbierka vojenských predpisov.
878 KRALČÁK, ref. 872, s. 127.
879 VHA Bratislava, Voj. technický a chemický ústav Zemianske Kostoľany, Čís. 7182 Dôv. /1941, f.
PZ, šk. 60.
880 Východná pracovná skupina.
881 VHA Bratislava, Záznam o službe – Leopold Friedmann (1918).
222

INTER ARMA.indd 222

10/7/19 9:23 AM

Počas pôsobenia v pracovnej rovnošate mu bola niekoľkokrát udelená aj
dovolenka. Vždy bolo ako miesto uvedené Bratislava, pričom naposledy sa tam
zdržiaval osem dní od 16. do 24. februára 1942. 882
V emocionálne veľmi silnom liste z 2. apríla 1942, krátko pred koncom svojej
prezenčnej pracovnej služby, sa Friedmann opäť obrátil na Jána Smreka: „...
včera som prezeral staré listy, knihy a všetko, čo mám zanechať a prišly mi do
rúk dávne Vaše listy, v ktorých ste ma oslovovali priateľom. A rozhodnul som
sa napísať ešte tieto riadky.“883 V liste, v ktorom je evidentný Friedmannov
smrteľný strach a veľký žiaľ, sa objavujú viaceré retrospektívy, tvoriace rozpor
s realitou apríla 1942 „...po strate súrodencov, dokonávaní matky, odtrhnutí
dievčaťa...“.884 Na konci listu Friedmann Jána Smreka úpenlivo poprosil: „Vážený
pane, je možné, že preceňujem Vašu kompetenciu, dajte mi však znať, že nepreceňujem Vaše priateľstvo a napíšte mi.“885
Ján Smrek Friedmannovi odpovedal listom zo 4. apríla 1942 a v jeho úvode
zotrval pri oslovení „Milý priateľu“.886 Dokonca prisľúbil v jeho veci kontaktovať
šéfa Úradu propagandy a takisto spisovateľa Tida Jozefa Gašpara. Stalo sa tak
v dobe, keď sa už začali deportácie Židov zo Slovenska.
Z ďalšieho (konkrétne nedatovaného) listu Jánovi Smrekovi, ktorý bol odoslaný takisto v apríli 1942, je napriek tomu evidentná Friedmannova otvorená
rezignácia: „Prichodí mi tedy lúčiť sa, drahý pane, a nemôžem sa zbaviť pocitu,
že sa týmto listom lúčim so životom.“887 V závere listu autor takisto vyjadril
obdobné pocity pasívnej odovzdanosti osudu: „Tak je s poéziou ukončené. Ešte
myslím na Brtáňa, prof. Stanislava, Mudrocha a Štefka. Príležitostne im, prosím, tlmočte môj pozdrav. Tváre, ktoré ma odprevádzajú. TJG,888 samozrejme,
tiež nič nezmení na mojom osude. Neproste ho. Myslel som iba na čosi ako
gentlemanstvo. Ale teraz už nie. Ďakujem, drahý pane, že ste ostali pri mne do
poslednej chvíle.“889

882 VHA Bratislava, Záznam o službe – Leopold Friedmann (1918).
883	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z 2. apríla 1942, sign. 181 J 11.
884	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z 2. apríla 1942, sign. 181 J 11.
885	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z 2. apríla 1942, sign. 181 J 11.
886	LA SNK Martin, List Jána Smreka Leopoldovi Friedmannovi z 4. apríla 1942, sign. 181 J 11.
887	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z apríla 1942, sign. 181 J 11.
888	Tido Jozef Gašpar.
889	LA SNK Martin, List Leopolda Friedmanna Jánovi Smrekovi z apríla 1942, sign. 181 J 11.
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Dňa 22. mája 1942 bol Friedmann prepustený do pomeru mimo činnej pracovnej povinnosti po jej splnení.890 Ďalšou ťažkou životnou etapou (potvrdenou
aj v archívnych dokumentoch) sa mu stal Židovský pracovný tábor v Novákoch.891 Tu v nekonečných dňoch a týždňoch do októbra toho roku mal možnosť
vidieť množstvo tragických ľudských osudov.
Napriek tomu úplne nerezignoval na život. Vo vzácnych chvíľach voľna po práci
kreslil, maľoval, hral na mandolíne, alebo spieval. Prvou kultúrnou udalosťou,
ktorá sa v tábore uskutočnila, bola práve jeho prednáška. V nej prítomnému
publiku porozprával o svojich zážitkoch a skúsenostiach z cesty po severnej
Afrike.892
Je zaujímavé, že 22. septembra 1943 sa ho Pracovný zbor usiloval vyžiadať
z pracovného nasadenia. Ministerstvo vnútra na túto žiadosť reagovalo až
v polovici decembra tohto roku s tým, že keďže „...menovaný je zapojený do
pracovného procesu tábora, vyhovieť nemôžem.“893 Ďalšie mesiace prebiehali
v stereotype každodennej práce, a to až do konca augusta 1944.
Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa brány nováckeho pracovného
tábora otvorili a jeho „obyvatelia“ sa v chvate rozpŕchli. Leopold Friedmann
sa aktívne zúčastnil Povstania ako príslušník vojenskej jednotky.894 Po jeho
potlačení sa 19. decembra 1944 stal partizánom.895 Konkrétne pôsobil v 4. brigáde generála Štefánika (veliteľ – stot. pech. Ján Juraj Korenko) podriadenej
partizánskemu zväzku Stalin (veliteľ – Michail I. Šukajev).
Prítomnosť Leopolda Friedmanna v partizánskej jednotke znamenala, že sa
musel prispôsobiť jej osobitostiam. Musel napríklad zvládnuť taktiku boja
v lese, vo vrchoch, v snehu atď.896 Počas zimy 1944 – 1945 sa pritom neraz

890 VHA Bratislava, Záznam o službe – Leopold Friedmann (1918).
891	Leopold Friedmann je menovite uvedený v zoznamoch tohto pracovného tábora. VHA Bratislava, Soznam Židov v pracovnom tábore v Novákoch, číslo 141-8/9-1/44, f. 55, šk. 58, sign. 2.
892 BAKA, I.: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944. Bratislava : ZING PRINT, 2001, s. 88.
893 VHA Bratislava, Prezídium Ministerstva vnútra, 143-24/9-7/43, E 8721-1, f. PZ, šk. 105, sign.
470 592.
894 VHA Bratislava, Kmeňový list – Leopold Lahola (1918).
895 VHA Bratislava, Kmeňový list – Leopold Lahola (1918).
896 Zaujímavé praktické postrehy týkajúce sa boja v lese a jeho vplyvu na morálku jednotky uvádza československá vojenská príručka pre poddôstojníkov z roku 1946: „Skryté umístění v lese
dává pocit bezpečí, ale na nezkušené působí tísnivým dojmem. Nedostatek rozhledu působí
pocit osamělosti, a je-li tento pocit stupňován třeskem střel, praskotem stromů a klamným
účinkem ozvěny, budí dojem obklíčení.“ Rukověť pro poddůstojníky. Díl II. Pro pěchotu. Praha
: Ústřední vojenské nakladatelství, 1946, s. 178.
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ocitol v kritickej situácii. Napríklad počas unikania pred nepriateľom, keď jeho
jednotka v januári 1945 vystupovala na vrch Bôr v Nízkych Tatrách (1887,
6 metra nad morom), sa pošmykol a spadol. Následkom pádu v neschodnom
a šmykľavom teréne stratil spojenie so spolubojovníkmi, ku ktorým sa vrátil
až o tri dni neskôr.897 Po tomto dramatickom návrate bol Friedmann (Lahola)
hodnotený ako partizán, ktorý „sa vie vymotať z každej situácie“.898
Po prekonaní ťažkých zimných týždňov v horách koncom prvej dekády februára
1945 úspešne prekročil frontovú líniu a 15. februára tohto roku bol v Poprade
prezentovaný pri 1. československom armádnom zbore v ZSSR s klasifikáciou
„schopen s vadou“ a „A – 69 ne k pěchotě“. K zboru prišiel z priestoru Nižnej
Boce a ako jeho zvláštna schopnosť je uvedená „maliar“.899 Bol pridelený do
dôstojníckej školy a po absolvovaní kurzu osvetových dôstojníkov 11. marca
1945 menovaný podporučíkom pechoty v zálohe.900 Zároveň bol v rovnaký deň
premiestnený k náhradnej rote zboru, do redakcie periodika Za svobodné Československo. Okrem toho sa stal zodpovedným redaktorom ďalšieho periodika
Bojovník.901 V rámci redakčnej činnosti sa napríklad v období od 15. apríla do
24. apríla 1945 venoval viacerým témam (nová československá armáda, slovanská
vzájomnosť, obnovenie Československej republiky).902
Ešte počas vojny, 21. apríla 1945, v Martine uzavrel manželstvo so slečnou
Margitou Grossovou.903 So zborom sa zúčastnil jeho posledných bojových akcií
a napokon sa dočkal vytúženej slobody.
K jeho povojnovej vojenskej kariére telegraficky: Rozkazom z 8. júla 1945 bol
ppor. pech. v zál. Leopold Lahola904 dočasne pridelený od Ministerstva národnej
obrany v Prahe k (vojenskej) oblasti 4 v Bratislave.905 K 1. septembru 1945
bol povýšený na poručíka pechoty v zálohe.906 14. mája 1946 si oficiálne zmenil

897 Bližšie pozri: KORENKO, J. J.: Umenie mstiť sa. Praha : Tlačové oddelenie Hlavnej správy výchovy a osvety pri MNO, 1945, s. 67.
898 KORENKO, ref. 897, s. 67.
899 VHA Bratislava, Kmeňový list – Leopold Lahola (1918).
900 VHA Bratislava, Kmeňový list – Leopold Lahola (1918).
901	Už v prvom čísle týchto novín bol publikovaný jeho úvodník. Bližšie pozri: Bojovník, roč. 1,
1945, č. 1, s. 1.
902 VÚA – VHA Praha, 1. čs. arm. sbor v SSSR, Redakce sbor. časopisů, f. 1. čs. arm. sbor v SSSR,
Osvěta, šk. 59.
903 VHA Bratislava, Kmeňový list – Leopold Lahola (1918).
904	Tento údaj potvrdzuje, že nové priezvisko Lahola bolo používané už v roku 1945.
905 VHA Bratislava, Dôverný rozkaz Veliteľstva 4. oblasti č. 9, Bratislava 8. júl 1945, f. VO 4, šk. 38.
906 VHA Bratislava, Kmeňový list – Leopold Lahola (1918).
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priezvisko na Lahola.907 Vo výkaze osvetových dôstojníkov Veliteľstva 4. oblasti
z 28. marca 1947 sa jeho meno už nevyskytuje.908
Tragické roky holokaustu a vojny poznamenali Leopolda Laholu hlboko a doživotne.909 To sa odzrkadlilo neskôr aj v rade jeho prozaických a dramatických
prác výstižne reflektujúcich dusivú atmosféru onej doby. V ťažkých a zlomových
okamihoch, keď hľadel v ústrety smrti, konal statočne a chlapsky zachovávajúc
si svoju ľudskú dôstojnosť. Príbeh študenta filozofie, „robotníka – Žida“ a príslušníka Židovského pracovného tábora v Novákoch Leopolda Friedmanna mal
neskôr svoj prerod v odvážneho bojovníka Slovenského národného povstania,
partizána a napokon dôstojníka československej armády Leopolda Laholu.
A jeho životný príbeh pokračoval aj potom, po vojne. A bolo v ňom aj naďalej
veľa pozoruhodných okamihov súvisiacich s krásnou literatúrou, divadelníctvom
a filmom na Slovensku, v Čechách i v cudzine.

907 VHA Bratislava, Kmeňový list – Leopold Lahola (1918).
908 VHA Bratislava, Veliteľstvo 4. oblasti, Oblastná správa výchovy a osvety, č. 45027, Výkaz počtu
osvetových a telovýchovných dôstojníkov, f. VO 4, šk. 22, sign. 48 2/6. V tomto zozname je ako
podporučík pechoty prezenčnej služby uvedený aj Vladimír Mináč.
909 V rukopisných poznámkach z neskoršieho obdobia autor konštatoval: „Účastnil som sa vojny
proti ľuďom, ktorí sa mi navlas podobali.“ LA SNK Martin, Denník (denníkové záznamy, úvahy,
poznámky), f. Leopold Lahola, sign. 253 B 21.
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Dokumentárna príloha

1 Návrh slovenských vojenských predpisov Vojanská cvičba dobro-

volnikou slovenských, ktorý vypracoval Ján Francisci 16. apríla 1849910
POLLA, B.: Slovenské vojenské cvičebné predpisy z r. 1848/1849. In: Historický sborník,
Časopis Historického odboru MS, roč. 6, 1946, č. 3 – 4, s. 448 – 450. ISSN 1335-8723.

Vojanská CVIČba
dobrovolnikou slovenských.
I.

N á z v y.

Regiment: pluk. Bataillon: broj. Division: oddiel. Compagnie: stotina. Zug: ťah. Reihe:
rad. Glied: šík. Rotte: článok. Obrist: plukovník. Major: brojovnik. Hauptmann: kapitaň
alebo setnik. Lieutenant: poručnik. Adjutant: pobočnik. Wachtmeister: stražovnik.
Corporal: kapral alebo desatnik. Gefreiter: stražvodca.

II.

Vystavenia

c h l a p s t v a.

Unterofficiere heraus – Die [?] Podofficieri von, – chlapstvo Mannschaft links, rechts
an – pravo, lavo stavaj šik.
schlie[s]sen: [?]
Poznamenania: Na toto com[m]ando kaprali a stražovníci šest krokou vystupia von
a postavia sa podla numeru svojho tvarami naproti chlapstvu obrátení do radu. Potom
stražovnik chlapstvo do troch radou usporiada, podelí ho na 4 tahy, kapralou na jích
miesta postaví, front vyrouna a poručnikovi počet člankou oznámi, načež oficier commando projme.
Habet Acht: 					
	Rechts, links richtet euch: 			
	Rechts, links schauet: 				
	Letzten 2 Glieder öffnet euch: 			

pozor.
pravo, lavo rovnaj.
pravo, lavo hlad.
zadne dva šiky otvor.

910 Originál uvedeného dokumentu (i ďalšieho fragmentu vojenských predpisov) mal k dispozícii
historik Belo Polla, ktorý v roku 1946 realizoval ich prepis a odborný komentár. Ďalší bádatelia
sa odvolávajú práve na jeho príspevok. Učinil tak aj František Oktavec, ktorý podrobil jazykovú
stránku oboch publikovaných dokumentov kritike. OKTAVEC, F.: Vojenská slovenčina okolo
povstania z r. 1848 – 49. In: Slovenská reč, roč. 14, 1948 – 1949, č. 3 – 4, s. 65 – 73. ISSN 00376981.
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P o z n a m e n a n i a: Na to commando druhý šik štyri, tretí šik osem poukrokou urobí
nazad a hned sa vyrovna. Potom Oficier šik za šikom preziera chlapstvo, jeho postavu,
odeu, zbroj a. t. d. Prehlad svoj započína z tej strany, v ktoru chlapstvo pozor obratený
ma. Poznamenat sluší, aby v šiku jeden každý na prehledajucího oficiera pozierau,
a ked po pred neho prejde, pozor za nim obracau.
	Letzten zwei Glieder schliest euch: zadnie dva šiky zatvor.
P o z n a m e n a n i a: Na toto commando druhý šik 2, tretí šik 4 strmie kroky urobí
napred a hned sa vyrovna.
Jak pri otváraní tak pri zatvaraní šikou jedenkaždý chlap pozor musí dat na to, aby
skrze svojho predchlapa zakrytý bou.

III.

Priemený

f r o n t o u.

Habet Acht:			
pozor.
				
a. Pravo, lavo v bok.a
Rechts, Links schauet: 		
pravo, lavo hlad.
Zu Reihen rechts, links: 		
v radoch pravo, lavo
Halbrechts, links: 			
pravo, lavo v bok.
Front: 				
front.
Habet Acht:		
pozor.
b
				
q. Pravo, lavo spak.a
Rechts, Links schauet: 		
pravo, lavo hlad.
Die Front verkehren: 			
front obratit
	Rechts, links um:			
pravo, lavo spak.
P o z n a m e n a n i a: V ktoru stranu oficier front obratit miení, v tu stranu
najskorej pozor chlapstva obratí. Na príklad, keď na pravo chce front obratit, commandiruje: „Pozor, pravo hlad, – v radoch na pravo (vel front premenit) v pravo v bok
(vel pravo spak)“. To istô sa musí zachovávat, ked chlapstvo v nektoru stranu maširuvat
ma, s tým rozdielom, že sa musí popredku dat aviso („v radoch na pravo, vel na lavo,
k odchodu sa stroj“). Pri každom obrate frontu chlapstvo zbroj lavou rukou tak pritisne
k pleci, aby rura k tvari obratená bola, a stroj na predok sa dostau, pravou rukou
pritisne nabitnicu k telu, aby pri obrate o suseda svojho sa nezavadiu. Každý obrat na
lavej pate vykonať sa musí.

IV.

C v i č b a 	

Kolben hoch: 			
	Richtet euch: 			
Schultert: 			

so

zbrojou

na plece zbran.
rovnaj.
k pleci zbran.

P o z n a m e n a n i a: Jakokolvek drží zbran chlapstvo, na toto slovo „rovnaj“,
urobí k pleci zbran, a rovna sa podla suseda svojho v tu stranu, z ktorej je stotina
sostavená (rangirt).
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In Arm: 				
v rameno zbran.
Schultert: 				
k pleci zbran.
Beim Fuss:				
k nohe zbran.
In die Balance: 			
k váhe zbran.
P o z n a m e n a n i a: Jestliže chlapstvo ma na pleci zbran, a v tejto postave
front obrátit musí, tedy pritiahne k pleci zbran, obrat vykoná a hned na plece zbran
hodí.
Man wird laden: 			
	Ladet:					
1. Ergreifet die Patron: 		
2. Pulver in die Pfanne: 		
3. Schwenket zur Ladung: 		
4. Patron ins Lauf:			
5. Ladstock in[s] Lauf:			
6. Setzt an und versorgt
den Ladstock:			
7. Fertig:				
8. An: 					
9. Feuer:				

zbran nabit na stroj.
nabí zbran.
nabitok ber.
podsyp.
k nabiti zvrat.
nabitok vsyp.
ramár dnu.
pribi a ramár von.
stroj, t. j. natahni kohutik.
ciel (cel).
strel (pal).

P o z n a m e n a n i a: Keď je zbroj nabita a strielat netreba, robi sa „k pleci
zbran“. Po vystrelení ale prijde zbran do tej polohy, v ktorej pri commande „nabi
zbran“ sa nachadzala. Jestli na novo nabijat treba, tenkrat najskor sa vytrase z panvice
smuď a na novo bere sa nabitok.
Flanz´t´ das Bajonett: 			
Fäll´t das Bajonett:			

bodak hor.
bodak stroj.

						

*

Diese militärischen Übungen werden den Herrn Hauptleuten mit dem Bemerken übersendet, von nun an von ihnen Gebrauch zu machen, die Kommando – Worte
abschreiben lassen und sie den Korporälen übergeben.
	Ács, am 16-ten April 1849.
							J. Francisci Rimavsky
							
prov. Commandant.

V publikovanom prepise použité obojstranné zložené zátvorky, ktoré sa vzťahujú
jednak na písmeno a taktiež na spoločný názov.

a

b

Z neznámych príčin použité písmeno q. Vzhľadom na tento text má ísť logicky o b.
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2 Článok dopisovateľa V.,

publikovaný v Národných novinách 14.
septembra 1878, o bojoch pešieho pluku 72 v Hercegovine s pôvodnými gramatickými, pravopisnými a štylistickými tvarmi
911

	Dubrovník, 4. sept. Tretí bataillon (9, 10, 11 comp.) čistoslovenského pluku
Dormus Nr. 72 (predtým Ramming) prestál slavne trinástu probu v dňoch od 28. aug.
do 2. sept. Trapné ale slavné dni, v ktorých dokázali nitranskí a prešporskí šuhaji, že
existujú Slováci napriek Tiszovi, existujú jako platci statoční najťažšej dane, dane krve.
Pochod na Trebinie mal vykonať pluk Nobili slavnou cestou vedúcou z Dubrovníku. Táto cesta je obsadená turskými pevnôstkami. Z týchto pevnôstok vyhnať
Turkov, sem a tam plaziacich sa bašibozukov odohnať, bola ťažká úloha menovaného
práporu. V noci 28. na 29. dobyli po strašnom nočnom pochode chlapci naši veľmi
pevný fort Carina, ktorý viac hercegovských nápadov odrazil r. 1875. Nočnou dobou
vrhli sa z troch strán hore skalinami na toto skalné hniezdo a donútili 80 Turkov askerov912 k odovzdaniu zbrane. Tam sa opevnili, nosiac skaly z dola a postaviac kamenné
šiance kolo pevnôstky, lebo povstalci mali sa vrhnúť na nich. Poneváč sa to nestalo,
šiel pochod ďalej. V noci z 1. na 2. september vykonali marš, ktorý smelo postaviť sa
môže k najväčším a najzunovanejším pochodom vojanským. Poneváč jich bašibozuci obchádzali, vybral sa celý bataillon tmavou nocou hore týmito horami, kade len
kamzíci a Černohorci sú v stave sa driapať. Jako do strechy, ostrými rozpuklinami,
ponad priepasti išiel pochod. Tichosť panovala, len brnkot hlavieň o vápenné skaliská
prerušoval ju, a napnuté dýchanie prsú chlapstva šumelo dusným povetrím. Po dvojhodinovom driapaní vyšlo sa na prvé, (najnižšie) brdo, z neho do doliny. Pochod dolu
holými skaliskami je omnoho ťažší jako na hor! K tomu tu i tu zajačal výstrel, a guľa
rozdrtila krehkú skalinu! Druby sa sypaly nemilým šumom do priepasti. Dalmatínci,
ktorí naších viedli, hádzali sa jako orli v tú stranu, z ktorej sa zablyskla puška, a chránili
takto našu kolonnu! Bôh jim zaplať jich junáctvo! Bez tých by nejednej slovenskej
mamke syn barvil svojou krvou barnavé listy skalných šalfii.913 Takto prešli tri brdá, hore
dolu. Konečne sa kolonna vyšvihla na Vlašticu, najvyšší to vrch. Ranné zory osvecovaly
trebinskú rovinu, a v kúte tejto roviny zajasalo sa Trebinie, okrúžené vodami. Chrbtom
Vlaštice hodily sa pekné naše kompanie na prvú turskú kulu Kočište; zaujalo ju bez
odporu, odzbrojac tam poddavších sa 14 askerov. Z tadiaľto sa už videly dlhé kolonny
bataillonov pluku Nobili, tiahnuvšie hore trebinskou cestou. Z Kočišta sa zas išlo do
doliny, v ktorej sa vypínalo Drieno, tretí turský fort. Turci ani myšlienky nemali že
tamtými neschodnými brdami nepriateľ zblížiť sa môže. Naše vojsko sa rozprchlo do
rojov a tiahlo sa proti fortu. Z ľava sa blýskaly bajonetty českých Nobilovcov, a z vrchu
Nerad ukázaly sa temné oblaky naších hôrskych delostrelcov. „Hurrah! a živio!“ (naši
vojaci tu kričia „živio!“) ozvalo sa dolinami – Turci vyvesili bielu zástavu. Celá ztrata
bola 14 mrtvých a niekoľko ranených; medzi prvými 6 na úpal. Bašibozuci zmizli

911 Iniciála V. sa v identickom vydaní Národných novín objavuje aj pod publikovanými veršami
Jaderské listy, ktorých autor bol práve Svetozár Hurban-Vajanský. Záznamy z jeho denníka
potvrdzujú osobnú účasť na opisovaných udalostiach. Napokon, Hurban mal v sledovanom
období písomný kontakt s redaktorom Národných novín Ambrom Pietrom.
912 Správne má byť askar.
913 Šalvia.
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jako smrad – z ďaleka vylievali si jed vystrelami, nikomu škodiť nemohúcimi. Asi 250
Arabov, zajatých na Driene, doviedli Slováci do Dubrovníku – Nobilovci pokračovali
v pochode na Trebinie.
V.
Národnie noviny, roč. 9, 1878, č. 108, s. 3 – 4.
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3 Zodpovedný redaktor periodika Budapesti Hirlap informuje 24.

augusta 1914 rakúsko-uhorského ministra vojny o prianí maliara
baróna menom Ladislaus Mednyánszky dokumentovať aktivity
rakúsko-uhorskej armády v poli

CHORVÁT, P. – ZAŤKOVÁ, J. – ČAPLOVIČ, M.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska.
IV/1. Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko v období prvej svetovej vojny 1914
– 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2016, s. 254. ISBN 978-80-89523-39-9.
				

[tlačený znak úradu s devízou]

				

Budapesti Hirlap

Urodzenému
				

Pánovi poľnému zbrojmajstrovi

C. a k. ministrovi vojny [menom] S á n d o r

Krobatin

						V i e d e ň
Milostivý pane!
Barón L á s z l ó M e d n y á n s z k y, vynikajúci maliar požívajúci v krajine ako
aj v celej umeleckej cudzine mimoriadnu úctu, by sa ako delegát [periodika] Budapesti Hirlap chcel stať súčasťou zboru vojnových spravodajcov, aby v obrazoch bitiek
a kresbách zvečnil slávne boje našej armády. Nesmrteľné umelecké úspechy umelca
veľkého mena dávajú záruku, že jeho štetcom budú zodpovedajúco zvečnené vojnové
činy, ktoré na veky vekov budú dávať na známosť nehynúce zásluhy našej armády.
Prosíme teda Tvoju Excelenciu, aby láskavo ráčila dovoliť, aby sa barón László
Mednyánszky mohol pripojiť k zboru vojnových spravodajcov a vzhľadom na to prosíme o láskavé opatrenie.
						
Budapešť 24. augusta 1914. 		
						
						

Úctivý služobník Tvojej Excelencie
Ferenc Csajthay
[vlastnoručný podpis]
zodpovedný redaktor B. H.

Strojopis
Preklad z maďarského jazyka.
ÖSA – KA Wien, f. AOK – KPQu, šk. 36.
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4 List zmobilizovaného domobranca Jána Botta manželke Elene z 31.

augusta 1914914

CHORVÁT, P. – ZAŤKOVÁ, J. – ČAPLOVIČ, M.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska. IV/1. Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko v období prvej svetovej
vojny 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2016, s. 144 – 145. ISBN
978-80-89523-39-9.
							Jolsva915 31. VIII [19]14
Ilonka milá moja!
Nevieš si ani predstaviť, ako je mi smutno, že som ešte ani jeden list od Teba
nedostal od[v]tedy, čo som odišiel zo Slaného, teda už skoro od 3 týždňov. Neviem
ani, čo si mysl[i]eť. Bojím sa, že si chorá alebo Mirinkovi, že je niečo, aj tak nebolo
ešte zdravô, keď som zo Slaného odchádzal. Ovšem týždeň ušiel, kým si dostala moju
adressu, týždeň trvá, kým zase Tvoj list príde sem, to je 14 dní, tak ale predsa len
som už mal dostať list. Každý deň si myslím, že ho už dostanem a kde nič tu nič. Už
som aj Formánkovcom písal, že čo sa vlastne stalo, že mi nepíšeš. Veď si snáď moje
listy dostala, lebo veď som Ti nepísal nič takého, čo nie je povolené písať. Zajtra
Ti už budem telegrafovať, aby si mi písala. Teraz čakám na vymenovanie. Keby ma
vymenovali za poručíka, malo by to tú výhodu, žeby som dostal hodne peňazí na dlaň,
a takto musím svoje troviť. Ba dostala by si ešte aj Ty na byt a pensiu, keby som vo
válke zomrel. Navrhnutý som, nuž snáď ma vymenujú. Píš mi obšírne, ako sa mi máte,
čo robí Mirinko a vôbec všetko o sebe aj o ňom. Formánkovcov pozdravuj. Starý pán
snáď ešte žije. A Milo je ešte tam? Teraz vraj už budú vlaky riadne chodiť, niekde budú
už aj rýchliky. Ale v Slanom si snáď lepšie ukrytá, ako by si bola tu. Budem potrebovať
pozdejšie snáď aj kožuch, ale to Ti ešte napíšem. Nezabudni mi poslať peniaze 200
korún. Srdečne si Ťa pozdravujem, objímam a bozkávam, ako aj Mirinka.
Tvoj muž
Janko
[vlastnoručný podpis]
Adressa {B. J. népfelkelő III. hadtápszázad916
Jolsva917
Je večer a pijem mlieko, kým ešte mám.918
Rukopis (atrament)
LA SNK Martin, sign. 75 CH 4.
914	List bol ponechaný so všetkými pôvodnými tvarmi, resp. drobnými gramatickými a pravopisnými nedostatkami.
915	Jelšava.
916 „B. J. [skratky priezviska a mena] domobranec III. etapná stotina“.
917 Pozri poznámku 915.
918 Napísané na okraji listu rovnakým písmom a oddelené rukou napísanou čiarou.
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5 Verzologické rady Janka Jesenského začínajúcemu básnikovi – legi-

onárovi Mikulášovi Gacekovi publikované v Slovenských hlasoch 22.
októbra 1918

* ) Bratovi Chočovi! Keď skladáš verše, mysli na naše národné pesničky, a tak
dosiahneš správneho rytmu. V slovenčine sa nebásni podľa dĺžky a krátkosti slov
a slabík, ale podľa prízvuku. Prízvuk je obyčajne na prvej slabike, on znamená vše
i dĺžku. Ostatné slabiky v slove, na ktorých prízvuku niet, považujú sa za krátke i vtedy,
keď sú v skutočnosti dlhé. Slová pretínať nesmieš. Skončené slovo – skončený rytmus.
Čo sa rýmov týče, ozajstná slovenská báseň netrpí takzvanej assonancie: „zdáva –
močiara“, ale musia sa slová naozaj rýmovať: „práve – tráve“, „hrozný – rôzny“. Ináče,
ak si muzikálny, musíš sám cítiť, či je verš splavný, zvonný a či drgá, ako rebrinovec na
zlej ceste. Ak toto nevycítiš, tak si každý svoj verš sám sebe nahlas prečítaj, a počuješ
všetko. Uverejňujeme Ti „Fajku“. J. J.
Slovenské hlasy, roč. 2, 1918, č. 12, s. 5.
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6 Zo spomienok legionára Mikuláša Gaceka na inštruktorskú prácu
v Československom tábore pre Slovákov v Irkutsku v roku 1918
[...]
Mne sa dostal pravopis. Po dlhej porade s Rudom Slabejom a Daňom Izákom
pečlive som si zapísal látku prvej hodiny: rozdiel medzi nárečím a jazykom literárnym,
všeobecné pojmy, hlas, hlásky, písmeny, slovo, slabika... Ale keď som za rána vošiel
do preplnenej dvorany a dvesto párov očí sa v očakávaní uprelo na mňa, naučené
definície mi vyšumely z hlavy, a ja som chytro otvoril Kukučína, čo som na všetky
prípady stískal pod pazuchou.
„Jano Machaj složil lyžicu na stôl a utrel si rukávom ústa, ktoré sú od kýšky
zafúľané. Jeho žena Katrena i syn, malý Janko, pozreli naň, ako by sa ho pýtali: ´Ale už?
Čože tak málo?´...“919
A neobanoval som. Keď som kdesi pri druhej kapitole zastal a osmelil sa
pozrieť pred seba, natešené, vysmiate tváre tvorily úzky, nepreniknuteľný kruh na voľnom priestore medzi oblokmi a pričami. Zamračení, neholení, bradatí, zväčša náročky
neogabaní a zapustení krajania v ošarpaných rakúskych uniformách zvľúdneli... Celou
napätou dušou som cítil, že Kukučínova rozprávka dáva im rýdzi, nadovšetko vzácny,
vysoký umelecký pôžitok. Každý riadok im otvára široký, slobodný výhľad do ďalekého, utešeného sveta, do ktorého sa dávno už neopovážia vracať – iba vo sne... Nikdy
som ešte tak intenzívne neprecítil zázračnú silu, skrytú v slove umelca – spisovateľa.
Srdce mi vtedy nedopustilo čítanie prerušiť. No privykol som a „Miša“ som
celkom cieľavedome už upotreboval po rotách ako neklamného prostriedku na upútanie pozornosti, aby som i pravopis ako – tak odbavil.“
[...]
GACEK, M.: Sibírske zápisky (1915 – 1920). Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská,
1936, s. 179 – 180.

919

Ide o úryvok z poviedky Martina Kukučína Zakáša – darmo je!
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7 Prípis Ministerstva národnej obrany v Prahe zo dňa 17. júla 1919

týkajúci sa vyslania českých výtvarných umelcov na Slovensko s cieľom umelecky zachytiť dôsledky vpádu maďarskej Červenej armády

MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY.
						
V Praze, dne 17. července 1919
Č. j. 24698 III. stav
Jaroslav Jareš, Václav Mašek, Jan Trampota,
Rudolf Kremlička – povolání k činné službě voj. –
								
Přímo!
								
Velmi nutné!
						
[dopísané rukou, atramentom]
Presidium MNO, odděl. vojenské
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
„Památník Odboje“, umělecký sbor při ministerstvu Národní obrany, pořádá
v nejbližších dnech výpravu výtvarných umělců na Slovensko, za účelem uměleckého
zachycení stop nedávných bojů proti vpádu maďarskému.
K tomuto účelu nařizuje MNO:
jedn. dobrov. Jaroslav Jareš p. pl. č. 21, nar. r. 1886 v Hoře Kutné, t. č.
demobilisován,
pěšák Václav Mašek p. pl. 28, nar. r. 1893 v Buštěhradě, t. č. na dovolené,
pěšák Jan Trampota střel. pl. č. 8, t. č. na studijní dovolené,
	Rudolf Kremlička, nar. r. 1886 v Kolíně n. L., příslušný do Prahy – nebyl vojákem
–.
buďtež okamžitě telegraficky k činné službě voj. povoláni a sice první 3 podle
výnosu MNO č. j. 12207 – III doplň. ze dne 8. – VI. 1919, Kremlička podle výnosu č. j.
18302 – III doplň. ze dne 7. – VI. 1919.
	Jmenované povolejte přímo k náhr. prap. pěš. pl. č. 28, jenž je vezme do stavu
a odešle k uměleckému sboru při MNO – památník odboje –.
Doba činné služby vojenské trvati bude asi 3 měsíce.
	Těmto osobám přiznává se co přídavek rozdíl mezi požitky odpovídajícími
jejich hodnosti a výměru požitků gažisty bez hodnostní třídy.
Ohledně výstroje a výzbroje poukazuje se na bod 312 Věstníku č. 3 1919.
Obdrží náhr. prapor p. pl. 28, střel. pl. č. 8, domobr. okres velitelství č. 8 v Praze
k provedení, dále ministerstvo školství a presidium MNO odd. voj. na vědomí. –
Za ministra: [nečitateľný podpis]
Strojopis
VÚA – VHA Praha, Památník odboje, výprava umělců na Slovensko, f. MNO Prez. 1918
– 1923, šk. 47, inv. č. 2237, sign. 170
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8 Memorandum slovenských umelcov zo dňa 8. augusta 1919 adresované Ministerstvu osvety v Prahe a Ministerstvu s plnou mocou pre
správu Slovenska
[rukopisné poznámky k administrácii spisu poznačené ceruzkou]
M E M O R A N D U M.
Slovenskí umelci zo svojej porady v Turčianskom Sv. Martine dňa 5. augusta
1919 predkladajú nasledovné Memorandum ministerstvu osvety Česko-Slovenskej
republiky a ministerstvu s plnou mocou pre Slovensko.
Pri utvorení novej vlády pán präzident republiky upozornil patričné kruhy
na „veľkú dôležitosť a váhu umenia, ako na prostriedok duchovného povznesenia
a zosilnenia národa“. Tieto krásne slová adressované sú činiteľom na politickom poli,
aby sa ich pridŕžali. Nám umelcom sú ony posilňujúcou nádejou, na ktorej my zakladáme všetku úfnosť krajšej budúcnosti umeleckého života.
My, slovenskí umelci, v plnej miere povedomí sme si tej povinnosti a úlohy,
ktorú vykonať nám treba v kultúrnom živote nášho národa. Povedomí sme si toho, že
v spoločnosti národov vážený a cenný je len taký národ, ktorý svojou samobytnou kultúrou prispeje ku spoločnému duchovnému majetku celého kultúrneho sveta. Slová
pána präzidenta už maly účinok v prospech českého umenia. Povolané kruhy postaraly
sa o to, aby českým umelcom sverená bola úloha zvečniť historicky významné kraje
našej republiky, ako aj bojištia vo Francúzsku, kde naši legionári krvácali a mnohí aj
vykrvácali.
Však nám, slovenským výtvarným umelcom[,] takáto úloha sverená nebola.
A predsa aj my oprávnení sme mať účasť na znázornení bojíšť vo Francii, už i preto,
lebo prevažná čiastka tam krvácavších bola rýdze slovenská. Tie historické miesta
sú i nám Slovákom drahé a priali by sme si zvečniť ich našim národne precíteným
umením.
Nemožno nám teda nepoukázať na krivdu, že znázorniť historické miesta
Česko-slovenskej republiky a bojištia za osvobodenie Slovenska, sme neboli poverení
i my, slovenskí umelci, ktorí[,] čo sa týče Slovenských krajov[,] sú predsa len v prvom
rade povolaní na takúto národno-kultúrnu prácu.
Aby sa mohly nájsť a podať typické kraje na Slovensku[,] je nevyhnutne
potrebné precítiť povahu a samobytnosť kraja: preto, keď úloha táto sverená bola
českým umelcom, nás veľmi bolestne sa dotklo, že tí, ktorí k tejto veci najbližšie stojíme, boli sme pominutí.[?]
Ale zabudlo sa na nás i pri objednávkach obrazov pre školy. Ďalej pri zaplnovaní odborných úradov, pri vyvolení funkcionárov na umelecko-historickom poli,
pri popise a preskúmaní umeleckých pamiatok na Slovensku, ako i pri organizačnej
práci ľudového umenia, tiež nebol poverený, okrem Dušana Jurkoviča, ani jeden zo
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slovenských umelcov. Takto obídení my nemôžeme sa uplatniť k prospechu nášho
najdrahšieho kultúrneho majetku.
Prosíme teda ministerstvo osvety a ministerstvo s plnou mocou pre Slovensko, aby tomuto odpomohlo a aby upozornilo patričné kruhy mať na zreteli, že
spravedlivosť je jednou z najdôležitejších zásad našej republiky. Tu rodu a štátu verný
občan má rovnaké práva k životu. A vyžaduje sa priviesť k platnosti i druhú nie menej
dôležitú zásadu, aby totiž každý občan mohol vynakladať svoje sily k zveľadeniu
a zušľachteniu svojho národa.
	Turč.-Sv.-Martin, 8. VIII. 1919
					

Za poradu slovenských umelcov:

					

Peter Július Kern

A. Mihal 				

ak. maliar [vlastnoručný podpis]

redaktor N.[árodných] Novín
[vlastnoručný podpis]				

Miloš Ruppeldt, prof. hudby

						

[vlastnoručný podpis]

Strojopis s doplnením niektorých interpunkčných znamienok ceruzou.
VÚA – VHA Praha, f. Památník osvobození, šk. 1, č. j. 287, inv. č. 58.
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9

Vládny komisár Dušan Jurkovič v hlásení zo dňa 1. marca 1920
informuje o zničení cennej barokovej brány na Bratislavskom hrade
vojakmi a o zlom fyzickom stave ďalších umeleckých diel v uvedenom
vojenskom objekte

[Stručná rukopisná poznámka dôstojníka francúzskej vojenskej misie ohľadom obsahu
spisu vo francúzskom jazyku]
MINISTER 					

Bratislava, dňa 1. března 1920.

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY 			

Čís. 784/ 1920

S PLNOU MOCOU PRE SPRÁVU SLOVENSKA.
Vládní komisariát pro zachování
uměleckých památek na Slovensku.
Předmět:
Bratislava. Zámek, vrata u hl. vchodu.
Zemskému velitelství
								v B r a t i s l a v ě
Komisariát shledal, že cenná barokní vrata starého zámku /zříceniny/ v Bratislavě byly od vojáků rozštípána a spálena. Stalo se tak teprve v minulém měsíci a je
to dokladem, že dozor nad cennými součástmi budov, jež jsou ve správě vojenské, je
nedostatečný. Vrata byla zanedbána, ale v nejcennějších částech /vyřezávané výplně/
zachována a bylo lze je malým nákladem upravit a na dlouhou dobu zabezpečit.
Komisariát žádá za vyšetření a za zprávu o tom.
Na hradě bratislavském rovněž jest roztříštěná socha Spasitele na sloupu
v zahradě poblíž brány z ulice od řeky. Soše chybí hlava a ruka. Ani tento případ
surového komolení uměleckých památek nebyl posud vyšetřen.
							

D. Jurkovič

							

[vlastnoručný podpis]

							

vl. komisař.

[odtlačok okrúhlej pečate inštitúcie]
[dva odtlačky pečatí Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave a poznámky ohľadom administrovania spisu]
Strojopis
VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 77.

239

INTER ARMA.indd 239

10/7/19 9:23 AM

10 Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave organizuje finančnú

akciu na podporu Slovenského národného divadla, o čom informuje
v rozkaze zo dňa 3. septembra 1921
Rozkaz číslo 73 Čs. zemského voj. velitelství pro Slovensko
V BRATISLAVĚ, dne 3. září 1921
[…]
Návěstí.
Čestný dar čs. vojska Slovenskému Národ. Divadlu.
Čj. 2076/osvět.

Slovenské Národní Divadlo (S. N. D.) je vedle školy nejdůležitější kulturní
institucí slovenskou. Plní již dva roky svůj na výsost významný úkol lidovýchovný,
národně-osvětový a umělecký, avšak trvání jeho bohužel zabezpečeno není. Proto
odhodlal se výbor družstva S. N. D. v Bratislavě vzbuditi pro jediný ústav náš na Slovensku nadšení, jaké bylo v minulém století v zemích českých pro Národní Divadlo
v Praze. Má S. N. D. pro Slovensko nemenší význam, jaký mělo divadlo pražské před
naším osvobozením.
Pro vznešený cíl, zabezpečiti budoucnost S. N. D., projevil mistr Alois Jirásek
krásné porozumění svým dopisem, jehož facsimilie spolu s výzvou, aby se celá naše
veřejnost československá súčastnila sbírek pro „Jiráskův fond S. N. D.“, byl uveřejněn
ve všech českých a slovenských časopisech dne 14. srpna.
Čs. armáda jako celek, jemuž přikládán v národě a demokratickém státě tak
důležitý a čestný úkol, representující též živý výraz jeho vnitřní síly, nesmí klidně přihlížeti, kterak se všechny vrstvy národa předstihují v práci na vybudování historického
díla S. N. D.
ZVV. pro Slovensko, osvětový referát v Bratislavě, vyžádav si předem u MNO.
svolení (čj. 2849/g. i. 1921, ze dne 17. srpna 1921 a čj. 48090/ pres. voj. ze dne 17. srpna
1921), obrací se proto k důstoj., poddůstoj. a mužstvu československé národnosti s tou
snaživou výzvou, aby se vojsko, jako významná složka a jednotka československého
národa, súčastnilo na zabezpečení předního národního ústavu toho č e s t n ý m d a r
e m. Je nás v armádě tolik upřímných Čechů a Slováků, je jím z nás každý. Cinným [?]
příspěvkem „Jiráskovu fondu“ vkládáme dar lásky do vínku osvobozenému Slovensku.
Krásně to vystihuje generální inspektor čs. vojsk, Dr. J. S. Machar, ve svém
přípisu zaslaném čs. ZVV. osvětový referát, čj. 2849/g. i., 1921, ze dne 17. srpna 1921:
„Nepochybuji, že důstojníci, poddůstojníci a vojáci československé armády příliš milují
svůj národ, než aby své povinnosti ke kulturnímu poslání Slovenského Národního
Divadla neplnili. Ba více! V první řadě zasvěceni službám své vlasti, povoláni na první
příkaz dát se obětí ve vznešeném poslání hrdinů, postaví se i v kulturní práci na přední
stráž! Československá armáda bude stát v čele národní akce pro Jiráskův fond Slovenského Národního Divadla“. Dr. Machar v. r.
Vzhledem k svrchované důležitosti předního kulturního činitele S. N. D. akci
co nejvřeleji doporučuji a připomínám, by výzva ta byla oznámena všem důstoj.,
poddůstoj. a mužstvu českoslov. národnosti v rozkazech podřízených vám oddílů
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a útvarů. Dostatečný počet plakátů, číslovaných sběracích archů a šeků, byl zaslán
divisím (horským brigádám).
Prakticky by se snad dala provésti sbírka tak, že by každý příslušník čs. národnosti odvedl začátkem měsíce října nebo listopadu při výplatě gáže 1 procento jakožto
čestnou daň pro „Jiráskův fond S. N. D“. Jednotlivá velitelství by laskavě zaslala obnos
na přiloženém šeku spolu s vyplněným sběracím (a orazítkovaným) archem přímo
na účet S. N. D. v Bratislavě. Příspěvky budou uveřejněny najednou ve všech českých
a slovenských denících pod názvem „Čestný dar čs. vojska Slovenskému Národnímu
Divadlu“.
Tlač
VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 184.
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11 Spravodajské hlásenie veliteľa 1. horskej brigády v Ružomberku

datované 12. septembra 1922, ktoré okrem iného analyzuje v meste
usporiadanú „akadémiu proletkultu“ a vystúpenie komunistického
spisovateľa Ivana Olbrachta na nej
Velitelství 1. hor. brigády
978/ gštb. II. dův.				

V Růžomberku dne 12. září 1922.

Mezinárodní den mládeže
3. 9. 1922. –
Zemské voj. velitelství štáb II. odděl.
				Bratislava.
Na Vaše čj. 11. 492/II. štáb ze dne 30./8. 1922 hlásím:
Mezinárodní den komunistické mládeže konal se dne 3. 9. 1922 v oblasti 1.
horské brigády pouze v Růžomberku. –
V předvečer dne 2. 9. pořádána byla v „Robotnickém domě“ akademie
proletkultu, na níž účast nebyla valná, ačkoliv měla na ni veškerá veřejnost volný
přístup. –
Úvodem zaspíval smíšený sbor mužů a žen „Hold práci“ načež se ujal slova
spisovatel Ivan Olbracht, který hodinu mluvil na théma „Svobodou k osvětě!“
Zdůraznil především, že se proletář musí nejdříve osvoboditi hospodářsky
a materiélně, po čemž teprve může nastati svoboda duševní. – Nejlepší příklad tohoto
postupu nám dávají proletáři ruští. – Není pravdou, že se v Rusku zanedbává kultůra,
jako divadlo, spisovatelství, umění atd. – I dnes se tam hraje divadlo, tak jako dříve,
ovšem s tím rozdílem, že se změnilo hlediště. – Kde dříve seděli kapitalisti, sedí dnes
proletář. Totéž platí o školství v Rusku. –
Vyučovatelství jest zmodernisováno; jest velice názorné a nikterak unavující,
poněvadž se při něm užívá kinematografu. –
	Tímtéž způsobem se konají studia na universitě a jsou přístupná všem
proletářským třídám. –
Dále mluvil o náboženství[,] o podvodech ve věroukách a církevních
společnostech. –
O vojsku se zvláště řečník nezmiňoval. – Během řeči vychvaloval jen rudou
armádu, přičítaje ji nejlepší vlastnosti. –
Dne 3. září konal se v Růžomberku tábor lidu /: dopoledne: / za účasti asi
170 osob. – Řečníci chrlili fráze, známé z komunistických deníků, vychvalovali poměry
v Rusku, hanobili poměry v republice, nadávali vládě a slibovali mládeži skvělou budoucnost v rudém ráji. – Celkový dojem vyzněl v ten smysl, že nutno burcovati massy
z netečnosti, aby komunistická myšlenka nezaspala. –
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	Jakákoliv agitace antimilitaristická nebyla pozorována,
						

Velitel čs. 1. hor. pěš. brig.

						

plukov. Jan Šindelář

						

[odtlačok pečate]

					

[vlastnoručný podpis]

[odtlačok pečate štábu II. oddelenia Zemského vojenského veliteľstva pre Slovensko
a rukopisné poznámky o administrovaní spisu]
Strojopis
VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava Spravodajské, šk. 15, sign. 36/2.
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12

Policajné hlásenie o priebehu silvestrovského večierka 1922
v bratislavskej Redute, ktorého nosnou informáciou je deklarované
pohoršenie sa majora československej brannej moci Jozefa Gregora-Tajovského nad programom
K č. j. 48935./ 1922
Úradné hlásenie.
Bratislava, dňa 1. januára 1923
	U  príležitosti svojej dňa 31-ho decembra 1922, od 8. hod. večer do 4. hod.
ráno konanej inšpekčnej služby, v miestnosti „Redoute“ (malý sal) hlásim nasledujúce:
Sóliste Slovenského národného divadla v Bratislave poriadali zábavu „Sylvestrovský mumraj“, dľa pripojeného programu.
Asi o ½ 12. hod. pri výstupu „Nesesmilníš“ (Sketsch) pán major Gregor Tajovský prerušil hercov v hry, s výkrikom hanba, ktoré slovo viackrát opakuval, vstal hore
a v hneve tlačí sa von zo sieni aj so spoločnosťou a kričí Slováci poďte preč domov.
Nato medzi obecenstvom zostal krik a zmätok, tak že herci museli hru zastaviť, až sa
obecenstvo upokojilo a zostalo naďalej na svojich miestach sedieť. V hry tejto sa ďalej
nepokračovalo, ale s druhým tanečným programom sa v poriadku o 1. hod. dokončilo.
Poznamenávam, že pán poriadateľ Bohúš Hajek a iní herci chceli p. majorovi
celú túto hru vysvetliť, ale pán major v rozčúlenosti pospíchal preč a nechtel nikoho
počúvať.
Pri odchodu p. majora boly prítomní jeho dcera s jednú dámu, p. dr. Galla,
pravotár, Kuzmandy a ešte jedon pán, ktorého meno som nemohol zistiť.
Pripojujem: 1. program a výrok č j.48935./1922.
											
								Urland
				

			

							

[vlastnoručný podpis]
policajný kancelista

SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo, šk. 456.
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13

Ďalšia finančná zbierka Zemského vojenského veliteľstva
v Bratislave so zámerom podporiť výstavbu mohyly generála Milana
Rastislava Štefánika na Bradle
ROČNÍK VI.		

V BRATISLAVĚ, dne 17. května 1923		

ČÍSLO 36.

R O Z K A Z ZEMSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRO SLOVENSKO
[...]
Všenárodní sbírka na postavení mohyly gen. Štefánika.
Čj. 8308/štb. III.
Akční výbor pro postavení mohyly generálu M. R. Štefánikovi na Bradle, obrátil se na zdejší velitelství se žádostí, by i důstojníci a rotmistři, podobně jako všichni
státní zaměstnanci učinili, přispěli aspoň ½ procentem červnové gáže na zbudování
trvalého památníku nesmrtelnému hrdinovi.
Žádám proto všechny gážisty v oblasti zdejšího velitelství, by na uvedenou
sbírku podle možnosti přispěli.
V nejkratší době budou rozeslány jednotlivým posádkovým velitelstvím sběrací archy, poštovní složenky a propagační plakáty. Tyto buďtež doručeny útvarům,
ústavům a úřadům v posádce se nacházejícím. Sbírku buďtež pověřeny hospodářské
správy, při výplatě červnové gáže.
Sebrané obnosy buďtež zaslány poštovní složenkou akčnímu výboru, seznamy
dárců nechť zašlou útvary do 10. června pos. vel., tato do 15. června velitelství divisí,
(hors. brig.) která nechť je hromadně odešlou ZVV. do 25. června t. r.
[...]
Tlač
VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 185.
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14 Dôverné spravodajské hlásenie adresované veliteľstvu VII. zboru

týkajúce sa bratislavského maliara J. S.920 a jeho podozrivých kontaktov
s cudzími vojenskými spravodajskými službami datované 24. októbra
1936
VS. III. 						

Bratislava, 24. říjen 1936,

čj. 93/ 1936
Věc: S. J. – podezřelé styky
						

Velitelství VII. sboru,

						

štáb. 2. odděl.

						Bratislava
V Bratislavě v Holubyho ul. bydlí ak. malíř S. J., člen maď. uměl. sdružení a býv.
zál. důst. maď. děl. pl. 33. Řečený zval informátora na „Kamaradschafts – Versamlung“
býv. zál. důst. maď. útvarů. Schůzka prý se koná v Budapešti dne 30. listopadu t. r.
Když informátor namítal, že mu nezbývají peníze na takový výlet, prohodil
S., že bude – li šikovný – budou mu uhrazeny cestovní výdaje. Na dotaz, jaký cíl tato
schůzka sleduje, řekl S. „Vielleicht besondere Dienstleistung“. Zda se S. sám schůzky
v Budapešti účastní informátor neví, ježto na tuto otázku mu S. zůstal odpověď dlužen.
Podle informace S. strýce, může míti S. měsíční příjem Kč. 600. – plynoucí
z jeho malířských prací, což přirozeně nemůže stačiti k úhradě jeho životních potřeb.
Soukromého jmění nemá. Podniká též cesty do Rakouska a Švýcar; pramen úhrady
cestovních nákladů je záhadný.
Zdá se, že S. je ve službách cizí zprav. služby – pravděpodobně maďarské –
jako typař a proto je třeba věnovati mu v Bratislavě pozornost.
Zasílám na vědomost s tím, že se pokusím získati informace o průběhu proponované schůzky a zjistiti osoby z našeho území, které se účastní schůzky.
./.
Obdrží různě: velitelství VII. sboru, 2. odděl. štábu a ministerstvo národní
obrany, hl. št. 2. odděl.
						
Přednosta:
					

mjr. [nečitateľný podpis]

[odtlačok pečate ohľadom administrovania spisu na veliteľstve VII. zboru]
Strojopis
VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava Spravodajské, šk. 472, sign. 95 10/73 2.

920 V dokumente uvedené celé meno a priezvisko.
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Veliteľstvo bratislavskej 9. divízie informuje 12. februára 1937
podriadené vojenské útvary a ústavy o výnose Ministerstva národnej
obrany v Prahe ohľadom prozaickej knihy Fraňa Kráľa Cesta zarúbaná
DůVĚRNÉ
[odtlačok pečate]

Velitelství 9. divise. 					

Bratislava, 12. únor 1937

Čj. 7281/dův. 2. zprav. 1937.
Věc: F. Král: „Cesta zarúbaná“ – 			

Podle rozdělovníku.

Vyřadění z knihoven.
Příloha: 1.
Na návrh jednoho útvaru, aby z knihoven byla vyřaděna kniha Fraňo Krále:
„Cesta zarúbaná“ rozhodlo MNO. výnosem čj. 10. 054-hl. št./5. odděl. 1937 takto:
MNO. nepomýšlí, jak již několikrát zdůraznilo, vydávat zákazy jednotlivých
publikací, o nichž je zřejmé, že se nehodí pro knihovny vojenských zátiší.
	Tím také MNO. se chce vyhnouti laciné reklamě takové publikace, za niž jsou
potom knihkupci neobyčejně vděčni.
Kontrola knihoven vojenských zátiší je též věcí všech velitelů, jimž vojenská
zátiší podléhají.
	Jednoduchý zájem o knihovnu stačí, aby správa vojenského zátiší byla ve
výběru knih velmi pečlivá. MNO. předpokládá, že stačí v tom ohledu preventivní opatření v předpisu, jenž nařizuje, že o nákupu knih rozhoduje správa zátiší, t. j. nejméně
tři důstojníci.
Od důstojníků a k tomu od tří najednou lze očekávati, že dovedou posoudit,
co se pro vojáka hodí a co nikoliv. Bylo by velmi povážlivé[,] kdyby tomu tak nebylo.
Správy zátiší provedou revisi knihovny zátiší a knihy závažného obsahu
odstraní.
Knihu Fraňo Krále: „Cesta zarúbaná“ vyřaďte. 					
											
							
./.
ZVV Bratislava		

Důvěrné!			

24 1/2

1 9 3 7 							
[odtlačky troch pečatí]
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-2Postupujte opatrně, aby věc nevzbudila zájem civilních kruhů.
Dostanou: [rozdeľovník so zoznamom adresátov]
					

Velitel 9. divise

					

brig. gen. Miloš Ž á k

					

[vlastnoručný podpis]

[Odtlačok pečate Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave ohľadom administrovania spisu a ďalšie strojopisné poznámky]
Strojopis
VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 148.
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16 Slovenská liga žiada 5. októbra 1937 Zemské vojenské veliteľstvo

v Bratislave o dobrovoľný finančný príspevok na vyrovnanie účtov za
pomník P. O. Hviezdoslava v hlavnom meste Slovenska
Pomníkový výbor 1. sboru Slovenskej ligy v Bratislave, Güntherova 10.
Č. j. 202 737 					

Bratislava, dňa 5. X. 1937

[odtlačok pečate ZVV Bratislava, pridelená signatúra spisu, poznámka ceruzou]
Veľavážený pán šéf!
Pomník Hviezdoslavov už stojí. Dojem slávnosti, ktorou národ prejavil vďaku
a úctu voči najväčšiemu svojmu básnikovi, ešte nevymizol zo sŕdc.
Pomníkovému výboru však aj po slávnosti zostala nemilá úloha vyrovnať účty
za prácu a dodávky s výstavbou pomníka spojené.
Keďže vo svojich výpočtoch sme sa prerátali, nakoľko nedostalo sa nám
z verejných prostriedkov toľko podpory, koľko sme očakávali, nútení sme ešte raz
obrátiť sa na bratislavskú verejnosť, aby nám pomohla zlikvidovať celú pomníkovú
akciu.
Obraciame sa teda aj na Vás, veľavážený pane, ráčte nám pomôcť získať
schádzajúce prostriedky /asi Kč 30 – 35. 000. - -/, aby činitelia Pomníkového výboru,
ktorí toľko námahy a starosti venovali tejto, z národného a štátneho pohľadu tak
významnej akcii, boli konečne aj finančne odbremenení.
Prosíme Vás, ráčte prispieť ešte raz na pomník, ktorý je ozdobou Bratislavy,
jednak tým, že Váš ústav z vlastných prostriedkov venuje nám primeranú sumu, jednak
tým, že priloženým sbieracím hárkom ráčite dať možnosť každému úradníkovi, aby aj
on sa stal darcom na tento šľachetný cieľ.
Po prevedení sbierky, prosíme v každom prípade o vrátenie sbieracieho hárku.
Pevne veriac vo Vašu šľachetnú obetavosť, sme s prejavom úprimnej úcty:
Za Pomníkový výbor
Dr. M. Bella, v. v. 					
predseda						

Dr. V. Brestenský, v. v.
jednateľ

[odtlačok pečate Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave o registrácii spisu 15.
októbra 1937, rukou napísané rozhodnutie o poskytnutí finančnej hotovosti v sume
80 Kčs.]
Strojopis
VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 158, sign. 14 3/3 8.
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17 Hlásenie týkajúce sa plánovanej sochárskej výzdoby (reliéfu

štátneho znaku) novostavby budovy veliteľstva VII. zboru v Banskej
Bystrici z roku 1937
MNO – IV/ 4 odděl. 			

Praha

Na výnos č. j. 11. 675 Dův. - IV/ 4 odděl. z 23/10 1937 hlásím:
Dotazem u výtvarného odboru Umělecké besedy slovenské zjistil jsem jména
tří slov. umělců – akad. sochařů, kteří by mohli provésti reliefní státní znak na budově
velit. VII. sboru v B. Bystřici. Jsou to:
prof. Ladislav Majerský, Bratislava, Čelakovského 15
	Julie Horová, Bratislava, Vazová 1
	Julius Bartffay,921 Nitra, Sládkovičova 19.
Prof. L. Majerský vytvořil již řadu reliefů, na příklad na budově filosofické
fakulty univ. Komenského v Bratislavě a na okresním úřadě v Piešťanech.
Rukopis (atrament)
VHA Bratislava, f. StŘ VII, 1937, šk. 3, sign 62 65/1 161.

921 Správne Július Bartfay.
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18 Veliteľstvo četníckeho oddelenia v Trnave informuje 23. februá-

ra 1938 Prezídium Policajného riaditeľstva v Bratislave o okolnostiach
zatknutia kuriéra s ilegálnymi komunistickými propagačnými materiálmi Rudolfa Fabryho v Rumunsku

Velitelství četnického oddělení Trnava.		Trnava, 23. únor 1938
Čís. jedn. 144-dův. / 38.
Věc: Fábry Rudolf z Pudmeric, komunistický
kurýr, činnost. 					

Policejní ředitelství

							B r a t i s l a v a
Hlásím, že Rudolf Fábry, zvaný Adler, studující filozofie v Praze, byl dne 23. 1.
1937 vyslán ústředím komunistické strany v ČSR do Bukarestu, kde jako kurýr komunistické strany měl odebrati kominternou z Moskvy do Bukarestu zaslaný písemný
materiál. Tento písemný materiál, pozůstával z různých zpráv a publikací a byl určen
příslušným sekcím kominterny.
K této cestě si vyzvedl Fábry cestovní pas u okresního úřadu v Modre, na čež
24. 1. 1937 překročil státní hranice do Rumunska na trati Královo nad Tisou – Halmy.
Když se Fábry vracel s převzatým komunistickým písemným materiálem, a přijel na pohraniční stanici Halmai, byl podroben celní a pasové prohlídce, kde v jeho
dvou zavazadlech s dvojitým dnem byl nalezen komunistický instrukční materiál.
Byl rumunskými orgány prohlášen za zatčena a odveden zpět na policejní ředitelství
v Bukaresti. Tam byl vyslechnut a odevzdán vojenskému soudu armádního sboru
v Bukurešti, který Fábriho odsoudil k jednomu roku žaláře, 10 000 Leů pokuty a 1 000
Leu soudních výloh. Po odpykání trestu byl Rudolf Fábry z Rumunska navždy vyhoštěn
a dne 12. února 1938 odevzdán čs. četnictvu rumunskou policii k dalšímu řízení. Čs.
četnictvo odevzdalo Rudolfa Fábryho okresnímu úřadu v Sevluši, jednak pro illegální
překročení hranic a nevyhovění odvodní povinnosti.
	Rudolf Fábry, narozen 8. 2. 1915 v Pudmeřicích, okres Modra, posluchač filozofické fakulty Karlovy univerzity, příslušný do Pudmeric, svobodný, římsko – katolík,
Slovák, neživí nikoho, nemajetný.
Obdrží zemčet. vel., VII. sbor, 23. pěší pluk a polic. ředitelství.
						

velitel oddělení

						

[nečitateľný podpis]

[odtlačok pečate Prezídia Policajného riaditeľstva v Bratislave a rukopisné poznámky
o administrácii spisu]
Strojopis
SNA Bratislava, f. PR, RH a KSČ, šk. 1139.
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19

Podklady k odpovedi Vyššieho veliteľstva 2 ohľadom poskytnutia evakuovanej sochy generála Milana Rastislava Štefánika mestu
Martin zo dňa 19. mája 1939

Vyššie veliteľstvo 2. 			

Banská Bystrica, dňa 19. mája 1939.

Banská Bystrica
Čís. jedn.: 122418/stav. 1939.
Vec: Socha Gen. M. R. Štefánika – vydanie.
Príl.: - 					Turčianska komisia pre cestovný
					

a turistický ruch

					Turč. Sv. Martin.
Na Váš prípis zo dňa 22. apríla 1939 Vám sdeľujeme, že o sochu Gen. M. R.
Štefánika, ktorá bola pôvodne postavená v Komárne, po evakuácii odnesená k vel.
VII. sboru do Banskej Bystrice a patrila býv. peš. pl. 12 v Komárne, javí záujem mesto
Banská Bystrica, ktoré už o jej vydanie žiadalo.
Vládnemu komisárovi mesta Banskej Bystrice bolo vydanie sochy prisľúbené,
nakoľko mesto už má pre ňu zhotovený podstavec.
Strojopis
VHA Bratislava, f. StŘ VII, šk. 30.
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20 Záporná odpoveď doplňovacieho okresného veliteľstva v Trnave
datovaná 12. augusta 1941 adresovaná nadporučíkovi pomocného
zdravotníctva v zálohe Alfonzovi Dilongovi ohľadom jeho iniciatívy
konať výnimočnú činnú vojenskú službu

Doplňovacie okresné veliteľstvo
	TRNAVA
[odtlačok pečate]					Trnava, 12. august 1941.
------------------------------------Čís.: 7542 / 1941.
Vec: Nepovolanie do výnimočnej		

Pán

činnej služby – vysvetlenie 			

nadporučík pom. zdrav. v zál.

						

Alfonz D i l o n g

							
						S k a l i c a.
Na Váš prípis zo dňa 7. júla 1941 odpovedám nasledovne:
Podľa hlásenia vašej kmeňovej jednotky nemohol ste byť povolaný do výnimočnej čin. sl., nakoľko boly povolané len mladšie ročníky.
							

Veliteľ dopl. okresu –

							

mjr. dopl. Jozef Dostál

							

[vlastnoručný podpis]

Strojopis
LA SNK Martin, sign. 77 B 20.
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21 Výňatok zo spisu ohľadom prípravy výstavy ukoristeného sovietskeho vojenského materiálu v Bratislave (datovaného 10. septembra
1941), na realizáciu ktorej bol určený aj poručík delostrelectva Ľudovít
Ilečko

MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
1941
[...]
Vec Výstava ukoristeného voj. materiálu
[...]
Poverujem pplk. pech. Frant.[iška] Krakovského, VAK, usporiadaním výstavy
ukoristeného voj. materiálu vo voj.[enskom] múzeu, ktoré sa zriaďuje v Bratislave.
Menovanému dávam k dispozícii týchto dôstojníkov:
mjr. del. Petra Martinoviča, VPV, ktorého súčasne prideľujem na čas potreby
– po požitkovej stránke trvale – dňom 15. sept. 1941 Vojenskej akadémii,
npor. tech. zbroj. Štefana Slauku, Z I.,
por. pech. Frant. Korčeka, MNO,
por. del. Ľudovíta Illečku, MNO a okrem týchto
des. d. d. Dubravského,922 štáb. roty MNO.
	Uvedení hlásia sa dňa 15. sept. 1941 vo VAK u pplk. pech. Krakovského, od
ktorého dostanú ďalšie pokyny.
Cieľom výberu do úvahy prichádzajúceho ukoristeného voj. materiálu vykoná
pplk. Krakovský a npor. Slauka služobným autom cestu po voj. jednotkách.
Auto pridelí autospráva MNO podľa požiadaviek pplk. pech. Frant. Krakovského.
Dostanú: VPV, 1. a 2. div. oblasť, VAK, VS. intendancia, VS – Zbrojná správa,
VS – autospráva, Z I.
							

Z rozkazu:

						

náčelník štábu ministra

						

pplk. gšt. Tatarko

[v dokumente boli realizované niektoré drobné štylistické úpravy perom, resp. písacím
strojom, ktoré v zásade nemenia význam uvedeného dokumentu]
Strojopis
VHA Bratislava, f. MNO Dôverné, šk. 119, sign. 31 1/3 20

922

Správne má byť Dubrovský.
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22

List poľnej pošty nadporučíka duchovenstva Alfonza Dilonga
(vojenský útvar „Dávid“, poľná pošta 6) redaktorovi Slovenských
pohľadov Stanislavovi Mečiarovi zo dňa 15. januára 1942
									
mora.

15. I. 1942

Dovoľujem si Vám, milý p. redaktor, poslať srdečný pozdrav od Azovského

Mám niekoľko voj. básní a chcel by som Vám z nich niečo pre Pohľady poslať.
No, neviem, či mi ich prijmete, lebo ani neviem, čo ste urobili s tými (myslím 5 ich
bolo), ktoré som ešte z domu poslal. Pošlite mi Slov. pohľady sem i jak máte nejaké
nové vydania básní. Tu človek nič nemá a vojak čítať chce všetko, najmä teraz v zime.
Ak mi niečo pošlete, budem Vám nesmierne vďačný. Z honoráru mi to vyrovnáte
potom. Konvália923 sa už vari aj minula?
		

Srdečne zdraví 			Rudolf Dilong

						

[vlastnoručný podpis]

Rukopis (atrament)
LA SNK Martin, sign. 164 B 25.

923

Básnická zbierka.
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23

Dôverné pokyny Ministerstva národnej obrany v Bratislave
k ďalšiemu budovaniu vojnových cintorínov na dobytých územiach
Sovietskeho zväzu zo dňa 11. marca 1942

Ministerstvo národnej obrany
[odtlačok pečate]
-------------------------------------			

Bratislava, 11/3 1942

Č. : 152. 581 Dôv./III-26/1942
Vec: Sriaďovanie úprava slov. ústr.
voj. cintorínov v dobytom území.
							

Personálie MNO

							T u.
15/4 1942 bude sa pokračovať v exhumačných prácach[,] v stavaní mohýl,
v zriaďovaní slovenských ústredných cintorínov a v sústreďovaní padlých a zomrelých
bojovníkov slovenskej armády v Gubernáte a dobytom území SSSR.
	Ustanovujem dôstojníka pre udržovanie vojenných hrobov slovenskej armády,
ktorý je zodpovedný za vykonanie všetkých uvedených úloh a prác s tým súvisiacich.
Dôstojníkovi pre udržovanie vojenných hrobov prideľujem:
1/ zdrav. dôstojníka s personálom pom. zdrav.,
2/ staviteľa na stavbu mohýl,
3/ rotu prac. sboru v sile 80 mužov,
4/ 1 osobné auto a 6 nákladných áut /5 áut pre dovoz materiálu a 1 auto na
prevoz mŕtvych a asanačného materiálu/.
Výdavky spojené s týmito prácami zálohove bude vyplácať hospodárska
stotina pracovného sboru, ktorá dostane k tomu účelu zálohu v sume Ks, 20. 000. –
V prípade potreby na žiadosť veliteľa oddielu sa záloha zvýši u intendancie ZD alebo
RD. Po skončení prác stotina výdavky vyúčtuje intendancii MNO.
Za dôstojníka pre udržovanie vojenných hrobov určujem pplk. duch. Dezidera
Kišša, MNO,
za zdrav. dôstojníka: stot. zdrav. MUDr. Juraja Galoviča, voj. nem. 11,
za staviteľa: stav. akces. Štefana Čatloša, MNO.
Voj. nem. 11 pridelí 1 zdrav. poddôstojníka a 4 strelníkov pom. zdrav. a vybaví
ich potrebným náčiním k exhumácii a k prevozom padlých.
Osobné auto a 6 nákladných áut s vodičmi a spolujazdcami pridelí VS – referent autovojska.
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	Rotu pracovného sboru sostaví správa prac. sboru. Rota bude v sile 80 mužov,
ktorých vyzbrojte, aby popri manuelných prácach mohli konať strážnu službu. Do
roty prideľte: 1 tlumočníka nemeckého jazyka, 1 kresliča a remeselníkov: 4 železobetonárov, 2 murárov, 2 kováčov, 6 záhradníkov, 4 tesárov, 1 zámočníka, 1 maliara
– natierača. Náčinie pre pracovníkov podľa vyžiadania staviteľa dodá SPS.
Dňa 15/ 4 1942 odíde z Bratislavy autami predsunutá skupina: pplk. duch.
Dezider Kišš, slot. zdrav. MUDr. Juraj Galovič s personálom pom. zdrav., remeselníci
a 20 mužov roty do Sanoku. V Sanoku sa opraví a doplní slovenský ústredný cintorín,
taktiež vo Lwowe a konečne v Lipowieci, kde sa prevedie aj exhumácia zomrelých
u ZD. a sústredia sa na slovenský ústredný cintorín v Lipowieci. [?] Prácu zariaďte tak,
aby predsunutá skupina bola pred 20/5 v Mariupole a zaistila ubytovanie pre celý
oddiel.
	Rota PS odíde vlakom do zázemia tak, aby 20/5 1942 bola v Mariupole.
Prípravné práce /náhrobné kríže, mramorové tabule na mohyle/ zariaďte tak,
aby 15/4 1942 bol možný odchod z Bratislavy.
Písací stroj dodá pom. úrad. 1.
	Rotu PS ako aj predsunutú skupinu vybavte proviantom na 15 dní.
Zariaďte potrebné.
Za správnosť: 						
Prednosta duchovenstva VS		

M i n i s t e r:

gen. I. tr. Ferdinand Č a t l o š v. r.

v zastúpení:
pplk. duch. Dezider Kišš
[vlastnoručný podpis]
Dostane: MNO II/3, III/16, III/9, III/28, III/26, III/23, III/24, III/17,
III/29, SPS, ZVP, voj. nem. 11.
[odtlačky pečatí ohľadom administrovania spisu a ďalšie rukopisné poznámky]

Strojopis
VHA Bratislava, f. MNO Dôverné, šk. 276, sign. 80 4/1 3.
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24

Maliar a organizátor slovenského výtvarného života Janko
Alexy listom z 24. marca 1942 intervenuje u ministra národnej obrany
generála Ferdinanda Čatloša v prospech sochára konajúceho aktívnu
vojenskú službu Valéra Vavra
Slovutný pán Minister!
Dovoľujem si týmto upozorniť Vás na akademického sochára, aspiranta Valéra
Vavra, ktorý teraz koná službu u ženijného pluku v Novom Meste n/V. Vavro je talentovaný umelec, ktorý, ako absolvent kamenárskej školy v Hořiciach a pražskej akadémie,
veľmi rýchle pracuje do kameňa a jeho diela sú výrazné. Osobne ho poznám z Piešťan,
kde do kameňa vykresal sochu padlých s troma figúrami nadživotnej veľkosti.
	Tak som informovaný, že sochár Pollák pre svoju chorobu je mimo vojenskej
služby; ako viem mal vytvoriť sochu Jánošíka pre L. Sv. Mikuláš. Ľutoval by som, keby
padla táto myšlienka – tým viac, že ráčili ste zriadiť aj sochársky ateliér. Myslím, že
Vavro toto dielo tiež by vedel vybudovať, keby bol preložený na bývalé miesto sochára Polláka.
Vavru poznám, ako umelca veľmi snaživého, škoda by bolo nepoužiť jeho
schopnosti, preto si dovoľujem upozorniť naň, veľavážený pán Minister, Vašu
Slovutnosť.
Bratislava 						

Na stráž!

Hlboká 7					

Janko Alexy

24. III. 1942 					

[vlastnoručný podpis]

							

akad. maliar

[odtlačok pečate ohľadom administrovania spisu na MNO Kabinete ministra]
Menovaný je už na MNO, vyžiadal ho p. npor. Ilečko.
26/ 3 1942
								

Z rozkazu

							

pobočník ministra

							

npor. spoj. Jozef Bajaček

							

[vlastnoručný podpis]

Rukopis
VHA Bratislava, f. MNO Kabinet ministra, šk. 3, sign. 80149.
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25 List príslušníka VI. robotného práporu Leopolda Friedmanna

Jánovi Smrekovi z apríla 1942

						

Čemerné – Zámutov apríl 42.

Prichodí mi tedy lúčiť sa, drahý pane, a nemôžem sa zbaviť pocitu, že sa týmto
listom lúčim so životom.
Žil som za čas medzi černochmi, ktorí sa mi s úsmevom priznávali, že u nich
doma sa nepohrdlo ľudským mäsom, ale nebolo tak zlé, ako dnes v srdci Európy.
Prof. Pišút mi bol kedysi povedal, že našej mládeži možno závidieť: prechádza najvyššou školou utrpenia. Pane, humanita je vlastne odporná záležitosť. Sme
slabí, a tlak ide vždy smerom najmenšieho odporu; na prstoch sa to dá vypočítať, že
zahynieme.
„Život nás vypliv´ – plijeme na život“ chraptil Villon. Och, François, keby sme
len tak fanaticky neverili v tento život, tu na zaprášenej zemi. Veriaci majú pred nami
akýsi náskok.
„... že poesie nás neopustí, když jí dovedeme dát přednost před problematikou“ mi napísal Nezval do jednej svojej knihy. To decko, neumieral, nemohol vedieť,
že je aj iná možnosť, keď poéziu opúšťa človek.
Hej, my by sme si už vedeli života vážiť, drahý pane.
Písal som ešte do nedávna. Všetko má môj kamarát J. Paška, kand. prof. angl.
a franc. Cestoval so mnou, zatínal so mnou zuby i päste. A teraz leží so mnou v prachu, možno ma neprežije. Posielam Vám pár vecí zo sbierky arabskej poézie a pár zo
svojich posledných. Jednu z antológie italskej poézie.
	Tak je s poéziou ukončené.
	Ešte myslím na Brtáňa, prof. Stanislava, Mudrocha a Štefka. Príležitostne im,
prosím, tlmočte môj pozdrav. Tváre, ktoré ma odprevádzajú.
	TJG924 samozrejme tiež nič nezmení na mojom osude. Neproste ho. Myslel
som iba na čosi, ako gentlemanstvo.
Ale teraz už nie.
		

Ďakujem, drahý pane, že ste ostali pri mne do poslednej chvíle.

								L.
					

[vlastnoručná iniciála krstného mena]

PS. Adresa nezmenená
Rukopis (atrament)
LA SNK Martin, sign. 181 J 11.

924 Tido Jozef Gašpar.
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26

Žiadosť strelníka ašpiranta Michala Považana – príslušníka
delostreleckého protilietadlového pluku – o prevelenie na Ministerstvo národnej obrany v Bratislave zo dňa 13. novembra 1942
							
		

Ministerstvo

		

národnej obrany

		

v Bratislave

Hlohovec, 13. 11. 1942

Podpísaný Michal Považan, strelník – ašp. výcvikového strediska DPLP v Hlohovci úctive žiadam o preloženie na kultúrne oddelenie MNO.
Žiadosť svoju odôvodňujem nasledovne.
Som 29-ročný. Mám zdravotnú kvalifikáciu B.
Pred nastúpením vojenskej prezenčnej služby bol som redaktorom časopisu
Budovateľ a predtým časopisu Slovenský hlas. Okrem toho prispieval som kultúrnymi
článkami do Slováka a iných časopisov.
Preloženie do Bratislavy žiadam tiež preto, aby som mohol byť bližšie kultúrneho centra, a tak čiastočne pokračovať v svojej doterajšej činnosti spisovateľskej.
							

Na stráž!

					

Strelník – ašp. Michal Považan

					

[vlastnoručný podpis]

					

výcvikové stredisko DPLP

					

Hlohovec

Rukopis (atrament)
VHA Bratislava, f. MNO Obyčajné, šk. 273, sign. 46 4/22 53.

260

INTER ARMA.indd 260

10/7/19 9:23 AM

27

Žiadosť výtvarníka Antona Djuračku o nastúpenie aktívnej
vojenskej služby a odoslanie na východný front k slovenským poľným
jednotkám zo dňa 14. decembra 1942

						

Bratislava, dňa 14. decembra 1942

Slovutný pán plukovník!
Odvolávajúc sa na rozhovor s p. akad. maliarom A. Kováčikom, ohľadom
umelecko-maliarskej študijnej cesty na náš frontový úsek, som tak smelý podľa Vašej
ct. Úpravy predložiť môj návrh aj písomne.
Som 39 ročný, vyslúžilý vojak, akad. maliar a vystavujúci umelec a ako taký
riadny člen Spolku slovenských výtvarných umelcov.
Životná borba našich vojakov na fronte ma z výtvarného stanoviska veľmi
zaujíma, a preto som sa rozhodol ich život, ktorý žijú mimo vlasti za náš národ, graficky a maliarsky zachytiť.
Pre uskutočnenie môjho cieľa bolo by potrebné na bojišti študovať, t. j. kresliť
a maľovať, preto Vás prosím, Slovutný pán plukovník, aby ste mi umožnili moju cestu
k našim vojakom tak, aby MNO uznalo mesačný ustálený plat frontového nadporučíka
a mimo toho, keď by bolo možné zaopatriť pre mňa potrebnú zimnú výzbroj /šaty,
čižmy/ súcu na front.
Opakujúc ešte raz moju žiadosť, zostávam so slovenským pozdravom
								
							
						

Na stráž!

[vlastnoručný podpis]
Tono Djuračka, akad. maliar

Adresa do 15. XII.
Bratislava, Špitálska 25.
Adresa po 15. XII.
Skalica „Tekla“
[poznámky o administrovaní spisu týkajúce sa kladného vybavenia žiadosti]
Strojopis		
VHA Bratislava, f. MNO Dôverné, šk. 209.
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28

Akademický sochár František Gibala prihlasuje svoje dielo Pribina na pripravovanú výstavu Oddielu armádnych výtvarníkov 18.
marca 1943
Akad. soch. F. GIBALA, Bratislava
	Lehockého 6

		

P. T.

		

Ministerstvo národnej obrany

		

/vojenská propaganda/

							B R A T I S L A V A
Na výzvu Spolku slov. výtvarných umelcov v Bratislave dovoľujem si prihlásiť
svoje dielo „ P R I B I N A“, skizza bronz, ktorá vyjadruje Pribinu ako vojaka.
V prípade uskutočnenia ráčte oznámiť čas a miesto dodania.
Bratislava 18. III. 1943
						
					
				

akad. soch.
František Gibala

[vlastnoručný podpis a titul]

[Poznámky o administrovaní spisu na Ministerstve národnej obrany v Bratislave]
Strojopis
VHA Bratislava, f. MNO Obyčajné, šk. 516, sign. 58 8/2

262

INTER ARMA.indd 262

10/7/19 9:23 AM

29

Všeobecné administratívne pokyny k prvej výstave Oddielu
armádnych výtvarníkov datované 20. marca 1943 (výňatok zo spisu)

MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
		

1943

[odtlačok pečate]
[...]
Vec Výstava vojenských umelcov v Dome umenia, prihlášky, potvrdenia, informácie
[...]
K veci: MNO – Voj. propaganda usporiada v dňoch 30. marca až 15. apríla výstavu
vojenských umelcov, maliarov a sochárov. Výstava bude v Dome umenia, ktorý Spolok
slovenských umelcov prepožičal na tento cieľ za náhradu 2500, –, ktorú sumu uhradí
Oddiel armádnych výtvarníkov.
Výstavy okrem vojenských umelcov zúčastnia sa aj výtvarníci civilní, ktorých – tých, čo
sa už prihlásili – treba pozvať a potvrdiť ich prihlášky.
[...]

Strojopis
VHA Bratislava, f. MNO Obyčajné, šk. 513, sign. 54 6/2.
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30 Koncept frontového riportu Antona Djuračku datovaný 26. mája

1943

								Jalta, 26. V. 1943
											
										
1.925
Dnes ráno o 5 tej som chcel podľa môjho programu pokračovať v ceste na
Sevastopol.926 Na miesto cestovania sedím teraz vo ville „Offiziersheim“927 pred posteľou môjho šoféra.
	Už včera si sťažoval u mňa na bolenie hlavy a závrate. Jesť mu nechutilo. Hneď
som vedel, že neni s ním niečo v poriadku. Lebo je to ináč šikovný chlapec a hlavne
mimoriadny jedlík. Zje dobre za dvoch chlapov. I ľahnúť [sa] ponáhľal. Už o 6 tej bol
v posteli, aby sa vraj vypotil a že mu bude lepšie. Veci som sám pobalil, lebo toto je
už druhý chorý. Totiž môj sluha bol prvý, ktorého som aj 22. t. m. poslal so skupinou
delostrelcov, ktorí tu boli na výcviku u pobrežných batérií; domov. A tak mi ostal len
šofér, ktorý mi robil aj posluhu.
	Ráno o 4 tej vstávam a budím šoféra. No tento neni k ničomu. Je celý rozpálený a stoná. Pýtam sa ho[,] či mu je lepšie? Vraj horšie než včera. Už ma to hnevá, keď
si pomyslím, že to nepôjde podľa programu. Lebo už vopred vidím, že ho dnes k ceste
nedostanem. Čakám 								
2.
do 8 mej. No jemu sa nijak neulevuje, ba naopak, ešte zhoršuje. Idem vyhľadať
lekára. Je to tu veľmi ťažko, nakoľko tu neni žiadna slov. jednotka, a sú tu iba Nemci
a Rumuni. Ale vzpomenul som si na jednoho známeho voj. lekára, ktorého sa mi
aj podarilo sohnať. Šiel so mnou. Pozrel na pacienta, zmeral mu horúčku, teplotu
a termometer ukazuje 39, 8. Hneď objednáva horúcu vodu, prestieradlá a dáva mu
horúci obklad. Pri odchode hovorí, aby som mu nechal obklad 2 h. a potom znova
odmeral teplotu a prišiel mu hlásiť výsledok. A teraz tu sedím pred ním a pozorujem
ho. Je celý rudý jako indián. Po pol h. už narieka, že je celý mokrý a že to už nevydrží.
Za ďalšiu ¼ h. že nemôže dýchať. Cíti veľký tlak na prsiach. Prosí slabým hlasom, aby
som mu pomohol obrátiť ho na bok. Aby som mu dal ešte niečo pod hlavu, že ju má
moc nízko. Jak dlho to už trvá? Pýta sa ma už celkom slabým hlasom. Pozriem na
hodiny a hovorím mu, že už 1 hodinu a musí ešte vydržať ďalšiu. Ťažko si oddýchne.
Vyzerá jak uvarený rak.
A už je to zas tu. Flaky928 pália!
Desať minút to trvalo a už zas jako by					

3.

nič.
Začalo to celkom nevinne jako denne niekoľkokrát. Lenže tentokrát to
neprestalo po obvyklých 5 – 6 ran.[ách] Naopak[,] paľba z flakov sa stupňuje, až sa

925
926
927
928

Označenie strán rukopisu.
Sevastopoľ.
Účelové zariadenie slúžiace na rekreáciu nemeckých dôstojníkov.
Protilietadlové delá.
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rozzúri v hotové peklo. Skočím k oknu a vyhliadnem von smerom na flaky a tu vidím
jak šľahajú plamene z hlavní. Okná drnčia[,] div sa to nerozosype jako malá hračka.
Pozriem smerom hlavní flakov a vidím temer nad hlavou 9 Ivanov[,] pekne tri – po tri.
A okolo nich samé obláčky žltohnedej farby. To sú strely flakov, jak okolo explodujú.
Ale to pravé prišlo iba v tomto okamihu. Za flakmi na kopci objaví sa prvý oblak
dymu. Hneď vedľa druhý, tretí atď. Nato ohlušujúca rana. Vila sa celá otriasa. Sadám
na posteľ vedľa okna. Julo, hovorím šoférovi, ležiacemu na posteli, [ktorý je] ešte celý
zabalený do plachiet a vyvaľujúc na mňa oči, jako vôl. Keď hovorím, že oči jako vôl, tak
ani trocha nepreháňam. Lebo chlapec [leží] v horúčke na druhom poschodí v posteli
a nevidí[,] čo sa robí, iba počuje ten pekelný hrmot dopadajúcich bômb a do toho ešte
flaky režú jak blázni, nuž ký div, že tie okále toľké vyvalil. 			
4.
Koľko ich je[,] pán n[ad]poručík? Pýta sa ma Julo. 9[,] hovorím mu. A už preleteli? Nie. Práve teraz sú nad nami. Dvíha sa z postele. Skočím a zadržím ho. Čo
chceš robiť? Nič. No tak lež kľudne. Lebo ak to má sem praštiť, tak aj tak nám to nič
nepomôže. I keď budeme dakde dolu v pivnici.
Dunenie sa vyvrcholilo. Explózie sa blížia celkom k nám do prístavu. I to je
pech, že všade, kde som dosiaľ dostal byt, vždy je to skoro v samom prístave. Však
ináč je to aj najkrajšie bývanie, ale zároveň aj najnebezpečnejšie pri náletoch. Julo!
Už ju máme. Dom sa zatriasol a už sa objavili trhliny na nátere. Sekundy chvenia.
Očakávanie, že sa zosypeme. Nič sa nestalo. Ani len strepiny sme nedostali. Oknami
vniká smrad pušného strelného prachu. Nad mestom sa vznáša spústa dymu. Flaky [?]
menia smer. Nastáva ticho. Už len chaotické hlasy ľudí ozývajú sa zdola. Na stanovišti
flakov pozorujem veľký ruch. Julovi nakazujem, aby ostal kľudne ležať, že sa pôjdem
pozrieť dolu, čo tam nového. Ale Julo je nekľudný. Hovorí, keď ich bolo 9, tak sa ešte
vrátia. Lebo to neboli ešte všetky bomby, čo mali				
5.
so sebou. A hovorí dobre jako starý válečník. Vzdor tomu, že mu je iba 23
rokov. Ale skúsenosti má už dosť. Zvlášť z Kaukazu. A odvahu ruských letcov pozná
veľmi dobre. Hovorí:
V jednom prípade sa stalo, že nás navštívilo 7 ruských lietadiel vytrvale. Z veľkej výšky pustili sa na nás. Najprv zhodili svoj náklad bômb a potom celkom nízko sa
spustiac rezali to do nás z guľometov. Nijak ich nerozčuľovalo, že z každého baraku[,]
z okien i striech pálili naši chlapi zo všetkých zbraní po nich.
Oni sa spustiac až na niekoľko metrov nad zem vykonali svoju robotu a bez
strát odleteli. A toto opakovali x krát, že nám z toho bolo už nanič.
A teraz dolu do mesta. Nech viem[,] čo tam nového.
Rukopis (atrament)
Dokument v zbierke Martina Djuračku
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31 Stavbyvedúci mohyly padlého podplukovníka Eugena Budin-

ského v Ružomberku listom z 23. júna 1943 informuje Pracovný zbor
národnej obrany o požiadavkách na materiál a o administratívnych
prieťahoch
Vojenský stavebný dozor
Ružomberok [odtlačok pečate]			Ružomberok, 23. VI. 1943.
Čís. 1.717/stav. doz. 1943.
Vec: Stavba hrobky pplk-a
Budinského, prevedenie nápisu.
							

Pracovný zbor – NO.

							B r a t i s l a v a.
Hlásim, že na stavbu hrobky pplk-a Budinského došiel objednaný nápisný
kameň travertínový. Preto prosím o vyslanie sochára des. asp. Polláka s potrebným
náčiním k prevedeniu nápisu. Menovaný nech [so] sebou donesie text nápisu, lebo
nápis tun. VSD je neznámy. Zároveň prosím o oznámenie, že kedy môžem počítať
s dodaním a osadením súsošia k hrobke.
Ďalej prosím o urýchlené schválenie ponuky fy Vinduška, slov. kameňopriemysel Spišské Vlachy, lebo táto fa mi nechce náhrobný kameň dodať, kým nedostane
vyrozumenie o schválení jej cien. Ponuku o zvýšenie cien som predložil ku schváleniu
pod. čís. 1. 621/stav. doz. 1943 z 9. VI. 1943.
							

Stavbyvedúci

							

por. stav. Karo[l] Molnár

							

[vlastnoručný podpis]

[odtlačok pečate o administrovaní spisu na Správe Pracovného zboru MNO]
Strojopis
VHA Bratislava, f. PZ, šk. 102.
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32 Peter Július Kern v liste zo dňa 4. augusta 1943 vysvetľuje

Ministerstvu národnej obrany v Bratislave špecifiká reštaurátorskej
a konzervátorskej práce v trnavskej Invalidovni súvisiace s finančným
ohodnotením

			
				

Ministerstvo národnej obrany,

				

Stavebníctvo.

							Bratislava
Ku Vášmu prípisu zo dňa 2. júla 1943., číslo 260, 821 – III/17 – 1942., podávam
nasledovné vysvetlenie: bod 9. v rozpočte a elaboráte vystavenom 8. mája roku 1942.,
zaberá práce konzervačné hlavného oltára; dodatočný rozpočet a elaborát, vystavený
7. októbra r. 1942., doplňuje predošlý, prácami reštauračnými.
	Už zo samých termínov, (konzervácia a reštaurácia) je evidentné, že ide
o doplnok predošlej koncepcie opráv. Konzervovať, znamená udržať, zabezpečiť
to, čo sa zachovalo a reštaurovať znamená doplniť to, čo chýba, čo sa pokazilo.
A poneváč starý náter olejový žltej farby (cca. 40 rokov starý) je úplne pevný, tvrdý,
tak ako to i v bode 2. dodatočného rozpočtu a elaborátu uvádzam, – nepotrebuje
konzervácie, to jest žiadneho zabezpečenia, je evidentné, že dodatočným konceptom
reštauračným nevymykám sa žiadnej práce, ktorá by bola mala byť podľa prvého
elaborátu vykonaná! Z dôvodov tu uvedených, Váš návrh na dojednanie novej ceny,
je bez akéhokoľvek podkladu.
Na dotaz o spôsobe konzervácie, odpovedám, že tá sa vykonáva spôsobom
odpovedajúcim zásade na ochranu umeleckých pamiatok, ktorý postup kontroluje
pamiatkový úrad pri ministerstve školstva a národnej osvety.
Na dotaz o použití materiálu uvádzam nasledovné: potrebné je tepané pravé
zlato na všetky tie nové doplnky figurálnej i ornamentálnej plastiky, ktoré pôvodne
boli pozlátené. Ďalej potrebné sú rôzne oleje, balzamy, terpentín, lieh, vosk, olejová
farba, farba temperová, podklady, (gravírovanie) krieda, gyps, [nečitateľné slovo v rozsahu siedmich písmen], amoniak, šelak, mangán a mnohé iné chemikálie a riady, tiež
železné súčiastky, ako klince, šróby a iné veľmi rôzne materiály, ktoré všetky vypočítať
takto na papieri nie je ani možné.
Pri tejto príležitosti dovoľujem si pripomenúť nasledovnú záležitosť: vrchnú
čiastku hlavného oltára, spadajúcu do prvej etapy opráv, dokončil som ešte lanského
roku. Práca bola vykonaná i podľa prvého elaborátu konzervačného i podľa dodatočného elaborátu reštauračného, čo sa stalo na ústne poverenie pána stotníka Osleja.
Dôsledkom tohto stavu, žiadam Vás, aby záležitosť dodatočných reštauračných prác
hlavného oltára urýchlene riešená a mne čiastka 14 900, – Ks., za dodatočné reštauračné práce, bola čím prv poukázaná.
Na stráž!
Trnava, 4. aug. 1943.
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Peter Július Kern
[vlastnoručný podpis]

akademický maliar a odborný konzervátor

[odtlačok pečate ohľadom administrovania spisu Vojenským stavebným dozorom
Trnava-Invalidovňa a ďalšie poznámky]
Rukopis (atrament)
VHA Bratislava, f. VSS, šk. 174.
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33 Periodické dôverné hlásenie veliteľa poľnej propagačnej jednotky

slovenskej 2. pešej divízie poručíka pechoty Pavla Makovníka zo dňa
21. októbra 1943, v ktorom je okrem iného zmienka aj o Alexejovi Izakovičovi, Antonovi Baníkovi, Štefanovi Žárym a Michalovi Považanovi
MNO – Vojenská propaganda
poľ. prop. jed. 2. peš. div. 				

SV., 21./ 10. 1943.

Čís. 2/ Dôv. – prop. jed. – 1943
Vec: Hlásenie činnosti propagačnej jednotky –
predloženie
Prílohy: 3 					

MNO – Vojenská propaganda

						

p. pplk. gšt. Lavotha

Dôverné					

cez náčelníka štábu 2. peš. div.

						B r a t i s l a v a.
O činnosti propagačnej jednotky 2. peš. div. v čase od 12/10. do 21/10. 1943
podávam toto hlásenie:
1./ Tlač: Následkom reorganizácie a presunu do nového priestoru vydávanie
týždenníka odkladáme. Prípravy som previedol a tlačiť ho začneme v novom
priestore. Na uverejnenie v tlači predkladám tieto príspevky.
Npor. Dr. Alexej Izakovič: Október na fronte
				

Stretol som ju na fronte

				

Vojaci z východu Vás pozdravujú.

Prosím uverejniť podľa označenia. Na skorom uverejnení spomínaných článkov
mi veľmi záleží, lebo v Dr. Izakovičovi získavame veľmi cenného spolupracovníka.
Jeho spoluprácu budeme potrebovať najmä pri vydávaní frontového týždenníka.
Riporty teraz neposielam preto, lebo doteraz sme poslali na uverejnenie 22 prác,
ktoré sa teraz pravdepodobne nachádzajú v redakčných stoloch alebo boly cenzúrou zadržané. Počkám preto na ďalší vývoj a nariadim písať menej a hodnotnejšie.
2./ Kabarety: Pre jednotky 2. pešej divízie previedli sme predstavenia s umelcami tunajšieho divadla v týchto miestach:
Dňa 13/10. pre jednotky pechoty v Schodine
Dňa 15/ 10. pre pion. rotu v Mignon lágri
Dňa 16/10. pre jednotky pechoty v Kolodiči
Dňa 18/ 10. pre jednotky štábu v Minsku
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3./ Kiná: Príslušné nemecké úrady nám daly k dispozícii film: Odporúčam Ti
moju ženu, ktorý sa premietal dňa 16./10 1943 v kinosále Puškinových kasární /
vyhradená pre nás/. Zúčastnilo sa mužstvo od jednotiek štábu.
Fotooddelenie: Poukazujem na hlásenie podané dňa 11/10. 1943. Sám urobil
som niekoľko vhodných záberov u protilietadlového delostrelectva. Negatívy
pošlem pri budúcej zásielke.
Personálne otázky:
1./ Podľa dohody s Ministerstvom hospodárstva mal by sa por. Vaškor vrátiť koncom novembra, nakoľko ho uvoľnilo len na 3 mesiace. Pretože por.
Vaškor je jediný z príslušníkov propagačnej jednotky, ktorý splnil očakávané
požiadavky a doteraz sa zapracoval – najmä v obore organizovaní divadiel –
nemôžem ho postrádať. Prosím preto, aby sa s Ministerstvom hospodárstva
prejednala otázka jeho ďalšieho ponechania / o 3 mesiace/.
2./ Redaktor Baník má podľa súkromného listu nitrianskeho župana teraz pracovať na vydaní monografie nitrianskej župy a preto ma požiadal o uvoľnenie.
Môžem ho postrádať a preto prosím o telegrafický súhlas k jeho odoslaniu.
3./ Koncom novembra budem musieť prepustiť aj ostatných civilných redaktorov. Prosím preto, aby ste zariadili pridelenie Žáryho a Považana, ktorí by po
skončení školy na výchovu dôstojníkov v zálohe boli pridelení k mojej prop.
jednotke. Menovaní sa budú mať možnosť zapracovať a v prípade môjho
odchodu ostane propagačný aparát technickej brigády so zapracovaným
personálom. Prideľovanie civilných redaktorov, ak nejde o novinárov na slovo
vzatých neodporúčam.
							
						
						
					
						

Veliteľ

propagačnej jednotky
2. peš. divízie
por. pech. v zál. Pavol Makovník
[vlastnoručný podpis]			

[Odtlačok pečate o administrovaní spisu na Ministerstve národnej obrany v Bratislave
a ďalšie rukopisné poznámky]
Strojopis
VHA Bratislava, f. MNO Dôverné, šk. 323, sign. 23 5/10 7.
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34 Problémy s prevzatím mohyly podplukovníka in memoriam

Eugena Budinského vojenskou správou budov VSB – 33/V v Ružomberku v hlásení zo dňa 17. januára 1944
Vojenský stavebný dozor
	Ružomberok 1944
[odtlačok pečate vojenského stavebného dozoru a rok]
--------------------------------------			Ružomberok, 17. I. 1944.
Čís. 2. 476/ stav. doz. 1944
-------------------------------------Vec: Mohyla pplk-a Budinského
v Ružomberku – odovzdanie
					
Ministerstvo národnej obrany
					
II/2 oddelenie,
					
					B r a t i s l a v a
Hlásim, že vl. čís. 2061/ Dôv. stav. doz. 1943 z 7. XII. 1943 predložil som žiadané plány mohyly plk-a [?] Budinského v Ružomberku, čo doklady k vybaveniu VSB; po
čom mala byť mohyla i s parkovou úpravou odovzdaná VSB – 33/V.
Prosím, aby odovzdanie sa uskutočnilo dľa možnosti čo najskôr. Ako dôvod
uvádzam, že s VSB – 33/V mám stále nepríjemnosti, lebo pred odovzdaním do udržovania nechce previesť ani najmenšiu vec spojením929 už s udržovaním, /čo v zime
skoro do úvahy ani neprichádza/. Ako príklad uvádzam, že sa jedná iba o kŕmenie
veveričiek v klietke pri parku. Okrem toho, po svahu mohyly sa deti sánkujú, kĺzajú
a pod. O zamedzenie ničenia parkovej úpravy sánkovaním a kĺzaním po svahu mohyly
nezamedzuje VSB, aj keď jej kancelárie sú v bezprostrednej blízkosti parku a mohyly.
Pri vykonávaní správcovstva sú tieto veci vidieť a predsa nesjedná nápravu. Podobné
prípady sú viac.
							

Stavbyvedúci:

							

por. stav. Karol Molnár

						

[vlastnoručný podpis]

[odtlačok pečate ministerstva národnej obrany a poznámky ohľadom administrovania
spisu]
Strojopis
VHA Bratislava, f. VSS, šk. 195, sign. 280 554.

929

Ide o drobnú gramatickú chybu.
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35 Veliteľ Oddielu armádnych výtvarníkov pplk. konc. PhDr. Gre-

gor Zapletal žiada 23. augusta 1944 Ministerstvo národnej obrany
o poskytnutie pomoci pre významného ukrajinského maliara vojnových scén menom Ivan Ivanec a ďalších výtvarníkov – utečencov
z východu

Oddiel armádnych výtvarníkov 		

Piešťany, 23. aug. 1944.

[odtlačok pečate]				

Dôverné

Čís.: 105/ Dôv. 1944.				

[odtlačok pečate]

Vec: Ukrajinskí utečenci, umelci – 		

Ministerstvo národnej obrany,

prijatie do OAV. 				

hlavné vojenské veliteľstvo

Prílohy: 2.
						B r a t i s l a v a
Vzhľadom na to, že v poslednom čase prichádzajú na Slovensko ako beženci
význační výtvarníci ukrajinskej, ruskej a poľskej národnosti – medzi nimi aj Dr. Ivan
Ivanec, talentovaný batailista /maliar bitevných obrazov/, riaditeľ Ľvovskej umeleckej
galérie a predseda ukrajinského umeleckého spolku – ktorí prosia OAV, aby im poskytnul pomoc v ich pálčivej situácii a uchránil ich aspoň pred odvedením do pracovných
táborov.
Vzhľadom na to, že niektorí z týchto bežencov sú skutočne umelcami veľkého
formátu a že ich tvorba by mohla poskytnúť cenné podnety aj pre našu umeleckú tvorbu, OAV by bol ochotný v prípade súhlasu p. ministra NO, poskytnúť im v medziach
svojich možností pomoc, a preto prosí p. ministra o schválenie dodatku k stanovám
fondu OAV.
					

Veliteľ Oddielu armádnych výtvarníkov

					

pplk. konc. Ph. Dr. Gregor Zapletal

						

[vlastnoručný podpis]

[odtlačok pečate ministerstva národnej obrany a poznámky ohľadom administrovania
spisu]
Strojopis
VHA Bratislava, MNO Dôverné, šk. 429, sign. 9 4/2 7.
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36 Pacifistický článok desiatnika ašpiranta slovenskej brannej moci

Štefana Žáryho napísaný na talianskom fronte a publikovaný v týždenníku 2. technickej divízie Front a vlasť 21. septembra 1944. Príspevok
vyvolal polemickú reakciu nemeckých „spojencov“ s upozornením na
„správne“ tematické vektory vojnovej propagandy
PREVOZ, PREVOZ PRIEVOZNÍČKU
(Z cestovateľských zápiskov)
Štefan Žáry

Tieto slová známej našej pesničky prišly mi na um, keď som zastal na brehu
veľkej a neposlušnej rieky Pádu. Veľká je neúrokom.930 Niekde dosahuje šírky nášho
Dunaja, hoci vari nemá toľko vody. A tiež neposlušná: Nevtesnala sa do krásne uhladených kockovaných šiat regulácie; rozlieva sa do neurčita, aby sa [na] inom mieste
pekne zúžila a robila dojem pokojamilovnej.
	Rieka bola oddávna, od nepamäti prírodnou vojenskou prekážkou prvej triedy.
Musel ju zdolávať ľudský dôvtip a technika. Musely sa hľadať pozdĺž jej koryta miesta,
kde bolo vody menej, kde boly mýtiny, pereje a slapy. Musely sa hľadať brody.
Ale v malom domku na brehu rieky v idylickom zákutí býval nepostrádateľný
človiečik, súčiastka neschodných riek – prievozník. Mal loďku alebo kompu. Za malý
poplatok prevážal ľudí a pútnikov s jednej strany na druhú, tak ako si kto žiadal.
A prievozník mal okrem loďky aj ženu. Keď bol sám chorý, prevážala žena.
Most, železné konštrukcie a betón pomaly sa vtískaly do romantiky a vytláčaly
prievozníkov. Cez rieku sa klenuly nádherné stavby, zázraky techniky. Chodily rušne
a vlaky, autá a davy ľudí. Prievozník zostal iba rekvizitou. Iba ak milenci vsadli niekedy do jeho loďky, nie však aby sa preplavili na druhý breh, ale nechali sa kolembať
uprostred rieky a šepkali si medové slová. Prišla však vojna.
PRIŠLA VOJNA
a priniesla so sebou zmeny a trhliny. Prišla terajšia, najväčšia a najdômyselnejšia vojna
dejín. Nasadily sa tisícky lietadiel a začalo sa bombardovať. Paláce, ministerstvá,
továrne, železnice, cesty, spoje a mosty pukaly sa na polovice a rozpadávaly v rumy.
Tak prišiel rad na túto veľkú rieku ako na stovky, ba tisícky jej sestár v krajinách, kadiaľ
prešla metla kométy.
Kedysi v januári, keď som prvý raz cestoval Talianskom, ešte pomerne pohodlne, železnicou aj autami, prefrndžal elektrický vlak ponad Pád ľahučko ako pierko. Konštrukcia
železného mostu bola temer nedotknutá. Cez pád sa klenulo na desiatky mostov.
Prešlo niekoľko mesiacov. K rieke Pádu ma doviedla povinnosť až neskorého večera
ostatného augusta. Počul som rozprávať už dávnejšie, že pozdĺž celého Pádu patrolujú ustavične lietadlá, striehnu a poľujú a že nie je potešenie dostať sa im na mušku.
Nieto odvážlivca, ktorý by cez deň odvážil sa prejsť rieku. Iba vari keby sa popod rieku
prekopal. V noci zasa zapaľujú letci celé hromady svetelných rakiet. Mrcha práca!

930

Ide o skomoleninu. Správne neúrekom.
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KARNEVAL RAKIET
Naše auto hnalo zdemolovanou Ferrarou. Čo ešte, preboha, majú v tomto
meste bombardovať! Stanica i cesty, mosty, továrne a tam celé mesto ležia v troskách.
A temer večer [čo večer] horia nad starým slávnym mestom bengály a večer čo večer
padajú bomby a dunia palubné delá. Sedem kilometrov od Ferrary má byť prechod
cez Pád. Je tam skutočne most, ale nás cezeň nepustia, pretože je vral rezervovaný pre
ľahké autá a chodcov. Musíme ísť až k .....
Ono sa povie, ísť tam a tam. Ťažšie sa však prevedie! Benzín vyrátaný. Nerátali
sme s takou dlhou cestou. Nepočítali sme, že bude treba robiť obchádzky a zákruty,
a temer stokilometrové. Rakety stále nad hlavou. Pred nami bombardovanie. O chvíľu
za nami. Šťastne unikáme. Čím viac sa blížime k pontónovému prechodu, tým pomalšie sa hýbeme. Cesta sa zapcháva. Idú kolóny proti nám a čoraz [častejšie] treba stáť.
Rakety horia a svietia. Cesta je úzka, poľná. Cez most púšťajú autá po jednom, pomaly
a obozretne. Trochu dlhšie to trvá. Konečne nával áut, prehliadka a samotný terén
dávajú tušiť, že sme už na mieste.
V MIERI RARITA
Chvíľu ešte čakáme. Príde aj na nás rad. Auto musí prekonať na počiatku malý
vŕštek. Ide sa pomaly. Drevá sa prehýbajú a praskajú. Len aby teraz, keď sme uprostred
mostu, neposvietil si na nás letec. Augustové talianske noci nie sú síce najhoršie na
kúpanie. Ale, prečo by to muselo byť práve v Páde a nedobrovoľne! Dve, či tri minúty
zdajú sa byť večnosťou. Už vidíme zreteľne druhý breh. Len vydržať! Zasa treba zdolať
nepatrný vŕštek, lebo breh je vysoký, rieka hlboko. Sme na druhom brehu.
O chvíľu sa začne brieždiť. A to je signál, že pontónový most treba rozobrať.
Čo by sa robilo, keby cez deň stál, to si predstaví každý, kto pozná tunajšie pomery.
Nuž preto každého večera za súmraku neúnavní pionieri most postavia, aby cez noc
slúžil premávke a nad ránom ho rozoberú, ukryjú a maskujú na brehu trávou a haluzami. Uháňame cestou na ľavom brehu, ktorá sa vinie tesne a presne popri rieke.
Lietadlá patrolujú. Vzplanie raketa a vzápätí sa rozdrobí na desiatky nových. Kdesi
v smere nad Bolognou horí celý vianočný stromček a ešte ho je nie dosť. Stromček ku
stromčeku, obloha horí od množstva umelých hviezd. A už sa aj blýska a temne duní.
To už dopadajú bomby...
PREVEZ, PREVEZ, PRIEVOZNÍČKU
mám za vodou, nie frajerečku, ale svoju jednotku a musím sa stoj čo stoj
k nej dostať! Takto si spievajú, alebo aspoň myslia naši chlapci, ktorých povinnosť
volá dávať sa denne v šanc a prekračovať rieku Pád. A keď sa nemusí ísť autom
cez pontónový most, používa sa zasa starého a osvedčeného člnka alebo kompy.
Lebo i navzdor vojne stojí v prútí učupený prievozníkov domček kdesi na brehu rieky
a o kôl priviazaná kníše [sa] loďka. Dáš prievozníkovi päť lír, shodíš do člnka ruksak,
nasadneš a ide sa!
Prievozník je starý skúsený muž, rozpráva Ti zaujímavosti, medziiným i to, že
prevážal už i za prvej svetovej vojny a na iných riekach vojakov.
A tu si myslíš, či náhodou neprevážal aj tvojho otca, ktorý sa skoro pred dvadsiatimi rokmi vo vojenskej rovnošate pohyboval tiež približne po týchto miestach.
					

(Taliansky front, v septembri 1944)

Front a vlasť,(Fronte e patria), Týždenník 2. technickej divízie, roč. 2, 1944, č. 2, s. 3.
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37

Spomienky sochára Fraňa Štefunku na Slovenské národné
povstanie
Moje spomienky na Slovenské národné povstanie

Blížiacu sa druhú svetovú vojnu som prežíval na začiatku roku 1938 v atmosfére
Prahy, keď hitlerovské vojská vpochodovali do Rakúska. V septembri bola všeobecná
mobilizácia a koncom roku som ako poručík a veliteľ čaty odovzdával do dočasnej
opatery susedného štátu šamorínsky okres.
Počas tzv. slovenského štátu som musel rukovať niekoľkokrát. V júni 1944
som šiel „s kufrom“ už jedenásty raz, ale vtedy som nastupoval už ako akýsi dobrovoľník, a to po predchádzajúcej porade a dohode s ilegálnymi pracovníkmi, ktorí mali
za úlohu prípravy pre Slovenské národné povstanie. Stal som sa okresným veliteľom
Vojenskej protileteckej obrany v Martine. Bola to nová zložka armády s hlavným veliteľstvom v Banskej Bystrici a toto veliteľstvo sa neskoršie stalo hlavným veliteľstvom
Slovenského národného povstania.
Vojenská protiletecká obrana sa skladala zo starších záložníkov a jej velitelia
v okresných mestách mali podobné úlohy ako ja. Mal som za úlohu pripraviť v martinskom okrese zásoby benzínu a nafty pre budúce povstalecké jednotky. Robilo sa to
pod rúškom zachrániť zásoby pred bombardovaním. Benzín a naftu sme rozvážali po
okrese, kde sa len dalo. Nebola to malá úloha, lebo vtedajší veľký pluk útočnej vozby
v Martine mal tu veľké zásoby, o ktoré sa uchádzal i Ružomberok a Kremnica. Skupina
dôstojníkov konala na tajné rozkazy zhora a tak sotva kto tušil, na čo sa benzín a nafta
vyvážajú z kasární. O pridelených úlohách sme navzájom nevedeli. Všetko bolo dobre
zorganizované, no bolo treba pracovať obozretne, lebo v lete roku 1944 vo Veľkej
i malej Fatre už bolo veľa partizánov, a preto Nemci a ich prisluhovači striehli na každý
pokus o odboj.
Prvá väčšia partizánska akcia bola 26. augusta v Turanoch a na Vrútkach.
27. augusta prišli partizáni zo Sklabine do Martina, obsadili strečniansky priesmyk
a s veliteľstvom pluku útočnej vozby uzavreli dohodu: pluk sa pridal k partizánom.
Boje v priestoroch Strečna trvali vyše troch týždňov. Na Vrútky a na Martin sa valila
nemecká armáda, ktorá chcela obsadiť Turiec. Jednotky VPO boli zasadené na zdolanie požiarov spôsobených nemeckým letectvom a delostrelectvom.
V noci na 27. augusta zajala v Martine vojenská jednotka vedno s partizánmi
skupinu dôstojníkov a civilov utekajúcich rýchlikom z Bukurešti. Keď po prenocovaní
v kasárňach táto nepriateľská skupina nechcela vydať svoje zbrane, ba ich použila,
vznikla na dvore kasární prestrelka a väčšina nepriateľskej skupiny bola usmrtená.
Bratislavský rozhlas, vysielajúc túto správu, zvalil všetko na mňa. Neskoršie ten istý
rozhlas vysielal zprávu, že ma martinskí študenti obesili. Také isté správy priniesla aj
Slovenská Pravda.
V týždňoch, keď sa toto odohrávalo, mali sme veľa starostí. Bol som členom
revolučného MNV a ONV, velil som rote VPO a staral som sa o mnoho iných vecí,
s tým spojených.
Keď hitlerovské vojská obsadili Vrútky, odolával Martin ešte asi 10 dní, hoci bol
ostreľovaný delostrelectvom. Dňa 20. septembra stiahla sa obrana Martina do úseku
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Horného Turca. Moje jednotky už nestačili tak ďaleko ustúpiť, lebo nám hrozilo obkľúčenie od Nemcov, postupujúcich od (vtedy) Nemeckého Pravna do Turca a nechceli
sme pritom stratiť drahocenný materiál, ktorý sme pre povstanie opatrovali. Ustúpili
sme preto do Veľkej Fatry, kde sme zorganizovali z našej roty, z martinskej Národnej
stráže a z iných roztratených vojakov samostatnú rotu, rátajúcu asi 400 mužov. Rota
mala krycie označenie „Jabloň“ a ja som sa stal zástupcom veliteľa. Vytvorením tejto
mimoriadne veľkej samostatnej roty vznikla pre hitlerovské vojská zábrana priechodu
cez Gader ku Krížnej a k Banskej Bystrici.
	Gaderskú Dolinu sme držali celú od Blatnice až po Krížnu do 28. októbra,
keď sme sa s ustupujúcim vojskom z B. Bystrice rozdelili o naše zásoby potravín.
Z roztratených vojsk sa tu zorganizovali nové menšie partizánske jednotky. Ja som bol
v skupine, ktorá mala postavenie na úseku doliny Skalná. Bolo nás, myslím, 28 chlapcov, väčšina vojaci, niektorí dôstojníci. Chceli sme podchytiť roztratené povstalecké
vojsko, ale nemali sme už dosť potravín. Cez naše územie prechodili v prvých dňoch
po páde B. Bystrice skupiny hladných vojakov a partizánov. V jednej z týchto skupín
som sa stretol aj s maliarom Štefanom Bednárom. Jednu takúto skupinu hladujúcich
zajali Nemci v Gaderi a hnali ju pred sebou smerom na našu pozíciu. Ak naše stráže
nechceli postrieľať týchto zajatých povstalcov, nemohli na Nemcov strieľať ináč,
len ponad zajatých. Po krátkej prestrelke sa Nemcom podarilo preniknúť nad našu
pozíciu a odtiaľ nás začali ostreľovať. Materiálnej presile sme podľahli. Mali sme troch
ranených a troch mŕtvych. Ranený som bol i ja do kolena a medzi mŕtvymi bol i môj
brat Michal, odborný učiteľ, maliar – dekoratér. Po odzbrojení a zneškodnení našich
zbraní nás Nemci hnali do Turca. Zvečerievalo sa a niektorým sa pri pochode podarilo
ujsť. Jedného z utekajúcich, lekára Dr. Goldfahna Nemci zastrelili. Nervózni Nemci
mali veľa starostí a preto ranených ponechali na svoj poľný lazaret. Mošovskí občania
nám dodali liehoviny, ktorými sa personál lazaretu opil, a tak sme si vyplňovali cestovné rozkazy sami. Ja som sa pridelil do martinskej nemocnice, kam ma doviezol na
vojenskej sanitke celkom opitý Nemec. Lekári ma ošetrili a po vyliečení ma pustili na
civilné doliečenie. Moju manželku medzitým držali v domácom väzení ako rukojemnicu, vyšetrovali ju, vyrabovali mi celý dom a odniesli si aj fotografie mojich sochárskych
diel. Keď sa nemecké SD dozvedelo, že ležím ranený v nemocnici, manželku prepustili
a tak mi mohla pomáhať. Jej pričinením som sa dostal do civilnej nemocnice. Ale miestna HG bola inej mienky ako Nemci. Dala ma znovu stíhať prostredníctvom SD a po
vyliečení zo zranenia ma SD odvlieklo 11. januára 1945 do väzenia, najprv v Martine
a potom do Ružomberku. Ostražitosťou mojej manželky ma priatelia mohli ustavične
sledovať a napokon jednému z nich, dr. Janičinovi sa podarilo podplatením dostať ma
z väzenia. Bol najvyšší čas, lebo som už bol určený na odstrelenie. V zápisnici z môjho
vyšetrovania, kde bol môj falšovaný podpis, stálo, že sa priznávam, že som vlastnou
rukou strieľal zajatých dôstojníkov a úradníkov nemeckého konzulátu v Bukurešti. Po
vyjdení z väzenia bol som nemocný. Musel som však zostať v Ružomberku, lebo moja
manželka rozchýrila, že ma odviezli do zajatia do Nemecka. To bola jediná možnosť,
aby ma HG nehľadala. Zostal som preto v Ružomberku a styky s povstalcami som udržoval iba prostredníctvom svojej manželky. V dňoch, keď Nemci robili raziu, sedával
som v predsieni na obecnom dome, ako čakajúca stránka. Notár a richtár už vedeli,
načo som tam a zavše ma vtiahli i do kancelárie, aby som v predsieni nebol nápadný.
	Ľudia, čo ma ukrývali, bývali na prízemí domu, kde na poschodí nemecké
vojsko malo ubikácie. To bola najbezpečnejšia skrýša. Do Martina som sa presťahoval
za veľmi odvážnych okolností v noci, keď veliteľstvo HG „evakuovalo“ a tu som vyčkal
oslobodenecké vojská. Od východu prišla československá brigáda a hneď po nich
sovietske delostrelectvo. Bolo to ráno 11. apríla 1945.
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	Ešte v ten istý deň som sa zapojil do práce v technickej kancelárii MNV v Martine. Vo svojom ateliéri som našiel na stole rozkreslený návrh na náhrobný pomník
Vladimíra Roya i s ceruzkou a gumou tak, ako som ho zanechal v augustových dňoch
pred vypuknutím povstania...
							

FRAŇO

Š T E F U N K O

ŠTEFUNKO, F.: Moje spomienky na Slovenské národné povstanie. In: Výtvarný život,
roč. 4, 1959, č. 5, s. 168.
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ABSTRACT
Inter Arma... Writers and Artists in the Slovak
Military History of 1848-1948

The subject of author‘s interest, which is materialised in this publication,
encompasses the stories of selected writers and artists in the military history of
Slovakia in 1848-1948. Their exploration in form of personal stories contributes
to deeper knowledge of the interaction between the army or military conflicts
and art (literary fiction and fine arts). In spite of being a rather interesting
phenomenon in general, which is being dedicated relevant attention abroad,
only partial studies or some personal stories were processed as yet in the Slovak
historiography. From the perspective of literary historians and art historians,
the service in army or participation in military conflicts is interpreted as a blank
spot, which is why the military historiography should shed some light on it.
However, it should be noted in this context that the personalia on display here
represent only a fragment of the stories of the artists (writers and creative
artists), whose lives were impacted by the vectors of the army and war.
In the monitored period, the writers and creative artists, if subject to conscription, served in the Austrian or Austrian-Hungarian Army, in the Czechoslovak
foreign army (Czechoslovak legions), Czechoslovak Army, Slovak Army, 1st
Czechoslovak Army in Slovakia or in the partisan units and after the end of
World War 2 in the Czechoslovak Army again. At the same time, even if they
were not members of any of the aforementioned armed forces, they were surely
affected by the military events directly or indirectly.
It was not easy to represent individual stories of the artists in relation to the said
acting forces even in the cases when their military service was administratively
recorded in the form of personal files (record sheets) or qualification files. In
this respect, the author came to the knowledge that the most interesting pieces
of information were usually recorded as well as acquired outside the documents
of this nature. The most dramatic fates “set up” for individual artists by war,
almost always took place outside their individual will, being sucked into its
“gullet” without any options.
The pertracted relationship had many forms and nuances. The same applies to
the nature of the implemented works of literature and fine art. Needless to say,
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there were noticeable differences for example between the artworks intended for
use by the contemporary propaganda and the works implemented by the artist
without such perspective.
Several depicted Slovak writers and creative artists were accompanied by war
since they were born or since their early childhood. They were either born as
the “posthumous children” of their fathers fallen in the World War 1 or lost their
fathers very early on in a similar way.
The very participation in the combat operations or action at the rear of the front
had invoked contemplations in some artists on the meaning, value and purpose
of human life, the values, god, death and other complex existential questions.
Even if it is documented in archives that several artists were yearning for the
combat experience that would shift their emotional perception, by doing so they
were undertaking a relatively high risk of injury or even death. Moreover, the
long-term service under the field conditions, without the advantages and safety
of a familiar background of the town, countryside or society, was undermining
the artists’ health. This process was taking place regardless of whether they
were volunteering to go to the front or were intensely resisting being detached.
Internal processing of a striking war experience also had several levels and its
translation into an artwork often only took place with several years of hindsight.
The optimal solution was, when the demobilised artists were able to return to
their previous work, to continue working and to substantiate their experiences.
In the Austrian-Hungarian Army, during World War 1, the selected artists were
organised in the War Press Headquarters (Kriegspressequartier). This included
several artists with relation to the territory of today‘s Slovakia. In spite of the
personal – “tabular” limits and other issues hitting this one as well as other
similar units of other armies fighting in the “Great War,” this way of patronage
over the artists in the army has basically proven practical. What is more, as
regards the “milking” of the creativity of these artists in the form of propaganda,
this model has turned out to be so efficient that it was also applied in the wars
of the upcoming decades.
Artistic depiction of the army and war conflicts from the position of central
military authorities was also needed after the World War 1, in the constituted
Czechoslovak Republic. Even in 1938, critical words were expressed regarding
the poor presence of the soldier presentation in the top works of the literary and
fine arts of the Czechoslovak Republic.
The only exclusively Slovak military unit that would associate artists operating
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for the army needs in the century concerned was the Army Art Department.
This Department existed from 1943 to 1944, as a follow-up to the work of the
Cultural and Press or Cultural and Propagation Department of the Ministry of
National Defense in Bratislava.
On 29 August 1944, the Slovak National Uprising broke out. It was actively
attended by several writers and creative artists. After World War 2, in 1945 and
in full scale after 1948, this decisive event of the modern Slovak history became
one of the key topics of the Slovak fiction and fine art.
The published personalia are sorted chronologically according to the events
of military nature, completed with additional shorter information enclosed as
footnotes.
The Slovak military and political efforts in the 1848-1849 revolution is interpreted through the activities of the writer Ján Francisci and painter Peter Bohúň.
Participation in the military occupation of Bosnia and Herzegoviina in 1878,
or later, the military service in the Austrian-Hungarian army in this restless
region is depicted through the military stories of the writer Svetozár Hurban
(Vajanský) and painter Jozef Hanula.
World War 1 is visualised by several authors. The painter Ladislaus Mednyánszky, in spite of his great age (born 1852), became a member of the War Press
Headquarters in 1914 (Kriegspressequartier). The excellent architect Dušan
Jurkovič, in 1915-1916, implemented some Austrian-Hungarian cemeteries in
Galicia. Two painters from Liptov, in particular Peter Kern and Zoltán Palugyay, served in the Austrian-Hungarian army during the same period, with the
former also providing artistic services for the army. Special place is taken by the
writers and officers from the Czechoslovak Legions in Russia, Janko Jesenský
and Jozef Gregor-Tajovský.
Service in the Czechoslovak Army in the inter-war period affected significantly
the writers Fraňo Kráľ and Gejza Vámoš. In the case case of Fraňo Kráľa, his
serious health issues caused his early release from the army but at the same time
inspired his writing. Gejza Vámoš recast his military experience into his best
known work – the story of Rider‘s Legend (Jazdecká legenda).
The period of two world wars has been reflected significantly in the life and
work of the writer Ján Botto (Ivan Krasko) and sculptors Vojtech Ihriský
and Ladislav Majerský.
The trio of writers – Rudolf Jašík, Alfonz Dilong and Štefan Žáry – were serving
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in the Slovak Army during World War 2. Their individual experiences appear
in several poetry, fiction, publicist and memoir works published during the war
or later.
In the same period, a group of other five artists worked for the needs of the
Ministry of National Defense in Bratislava (Slovak military propaganda and in
the aforementioned Army Art Department). These included the sculptors Valér
Vavro and Ladislav Pollák; painters Ľudovít Ilečko and Anton Djuračka; writer
Rudolf Fabry.
The last pair of pertracted artists is connected with the anti-fascist resistance
and Slovak National Uprising. The painter Viliam Chmel implemented several
promotional works for the needs of the 1st Czechoslovak Army in Slovakia and
spent the winter of 1944-45 as a member of the Partisan unit. The writer Leopold
Friedmann (Lahola) also participated actively the Slovak National Uprising and
Partisan battles. At the end of World War 2, he served as the officer of the 1st
Czechoslovak Army Corps.
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA
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Peter Bohúň: Ján Francisci ako kapitán slovenských dobrovoľníkov.
Olej na plátne. (Zo zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave, O 5301)
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Peter Bohúň: Portrét Janka Kučeru. Olej na plátne, 1852 – 1853.
(Zo zbierky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši,
O 1188)
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Dominik Skutecký: Idyla v banskobystrickom parku. Olej na plátne, 1902.
(Zo zbierky Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, O 37)
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Elemér Halász-Hradil: Po prechode frontu. Olej na lepenke, 1916.
(Zo zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave, O 1432)
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Ladislaus Mednyánszky: Vojaci vo vlaku. Olej na plátne.
(Zo zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave, O 4940)
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Peter Július Kern: Autoportrét. Olej na plátne, 1917.
(Zo zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave, O 3903)
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Ján Želibský: Lúčenie. Olej na lepenke, 1941.
(Zo zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave, O 974)
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Anton Djuračka: Patrica. Akvarel, 1944.
(Zo zbierky Martina Djuračku)
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Viliam Chmel: Partizáni v dedine. Olej na plátne.
(Zo zbierky Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, O 760)
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Ferdinand Hložník: Odpočinok. Olej na plátne, 1954.
(Zo zbierky Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, O 1531)
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ZOZNAM VYBRANÝCH SKRATIEK
ak., akad. – akademický
arm. – armádny
asp., ašp. – ašpirant
aut. – automobilové vojsko
bat. – batéria
brig. – brigáda
brig. gen. – brigádny generál
c. k., c.-k. – cisársko-kráľovský
CPO – Civilná protiletecká ochrana
ct. – ctený
č., čís. – číslo
čat. – čatár
č. j. – číslo jednací (česky)
čl. – článok
čs. – československý
del., delostrel. – delostrelectvo, delostrelecký
des. – desiatnik
div. – divízia
domobr. – domobranecký
dôst. – dôstojník
duch. – duchovenstvo
ed. – editor
gen. – generál
gšt. – generálny štáb, generálneho štábu (pri hodnostiach)
hor., hors. – horský
HŠ – Hlavní štáb (česky)
jazd. – jazdectvo
jed. – jednotka
just. – justícia
kult. – kultúrny
konc. – konceptná správa
Ks – Koruna slovenská
KS – Komunistická strana
mjr. – major
MNO – Ministerstvo národnej obrany
mot. – motorizovaný
MS – Matica slovenská
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náhr. prap. – náhradní prapor (česky)
npor. – nadporučík
NDH – Nezavisna Država Hrvatska (chorvátsky)
p. – pán
pech. – pechota
peš. – peší
pěš. – pěší (česky)
pl. – pluk
plk. – plukovník
por. – poručík
pos. vel. – posádkové velitelství (česky)
ppl., p.pl. – peší pluk
pplk. – podplukovník
prop., propag. – propagačný
PS, PZ – pracovný zbor
r. – rok
roč. – ročník
rtk. – rotník
rtm. – rotmajster
slob. – slobodník
slov. – slovenský
stot. – stotník
strel. – strelník
střel. pl. – střelecký pluk (česky)
SNP – Slovenské národné povstanie
SPS – Slovenská pracovná služba
SV – stanovište veliteľa
tech. – technický
voj. – vojak, vojenský
VPV – Veliteľstvo pozemného vojska
VS – Vojenská správa
VSB – Vojenská správa budov
VSD – Vojenský stavebný dozor
vz. – vzor
zál. – záloha
Z – Zbrojnica
Zb. – zbierka zákonov
ZC – záverečné cvičenia
SSSR, ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík
ZVV – Zemské vojenské velitelství (česky)
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