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Motto:  

Stretol som stovky a stovky ľudí najrozličnejších národností a spoločenských skupín, 

vypočul som stovky a stovky ľudských osudov, bol som svedkom pomalého, zveri nedôstojného 

umierania naozaj cenných ľudí – tí, čo ostali nažive v ohavnom prostredí, neznamenali nič, 

len číslo, človečenstva zbavené číslo. Bez súdu a dôkazov zomierali milióny, obete 

najhroznejšieho násilia a teroru.  

      Štefan Mačo, Sliač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. kapitola 

 

Na začiatku bol teror 

 

Ak chceme hľadať odpovede na otázky, prečo sa sovietsky civilizačný prepad tak 

bolestne dotkol občanov bývalého Československa, musíme si na stôl položiť mapu, 

s vyobrazením sveta od Vladivostoku po Lisabon. Prirodzene, samotná mapa nám nepostačí. 

Naporúdzi je množstvo prameňov – archívnych, knižných, beletristických, filmových, 

osobných výpovedí, denníkov, zápiskov, záznamov, pomocou ktorých našu mapu možno 

zaplniť ozajstnými ľuďmi a ich osudmi, ďalej politikmi a ich prívržencami najpestrejšieho 

razenia: od slušných a oddaných vzdelancov cez úprimných naivcov, karieristov, chamtivcov, 

zlodejov až po ozajstných zločincov. Pre potreby našej mapy možno dokonca vzkriesiť 

mŕtvych, starých a nevládnych omladiť, zakúriť v kotloch parných lokomotív, oprášiť staré 

noviny a oživiť propagandu vtedajších čias. Naša literárna mapa ožije len na chvíľu a ozajstný 

život ani mladosť nikomu nevráti. Môže nám však pomôcť pri rekonštrukcii jednej nepatrnej 

súčiastky kolosálneho zločinu zvaného komunizmus.  

Komunistický režim schovaný za ideu sociálnej rovnosti vznikol za účasti 

bezprecedentného násilia a tento atribút ho sprevádzal až do jeho zániku. Násilie bez hraníc 

prilákalo k moci najmä spodinu a zločincov, veď zločinecký naturel sa veľmi bystro obracia 

v každom prostredí a vyhľadáva jeho slabiny na posilnenie svojho vplyvu a moci. Cársky 

režim v Rusku v roku 1917 bol na lopatkách preto revolučné dianie mohlo explodovať a šíriť 

sa rýchlosťou požiaru. Zločinci, ktorí sa v sedemnástom roku uchopili moci vedeli, že udržať 

ju dokážu len prostriedkami blízkymi vlastnému naturelu – brutalitou a násilím. O tom je 

svedectvo autora reportážnej eseje Rusko počas revolúcie1.  

 „V ničom sa nejavia tak katastrofálne účinky boľševického panstva ako v úplnom 

rozklade verejného poriadku... všade panuje anarchia, ktorú využíva luza. Lupiči na saniach a 

automobiloch prepadávajú občanov i povozy v najživších štvrtiach, lúpia svoje obete o šaty 

pod vyhrážkami smrti a polonahé ich nechávajú na snehu. Obyvateľstvo Petrohradu už 

privyklo streľbe na ulici, z jednotlivých výstrelov si nikto nič nerobí. Drancovanie vinární a 

obchodov pod rúškom likvidácie alkoholu sa deje na príkaz vlády za asistencie Červenej 

armády. Opitá zberba potom končí slávnosť streľbou do ľudí. V Sevastopoli sa odohrali 

strašné scény, keď boľševickí námorníci usporiadali pogrom proti svojím dôstojníkom. Pri 

vyvlastňovaní bolo mnoho majiteľov veľkostatkov spolu so ženami a deťmi upálených vo 

svojich domoch. Vláda síce formálne zrušila trest smrti, ale nečinne sa prizerá na 

prenasledovanie buržoázie a oponentov revolúcie. Dedičské právo je zrušené, dedičský podiel 

prechádza do národného majetku. Boľševické súdnictvo nemá s právom nič spoločné. 

                                                 
1) Rusko za revoluce, poměry za panství bolševiků, Steyererműhl 1918, 
(v češtine, autor textu sa neuvádza, ale ide pravdepodobne o člena 
zahraničnej delegácie, ktorá navštívila Rusko v období tesne po revolúcii.) 



Namiesto riadnych súdov boli zriadené revolučné tribunály, ktoré vynášajú rozsudok bez 

akéhokoľvek zákonného podkladu, sudcovia bez výberu súdia podľa svojej vôle a nálady. 

V súdnych sieňach sa odohrávajú scény, keď diváci sa snažia protestovať proti obvineným 

alebo proti súdom. Luza, ktorá nesúhlasí s miernymi rozsudkami, mení ich na vlastnú päsť a 

popravuje obete najhrubším lynčom...“ 

Členovia „talianskeho socialistického posolstva v Rusku“ Nofri a Pozzani pomerne 

obšírne opísali stav ruskej spoločnosti tesne po revolúcii a vyslovili myšlienku, že Rusko nie 

je socialistické, naopak, je socializmu nesmierne vzdialené. Ostro kritizujú všeobecné násilie, 

dokonca cítiť obavy o ďalšie civilizačné napredovanie Ruska. „V kŕčoch a bolestiach, o hlade 

a v biede slabí podľahli, no a úskoční a bezcitní sa vyšvihli nad masy a vytvorili si pozície 

panstva a výsad. Preto Rusko skôr než začne diktovať svoje zákony a vnucovať svoje dogmy, 

malo by sa učiť na skúsenostiach iných národov, ktoré ich predbehli v občianskom vývoji 

socializmu“, napísali na záver svojho skúmania porevolučného Ruska2. K podobným 

záverom sa dopracoval aj anglický socialista Bertrand Russell, ktorý v Rusku pobudol v máji 

a júni v roku 1920. Navštívil Kameneva, Lenina, ale aj dediny v Povolží, diskutoval 

s menševikmi, esermi, aj so zvyškami ľavice. „V hospodárskej oblasti bol kolobeh mestá-

vidiek  takmer zničený, zásobovanie miest viazlo, roľníci boli nešťastní a nepriateľsky 

naladení, robotníci pasívni... Za zástavou sovietov videl diktatúru strany: tým, že sa ľudová 

revolúcia stiahla, nechala za sebou neobmedzenú moc aparátu. Dodal, že boľševizmus 

oslavujú viac v zahraničí ako doma...“3 

  

 Nemecký socialista Wally Zepler o Leninovi napísal, že „v jeho duši bola neúcta 

k ľudskému životu, mal názory na ľudstvo ako na mŕtvy mechanizmus. Prevrátil národ na 

objekt svojich pokusov. Bezmyšlienkovité systematické zabíjanie ľudí a celých 

spoločenských skupín, všetko sa dialo so súhlasom a na príkaz Lenina“4. 

Ďalší, kto správne pomenoval Leninov režim, bol ruský filozof Nikolaj Berďajev. 

V roku 1928 v exile napísal, že sovietske spoločenstvo nie je nijakou diktatúrou proletariátu, 

ale diktatúrou novej triedy nad proletariátom. Z hľadiska dnešného poznania by sa dalo 

spresniť, že išlo o diktatúru – nad všetkými, dokonca aj nad vlastnými vykonávateľmi moci.  

Z porovnania fašizmu a komunizmu vyšlo francúzskemu historikovi F. Furetovi 

nasledové konštatovanie: „...oba režimy prejavili takmer naraz dve črty, ktoré ich vyčlenili na 

okraj civilizovaného sveta: vládu jedinej strany nad štátom a absolútnu vládu jediného muža 

nad spomínanou stranou. Politické systémy bez pevných zákonov, kde nič nikoho nechráni 

a kde politická polícia môže zatknúť a odstrániť absolútne kohokoľvek, s výnimkou jedného, 

jediného. Tento univerzálny teror bol dlho jedným z pilierov sovietskeho režimu...“ 

                                                 
2) Nofri, G., Pozzani, F: Rusko, jaké je ve skutečnosti, s 184, Miláno 1921, 
Praha bez vročenia. 
3) F. Furet, Minulosť jednej ilúzie, Esej i idei komunizmu v 20. storočí 

4) Kiselev–Gromov, N. I.: Lageri smerti v SSSR, s. 192. 
 



 

Poznamenajme, že izolácia politických oponentov, ale aj kriminálnych živlov 

v nehostinných končinách krajiny nie je sovietskym vynálezom. Tradícia vyhnanstva má 

v Rusku dlhú tradíciu. O ruskom cárskom väzení na Sibíri napísal vynikajúcu knihu F. 

M. Dostojevský, Zápisky z mŕtveho domu. Pri jej dnešnom čítaní zisťujeme, že ide 

o prvé publicistické dielo z vyhnaneckých táborov, hoci sa ho autor snaží preklenúť do 

románovej spomienky tretej osoby. Čo však Dostojevský nemohol zažiť, ba ani len tušiť, 

bola komunistická realita v jeho „mieste určenia“, v Omsku o sto rokov neskôr. Z toho 

istého Omska, z tej istej väznice podáva obšírnu správu Alexander Solženicyn, ale aj 

občan Československa, Rusín Ivan Kováč. Obe knihy, Dostojevského i  Solženicynova 

spôsobili rozruch. Niekdajšie neľahké cárske vyhnanstvo premenili boľševici na peklo 

o akom sa veľkému spisovateľovi nemohlo ani len snívať. Apropo – podľa rozprávania 

Ivana Kováča väzni prechádzajúci okolo cely F. M. Dostojevského na znak úcty 

spisovateľovi dôstojne skladali čapicu... 

 

Zrod GULAGu 

 

 „Masy, neschopné pochopiť novú spoločnosť chápali revolúciu najmä ako triednu 

krvnú pomstu, nie ako prostriedok  na také zmeny, ktorých duch by mal vzniknúť 

z civilizácie,  pretože do týchto más civilizácia doposiaľ neprenikla,“ napísali talianski 

pozorovatelia o porevolučnom Rusku. Ich kniha je nielen opisom udalostí revolúcie, ale aj 

neradostnou predpoveďou ďalšieho vývoja v Rusku, ktorá sa žiaľ, naplnila.  

Kontúry budúcej bezprecedentnej tyranie načrtol vodca revolúcie Lenin pri zavádzaní 

teórie a praxe v koncentrovanej idey, „kto nejde s nami, ide proti nám“. Obludný revolučný 

slogan razom vytvoril priestor pre hľadanie všadeprítomného nepriateľa. Je jasné, že po 

vybudovaní mocenskej štruktúry sa toto heslo môže napĺňať len tak, že celá štruktúra ide za 

vodcom bez ohľadu na správnosť jeho pokynov a rozhodnutí. Systém uvažovania v podobe 

„buď-alebo“, „my a oni“ sa po upevnení celkom prirodzene premieňa na ničivú totalitu. 

V závislosti na stupni teroru sa v mocenskej štruktúre napokon etablujú len najbrutálnejší 

vodcovia a na druhej strane ostane vytesnený ustráchaný ľud. Systém, „kto nejde s nami, ide 

proti nám“ oživil a naplnil Lenin predovšetkým bezohľadným násilím. Sústredil všetku 

energiu dlhodobej nespokojnosti obyvateľov a nasmeroval ju na uchopenie a udržanie moci.  

Výbuch revolučného násilia prostých občanov, vojakov, roľníkov využil Lenin na 

šírenie revolúcie po celom Rusku.  Na jeho popud vznikali hneď po uchopení moci prvé 

koncentračné tábory. Stanovil obraz „nepriateľa ľudu a revolúcie“ a pomenoval nepriateľské 

skupiny. Nepriateľom revolúcie bol prakticky každý – ruská šľachta, cárski dôstojníci, 

polícia, podnikatelia, obchodníci, úradníci, vzdelanci každého druhu, úspešnejší roľníci 

označení ako kulaci. K nim rýchlo pribudli nespokojní s revolučným chaosom a terorom, 



označení ako kontrarevolucionári, prípadne špióni, alebo jednoducho ako nepriatelia ľudu, 

ktorým mohol byť každý na koho revolučná moc ukázala.  

Autoritatívny režim sa dokáže etablovať cez pomerne jednoduchú schému, v dejinách 

mnohonásobne osvedčenú a využívanú: v prvom rade je potrebné osloviť skupinu 

a presvedčiť ju, že jej kvality sú výnimočné, prípadne že z nejakých historických príčin sú im 

rôzne výnimočnosti prisúdené. A zároveň vzbudzovať v nej dojem, že oni, títo pravoverní sú 

naozaj alebo domnelo ohrozovaní (tu robotnícka trieda a roľníci). Pre vytvorenie žiadaného 

napätia je nevyhnutné vytvoriť aj obraz nepriateľa s vrodenou nenávisťou voči skupine 

pravoverných, ktorý nepraje jej výnimočnosti, ohrozuje ju, (tu cársky režim a všetci, ktorí nie 

sú zajedno s boľševikmi). Potom nasleduje intenzívne masírovanie pravoverných 

a vyvolávanie nenávisti voči domnelým neprajníkom. Keď sa stratia všetky zábrany voči 

„nepriateľom“, vtedy je možné vrhnúť sa na neho a s pocitom oprávneného a spravodlivého 

násilia likvidovať druhú stranu a zachraňovať seba a svet pred skazou...  

Tento nezložitý algoritmus na ceste k totalitnej moci oživil Lenin so svojim najbližším 

boľševickým okolím. Vyburcoval vzbúrencov k maximálnemu násiliu a postupne uplatňoval 

moc boľševikov pomocou bezprecedentného teroru. Obraz „nepriateľa ľudu“ pripravili 

dôsledne a vyfarbili ho do tej miery, že páchanie násilia na bezbranných občanoch po dlhé 

roky nepripadalo revolucionárom nijako zvláštne.  

V prvých mesiacoch revolúcie, keď sa začala prejavovať nespokojnosť obyvateľstva 

s chaosom v krajine, moskovská vláda zaradila do ústavy povestný § 25. Na jeho základe 

ktorákoľvek skupina obyvateľstva mohla byť zbavená všetkých politických práv - ak jej 

činnosť uznajú orgány revolúcie za škodlivú. Bezradnosť revolucionárov a ich neschopnosť 

riešiť skutočné problémy krajiny dostali dobrý základ na zostrovanie represií a  hľadanie 

vinníkov za rozvrat v krajine. 

V Dekréte o súde zo dňa  24. 11. 1917 sa stanovuje zriaďovanie revolučných tribunálov 

na boj proti kontrarevolučným živlom, sabotérom, kulakom, škodcom a „prípadom iného 

zneužitia zo strany obchodníkov, priemyselníkov, úradníkov a iných osôb“. Tribunály mohli 

ukladať, pokuty, sankcie, tresty väzenia, konfiškáciu majetku, nútené práce. Mali vlastné 

vyšetrovacie komisie a  prakticky neobmedzené kompetencie. Ale už o mesiac boľševici 

pritvrdili a v decembri vydali ďalší dekrét s represívnym poslaním a širšou právomocou – bol 

to Dekrét o vzniku Všeruskej Mimoriadnej komisii (VČK) pre boj s kontrarevolucionármi 

a sabotérmi, povestnej Čeky. Pár týždňov po vzniku Čeky, už jej príslušníkom pribudlo právo 

na mieste zastreliť „nepriateľských agentov, špekulantov, lupičov, kontrarevolučných 

agitátorov a špiónov“. VČK predstavovala jednoliaty represívny aparát, ktorý vykonával 

všetky úkonu pri potieraní nepriateľov – zaistenie, súd, internovanie alebo popravy... 

Represívny základ diktatúry bol tak na dlhé desaťročia položený.  

Nasledujúci dekrét s názvom Socialistická vlasť v nebezpečenstve z 21. 2. 1918 pridal 

právo na mieste zastreliť každého podozrivého zo „špekulantstva, špionáže, kontrarevolučnej 

propagandy, darebáctva...“  Takto sa revolučný teror postupne premenil na štátny teror 

v praxi. Zvyšky zábran pri uplatňovaní teroru padli 5. 9. 1918 keď sa sovietska moc celkom 



otvorene prihlásila k teroru ako k politickému nástroju a to v Dekréte o červenom terore. Toto 

vládne nariadenie dalo právomoci VČK na zriaďovanie koncentračných táborov pre „kulakov, 

kňazov, bielogvardejcov“, a ďalšie nariadenie onedlho umožnilo aby takýto tábor bol 

zriadený v každom oblastnom meste. Represálie pokračovali ďalej a rozšírili sa na šľachtu, 

podnikateľov, cárskych úradníkov, dôstojníkov a na všetkých, ktorí sa nemienili podriadiť 

novej ideológii. Krvavé preberanie moci boľševikmi nadobudlo rozmery pohromy.  

VČK, zjednodušene Čeka, bola skutočným politickým nástrojom moci, bezpečnostným 

orgánom pod priamym vedením a kontrolou komunistickej strany. V revolučných dňoch 

plnila všetky úlohy boľševického vedenia tak, aby jej represie proti „kontrarevolúcii“ boli 

okamžité, rozhodné, tvrdé a neodkladné. Funkciu politickej polície charakterizoval sám 

Lenin: „Nepátra po dôkazoch, ani po svedkoch. Nepriateľov nevyšetruje, ani nesúdi. 

Zneškodňuje ich.“ 

O sovietskej Čeke zahraniční pozorovatelia uviedli, že najmä v provinciách mali jej 

komisári neobmedzenú moc. Ich brutalita zašla tak ďaleko, že dokonca aj Lenin musel uznať 

a pranierovať niektoré zločiny čekistov, ktorých brutálne spôsoby označili talianski 

pozorovatelia za stredoveké. Stalo sa, že samotná boľševická vláda musela zakročiť a dať 

zastreliť niekoľko čekistov, ktorí sa dopustili surových zločinov. Čeka tak či tak zostávala 

štátom v štáte, „...pôsobila mimo občianske zákony, bez zásad, bola represívnou mocou, ktorá 

konala  podľa ľubovôle. Nadnesene si hovorila revolučná moc, pritom terorizovala 

obyvateľstvo všetkých krajov habaním úrody a potravín, hromadným zatýkaním, 

bezodkladným strieľaním bez akéhokoľvek súdu. Ich brutalita a svojvôľa zašla tak ďaleko, že 

samotní starí komunisti sa na jednej schôdzi v Moskve uzniesli na jej zrušení.“  

Prirodzene, k zrušeniu represívneho orgánu nemohlo dôjsť, naopak, aj pôvodní ruskí 

revolucionári sa neskôr stali obeťami režimu, ktorému sami vdýchli život, viedli ho za ruku a 

pomáhali mu na nohy. Talianski socialisti o pôsobení Čeky uviedli: „Z polovice sú tajnou 

spoločnosťou, z polovice organizáciou politickej moci. Pôsobí ťaživo na celý verejný 

a súkromný život, nemajúc vlastný názor, sú slepým nástrojom boľševizmu. Pri vzburách 

roľníkov a v dobe teroru sa preukázalo, že Čeka je neobmedzená vo svojej moci, stojí nad 

všetkými orgánmi, ba aj nad mocou samotného Lenina, ktorý je síce jej vládcom, ale aj 

otrokom.“ 

Represívny aparát boľševikov pozostával aj z vojska etablovaného hneď v prvých 

revolučných dňoch s príznačným názvom Červené gardy. Nová armáda revolucionárov 

nemala priveľa vzorov na budovanie novej robotnícko-roľníckej armády, preto sa celkom 

prirodzene vrátila k pôvodným cárskym zvyklostiam. Gofri a Pozzani uvádzajú, že miesto 

starých spôsobov stredovekej a zvieracej disciplíny boľševici zaviedli do armády nové, 

zdanlivo demokratické pravidlá, ale v skutočnosti predchnuté vojenským terorizmom. 

„Vojsku sú poskytnuté zvláštne výhody, ktoré z Červenej gardy urobili zvláštnu vojenskú 

kastu, aká neexistuje nikde na svete. Dostávajú zadarmo stravu, oblečenie a všetky potreby 

bežného života.  Tieto výhody sa rozširujú na všetkých členov rodiny, rodičov, manželku, 

príbuzných, dokonca aj na milenky, ktoré majú vyživovací prídavok a  bezplatný byt, odev, 

bielizeň, prirodzene aj zábavu,  zvláštne vstupné v divadle a v prípade vojakovej smrti tieto 



výhody ostávajú aj pozostalým. Červená garda, vojenská sila stmelená tvrdou disciplínou 

a výsadami tvorí hlavnú oporu boľševickej vlády.“  

Represívne orgány boľševikov sa utvrdzovali vo svojej moci a medzitým prechádzali 

mnohými organizačnými zmenami, ale aj intenzitou násilia voči „nepriateľom ľudu“ a 

„kontrarevolucionárom“. 

V roku 1922 bola Všeruská mimoriadna komisia VČK zrušená, jej miesto zaujala GPU  

-  Štátna politická správa. Táto politická zložka na ochranu štátu a jeho ideológie postupne 

získavala aj represívne právomoci. Po krátkom čase už v GPU rozhodovali o vyhnanstve 

„nepriateľov ľudu“ a opäť aj o treste smrti. GPU mala právo mimosúdnych konaní vrátane 

zastrelenia nepriateľských osôb. V roku 1923 GPU premenovali na Jednotnú hlavnú politickú 

správu OGPU s ďalšími nadobudnutými represívnymi opatreniami aj proti politickým 

protivníkom (členom predrevolučných politických strán) bielogvardejcom a pod. Takže ju 

možno považovať za zložku proti „vnútornému nepriateľovi“, teda inak zmýšľajúcim 

občanom, ktorých si totalitný režim vytváral, pripisoval im domnelé nepriateľské postoje a 

činy a zároveň vytváral dôvody na ich prenasledovanie. Bez takejto organizácie sa nezaobíde 

žiadna totalitná moc, pretože pre ňu je „vnútorný nepriateľ“ každý podozrivý čo 

len náznakom nesúhlasu či sprotivenia, alebo iného spôsobu myslenia. OGPU ako verná 

nástupkyňa krvavej Čeky bola až do roku 1934 obávanou zložkou aparátu, veď práve 

príslušníci tejto služby stáli za masívnymi represáliami proti občanom vlastnej krajiny.  

V súvislosti s mnohými organizačnými zmenami stojí za zmienku aj zmena termínu 

koncentračný tábor na názov “tábor pracovnej prevýchovy”. Táto zmena posúvajúca 

sovietsky koncentrák do polohy „prevýchovného zariadenia“ bola schválená Politbyrom 

komunistickej  strany ZSSR 27. júla 1929 ako oficiálny názov koncentračných táborov. Bolo 

to obdobie stíšeného revolučného a porevolučného besnenia, keď teror a vraždenie v táboroch 

utíchli. Neznamená to však že stratili svoj význam. Naopak. Tábory vznikali naďalej po 

celom území ZSSR a ich úloha internovať „nepriateľov ľudu“ a režimu sa rozšírila o otrockú 

prácu internovaných. Od roku 1930 tieto tábory už spravuje Hlavná správa táborov so známou 

skratkou GULAG, (Glavnoje upravlenije lagerej). Hoci ide o skratku táborovej správy a nie 

o tábory ako také, neskôr, keď sa pravda o táboroch prevalila za hranice Sovietskeho zväzu, 

termín GULAG sa v zahraničí ujal ako názov pre miesto (tábor, láger, zóna) kde internovaní 

väzni trávili dni neslobody. 

Na základe myšlienky pôvodných táborov pre „nepriateľov sovietskej moci“ Všeruská 

mimoriadna komisia (VČK) zriadila v roku 1923 Tábor zvláštneho určenia na Soloveckých 

ostrovoch. Solovecké ostrovy v Bielom mori sú nehostinným krajom a zároveň miestom 

starého pravoslávneho kláštora. Otec myšlienky zriadiť na ostrovoch krutý likvidačný tábor 

pre „buržujov, kulakov, kontrarevolucionárov“ bol komisár pre vnútorné záležitosti Felix 

Dzeržinskij. Leninovu teóriu o potrebe teroru na obranu revolúcie prijal s mimoriadnym 

zmyslom plniť svoje povinnosti oveľa razantnejšie ako sa očakáva. Svoj tábor zriadil na 

ostrovoch a pokúsil sa naplniť atribúty pekla už na zemi. Autori, ktorí zažili tábor na 

Solovkách, či dokonca z neho úspešne ušli na Západ, neskôr napísali o strašných pomeroch. 

Neuveriteľné krutostí síce na Západe zarezonovali, ale z rôznych dôvodov sa im 



v civilizovanom svete nedostalo primeranej spoločenskej odozvy. Bývalý dozorca na 

Solovkách a dezertér Kyselev-Gromov v knihe Lagery smerti píše o vystatovačnej pýche 

Dzeržinského na svoje solovecké dielo. Medzi múrmi kláštora kde mnísi po stáročia rozjímali 

o božích pravdách sa jeho žiaci, čekisti, učili „ničiť nepriateľa“ v záujme nových, 

komunistických právd. Uväznení „kontrarevolucionári“ boli na Soloveckých ostrovoch 

vystavení neľudskému zaobchádzaniu, mučeniu, vraždeniu bez ohľadu či išlo o ženy alebo 

mužov, mladých alebo starcov, vysokoškolských vzdelancov alebo roľníkov. Solovecké 

ostrovy sa na dlhé roky stali symbolom hrôzy pre každého občana v styku s represívnou 

mocou. Podľa leninských revolučných kritérií ich zaradili do kategórie nehodných života, 

boľševickým žargónom ich nazývali s bohorovným cynizmom: bývalí ľudia.  

Samotné použitie kláštora na obrovskú mučiareň a popravisko malo svoj cielený zámer. 

Ideológovia s V. I. Leninom na čele týmto krokom chceli potupiť a pošliapať svojho 

najväčšieho nepriateľa – pravoslávnu cirkev. Stáročnú cirkev a jej hodnoty potrebovali zmiesť 

nielen z povrchu zeme, ale zničiť v hlavách miliónov veriacich. Lenin so svojimi najbližšími 

usúdili, že spôsob ako postupovať v ničení týchto hodnôt je najefektívnejší práve ten 

solovecký – vstúpiť do stáročného chrámu s revolučnou nohou a novým krvavým božstvom. 

Medzi prvými nepriateľmi bola v tomto smere celkom prirodzene pravoslávna cirkev. 

Preto boľševické väzenie pre šľachtu, cirkevných hodnostárov, kulakov... bolo pyšným 

preukázaním víťazov revolúcie na to že nie cirkev a Boh, ale komunistická moc a jej 

ideologický svet na čele s Leninom sú veční... A v pýche víťazov rozosievali podobné tábory 

po širokých a nehostinných končinách celého Ruska. 

Ďalšie organizačné zmeny v represívnych zložkách nastali v roku 1934, keď OGPU 

premenovali na viac známu NKVD, Ľudový komisariát vnútra. Úlohy zdedila po svojej 

predchodkyni a plnila viac menej tie isté represívne úkony voči občanom vlastnej krajiny. 

V čase II. svetovej vojny prišli do styku s jej príslušníkmi aj mnohí občania Československa. 

Ako ukázali výpovede našich občanov, stretnutie s príslušníkmi NKVD a jej odnože SMERŠ 

po skončení vojny na našom území bolo neuveriteľnou konfrontáciou temného komunizmu, 

bezprávia, násilia a bezbrannosti občanov poznajúcich domáce demokratické zvyklosti. 

NKVD pôsobila v Sovietskom zväze relatívne dlho, od svojho zriadenia v roku 1934 do roku 

1954, keď po Stalinovej smrti vznikol na jej základe nový samostatný orgán s názvom Výbor 

štátnej bezpečnosti (KGB).   

Vráťme sa na chvíľu späť, na koniec Občianskej vojny v Rusku v roku 1922. Po jej 

skončení sa mohlo zdať, že revolučné násilie pominie spolu s ukončením bojov medzi 

boľševikmi a inak zmýšľajúcimi politickými skupinami. Represálie sa síce zmiernili, ale 

nezanikli, zotrvali v spoločnosti v modifikovanej podobe. Po nástupe Stalina k moci sa systém 

pracovných táborov zmenil. Kým v Leninových koncentračných táboroch išlo o internáciu 

a postupné likvidovanie občanov označených ako nepriateľov sovietskeho zriadenia 

a kontrarevolucionárov, Stalin myšlienku táborov prepracoval dôkladnejšie. Pochopil, že 

spojenie množstva väzníc so státisíckami otrokov dokáže produkovať značné hospodárske 

hodnoty s minimálnymi nákladmi.  



V roku 1929 vyhlásil gigantický program premeny zaostalého Ruska na modernú 

priemyselnú krajinu. V prvom rade zoštátnil pôdu roľníkom, zriadil kolektívne hospodárenie 

a tých, ktorí sa nepodvolili deportoval do nehostinných oblastí. V známom ukrajinskom 

hladomore padlo za obeť hladu a násilia 3 až 5 miliónov mužov, žien a detí. Taký bol trest že 

sa nepodvolili Stalinovým predstavám o kolektivizácii. Pracovné tábory sa postupne napĺňali 

a obrovské stavby rástli, no cena za hospodársky rozmach bola strašná. V primitívnych 

podmienkach zomierali vyčerpaní väzni jeden po druhom a dnes sa rôzne zdroje zhodujú, že 

len na stavbe Bielomorského kanála zomrelo od vyčerpania, hladu, chorôb a zlého 

zaobchádzania do 250 tisíc väzňov. Na stavbách železníc sa tradovalo, že počet obetí 

vyčerpaných väzňov sa rátal na počet podvalov na trati, čo podval to ľudská obeť... 

Pracovné tábory boli pre Stalina  a jeho režim mimoriadne dôležitým nástrojom moci 

a zastrašovania. Do tábora sa poľahky dostal ktorýkoľvek občan za banálny priestupok, alebo 

drobnú krádež, rovnako ako za vraždu alebo iné ťažké zločiny. Pri pravidelných straníckych 

čistkách sa tábory napĺňali aj bývalými komunistami, čekistami, posluhovačmi moci, nik si 

nebol istý kedy príde na rad jeho profesia či sociálna skupina. Stalin neváhal väzniť aj 

manželky svojich najbližších spolupracovníkov, vysokých straníckych funkcionárov. Celé 

roky ich držal v šachu a hral s nimi cynickú hru, vydieral ich, posmieval sa im a  upevňoval 

svoju absolútnu moc cynizmom hraničiacim so sadizmom.  

Postupne vychádzalo najavo, že pokrytecká boľševická spoločnosť, hrajúca sa na 

spoločnosť seberovných, na vládu robotníkov a roľníkov je v podstate diktatúrou niekoľkých 

vyvolených všetkým – robotníkom, roľníkom, vzdelancom. Všeľudský humanizmus, 

rovnoprávnosť, sociálna rovnosť, to všetko ostalo v zahmlenej deklaratívnej podobe. 

V bežnom živote táto ľúbivá filozofia nosila ešte akú-takú masku na predstieranie stavu, že 

režimu ide predovšetkým o blaho občana. Budovali sa veľké stavby, elektrifikovala sa 

zaostalá krajina, pod dohľadom strany sa rozvíjala prísne cenzurovaná kultúra a umenie. 

Zaiste, občania citlivo vnímali maskovaný režim a jeho rozpory a poznali svoje bezmocné 

položenie. Ale táboroch už masky režimu ležali v prachu. Tam sa režim nepotreboval 

pretvarovať. Brutalita, sadizmus, cynizmus, neúcta k ľudskému životu sa už ničím 

nezakrývali, nijako nepretvarovali. Medzi väzňami bolo veľa skutočných zločincov a im, na 

rozdiel od „nepriateľov zriadenia“ stalinský režim dával šancu na prevýchovu. S prevýchovou 

intelektuálov, a rôznych „škodcov“ nerátal. To bol jeden z dôvodov, prečo zločinci si tak 

ľahko vydobyli v táboroch a väzniciach privilegované postavenie a terorizovali ostatných 

spoluväzňov. V takto nastavených vzťahoch sa v táboroch sústredilo vari všetko zlo od 

stvorenia sveta a je namieste otázka, ktorú si kládli mnohí intelektuáli, či celý vývoj ľudského 

rodu nebol márny ak sa dopracoval do stavu takého hlbokého civilizačného priepadliska...  

Tábory so svojou primitívnou štruktúrou – neľudské pracovné výkony pod hrozbou 

smrti – boli pre Stalina riešením mnohých ťažkých otázok, s ktorými by sa demokratické 

spoločnosti borili celé roky. Totalitná moc si s podobnými otázkami nezaťažovala život ani 

rozhodovanie o ďalších osudoch. V táboroch končili celé národy z Kaukazu, Ukrajiny, 

baltských krajín, uviazli tam československí utečenci pred fašizmom, tí naivní putujúci za 

myšlienkou „raja na zemi“, vojnoví zajatci, internovaní muži aj ženy z obsadených krajín, 



rovnako cynicky sa tam ocitli vlastní vojaci, ktorí oslobodzovali európske krajiny, ale aj vedci 

a výskumníci pracujúci na dôležitých objavoch priamo v táboroch... Pracovnými tábormi 

riešil Stalin každý náznak záchvevu svojho mocenského výslnia, alebo svojho duševného 

stavu. Pre Stalina boli univerzálnym kľúčom pri riešení mnohých politických, hospodárskych, 

sociálnych, národnostných otázok. Vo všadeprítomnej atmosfére podozrievania a strachu moc 

diktátora Stalina mohla rásť prakticky neobmedzene. 

Po smrti diktátora v roku 1953 bolo novému sovietskemu vodcovi Nikitovi Chruščovovi 

aj celej mocenskej garnitúre jasné, že tábory sú politickým aj ekonomickým anachronizmom 

a sú neudržateľné ani v diktátorskej krajine. Chruščovova politika smerovala k prepúšťaniu 

väzňov a postupnej likvidácii táborov a po XX. zjazde Komunistickej strany ZSSR v roku 

1956 boli tábory Hlavnej správy GULAG zrušené. Napriek politickému uvoľneniu nebolo 

možné otvorene priznať k spôsobom, akými sa komunisti uchopili moci, aké obete priniesli 

národy ZSSR pod vládou zločincov a že krajinu od novembra 1917 „neriadila legálna vláda, 

ale tlupa gangstrov“, ako to výstižne zhodnotil člen Stalinovho politbyra Anastaz Mikojan. 5  

Prvé svedectvá  

 

Úteky z komunistických väzení, či skôr z táborov boli mimoriadne riskantnými 

podujatiami a dodnes sú svedectvom obrovskej odvahy, dômyselnosti, neskrotnej túžby po 

slobode a samozrejme šťastia. Majú v sebe aj pridanú informačnú hodnotu – priniesli 

spravidla šokujúce svedectvá, mimoriadne nežiaduce pre ideológov a strojcov šťastnej 

beztriednej spoločnosti. Útek z prísne strážených táborov bol takmer nemožný, každý pokus 

bol ohrozený všadeprítomnými udavačmi a odmenami za dolapenie utečenca. Úspešných 

útekov bolo málo a aj živých svedectiev o dramatickom budovaní novej spoločnosti za 

hranice boľševického Ruska sa dostalo neveľa. Ruské zdroje dnes uvádzajú okolo sedem 

desiatok memoárových titulov s témou osobnej skúsenosti v sovietskych väzniciach 

a táboroch. Od roku 1919 do roku 1938 vyšlo vo svete viacero kníh s témou sovietskych 

väzenských praktík, väčšinu z nich napísali utečenci z väzení alebo autori, ktorí mali šťastie 

a podarilo sa im emigrovať z krajiny sovietov.   

 

A. Kalpašnikov bol členom amerického Červeného kríža, zatkli ho a päť mesiacov 

strávil v pevnosti svätého Petra a Pavla. V roku 1920 vyšla v New Yorku jeho kniha 

„Trockého väzeň“.  

Šľachtic  W.  Mengden písal z väzenia listy sestre ktoré neskúr vyšli v Bostone pod 

názvom „Tajné listy z boľševického väzenia“.  

                                                 
5) Podľa M. Boráka a kol: Perzekuce občanů z území dnešní České 

republiky v SSSR 



Američana E. Grosecloseho chytili na Kaukaze, po obvinení zo špionáže  okúsil 

väzenie, ktoré v roku 1923 spodobil v diele „Väznice zúfalstva - skúsenosti s ruskou Čekou“.   

P. Stepanova  vydala charakterové štúdie  žien, ktoré autorka stretla v boľševickom 

väzení. 

„Ostrov peklo: sovietske väzenia  na ďalekom severe“, je názov knihy S. A. Malsagova. 

Napísal ju po úteku z Soloveckých ostrovov  a vyšla v roku 1926.  

V tom istom roku vyšla v Paríži kniha  J. D. Besonova: „Dvadsať šesť väzníc a  útek zo 

Soloviek“.  

P. E. Meľgunova-Stepanova vydala memoáre s názvom „Kde nepočuť smiech“ o 

revolučných dňoch a väznici Ľubianka.  

Malú brožúru vydal aj  bývalý šéf sovietskych väzníc  E. Schirvindt  o ideologickom  

prístupe k zločinu a trestu v prvom období sovietske  vlády a o plánoch represívneho systému  

aj o životných podmienkach  vo väzeniach – „Z ruských väzníc“. 

Fínsky obchodník B. Cederholm  po obchodných pokusoch v Rusku bol v roku 1923 

zatknutý a okúsil koncentračné tábory na severe. V New Yorku o tom vydal knihu „V špárach 

ČEKA“. 

V. Jurčenko napísal o červenom terore  „Sljachami na Solovki“. Píše o prvých dňoch 

boľševickej  revolúcie a občianskej vojne, zatknutí a deportácii do koncentračného tábora 

Solovky.  

I. M. Zajcev o väzení na ostrovoch vydal v Šanghaji „Komunistické väzenie alebo 

miesto múk a smrti.“ 

A. L. Tolstá, dcéra veľkého ruského spisovateľa neušla pozornosti represívnych 

orgánov. Desať rokov znášala podozrievanie,  prenasledovanie, väznenie a utrpenie, potom 

opustila ZSSR. Neskôr o tom napísala osobnú monografiu „Pracovala som pre sovietov“.  

Ďalšia ženská monografia je anonymná, má názov „18 rokov vlády sovietov.“ Ide o 

dcéru predrevolučného diplomata, Oľgu Dmitrijevnu. Zatkli ju v roku 1923 a osem rokov 

strávila v rôznych väzniciach vrátane Soloveckých ostrovov.  Rusko opustila v roku 1935. 

V. V. Čechavin bol vedcom, po zatknutí  sa vyšetrovatelia celé mesiace snažili z neho 

dostať „priznanie“. Po piatich rokoch sa mu podarilo ujsť s rodinou do Fínska. Napísal knihu 

„Hovorím za mlčiacich“.  

 

Pozoruhodné je, že odhalenie pomerov v sovietskych väzniciach a koncentračných 

táboroch nemalo nejaký podstatný vplyv na ľavicové zmýšľanie v Európe. Preto sa mohlo 

stať, že časť európskych ľavicových intelektuálov s nadšením písala o sovietskej skutočnosti, 



ktorú pri svojich propagandisticky motivovaných návštevách poznali z ľahko 

prehliadnuteľných potemkinovských obrázkov. Spomeňme aspoň Luisa Aragona, Romaina 

Rollanda, G. B. Shawa, Herberta Wellsa, Emila Ludviga. Do tohto idylického obrázka krajiny 

sovietov treba kvapnúť trocha realistického blenu: až po dlhých rokoch zverejnili denník 

Romaina Rollanda, kde obdivovateľ komunistickej spoločnosti smúti nad tajomnými 

skúsenosťami v ZSSR a zmáha sa ho „bolesť a rozhorčenie“, no „potláča potrebu o tom 

písať“. Preto nedovolil publikovať svoj denník pred rokom 1985, aby „nebola znevážená 

myšlienka komunizmu“.6 Vskutku dojemná starostlivosť spisovateľa a intelektuála 

o komunistických obrazoborcov a zločincov.  

Aj ďalší Francúz podľahol čaru novej spoločnosti. Francúzsky funkcionár Kominterny, 

bojovník za vec komunizmu Jacques Rossi sa z viery v politiku ZSSR vyliečil až v lágri za 

polárnym kruhom. Čo je to komunizmus v praxi si odskúšal na sebe počas dvadsaťročného 

núteného pobytu v rôznych lágroch v ZSSR. vo francúzskej ľavicovej spoločnosti obdivujúcej 

krajinu robotníkov a roľníkov prejavil francúzsky prozaik, slávny André Gide. Po oslňujúcej 

návšteve v ZSSR spolu s francúzskymi intelektuálmi sa vrátil na pevnú zem a svoje poznatky 

o desivej atmosfére v krajine sovietov uviedol s uhladenosťou a zároveň zakódovaným 

údesom v diele Návrat zo ZSSR. „V pozdravoch stachanovcov, v poklonkovaní akademikov 

a v zdvorilostných pozdravoch pionierov Gide všade cítil vymývanie mozgov, tyraniu 

a strach. Vybral sa na stretnutie s revolučnou spoločnosťou, a zatiaľ všade nachádzal otrokov 

zredukovaných na zbožťovanie Stalina.“ 7  

 

Pochopiteľne, ani naši domáci vzdelanci a bojovníci za „lepšiu spoločnosť“ neostali 

bokom. Slovenský komunistický básnik, pôvodným povolaním právnik, Ján Poničan navštívil 

ZSSR s delegáciou československých ľavicových spisovateľov ešte v tridsiatych rokoch, a 

dokonca bol na exkurzii v pracovnom lágri. Jeho obdiv k sovietskej realite to nezmenilo a 

naďalej patril k početnej skupine zaslepencov, ktorí síce „videli, ale neuverili“.  

Prielom v chápaní zločinnosti komunistického režimu nastával pomaly, postupne a 

zásadný zlom priniesla až memoárová kniha Alexandra Solženicyna Súostrovie Gulag8. 

Kniha nielenže obletela svet, ale dokonale odhalila praktiky totalitnej spoločnosti, 

pomenovala jej zdroje, ciele a smerovanie. Prečo vo vnímaní a posudzovaní totalitnej 

komunistickej spoločnosti došlo k prebudeniu až po toľkých rokoch? Úspech Solženicynovho 

diela treba vidieť aj v mimoliterárnych súvislostiach. Práve on totiž potvrdzuje známu 

skutočnosť, že nestačí pretrpieť svoj osud, pochopiť ho, pomenovať problém a napísať o ňom 

trebárs vynikajúcu knihu. To všetko je málo. Aby kniha splnila svoj účel, aby pohla 

svedomím sveta alebo aspoň nejakej skupiny ľudí, na to treba okrem nej vydať napospas aj 

svoj život – vydať ho do lotérie totalitnej zvole. Solženicyn preukázal nesmiernu odvahu a 

                                                 
6) Radzinskij, E: Stalin, s 3 06. 

7 Furet F.: Minulosť jednej ilúzie 

8) GULAG – skr. Gosudarstvennoje upravlenije lagerej, Štátna správa 

táborov.  



v tejto lotérii vyhral iste preto, že tak silno veril v pravdu, a isto aj preto, že státisícové 

hromady mŕtvol väzňov GULAGu už boli jednoducho neprehliadnuteľné.  

Treba poznamenať, že komunizmus aj každá totalita je ako jedna obrovská väzenská 

matrioška. V najväčšom lágri, stráženom tankami a lietadlami je schovaný menší, ohradený 

ostnatým drôtom, v ňom ešte menší, v ňom ešte menší, a tak to pokračuje až ku každému 

jednému človeku, ktorý je napokon uväznený sám v sebe. Panstvo zločinu, zdeformovaná 

zákonnosť, štátny teror, inými slovami každodenná prax vypestovali dokonalý model 

apatického človeka. Jeho apatia je záchranou pred účinkami väzenia v samom sebe. V takejto 

spoločnosti je vzbura jednotlivca odsúdená na zánik. 

 

A čo doma? 

 

Vráťme sa domov, do predvojnového Československa. Aké politické a spoločenské 

vetry povievali nad naším územím? 14. marca v roku 1939 vznikol na našej mape nový štát 

Slovenská republika. Aj o príčinách jeho vzniku sa popísalo veľa. Autori sa na jeho vznik 

pozerali spravidla z hľadiska svojej svetonázorovej príslušnosti – od komunistických 

historikov sa mu dostalo nenávistného zatratenia, ľudácka emigrácia so svojimi historikmi 

(vnímaní často so zaslúženou predponou pseudo), ho vyzdvihovala do nebeských výšin. 

Triezvy pohľad nestranného historického pozorovateľa sa dostavil až po roku 1989, preto 

považujem za užitočné pridržiavať sa hodnotení práve týchto autorov. Nepopierateľné teda je, 

že Slovenská republika vznikla v období veľkej politickej krízy v celej Európe. Hniezdili tu a 

mrvili sa, nachádzajúc si životný priestor, dve veľké totality – komunistická a fašistická. 

Slovenský štát vznikol pod nátlakom tej druhej. Vnímať jeho vznik ako úspech niektorých 

osobností, napríklad Andreja Hlinku alebo Jozefa Tisa, či „tisícročného národného úsilia 

slovenského národa“ je len bludnou predstavou žijúcich, ožívajúcich alebo aj nežijúcich 

národných či politických romantikov. Tí žijúci by radi ponaprávali históriu podľa svojich 

predstáv o budúcnosti a podľa svojich osobných plánov v nej. Nuž ale historické pramene – 

ako to už býva – nerady sa priatelia s mytológiou, ani keď ide o mytológiu národnú.  

V chaose druhej polovice tridsiatych rokov sa v Európe aj Československu odohrávalo 

dianie na pozadí troch prúdov – nemeckého fašizmu, sovietskeho komunizmu a alibizmu 

demokracie. Nečinnosť demokratických síl opisuje s istou dávkou irónie, ale zato dostatočne 

zreteľne už v roku 1940 maďarský spisovateľ, košický rodák Šándor Márai. Tento uvzatý 

nepriateľ totality, fašistickej i komunistickej, v jednej z esejí ironicky píše:  

„Je tam Hitler, na ktorého v demokratickej tlači možno nadávať, ale múdrejšie je 

tajne mu dovoliť, aby rástol, mohutnel a napokon porazil boľševizmus. Veď v  tejto bitke 

zhynie aj on sám. Fašizmus a boľševizmus sa zožerú navzájom ako levy v  rozprávke, a 

keď sa chvosty oboch šeliem budú metať v prachu, anglickí džentlmeni s Timesmi a 

novým vydaním Huxleyho vstanú a vľúdne sa opýtajú: Už je koniec? Prišlo to skôr, ako 



sme predpokladali. Smokingy si vyzdobia červeným klinčekom a poberú sa do opery, 

lebo spieva Girli.“9  

Na pozadí mocenského mrvenia sa dvoch brutálnych diktátorských mocností 

Nemecka a ZSSR, ktoré mali veľké starosti najmä s budúcim delením Európy i sveta a 

tiež s vyzbrojením sa na vykonanie tohto delenia, boli snahy mierumilovných 

demokratov v očiach oboch totalít iba smiešnou hrou na nepotrebnú morálku.  

Udalosti pred vznikom Slovenskej republiky nesú v sebe znaky nepodareného 

tragického kabaretu. Na ospravedlnenie hádam treba povedať, že obdoba sa diala aj 

v širšom európskom okolí, pretože bolo na čom budovať – panovala pokrivená morálka, 

rozklad hodnôt, všeobecný chaos a prebudený extrémizmus. 

Čo sa teda stalo?  

Vynútený vznik Slovenskej republiky, kýptika bývalej ČSR, zaskočil aj najväčších 

nacionalistov na Slovensku. Z noci na ráno pochopili, že je koniec jalovým roztržkám, 

rozporom, výčitkám, pretože celkom nepripravení mali v rukách to, o čom vlastne – aspoň 

vtedy ani nesnívali: Štát.  

Možno hľadať v živote obyčajných ľudí vinu, ktorá mala padnúť na hlavu občanov 

Slovenskej republiky? Keď budeme presnejší, potom – kolektívnej viny? Nesú niektoré veľké 

skupiny ľudí vinu za to, že z pozície sily nakreslil Hitler ďalšiu zo svojich čiar na mape 

Európy? Nezlyhali dávno predtým politici Západu a Ameriky? 

Nás však väčšmi ako svetová politika zaujímajú skôr osudy obyčajných ľudí, ktorí sa 

starali, ako prežiť zimu, ako na jar zasiať, neprísť o prácu vo fabrike, dať deti do škôl. 

Zaujímajú nás práve tí takzvaní obyčajní ľudia, lebo ako sa neskôr ukáže, práve oni niesli vo 

svojich osudoch najťažšie bremeno veľkej politiky. 

Veľká politika ide spravidla cestou menších obetí – niekedy však aj cestou väčších, 

ktovie prečo. Kto sa zaujíma o osud človeka, ten nerád pripúšťa vynútenú smrť desiatich na 

záchranu tisíc iných. Humanista zakaždým verí, že možno zachrániť všetkých ohrozených, aj 

keď málokedy pozná návod, ako to učiniť...  

Vráťme sa na Slovensko, do jeho nového štátu. Pomery sa v priebehu krátkeho času 

stabilizovali. V novom štáte vtedy žilo dva milióny šesťstotisíc obyvateľov. Moc mala 

v rukách Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS), na jej čele stál prezident kňaz Dr. Jozef 

Tiso. Strana mala v štáte totalitné postavenie a bez jej účasti sa prakticky nedalo zasahovať do 

žiadnej oblasti života. Vytvorila svoje satelity, Hlinkovu gardu a Hlinkovu mládež. Totalitný 

kruh ovládania občanov sa tak dokonale uzavrel. Do roku 1943 už HSĽS mala až „na 300–

tisíc straníkov, sústredených do 2 500 miestnych organizácií. Do Hlinkovej gardy hromadne 

vstupovali členovia zakázanej Komunistickej strany, od získania gardistickej legitimácie si 

                                                 
9) Márai, Š: Košická pochôdzka, Košickí občania, NAP, Dunajská Streda, 
2000. 



veľa sľubovali aj príslušníci lumpenproletariátnych vrstiev, ktorí očakávali zisky najmä zo 

židovského majetku.“10 Pozoruhodné, však. Pozorovať spriaznenosť dvoch ideologicky 

rozporných totalít je zakaždým veľmi zaujímavé, ale pozor, zároveň aj bolestné. Je priam 

fascinujúce, ako si dve totality, raz bojujúce, inokedy spolupracujúce, dokážu v kritických 

okamihoch bratsky podať ruky a vo vzájomnom objatí prekonať časy žitia nevôle. Aby potom 

udreli s ešte väčšou silou proti nepripraveným – proti komu? Nuž predsa proti demokratom a 

demokraticky zmýšľajúcim občanom! Vyžaduje to len dobre poprelamovaný chrbát, líščí 

charakter a pevný žalúdok.  

Fascinuje ma to do tej miery, že niekedy potichu uvažujem, či v celých dejinách ľudstva 

nejde zakaždým o tú istú, ustavične a donekonečna sa opakujúcu totalitu: Totalitu zločineckej 

duše. Zločinecká duša si už vhodný kožúšok do každej nepohody nájde a s citlivosťou 

seizmografu zvesí ho z klinca v dostatočnom predstihu. Slúži jednej a jedinej ideológii a tou 

je ideológia vlastného prospechu aj za cenu padajúcich hláv v širokom okolí. Jeho čiastkové 

ideológie, ktoré slúžia tej hlavnej, môžu byť akéhokoľvek druhu, no zločinecká duša vôbec 

nemá problém slúžiť trebárs obom znepriateleným ideológiám súčasne...  

Nuž, vojnový slovenský štát. To, že jeho zahraničná politika nikdy neprekračovala 

rámec vazalstva k Nemecku, je asi také udivujúce, ako povojnové vazalstvo stredoeurópskych 

krajín k ZSSR. Komickou je však jeho úzkoprsá nadutosť, typická pre každú vazalskú dušu. 

Slovensko v tieni Ríše vstúpilo do Paktu troch a vyhlásilo vojnu Sovietskemu zväzu, Veľkej 

Británii a USA. Medzinárodné protokoly niekedy skutočne poskytujú komické situácie. Žiaľ, 

sú komické len pre pozorovateľa z pohodlia dostatočnej historickej vzdialenosti. Komika sa 

v okamihu zmenila na tragiku pre všetkých, ktorým z takejto politiky vyplynuli osobné 

záväzky. Napríklad: slovenskí vojaci v počte 60 000 z celkovej armády 100 000 mužov sa 

zúčastnili na vojenskom ťažení v ZSSR po boku nemeckej armády. Ak máme položiť 

historickými vetrami ošľahanú otázku za čie záujmy ich tam poslali umierať, potom sa po 

odpoveď zákonite otočíme k bezradnosti prezidenta Tisa. Aby im nebolo zaťažko umierať za 

nemecké záujmy na východe, prišiel ich povzbudiť dokonca sám prezident a kňaz v jednej 

osobe. Jeho zahraničná politika nikdy neprekračovala rámec vazalstva k Nemecku a neskoršie 

pokusy všelijakých politických dobrodruhov o hľadanie ospravedlnenia pre Tisove 

rozhodnutia stroskotávajú na samotnom fakte slovenského ťaženia na východ.  

Pravdivú odpoveď na Tisovu politiku podali slovenskí vojaci ktorí masovo prebiehali 

na druhú stranu a dali sa zajať sovietmi. Napriek tomu, že ich motivácia v sebe niesla vzdor 

proti službe vo vazalskej armáde ich prijatie na druhej strane nebolo nijako vrelé ani srdečné. 

Slovenskí vojaci netušili že prebehli z fašistického pekla do diabolských spárov stalinského 

systému a končili v zajateckých a pracovných táboroch. Po utečencoch z Podkarpatskej Rusi 

tesne pred vypuknutím vojny patrili medzi prvých našich občanov s neblahými skúsenosťami 

v sovietskom systéme súostrovia GULAG. 

Medzitým sa na Slovensku intenzívne politizovalo, ale aj bohatlo. Deportácia Židov a 

arizácia ich majetku sú škvrnami na totalitnom slovenskom štáte, ktoré nedokáže zmyť, 
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zastrieť ani ospravedlniť žiadna „súhra okolností a argumentov“. Oboje boli vykonané so 

zločineckou brutalitou, ale aj s typickou slovenskou schizmou, ktorá sprevádzala vznik, 

trvanie a napokon aj zánik samého štátu. Národná schizma nás, mimochodom, v mnohých 

vážnych rozhodnutiach sprevádza do dnešných dní. Tá vtedajšia celkom typicky spočívala 

v rýchlom vzplanutí „pre vec“ a následnom spytovaní svedomia. Deportácie sa síce 

uskutočňovali v súlade s politikou HSĽS, ktorej členom bol každý deviaty občan štátu, ale 

zároveň mnohí tajne s deportáciami nesúhlasili, a naopak, pomáhali Židom unikať. Takýchto 

prípadov je na tisíce. Možno spomenúť aj poslanca snemu Pavla Čarnogurského, ktorý vo 

svojom vlastnom dome v Malej Frankovej ukrýval židovskú rodinu a zachránil ju pred istou 

smrťou. 

Z hľadiska skúmania morálky a ducha národa alebo modernejšie – jeho zdravého 

genetického kódu, treba národné dianie vnímať na pozadí atmosféry doby. Európa horela 

v plameňoch, internovali státisíce občanov, ktorých zbavili práv, majetku a života (o čom „sa 

nevedelo“, hoci rodiny deportovali pod samopalmi a so psami na reťazi) a na ostrove 

dočasného pokoja, na Slovensku, vedenom katolíckym kňazom a totalitnou stranou, sa 

verným rozdával cudzí majetok. Ten bol napokon zdevastovaný, zadlžený, zničený a 

rozkradnutý. Z mravného hľadiska dostala kresťanská morálka ťažký úder. Ten jej – 

paradoxne – zasadil katolícky kňaz v službách fašizmu. Nuž a štátom organizovaný zločin 

zvaný fašizmus sa napokon obrátil proti jeho strojcom. Keby len skrachoval politicky, 

vojensky a hospodársky. Kdeže! Vniesol do genetiky národa niekoľko významne negatívnych 

čŕt. Jednou z nich je presvedčenie, že rozkrádať s požehnaním štátu nemusí byť nemravné. 

Toto barbarské posolstvo sa nám v neskoršom období prebudilo k životu ešte niekoľkokrát – 

zakaždým aj s nepríjemným dodatočným účtom – ekonomickým. O ďalšom morálnom 

prepade ani nehovoriac. Ak pripustíme, že súkromný majetok nie je posvätný, potom 

posvätným prestane byť aj lôžko každého z nás, aj celoživotné úsilie pracujúceho človeka, ale 

aj hranice krajiny aj civilizácia, proste všetko. A posvätnou ostane len sila bez zákona. 

V marci 1945, keď sa slovenskí politici dušovali za Boha a národ a zastrájali sa päsťami 

smerom k Moskve, vtedy už boli mŕtvi prví odvlečenci, ktorí sa ako obeť politiky spolupráce 

s nemeckým fašizmom drgáňali v transportoch smrti smerom na východ. Ich mŕtvolami boli 

posiate násypy železničných tratí od Ukrajiny po ďalekú Sibír. Niektorým skupinám 

odvlečených v lágroch vysvetľovali, že najprv budú musieť vybudovať to, čo vo vojne 

zbúrali, až potom ich pustia domov. Ak by sme akceptovali takéto dôvody odvlečenia, potom 

by sme rovnako mohli povedať, že vina za odvlečenie našich občanov spadá na hlavu 

prezidenta Tisa, ktorý vyhlásil vojnu spojencom protifašistickej koalície a na východný front 

vyslal slovenských vojakov. Lenže dejiny nie sú ničím iným ako reťazou nekonečnej viery 

v spravodlivosť na jednej strane a na druhej strane skutkov politikov, zneužívajúcich túto 

vieru. Všadeprítomné paradoxy sú potom celkom zákonitým javom a nemali by nás nejako 

mimoriadne prekvapovať, hoci sa niekedy javia ako celkom nepochopiteľné. Napriek tomu 

neprestane sa ma zmocňovať údiv nad bizarnými kontúrami utrpenia nevinných. Nad 

pohodlným lavírovaním protagonistov ľubovoľného totalitného režimu na aktuálnych vlnách 

moci, ktoré práve v tomto okamihu prinášajú výhody... 



A mapa, ktorú sme si rozprestreli na stôl, sa môže zapĺňať osudmi. Sú zničené 

barbarstvom, ktoré z povojnového obdobia, keď každý čakal mier, urobilo obdobie zvláštnej 

tichej vojny. Vojny sovietskeho režimu proti vlastným občanom, jednotlivcom i skupinám – 

mužom, ženám, deťom, vojakom i civilom, ideovým nepriateľom aj vlastným prívržencom, 

vojny, aká v dejinách ľudstva nemá obdobu. Je to Leninova vojna. Stalin ju po uchopení moci 

dramaticky rozšíril a po skončení druhej svetovej vojny obohatil o pestrú paletu zajatcov a 

odvlečencov všetkých európskych a mnohých ázijských národov. V sovietskej vojne proti 

človeku sa zabíjalo hladom, smädom, chorobami, mrazom, vyčerpávajúcou prácou a 

degradáciou ľudskej bytosti na úroveň zvieraťa alebo ešte nižšiu. Jej rozsah a brutalitu opísali 

mnohí už skôr spomínaní predvojnoví autori – Meľgunov, Zajcev, Kiselev-Gromov, potom 

ďalší a ďalší, pričom najznámejším sa stal pomerne neskoro Alexander Solženicyn svojou 

knihou Súostrovie Gulag.  

Písali aj iní autori so skúsenosťami z pracovných táborov v ZSSR. Košický spoluväzeň 

A. Solženicyna z tábora v Omsku Dr. Ivan Kováč prispel do Solženicynovej bibliotéky 

stovkami strán zápiskov z lágrov. Ich vzácnosť podčiarkuje okrem iného aj skutočnosť, že 

zápisky, poznámky alebo aj obyčajná ceruzka boli dôvodom na ťažké tresty, často so 

smrteľnými následkami. Dráme Ivana Kováča  sa venujeme v ďalších kapitolách. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov som s údivom nachádzal množstvo postihnutých 

z môjho najbližšieho okolia vrátane mojej bývalej učiteľky a bývalých, dnes už nežijúcich 

kolegov... Zvláštnou sa mi javí neuveriteľná ľahkosť, s akou sa o odvlečených len tu a tam 

potichu šeplo: to je človek, ktorý bol v Rusku... Nič viac. Len téma určená na zabudnutie. 

Veď skutočnosť, že niekto pobudol v komunistickom Rusku ešte v nikom neevokovalo fakt, 

že tam narazil na neznámu civilizáciu štátnej paranoje a následného prenasledovania každej 

myšlienky, ktorá „nie je s nami“. Tí, ktorí stalinský režim neokúsili na vlastnej koži 

nedokázali si jeho civilizačné priepadlisko ani len predstaviť, a často ani pripustiť jeho 

existenciu. 

Náhle oživené príbehy fašistickej i komunistickej krutosti z môjho najbližšieho okolia 

dali povojnovým udalostiam priam hmatateľný rozmer, ako napokon všetko, čo sa odohrá 

v našej bezprostrednej blízkosti. Sú zvláštnym svedectvom, že každá spoločnosť raz začne 

vydávať svoje trpké pravdy. Poznanie dlho zamlčiavanej pravdy, dokonca jej prekrúcanie také 

typické pre diktátorské režimy prináša údiv i smútok zároveň. Údiv nad mierou utrpenia  

a smútok nad bezmocnosťou a jej dôvodmi. A krajina, po ktorej sa človek tak rád prechádzal, 

ľudia, ktorých stretával, sú po tomto poznaní tak trocha iní, jedni zavalení ťarchou 

bezmocnosti, iní ťarchou nezmazateľnej viny.  

 

II. kapitola 

Prvé prekvapenie 

 



Bleskový nemecký útok na Sovietsky zväz a pomalý, zato neodvratný návrat späť 

s tušenou porážkou na hlavu predstavovali v našej krajine turbulencie, chaos a zmätok. 

Znásobila ho vláda Jozefa Tisa so svojim nemeckým vazalstvom a slepým „zápasom proti 

boľševizmu“, avšak po boku fašizmu. Nebola to skutočná národná vláda. Ukázalo sa, že na 

Slovensku sú demokratické sily, ktoré jej v národnom povstaní predostrú reálne predstavy 

o národnej slobode.  V roku 1944 po ťažkých vojnových rokoch začalo svitať na lepšie časy. 

Na jeseň bolo počuť kanonádu ruských kaťuší. Na sovietskych vojakov sa čakalo ako na 

spásu, a to nielen v bývalom Československu. Ich príchod mal znamenať koniec fašizmu, 

vojny, koniec utrpenia, chaosu. Ľudia sa tešili na pokoj, na mier, na nový život podľa svojich 

predstáv.  

Aké však bolo ich prekvapenie, keď sa v jeseni v roku 1944 zjavili prví sovietski vojaci 

na východe republiky.  

„V jedno mrazivé februárové ráno sa do dediny ako studený víchor prihnali jednotky 

trestného práporu Červenej armády a začali snoriť po domoch. Hľadali Nemcov, fašistov, 

gardistov a „všelijakú svoloč“. Pristavovali ľudí na ulici a brali im hodinky, mužom i ženám, 

mladým i starým. V chalupách rabovali a vyhadzovali periny oblokmi na ulicu. Ľuďom 

nadávali do buržujov a kulakov, čo si žili v prepychu, kým oni bojovali. Ako-tak ich utíšili 

pálenkou, ale keď sa opili, začali po dedine naháňať ženy. Stranícky predseda bol taký 

zaneprázdnený, že nestihol upozorniť vlastnú ženu, aby sa schovala. Na dvore ju zbadali 

dvaja krasnoarmejci, zvalili ju na zem a znásilnili.  

Niekto udal Lojza Harudeka, že v studni ukrýva bravčovú masť. Vojaci si ju pýtali, ale 

on masť nedal. Naštvali sa, priniesli háky a zo studne povyťahovali plné hrnce. Potom ho do 

tej studne hodili... Dedina stŕpla, ľudia sa zarazili. Čo len s nami bude? Veď takéto peklo sme 

tu dosiaľ nepoznali... Ale to ešte nebolo nič. Všetko sa len začínalo. Ľudia v okolitých 

nemeckých dedinách pochodili ešte horšie. Ak chytili Nemca (občana nemeckej národnosti, 

pozn. P. J.) zbili ho, naložili do auta a odviezli bohvie kde. Mnohých pobili partizáni cez 

povstanie, teraz zasa zdivení vojaci. Najhorší a najdivší sa v noci stratili a namiesto nich prišli 

do dediny vojaci južného ukrajinského frontu... Tí sa už správali úplne inak.“ Kornel Danáš.  

Citovaný oslobodzovateľský úvod je aplikovateľný na širokom plátne. Tí, ktorí čakali 

na osloboditeľov ako na spásu, sa zrazu zháčili. Vari nebude mier? To sa naozaj končí vojna, 

alebo sa ešte len začína? Už sme zažili fašizáciu Slovenska, povstanie, obsadenie nemeckými 

vojskami, a teraz, keď má nastať mier, zúria po uliciach zdivení osloboditelia? Kedy teda 

nastane naozajstný mier?  

Jeseň 1944. Na juhu východného Slovenska netrpezlivo očakávajú osloboditeľov. 

Občania sa schovávajú v pivniciach, modlia sa, aby sa vojnové peklo čo najskôr skončilo. 

Peklo sa pre niekoho naozaj končí, ale, žiaľ, navždy. Pre iných sa ešte len začína.  

„Vo Vysokej nad Uhom boli medzi ustupujúcimi Nemcami a Rusmi prestrelky a ľudia 

sa skrývali v pivniciach. Trvalo to asi dva týždne. Rusi rabovali po domoch, lebo boli hladní. 

Môj svokor poslal svoju dcéru, aby dala vojakovi niečo zjesť. Dievča bolo v čiernom, takto 



obliekali dcéry, aby ich vojaci neobťažovali. Keď prišla do izby, chcela mu dať jesť, on ju 

chytil, ťahal vonku a chcel ju znásilniť. Začala kričať, volať o pomoc. Z pivnice vyšiel jej 

otec a vytrhol ju vojakovi z rúk. Vojak natiahol automat a poslal ho do pivnice. Potom 

prehliadol ľudí v pivnici. Zobral im hodinky a peniaze. Sadol si na schody, vystrelil do 

vzduchu a povedal jej, aby sa rozlúčila s rodinou. Iné jej neostalo, tak sa rozlúčila s otcom a 

bratom. Vojak jej vtedy strelil automatom do tváre a na mieste bola mŕtva. Tak vyhasol život 

mladému, 16-ročnému dievčaťu. Bolo to 17. novembra 1944. Ľudia boli z toho dlho v šoku, 

jeden zo svedkov o dva týždne na to zomrel. Keď sa ľudia spamätali a utíchla streľba, išli 

oznámiť sovietskemu veliteľovi čo sa stalo. On im povedal, aby ukázali na toho kto to urobil 

a on ho na mieste zastrelí. Naši ľudia sa báli aby neukázali na nevinného. Dievčaťu to už život 

nevráti. Brat zastrelenej sa trápil celý život že jej nedokázal pomôcť a predčasne zomrel ako 

42 ročný. “ Mária Kolesárová, Vysoká n/Uhom. 

December 1944. O ďalšej skúsenosti s osloboditeľmi, píše Mária Toronyiová z Byšty:  

„Otec bol v tom čase v Rusku. Brat mal sedem rokov, ja tri a sestra deväť mesiacov. 

Starala sa o nás naša matka. 17. decembra 1944 ju znásilnili dvaja Rusi a matka nám na 

mieste zomrela. Mňa a sestru vzala do opatery teta, ktorá sa o nás starala.“  

Mária Jacková napísala, že otec mal obchod s rozličným tovarom. V čase 

oslobodzovania sovietski vojaci prepadli obchod, zobrali všetok tovar aj s peniazmi. Nuž čo. 

Tí, čo preskákali vojnové peklo v prvej línii, sa môžu usmievať popod fúzy. Životnosť 

frontového vojaka bola takmer nulová, žilo sa pre okamih, nie pre hodnoty vesmíru či nebodaj 

nejakého slovenského obchodníka, ktorý v čase krviprelievania, aké svet nevidel, myslí na 

svoj tovar. Každý jav sa na rozličnom pozadí javí rôzne. Niekedy až protichodne. Alebo 

aspoň v iných kontrastoch. Mária Jacková v liste pokračuje: „Potom NKVD11 zobralo aj 

otca.“ 

Nepochopiteľnými sa zdajú skutočnosti, keď vojaci doslova svojvoľne zabíjajú 

bezbranných občanov na ulici. Ťažko hľadať vysvetlenie, ospravedlnenie, zdôvodnenie. List 

pani Valérie Frankovej zo Spišskej Novej Vsi ani nepotrebuje komentár: 

„Dňa 27. februára 1945 pri oslobodzovaní mesta Červenou armádou tragicky zahynul 

môj manžel Andrej Kalina vo veku 32 rokov ako oficiant Okresného úradu v Spišskej Novej 

Vsi. Mala som dvadsať rokov, bola som v siedmom mesiaci tehotenstva, keď ma chcel ruský 

vojak znásilniť. Môj manžel ma bránil so slovami: Nechaj ju, priateľ, to je moja manželka. A 

on mu povedal: A ty što, German? V tom okamihu spustil celú zásobu nábojov z automatu, 

ktorý mal na pleci, manželovi do brucha. Manžel mal jednu ruku na vojakovom pleci, druhou 

držal mňa za ruku. Veľmi sa tešil na dieťatko, snáď to ho ešte niekoľko dní držalo pri živote, 

hoci v beznádejnom stave. Odviezli ho do nemocnice – terajšieho gymnázia –, kde boli vojaci 

rozdelení podľa zdravotného stavu. Ležal v miestnosti medzi beznádejnými prípadmi, kde 

každú chvíľu niekto zomrel. Vojaci sa zvíjali v bolestiach s prestrelenými hlavami a inými 

časťami tela. Keď som chcela byť posledné hodiny s manželom, aby som mu aspoň trochu 

                                                 
11) NKVD – Narodnyj komissariat vnutrennych del, Ľudový komisariát vnútra. 



pomohla, musela som gravidná ošetrovať ťažko ranených vojakov, robiť tú najšpinavšiu 

prácu. Dodnes neviem, ako som to dokázala v takom stave, ale bolo mi to jedno. Keď zomrel, 

ťahala som ho v najtuhšej zime spolu s bratom v rakve na saniach. Mala som 20 rokov, môj 

brat 22. Keby sa tieto okamihy dali namaľovať... Dva mesiace po jeho smrti sa mi narodila 

dcérka Valéria. Nemala som sa kde obrátiť a prosiť o podporu, lebo mi bolo povedané, aby 

som uviedla, že to urobil nemecký vojak. Nesúhlasila som s tým a napísala som na 

Povereníctvo financií, kde mi pridelili 220 korún mesačne.“  

Alžbeta Bednárová z Malého Šariša mieni, že za naše oslobodenie sovietskou armádou 

museli niektorí ľudia kruto zaplatiť. Do ich domu prišli ruskí vojaci, zastrelili psa, lebo na 

nich štekal. Potom vyvliekli z maštale kone a kravu, vybrali zrno a nakoniec prišli za otcom, 

aby sa obliekol, že sa viac nevráti, lebo ide do Ruska. 

„Vzali nám všetko, ostalo nás šesť detí, mama bola tehotná, v piatom mesiaci. Sestra 

Mária mala vtedy pätnásť rokov, peši šla za otcom z Malého Šariša do Humenného. Otca 

našla na železničnej stanici vo vagóne na prepravu zvierat. Tam boli zatvorení tri dni a tri noci 

bez jedla a vody.“ 

Alžbeta Bednárová tvrdí, že boli horší ako Nemci. Otca dlho nevideli, nedostali žiaden 

list, nijakú správu, mysleli si, že je mŕtvy: „Vrátil sa po troch rokoch a troch mesiacoch, bola 

nedeľa, poludnie. Bolo to doma radosti. Ale len do večera do šiestej. Lebo v tú istú nedeľu 

nám zomrela mama. Takto sme zaplatili za naše oslobodenie.“  

„Narodila som sa počas druhej svetovej vojny v Tehle. Celá naša rodina aj susedia sa 

počas frontu ukrývali v kryte. 17. marca prišli naši osloboditelia ruskí – vojaci. Všetci občania 

sa tešili, že bude koniec vojny. Keď prišli vojaci k úkrytu, kde sa schovávali ženy a deti, 

začali doň strieľať. Otec vyšiel von a povedal – tu sú ženy a deti. No oni nedbali a hodili 

granát rovno do jeho pŕs. Otec zomrel v dôsledku poranenia srdca a pľúc. Mal 37 rokov. 

Druhý fosforový granát hodili do úkrytu medzi ľudí. Viacerých z nich zranili, medzi nimi aj 

moju sestru. 17-ročná sesternica bola na mieste mŕtva. Ja som vyše roka neotvorila oči, lekár 

povedal matke, že som oslepla od fosforového dymu.“ Marta B.  

„Môj manžel Teodor Zima bol riaditeľom meštianskej školy v Užhorode,“ píše H. 

Zimová. „V januári 1945 ho na schodoch domu, kde sme bývali, zobrali príslušníci NKVD so 

sebou. V tom čase sme mali tri malé deti, najmladšia dcéra mala desať dní. O jeho odvlečení 

som nevedela nič, kam šiel, kedy vráti. Žila som sama s tromi deťmi v nesmierne ťažkých 

podmienkach, a tak som sa presťahovala k svokre do obce Malý Lipník v okrese Stará 

Ľubovňa. Manžel sa vrátil koncom marca 1948 s podlomeným zdravím.“ H. Zimová, Tlmače.  

 

„Mal som 19 rokov a spolu so strýkom som pracoval vo veľkosklade potravín 

v Užhorode. Stav bol ako vo vojne. Sklad nám často vyrabovali partizáni. V jeseni 1944 sa už 

blížil front a my mladí sme sa tešili, že bude konečne pokoj. Starší ľudia boli nepokojní, 

hovorili, že ak Rusi vyhrajú vojnu, potom tu bude zle, pretože systém v Rusku nie je dobrý. 



Tušili, že Rusi prinesú so sebou aj svoj režim. Neskôr v lágroch sme na vlastnej koži zistili, že 

to bola pravda. Prvého novembra 1944 nás obsadili vojaci, obkľúčili sklad a nikoho nepúšťali 

dnu ani von. Mali medzi sebou aj domácich ľudí, ktorí sa okamžite stávali komisármi, 

spolupracovali s NKVD. Hneď 2. novembra nás odviezli do zberného tábora do Svaljavy. 

Bolo tam veľmi veľa ľudí a Vianoce sme strávili v tomto tábore. Dostávali sme správy, že 

berú ľudí zo všetkých dedín až po Liptovský Mikuláš. Povedali nám to hneď – nemnožko 

porabotaješ a potom pôjdeš domov. Ale bolo to preto, že maďarská a nemecká armáda sa 

spojili, preto nás nenávideli a v každom z nás videli nepriateľa.“ Ľudovít Terebeši, Kežmarok. 

Radosť z víťazstva trvala sovietskym vojakom dlho, vlastne neprestajne, a kto by sa aj 

čudoval potešeniu z toho, že prežil, že sa raz vráti k svojím najbližším, ktorí naňho 

netrpezlivo čakajú a rovnako sa boja o jeho život, ako sa o svojich najbližších boja všade na 

svete. Ale radosť z konca vojny, ako ju opisuje Júlia Lippaiová z Biela, priniesla zármutok a 

žiaľ: 

„Bolo to v novembri roku 1946. Transport s vojakmi stál na železničnej stanici v našej 

obci a oslavovali víťazstvo. Ruskí vojaci sa tešili zo slobody a v dobrej nálade strieľali len 

tak, na čo doplatila moja matka, keď niesla mlieko do mliekarne. Mala 42 rokov. Guľku 

nosila v sebe dva týždne a následkom toho zomrela. Ostali sme doma traja súrodenci. Ja som 

mala šesť rokov, sestra deväť a brat dvadsať, vychovával nás otec. Aj on, Jozef Burkuš, bol 

v ruskom lágri, ale pustili ho po šiestich mesiacoch, lebo ťažko ochorel. Zomrel v roku 1955.“  

V Sačurove opisuje Edita Krejčírová spôsobnosť sovietskych príslušníkov NKVD takto: 

štyria prišli do bytu Ondreja Chlebana, žandárskeho veliteľa v obci. Zdemolovali byt a matku 

pisateľky, ktorá ležala so zápalom mozgových blán, zmlátili. Otca vzali so sebou do ZSSR.  

Vo Veľkom Ruskove chodil 5. januára 1945 sovietsky vojak pozývať mužov do školy. 

Zišli sa tam asi pätnásti, zatvorili ich do pivnice pod školou, ale predtým im vyprázdnili 

vrecká. Ich osud bol jasný, transport do ZSSR.  

Kalinov je dedinka na severovýchode Slovenska, zastrčená do karpatského oblúka. 

Kalinovský priesmyk je obľúbeným strategickým miestom na priechod vojsk pohorím, 

prechádzali tadiaľ ešte Napoleonovi vojaci, bojovalo sa tu aj počas Prvej svetovej vojny. 

Obec Kalinov sa dlhé roky pýšila svojím primátom – bola prvou oslobodenou obcou na území 

ČSR, už 21. septembra 1944. To bol aj titul každoročných pompéznych osláv, dodnes sú po 

dedine rozostavané kanóny ako pamätníky na oslobodenie. O tieni oslobodenia sa dozvedáme 

až po takmer polstoročí z listu bývalej obyvateľky obce Márie Gulovej žijúcej v Prahe: 

„Dedina zostala v žalostnom stave ako veľké spálenisko. Ľudia boli bez potravín a 

strechy nad hlavou. V apríli 1945 mali občania schôdzu, kde zvažovali, čo by malo byť teraz 

prvoradou úlohou. V ten istý deň počas schôdze prišlo pár sovietskych vojakov a vyvolali 

štyroch mužov, že majú ísť do Medzilaboriec na výsluch. Dodali, že môžu ísť domov a vziať 

si nejaké veci. Nikomu ani len nenapadlo, čo ich čaká. Po štyroch dňoch ich naložili do 

nákladného vlaku a odviezli do neznáma.“  



Jozefa Božinského z Levoče zadržali a odvliekli ruskí vojaci koncom januára 1945 

hneď po príchode do Levoče. Vzali ho na neznáme miesto, pravdepodobne do ZSSR, dodnes 

je nezvestný. Manželka dodáva: „Po jeho zadržaní urobili ruskí vojaci domovú prehliadku, pri 

ktorej mi odcudzili rôzne veci.“ Mária Božinská, Levoča.  

Johanka Valušková zo Zborova tvrdí, že jej otca vzali celkom nevinne prvé hodiny po 

prechode frontu. Mal 38 rokov: 

„Rabovali u nás, vzali, čo sa im páčilo a čo bolo vzácne. Otec sa vrátil 6. decembra 

1946, nohy po kolená mal omrznuté s dôsledkami na celý život.“  

Za zmienku stojí tvrdenie Róberta Vlčeka z Budínskej Lehoty, ktorý napísal, že bol 

vojakom v pracovnej vojenskej službe v Jakubove. S príchodom frontu kasárne rozpustili a 

vtedy ich zastihla hliadka „súdruhov Biľaka a Šalgoviča, ktorí nás odovzdali sovietskej 

NKVD.“ Ďalší smer putovania bol – Osvienčim, Sibír, Karaganda. 

Keby nešlo o tragédiu, bolo by pri zatýkaní zopár komických príhod. Július Herbst 

z Košíc sa počas nášho rozhovoru celý čas smeje, ale potom upozorňuje, že ten smiech mohol 

byť aj plačom, nikdy k tomu veľa nechýbalo. Mal pri sebe lístok o zaplatení rozhlasovej 

koncesie, a tak ho NKVD obvinilo zo špionáže. Tvrdošijne vyzvedali, kde má vysielačku. 

„Vtedy som sa ešte smial, reku, tuto na kopci. Keď ma naložili do transportu, smiech ma 

prešiel. Viezli nás z Trebišova cez Maďarsko späť do Košíc. Tu nás zavreli do väznice. 

V miestnosti pre ôsmich nás zatvorili sto. Ani sedieť, ani ležať, ani stáť. Zvonku sme počuli 

hudbu, mesto jasalo, tešilo sa zo slobody a my sme hádali, čo to má znamenať, čo s nami 

bude.“  

Jeseň 1944, čas, keď sa zraky občanov Československa s nádejou obracajú na východ 

ešte stále rozbitej republiky. Všetky náznaky prinášajú vieru v skoré oslobodenie a zaiste aj 

 jej obnovenie. Je pravdou, že oslobodzujúca sovietska armáda postupuje na západ, menej sú 

už známe deportácie občanov z obsadených území. „Ako 20 ročný som slúžil na železnici v 

Čope, kde ma vzali na trojdňovú prácu na obnovu ZSSR. Žiaľ, ten osudný deň  - písal sa 15. 

november 1944 – boli nie tri dni, ale päť rokov.“  Štefan Csorba, Biel. 

Osemdesiatštyriročná vdova Ema Zurbolová z Lelesa, malej obce ma juhu východného 

Slovenska, kde žije prevažne maďarské obyvateľstvo, píše trasľavou rukou, že v roku 1944 jej 

vzali syna do Sovietskeho zväzu a dodnes o ňom nemá správu. „Ďakujem, že mi pomôžete,“ 

píše v závere listu starenka, ktorá dodnes čaká na syna, a všetci vieme, že sa ho nikdy 

nedočká. Starenka, ak ešte žije, dodnes verí a čaká. Jej viera pramení z ľudskej čistoty a 

z neznalosti hĺbky komunistického barbarstva. Nič netuší o totalite, diktáte, svetovládnych 

chúťkach fašizmu i komunizmu. Verí len tomu, že ak raz niekto odíde od matky, dobrovoľne 

alebo násilím, vráti sa k nej. Celé roky žije s touto vierou. Netuší, že mlyn na ľudské mäso – 

komunizmus – už zhrdzavel a obete zotleli.  

 



Udavači 

 

Ako si len predstaviť život bez udavačov? Ako by to vyzeralo na tomto Božom 

svete? Kto by sa postaral o neprávosti a podliactva? Kto by spestroval plejádu literárnych 

a dramatických postáv? Môžeme sa pýtať aj inak: Čo všetko treba v  človeku skriviť, 

polámať, zničiť, aby sa stal udavačom? V hysterickom frontovom čase sa opäť, ako vždy, 

najrýchlejšie zorientovali pochybné živly, prežívajúce priamo či nepriamo v  zločineckom 

súručenstve.  

Udavači mali na svoju činnosť hneď viacero dôvodov. Kolaboranti s  fašistickým 

režimom rýchlo pochopili, že najlepšou obranou pred prípadnou represiou je udanie. Čím 

viac a čím prv sa nazbiera kvantum udaných, tým bezpečnejší priestor ostane pre tých 

s nečistými rukami i svedomím.  

Červená armáda priniesla nielen oslobodenie od fašizmu, ale aj totalitné praktiky 

komunizmu. Pod jej ochranou vznikali ľudové milície, vyzbrojené zbraňami Červenej 

armády. Tie boli rovnako nápomocné NKVD, dokonca ich sprevádzali pri zatýkaní svojich 

spoluobčanov. 

Tu sa pri komunistickej politike treba pristaviť. Orientovala sa na uchvátenie 

nekontrolovateľnej moci a je veľa dôvodov veriť, že Gottwaldovi nikdy nešlo o fungovanie 

jeho KSČ v demokracii. Nespočetne ráz sa o demokracii vyjadril dehonestujúco, možno práve 

preto, že demokracia mu blahosklonne umožnila existovať a beztrestne hlásať, ako jej jedného 

dňa vykrúti krk podľa vzoru sovietskych komunistov. Košický vládny program, vyhlásený 5. 

apríla 1945, bol jedným z prvých klincov do truhly, kam uložili polomŕtvu demokraciu. 

Chaos v májových dňoch poskytol príležitosť najmä karieristom, ktorí rozpoznali, komu bude 

patriť moc a usilovali sa vybudovať si nové pozície.  

„Na rôznych miestach republiky vznikali prapodivné bezpečnostné útvary. Niekde sa 

menovali Národné milície, inde Národná stráž bezpečnosti, Národná stráž, Občianska stráž 

alebo Revolučná garda. Spoločným znakom bolo, že sa vytvárali za asistencie Červenej 

armády, ktorá im poskytovala zbrane. Keďže ich vznik nevychádzal zo žiadneho zákona, iba 

smernice moskovského vedenia KSČ, vedenia KSS, vyhlásenia NF a URO, potom po právnej 

stránke šlo naozaj len o ozbrojené bandy.“ 12 

Komunisti, stavajúci sa do pozície svedomia národa, čakali na sovietske vojská o čosi 

netrpezlivejšie ako nič netušiaci občania. Komunisti, poučení z histórie, že pri triednom boji 

sa nehľadí na morálku ani na obete, vedeli, že teraz pôjde nie o delenie, ale o uchopenie moci 

a s mocou aj iných prospešných vecí. Uzurpovali si právo rozhodovať o tom, kto a do akej 

miery sa previnil počas fašistického režimu a od prvej chvíle spolupracovali s NKVD pri 

odhaľovaní „vojnových zločincov“. Ako keby skutoční vojnoví zločinci čakali so založenými 

rukami len na túto chvíľu. K slovu sa teda dostalo udavačstvo a vybavovanie všelijakých 

                                                 
12) Hejl, V.: Zpráva o organizovaném násilí, Univerzum, Praha 1990. 



starých účtov, veľmi často nesúvisiacich so službou fašistickej diktatúre. Napríklad 

v Kežmarku ilegálna Komunistická strana zostavila zoznam 220 osôb, medzi ktorými boli 

Nemci, Slováci a Maďari. Po vstupe vojsk Červenej armády do mesta odovzdali zoznam 

NKVD. To ďalšie je už známe... František Keppl, pôvodom z Kežmarku hovorí, že na 

základe práve spomínaného zoznamu bol spolu s otcom Karolom Kepplom internovaný a 

odvlečený do ZSSR. Vrátili sa spolu po štyroch rokoch, 15. januára 1949 cez Odesu.  

Svedectvá hovoria o mnohých odsúdeniahodných charakteroch slúžiacich hociktorej 

vládnucej moci, o ľuďoch vždy pripravených vykonávať z bezpečia moci aj tú najhoršiu 

prácu. Príbeh v rodine Minďášovcov zo Spišskej Novej Vsi je naplnený zlovôľou fašistickej 

a vzápätí komunistickej posluhovačky, tajomníčky okresného predsedu HSĽS a HG JUDr. 

Júliusa Magútha, poslanca slovenského parlamentu. Práve jej pričinením mal byť občan 

Minďáš označený za amerického agenta a nebolo mu umožnené emigrovať za rodinou do 

USA. Po príchode ČA spomínaná tajomníčka „sa stala členkou KSČ, udala mnohých ľudí, 

ktorých odvliekli do Ruska. Zobrali aj môjho otca. U majora NKVD s menom Bezsmertnych, 

učiteľa angličtiny z Moskvy sa otec prihlásil po anglicky. Vyrozprávali sa, naše rodinné 

korene sú navyše na Ukrajine a všetko sa zmenilo. Otca prepustil domov, ale otec sa 

dozvedel, že ho udala táto žena spolu s ďalším bývalým gardistom.“ Emil Minďáš, Spišská 

Nová Ves.  

O podtatranských udavačoch sa zmieňuje aj Július Lacko, z Kysuckého Nového Mesta 

Hovorí, že udania v Tatrách majú na svedomí ľudia, ktorí sa navzájom dobre poznali, mnohí 

z udavačov boli príslušníci POHG. Po príchode Rusov napochytre vstúpili do KSČ a 

potrebovali obetných baránkov.  

„Nemci odišli zo Spišskej Novej Vsi bez boja. Druhý deň po oslobodení prišiel za mnou 

jeden študent s tým, že sovietsky podplukovník – politruk chce so mnou hovoriť. Usadil sa 

v súkromnom dome v meste a vypytoval sa, či poznám nejakých komunistov, či by som 

mohol s nimi nadviazať spojenie a spolupracovať s nimi. S komunistami som spojenie nemal, 

boli utajení, ale vyplynulo z toho, že kade prechádzala sovietska armáda, organizovala 

komunistické bunky pripravené prevziať moc. O dva dni ma predvolali zase, tentoraz na 

NKVD. Výsluch bol krátky. Pýtali sa na meno a profesiu. Keď som povedal, že som 

profesorom na učiteľskej akadémii, hneď ma jeho tlmočník označil – vot fašistickij pedagog – 

a tým bolo o mne rozhodnuté. Vojak mi vzal hodinky, snubný prsteň, napísal si moje meno na 

hárok papiera, zobral mi občiansky preukaz so slovami – eto nenada – roztrhal ho a hodil do 

koša. Vo vrecku mi našiel fotografiu, a keď dostal odpoveď, že je to moja manželka, odvetil – 

ju viac neuvidíš – roztrhal fotografiu a hodil tiež do koša. Umiestnili ma do pivnice okresného 

súdu,“ napísal Ľudovít Š.  

S komunistami mal praktické skúsenosti aj Štefan Beňa z Prešova. Tvrdí, že ho zmlátili 

ešte za slovenského štátu a zlomili mu ruku. Po oslobodení Prešova bol medzi prvými, koho 

navštívili z NKVD. Jeden z prítomných komunistov ho udrel po hlave tak, že odpadol. Keď 

sa prebral a pýtal sa, prečo ho bijú, odpovedali, vraj, lebo je „veľký gavalier“. Odvliekli ho do 

Donbasu, kde pracoval tri roky.  



Aj v Radačove, dedinke neďaleko Prešova, zatýkali vojaci NKVD občanov. Chodili po 

dedine s mennými zoznamami a zatvárali ľudí do ovčinca veľkostatkára Gejzu Hedryho. Očití 

svedkovia tvrdili, že takéto zoznamy videli v rukách príslušníka NKVD, boli napísané 

ceruzou na kúsku papiera. Z neveľkej dedinky Radačov transportovali do ZSSR dvanásť 

občanov. Bol medzi nimi riaditeľ Štátnej slovenskej učiteľskej akadémie v Prešove Jozef 

Števek, riaditeľ Rímsko-katolíckej ľudovej školy vo Svinnej Viktor Tabiš. Dvaja občania 

Radačova zomreli v lágri. O šťastí môže hovoriť jeden z hľadaných. Keď sa dozvedel, že ho 

hľadajú, zavčasu sa vytratil z domu a schoval sa v lese. Keď internovaní odišli smerom na 

Vranov, vrátil sa a nik ho viac nehľadal. František Tabiš.  

Prešov a Košice zaplakali pri oslobodení sovietskou armádou koncom januára 1945. 

Ťahanovce, dedina neďaleko Košíc, bola typickou poľnohospodárskou dedinou a poschodové 

sedliacke domy dodnes svedčia o tom, že poľnohospodárom sa tam darilo. Samozrejme, 

gazdovia boli niekomu tŕňom v oku, a tak sa stalo, že udavači z dediny s výkrikmi – poď, ty 

boháč, kulak...! pomáhali odvádzať mužov do vyhnanstva. „Takto vzali F. Halasa, Lacka, J. 

Nagya, J. Zverka, pretože mali päť, šesť, sedem hektárov pôdy. Bolo to 18. januára, mužov 

odviedli do košickej väznice. Konfidentom bol nebohý H., ktorý neskôr z obáv pred 

dôsledkami odišiel do Čiech a osemnásť rokov o sebe nedal vedieť. Otec, stodesaťkilový 

chlap sa vrátil v januári 1946 s opuchnutými nohami a mal 60 kg.“ Štefan Berta, Košice.  

Zaujímavý prípad udavačstva sa odohral v Trebišove a stojí za to odcitovať celý list 

Ladislav  Bindas z Košíc: 

„Vo februári 1945 ma predvolali na OV KSS v Trebišove a ponúkli mi funkciu 

mestského tajomníka KSS čo som odmietol. Asi o 14 dní pribehol za mnou o polnoci pán 

Parihúz, ktorý bol kuričom na komandatúre v Trebišove, a oznámil mi, že ma dali do 

zoznamu tých, ktorých zajtra transportujú do ZSSR. Radil mi ujsť, čo som aj urobil, hoci som 

bol členom Revolučného okresného národného výboru a člen jeho predsedníctva. Ušiel som 

do Košíc, pretože som pochopil, že ide o pomstu niektorého funkcionára z OV KSS. Od 

marca 1945 som pôsobil ako tajomník Demokratickej strany v Košiciach. 29. júna 1945 ma 

telefonicky predvolali na sovietsku komandatúru a obvinili ma, že v decembri 1941 počas 

zimnej obrany na rieke Mius v ZSSR som zajal sovietsku hliadku a odovzdal ju Nemcom, za 

čo som mal dostať vysoké nemecké vyznamenanie. Ďalšie obvinenie bolo, že som týral 

zajatých ruských vojakov. Ako dôkaz zavolali neznámeho človeka, ktorý všetky obvinenia 

potvrdil. Žiadal som, aby sa vyšetrovanie konalo za prítomnosti čs. orgánov, no oni sa mi 

vysmiali – vy už z našich rúk nikam neujdete, znela odpoveď.  

Keď ma viedli po Hlavnej ulici v Košiciach, využil som pouličný ruch a sústavne som 

kričal svoje meno, funkciu a žiadal okolitých ľudí, aby moje zatknutie ohlásili na sekretariáte 

Demokratickej strany. To sa pravdepodobne aj stalo, lebo o niekoľko dní ministerstvo 

zahraničných vecí ČSR telegraficky žiadalo sekretariát DS v Košiciach o zaslanie mojich dát 

a opis okolností môjho zatknutia. Za tento čin som bol príslušníkmi NKVD surovo zbitý a 

ponechaný tri dni bez jedla. Zobrali mi všetky doklady a osobné veci. Ako som sa po návrate 

dozvedel, DS v Košiciach žiadala moje prepustenie a hrozila demonštráciou. Veliteľ 

komandatúry mesta plukovník Zavalovič moje prepustenie prisľúbil, miesto prepustenia ma 



však v noci nechal previesť do Prešova a uväzniť do tmavej mokrej pivnice, kde ma nechali 

opäť tri dni bez jedla a vody. Na štvrtý deň ma zaradili medzi vojenských zbehov a 

transportovali smerom na Bardejov a cez Nový Sązc do ZSSR.  

Pred poľskou dedinou Mokroluh som ušiel z transportu, lebo poznajúc metódy NKVD, 

aj tak by som bol prišiel o život. Útek sa mi podaril, hoci na mňa strieľali, no našťastie strely 

zo samopalov sovietskych stráží ma nezasiahli. Spočiatku som sa skrýval v lese, potom u 

rodičov spolužiaka v Richvalde pri Bardejove. Tajne som sa dostal do Bratislavy, kde ma 

osobne prevzal prvý námestník československej vlády Ján Ursíny, dokonca som býval v jeho 

apartmáne. Bol som pod jeho ochranou a čakal som na deň, keď nás mal prijať sovietsky 

veľvyslanec Zorin v Prahe. K stretnutiu nedošlo, len v polovici augusta nám oznámil, že 

plukovník Zavalovič bol za svoj čin potrestaný. Ukázalo sa, že veľvyslanec Zorin klamal, 

pretože sovietska komandatúra odišla z Košíc 15. júla 1945, a teda s ňou nemohol 

komunikovať. Teda opäť typické sovietske metódy, klamstvá a lži.  

V októbri sme zistili, že udavačom bol Ondrej Kazienko z obce Veľaty, ktorý za 

úplatok jedného barana, jednej deky a páru čižiem vymyslel príhodu, oznámil ju na OV KSS 

v Trebišove a títo ďalej na sovietsku komandatúru. Tu menovaný dostal inštrukcie, ako má 

ďalej svedčiť v Košiciach. Môj život teda nemal veľkú hodnotu. Na moju žiadosť udavača 

zaistilo oddelenie OBZ13 10. pešej divízie v Košiciach. Pri výpovedi kľučkoval, že o príhode 

na vojne počul od iných vojakov a že si pomýlil moje meno, že na všetko bol navedený 

pracovníkmi OV KSS, ale ich mená si nepamätal. Bol to veľmi primitívny človek, mal ženu a 

tri deti, preto som netrval na jeho potrestaní. Táto tragická udalosť ma prenasledovala po celý 

život. Mocní funkcionári strany ju využívali podľa potreby. Ako bývalý tajomník 

Demokratickej strany a protisovietsky delikvent som nemal ľudskú hodnotu.“  

Príbeh Ladislava Bindasa z Košíc môže poslúžiť ako jeden z dôkazov, že totalitné 

metódy Sovietov od prvého okamihu sledovali jediný cieľ – nepripustiť návrat demokracie a 

orientovať sa na budovanie komunizmu. 

Ondrej Válka z Očovej píše o svojom otcovi, Jozefovi Válkovi. Ten bol v roku 1945 

odvlečený pracovníkmi NKVD, ale aj s pomocou Očovčana Martina Šimiaka: „Do dnešného 

dňa nemám správu, kde bol otec odvlečený a ako skončil. Martin Šimiak po vojne pracoval 

v Banskej Bystrici ako kapitán ŠTB, takže od neho nebolo možné zistiť, kde otca odvliekol 

spolu s NKVD, bol nedotknuteľný.“  

„Otec pracoval na opravách mostov v Rumunsku. Tam na stavbe prichytil 17-ročného 

robotníka pri krádeži potravín a materiálu. Za to sa zlodej aj s jeho otcom vyhrážali pomstou. 

Dva dni po príchode Rusov prišiel otec domov, aby sa presvedčil o našej bezpečnosti. Boli 

sme šťastní len jediný deň, pretože zlodej so svojím otcom a štyria ruskí vojaci vtrhli do 

nášho domu a pod hrozbou zastrelenia odvliekli otca s poznámkou: toto sme ti, nemecký pes, 

sľúbili. Pre dvoch podliakov tri deti navždy stratili svojho otca. Následne nás vyhnali z domu 

na ulicu so všetkým, čo sme mali. Uložili sme všetko u susedov v záhrade a prikryli térovým 

                                                 
13) OBZ – skr. Obranné spravodajstvo, spravodajské oddelenie v I. čsl. 
armádnom zbore.  



papierom. Po dvoch rokoch, keď sme dostali byt, bolo všetko zhnité a poškodené myšami. 

Mamka sa nervovo zrútila a už nikdy úplne zdravá nebola.“ (Anonym) 

Dvaja komunisti udali aj J. Slovika a to bol dôvod, že ho NKVD zaistila s tým, že bol 

fašistickým prisluhovačom. Jeho obranu a fakty nebrali do úvahy a odvliekli ho do Samboru, 

vraj na opravu mostov. Z uhoľných baní v Donbase sa vrátil až po troch rokoch. 

Manželka zavlečeného Jána Matraya z Popradu uvádza, že manžela zatkli na ulici 

v Poprade, keď šiel k rodičom do Spišskej Soboty. Udanie má na svedomí komunista J. Šmid 

z Popradu. Manžel bol v lágroch na Kaukaze, domov sa vrátil cez Malacky. Falošne obvinený 

udavačmi bol aj Ján Matray, ktorý pri vypočúvaní videl podpísaných udavačov – boli to páni 

Lubašák a Jacko. 

Jozefa Mlynára-Doboša zaisťovali traja miestni komunisti v Matejovciach: súdruhovia 

Drobný, Kaprál, Rappensberger  a vypočúvali ho za prítomnosti kpt. Jeleňa, predsedu ONV 

v Poprade. Kapitán Jeleň dal vypočúvaným čestné slovo, že neopustia hranice ČSR a čoskoro 

sa vrátia k rodinám. Skutočnosť však bola taká, že ich odvliekli do Alagiru, odtiaľ v noci 

putovali peši 35 kilometrov do lágra Nuzal v Severoosetsku.  

Ladislava Fabínyiho zo Strážok zaistili členovia akčného výboru obce Šulík, Jachymiak  

a Stach,  vypočúvalo ho NKVD a odvlečený bol na Kaukaz. Zomrel v lágri 515 v náručí 

spoluväzňa Alexandra Rekeneia, píše jeho synovec Ján Fabínyi. 

Božena Medelská rod. Kobová, zo Svitu píše vo svojom liste: „Môj otec o tom nikdy 

nepísal, nikdy sa nesťažoval, ale nám deťom to rozprával so slzami v očiach. V roku 1944 ho 

odvliekli partizáni do Brezna. Dôvodom bolo, že mal kone a vozil kňazov, učiteľov, 

žandárov, inteligenciu. Otec tomu hovoril, že fiakroval. Možno to bolo aj preto, že veľa ľudí 

k nám chodilo prosiť o radu, o pomoc. Preto sa stal nebezpečným a nežiaducim. V čase, keď 

ho odvliekli do ZSSR, bol ženatý a mal štyri deti. Najmladšie malo šesť mesiacov. Keď bola 

matka úplne zúfalá, nemala čo dať deťom jesť, obrátila sa na vedúcich v dedine. Povedali jej 

– ty žiadaš o podporu? Ty budeš odstrelená a tvoje deti budú hodené dolu hlavou do studne. 

Nevedela, že to boli ľudia, ktorí podpísali otcovo odvlečenie.“  

O komunistickej odbojárskej morálke vypovedá Arpád Albrecht z Levoče. Ako 

partizán, člen skupiny Kriváň na východnom Slovensku, bol zaistený v obci Vinné. Dostal sa 

do väzenia a po oslobodení sa vracal domov. Aké bolo jeho prekvapenie, keď doma zistil, že 

majetok jeho svokra rozkrádajú novodosadení mocipáni, ktorí sa už nevedeli dočkať, až sa 

budú opäť deliť majetky. Keď začal rozkrádačom brániť, aby brali majetok jeho manželky, 

označili ho za protištátny živel a udali NKVD. Vzali ho rovno z ulice 17. februára 1945, cieľ 

– Donbas. Vrátil sa po dva a pol roku.  

Imrich Gallik zo Spišskej Belej rozprával, že traja členovia NKVD a jeden z Ľudových 

milícií ho zobrali z práce v kežmarskej horárni pri Pradiarni na vyšetrovanie do Spišskej 

Belej. Tam rozhodli o jeho odvlečení na práce v ZSSR. Po piatich dňoch s ďalšími boli 

eskortovaní peši do Levoče. Už v Levoči sa mu ušlo trojdňové sprísnenie – betónová kobka 



bez svetla, o hlade. V Levoči ich držali dva týždne. Po zostavení kolóny nákladných áut 

nahnali ich po 15 – 20 mužov do áut, na kabíny si sadli dvaja ruskí vojaci s odistenými 

samopalmi – proti úteku. Večer dorazili do Nového Sączu v Poľsku a zavreli ich do väzenia, 

kde boli aj nemeckí vojnoví zajatci, ako aj väzni ďalších národností. Jedlo a vodu im dali až 

na druhý deň. Následne ich eskortovali do Sanoku, kde nocovali v lágri postojačky. Ráno po 

osobnej prehliadke museli vytvoriť pochodovú kolónu na presun na železničnú stanicu. 

Nastúpili do vagónov pre dobytok takto: jednotlivé rady po osem mužov sa museli chytiť pod 

pazuchy, na oboch okrajoch kolóny boli stráže so samopalmi, a tak pochodovali. Vo 

vagónoch boli poschodové prične a to tak, že sa mohli do nich iba vsunúť, nie na nich sedieť. 

Na malú i veľkú potrebu bol vo dverách žľab. Smrad bol na nevydržanie, avšak proti tomu sa 

nedalo nič robiť. Táto cesta nákladným vlakom trvala deväť dní. Stravu dostávali raz denne, 

obvykle varechu bôbu alebo fazule. Kto nádobu nemal, nejedol, ak si nedal svoju dávku 

vykydnúť do dlaní a potom jesť z nich. Vždy ráno ich surovo spočítavali, pažbou pušky či 

samopalom do boku. Po deviatich dňoch dorazili do Alagiru, peši prešli cez noc 35 

kilometrov do lágra Nuzal. Nie každý vládal po tej štrapácii. Aj on dostal svalové kŕče, 

zmocnila sa ho celková slabosť a nepomáhala ani bitka pažbou pušky. Mal strach, aby ho 

nezastrelili, ale napokon došlo auto, ktoré zberalo nevládnych, a tak ráno dorazili do lágra.  

„Aj ja, Zoltán Endresz nebol som pred vojnou ani teraz v žiadnej politickej strane, za 

Slovenskej republiky som nebol vojakom, pracoval som u firmy CASC Holz v Matejovciach. 

14. februára 1945 nás odviedla milícia a to asi 40 mužov maďarskej národnosti s tým, že 

pôjdeme odpratať sneh z ciest a opravovať poškodené mosty, a to na tri dni. V Poprade nás 

milícia odovzdala NKVD. Boli sme zatvorení v stolárskej dielni pána Alexyho, tu nám dal 

kapitán Jeleň dôstojnícke čestné slovo, že neprekročíme hranice ČSR. Po niekoľkých dňoch 

nás asi 2 000 Poliakov, Nemcov, Ukrajincov naložili do dobytčích vagónov...“  

Tisíce našich ľudí sa počas vojny dostalo do situácie, ktorú by sme mohli nazvať 

„medzi mlynskými kameňmi“. Unikali pred službou fašistickému režimu, schovávali sa 

podstupovali všemožné riziká, aby napokon padli rúk tých, ktorí ich prišli oslobodiť. Je to aj 

príbeh Pavla Tunáka, ktorý vo svojich spomienkach píše:  

„Keď ma zatklo gestapo v Ružomberku, dali ma do väznice. Rozhodli sme sa ujsť, ale 

niekto to prezradil, a tak na nás čakal transport do ríše. Zachránil nás strýko jedného 

spoluväzňa. Podarilo sa mu zariadiť, aby sme robili hliadku pri Hlinkovom mauzóleu. Tam 

ma pri prestrelke zranili a dostal som sa do nemocnice. Udal ma jeden horlivý komunista, a 

tak ma Stalinove gorily prišli navštíviť do nemocnice. Chodil som o barlách, ale tie mi vzali a 

zahodili. Opäť som ležal na prične v ružomberskej väznici. Odtiaľ nás viezli na západ.“ 

„Môj otec, Valent Sonoga, žandársky strážmajster v Gelnici, bol násilne zaistený 

ruským NKVD 27. januára 1945. V tom čase bol tajomníkom ONV Uliczay, ktorý dal 

zatvoriť žandárov, dosiaľ sa nik nedozvedel prečo. Jeho pomáhačmi boli údajne T. a K. ktorí 

spolupracovali s ruskými dôstojníkmi. Naložili ich do vagónov a odviezli ich do Košíc. Tam 

sa rozhodlo, či pôjdu na dva roky na Ukrajinu, alebo na päť rokov na Sibír. Od otca sme 

dostali list, kde píše, že prišli do Kudáčova a idú do tábora, potreboval by teplú bielizeň a 

ponožky. O otcovi sme už potom nevedeli, až v roku 1948, keď sa niektorí vrátili, doniesli 



správy, že bol deportovaný do tábora do Donbasu, kde vo veľmi zlých podmienkach hladoval 

a onemocnel. Údajne ho odviezli do nemocnice v Erženke, Donská oblasť, a tam dňa 17. 

apríla 1946 zomrel,“ napísala Eva Krausová.  

„Pamätám sa, bola som trinásťročné dievča,“ – píše Margita Námešpetrová z Kapušian 

pri Prešove, – „keď sa otec vrátil domov, nemohla som ho spoznať, tak vyzeral – zavšivený, 

chudý samé vredy... Povedal, že sa zachránil len tým, že mal silnú vôľu a veril a modlil sa... 

len to mu pomohlo. Kto bol zúfalý, väčšinou neprežil. Otca vzali ruskí vojaci spolu s našimi, 

pomáhali im K. a T. Odvliekli ho do pivnice Bandulajky, potom všetkých naložili do 

nákladných vagónov, v jednom bolo 45 ľudí bez jedla. Transportovali ich cez Poľsko, 

Ukrajinu k Azovskému moru. Vojaci ich bili a surovo s nimi zaobchádzali, veľa ich 

nevydržalo a pomreli...“ 

„Matejovce obsadila sovietska armáda koncom januára 1945 a 26. februára len 

z našej dediny zaistili 26 chlapov. Bol medzi nimi aj môj otec a strýko. Dozvedeli sme 

sa, že ich zaviezli do Levoče, že trpia hladom, preto sme sa rozhodli zaniesť im nejaké 

jedlo. Do Levoče sme šli vlakom traja – Jano Jurský, Karol Páter a ja. Pri bráne sme 

jedlo odovzdali strážnikovi, ale či im ho niekto dal, to sme sa nedozvedeli. Vlaky 

nechodili, rozhodli sme sa prenocovať u tety Jána Jurského. V noci nás zobudil buchot na 

dvere. Domáci otvorili a počuli sme vojenské hlasy, aby povedali mená, koho majú na 

návšteve. Museli sme sa obliecť a ísť s nimi. Neskôr sme sa dozvedeli, že nás udal istý 

Š., ktorý sa v tom čase robil dôležitým partizánom. Vraj sme mali namierené cez front 

k Nemcom. Skončili sme v pivnici NKVD v Poprade, kde nás každý deň vypočúvali. 

Nakoniec Karola Pátera prepustili, mal len pätnásť rokov. Jurského a mňa previezli do 

Levoče. Vo väznici sme sa stretli všetci, chlapi z  Matejoviec a z celého Spiša, otec, 

strýko... Mal som sedemnásť rokov, Jano Jurský šestnásť.“ Ladislav Šándor, Slavošovce.  

 

Obyčajní zlodeji 

 

Je zaujímavé pozorovať, kam až siaha ľudská chamtivosť a čo všetko dokáže človek 

spraviť, čoho všetkého sa dopustiť, aby naplnil najtemnejšie hlbiny svojej chamtivosti? Túžbu 

po cudzom majetku zaznamenávame v čase arizácie za slovenského štátu ako škvrnu na 

temnom režime, ale aj na ľudskej povahe. Obrátená karta v podobe porazeného fašizmu a 

víťazného komunizmu opäť oživila snahy ľahko získať cudzí majetok. 

„Keď otecka odviedli (NKVD, pozn. P. J.) z mlyna, hneď nás z bytu vyhnal človek 

menom Kopala. Stroje boli po dedkovi, ale Kopala vzal všetko, dovolil nám zobrať iba 

nábytok. Mamičku a nás, tri deti, vyhnal na ulicu. Mamičke sa vyhrážal, že ju pošle na Sibír 

za mužom. Po celé roky chodila prichystaná s brašňou...“ Melitta Teremtetková, Prešov. 

„Môj otec Pavel Benko, narodený 1889, staviteľ, bytom v Trebišove bol v novembri 

1944 odvlečený do ZSSR... Po odvlečení otca, nakoľko z rodiny nik v Trebišove nebol, bol 



rozkradnutý sklad stavebného materiálu v hodnote 800-tisíc – 1 milión korún.“ Jarmila 

Čižmáriková, Martin. 

„Otec sa obliekol a šiel. Domov sa do rána nevrátil, preto ho matka šla hľadať a zistila, 

že stojí v transporte na prácu do ZSSR. Bol oblečený ľahko, preto sa matka vrátila domov po 

teplé šaty a jedlo na cestu, ale nedovolili jej to odovzdať. Otec odišiel a viac sa nevrátil. Moja 

matka ako 36 ročná ostala sama s ôsmimi deťmi. Otec bol kolesárskym majstrom a prekážal 

vtedajším mocipánom v mestečku. Odvlečený bol preto, aby sa členovia strany bezplatne 

zmocnili jeho majetku, rozobrali stroje a zariadenia...“ Viola Grošková, Kráľovský Chlmec. 

 

Partizáni a „partizáni“ 

 

Aj partizánske hnutie na Slovensku stojí pred celkovým historickým prehodnotením 

najmä preto, že za partizánov sa vydávali aj kriminálne živly a ich pôsobenie sa nijako 

nezhodovalo s myšlienkou boja proti fašizmu. Po skončení vojny sa s  partizánmi 

rozsypalo vrece. Skutoční odbojári boli doslova zaburinení  dedinskými zlodejmi a 

kriminálnikmi. Jeden príklad, ktorý ilustruje podobných samozvaných bojovníkov, mi 

poslala pani Mária Čunderlíková. Píše: 

„Všetku tú hrôzu mám pred očami, hoci som mala len trinásť rokov, dovtedy som mala 

krásne detstvo, dobrých rodičov a jedného brata. Žili sme v Kurimy pri Bardejove. Vojna sa 

chýlila ku koncu, no pre nás sa akoby ešte len začala. Za jedinú noc sa zrútilo všetko naše 

šťastie. Za šesť rokov vojny sme nevytrpeli toľko, ako v januári 1945 a v mesiacoch, ktoré 

nasledovali. Raz večer k nám z ničoho nič prišli dvaja ruskí vojaci a dvaja partizáni 

„osloboditelia“ s automatmi na pleci. Otcovi a bratovi, ktorý nemal ani šestnásť rokov, 

povedali, aby sa obliekli a šli s nimi. Partizánov mamka poznala, boli z blízkej dediny. 

Chodili si občas do nášho hostinca posedieť a vypiť. J. Jurkanin bol rusínskej národnosti 

z Kožian, rád si zaspieval a vždy zavolal môjho brata Milana, aby mu zahral na harmonike. 

Nikdy mu neodmietol. V ten večer ho zobral do jednej miestnosti a strašne ho bil, kopal, až 

brat odpadol. Celý život ho bolievala hlava, zomrel ako 46-ročný na krvácanie do mozgu. 

Druhý partizán bol tiež Rusín, volal sa Babej. Zobrali aj obchodníka z Kurimy do miestneho 

kultúrneho domu, kam predtým prišla celá kolóna asi sto zajatcov. Boli to Slováci, Poliaci, 

Nemci, Ukrajinci a ďalší. Všetkých natlačili do jednej miestnosti, takže celú noc len stáli. 

Hneď im stiahli hodinky z rúk, otcovi a bratovi vymenili topánky za oveľa menšie. Večer sa 

ruskí vojaci opili a zaspali. Keby zajatci boli tušili, čo ich čaká, boli by v tú noc niekam ušli. 

Zavčas rána kráčali s ostatnými zajatcami do Giraltoviec. Môjho brata Milana na druhý deň 

pustili. Doviezli ho dvaja ruskí vojaci na nákladom aute, ale dali si podmienku – musíme im 

dať garmošku, vodku, múku a slaninu. Mamka bola dvakrát prosiť ruských vojakov, aby 

pustili otca. Zakaždým im doniesla pálenku, slaninu, cigarety, jeden Rus jej prisľúbil, že otca 

pustí. Na tretí deň šla s radosťou že si ho odvedie domov. Keď prišla do kancelárie, dokonca 

ju posadil a začal sa s ňou rozprávať, keď sa zrazu otvorili dvere. Bol to partizán J. Babej. 



Vyvolal ruského vojaka von. Keď sa potom vrátil, oznámil mamke, že tento človek zakázal 

pustiť môjho otca. Ešte v tú noc, ako zaistili otca, začali u nás s rabovaním. Rabovali každý 

deň, vzali nám všetko, čo sa im hodilo a čo malo nejakú hodnotu – záclony, uteráky, posteľnú 

bielizeň, fotoaparát, ďalekohľad, konzervy, zlato, šperky... s automatom na pleci si naozaj 

mohli dovoliť... Jurkanin po čase otvoril svojej sestre v dedine hostinec, sebe vo Svidníku 

reštauráciu. U jeho sestry viseli naše záclony, používali naše uteráky a iné veci, ktoré nám 

odcudzili.“  

Po rokoch sa podarilo zrekonštruovať aj príbeh spomínaného obchodníka z tej istej 

obce. Volal sa Juraj Švec a jeho syn uviedol, že otec pracoval v Kurime vo svojom obchode 

a raz týždenne tajne dodával potraviny pre partizánov. Obchod veľmi nevynášal, preto si 

privyrábal aj ako osobný šofér židovského lekára Grűnsteina. Keď sa po lekárovi začalo 

zháňať Gestapo, pomohol mu ujsť aj s rodinou a vyslúžil si za to tvrdý výsluch a gestapácke 

týranie. Starosti ho neobišli ani po príchode sovietskych vojsk. Udal ho ten istý Babej, ktorý 

neskôr manželke zavlečeného Juraja Šveca povedal, že netušil ako tragicky dopadne 

deportácia na práce do ZSSR. Juraj Švec mal napokon aj trocha šťastia – z Donbasu sa vrátil 

po jedenástich mesiacoch. Jeho syn neskôr zistil, že v zoznamoch NKVD bol registrovaný 

pod číslom 5659... 

Na juhu bolo najteplejšie  

 

Prvé skúsenosti s internovaním, hneď po Podkarpatskej Rusi mali občania ČSR na juhu 

východného Slovenska. Odvliekali priam masovo v okrese Trebišov z obcí ako Biel, Somotor, 

Maťovce, Malé a Veľké Trakany, Boťany, Malý a Veľký Kamenec, Zatín, Borša, Streda nad 

Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Malý Horeš a z ďalších. Odvliekli z každej z nich po 

desiatkach mužov, len z neveľkého Lelesa to bolo 168 osôb! Ani jeden okres na Slovensku 

nebol postihnutý tak dramaticky ako práve územie dnešného Trebišovského okresu.  

„Z Maťoviec odvliekli 35 mužov. Bolo to dielo príslušníkov NKVD. Za spolupráci 

miestneho „výboru“ na čele s Jurajom Jágerom začali triediť občanov obce. Príslušníci 

NKVD už mali pripravený zoznam osôb a na koho Jáger pred sovietskym majorom povedal 

„da“, jeho osud bol spečatený. Na koho povedal „net“, ten ostal doma. Tento muž, ako 

vojnový zajatec po prvej svetovej vojne bojoval v Červenej armáde na území Ruska. Po 

skončení „triedenia“ nás dali nastúpiť, ale ešte ostrým železom prepichali seno, či sa tam 

niekto neschoval. Už bolo jasné, že to nebude žiaden malenkij robot.“ Z rozprávania Jána 

Bubáka a Barnabáša Pogányho zaznamenal Dr. Andrej Tóth, České Budejovice.  

Košice boli po Viedenskej arbitráži pričlenené k Maďarsku a podľa logiky NKVD 

spadali medzi nepriateľské teritóriá. V meste bola situácia mimoriadne zložitá. Do posledných 

chvíľ vyvádzali nyilašovci, ešte posledné dni pred príchodom frontu verejne vešali odbojárov 

na stromy na Hlavnej ulici. Sotva si obyvatelia vydýchli od jedných hrôz, už mali pred sebou 

ďalšie. Tieto dramatické dni v Košiciach opisuje v rodinnej kronike, Edita Vyšehradská. Jej 

manžela odvliekli na základe primitívneho udania podriadeného, poštového zriadenca, ktorý 



si vysníval funkciu prednostu pošty v Stropkove:  

25. Januára 1945. Na ulici sú vyhlášky, aby každý odovzdal rozhlasový prijímač. Starý 

Bugársky sa už vrátil z mesta a povedal, že si iba prezreli jeho legitimáciu, na nič sa ho 

nepýtali a poslali ho domov. Rozkázal rádio zaniesť na poštu. Keď som namietala, nech si 

zanesie svoje rádio a do nášho nech sa nestará, zúrivo na mňa vyskočil, myslela som si, že ma 

zabije. Andrej chcel rádio schovať, veď ktože v Košiciach vedel, že my máme svoje rádio zo 

Stropkova. Starý bol neúprosný. Lukáč s Andrejom teda zaniesli rádio a idúc domov ich na 

ulici legitimovali. Kým Lukáčovi prezerali legitimáciu, Andrej odišiel, schoval sa medzi 

ostatnými ľuďmi a stratil sa v podchode. Prišiel domov sám. Verila som, že príde i Lukáč. 

Starý mi rozkázal ušiť československú zástavu. Popárala som teda maďarskú zástavu, biele a 

červené plátno som zošila, zelené vyhodila a z modrej kuchynskej zástery som ušila klin do 

novej zástavy. Starý mi rozkázal zastoknúť ju do železného držadla medzi oknami na múre 

poschodia. Bezočivo som mu odvrkla, že nie som artistka, nech si ju vyloží sám. Jeho 

Andrejovi ani nenapadlo, aby ju vyvesil. Starý B. teda šiel zastoknúť zástavu sám, ale my sme 

ho držali za nohy, aby nezletel z okna. Dolu niekto búchal na bránu, tešila som sa, že Lukáč 

ide domov. Andrej vzal kľúče a bežal dole otvoriť. Aj ja som bežala dolu schodmi. Nebol to 

Lukáč. Prišli po Andreja. Čakali sme, čo sa bude diať. Jeden civil zobral Andreja do izby a 

tam ho začal vypočúvať. Usmrkanec, asi sedemnásťročný, Andrejovi tykal, párkrát ho udrel 

po tvári a nútil ho, aby sa priznal k veciam, ktoré nikdy neurobil. Vyľakaní sme stáli 

v predizbe. Keď sme chceli ísť do izby svedčiť, že Andrej naozaj nič neurobil, vojak nás 

nepustil. Z izby bolo počuť veľa úderov, ale ani jeden ston. Otvorili sa dvere, zmordovaný 

Andrej vyšiel von a prosil, aby si smel obliecť zimný kabát. Zlaté hodinky a kovertu s účtami 

stačil podať Editke, aby sme mu to odložili a mne podal ruku, aby som na ňu dávala pozor. 

Všetky peniaze mu zobral ten mladý vojak. S otcom sa ani nerozlúčil, lebo starý B. sa ani 

neukázal. Bál sa o svoju kožu. Po jeho odchode som dostala nervový záchvat, triasla som sa 

na celom tele a bolesť mi vyžarovala od žalúdka hore do hrdla a do ramien. 

27. januára 1945. Včera som sa celý deň modlila, skladala sľuby Bohu, len aby sa 

Lukáč a Andrej vrátili. No neprišli. Dnes ráno sme sa vydali hľadať ich po Košiciach. Pýtali 

sme sa každého, kto mal červenú pásku na ramene, ale nikto nám nevedel povedať nič. Po 

ulici šla žena s takouto páskou. Bola to lekárka. Tá nám povedala, kde sústreďujú ľudí, 

ktorých zbierajú po meste. Boli sme oproti mestskému domu, tam bolo v pivnici plno 

chlapov, ale nás nepustili. Vrátili sme sa späť na Hlavnú ulicu, pod jednou bránou bolo taktiež 

plno ľudí, stráž nás nepustila ani tam. Šli sme na Legionárske námestie, aj tam mali byť 

sústredení nejakí ľudia. Keď sme šli popod jeden dom, Editka začula náš signál. Zastavili sme 

sa na okraji chodníka a dívali sa do okien, ale boli zatemnené čiernym papierom. V jednom 

sme videli, že papier sa v rohu odchýlil a jedno oko sa na nás díva. Stáli sme, ale nevedeli 

sme, kto to je. Po chvíli sa okno otvorilo a na chvíľu sa zjavil Lukáč. Vyhodil kúsok papiera a 

okno sa zavrelo. Keď sme videli, že nás nik nepozoruje, Editka dvihla papierik. Bolo na ňom: 

Teraz nás vedú na výsluch, dávajte pozor, kde nás odvedú. Lukáč. Cez škáru sa oko na nás 

dívalo ešte dlho. Potom zmizlo. Stáli sme tam od deviatej rána až do večera. Lukáča sme už 

nevideli, ale Andrej o chvíľu otvoril obločné krídlo a hodil papierik. Bolo tam napísané: 

Lukáč je na výsluchu. Choďte domov, aby vás nezobrali. Celé poobede pršalo, sneh 



s dažďom, premokli sme až na telo. Len čo sme prišli domov, prišiel ten vojak, čo zobral 

Andreja, a s ním ruský oficier. Doniesol 4 000 korún od Lukáča a pýtal preňho vreckovky, 

baranicu, mydlo, pastu na zuby. Nič nechcel povedať, len toľko: sejčas prijďot.  

28. januára 1945. V noci sa mi sníval hrozný sen. Prebudila som sa celá vyľakaná. 

V izbe je zima na nevydržanie. Sedíme vo vetrovkách, snehovkách, ruky držíme v mufoch. Aj 

tak je zima. Šli sme do mesta. Pod oblokom sme sa zastavili, ale Lukáča už tam nebolo. 

Darmo sme chodili po meste, Lukáča sme nenašli. Večer znovu prišiel ten vojak 

s dôstojníkom a so štyrmi ozbrojenými vojakmi. Dal mi od Andreja lístok, aby som odovzdala 

všetky jeho lieky pre Červenú armádu. Všetko naložili na auto a odišli. Darmo som prosila, 

aby nám povedal kde je Lukáč, nepovedal nič. 

29. januára 1945. Dnes sme sa s Editkou opäť vydali na cestu po Košiciach hľadať 

Lukáča. Keď sme šli popod Sedriu, Editka povedala, že začula náš signál. Zastali sme a 

spozorneli, ale nikde nič. Šli sme do kostola, Editka si kľakla pred oltár a dlho sa modlila. 

Modlila som sa aj ja, aby Boh vrátil môjho muža, otca mojich detí. 

2. februára 1945. Už tri dni sa bezcieľne túlame po uliciach, vypytujeme sa každého, ale 

kto nám pomôže, keď sám sebe nevie pomôcť? Až dnes sme šli do malej uličky, kde Editka 

pred pár dňami začula náš signál. Stará žena nás varovala, aby sme sa vrátili, lebo včera 

vojaci nahnali veľa žien na Sedriu a tam ich zavreli. Čo by som ja dala za to, keby ma 

zavreli... Bolo mi na zúfanie. Pristavil sa pri nás asi štvorročný chlapček a povedal: Tetušky, 

choďte preč, lebo vás zoberú vojaci...! Môj zrak sa uprel na zamrežované okno na samom 

vrchu budovy. Asi v treťom okne som videla otvorenú tabuľku na mrežiach a tam jednu tvár. 

Zarastenú, ubiedenú, smutnú. Vedela som, že je to Lukáčova tvár. Upozornila som Editku. 

Ruka v malej diere nám zakývala, aby sme šli preč a poslala nám bozk. Oblôčik sa zavrel. 

5. februára 1945. Dnes sme boli opäť pred budovou Sedrie. Oblôčik sa už neotvoril. 

Videli sme veľké nákladné auto cúvnuť až k bráne väznice, to asi nakladali chlapov, ktorých 

odvážali preč. Pod plachtou sa dalo poznať, že sa niekto oprel rukou, alebo hlavou. Ktovie či 

neodvážali aj Lukáča. Stretli sme Zarembovú z Trebišova. Povedala som jej, že zobrali 

Lukáča. Ktoré hovädo ho udalo? Poďte do Trebišova, veď my vášho muža poznáme, 

rozhorčila sa Zarembová. Vtedy som nevedela, že tá žena bola vedúcou v Komunistickej 

strane. 

6. februára 1945. Už o šiestej ráno som bola s Editkou v redakcii. Redaktor nás privítal 

a povedal, že o chvíľu pôjdeme autom do Trebišova. Priniesli veľké množstvo novín 

previazaných do balíkov. To mali rozviezť po ceste. Auto už stálo na dvore. Vtom prišiel do 

redakcie jeden dôstojník a jeden civil. Vyžiadal si jedno číslo novín a začal čítať nahlas. 

Redaktor stál a počúval. Civil čítal a prekladal do ruštiny. Ja som už od prvej svetovej vojny 

vedela obstojne po rusky a teraz som každý večer hovorila s dôstojníkmi, čo boli ubytovaní u 

nás, takže svoju znalosť som si zdokonaľovala. Civil prekladal do ruštiny to, čo v novinách 

nebolo. Klamal. Redaktor to pochopil, otvoril okno, vyskočil do susednej záhrady a viac sme 

ho nevideli. Noviny zhabali, auto nikam nešlo, ostali sme v Košiciach. 



7. februára 1945. Ráno ma vyprevadila Editka na miesto, kde stoja vojenské autá. Veľa 

ľudí čakalo, že sa im na nich podarí odviezť. Mňa už šofér nechcel zobrať. Videla som, že 

prichádza generál Svoboda. Pozdravila som ho a on ma poznal. Mladého lekára zo Sečoviec 

premiestnil z kabíny na korbu a mňa posadil dnu. Šofér by ma bol najradšej vyhodil z auta. 

Šla som za predsedom okresného národného výboru Koryčanským, s ktorým bol Lukáč 

dobrým priateľom a bez môjho vedomia mu prepustil aj byt, čo patril prednostovi pošty. 

Koryčanský povedal, že ma nepozná.  Povedala som mu: 

Pán Koryčanský, mňa poznať nemusíte, ale nemôžete povedať, že nepoznáte môjho 

manžela. Prosím Vás, pomôžte mi dostať ho domov. Veď je to starší človek, trpí na žalúdok, 

nevydrží väzenie. A prečo ho väznia? Prenasledovali nás gardisti a teraz, keď muž čakal 

odmenu za svoje služby, dostal sa do väzenia...  

Zaremba, ruský emigrant, manžel Zarembovej, veľmi inteligentný človek, kázal mi 

pozbierať nejaké doklady, že Lukáč sa neangažoval za Hlinkovu stranu. Dostala som 

potvrdenie, že môj manžel nebol členom strany a nepožíval žiadne výhody členov.  

8. februára 1945. Ráno som šla za Koryčanským, ale policajt ma nepustil dnu. 

9. februára 1945. V novinách som sa dočítala, že v národnej rade je Zuščin a Belej, 

zriadenec pošty. Šla som za nimi, nech pomôžu vyslobodiť môjho muža. Dali napísať žiadosť 

s tým, že všetci ju podpíšu a môžem ju zaniesť do národnej rady do Košíc. Oklamali ma. 

Žiadnu žiadosť nenapísali, ani mi nedali. Chodila som po Trebišove ako štvaný pes, ale nikde 

som nenašla zmilovanie. Dozvedela som sa, že bude schôdza Komunistickej strany. Šla som 

na tú schôdzu. Predsedníčka Zarembová vyzvala nečlenov strany, aby opustili miestnosť, a 

tak som vyšla na chodbu. Zreteľne som počula každé slovo, hoci som nemienila načúvať. 

Zarembová nadhodila otázku: 

– Čo urobíme s tým prednostom pošty Vyšehradským? Chvíľku bolo ticho, potom som 

počula Koryčanského hlas:  

– Nešpiňme si prsty!  

Rozplakala som sa. Dozvedela som sa, že zriadenec pošty Z. sa stal prednostom po 

mojom Lukáčovi. Odviezol nábytok z nášho bytu, povedal, že zobral tri skrine na zariadenie 

kancelárie, ale zobral aj ostatný nábytok. Z Lukáčovej zásuvky povyberal fotografie a tie mi 

dal. Na poštu prišiel Straka, úradník z banky a povedal Zuščinovi:  

– Súdruh, odvolajte to, udali ste nevinného!  

– Hej, aby potom zavreli mňa ? – odpovedal mu Zuščin.  

Straka tvrdil, že Zuščin udal Lukáča. 

 

12. mája 1945. Niekto prišiel povedať, že pôjde vlak do Michaloviec. Editka musela 



cestovať do školy a mienila som ju odprevadiť. Cestou na stanicu sme sa stretli s Ďulom, 

úradníkom z pošty. Zastavil nás a povedal, že má pre nás veľmi zlú správu. Že sa bojí 

povedať nám ju. Vraj idú chlapi z Ruska, od nich počul, že Lukáč zomrel v Novom Sambore. 

Ježiš, Mária, pomôžte. Precitla som pri jednom plote, držal ma Ďula a Károlyová a 

okolo mňa stálo plno ľudí. Ďula ma poslal za Ďurišinom, ktorý sa vrátil z Ruska, on nemohol 

rozprávať, oči mal plné sĺz a ústa sa mu triasli. Do malej izbičky prišli ženy, každá ma 

ľutovala a so strachom v očiach očakávala, či nepočuje o svojom mužovi podobnú zvesť. 

Božka Károlyová plakala so mnou, plakala aj jej matka, ba aj chlapci. U Ďurišinov sme našli 

veľa žien, každá chcela niečo vedieť o svojom mužovi. Sedela som a len načúvala, dívala som 

sa na Ďurišinovo vychudnuté telo až na kosť. Ďurišinova žena plakala tak ako ja. Ja som 

oplakávala mŕtveho, ona živú mŕtvolu. Uložila ho do postele, videla som, že rozpráva iba 

s námahou. Pýtal sa ma, či som pani prednostova a potom mi vyrozprával, že ležal s mojím 

mužom na jednej prični, prikrývali sa s jednou dekou a obaja ochoreli na škvrnitý týfus. 

Lukáč blúznil a blúznil. Celé dni a noci rozprával z horúčky. Ďurišin by bol rád aj zaspal, ale 

Lukáč stále rozprával. Jednu noc utíchol a Ďurišin zaspal. Keď sa zobudil, Lukáč bol 

zmeravený a studený. V noci zomrel. Vyzliekli ho zo šiat, aj topánky vyzuli a nahého ho 

vyniesli. Viac nevie, aj on ležal v horúčke. Bolo to 15. februára 1945. Bože môj, prečo si ho 

opustil? 

13. mája 1945. Je nedeľa. Mestom ide manifestačný sprievod. Oslavuje sa mier. Sedím 

doma. Mier mi doniesol hrozný žiaľ a bolesť. Ľudia sa radujú, a ja plačem. Neviem spať. Celú 

noc som presedela na posteli, celý deň som nejedla, ale nie som hladná. Večer prišla 

Ferčáková a doniesla správu od Markoviča, že môj muž zomrel. Markovič sa vrátil z Ruska 

spolu s Ďurišinom. Aj Markoviča doma zastihla zdrvujúca správa. Jeho žena sa dozvedela, že 

voľakde sú zajatci z Ruska v karanténe a vybrala sa s futbalistami na nákladnom aute do 

Popradu. Auto sa cestou prevrátilo, nikomu sa nič nestalo, len Markovičová sa zabila. Ostali 

po nej siroty. Na štvrtý deň po pohrebe sa domov vrátil Markovič... 

16. mája 1945. Opäť som v Trebišove. Šla som z Michaloviec pešo popri trati. Len čo 

som si odpočinula, šla som na poštu. Zástupca prednostu mi povedal, že Zuščin, ktorý vraj 

udal môjho muža, sa vyjadril, že on to tak nemyslel. Že on si predstavoval, že ho nechajú 

trocha v Rusku popracovať a vráti sa domov. Je vraj sklamaný. Sľúbili mu, že bude 

prednostom pošty a on je naďalej obyčajným zriadencom, ako bol predtým. Ani predsedom 

MNV nie je, aj tam dali rozumnejšieho človeka. 

20. mája 1945. Bola som u Markoviča. Našla som ho vo veľmi žalostnom stave. Ležal 

na posteli a celé telo mal opuchnuté. Vraj od jedla. Zhovárala som sa o Lukáčovi, poznal ho, 

veľakrát s ním mal obchodné záležitosti, aj koncesiu na rádio mu vydával Lukáč. Stretli sa 

v Košiciach vo väznici. Markovič ma prvý poznal na ulici pod väznicou a upozornil na to 

Lukáča, ktorý vraj už vtedy bol chorý a ležal na zemi. Na druhý deň ma videl opäť, ale 

Lukáča medzitým odviezli. On mi ukazoval rukou, že Lukáč už tam nie je. V Novom 

Sambore sa opäť stretol s Lukáčom a bývali spolu. Lukáča liečila ruská lekárka a ostatní mu 

závideli, lebo s ním pohovorila, zažartovala a viac mu nadŕžala ako ostatným. Zakázala mu 

piť vodu a on sa napil napriek zákazu. Potom dostal kŕče a zomrel. Mŕtvoly hádzali do veľkej 



jamy, keď sa zaplnila, vykopali novú. Chcela som ísť dať vykopať hrob, ale hneď ma 

odhovoril. Vraj nik ani nevie, kto je v ktorej jame pochovaný.  

8. júna 1945. Kočiar zastavil pred Károlyovými. Podala som ruku kočišovi a 

poďakovala som sa. Keď som prišla do kuchyne, pozdravila som sa, ale neodpovedali mi. 

Ešte aj deti sa túlili k matke. Začudovala som sa. Božka, Apolka, hneváte sa na mňa? Ale oni 

nič. Čo sa stalo s tými ľuďmi? Tu popod kuchynský oblok prešla Suttová. 

– A boli ste v tom Sambore? 

–Nie, pôjdem až príde syn z Bratislavy 

– Veď sa vám utopil, – a všetky tri ženy vybuchli v hlasitý nárek. 

– Nepravda, nepravda! – kričala som z celej sily... 

Píše v rodinnej kronike zúfalá manželka prednostu pošty, ktorého udal jeho podriadený, 

tupý a chamtivý človek. Pravdaže, udavači boli celkom pragmatickí. Bezcitní, bezohľadní, 

zlovoľní ľudia, ktorí sa neštítili ani najväčšej podlosti.  

„Rudolf Čadecký schovával partizánov medzi svojimi robotníkmi, dokonca aj doma vo 

svojom byte. Poskytol im šaty, prevádzal ich cez nemecké hliadky, tvrdiac, že sú z jeho 

pracovnej skupiny. Mal však spory pre urážku na cti s istým Jozefom Š., roľníkom 

z Kysuckého Nového Mesta. Práve ten z pomsty udal Rudolfa Čadeckého. NKVD za činy, 

ktorých sa nedopustil.“ Štefánia Čadecká, Kysucké Nové Mesto. 

Čistky na juhu pokračujú 

Časť Gemera, južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi pripadli na základe viedenskej 

arbitráže z roku 1938 Maďarsku. Za hranicami bývalého Československa sa ocitlo 860 000 

ľudí. Toto rozdelenie územia sa priradilo k ďalším násilnostiam začínajúcej sa vojny a jeho 

obyvateľom prinieslo množstvo nečakaných tragédií. O pomeroch, do ktorých sa dostali 

obyvatelia slovenského juhu, píše vo svojom liste Zoltán Tóth z Rožňavy. 

„Nová štátna hranica rozdelila Gemer na dve časti. Južná pripadla Maďarsku, severná 

Slovensku. Rožňava sa dostala do okupovanej časti v Maďarsku. Okupácia trvala od 6. 

novembra 1938 do konca roka 1944. Dňa 17. apríla 1944 prišli do Rožňavy nemecké vojská. 

Odpor proti fašizmu sa začal stupňovať najmä medzi baníkmi. Maďarská vláda vyhlásila 15. 

októbra 1944 mobilizáciu. bola. My baníci sme dostali odklad nástupu, ale netrval dlho. 

Približujúca sa sovietska armáda a partizánska činnosť spôsobili, že aj bane museli zastaviť 

prevádzku. Počas maďarskej okupácie bol každý chlapec od štrnástich rokov povinný byť 

členom polovojenskej organizácie Levente a zúčastňovať sa na predvojenskom výcviku. 

Všetkých členov Levente od veku 17 rokov zmobilizovali a 25. novembra 1944 museli 

nastúpiť na vojenskú službu, resp. nútené práce. Velili nám maďarskí dôstojníci. Z Rožňavy 

nás dopravili do maďarského Putnoku. Po trojdňovom sústredení nás dopravili do 

Zalaegerszegu. Po dvoch týždňoch nás previezli do Nemecka na práce pri odstraňovaní 



rumovísk a pri budovaní opevnení. Začiatkom mája 1945 nás zajala sovietska armáda. Celú 

skupinu, niekoľko tisíc vojakov nás dopravili do Poľska, mesta Posen. Odtiaľ do Pitkjaranta 

na severnom brehu Ladožského jazera.“ Zoltán Tóth, Rožňava. 

Ďalší odvlečený napísal, že v kasárňach na juhu Slovenska naňho po fronte prišlo 

udanie, že je maďarskej národnosti. „Na základe toho ma odovzdali do zajateckého tábora 

v Poprade a odtiaľ ma s ďalšími viezli do Českého Tešína a do Poľska. Odtiaľ peši do tábora 

v Osvienčime. Tri týždne sme chodili pod šibenicami, potom nás previedli do tábora, kde 

predtým spaľovali ľudí. Po dvoch týždňoch nás viezli do ZSSR, do Penzy.“ Podobný scenár 

bol použitý pri tisíckach ďalších ľudí. 

Štefan Kurta z Krompách sa narodil v Skároši a ako státisíce občanov ČSR aj on sa 

náhle ocitol v Maďarsku. Jeho osud je podobný ďalším tisícom. Po skončení učenia prišla 

maďarská okupácia. „Chtiac–nechtiac som sa musel začať učiť po maďarsky, aby som sa 

mohol uživiť. V roku 1942 som musel nastúpiť do maďarskej armády. Po niekoľkých 

mesiacoch nás odvelili bojovať proti ruskej armáde. Keďže sme boli nespoľahliví, dali nás do 

zálohy. Po skončení vojny sme sa vracali do civilu. Dňa 13. mája 1945 nás zastavil ruský 

vojak a pýtal sa, kam ideme. Povedali sme domov. To bol náš koniec. Odviedol nás na nejaké 

veliteľstvo a ich veliteľ dal príkaz odviesť do ZSSR. Pracoval som v Donbase v uhoľných 

baniach a v Kujbyševe v traktorových závodoch. Začiatkom roka 1948 som sa vrátil domov 

do Skároša. Bol som neustále prenasledovaný tamojšími funkcionármi KSS. Občiansky 

preukaz som dostal dva roky po návrate. Život v ZSSR, kde som strávil tri roky, sa opísať 

nedá. Bolo to niečo strašné, neľudské, pod dôstojnosť ľudského žitia.“ Štefan Kurta, 

Krompachy. 

MUDr. Vojtech Skalický z Gelnice bol povolaný do maďarskej armády v roku 1944 ako 

mladší lekár 11. samostatného horského práporu. Deň pred zajatím ošetril ťažko raneného 

židovského zajatca, ktorého uprednostnil pred maďarským vojakom. Za to mal byť postavený 

pred poľný súd, ale 26. októbra 1944 ho zajala Červená armáda a previezli ho do zajateckého 

tábora v Sambore. Tam vstúpil do Prvého čs. armádneho zboru a to už bol dôvod, že zo 

zajateckého tábora ho prepustili. Pridelili ho k náhradnému pluku III. brigády na Dukle. Jeho 

ďalšie osudy zrazu dostali nečakaný zvrat:  

„Postupovali sme cez Levoču. Ranených sme prijímali vo dne v noci. Dňa 3. februára 

1945 ma zavolali na ZÚ Hybe, tu ma vyzliekli z uniformy a dostal som zakrvavenú, 

prestrelenú a zavšivavenú košeľu, špinavú spodnú bielizeň, roztrhané baganče a zavreli ma 

k ostatným internovaným do nevykúrenej krčmy s holou dlážkou. Večer nás zaviezli v mraze 

v otvorenom nákladnom aute z Popradu do Kráľovej Lehoty a tu nás zavreli do maštale 

k ostatným. Potom nasledoval krutý pochod do Svitu, kde bol „príjmový punkt zajatcov“. 

Skončili sme v zajateckom tábore v Ivanovskej oblasti.“ MUDr. Vojtech Skalický, Gelnica. 

Ďalší prípad branca maďarskej armády: „Do Maďarska ma spolu s ďalšími mladými 

chlapcami vzali z okolia Zlatých Moraviec, mali sme kopať zákopy proti postupujúcej 

Červenej armáde. Ani sme však nezaťali do zeme. Istý Grekčo, evanjelický farár, nás 

nahovoril ujsť a schovať sa v horách. Poslúchli sme, vedeli sme, že vojna sa musí čoskoro 



skončiť a nechceli sme sa dať práve teraz pozabíjať. Naše rozhodnutie podporila aj hrôza, keď 

sme pred útekom videli bombardovanie. Nadleteli ruské lietadlá a hodili bomby na kopajúcich 

chlapcov, ktorých tam doviezli pred nami. Po prvý raz som videl hory mŕtvol, odtrhnuté ruky, 

nohy, odkotúľané hlavy, na ceste vyčľapnuté mozgy, po kríkoch rozmetané črevá, slovom, 

hrôza. Ukryli sme sa v Bakonských horách. Vyčkali sme, kým prehrmel front, a potom sme 

zliezli do dedinky, kde sme sa prihlásili na sovietskej komandatúre. Boli sme mladí a naivní, 

mysleli sme si, že nás hneď pustia domov. Zmýlili sme sa. Najprv nás obrali o všetko cenné, 

čo sme mali pri sebe. Ponechali nám iba lyžice. Vysvetľoval som komandírovi, že sme branci, 

ktorých sem vzali nasilu a zbraň sme ani nevideli, mali sme kopať zákopy a ani to sme 

nerobili. Pokýval hlavou, usmial sa a povedal, že keď sme nerabotali, pôjdeme sičas 

nemnožko rabotať. A naložili nás do zatvorených svinských vagónov. Kým sme stáli na 

stanici pri srbských hraniciach, podarilo sa dvom ujsť. Bol to mladý lekár MUDr. Kraus a istý 

Bošány, bývalý dôstojník. Chytili ich, zbili na nepoznanie a hodili do vagóna. Doktor, vzácny 

človek, následky bitky neprežil.“ Kornel Danáš.  

V roku 1944 bol povolaný do Maďarskej armády aj svokor pani Rozálie Szanyiovej. 

Píše o tom, že ustupovali pred útokom Červenej armády a napokon sa on aj jeho ďalší 

priatelia vrátili domov k rodinám. Asi tri dni po prechode sovietskych vojsk navštívil ich dom 

vojak, aby ho nasledoval. „V Lučenci ho vypočúvali v noci. Svokor im veľmi nerozumel, 

zdalo sa, že ich z niečoho obviňujú. Počas výsluchu používali fyzické i psychické násilie, 

vyhrážali sa, že ich zastrelia. Donútili ich podpísať nejaké písomnosti s tým, že o tri dni môžu 

ísť domov. Odvliekli ich do ZSSR, kde pracoval v soľnej bani,“ napísala Rozália Szanyiová. 

„Tento osud postihol aj môjho manžela, keď 25. decembra 1944 ho odvliekli 

maďarskými žandármi,“ napísala Margita Paljusová zo Svitu. „V marci 1945 padol do zajatia 

a ho odvliekli do táborov v ZSSR, oblasť Sverdlovsk. Vrátil sa 15. júla 1948, zomrel vo veku 

48 rokov.“  

A opäť tu máme trojdňovú prácu, píše o nej Jozef Lukáč z Drienovca. Prípad tohto 

odvlečeného je celkom zreteľným dôkazom, že odvlečenie malo charakter kolektívneho trestu 

za nedefinovanú vinu. Takýchto výpovedí sú stovky, tisíce. Pozoruhodný je aj návrat domov, 

ale k návratom sa ešte vrátime v ďalších kapitolách:  

„Na základe požiadavky som 18. februára 1945 odišiel na prácu – na tri dni – do 

Košíc... tam nás zajali ruské vojská a uväznili. Po väznení nás odtransportovali do Ruska na 

základe obvinenia, že som bojoval proti Rusom. Tu chcem podotknúť, že takéto obvinenie 

nemalo opodstatnenie, keďže v tom období som nebol odvedený za vojaka. Dva roky som 

pracoval v podzemnej bani v Arzenikoch. Po dvoch rokoch nás transportovali späť do 

Československa. Cestou späť v Kyjeve zastavili vlak a všetkých nás uväznili, vo väzení som 

bol rok. Po roku nás transportovali do Maďarska, pretože naša republika nás neprijala. 

Z Maďarska sme prešli ilegálne hranice, a tak som sa 22. decembra 1950 vrátil do 

Drienovca.“ Jozef Lukáč, Drienovec.  

Mnohí obyvatelia slovenského juhu žili roztrúsení po Maďarsku a takisto skončili ako 

vojnoví zajatci, hoci s vojnou mali pramálo spoločné.  



„Pri pouličných bojoch v Budapešti v roku 1945 ma vojaci ZSSR odvliekli ako civila–

rukojemníka. Najprv nás zhromaždili v pivnici v Divatczarnok, keď nás bolo dostatočné 

množstvo, peši nás odviedli do Gödölö, odtiaľ do veľkého rozdeľovacieho tábora 

v Rumunsku vo Focşani. To sme už boli pomiešaní s vojnovými zajatcami. Po niekoľkých 

mesiacoch nás naložili do nákladných vagónov a odtransportovali do ZSSR, okolo Stalinova a 

Donbasu.“ Anonym. 

Edmund Majkrič píše o otcovi, ktorý sa v čase prechodu frontu pokúsil dostať domov 

cez hranice. Cesta bola nebezpečná, vedeli, že každé stretnutie s vojakmi Červenej armády 

môže znamenať zajatie. Od veliteľa sovietskych vojsk, ktoré mali pod kontrolou územie, 

dostali potrebné papiere na cestu. O niekoľko dní ich však zajali sovietske jednotky a 

odvliekli do tábora v Temešvári. Tu bývali spolu so svojím známym, pánom Ténaym, kým 

v tábore nevypukla týfusová epidémia. Z tábora boli evakuovaní a odvtedy sa kamaráti 

nevideli. „Môj otec sa nevrátil,“ píše Edmund Majkrič z Kráľovského Chlmca. 

„V roku 1941 som bol vojakom maďarskej armády na východnom fronte,“ píše G. 

Odler príbeh ako tisíce, podobných osudov, no s veľmi ťažkým dosahom: 

„Vrátil som sa 20. novembra 1944. Ostal som doma. 10. januára v noci prišli ruskí 

vojaci, odobrali ma od manželky a bez udania dôvodu ma poslali do koncentračného tábora. 

V Karagande som bol deväť rokov...“  

„Pochádzam z okresu Košice–vidiek. Počas druhej svetovej vojny ma 1. septembra 

1944 ako 18 ročného Levente násilne zobrali do maďarskej armády. 20. apríla 1945 som pri 

Dolnom Kubíne padol do zajatia sovietskych vojsk a odtiaľ ma odvliekli na Sibír do 

Kemerova, kde som bol zajatý do 28. júla 1948. Cestou domov som musel ísť do Budapešti, 

aby som sa dozvedel, či rodičia nie sú vysťahovaní do Maďarska.“ Alexander Klotňa, Farná. 

„Býval som v obci Mátraszemtimre v Maďarsku, kde som sa narodil. Narukoval som 

ako vojak do Miškovca. Po piatich mesiacoch som bol prevelený do Nemecka. Tam ma 

chytili a odvliekli na nútené práce do Ruska.“  

„Dňa 3. októbra 1944 ma Maďari zatiahli so svojou armádou do mesta Péč. Keďže ako 

Slovák som nebol spoľahlivý bojovať proti Rusom, dali ma do pracovného tábora, kde boli 

Slováci, Rusíni, Chorváti. Odviezli nás 30 kilometrov od Budapešti a tam sme kopali zákopy. 

Keď sa blížil front, prišli sovietske vojská a zajali nás. Žiadali sme sa do slovenskej légie, 

ktorá bojovala po boku sovietskej armády, ale oni nás zaviezli do lágrov v Rusku...“ 

Bartolomej Tarhanič.  

Štefan Tóth dezertoval z maďarskej armády vo februári 1945 na Slovensko k príbuzným 

svojho svokra, do Kukučínova v okrese Levice. Po vojne ho hliadka NKVD odvliekla k 

Trenčínu a odtiaľ do ZSSR. 

Štefan Horony narukoval do Maďarska do Györu, strážil muničné sklady. 3. marca 

1945 bol doma naposledy. Zajali ich a každého štvrtého odvliekli do Szegedu a potom do 

Ruska. Odvtedy je nezvestný. Mária Horonyová.  



„Môj manžel sa v októbri 1944 prihlásil na prácu, že budú opravovať mosty. Potom ho 

nepustili domov a zomrel v Sambore. Z dediny (Vojany, pozn. P. J.) bolo odvezených 18 ľudí 

a vrátili sa dvaja.“ Barbora Bányászová, Malé Raškovce. 

„Dňa 15. novembra 1944 som odišiel spolu s ďalšími sedemnástimi chlapcami na 

„malenkuju robotu“. Šli sme dobrovoľne, lebo sme chceli pomôcť dať do poriadku 

zbombardované mosty na Tise. Ale po príchode do Kráľovského Chlmca nás obklopili 

sovietski vojaci a tušili sme, že zverbovanie na krátku robotu je lož. Späť už cesty nebolo...“  

„Môj otec Jozef Pajoroš bol maloroľník, ozajstný pracovitý človek, v obci nikomu 

neubližoval ani len v maličkom, bol bohabojný a milujúci každého... Žiaľ, prišla tá hodina po 

skončení vojny, keď môjho otca, tak ako iných z dediny vzalo NKVD na trojdňovú prácu do 

ZSSR. Vzali ho do Samboru, kde určite hladom, smädom a zimou zomrel, lebo do dnešného 

dňa sa nevrátil. Vtedy moja mama ostala s tromi deťmi sama.“  Oľga Martonová, Somotor. 

„Dňa 3. decembra 1944 vzali môjho otca spolu s ostatnými v Somotore na trojdňovú 

prácu do ZSSR. Vzali ho do Samboru kde od hladu a zimy zomrel.“ Jozef Pajoroš.  

„Väznili nás v Andrášiho kaštieli. Bolo nás tam, toľko, že niektorí mohli len stáť. 

Pamätám sa, že na Štedrý večer som celú noc prestál, opretý o múr. Potom nás o niekoľko dní 

všetkých hnali smerom na Michalovce, do Sniny, odtiaľ na Podkarpatskú Rus, tam k nám 

pridali asi 2 500 civilov, podľa oblečenia išlo prevažne o chudobných ľudí, ktorí odmietli 

podpísať petíciu o pripojení Podkarpatskej Rusi k Sovietskemu zväzu.“ František Ivan.  

„Po trojdňovom výsluchu na ONV v Kežmarku, odviezli Jána Rubera do Važeckej 

jaskyne, kde zotrval s ostatnými internovanými asi 10 dní a potom ich viezli nákladným 

vlakom do ZSSR.“ Pavol Karvaš, Bratislava. 

 

„Otca odvliekli 6. novembra 1944,“ píše Helena Kiššová z Veľkých Trakan. „Doma nás 

ostalo šesť detí, matka už nežila. Ja som bola najstaršia, mala som sedemnásť rokov. Otec 

zomrel následkom ťažkej práce a týfusu v Boriskove, v lágri...“  

„Ako 20-ročná slobodná som bola odvlečená spolu so 131 občanmi z obce Veľký Blh 

okres Rimavská Sobota. Pracovala som v podzemných baniach v oblasti Vorošilovgrad, baňa 

Donbas.“ Lenka Eleková, r. Bošnyáková, Rimavská Sobota. 

Maďarská národnosť bola v čase prechodu frontu zvlášť priťažujúca okolnosť. Nedá mi 

nespomenúť stručný príbeh môjho kolegu, s ktorým som niekoľko rokov sedel v jednej 

kancelárii. Bol to veselý človek a svoj príbeh o zatknutí mi vyrozprával ako vtipnú historku, 

no ako priznal, nebol ďaleko od tragédie. Vo Zvolene ho zastavila sovietska vojenská hliadka, 

pozreli si doklady a tam videli čierne na bielom – Maďar. To bolo práve to, čo potrebovali, 

Nemcov a Maďarov. Skončil v ktorejsi zvolenskej pivnici. Po niekoľkých dňoch sa mu 

s pomocou svedkov podarilo presvedčiť vyšetrovateľov, že nejde o národnosť, ale o 

praobyčajné meno, za ktoré nemôže. S nevôľou, ale predsa sa dostal napokon na slobodu. 



Ďalším sa to nepodarilo. Vtedy už inak veselý inžinier Maďar zvážnel. Jeho príbeh uvádzam 

ako príklad neuveriteľného šťastia. Tisíce iných ho nemali.  

„Všetci odvlečení sme boli deti chudobných rodičov, nik z nás nebol dieťaťom 

zámožných a bohatých gazdov.“ Ján Hegedúš, Borša. 

 

Práca na „pár dní“ 

 

Dnes už vieme, že násilné odvlečenie občanov do pracovných táborov malo mať najmä 

ekonomický prínos pre vojnou zničený priemysel Sovietskeho zväzu. Túto formu trestu 

uplatnili víťazi na území porazených krajín a dnes už ostáva len nezodpovedaná otázka, do 

akej miery sa na tejto forme trestu dohodli Stalin s Benešom, alebo potom s Gottwaldom a 

jeho komunistickými súdruhmi. Súdiac podľa dnešných poznatkov o Stalinovi, je celkom 

možné, že generalissimus konal tak, ako na obsadených územiach sám uznal za vhodné.  

Rozbitú krajinu sovietov bolo treba znovu vybudovať a naporúdzi boli občania 

oslobodených krajín. Samozrejme, tam, kde sa mohli oprieť o domnelú alebo skutočnú 

kolaboráciu či priame otvorené nepriateľstvo k ZSSR, orgány NKVD ani zamak nezaváhali. 

Viacero okolností nasvedčuje tomu, že scenár odvlečenia bol pripravený ďaleko za hranicami 

Československa. 

Pre komunistickú moc je príznačné, že na naplnenie dobytčích vagónov použili 

primitívnu lesť a zneužili prirodzenú snahu obyvateľov pomáhať pri obnove krajiny. Tisíce 

ľudí bolo vyzvaných na opravu mostov, ciest, železničných tratí. Prostí a ochotní remeselníci, 

roľníci, robotníci sa zhromažďovali na určených miestach, mnohí aj s pracovným náradím.  

Osudy odvlečených na niekoľkodňovú prácu sú stereotypné až nudné, ako sa opakujú 

v tisícorakých podobách, no za každým príbehom je tragický osud. Čím si títo prostí ľudia 

zaslúžili také kruté zaobchádzanie? Pravdepodobne nik nemôže dať uspokojivú odpoveď na 

túto otázku bez toho, aby nepomenoval celkom zreteľne režim, ktorý ho spôsobil – 

komunizmus. Koľko rokov sa bude Európa a svet liečiť z komunizmu? To je otázka, ktorá sa 

vynára pri poznaní smutného dedičstva po tomto démonovi dvadsiateho storočia. 

Na tri dni vzali sovieti Štefana Csorbu z Biela, aby pomohol v ZSSR. Bolo to 15. 

novembra 1944, jedna z prvých správ o podlom vylákaní človeka na brigádu a vzápätí jeho 

internácii. Mal dvadsať rokov a slúžil na železnici v Čope. Z trojdňovej brigády sa vykľulo 

päťročné peklo v gulagu.  

Po skončení vojny unavení, no nadšení ľudia sa vracajú priamo z predných línií. Doma 

víťazná armáda už vo veľkom „odstraňuje následky bojov“, organizuje „brigády na tri dni“ 

pri budovaní zničeného mosta. Pozberajú mužov v chabom oblečení a bez rozlúčky od rodiny. 

Nik z tých mužov, chlapcov, žien vtedy ešte netušil, že brigáda sa začína ďaleko od blízkych, 



bude hrôzostrašná a potrvá tri, päť aj viac rokov.  

„Môjho otca postihol ten istý osud, aký bol súdený i ďalším ľuďom z našej dediny. 

(Somotor, pozn. P. J.) Môj otec sa dostal do „budovateľského“ tábora Sambor. Samotná cesta 

bola vyčerpávajúca, hlad, chlad, stály pochod. Ale život v lágri sa stal pre mnohých osudným. 

Bez lekárskej pomoci, vysilení od hladu a ťažkej práce umierali ľudia ďaleko od rodiny 

v cudzej krajine.“ Juraj Kacsik, Somotor. 

Emila Wavreka vyvolali z kostola doma v Bušovciach traja domáci spolu s členmi 

NKVD. Prikázali mu zobrať teplú bielizeň a stravu na tri dni, že idú na opravu mostov. Spolu 

s ďalšími ich však zatvorili a na druhý deň odviedli do Spišskej Belej. Odtiaľ ich eskortovali 

do Levoče, tamojšia väznica však bola preplnená. Vrátili ich späť a o niekoľko dní ich opäť 

hnali do Levoče. Tam ich úplne izolovaných držali 4 týždne, tesne pred Veľkou nocou ich 

eskortovali do Nového Sączu a potom do ZSSR.  

„Dňa 14. apríla 1945 som bol vyzvaný na dvojdňovú prácu na opravu mostu a ciest 

porušených vojnou, bol som odvlečený na nútenú prácu do ZSSR. V Moskoviči som pracoval 

v továrni kde sa vyrábali betónové stĺpy. Vrátil som sa 12. júla 1948.“ Július Körmödi,  

Kráľovský Chlmec. 

Sedemnásťročná Elena Puchyová zo Smolníka nezabudne na 17. február 1945. V ten 

deň pozberali ľudí na práce, bolo treba vyrovnať cestu do Košíc. Občania sa celkom spokojne 

prihlásili na NKVD, bolo ich asi 150. Všetkých zaistili, ale domov ich už nepustili.  

„Mal som dvadsaťjeden rokov, keď ma vo februári 1945 z neznámych dôvodov vzali 

rovno z ulice a odvliekli na tri dni na úpravu ciest. Z Matejoviec nás bolo približne 80 ľudí. 

V Poprade sme boli 10 dní, potom nás hnali pod samopalmi do Levoče. Tam sme boli vo 

väzení 6 týždňov. Potom prišli sovietske autá a odviezli nás do Poľska.“ Gustáv Korp.  

„Náš učiteľ vedel dobre po rusky. Charašo, pochválil ho ruský dôstojník. Odteraz 

budeš komandírom. Dostal za úlohu pozháňať štyridsať chlapov na robotu. Mladých a 

zdravých, on bude ich veliteľom. Vojaci sa rozbehli po dedine a zháňali chlapov. Keď ich 

bolo presne štyridsať, pristavili nákladné auto, ale nastupovali už pod samopalmi. 

Jednému z nich sa podarilo ujsť tesne predtým, než nasadli na auto. Po ceste zistili, že 

jeden chýba. Zastavili pri elektrickom stĺpe, kde som práve opravoval elektrické vedenie. 

Musel som zísť dole a nasadnúť k ostatným chlapom a viezol som sa tiež.“ Kornel Danáš.  

„Povedali, že ideme na tri dni na robotu. A bolo to tri a pol roka.“ Margita Sorgerová, 

Medzev.  

Starosta Borše 12. decembra 1944 oznámil Rudolfovi Hutkovi, že sa má hlásiť na práce. 

Prišiel do obce, ale tam naňho čakali vojaci sovietskej armády a smer cesty bol jasný aj 

preňho – pracovné tábory v ZSSR... „Nikdy som nebol vojnový zajatec, cítim sa ukrivdený...“ 

píše Rudolf Hutka. Do Borše sa vrátil na Vianoce roku 1950. 

V ten istý deň vzali aj Blažeja Petroviča, takisto na trojdňovú prácu. Domov sa nevrátil 



a podľa výpovede svedkov – mužov, ktorí mali viacej šťastia, zomrel medzi prvými. Jeho 

manželka ostala s tromi deťmi. Elena Petrovičová, Biel. 

Štefan Wyda pracoval s ostatnými občanmi obce na zničenom moste v obci Hôrka–

Kišovce. Odtiaľ ho celkom bez príčiny vzali do Popradu na NKVD, potom do Levoče. Nebol 

politicky organizovaný, ale to nebol dôvod, aby mu nejakú zlovoľnú činnosť neprisúdili. Jeho 

byt vyrabovali nedočkaví darebáci, všetko, čo malo akú takú cenu, rozkradli. Odviezli ho 

spolu s ostatnými v otvorených nákladných autách cez Poľsko do ZSSR. V máji 1945 v lágri 

zomrel.  

V dedinách okolo Trebišova vyvádzali sovietski príslušníci NKVD už koncom roka 

1944. 20. decembra sa muži od 18 do 45 rokov museli hlásiť na sovietskom zastupiteľstve. 

Dostali stravu na tri dni (čo je ojedinelá zvláštnosť, inak sa spravidla putovalo alebo cestovalo 

o hlade), že idú do Košíc stavať most cez Hornád. Od toho dňa ich už nepustili. Jozef Nagy 

tvrdí, že ich bolo asi 2 500. Odvliekli ich do Zemplína, nocovali v Garamskom kaštieli. „Tam 

nás držali týždeň, potom nás odviezli cez Humenné do Samboru. Po mesiaci nás odviezli do 

Stalinova.“  

Niekoľkodňová práca sa predsa len napokon naplnila, ale je otázkou, či pre 

zúčastnených priniesla nejakú výhodu. Ak, tak potom vari len tú, že nepomrzli na mieste a 

podarilo sa im živým dostať domov. O jednej brigáde v čase prechodu frontu východom 

Slovenska píše v liste Jolana Roziková z Malčic: „Aj keď s ťažkým srdcom, predsa vás chcem 

oboznámiť so situáciou, do ktorej som sa dostala v roku 1944, keď ma 24. decembra ako 16-

ročnú násilne odvliekli sovietski vojaci. Bez teplého ošatenia, nevedno kam, za akým cieľom. 

Dostali sme sa k mostu, kde práve bombardovali okolie Tisy. Tam nás okamžite popárili a 

postupne nás nútili krúžiť dookola s vozíkom zeminy až do rána. Ráno nás odviezli do 

Šalamonu, dali nás do vyprázdneného kláštora, kde sme spali na holej dlážke v nevykúrenej 

izbe. Jedlo, ktoré sme mali so sebou, zmrzlo na kosť, chlieb sme mohli rezať sekerou, nemali 

sme hlt teplej vody. Večer nás odvliekli na robotu, pretože naša čata bola zaradená na nočné 

práce. Keď ma prepustili domov, bola som stŕpnutá, skrehnutá, premrznutá. Dostala som 

reumatickú horúčku, k tomu zápal pľúc, z ktorého som sa dostala len vďaka lekárskej 

starostlivosti v Tatrách a celý život som bola evidovaná na TBC.“  

O Spiši sme už hovorili v úvode kapitoly. Vráťme sa teraz späť na toto územie, ktoré od 

12. storočia obývali okrem iných národností aj Nemci. Nemecká národnosť bola počas frontu 

veľkým prečinom a znamenala všestrannú perzekúciu. Nik nebral ohľad na to, čo človek 

znamenal, ako sa zachoval v kritických chvíľach či už počas vojny, alebo aj pred tým, než sa 

začala. Kolektívna vina žala svoju krvavú úrodu.  

Filip Flesner z Kežmarku podľa dostupných správ pomáhal za vojny partizánom, 

ukrýval odbojárov, na ktorých vydalo gestapo zatykač. Napriek tomu ho odvliekli do 

Donbasu. 

„Po prechode frontu cez Kežmarok bol brat môjho otca násilne odvlečený príslušníkmi 

NKVD priamo z ulice. Nikdy nebol v nijakej politickej strane, bol to tichý, mierumilovný 



človek. Zobrali ho spred domu tak, že zastavilo nákladné auto a z ulice niekto vykríkol – Aj to 

je Nemec! A naložili ho ako ostatných a odvliekli do ZSSR. Zomrel vo vlaku na ceste domov, 

blízko hraníc s ČSR 15. októbra 1945...“ Mária Perestová.  

Dôvody na odvlečenie sa sypali zo všetkých strán a vynaliezavosť, ako urobiť niekoho 

vinným, nepoznala hranice. Ako však vlákať tisíce ľudí do pasce tak, aby sa to zaobišlo bez 

paniky, krviprelievania, demonštrácií, masového odporu?  

V Levoči vydali vyhlášku, podľa ktorej sa mali hlásiť muži, ktorí neboli na fronte. 

Mária M. z Bijacoviec píše, že takto sa ta s najčistejšími úmyslami vybral aj jej otec. Pri 

„zápise“ bol nevedno prečo izolovaný a s ďalšími mužmi zaradený do transportu do ZSSR. 

Lívia Nemáková pochádzala z Juhoslávie a v roku 1944 sa vydala za Jozefa Nemáka. 

Žili spolu vo Vysokých Tatrách, manžel pracoval ako prevádzkar v hoteli Grand. V januári 

1945 bol bez vysvetlenia odvlečený s tým, že ide o krátke vypočutie. „Žiaľ, krátke vypočutie 

trvalo celých 6 rokov. Štyri roky som o ňom nevedela vôbec nič. Trpel úplne nevinne, 

údajným dôvodom bolo, že sa hlásil k maďarskej národnosti.“  

A opäť „práca na tri dni“. Národný výbor v Starej Lesnej vydal dňa 10. februára 1945 

výzvu pre všetkých mužov, aby sa zúčastnili na obnove zničenej krajiny. Práce sa budú 

vykonávať mimo obce a to počas troch dní, preto si treba priniesť so sebou stravu. Aké však 

bolo prekvapenie ľudí, keď namiesto do práce ich odviezli do väznice Okresného súdu 

v Kežmarku! „Odtiaľ nás vyviezli cez Poľsko na Kaukaz. Vrátil som sa 3. marca 1948,“ 

povedal Jozef Lang.  

Aj Alžbeta Kyseľová z Hnúšte popisuje onen februárový deň v Starej Lesnej a dodáva, 

že jej otec Jakob Kniessner sa vrátil po troch rokoch ako ťažko postihnutý človek. Už cestu na 

Donbas neprežili dvaja občania, ďalší trinásti podľa jej listu zomreli v lágri.  

Boli to: Béla Brosz, nar. 1924, Ernest Freissinger, senior, Béla Hudák, Johann 

Scharitter, nar. 1925, syn, Johann Scharitter, otec, Eduard Heitsch, Johann Strompf, Paul 

Strompf, Johann Flak (?) senior, Paul Fábry, Béla Faix, nar. 1920, Johann Faix, Johann Krebs. 

Vrátili sa: Jakob Knieszner, Paul Stieber, Eduard Serafy, nar. 1925, Ernest Greisinger, 

syn, 1926, Róbert Lauf, Jakob Lauf, Johann Flak (?) syn, Paul Lang, Johann Strompf nar. 

1924, Johann Heitsch, Karel Flak (?), Johann Kučera, Georg Tindula, Johann Lukatsch, 

Johann Weber, Johann Pursch, jeden občan cigánskeho pôvodu.  

Alžbeta Bírová zo Svitu napísala o osude svojho manžela: „V roku 1942 sme sa 

presťahovali z Bratislavy do Svitu. Mali sme dve malé deti, manžel sa venoval len športu, 

politicky nebol angažovaný. Vo februári 1945 prišli k nám dvaja milicionári a vyzvali 

manžela, aby si vzal oblečenie na tri dni, že idú opravovať mosty na východné Slovensko. 

Manžel pokojne išiel. No na druhý deň boli zatvorení v jednom dome v Poprade a pred 

domom bola ruská stráž. Tam som ho videla len cez okno, lebo som nesmela ísť blízko 

k domu. Previezli ich do väznice v Levoči a opäť som chodila okolo väznice a žiadala 

vysvetlenie, ale márne. Bola som v Košiciach podať žiadosť na vládu, ale bezvýsledne. 



Manžel sa vrátil v auguste 1948 chorý na akútnu tuberkulózu a následkom toho o šesť rokov 

zomrel.“  

„Dňa 19. marca v predpoludňajších hodinách ma predvolalo NKVD na MNV 

v Spišskom Podhradí údajne na vypočúvanie. Tam nás bez akéhokoľvek vysvetlenia spolu 

s ďalšími občanmi zavreli do pivnice. Odtiaľ nás po niekoľkých hodinách zaviezli nákladným 

autom do väznice v Levoči. Tam nás vyšetrovali a vraveli nám, že nás pustia domov. Ale 

nestalo sa tak. Začiatkom apríla 1945 nás zaviezli do Tarnovicz v Poľsku. Zatvorili nás do 

cely, kde nás bolo toľko, že sme spali jeden na druhom. Ráno nás zoradili do radov a naložili 

do nákladného vlaku, do zatvorených a strážených vagónov a odviezli na Sibír.“ Taká bola 

skúsenosť Vojtecha Ľacha. 

„Môjho otca Jána Š. zo Spišskej Belej zadržali dvaja príslušníci NKVD a milicionár 

František Kovalčík s odôvodnením, že ide pracovať na opravu mostov, na tri mesiace,“ 

rozprával Jozef Šelep zo Spišskej Belej. „Zaistili ho v deň odpustu v Spišskej Belej. Namiesto 

prác ho zatvorili v Kežmarku a bez udania dôvodu, bez vyšetrovania ho eskortovali do 

Humenného a odtiaľ do Donbasu.“ Jozef Šelep, Spišská Belá. 

Do bytu Jána Kisku vošiel uhladený dôstojník NKVD a pozval ho na komandatúru, vraj 

na 5 – 10 minút. V dedine bol sviatok – odpust a v taký čas sa hoduje. Spolu s dôstojníkom si 

vypili na zdravie, ale vonku čakali dvaja vojaci, a to už nevyzeralo na priateľskú debatu. 

Pohárik s dôstojníkom NKVD bol prvým a posledným priateľským alebo rovno judášskym 

prípitkom so sovietskym vojakom. Nasledovala deportácia s ozbrojeným sprievodom do 

Poľska spolu s Budzákom zo Slovenskej Vsi a Gallikom z Lendaku. Za Ždiarom sa na nich 

vyjavene pozeral tamojší občan. Samopalník ho zhaltoval, prezrel, posotil k nim a už kráčali 

spolu. Na smrť vysilení došli do Nového Sączu. Vo väznici boli zaistení Poliaci, Ukrajinci, 

Bielorusi, Slováci, spišskí Nemci. Vo väznici zúrila úplavica, choroby, hlad, týranie. Keď ich 

nahnali do dobytčích vagónov, bolo to pre nich hotové vykúpenie, rozprával Ján Kiska zo 

Slovenskej Vsi.  

„Otec rúbal na dvore drevo, keď za ním prišli sovietski vojaci, aby šiel s nimi na obecný 

úrad, že sa hneď vráti. Vrátil sa z Donbasu po troch rokoch a ôsmich mesiacoch,“ uviedol syn 

Ladislav.  

„Môj otec MUDr. Elemír Waniek pracoval v Levoči ako štátny mestský lekár. Po 

prechode frontu bol 11. februára 1945 odvlečený dôstojníkom NKVD Fürbringerom 

z ordinácie pod falošnou zámienkou poskytnutia lekárskej pomoci. Pri domovej prehliadke 

toho istého dňa uvedený dôstojník odcudzil z bytu značnú sumu peňazí. Od mojej matky si 

dal potvrdiť, že nič nevzal,“ napísal v liste syn Juraj Waniek z Košíc.  

Juraj Goliáš bol zamestnancom ČSD v Spišskej Novej Vsi. Začiatkom februára 1945 ho 

zaistilo NKVD priamo na pracovisku, kde robil ako výpravca. Bol šesť týždňov vo väznici 

v Levoči, tam za ním manželka denne dochádzala peši s jedlom, lebo väzni údajne 

nedostávali žiadnu stravu. Vlaky nechodili, trať bola zničená. Pred Veľkou nocou ich už vo 

väznici nenašli. Uväznení peši pochodovali do Sanoku v Poľsku. „Ale to sme sa dozvedeli 



oveľa neskôr,“ hovorila jeho manželka. „Niekto ho spoznal pri pochode cez Svidník a dal mi 

vedieť. Vrátil sa začiatkom novembra 1945 cez Maďarsko. V akom stave, o tom by som 

radšej pomlčala. Mlčal aj on, takže neviem, s kým bol ani ako sa mal a nikdy sa nevracal k tej 

dobe, ktorú tam prežil.“ uviedla dcéra Ľudmila Golášová.  

„Dňa 18. februára 1945 bol náš otec v treskúcej zime stiahnutý z námestia v Gelnici a 

pod samopalom naložený s ostatnými na konský povoz. Moja staršia sestra skočila k ruskému 

vojakovi na krk a kričala – Daj mi môjho otca! Nezastrelil ju. Moja mama a všetci na ulici 

strašne kričali a plakali. Otcovi sme na cestu dali deku, chlieb a trocha bravčovej masti. Takto 

sme sa rozlúčili s otcom, nevediac prečo, na ako dlho, či sa niekedy vráti, čo bude s nami... 

Ostali sme doma dve deti s chorou matkou.“ Aurélia Kristiánová, Gelnica.  

„Jedným z postihnutých bol aj môj otec Rudolf Strompf narodený 31. augusta 1898 

v Gelnici. V čase zaistenia bytom v Levoči... Zaistený bol bezprostredne po obsadení Levoče 

v januári 1945. Podľa jeho rozprávania prešiel tábormi v Donbase, niekde na Sibíri a v Rige. 

Z tohto mesta sa raz za celý čas ozval písomne. Vrátil sa koncom roka 1949 cez Nemecko 

v úbohom stave...“ písala Anna Dražilová z Krompách.  

„František Fazekaš vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe právo. Pôsobil ako sudca 

v Spišskom Podhradí, neskôr bol hlavným súdnym radcom v Levoči. Odtiaľ ho vzali ako 

Spišského Nemca, hoci Nemcom nebol, – pochádzal z Hrane v okrese Trebišov. Vrátil sa 

niekedy v roku 1949 vychudnutý, holohlavý s debničkou v ruke. Pamätám sa, tá debnička 

mala na vrchnom poklope kovové ucho. Na ľavej strane mal napísané meno bielymi 

písmenami: František Fazekaš. Pamätám sa ako dieťa, že po návrate dlho nechcel rozprávať, 

len sedel, uprene hľadel na jedno miesto, snáď ani neveril, že je doma. Po návrate si ťažko 

hľadal zamestnanie, niekoľko rokov pôsobil na štátnom notárstve v Košiciach. Zakrátko 

ochorel na rakovinu čriev a zomrel. Nech je aj on na zozname nespravodlivo odvlečených, 

ktorí okúsili slasť ruských, sovietskych zajateckých táborov,“ vyslovila želanie jeho dcéra.  

Zvláštnu kapitolu udavačov a prisluhovačov NKVD môžeme uzavrieť ojedinelým 

dokumentom, ktorý sa našiel v spisoch organizácie usilujúcej sa o odškodnenie. Napísala ho 

obyvateľka Kežmarku, kde sa sťažuje na svojho brata, člena Deutsche Partei:  

„Viktor bol vždy hochštapler a bol na vine, že náš mladší brat bol vzatý do Ruska. 

Mladší brat nikdy nemal do činenia s politikou, kým Viktor bol karierista – aj doma sme ho 

tak volali. Môj otec cítil, že máme slovanských predkov, preto dal Viktora na Slovenský 

učiteľský ústav. Pôsobil ako slovenský učiteľ, kým mu nestúpla sláva do hlavy. Keď bol 

Hitler pod Moskvou, prišiel ten karierista domov, že aj on je už nemeckým učiteľom. Správal 

sa ako diktátor a nás obe sestry donútil, aby sme sa prihlásili do Deutsche Partei. Keď sa to 

otec dozvedel, spustil strašný krik a museli sme sa odhlásiť, čo sme aj urobili. Slováci 

v Ľubici boli z toho rozhorčení a udali mená oboch bratov. Keď k nám vošli z NKVD, mladý 

neskúsený brat Lacko sa vrhol do náručia našej drahej matky, kričal a volal, mamička, nedaj 

ma! Tí z NKVD na neho revali ako zvieratá, darmo kričal aj otec a chcel im v tom brániť. 

Vyrvali ho z náručia matky, ona omdlela... Neskôr sa Jozef Š. priznal k tomu, že on udal 

oboch bratov. Keď som mu to vyčítala, vyhováral sa, že prišli pre neho, on ísť nechcel, preto 



nadiktoval mená mojich dvoch bratov, ale čo je hlavné, aj toho mladého, nevinného, ktorého 

odvliekli úplne neprávom. Keď sa Viktor vrátil z Ruska, prišiel bez mladšieho brata Lacka. 

Ten zahynul v lágri. Vtedy mu náš otec povedal, že všetko zavinil on, prečo sa vôbec vracal 

bez brata. Ten dobrý, úprimný chlapec leží v Donbase pod pyramídami... Keď zomrel, 

krajania, ľubickí občania ho chceli pochovať, no prišli Rusi, surovo ho zobliekli, vyzuli 

z topánok a nahého ho hodili do zeme. Toto hrozné svedectvo mi vyrozprával jeden človek, 

ktorý mu potom urobil kríž nad hrobom. Žiaľ, pod pyramídami sa kríž stratil a nič viac sme o 

chudákovi nepočuli. Viktor sa vrátil a celej rodine znepríjemňuje život ďalej.“ Helena Sz., 

Kežmarok. 

„Po oslobodení mesta ČA prišli dvaja majstri, kolegovia z firmy Wein, Poláček a 

Scholtz za asi tridsiatimi pracovníkmi firmy, vraj majú ísť na nejaké vyšetrenie, ktoré musia 

absolvovať všetci pred spustením prevádzky fabriky po prechode frontu. Keď došli na 

Okresný národný výbor, tí dvaja sa stratili. NKVD ich okamžite zatkla, ale nevyšetrovali ich. 

Odobrali im všetko, čo mali pri sebe a odviedli do ďalšej miestnosti pod ozbrojeným 

dozorom. Nákladnými autami ich previezli do Humenného a tam ich naložili do dobytčích 

vagónov. V ich transporte bolo asi tisíc osôb. Po príchode do Donbasu Rusi videli, že sú to 

inteligentní ľudia a nie zločinci, a chceli celý transport vrátiť späť do Československa. Údajne 

jeden takýto transport aj vrátili.“ Oskár Szabó, Spišská Belá.  

Domnienka o vrátení transportu z dôvodu, ktorý uvádza Oskár Sz. je veľmi 

nepravdepodobná. Ako uvidíme ďalej, podľa správania táborovej vrchnosti, nik nemal záujem 

brať akýkoľvek ohľad na inteligenciu, na vzdelaných odborníkov, a už tobôž ich vracať 

domov.  

„Môjho manžela Františka Kovalčíka zobrali z továrne, ako aj ďalších 48 pracovníkov 

(z terajšieho Tatraľanu v Kežmarku) 25. januára 1945 vojaci Červenej armády na čele so 

súdruhom Brežnevom. Môj manžel tam zastupoval vrátnika. Prišiel veliteľ a pýtal sa, či je 

buržuj. Vzal mu rádio a Brežnev mu dal „bumažku“. Vo februári sa musel ísť hlásiť aj 

s ostatnými a domov viac neprišiel. Šťastie, že mal so sebou vlnenú deku, inak by cestu vo 

vlaku neprežil. Bol v Donbase v bani, no vydržal tam len deväť mesiacov, potom sa dostal 

domov. V Prešove mu operovali chrbticu, mal zápal kostí a TBC.“ Podľa manželky Františka 

Kovalčíka.  

Akési primitívne väzenie bolo v tom čase zriadené dokonca aj v jaskyni neďaleko 

Važca. Uviedli to viacerí, ktorí boli donútení v nej pobudnúť, aj Jána Rubera. Previezli ho ta 

po trojdňovom výsluchu v Kežmarku a v jaskyni zotrval s ostatnými internovanými asi 10 

dní. Potom ich odviezli nákladným vlakom do ZSSR. Pavol Karvaš, Bratislava. 

„Vo februári 1945 prišli večer dvaja civili a jeden ruský kapitán a vzali manžela na päť 

minút na razgovor. Bolo z toho 17 mesiacov. Vrátil sa 12. júla 1946,“ písala Margita Láskavá 

zo Spišskej Novej Vsi.  

Z Hniezdneho, nemeckej obce na severe Slovenska, odvliekli viacerých občanov. Hnali 

ich pešo v zime do Nového Sączu v Poľsku. Potom do pracovného lágra v ZSSR. Ján Raab 



bol medzi nimi ako 17-ročný mládenec. Pracoval v ťažkých podmienkach na rôznych 

pracoviskách – na stavbe železníc, barakov v lese... ako uvádza, prišiel tam o zdravie v úplne 

mladom veku.  

„Medzi nešťastníkov som patril aj ja, keď ma 23. januára 1945 aj s ďalšími siedmimi 

občanmi obce Lenka okr. Rimavská Sobota odvlieklo NKVD na trojdňovú prácu. 

V skutočnosti to trvalo 58 mesiacov v ZSSR. Po návrate som musel nastúpiť na dvojročnú 

vojenskú službu...“ napísal v liste František Zsíros z Revúcej.  

„Pracoval som ako konštruktér náradia v Diosgyöri. V noci 2. januára 1945 prišiel do 

môjho bytu ruský vojak v sprievode civila a vyzvali ma, aby som sa obliekol a vzal so sebou 

teplé oblečenie a stravu na tri dni, že pôjdem do ZSSR pracovať,“ píše Anton Huth. „Opýtal 

som sa, prečo? Povedali, aby som nerozprával a rýchlo sa obliekal. Sústredili nás v školskej 

telocvični, kde už bolo asi 200 ľudí. Na druhý deň nás previezli do Miškolca do školy, tam 

bolo asi 300 ľudí. Ďalší deň nás naládovali do dobytčákov a viezli do Ruska.“  

„Môjho manžela Jána Husovského vzali koncom januára 1945 z Prešova priamo 

z centra mesta, kde bol na nákup. Odvliekli ho do Donbasu. Ostala som so štyrmi deťmi 

sama. Nevedeli sme, čo sa stalo, neprišiel v ten deň domov, a keďže sa vedelo, že deportujú 

ľudí, moja predtucha sa naplnila. Vrátil sa v roku 1946 v zime s podlomeným zdravím a s 

chorým na žalúdkom.“ Zvláštne vedomosti človeku buď pomôžu, alebo ho zničia. 

V demokratickom systéme poslúžia jednotlivcovi samému, ale aj spoločnosti. V totalite je to 

s vedomosťami trocha zložitejšie. Vedomosti človeka totiž nepatria jemu, ale režimu. Ak 

jednotlivec prezradí, že nebodaj tie zvláštne znalosti má, režim sa čoskoro postará, aby ich 

odovzdal do jeho služieb a vôbec nerozlišuje medzi znalosťami človeka a človekom samým. 

Tak to bolo v mnohých a mnohých prípadoch a jeden je hneď naporúdzi:  

Inžinier Alexander Vozjanov mal 43 rokov a žil v Banskej Štiavnici. Odtiaľ ho vzali 

vojaci sovietskej armády ako tlmočníka a odvtedy o ňom rodina viac nepočula... napísala 

Naďa Evansová z Bratislavy. Ako sa neskôr ukázalo, zámienok na internovanie sa zakaždým 

našlo dosť. V prípade A. Vozjanova šlo o plánovanú akciu, pri ktorej plošne zatýkali a 

odvliekali občanov – emigrantov zo sovietskeho Ruska.  

„Previezli nás do Oravky, kde som opäť stretol kapitána, ktorý ma prvý raz vypočúval. 

Začal slovami: - Vy špión, da? - Vypočúval ma až do rána, potom prečítal zápisnicu. 

Odmietol som ju podpísať, lebo uviedol, že som bol členom fašistickej strany. Žiadal som to 

opraviť. Druhú noc ma opäť predviedli. Výrok o fašistickej strane bol vyškrtnutý, a tak som 

podpísal. Opäť nás sťahovali ďalej od frontovej línie. Budova vyzerala na sídlo vojenského 

súdu. Tam nás obrali o všetko, brali aj okuliare. Potom nás zavreli do nejakej vily. V izbičke 

sme sa tiesnili, Poliaci, Nemci, Maďari, Slováci, dohromady asi tridsiati. V susednej izbe boli 

väznení sovietski oficieri. Stáť sme nesmeli, ani rozprávať, len sedieť. Raz denne nám 

doniesli kúsok chleba a trocha polievky. Tak som strávil najsmutnejšiu Veľkú noc v mojom 

živote.“ Andrej Prusák. 



Karpatskí Nemci 

Nemci boli v slovenských mestách silným živlom už od stredoveku. Na stredovekom 

Spiši možno hovoriť o vyslovene nemeckých mestách s málopočetným slovenským 

obyvateľstvom, kde richtári i patriciát boli väčšinou nemeckého pôvodu. Nemci si po stáročia 

udržali významné postavenie v remeslách a obchode, ovládali samosprávu. Od dávnych čias 

sa snažili udržať vlastnú národnú komunitu bez prílevu Slovákov. Napríklad proti prenikaniu 

Slovákov do obchodu, remesiel často presadzovali administratívne opatrenia. Svoju výlučnosť 

pestovali až do dvadsiateho storočia. Jozef Kalafut zo Spišskej Belej ju považoval za jednu 

z dôvodov, prečo v čase prenasledovania spišských Nemcov po prechode frontu nedošlo 

k výrazným protestným postojom slovenských obyvateľov. Pochopiteľne, tu treba spomenúť 

aj ich politické angažovanie v Karmasinovej Deutsche Partei v čase vojny. Nemeckej 

národnosti nielen na Spiši, ale v celej ČSR bola víťaznými mocnosťami prisúdená vina a 

podľa toho s jej príslušníkmi aj nakladali. 

„Môj otec bol odvlečený krátko po oslobodení Popradu vo februári 1945. Odvtedy som 

sa už o ňom nič nedozvedel. Bol odvlečený len preto, že mal nemecké meno Roth,“ napísal 

jeho syn.  

„V apríli 1945 ruskí vojaci zobrali otca spoločne s ďalšími chlapmi, ktorí sa hlásili 

k nemeckej národnosti...“ uviedol syn Ľudovít Wolf z Gelnice.  

Michal Gildein zo Spišskej Belej bol odvlečený z horárne mestských lesov Na Tokárni 

v obci Ždiar. Zomrel na následky neľudských podmienok v lágri vo veku 45 rokov.  

Michala Gablera zo Spišskej Belej zaisťovalo celé družstvo NKVD. Vzali ho ako sotva 

17-ročného chlapca priamo z bytu rodičov. Červenoarmejec s namierenou pištoľou, spolu 

s milicionárom Jánom Kriššákom a pred domom čakali štyria červenoarmejci so samopalmi. 

Spolu s ďalšími ich odviezli v nákladných autách do Humenného. Odtiaľ v dobytčích 

vagónoch za dvanásť dní sa dostali do Donbasu. V lágri – bývalých kasárňach bez kúrenia – 

spali na holej zemi, pracoval v kameňolome. Do práce musel chodiť, aj keď bol chorý. Keď 

už vôbec nevládal, dali ho do táborovej nemocnice. V tom čase tam prišla komisia, ktorá 

rozhodla o jeho návrate domov. Na bosé nohy dostal dreváky, teplé nohavice, nemecký 

vojenský plášť, maďarskú vojenskú čiapku, no bez košele. Takto ho vypravili eskortou cez 

Rumunsko do vlasti, na Slovensko.  

Z dediny Strážky boli postihnutí siedmi občania:  

František Adamjak, narodený 26. 2. 1903 v Strážkach, zomrel 7. 4. 1968 v Kežmarku. 

Odvlečený bol 15. februára 1945 a vrátil sa 15. októbra 1947. Miesto pobytu - láger Nuzal 

a ťažké otročenie v bani Sadon. V týchto baniach sa ťažili ťažké kovy olovo a cín. Toxické 

prostredie mu definitívne nalomilo zdravie. Po návrate domov sa po čase dostal  do invalidity 

a následkom chorôb získaných počas odvlečenia podľahol. 

Jozef Belončák, narodený 27. 7. 1914 v Strážkach, zomrel 11. 10. 1968. Odvlečený bol 

od 3. 3. 1945 do 25. 10. 1949. 



Imrich Gallik, narodený 16. 8. 1926 bol odvlečený 10. marca 1945 a vrátil sa 20. 

decembra 1948. Zobrali ho z práce v kežmarskej horárni pri Pradiarni traja príslušníci NKVD 

a jeden člen Ľudových milícií v Spišskej Belej. V Levoči ich držali dva týždne, potom ich 

v eskorte previezli pod samopalmi do Noweho Saczu v Poľsku. Potom ich eskortovali do 

Sanoku, kde nocovali v lágri postojačky. Ráno po osobnej prehliadke museli vytvoriť 

pochodovú kolónu na presun k nákladným vagónom pre dobytok. Postavili osem mužov do 

radov, museli sa chytiť pod pazuchy a kolónu po stranách istili stráže s odistenými 

samopalmi. Bol koniec marca, mrzlo a cesta v neľudských podmienkach trvala deväť dní. 

Stravu dostávali raz denne, obvykle varechu bôbu alebo fazule. Veľa bolo takých ktorí nemali 

nádobu. Mali na výber – nejesť, alebo nechať si dávku vykydnúť do rúk. Imrich Gallik mal 

trochu šťastia a tým bolo jeho stolárske remeslo. Nemusel do bane, ale bol pridelený na 

výstavbu ďalšieho pracovného tábora v Zgite. Stavali tam drevené baraky. Imrich Gallik 

odišiel z lágra posledným transportom. Domov sa vrátil tesne pred Vianocami v roku 1948. 

Oskar Szabó, narodený 16. 4. 1911, bol odvlečený 31. januára 1945 a vrátil sa vo 

februári 1949.  

Augustín Regec, narodený 11. mája 1910, zavraždený 5. mája 1945 v Rusku. Jeho 

pobyt v lágri Nuzal mal krátke trvanie ako spomína krajan a svedok Gallik. Dňa 5. mája 1945, 

dva mesiace po zaistení vo vlasti, bol vo veku 35 rokov zastrelený. Chcel si zavesiť mokrú 

košeľu na slnko a preto ho vojak ČA zastrelil.  

Rudolf Schlesinger, narodený v roku 1907 v Strážkach, odvlečený 12. marca 1945. Po 

prepustení strávil zvyšok života v Nemecku. 

Juraj Schlesinger, narodený v roku 1910 v Strážkach, odvlečený 11. marca 1945. 

Pochovaný je v Rusku. Ištván Bornemisza, Strážky.  

 

„Obec Podhorany bola z okolitých obcí postihnutá najviac, pretože takmer všetko 

obyvateľstvo bolo nemecké. Z niektorých rodín odvliekli všetkých dospelých mužov. 

Deportovali aj šesť mladých žien, pričom 23-ročná Zuzana Haberren v ZSSR zomrela. 

Ostatné dievčatá a ženy sa po polroku vrátili. Z odvlečených mužov šestnásti zomreli 

v ZSSR,“ povedal Jakub Demko z Podhorian.  

„Ján Horan bol odvlečený do ZSSR zo Spišskej Novej Vsi,“ píše jeho manželka. „Vrátil 

sa však pomerne skoro pre zlý zdravotný stav. Jeho skutočné priezvisko bolo Hoffelder, ale 

toto si po návrate zo ZSSR dal spolu s celou rodinou zmeniť na terajšie – Horan, aby sa vyhol 

akémukoľvek ďalšiemu prenasledovaniu...“  

Augustín Regec sa pred NKVD skrýval dva týždne v lese. Zaistili ho v Spišskej Belej a 

zatvorili do pivnice obecného úradu. Po týždni bol spolu s ostatnými eskortovaný peši do 

Levoče. Po ceste cez Strážky sa mohli rozlúčiť s rodinou, ktorá ich odprevádzala po 

strážanský kríž. Pán Regec v zlej predtuche odovzdal manželke snubný prsteň – manželmi 

boli len 5 mesiacov. Po ich odchode sa niektorým manželkám podarilo na NKVD vybaviť 



prepustenie svojich manželov a dostali to písomne. Vydali sa za nimi do Levoče v snahe 

zastihnúť ich čím skôr. Dorazili tam päť hodín po transporte do Poľska. Kde sa v Poľsku 

nachádzajú, to im v Levoči odmietli povedať.  

Z obce Stará Lesná zvolali 33 mužov s tým, že pôjdu opravovať mosty. V Kežmarku 

ich však zaistili a skončili v rôznych lágroch ZSSR. Väčšina odvlečených zomrela v ZSSR, 

ostatní krátko po návrate domov, uviedla Alžbeta Kniesznerová, Medzev. 

V Medzevskej doline žijú Nemci od štrnásteho storočia. Odjakživa sa tu zaoberali 

baníctvom a hutníctvom, medzevské nože a náradie boli vyhľadávaným artiklom po dlhé 

storočia, obchodovalo sa s nimi po celom Uhorsku. Nemci v Medzeve a na okolí boli obyčajní 

remeselníci a spolu s Maďarmi a so Slovákmi obývali nielen samotné mestečko, ale aj okolité 

dediny. Cez vojnu sa viacerí občania z Medzeva, aj nemeckej národnosti, pridali k partizánom 

v okolitých horách. Oslobodenie Medzeva však prinieslo veľké znepokojenie. Jednotky 

NKVD vyvádzali v Medzeve niekoľko dní.  

„Keď prišli sovietske vojská do Medzeva, gardisti z Hlinkovej gardy dostali strach. 

Veľmi rýchlo však zistili, že keď sa budú účinne angažovať, uniknú nepríjemnej pozornosti 

orgánov NKVD. Mnohí z nich sa stali horlivými pomocníkmi komisárov a ukazovali prstom 

na „nepriateľov“. Tými sa mali stať medzevskí Nemci. Jeden z takýchto pomocníkov prišiel 

k Schmögnerovcom. Požiadal matku, aby vzala so sebou sedemročného Mateja a šla na 

Národný výbor, dostane vraj lístky na cukor. Malý Matej si však postavil hlavu, že nikam 

nejde, bude sa hrať u susedov s Rudkom Schusterom. Tak aj bolo – hrali sa spolu pod stolom. 

Medzitým pre lístky na cukor prišlo niekoľko desiatok obyvateľov, väčšinou Nemcov. 

Matejova matka zbadala ako milicionár niečo pošepol do ucha svojej švagrinej, a tá sa hneď 

vymotala z davu a stratila sa na ulici. Znepokojená matka sa vydala k bráne a pokúsila sa 

dostať preč, no narazila na vojaka. Strhla sa zvada, ale vojak nechcel riskovať paniku, a tak ju 

pustil.“ Podľa rozprávania Mateja Schmögnera z Medzeva. 

Aj pán Schürger hovorí o ľsti s cukrom. V ťažkých povojnových časoch sa do budovy 

poschádzali nič netušiaci obyvatelia, a až tam pochopili, že z cukru sa vykľul neľútostný bič.  

„Potom povedali, že to bude trojdňová práca. Pán Herich bol starý dobrý majster, tak 

vraj, keď práca, potom si idem pre svoju pílku a sekerku. A Rus mu na to – ničevo, starý, 

davaj... bol tam s nami 5 rokov, robil strechy,“ povedal pán Schürger z Medzeva. „Bolo nás 

deväť detí. Matka zomrela v roku 1943 a otca aj mňa vzali hneď po fronte.“ Ostatní súrodenci 

ostali doma odkázaní sami na seba. Keď sa syn vrátil po piatich rokoch domov, dozvedel sa, 

že otec po roku zomrel v lágri.  

Anton Schmiedt pracoval spolu s otcom na oprave mosta. Keď v ten nešťastný 

februárový deň prišli po skončení práce domov, počuli bubnovanie – každý občan Medzeva 

sa má hlásiť na obecnom úrade. Vybral sa tam spolu s otcom, ale zistili, že ich zhromažďujú 

v miestnosti na poschodí. Späť sa už nedalo. Jeho otec sa nejako vykrútil a dostal sa von, ale 

Anton ostal. Mali ísť na niekoľkodňovú brigádu, a tak si pomyslel, veď to dáko vydrží. Ešte 

pred frontom boli u Freimannovcov ubytovaní nemeckí vojaci, opravári. Varovali domácich, 



že Rusi zbierajú ľudí a odvádzajú na práce do Ruska, ale kto by im bol veril...? 

„... my sme im neverili, lebo sme čakali na osloboditeľov. 11. februára sa to stalo. 

Zvolali nás na trojdňovú prácu, tak som šiel. Dobrovoľne. Na mestskom úrade panoval veľký 

chaos, niektorých privádzali násilím. Zhromaždili nás vo veľkej sále, tam sme už boli 

strážení, úniku nebolo. Ľudia cítili, že sa deje niečo nedobré. Muži, ženy, dievčatá. Panoval 

všeobecný strach. Povedali, že si máme vziať teplý odev a stravu, ale boli sme prísne strážení, 

vedeli sme, že je zle, “povedal Jozef Freimann.  

Kde nepomohol cukor, reči o brigáde, prišlo na pomoc osvedčené násilie. Raziu robili 

v noci sovietski vojaci spolu s miestnymi milicionármi. Takto vzali Michala Böhma spolu 

s bratom a otcom. Brata pustili domov ešte v Medzeve keď zistili že je retardovaný. Otca a 

syna však vzali do Košíc a potom – smer Donbas.  

„Z manželovej rodiny odvliekli štyroch. Prišli po nich o jednej po polnoci 11. februára 

1945. Niekto v noci zabúchal na okienko. Bol to Rus so samopalom a jeden milicionár. 

Nakázali nám, aby sme sa obliekli, že musíme ísť na tri dni do práce. Obliekli sme sa a šli 

sme na národný výbor, kde je dnes hotel. Tam nás zavreli. My sme boli medzi poslednými. 

Mala som 19 rokov, brat mal 20. Milicionári, ktorí nás s Rusmi zhromažďovali, boli vlastní 

ľudia, ale nevedeli, o čo ide. Napokon aj oni sa tam dostali. Aj ten, čo bol po nás, skončil 

v Rusku. Ráno o piatej nás viezli do Košíc. Tam nás vypočúvali a dali nám niečo podpísať. 

Neviem, čo sme podpísali,“ rozprávala Mária Schürgerová.  

„V Košiciach už bolo ľudí a ľudí... Stáli na ulici a plakali. Nikoho k nám nepustili. Boli 

sme tam ako zločinci, ešte horšie. Vo väznici nám dali jesť, boli to konzervy z USA, ale 

veľmi nám nechutili a z domu som si nevzal nič. Tu spísali, kto má akú profesiu, prihlásil som 

sa k murárom,“ povedal Michal Böhm.  

Sedel som s niektorými bývalými odvlečenými na Mestskom úrade v Medzeve a muži 

spomínali na nešťastný február 1945. Jozef Freimann tvrdil, že do lágrov vzali aj tých, čo 

bojovali ako partizáni proti fašistom. Anton Schmiedt si spomenul na paradox, keď otec 

strážil syna, ktorého vzali do lágrov v Rusku. Aj také boli príhody...  

Jasov a Štós sú staré banícke mestečká podobne ako Medzev. Ležia v údolí rieky Body, 

obyvateľstvo z historických dôb bolo nemecké, maďarské, slovenské a rusínske. Podobné 

násilie na civiloch ako v Medzeve sa odohralo aj v Jasove, Štóse a ďalšom baníckom 

mestečku v Slovenskom Rudohorí – v Smolníku. Zo Smolníka odvliekli asi 80 ľudí, napísal 

Štefan Schwabik z Prahy na základe toho, čo mu rozprávala jeho matka. Bolo medzi nimi 

šestnásť mladých žien okolo dvadsiatky. No a opäť sa dostali k slovu udavači. Čo by sme si 

bez nich počali? Z tohto zdroja pramení správa, že aj tu boli do lágrov vyberaní na ich popud.  

Osemnásťročného Tibora Perlíka spolu s rovesníkmi z Jasova a okolia odvliekli najprv 

do Lucia bane, potom do Lučenca. (Anna Perlíková uvádza mená ďalších odvlečených 

Ferenca Szaba, Ondreja Bálinta, Jozefa Najmíka, Jána Pástora a údajne boli medzi nimi aj 

ďalší.) V Lučenci všetkých vypočúvali za strašného fyzického a psychického násilia. Prostí 



dedinskí chlapci ani veľmi dobre nerozumeli, z čoho sú vlastne obvinení. Po niekoľkodňovom 

mučení podpísali podstrčenú výpoveď. Verdikt súdu znel na 20 rokov väzenia. Nuž, ťažko si 

predstaviť zločin týchto dedinských mládencov na prahu dospelosti, ktorí si vyslúžili vyšší 

trest, než bol ich vek. Anna Perlíková z Jasova o tom ďalej píše:  

„Spolu s ostatnými spoluväzňami ho odviezli do podzemného väzenia v Kišineve, po 

dvoch rokoch ho deportovali do Bajkonuru, do uhoľných baní. Po smrti Stalina v júni 1953 ho 

pustili cez Maďarsko domov s podlomeným zdravím, psychicky aj fyzicky zničeného. Navyše 

bol nútený vďaka nášmu totalitnému režimu o tom celý život mlčať. Predčasne zomrel vo 

veku 52 rokov ako mnohí jeho spoluväzni. Zanechal tri nezaopatrené deti...“  

O tragédii v rodine Butkayovcov zo Štósu píše dcéra. Jej otec, Zoltán Butkay, narodený 

4. októbra 1903 v Štóse bol odvlečený na nútené práce do ZSSR koncom januára v roku 1945. 

„Viac sa nevrátil. Podľa očitých svedkov zomrel na týfus 17. októbra 1945, ale už ani tí 

svedkovia nežijú. Do transportu zo Štósu do Košíc som bola zaradená aj ja, Margita 

Butkayová, jeho dcéra, narodená 14. januára 1926. Po troch týždňoch ma prepustili, ale 

v rodnej dedine ma čakalo ďalšie prenasledovanie.“ Napriek všetkému, sa aspoň v prípade 

dcéry dá hovoriť o šťastí...  

Elena Puchyová zo Smolníka povedala: „V meste vyhlásili, že každý občan je povinný 

ísť na prácu pri čistení cesty aby sa dopravili potraviny do Smolníka. Druhá úloha bola 

opravovať trať. Rusi boli na obecnom úrade a už vtedy sa pošuškávalo že sa nepôjde na 

štreky, ale do Ruska. Nik tomu neveril, preto sa z každého domu niekto hlásil. Ale kto sa 

dostal do budovy obecného úradu ten sa už von nedostal, už tam boli stráže a nikoho 

nepustili. Mňa poslala nevlastná matka aby nemusel ísť otec a takto som ostala vnútri tiež. 

Nemala som so sebou nič len čo som mala na sebe. Stalo sa to 17. februára 1945. Bolo nás 

stopäťdesiat ľudí, z toho osem mladých dievčat, ja som mala sedemnásť rokov. Nemala som 

strach. Keď sa aj povedalo niečo o Rusku, nechcela som tomu uveriť, myslela som si že to 

bude výlet. V noci o druhej nás vyhnali na cestu do Košíc, 65 kilometrov sme šli v zime 

a mraze peši do košickej väznice. Jeden muž po ceste ušiel, ale oni hneď chytili ďalšieho aby 

im sedel  presný počet...“ 

Prešli desaťročia, mŕtvi sú dávno mŕtvymi a z tých, ktorí prežili, je väčšina taktiež na 

pravde Božej. Udavači ostali. Žijú, lepšie povedané žili aj v Medzeve, akoby sa nič nestalo. 

Matej Schmögner z Medzeva povedal: „Ale na očiach im vidieť, že ich niečo spaľuje. Naši 

ľudia však nie sú pomstychtiví.“ On sám sa niekedy v roku 1993 navždy vysťahoval do 

Nemecka... 

 

Koniec 1. časti 


