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Úvod
V zákryte výročí veľkých dejinných udalostí sa zvykne nachádzať nespočetné množstvo príbehov ľudí, nemajúcich pamätné tabule na verejných
priestranstvách, ľudí, ktorých mená nie sú heslami historických encyklopédií. Veľké dejiny, ktoré poznáme zo školských učebníc či náučných
kníh, akoby natrvalo prekrývali individuálne príbehy tých, ktorých sa tieto dejiny bezprostredne týkali, no nemali to šťastie, aby sa stali postavami veľkých historických narácií. A pritom ich činy, osobné postoje a verejné vystúpenia sú často najlepším dôkazom, že človek v dejinách nikdy
úplne „nesublimuje“, že individualita dokáže vždy prekročiť ducha doby
a posunúť tak smer dejinného vývoja na dovtedy nepredpokladanú trajektóriu.
Storočnica vzniku Československa, ktorú tento rok slávime, by nás
mala na túto skutočnosť naliehavo upozorniť. Zrodenie Československa
nebolo totiž len výsledkom činnosti triumvirátu Masaryk, Štefánik, Beneš. Iste, vodcovia nášho odboja sa zaslúžili o spoločný štát Čechov a
Slovákov ako nikto iný. Zároveň je však potrebné upozorniť aj na tých,
ktorí riskovali rovnako ako oni, no plynutie času spôsobilo, že sa dostali
do spoločenského zabudnutia. Hrdinovia bez mena – tisícky tých, ktorí
trpeli pod uhorským maďarizačným režimom, tých, čo v sebe živili plamienok na sociálne a národnostne spravodlivejšiu spoločnosť, či tých,
ktorí nevnímali spoločenský vývoj v hraniciach dynastických nárokov
Habsburgovcov na to-ktoré územie.
Občianske združenie Communio Minerva sa preto rozhodlo, že si
sté výročie vzniku Československa pripomenie prostredníctvom knižného vydania dodnes neznámych výpovedí týchto hrdinov. Vďaka občianskej odvahe rodiny Tvarožkovcov sa počas dvoch totalít podarilo zachovať desiatky výpovedí československých legionárov 1 zo Slovenska. Ich
Československé légie boli dobrovoľnícke vojenské útvary, zložené zo zajatcov rakúsko-uhorskej armády a českých a slovenských krajanov žijúcich v zahraničí. Ich vznik
sa datuje do roku 1914, kedy na území Ruska vzniká vojenský oddiel „Česká družina“
a vo Francúzsku „rota Nazdar“. Neskôr v roku 1917 vznikajú legionárske útvary aj v
Taliansku. Najpočetnejšie boli oddiely légií v Rusku, ktoré sa aktívne zapojili do udalostí v ruskej občianskej vojne v rokoch 1917-1920. Po vzniku Československa sa
najmä útvary talianskych legionárskych zborov aktívne zúčastnili bojov o Slovensko
medzi Československou republikou a boľševickým Maďarskom pod vedením Bélu
Kúna. Československé légie boli jednou z hlavných opôr československého odboja
počas prvej svetovej vojny pod vedením T. G. Masaryka. Dokazovali, že Česi a Slováci
sú za svoje národné a politické oslobodenie ochotní masovo vstúpiť do vojenských
1
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spomienky na Sibírsku anabázu, taliansky front či na život v oslobodenej
vlasti sú živým opisom doby, ktorej dominovali veľké osobnosti československého odboja a dotvárajú tak dnes už zažité historické narácie
vzniku a trvania prvej Československej republiky o nový rozmer pohľadu
„zdola“.
Okrem spomienok a rozprávaní legionárov tvorí súčasť knižky, ktorú ctený čitateľ práve drží v rukách, aj dodnes nepublikovaná fotodokumentácia a dotazníky, ktoré vedenie Združenia slovenských legionárov
zhromažďovalo v 30. rokoch 20. storočia od svojich členov. Tieto dotazníky mali slúžiť ako dôkaz o aktívnom zapojení sa Slovákov v činnosti légií a mali tak prispieť k morálnej mobilizácii, ktorá v Československu
prebiehala v druhej polovici 30. rokov, t. j. v čase, kedy začalo byť zahraničné riziko po nástupe Adolfa Hitlera k moci akútne.
V tejto súvislosti však treba zdôrazniť, že spomienky a rozprávania
legionárov, publikované v predkladanej knižke, nie sú propagandistickým nástrojom Prvej republiky. Obsahujú totiž aj kritické poznámky o
dobovej československej politike, a to tak na margo vtedajšej ekonomickej situácie ako i v otázkach národnostných napätí, ktoré boli v ČSR prítomné. Zároveň však odzrkadľujú idealizmus a nádeje, s ktorými bolo
vojenské vystúpenie légií nerozlučne spojené.
Spomedzi publikovaných spomienok vyniká rozprávanie Augustína
Malára2 o bojoch na Slovensku z rokov 1918-1919 a jeho prednáška o vojenstve z roku 1934. Malár, ako skúsený vojak a dôstojník, dokázal zachytiť realitu krutých pomerov, ktoré na Slovensku v rokoch 1918-1919 panovali. Rabovky, atrocity páchané vojakmi na civilnom obyvateľstve či
masové popravy dezertérov – to všetko bolo súčasťou bojov, ktoré museli
jednotiek a riskovať v nich svoje zdravie a život. Viac o légiách pozri napr.: Mojžiš,
M.: Československé legie 1914-1920. Praha: Nakladatelství Epocha, 2017.
2 Augustín Malár, generál (1894-1945), československý legionár, ktorý do radov légií
vstúpil na území Talianska. Aktívne sa zúčastnil bojov o Slovensko medzi Československom a Maďarskou republikou rád. Neskôr absolvoval vojenskú školu v Prahe. Po
rozpade Československa a vzniku tzv. slovenského štátu získal v roku 1942 hodnosť
generála. Po vypuknutí Slovenského národného povstania v auguste 1944 vyzval prostredníctvom rozhlasu slovenských vojakov, aby sa do povstania nezapojili a vrátili sa
do kasární, nakoľko podľa jeho mienky vypuklo povstanie predčasne. Malár mal
vlastný plán protinacistického povstania, avšak to sa už nezrealizovalo. V spomínanom rozhlasovom prejave totiž naznačil možnosť boja proti Nemcom v lepšom čase,
čo viedlo k jeho zatknutiu a internovaniu v koncentračnom tábore Sachsenhausen. V
ňom roku 1945 aj umiera.
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byť zvedené, aby sa Slovensko natrvalo stalo súčasťou Československej
republiky.
Ako vidno, naše národné a politické oslobodenie v roku 1918 nebolo vecou iba kvetnatých deklarácií a salónnych diplomatických rokovaní.
Slovensko sa, aspoň na čas, zaodelo do „krvavej červenej“ a nebyť odhodlania zo zahraničia sa do vlasti vracajúcich legionárov, mohla sa situácia
vyvíjať ďaleko dramatickejšie. Že sa pomery nakoniec konsolidovali a republika tak mohla započať svoje dvadsaťročné úsilie o vybudovanie spravodlivejšej a demokratickejšej spoločnosti, ktorej základom bola jedinečne pociťovaná blízkosť Slovákov a Čechov, za to musíme byť vďační i príslušníkom československých légií.
Knižka, ktorú ctený čitateľ práve drží v rukách, slúži najmä tomuto
cieľu.
Roman Jančiga
predseda o. z. Communio Minerva
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Predhovor
Vzácna zbierka spomienok československých legionárov, ktorú práve držíte v rukách, sa zachovala vďaka rodine Tvarožkovcov.
Tí stáli aj pri zrode prvej Československej republiky – Juraj a Ján
boli legionári, Miloslav a Tomáš sa zasa v roku 1919 zúčastnili ako dobrovoľníci boja proti boľševikom a obrany mladej krajiny. Patrili tiež k prvorepublikovým elitám. Finančník Tomáš Tvarožek zakladal sieť sporiteľní, jeho brat, známy architekt Juraj, ktorý pretavil do reality svoje prvé návrhy ešte ako zajatec v Kemerove, v Tomskej gubernii na Sibíri, postavil zasa v prvorepublikovej Bratislave prvú Mestskú sporiteľňu aj Metropolku, kde sa schádzala československá inteligencia a umelecká bohéma.
Preto ju počas Slovenského štátu na istý čas zavrel Alexander Mach
a po svojom nástupe neskôr znárodnili komunisti. Do príbehu Metropolky sa premietali aj osudy celej rodiny Tvarožkovcov.
Juraj, ktorý zozbieral svedectvá legionárov, stál aj pri finančnej
zbierke na obranu republiky v roku 1938 a spolu s ďalšími 13 legionármi,
medzi nimi napríklad spisovateľmi Jankom Jesenským, Jozefom Gregorom Tajovským či neskorším veliteľom povstania Rudolfom Viestom, adresoval list Slovenskému snemu, kde protestujú proti rozbitiu Československa a vzniku štátu z vôle nacistického Nemecka. Ten sa považuje za
prvý prejav odporu.
Rodina Tvarožkovcov sa neskôr zapojila do demokratického odboja
– kontakty mali s odbojovými skupinami Obrana národa aj Flóra, významnú úlohu zohrali v centre povstania.
Po nástupe komunistov sa Jurajov synovec Živodar rozhodol ujsť
do americkej okupačnej zóny Nemecka a vrátiť sa domov s falošnými dokladmi ako agent-chodec, aby posielal správy do slobodného sveta.
Ako presvedčený demokrat veril, že podobne ako nacistickú, je
možné zvrhnúť aj nastolenú komunistickú totalitu. Po prezradení čakal
rodinu proces Tvarožek a spol., kde v roku 1949 padli na Štátnom súde v
Bratislave tri rozsudky smrti.
Neskôr boli zmenené na doživotie, Jurajov synovec Živodar strávil
v krimináloch a uránových baniach dlhých 15 rokov. Juraja režim odsúdil
vo vykonštruovanom procese v roku 1951 a zvyšok života po prepustení,
až do svojej smrti v roku 1966, prežil ako človek druhej kategórie. Časť
jeho vzácnych nákresov sa stratila.
7

Zachovala sa však zbierka dotazníkov a spovedí legionárov. Zachránil ju Jurajov synovec Branislav Tvarožek, väznený za Slovenského
štátu v roku 1942 za zatieranie hákových krížov a písanie nápisov proti
nacizmu a deportáciam, ktorý neskôr v povstaní sprevádzal legendárnych veliteľov Jána Goliana a Rudolfa Viesta. On sám strávil päť rokov v
Jáchymove. A unikátna zbierka čakala v súkromnom archíve rodiny desaťročia na svoje objavenie. Z dôvodu, že legionársky odkaz bol neželaný
pre obe totality. A zbierka dotazníkov, spovedí a fotografií, z ktorých túžili sami legionári vydať publikáciu, hovorí svojou vlastnou rečou o dobe,
ktorú kedysi žili a rodí sa až po sto rokoch od vzniku Československa.
Soňa Gyarfášová
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Edičná poznámka
Originály dotazníkov a priložených spomienok členov československých
légii vznikali na popud vedenia Združenia slovenských legionárov v
30. rokoch 20. storočia. Radoví legionári k dotazníkom prikladali aj originály rôznych fotografií, vďaka čomu vznikla unikátna zbierka materiálov, dokumentujúcich pôsobenie Slovákov v radoch československých
légií. Táto zbierka materiálov sa do dnešných dní zachovala ako súčasť
pozostalosti rodiny Tvarožkovcov, v úschove pána Branislava Tvarožku.
Na výzvu vedenia slovenských legionárov odpovedalo 148 legionárov zaslaním vyplneného dotazníku. Z tohto počtu sa v 16 prípadoch dochovali okrem dotazníkov aj spomienky a osobné výpovede v čitateľnej
forme.
Kvalita tohto vzácneho materiálu je pomerne kolísavá – jeho súčasťou sú časom akoby vôbec „nedotknuté“ strojopisy i ťažko čitateľné a rukou písane state textov na zožltnutých a mechanicky poškodených listoch
papiera. Rekonštrukcia a následný prepis niektorých častí dochovaného
archívneho materiálu preto neboli úplné – v archívnom materiáli zostali
kratšie pasáže textu, ktoré sa nepodarilo zrekonštruovať do ucelenej a
zrozumiteľnej podoby.3
Problematickými sa ukázali i geografické názvy oblastí a miest, ktoré sú v spomienkach legionárov často uvádzané vo forme ich fonetického
prepisu, ktorý v niektorých prípadoch ani vzdialene nekorešponduje so
skutočnými názvami miest, obcí, riek a pod. Napriek úsiliu editorov sa
tak nepodarilo všetky geografické názvy, spomínané v spomienkach a
rozprávaniach legionárov, transformovať do korektnej formy. V prípade,
ak nebolo v texte slovo vôbec čitateľné, bolo nahradené tromi bodkami.
Prepis archívneho materiálu bol realizovaný s cieľom zachovať v čo
možno najväčšej miere autentickú podobu textov. Gramatické a lexikálne
úpravy boli vykonané v zásade iba pri aplikácii pravidiel spodobovania
(s/z) a použitia samohlások y/i. V ojedinelých prípadoch boli zastarané
archaizmy nahradené novšími synonymami, ktoré však nijako neposunuli význam textu. Nárečové a nespisovné slová a slovné spojenia, ktorých
význam je z kontextu jasný, sme zachovali v pôvodnom tvare.
Žiadne iné zmeny v archívnych dokumentoch vykonané neboli.

3

Viď fotografická príloha, s. 139.
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Spomienky legionárov

Pre Legionárske hlasy
zhromažďujeme dotazníky
Naša výzva bratom, uverejnená v májovom čísle Legionárskych hlasov,
aby zbierali a Ústrediu Združenia slovenských legionárov zasielali pamiatkový materiál, ktorý časom poslúži dokumentárne o účasti Slovákov
v národnom odboji, stretla sa s dobrým porozumením. Vyplnené dotazníky sa schádzajú a k nim pripojené sú fotografie i poznámky o zážitkoch
a príhodách prežitých na fronte, v nemocnici či v zajateckých táboroch
a jednotlivých bitkách. Taktiež i z činnosti organizačnej a propagačnej
u ČSNR v Paríži a jej odbočkách v Rusku a v Taliansku. Pravda, nechýbajú ani poznámky bratov, ktorí dobrovoľne vstúpili k československému
vojsku v Amerike. Všetko vzácny materiál. V zbieracej akcii pokračujeme
a prosíme tých bratov, ktorí ešte svoj vyplnený dotazník neposlali, aby sa
poponáhľali, aby sme i my mohli potrebné zariadiť.
Niektorí bratia pripojili celé knihy písaných spomienok. A radostný
pocit hrdosti máte, keď si otvoríte také spomienky Jána Valašáka
z Brezovej pod Bradlom na 192 stranách 4 s nakreslenými, prípadne nalepenými obrázkami, ktoré majú tým väčší význam, že brat Valášek ich písal svojou ťažkou, mozoľnatou rukou z časti v Amerike a z časti doma.
Svojím spôsobom zachytáva príčiny vzniku svetovej vojny i jej priebeh,
ciele a konečne ukončenie vojny. Zapisuje si tiež dojmy, ako sa utvárali
veci v spolupráci Slovákov a Čechov a aké boli predstavy o spolužití týchto dvoch bratských národov v spoločnom štáte – Československej republike.
A zase pri čítaní inej poznámky zistíte, že brat Ján Pavlík v Horných
Orešanoch žije v tak zúfalom položení, až mu je na zaplakanie a nepraje
si, aby bolo niekde uvedené jeho meno v zozname bojovníkov za slobodu
národa a samostatnosť štátu. Veru, mnoho je takých prípadov, že statočný dobrovoľník hladuje i so svojou rodinkou v oslobodenej vlasti.
Pravda, nelegionárska verejnosť vidí len prítomnosť, prípadne
chybný krok legionára a preto nech hynie. Táto verejnosť zabúda avšak,
že národ ako celok len tak môže zdarne napredovať vo svojom vývoji k
lepším a vyšším cieľom, keď jeho správa svojou všestrannou činnosťou
podchytí a odmení dobré služby jednotlivcov, aby mali prítomné i budúce
generácie jasný dôkaz, že služba svojeti vospolnej je primerane cenená
4

Nezachovali sa, pozn. ed.
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a honorovaná. Musíme si uvedomiť ten fakt, že mnohý náš verejný činiteľ, hoci je inak statočným členom slovenského, prípadne českého národa, nebol by nikdy dosiahol svojej kariéry, akú dnes má, nebyť práve národnej slobody a štátnej samostatnosti, ktorá by zase nebola mysliteľná
bez bojov a žertvy dobrovoľníkov zahraničného i domáceho vojska.
Nás však, bratia, nesmie mýliť ani tá najtvrdšia nevďačnosť, i keď
nám je všeliako, lebo sme bojovali pre svoj národ a nie len pre osobné výhody.
Boli sme prví, ktorí sme pochopili dobu, ktorí sme podľa svojich síl
a schopností prispeli k uskutočneniu veľkého dejinného poslania a cieľa.
Sme hrdí na svoje dielo. I keď dosiahnutím národnej slobody a štátnej
samostatnosti nebol ukončený, dokonaný dej, vieme aspoň, že oslobodený národ má svoj štát, ktorý môže sa zdokonalovať. A konečne, jedna generácia v tak krátkom čase, aký je daný rokmi svetovej vojny, nemôže
všetko spraviť. Len si spomeňme napríklad na prácu našich amerických
Slovákov, ktorí ešte i zmluvou zabezpečili slovenskému národu ovocie
slobody. A čo spravil s touto zmluvou oslobodený národ? V Martine vyniesli Deklaráciu slovenského národa, ktorú podpísalo 106 deklarantov.
Medzi nimi boli poprední činitelia politického, hospodárskeho i duchovného sveta. Všetko dali menom slovenského národa, ale nezaistili mu ničoho. I tu je vážny moment pre posúdenie jednotlivých dejov a úkonov
v cudzine a doma. A myslím, že nie je ďaleko doba, keď bude treba kriticky zhodnotiť všetky počiny. A predsa vidíme, že ani tých 18 rokov samostatného života nám nestačilo, aby sme všetko usporiadali a zaistili. Proste jedna generácia na všetko nestačí, ale musí byť niekoľko generácií. Tieto však musia v súlade jedna po druhej tvoriť.
My, legionári, prispeli sme svojou účasťou a bojom k dosiahnutiu
národnej slobody a štátnej samostatnosti. Prítomná generácia, ani nás
nevynímajúc, stavia a zaisťuje podmienky krásnej budovy národného
a štátneho bytia a žitia. Budúce generácie budú môcť dielo zlepšovať
a uhájiť, aby tak korunovali výsostné dielo národného života.
Nech Vás, bratia, nemýli žiadna tvrdosť a ťažkosť osobného žitia
v prítomnej dobe. My všade musíme napredovať. Chyby, ak sme sa ich
i my dopustili, musíme napraviť. V zbieraní materiálu o účasti Slovákov
v národnom odboji budeme pokračovať, aby sme zanechali budúcim pokoleniam dôkaz o svojom žití, tvorbe a žertve. Prítomnú generáciu, či už
je ona pohodlná alebo ľahostajná, musíme presvedčiť, že národnú slobo14

du a štátnu samostatnosť sme si vlastnými silami, svornou prácou
a žertvami v bojoch s bratmi Čechmi vybojovali.
Svorad Vlársky,
v Bratislave dňa 16. septembra 1936
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Moja účasť v odboji
August Malár
Vo väzení
Svetová vojna ma zastihla na evanjelickej teológii v Prešporku. Nebojácne
vyslovované smelé názory a netajená sympatia k Štvordohode, najmä
k Srbom, nahnali ma do konfliktu s paragrafmi uhorského trestného zákonníka. 4. októbra 1914 bol som uväznený a už 21. októbra t. r. prešporskou sedriou právoplatne odsúdený na 7 mesiacov prostého väzenia.
V retiazkach spútaný, bol som eskortovaný 14. novembra t. r. s inými 14
slovenskými väzňami do väzenia v Szombathelyi. V týchto dvoch väzeniach (prešporskom a szombathelyiskom) bolo väznených na 300 Slovákov, politických previnilcov, spoločne s prostými trestancami. Zo Slovákov som sa tu, medzi inými, stretol s Jankom Cablkom, riaditeľom banky
vo Vrbovom, nebohým Šimonom Roháčkom, kníhkupcom v Modre, nebohým juristom Koptákom, katolíckym teológom Fundrákom, katolíckym farárom Jozefom Závodským, roľníkom Figulim z Hliníku, Vydarenou z Vrbového, Š. Meštiankom, Ježom a Stachom zo Starej Turej. Zachádzalo sa s nami značne hrubo. Odbojná myšlienka, ktorá už od detstva
vo mne dútnala, týmto sa len rozhecovala a pri odchode z väzenia lúčil
som sa so slovenskými spoluväzňami s tým odhodlaním, že radšej volím
zahynúť, než slúžiť záujmom nenávidených otrokárov.

V zázemí rakúsko-uhorskej armády
Po krátkom internovaní v Szombathelyi bol som v Köszegu 6. mája 1915
pridelený a odvedený k bojisku. Službu v K. u. K. infanterie 72. regimentu
v Prešporku som nastúpil už 8. mája 1915. Nedopatrením odvodovej komisie bolo mi priznané jednoročné právo, ktoré by som bol povahou
môjho trestného činu stratil a tak dostal som sa u pluku do oddielu jednoročákov. Tu som stretol medzi mnohými známymi Gustava Koštiala zo
Starej Turej, Dr. Juraja Slávika z Myjavy, bratov Hatalovcov Dušana
a Milana z Prietrže, Elo Šándora z Vrbového a iných. I tu zachádzalo sa
s nami sprosto. Pod trestom odoslania na frontu bolo nám zakázané hovoriť medzi sebou slovensky. Prví si to odniesli obaja Hatalovci. Boli odoslaní na frontu bez dôstojníckej školy. Nás, ostatných Slovákov, potom
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koncom mája 1915 rozmetali po jednom-dvoch do plukov rumunských,
maďarských a chorvátskych.
Ja samotný dostal som sa k 64. K. u. K. inf. regimentu rumunskému
zo Sedmohradska, ktorý tou dobou bol posádkou vo Viedni. Toto moje
premiestnenie bolo pre mňa šťastím, neprišlo sa v zázemí vôbec na to, že
som bol pre vlastizradu trestaný a mohol som absolvovať záložnícku školu v Bruck an der Leitha s prospechom. Koncom novembra 1915 stal som
sa kadetom. Vo Viedni za krátku dobu môjho pobytu nadviazal som spojenie so slovenskou spoločnosťou a bol som veľmi častým hosťom slovenského spolku Národ. Radi ma tam videli, až na predsedu spolku Kornela
Stodolu, ktorý sa obával nepríjemností pre spolok práve pre moje smelé
a odbojné zmýšľanie a vystupovanie. Spoločnosť najmä mladých toto moje smelé vystupovanie strhávalo k podobne smelým prejavom. Netajil
som sa s mojimi úmyslami a pri mojom odchode na frontu koncom novembra 1915 lúčil som sa pred nádražím s mojimi priateľmi so slečnou
Ančou Prelecovou (dnes paňou senátora Dr. Řeháka), poručíkom Pozlovským (dnes profesor v Hraniciach), kadetom Dolanským (dnes úradníkom na pošte v Bratislave) s uistením, že využijem najbližšej príležitosti,
aby som mohol bojovať proti. Ak sa nemám vrátiť k oslobode-nému národu, nevrátim sa nikdy.

V rakúsko-uhorskej armáde na fronte
Po odchode na ruskú frontu zapadol som úplne do mora rumunskomaďarského. Okrem mňa a práporčíka Chrenku, dolnozemského Slováka, nebolo v tomto pluku nie len Slováka, ba ani Slaviana. Toto prostredie
bolo mi inak priaznivé, lebo nik si ma po stránke národnostnej nevšímal.
Nikoho nenapadlo pozastaviť sa nad tým, že mi chodia slovenské noviny
i keď maďarskí kolegovia sa o ne interesovali a divili sa, že si radšej neobjednávam a nečítam maďarské. So zázemím udržiaval som živú korešpondenciu, medzi inými i s p. Kupčekovou z Nového Sadu, ktorá zbierala
informácie o slovenských vojakoch na fronte.
Pri príchode na frontu východne od Gorodišťa na Bielej Rusy zaradili ma do 15. feldkumpánie ako veliteľa 2. čaty. Otázka, ako sa dostať na
druhú stranu, stále mi vŕtala hlavou, lež nenaskytla sa mi žiadna vhodná
príležitosť. V tejto dobe naviazal som priateľské styky s rumunskými kolegami mne podobného zmýšľania. Dohodli sme sa škodiť čo možno najviac rakúsko-uhorským zámerom, hlavne pasivitou, až sa naskytne vhod17

ná chvíľa strhnúť so sebou čo najviac rumunského mužstva do zajatia.
Musím tu kvitovať môj obdiv rumunskému mužstvu, ktoré ma prekvapovalo svojou národnou uvedomelosťou a svojim ľpením na svojich rumunských dôstojníkoch, ktorých slepo nasledovalo. Mal som s nimi ujednané,
že až budeme na druhej strane, vstúpim do radov rumunskej kráľovskej
armády a spolu s nimi budem bojovať proti Rakúsko-Uhorsku. V túto dobu nevedel som o našom zahraničnom odboji ešte nič. V Brusilovej ofenzíve v júni 1916 náš prápor utrpel silné straty. Ja sám s polovičkou roty
bol som späť zajatý nemeckým protiútokom. Po ofenzíve a behom reorganizácie pluku prišlo zo zázemia, že mám byť pozbavený hodnosti, ktorej som neprávom nabyl, súc trestaný za veci krajne zradné. Lež veliteľ
práporu, mjr. Preiss (po prevrate bol prevzatý do našej armády) a i veliteľ
roty, ktorým som bol pri vyšetrovaní vo veci neúspechu práporu svojim
svedectvom značne uľavil, zastali sa ma a podali protinávrh. Ako dopadol
neviem, lebo medzi tým dostal som sa do Itálie.
Látku na premýšľanie mi poskytol však rezervátny rozkaz, ktorý
nám čítali po Brusilovej ofenzíve ešte na ruskej fronte, že v Kyjeve a v
Odese v Rusku vyskytlo sa niekoľko vlastizradných dôstojníkov slovenskej národnosti, ktorí agitujú medzi zajatcami pre utvorenie bojových
oddielov proti Rakúsko-Uhorsku. Bližšie nedozvedel som sa o tejto veci
nič.
Po Brusilovej ofenzíve niekedy v auguste presunuli náš prápor na
italské bojisko. Tu ešte s jedným iným práporom tvorili sme skupinu pod
velením majora Preissa. Ja som tu účinkoval ako druhý pobočník viacmenej technický. Mal som na starosti hlavne zásobovanie skupiny strelivom a ženijným materiálom. Z materiálu, ktorého som vyžadoval denne
značné množstvo, ale do prvej línie dodával som čo možno najmenej, tvoril som úmyselne skladiská dobre viditeľné zo strany nepriateľa, ktoré
potom bývali vďačným terčom italského delostrelectva.
Niekedy v septembri poslali ma do Hajdučice absolvovať kurz mín
vrhaných vzduchom. Tu mal som príležitosť do styku so slavianskou spoločnosťou, ktorej slavianské zmýšľanie ma veľmi nadchlo. Na moje smelšie poznámky varoval ma jeden práporčík Čech (meno som už zabudol,
bol v civile učiteľom), aby som bol opatrnejší. On tiež podobne zmýšľal.
Ešte behom tohto kurzu prihlásil som sa na výzvu k letectvu s úmyslom:
po absolvovaní preletieť i s lietadlom k Italom, lež veliteľ práporu vyškrtol ma z prihlášky.
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10. októbra 1916 asi slabú hodinu pred vyrazením italského útoku
zachytil som od ťažko ranenej spojky (telegrafné spojene bolo spretrhané) pod kótou 144 u Jamiana písomnú depešu o dobe vyrazenia Italov
k útoku a o nasadení zálohy našej skupiny (2 roty) do druhého sledu. Tak
sa potom stalo, že Rumuni 1. sledu dľa dávnej zmluvy vzdali sa bez boja
a keď prišiel druhý rozkaz k nasadeniu záloh, nebolo možno mu už vyhovieť, poneváč v tú dobu italský útočný sled dorazil až k zálohám, ktoré
viazli v kaviarňach. Cesta k Terstu bola otvorená, nakoľko som vedel, že
nebolo za nami viacej záloh.

V italskom zajatí
Neznalosť reči, komisné zachádzanie zo strany Italov schladili hodne moje fantázie a aj keď ma to neodstrašilo od pôvodných úmyslov, predsa
urobilo ma to nedôverčivým voči Italom.
Pri výsluchu prekvapila ma precízna informovanosť italských vojenských kruhov nielen o rakúskej strane talianskeho bojiska, ale i o zázemí. Dôkladnému výsluchu podrobili z našej skupiny asi 50 zajatcov,
dôstojníkov a tiež mňa, kamarátov Rumunov Dreghicia a Mogu. Potvrdil
som eventuálne podal vysvetlenie na dotazy a zároveň som im tiež tlmočil
svoje rozhorčenie nad hrubým zachádzaním z ich strany. Dôstojníci Maďari a Nemci javili značný záujem, prečo tak dlho trval výsluch s nami,
keďže u nich trval sotva niekoľko minút.
Na to priviezli nás do koncentračného tábora v Coneglianu, kde
sme prekonali niekoľko dňovú karanténu. K nemalej radosti stretol som
sa tu so starým priateľom a krajanom podporučíkom Koštialom. Zaujímavou a nápadnou osobnosťou bol v tomto tábore poručík Vondráček,
ktorý aj keď sa robil akoby bol tiež s nami prišiel do zajatia a nosil plno
rakúskych vyznamenaní, predsa sa o ňom šuškalo, že je špiónom v službách italských a že treba sa mať pred nim na pozore. Mal som za to, že
príliš neobozretne vystupoval, čo budilo istý pocit nedôvery voči nemu, k
tomu bol až nápadne nefrontovo oblečený a hlavnú pozornosť venoval
Nemcom. Nás Slovákov si vôbec nevšímal. Neskôr stretol som sa s ním v
tábore dezertérov v Polle.
Neskoršie, keď už som bol prihlásený do čs. vojska, vŕtalo mi hlavou, prečo italské spravodajské kruhy, ktoré predsa museli v roku 1916 už
niečo vedieť o našom čs. zahraničnom pohybe, ani slovom nedotkli sa tej19

to veci, aj keď z môjho výsluchu museli nadobudnúť presvedčenie, že som
krajne zaujatý voči Rakúsko-Uhorsku a že mám odbojné úmysly.
22. októbra 1916 priviezli nás asi 20, medzi nimi i mňa, Koštiala a
Rumunov Dreghicia, Radu a Mogu do tábora v Matere. Pri príchode sem,
dozvedeli sme sa, že to má byť tábor českých iredentov, z čoho dostali
Maďari značný strach. Skutočne na druhý deň stretol som sa v záhrade
so Slovákom Gábrišom z Nového Mesta nad Váhom, ktorý ešte s inými
(Holanom-staviteľom z Hodonína, prof. dr. Baslom, Rambouskem) zasvätili ma do otázky československého zahraničného odboja. Samozrejme, že som sa hneď pridal k nim, veď v podstate to bolo všetko to, po
čom som túžil, o čom som sníval. Odpútal som sa teda od Rumunov a
pridal som sa k pohybu československého zahraničného odboja.
4. decembra 1916 boli sme vyzvaní, aby sme si podali prihlášky do
československého národného vojska. Ohromne ma prekvapilo, že z 57 len
11 sme sa prihlásili, medzi nimi Slováci: Gábriš a ja. Nechápal som, že ľudia, ktorí po mojom príchode do tábora držali si akosi za povinnosť vtĺkať
do mňa ideu československej vzájomnosti a odboja proti RakúskoUhorsku – čo ostatne vzhľadom na moje zmýšľanie bolo u mňa naprosto
zbytočné, ponevač som všetko pudovo cítil – tí ľudia, keď prišlo na vec,
miesto aby šli príkladom, podivným spôsobom ustupovali. Ich nerozhodnosť, ba často i negatívna činnosť zďaleka neotriasla mojím rozhodnutím,
ba naopak ma nútila, aby som ešte sebavedomejšie šiel za cieľom, ktorý
som si bol už doma vytýčil.
Pomery v tábore po tejto prihláške zmenili sa hodne. Asi dvadsiati
pod vedením mjr. Kožicha postavili sa rozhodne proti prihlásivším sa,
zbytok utiahol sa do neutrality. Odporcovia odboja konečne vymohli si, že
boli preložení do tábora v Melfi medzi verných Rakúsko-Uhorsku. Či už
úmyselne alebo náhodne odviezli i mňa s týmito, ďalej dobrovoľníka Danečka a Rumunov. Naše protesty nepomáhali.
14. decembra 1916 priviezli nás teda do tábora v Melfi, kde bolo asi
200 až 300 zajatcov-dôstojníkov z prevažnej väčšiny Nemcov a Maďarov.
Bolo medzi nimi tiež niekoľko Čechov ako Sejner, Drgač, Veselý a iní. Posledne dvaja menovaní údajne súhlasili s odbojom, ba dokonca mali byť
aj prihlásení, avšak navonok nedávali nič vedieť. Vcelku tak partia Kožichova, ako tiež i ostatní Česi v tábore vyhýbali sa styku s nami. Dôverník
Kožichovej partie Laška prišiel jedného dňa ku mne s tým, že je poverený
ostatnými, aby ma upozornil ešte naposledy na moje nezmyselné počínanie. Vyzval ma, aby som sa vrátil z blúdnej cesty, nakoľko mal za to, že
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ma určite obalamutili ostatní a pod. Uistil som ho však, že ma nik nenahováral, že s týmto úmyslom som už do Itálie prišiel. Po tejto príhode potom žiaden zajatec Čech s nami viac nehovoril. Nás päť, Nanaček, traja
Rumuni a ja, žili sme izolovane od ostatných až do 10. januára, kedy pod
tlakom výhražiek, že spáchame samovraždu, boli sme prevezení zase späť
do Matere.
V Matere sme sa dlho neohriali, nakoľko tento tábor išli rozpustiť.
Požiadal som spolu s Rumunmi na základe našich činov na fronte o charakter dezertéra, ktorý nám v podstate patril a len nedopatrením boli sme
poslaní do zajateckého tábora. Charakter dezertérov nám bol priznaný a v
strede mája 1917 bol som s Rumunmi Mogom, Radu a Dreghiciom prevezený do dezertérskeho tábora v Polle.
Tábor Polla mal pri našom príchode asi 56 dezertérov rôznych národností Rakúsko-Uhorska. Najpočetnejší boli Srbo-Chorvato-Slovinci
(asi 37), ďalej asi 5 Rumunov, 2 Poliaci, niekoľko Rusínov z Haliče. Česi
boli 7 a to Pan, Pešl, Havrda, Vondráček, Ostrčil, Studlár a Vrbik. Ja som
bol ôsmy. Hlaváček, ktorý bol akýmsi duševným vodcom a iniciátorom
osádky tábora, práve pred mojim príchodom odišiel na frontu do služieb
italskej armády. V tomto tábore strávil som dobu až do 10. februára 1918.
Naša malá československá kolónia mojim príchodom sa počeskoslovenčila. Na môj nátlak totiž začalo sa sústavne používať slovo „čechoslovák“.
Tábor sám, čo sa dezertérov týkalo, bol ovládaný duševne našou československou hŕstkou, čo pri rôznosti záujmov a snáh bola dosť ťažká vec.
Všetka iniciatíva, každé podnikanie, vychádzalo z československého stredu, ostatné národnosti po väčšine pridali sa k veci.
Pešl a Havrda stáli akosi na čele všetkých našich počinov. Hlavným
úsilím nám bolo dostať sa na slobodu a do vojenských radov dohodových
vojsk. Ale styk s vonkajškom bol náramne ťažký a veliteľstvom tábora
všemožne hatený. Napriek tomu pomocou duchovného tábora, podarilo
sa nám často nejaký ten dopis prepašovať, či už Národnej rade československej, alebo niektorému veľvyslanectvu v Ríme, hlavne srbskému
a ruskému. Neustále sme žiadali, aby urobili kroky pre naše oslobodenie
a aby nám umožnili bojovať v ich radoch proti Rakúsko – Uhorsku. Tiež
oficiálne skoro každý mesiac podávali sme si žiadosti o umožnenie vstupu
do hociktorej z dohodových armád bez akýchkoľvek výhrad. Iba to italskej armády nepodávali sme si žiadosti. Až na jeseň 1917, po porážke
u Caporetta, podal celý tábor prihlášku i do italskej armády. Lež všetky
snahy boli márne. Vždy nám bolo tým či oným veľvyslanectvom poďako21

vané s ubezpečením, že budú na nás pamätať, predbežne však nedá sa nič
robiť, alebo to ešte vôbec nejde. Podobne i italské ministerstvo vojny nám
srdečne poďakovalo ale služieb našich neprijalo.
Inak život náš plynul v tomto tábore, kde dohľad na nás bol oveľa
ostrejší, ako v zajateckých táboroch, monotónne. Horúčkovito denne sledovali sme vývin situácie na frontoch a čim bola táto nepriaznivejšia, tým
naša túžba a odhodlanie bojovať rástli.
Do nášho tábora chodievalo pracovať denne asi 10-20 zajatcov Čechov z blízkeho zajateckého tábora v Padule. Boli medzi nimi i dobrovoľníci a i keď styk s nimi bol neľahký a zakázaný, predsa podarilo sa
nám občas naviazať s nimi styk. Takto sme sa dozvedeli, že v Padule je
dosť početný dobrovoľnícky zbor a že je v ňom i niekoľko Slovákov, hlavne spomínali Papánka z Brezovej pod Bradlom a Poláčka, učiteľa niekde
od Bratislavy. Po týchto správach túžbou mojou bolo naviazať s týmito
mládencami spojenie. To sa mi i podarilo. Nastala čulá korešpondencia
medzi mnou a dvomi horeuvedenými. Korešpondenciu sprostredkovali
títo robotníci, ktorí na noc odchádzali do Padule. Tak som sa dozvedel, že
v Padule je niekoľko sto zajatcov Slovákov a medzi nimi 20-30 dobrovoľníkov. Táto korešpondencia trvala niekoľko týždňov, bola čisto rázu informatívneho, propagačného, povzbudzujúceho a prokla-mačného (niekoľko úryvkov z týchto dopisov, nakoľko sa mi zachovali, prikladám 5).
Lež jedného dňa veliteľstvo tábora prišlo na moju poštu, sprostredkovateľa zatklo a na mňa učinilo trestné oznámenie. Po cenzúre dopisov tak ja
ako i sprostredkovateľ boli sme oslobodení, ba dokonca podľa prípisu
ministerstva vojny za dopisy podobného obsahu zasluhujeme vraj pochvalu.
Aj keď veliteľstvo tábora po tomto prejavilo ochotu, že ďalšie dopisy podobného obsahu samo bude v budúcnosti sprostredkuvávať, po predošlých skúsenostiach však nepoužil som tejto cesty (stará cesta bola totiž znemožnená) a moje spojenie s Padulou skoro prestalo.
Niekedy koncom septembra 1917 navštívil náš tábor Dr. Beneš, aby
osobne odpovedal na naše početné dopisy Národnej rade a informoval
nás o stave našich zahraničných vecí. Asi pol hodinu konferoval s nami
a aj keď nedozvedeli sme sa nič nové, predsa živé slová jedného z našich
čelných predstaviteľov nášho odboja naplnilo nás nádejou blízkej skutoč-

5

Nedochovali sa, pozn. ed.
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nosti. Prekvapilo ma, ako dobre bol informovaný o nás, skoro každého
poznal po mene. Podobne nás navštívil neskôr i Hlaváček.
Ku koncu roku 1917 zdalo sa, že naše veci skutočne napredujú. Prvý
z nás, Pan, odišiel do Francie do československej armády, neskôr Havrda
do odbočky Národnej rady v Ríme a za ním onedlho i Pešl. V tábore bol
ruch. Kamaráti iných národností s radosťou sledovali vývin udalostí napriek určitému pocitu horkosti, že ich veci zahraničného odboja len pomaly a neiste berú svoj priaznivý koniec. 20. novembra 1917 vzal si nás,
mňa a Vondráčka p. Hlaváček na návštevu tábora čs. zajatcov v Padule.
Konečne sa mi takto splnila túžba prísť v osobný styk so Slovákmi
v Padule. Z druhej strany táto návšteva sledovala cieľ, aby naši zajatci
Slováci videli, že i dôstojníci Slováci stoja za vecou a sú v radoch dobrovoľníkov. A tak som sa zoznámil osobne s Papánkom, Poláčkom, Segešom z Pobedina a inými. Segeš združil okolo seba asi tucet mladých krajanov dobrovoľníkov. Nemal som však možnosť dlhšie si s nimi pohovoriť. Lež i týchto pár okamihov stačilo, aby obojstranne povzbudili mysle.
Po tejto návšteve v Padule naše veci rýchlo speli k rozuzleniu. 11. februára 1918 opustil som Pollu a tým i putá zajateckého tábora
a presťahoval som sa do Padule. Nastala horečná činnosť agitačná
a tvorenie základov najprv pracovných práporov, z ktorých neskôr sa vytvorili bojové formácie.
Ešte v Polle nadviazal som písomný styk s p. Hlaváčkom, ktorého
som občas na jeho dotazy a i spontánne listovo informoval, podával rôzne
návrhy ohľadne slovenských vecí (viď „V boj!“ obrázková kronika čs. revolučného hnutia v Itálii, s. 304). Na moje informácie a tiež odporúčanie
povolal do Ríma ako najstaršieho z nás Slovákov Rudolfa Gabriša. Mňa
samého do Ríma neťahalo, aj keď som bol dotazovaný. Mojej povahe lepšie vyhovovala tlupa a fronta. I vnútorný stud, aby som sa fronte vyhol
vtedy, keď som iných verboval, nedovolili mi jednať inak.

V pracovných formáciách
Mal som ten dojem, že vedúci našeho zahraničného odboja dosť nesympaticky prijali toto predbežné riešenie čs. armády v Itálii. Ja však
z vlastnej skúsenosti tvrdím, že tento prechod k bojovým formáciám bol
veľmi šťastlivý ťah, a to z týchto dôvodov:
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Atmosféra medzi dobrovoľníkmi bola už tak napätá, že bolo nutné
nejakým spôsobom dať jej odliv, ak nemalo dôjsť k nejakým nepríjemným výbuchom.
Počet dobrovoľníkov v túto dobu nebol ešte tak značný, aby sme
mohli vytvoriť nejakú mohutnejšiu jednotku. A práve tento prechod cez
pracovné formácie, kde sa praktikovalo pri zostavovaní centúrii na 30
dobrovoľníkov a 70 zajatcov, získalo nám postupom času neprehľadné
rady ďalších dobrovoľníkov. Mám ten dojem, že nebyť tohto prechodu,
italské légie neboli by sa honosili tak veľkým počtom dobrovoľníkov
a v tak krátkej dobe.
Tábor Padula pri mojom príchode počítal na 10-12 tisíc zajatcov národnosti československej, z ktorých 3-4 tisíc bolo dobrovoľníkov. Situácia
však bola taká, že dobrovoľníci i pri tejto menšine mali naprostú mravnú
prevahu. Svojou pevnou organizáciou na čele s výborom pod vedením
J. Čapka, získali si už dávno pred tým naprostú dôveru italského veliteľstva tábora. Všade mali svojich zástupcov, svojich ľudí, takže v tábore sa
vlastne dialo všetko to, čo si výbor prial. Okrem snahy o hmotné zlepšenie situácie tak dobrovoľníkov ako i zajatcov, hlavne staral sa o duševné
a kultúrne povznesenie tábora. I neprajník, keď uvidel, z toho nič, čo mali, tie ohromné výsledky, musel sa ukloniť a nadobudnúť presvedčenia, že
vec národa, ktorý ma takýchto synov, nemôže byť utópiou a musí dôjsť
uskutočnenie.
Ostrčil, Vondráček a ja boli sme prví z dôstojníkov vôbec, ktorí sme
prišli do tábora. Za nami počali sa trúsiť denne v malých skupinkách ďalší. Hromadný príchod začal až v marci 1918. Na môj zákrok bol sem povolaný koncom februára i Slovák Gustáv Koštial. Zo Slovákov neskôr prišiel ďalej Imro a tiež Gábriš, slovenský člen odbočky Národnej rady
v Ríme.
Tu musím podotknúť, že okrem dezertérov z tábora Polly, ostatní
dôstojníci dobrovoľníci neboli zvlášť sympaticky prijatí dobrovoľníckym
zborom tábora. Kolovali chýry, že až na dôstojníkov dezertérov z Polly,
ostatných dobrovoľníkov paludský zbor neprijme za svojich veliteľov.
Mám za to, že na veci mnoho urovnal Hlaváček a že výbor konečne uznal
i legitimitu ostatných dôstojníkov dobrovoľníkov. Toto neprajné ovzdušie
vyvinulo sa tým, že ako dôstojníci tak i mužstvo boli odlúčení od seba
a vec odboja u každej skupiny vznikla a vyvíjala sa samostatne. V Padule
udomácnil sa ten názor, že mužstvo zvolí si za dôstojníkov z radov tých,
ktorí jaksi i dosiaľ viedli jeho osudy v táboroch.
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Slovenské veci neboli v tábore v najlepšom stave. Bolo tu niekoľko
stoviek slovenských zajatcov, avšak pochybnosť o veci, neuvedomelosť
a tiež horečná podzemná činnosť živlov v šate rakúsko-uhorských feldvéblov a šarží veľmi hatila väčšiu účasť slovenského mužstva v odboji.
Okolo rotmajstrov Segeša, Kubranského a Černocha z Košíc zoskupilo sa
asi 30-40 dobrovoľníkov Slovákov. Za pomoci tejto skupiny dobrovoľníkov chytili sme sa systematickej práce, a to práce viac drobnej, než masovej. Hľadali sa tajní škodcovia, ktorých sme potom odstrašovali. Slovenských zajatcov hľadeli sme ubytovať so slovenskými dobrovoľníkmi a tak
ich neustále vystavovať ich vplyvu. Zhromažďovali sme ich kde-tu do baraku na spoločné prednášky. Bol to brat Gábriš ako najstarší z nás, kto
potom v prednáškach snažil sa vysvetľovať o čo vlastne ide, čo chceme,
pripomínajúc im všetky tie útisky, zotročenia, ktoré v nich úplne ubilo
vedomie svojeti. Práca v celku bola ťažká a dosť často neobišla sa bez násilia, vyprovokovaného onými tajnými živlami, ktoré pracovali proti. Pri
týchto prácach hodne nám boli nápomocní moravskí Slováci a z nich
hlavne napr. Krys z Polešovic, ktorý svojim temperamentným rečníctvom
celé stovky moravských Slovákov strhol do légií. Tým hodne vplýval i na
našich zo Slovenska. Tak sme rástli pomaly čo medzitým už sformované
prápory pracovné odchádzali do etapy. Na začiatku apríla 1918, keď bol
utvorený 7. pracovný prápor, mohli sme už z dobrovoľníkov a zajatcov
Slovákov, ktorí zásadne neboli proti našemu pohybu, utvoriť prvú slovenskú pracovnú rotu. Rota mala štyri centúrie po 100 mužoch a z nich 1. bola zložená z moravských Slovákov, ostatné tri centúrie boli čisto slovenské a velili im: druhej Koštial, tretej Malár a štvrtej Imro. Veliteľom roty
bol italský kapitán Comotti. Každá centúria počítala na 1/3 dobrovoľníkov a zbytok boli zajatci.
Ešte behom propagačnej činnosti v Padule prihlásil som sa do výzvedných oddielov, ktoré od marca 1918 boli tvorené a postupom času
posielané na italskú frontu. Na vyšší rozkaz musel som však zostať
v Padule v záujme slovenských vecí. Podobne z tých istých dôvodov neboli pustení preč i iní Slováci dobrovoľníci s výzvednými oddielmi a inými
pracovnými jednotkami. Náš 7. pracovný prápor pod velením majora
Rognoniho (pobočníkoval mu nadpráporčík František Krys) začiatkom
apríla prešiel do okolia Legnaga v etape. Naša rota bola utáborená
u dediny Capri á Adige, kde sme strávili asi 6 týždňov na opevňovacích
prácach pozdĺž rieky Adige. Hneď po príchode do Capri á Adige mala naša rota konflikt s italským veliteľstvom úseku, ktoré chcelo s nami jednať
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ako so zajatcami. Comotti energicky zastal sa svojej roty a tak v tomto
prípade ako tiež i neskorej pri konflikte s italskými zásobovacími orgánmi, ktoré nás zásobovali špatným chlebom a pomazánkou, lebo vraj pre
rakúskych zajatcov stačí i to. Ináč, tejto doby v Capri bolo použité k tomu,
aby sme duševne spracovali i zbytok zajatcov v našich radoch v prospech
našej zahraničnej veci. To sa nám vo veľkej miere i zdarilo, bo pri odvodoch 27. apríla 1918, až na nejakých 5 zajatcov, všetci ostatní prihlásili sa
do radov dobrovoľníkov a podpísali prehlásenie, že chcú so zbraňou
v ruke slúžiť veci československej. Bol to veľký úspech, lebo týmto dňom
vytvorilo sa jadro slovenských legionárov v italských légiách o počte asi
300 duší. Je to úspech tým väčší, keď si uvedomíme, že sotva tri týždne
predtým odchádzali sme z Padule ani nie so 100 dobrovoľníkmi. Tu vyniká význam spolužitia dobrovoľníkov so zajatcami a význam ich duševných vodcov. Je však treba ľutovať, že tejto skutočnosti nevedelo sa dostatočne využiť v prospech ďalšej práce medzi zajatými Slovákmi. Slováci
potrebovali iného spôsobu náboru než Česi. Podmienky tu boli a keby sa
ich lepšie využilo, snáď nebudem domýšľavý tvrdiac, že by sme mohli
postaviť i viac než jeden bojový prápor slovenský.
V celku možno povedať, že práca medzi slovenskými zajatcami bola
nepomerne ťažšia než medzi Čechmi. Z prevažnej väčšiny našim Slovákom chýbala uvedomujúca predvýchova, tak doma v starej vlasti, ako tiež
v zajatí. Presvedčil som sa, že napriek záujmu o vec, nerozumeli a neverili
cieľom zahraničného odboja, k tomu ešte práca tajných škodcov odstrašovala a uvádzala ich v pochybnosti voči celej odbojovej veci. Preto uvedomenie išlo pomaly, často malo drastický spád. Lež postupom času
predsa len javili sa úspechy. Už vtedy sme cítili, že práca naša tým dosiahne väčších úspechov, čím viacej Slovákov zajatcov zhromaždíme okolo jadra slovenských dobrovoľníkov. Naši slovenskí dobrovoľníci boli zo
všetkých strán Slovenska (bolo medzi nimi i niekoľko cigánov), vplyv
týchto jedincov na zajatcov svojho kraja bol vždy väčší než všetky rečnícke vývody. Preto bolo našou snahou nikoho zo Slovákov dobrovoľníkov
nepustiť preč a okolo takto vytvoreného jadra dobrovoľníckeho nazhromaždiť čo najviac Slovákov zajatcov. Títo poslední, ako i skutočnosť neskôr ukázala, sprostení nepriaznivých vplyvov v pomerne krátkej dobe
pridali sa do služieb zahraničného odboja.
Zaujímavým zjavom bolo, že Slovák, ktorý sa raz už prihlásil
k odboju, nešpekuloval viacej, ale oddal sa veci celý. Toto malo veľký
vplyv na vnútornú kázeň a iste blahodarne bolo by sa vyvíjalo, keby
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strach zo separatizmu nebol by spôsoboval, aby každý i sebemenší slovenský zväzok bol v zárodku znemožnený a ak sa predsa len utvoril, tak
nakoniec bol rozpustený.
Ďalším zaujímavým zjavom bolo u našich zajatcov Slovákov, že ten
ohromný duševný prerod, ktorý nám regrutoval dobrovoľníkov, dial sa
v podstate veľmi spádovito. Vo väčšine prípadov, ktoré poznám, ešte pol
hodinu pred prihláškou nechcel žiadny z prihlásivších sa ani čuť o veci,
pol hodinu na to prišiel skromne ale s veselou tvárou, že sa rozhodol
a zároveň stal sa najhorlivejším agitátorom novoprijatej idey. Tiež nebude bez zaujímavosti, že práve medzi mladšími ročníkmi slovenských zajatcov bola o mnoho snadnejšia práca, než medzi staršími. Títo poslední
bývavali dosť nerozhodní, kdežto mladí chlapci sotva 20 roční, odchovanci to už úplne zmaďarizovaných škôl, zahanbovali svojou rozhodnosťou
starších.
V celku škodilo veci, že bolo málo inteligencie slovenskej v radoch
dobrovoľníkov a tým chýbali pracovníci. Ostatne nebolo jej ani medzi zajatcami.

V bojových jednotkách československej armády v Itálii
Okolo 19. mája 1918 náš 7. pracovný prápor bol skoncentrovaný
v Legnane. Naša 1. rota 21. mája 1918 odcestovala potom do Folingu, kde
dorazila na druhý deň na poludnie. Bola ubytovaná v kasárňach Emanuela, kde sa práve formoval II. prápor 33. pluku pod velením kapitána Dvořáka. Na žiadosť slovenskej pracovnej roty, ktorú podporoval tiež
i kapitán Dvořák, bola utvorená čisto slovenská rota č. 7 pod velením
nadpráporčíka Kryca. Veliteľmi čiat stali sa: Rambousek, Koštial, Malár
a Imro. Stav roty bol niečo cez 200 mužov. Po vyzbrojení a defilé 2. júna
1918 pred generálom Grazianim náš II. prápor bol odtransportovaný dňa
3. júna toho roku na frontu. Malá zastávka a defilé v Bologni (4. júna toho
roku) vyvolali obrovské nadšenie obyvateľstva. Ešte v ten deň dorazili
sme do priestoru Vincenze a po dlhšom pochode náš prápor bol ubytovaný v priestore Zovon, naša rota v samom Zovone. Tu sa kantonovalo asi
2 týždne, než bol zhromaždený celý pluk. Nedozvedel som sa z akých dôvodov, tak okolo 15. júna toho roku bola naša slovenská rota rozpustená
a po čatách zadelená do jednotlivých práporov, kde delenie pokračovalo
až do jednotlivcov. Toto ničím v podstate neodôvodnené rozhodenie slovenskej jednotky hlboko dotklo sa našich myslí. Začal som skepticky hľa27

dieť na bratský vzťah, lebo sa mi pozdávalo, že nás Slovákov považujú za
živel menej spoľahlivý. Dôvody, že nás chceli ušetriť pred možnými stratami na fronte, zdali sa mi byť malichernými. Tiskne sa myšlienka, či naopak nebola tu snaha potlačiť všetko, čo by bolo mohlo vzbudiť myšlienku
separatizmu. Veď rota bola dobre disciplinovaná, bola vzorom ostatným
rotám prápora, čo sa poslušnosti, ochoty a poriadku týkalo. Naše mužstvo nerozumovalo, ale konalo svoju povinnosť a s chuťou a bez poznámok. Bude preto zahodno, aby táto vec bola dostatočne vysvetlená
a udané pravé príčiny a tým odíde tiež nedôvery, ktorú sme inštinktívne
pociťovali a tým bude aspoň dodatočne odčinené.
Ja sám, s veliteľom roty Krysom, bol som preložený k 9. rote
34. pluku. Práve u tejto roty v túto dobu udiala sa dezercia ôsmych a
hneď na to aj ich poprava v Barbarane. Boli sme k tejto rote preložení s
tým vysloveným nariadením, aby sme pozdvihli morálku roty. Prevzal
som u roty velenie nad čatou, u ktorej sa udiala dezercia, súc pri tom zároveň zástupcom veliteľa roty. Rota, a ani čata nebola tak zlého ducha a v
krátkej dobe mohla závodiť s hociktorou rotou pluku čo sa morálnej a fyzickej zdatnosti týkalo a čo rota najlapidárnejšie dokumentovala na fronte.
Rotu dosiahol som na pochode k fronte asi 18. júna 1918. Bol som
však neskorej štipnutý škorpiónom a odvezený do poľnej nemocnice č.
029 v Peri. Tu som preležal nečinne asi mesiac. Zoznámil a naviazal som
tu priateľstvo s nadporučíkom Dalí Orom, synovcom Battistiho. Tu som
mal tiež šťastie potkať sa s gen. Milanom Rastislavom Štefánikom. Stalo
sa to 12. júla 1918. Stál som práve pred nemocnicou, keď sa viezol okolo z
fronty i s generálom Grazianim. Zastavil auto, dopytoval sa kto a čo som,
čo sa mi stalo. Mal velikú radosť, že som tiež z jeho kraja. Usmial sa, keď
sa mi predstavoval a ja som mu povedal, že už ho poznám. Na otázku odkiaľ – nuž z fotografií, odpovedal som. Asi po 5 minútovej zastávke šiel
ďalej.
21. júla 1918 odcestoval som do Ferrari di Monte Baldo, kde táboril
môj pluk. Poneváč som z nemocnice odišiel prv (na svoju žiadosť), než
som bol úplne zdravý, zostal som na práporovom veliteľstve v rekonvalescencii. Tu ma poverili výcvikom čaty, nedali mi však k tomu ani materiál, ani žiaden predpis a sám som tiež nebol odborníkom, teda podľa
toho i výcvik vyzeral. Asi po 10 dňoch vrátil som sa k rote. V túto dobu
práve javila sa u pluku akási duševná depresia, ktorá u inteligencie prejavovala sa sebevraždami (Jureňa, Krejca) a u mužstva v utápaní sa v alko28

hole. Ostré protikroky, ako pohreb samovrahov bez vojenskej pocty a na
opilcov silné tresty, konečne urobili prietrž týmto zjavom.
Po krátkej dobe u práporu či roty zistil som, že tak voči mne ako i
voči veliteľovi roty Krysovi jestvuje zo strany dôstojníckeho zboru práporu akési nepriateľské ovzdušie. Toto ovzdušie tiahlo sa po celú dobu môjho pridelenia u pluku. Príčinu som sa dozvedel až doma, totižto dôstojnícky zbor práporu ťažko znášal, že sme boli od iného pluku pridelení,
aby sme pozdvihli ducha roty.
Tu vo Ferrare stretol som sa znovu s Koštialom, ktorý bol veliteľom
čaty zákopníkov u 33. pešieho pluku a býval v údolí severnej Ferrare. Imro v túto dobu dostal sa k árditom.

Na fronte proti Rakúsko-Uhorsku
16. augusta 1918 odišiel náš pluk na frontu a ešte v ten deň dorazil náš
prápor do Boita Gresso. Odtiaľto bol som vyslaný do prvých línií na prieskum a orientáciu úseku, do ktorého potom prišla naša rota.
21. augusta 1918 naša rota vystriedala 5. rotu 34. pluku. Zostava
práporu bola: 9. rota obsadila čiaru predných stráží, 10. rota obsadila čiaru hlavného odporu a 11. rota išla do zálohy práporu na kóte č. 940. Ja so
svojou čatou o počte 28 mužov obsadil som predné stráže, tzv. piccolo
posti č. 13 a priestor o šírke vyše ½ km. Takto vysunutý vpred po 6 týždňov moja čata úmornou službou predných stráží vykonávala na severných svahoch Doss Alta. Okrem toho, skoro každú noc som ešte chodil, a
často i v dňoch hliadkovej služby, až ku rakúskych ostnatým drôtom. Táto
hliadková služba prešla úplne na mňa a moju čatu u práporu. Mužstvo
moje javilo určitý nesúhlas s tým a poukazovalo, že sa od nás príliš mnoho požaduje, zatiaľ čo zbytok práporu nie je tak v permanencii. Lež díval
som sa na vec z ideálnejšieho stanoviska a ľahko som si mužstvo naklonil.
Nepozastavoval som sa vtedy nad týmto faktom, až neskôr, po dlhšom
vývoji.
Pri prepade piccolo postov 13 a 6 z rakúskej strany v noci z 28 na 29
augusta 1918 moje mužstvo statočne držalo sa na svojom exponovanom
mieste. Tým zabránilo vzniku rakúskym šturm tlupám do pozície nášho
práporu v smere piccolo postu 13, kde prístup do našich línií bol najľahší.
Celá udalosť sa odohrala nasledovne:
Asi okolo polnoci bol som vyrušený z odpočinku na hromade ráždia
– jedinej to trochu účinnej ochrane proti dotieravým potkanom – prud29

kou rakúskou delostreleckou paľbou. Bola mierená hlavne na piccolo č. 8
a 12 a na línie odporu za nimi. Strielalo delostrelectvo ľahšej ráže. Sotva
opustil som svoju hromadu ráždia, zahájilo protipalbu naše italské delostrelectvo a hneď prvá krátka rana pristála v mojej hromade ráždia. Dostali sme sa takto do nepríjemnej situácie dvoch palieb. Moje mužstvo,
ktoré tvorilo 14 mužov na ½ km fronty, začalo pomaly sa sťahovať z odľahlejších, a pre nepriateľský postup vôbec nemožných smerov. Zistil
som s nimi hlavné smery, kde prechod bol pravdepodobný a ľahký. Naše
postavenie bolo dosť vážne, zákopov nebolo a ležali sme preto za skalami.
Táto nevýhoda, ako sa ukázalo, bola vlastne našou spásou, poneváč nepriateľská palba bola mierená hlavne na vybudované miesta. Mužstvo
chcelo do zákopov, kde malo vyhradené bojové stanovište, lež veliteľ roty
s rozkazom veliteľstva práporu zadržal nás vonku s odkazom, že musíme
vydržať. Bezúčelnosť tohto rozkazu sa ma dotkla, najmä keď som poznal
situáciu pred nami – sotva 4 m spráchnivelých prekážok a my bez úkrytu.
Za nami nemohli naši používať kvôli nám svoje zbrane. Skryl som sa teda
za skalným výbežkom pri hlavnom prechode cez ostnaté drôty do predpolia. Vytiahol som revolver na povzbudenie niektorých, ktorí hlasno uvažovali a z prinesenej bedničky hádzal som spolu s troma mužmi v kratších-dlhších intervaloch petardy na možné smery pochodov cez ostnaté
drôty. Tým sa docielilo, že nepriateľská skupina, ktorá sa blížila k nám,
zastavila postup, hodila niekoľko granátov a stiahla sa nazad. Boj pretiahol sa až do svitania. Straty nemal som v čate žiadne, zato na línii odporu
bolo niekoľko zranených. Vysvetľoval som si to tým, že moje mužstvo sa
včas stiahlo zo skrýše ľahko rozpoznateľnej okom nepriateľa, nakoľko
skrýše boli skutočne rozbité. Nepriateľ, ako sa ukázalo, nepoznal presné
umiestnenie piccolo postu č. 12, nepredpokladal, že sme sotva 4-6 m od
vonkajšieho okraja ostnatých drôtov. Hľadal nás ďaleko viac vpredu na
terénnom lome, odkiaľ bolo vidieť až do údolia.
Na piccolo poste č. 6 u II/34 práporu situácia bola ďaleko horšia.
Tam nepriateľská skupina prekvapila niektoré jednotky, lež v nastalom
boji z blízka boli tieto oslobodené. Na oboch stranách bolo niekoľko mŕtvych a ranených.
Výsledok tento rakúsky prepad nedosiahol. Získať nejakých zajatcov z nás sa mu nepodarilo, ba naopak sám nepriateľ nechal tam niekoľko svojich ľudí. Úspech tým značnejší pre nás, že podľa výpovedí zajatcov
podobné výpady voči italským posádkam vždy skončili vniknutím do pozícií a vzatím desiatok zajatcov.
30

Z výpovedí zajatcov vysvitlo, že deň predtým nepriateľský oddiel o
40 mužoch sledoval moju hliadku o sile 8 mužov a troch dôstojníkov medzi nimi vrátane veliteľa roty na spiatočnej ceste do línii. Nenarazil som
preto naň, že sa vopred ukryl do strží a skladov pozdĺž cesty, aby takto
vypátral naše prechody v prekážkach z ostnatého drôtu. V ten deň náhodou pracovali sme i pre úsek druhého práporu. Tak sa stalo, že sme sa
vracali cez piccolo post č. 8, čím vraj bolo rozhodnuté pre hlavné miesto
prepadu na piccolo poste č. 8.
Hliadkovanie v noci v predpolí bolo nesmierne ťažké: terén bol samá príkra stráň, rozorvaná stržami, posiata skalami a pokrytá divokým
porastom. Ľahšie schodnejšie boli len hliadkami vyšliapané chodníčky.
Týmto sa dá vysvetliť, že nepriateľská skupina v predvečer prepadu mohla uniknúť našej pozornosti pri spiatočnej ceste, kedy už ostražitosť mužstva nebola tak veľká a bezpečnostné opatrenia neboli tak prísne dodržiavané.
Niekoľko dni na to, generál Graziani prišiel si prezrieť miesta nepriateľského prepadu. Piccolo post č. 12 bol cez deň pre nepriateľa ako na
tanieri, preto generál Graziani neváhal ani okamžik nasledovať ma až ku
prechodom do predpolia.
Nepriateľský nočný útok na západné Doss Alto pozoroval som z
môjho piccolo post č. 12. Trnul som nad výsledkom boja, ktorý sa dal
usudzovať podľa postupu nepriateľskej paľby. Podívaná z mojej vzdialenosti bola veľmi interesantné, ale hrôzostrašné divadlo.
Z večera z 1. na 2. októbra 1918 vymenila nás III. rota 31. pešieho
pluku. Bol som ponechaný v úseku roty až do rána, pre možné nočné
eventuality. Nová posádka robila na mňa dojem nervozity – hlavne jej
velitelia. 3. októbra 1918 dobehol som potom svoju rotu na ceste do Canaletta. V túto dobu pridelili ku nášmu práporu nadporučíka Hampla a
poručíka Hornu z francúzskej légie. Šialeným tempom v ochrane noci
smerovali sme k Montellu, kde údajne generál Graziani chcel nás na svoju päsť zasadiť do boja. Pochodovali sme cez Castello di Godega, Castello
di Franco, Loregia. Medzi tým však fronta sa zrútila. Náš pluk bol ubytovaný v priestore Camposanpierra pri Padove. Tu sme potom zbytočne čakali až do poslednej tretiny decembra, než sme nastúpili cestu do vlasti.
Začiatkom decembra 1918 odchádzala prvá vojenská misia do vlasti. Práve som prišiel do Padovy, keď sa chystala ku odchodu. Z italských
Slovákov, okrem niekoľkých mužov, šli tiež dôstojníci Gabriš, Koštial a
Kustra. Z francúzskej časti misie zoznámil som sa so Slovákmi Varsíkom
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a Chorváthom. Značne ma mrzelo, že ma nevzali so sebou. Bol som z najprvších legionárov v Itálii vôbec a preto som si skoro osoboval určité práva. Dôvod, že niekto zo Slovákov musí zostať s mužstvom sa mi nepozdával – veď som po rozhodení slovenskej roty okrem sluhu nemal žiadneho
Slováka u čaty.
Niekoľko dní na to bol som povolaný na veliteľstvo 7. divízie
ohľadne preletu do Bratislavy, ktorého som sa mal zúčastniť. Bohužiaľ,
neuskutočnil sa.
Celkom asi 8 týždňov ležali sme okolo Padovy a očakávali sme túžobne návrat do vlasti. Naša práca pozostávala z príprav k odchodu. Netrpezlivosť naša týmto bezcieľnym čakaním bola vybičovaná do krajnosti.
Tejto doby bolo využité tiež k reorganizácii velenia. Italskí dôstojníci zostali len u plukov. Prápory prevzali naši dôstojníci. Pri obsadzovaní
práporov dosť nepriaznivo pôsobilo, že tieto boli obsadzované i nedávno
prišlými legionármi z Francie na úkor italských legionárov. Náš prápor
prevzal medzi tým za kapitána povýšený Krys. Rotu po ňom prevzal som
ja, lež nie na dlho. Veliteľ práporu Krys mal totiž za to, že rota patrí mne
ako jednému z najstarších italských legionárov. No 10. decembra 1918
plukové veliteľstvo na zákroky niektorých dôstojníkov práporu ma velenia roty okázalo pozbavilo s odôvodnením, že som vraj v poradí mladším
a rotu dostal nadporučík Nešpor. Tento fyzicky skutočne bol o niečo starší a myslím, že v rakúskej armáde dokonca bol poručíkom a ja len podporučíkom. Lenže ja som prišiel do Itálie ďaleko skôr a do légie prihlásil
som sa prinajmenšom o pol druha roka prv, než on. Toto jednanie ma do
značnej miery disgustovalo. Veľmi nemilo sa ma dotklo, že v légiách prizerá sa viac k tomu, kto čím bol v starej armáde, než na to, kto kedy vstúpil do légií a ako sa choval. I z dôvodov propagačných bolo by bývalo žiadúce a taktické, aby zo Slovákov dôstojníkov aspoň tých, ktorí sa osvedčili, neponechali na tom najnižšom veliteľskom stupni. V italských légiách
sa tak nestalo. Prečo, ťažko sa je dnes dopátrať. Samo mužstvo videlo a
vycítilo, že sa mi deje krivda, nakoľko k tomu ešte nový veliteľ roty začal
trochu netaktne so mnou jednať. Veliteľ práporu sprostil ma velenia čaty
a poveroval ma náhodnými funkciami u veliteľstva práporu.
Stojí za zmienku prehliadka a prísaha celej italskej légie pred italským kráľom 6. decembra 1918 na námestí Padovy. Dojemne pôsobili
neprehliadnuteľné rady našich vojenských formácií, ešte dojemnejšie
oduševnený spev hymien. Italovia, aj keď nerozumeli, boli až k slzám po32

hnutí. Spev našich 20 tisíc hrdiel bolo údajne počuť široko-ďaleko
v italskej rovine ako hromovú ranu.

Vo vlasti
18. decembra 1918 konečne pohli sme sa domov. Na Štedrý večer okolo
polnoci dorazil náš prápor na nádražie v Kyjove na Morave. Počítal 25
dôstojníkov a 67 mužov. Cestou boli sme vítaní v Českých Budějoviciach
a v Třebíči. Prápor bol ubytovaný vo Vlkoši. Obyvateľstvo šlo nám „na
ruku“ ako len vedelo najlepšie. Chlapci sa mali skvele. Treba tiež podotknúť, že z práporu behom cesty republikou nik sa nevzdialil, aby navštívil svojich, aj keď sme šli jeho krajom.
O situácii na Slovensku kolovali veľmi neútešné správy. To ma donútilo, že som 27. decembra 1918 zašiel do Skalice, kde som sa u Dr. Blahu a Dr. Okánika informoval o stave vecí na Slovensku. Dostal som však
správy málo presné, nevedelo sa nič, kde sa tiahla línia dotyku a ako sú
ktoré kraje Slovenska sprostené maďarského vojska.
30. decembra 1918 bol som povolaný ako znateľ Slovenska a maďarskej reči na veliteľstvo 7. pešej divízie do spravodajského oddelenia,
kde som pracoval potom až do prímeria s Maďarmi. Ihneď po príchode
do Hodonína bol som poverený prepracovaním slovenských a maďarských proklamácií k obyvateľstvu.
Na Nový rok z rána s užším štábom pohli sme sa za postupujúcimi
jednotkami divízie a na večer toho dňa sme dorazili do Stupavy. Sem prišiel tiež Gábriš. Tu nás zastihli dvaja maďarskí parlamentári – dôstojníci
z Bratislavy, ktorí prišli vyjednávať spôsob a dobu obsadenia Bratislavy
našim vojskom. Behom tejto doby však naši už začali obsadzovať predmestia mesta a vnikať doň. Parlamentárov, až na predné stráže, doprevádzal som potom späť ja.
2. januára 1919 v ranných hodinách i veliteľstvo divízie prenieslo sa
do Bratislavy a ubytovalo sa z počiatku na nádraží, neskôr v mestskom
dôstojníckom dome na Palisádach. Medzi tým naše vojská postupovali
ďalej a 6. januára 1918 dosiahli línie rieky Váh. Veliteľstvo divízie sa potom premiestnilo 6. januára do Galanty, kde zostalo až do úplného obsadenia Slovenska.
Počas pobytu v Galante bol som vyslaný dva krát pacifikovať maďarské obyvateľstvo, ktoré začalo prejavovať sklony k určitým boľševickým metódam. Tak 8. januára 1918 zabránil som vyrabovaniu
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a demolovaniu statku grófky Márie Esterházy v Tálloši (Tomášikovo, pozn. ed.). O niekoľko dní prerušil som opätovne podobné jednania.
Niekedy koncom januára 1918 veliteľstvo divízie prešlo do Nitry.
Odtiaľ som bol zase vyslaný dva krát odzbrojovať obyvateľstvo okolitých
dedín. Medzi ľuďmi bolo totiž hodne vojenských zbraní, ktoré boli zneužívané najmä na odstrel vysokej zvery. Vhodným zakročením podarilo
sa mi hlavne v Gýmešských Kostoľanoch zabrať viac než 150 pušiek. Bol
to v tomto ohľade najväčší úspech podobnej akcie, podniknutej pred i po
mne. Zaujímavé bolo, že v uvedenej dedine ani nevedeli, že už nepatria
viac k Maďarsku.
Po prepade našich posádok na Ipli začiatkom februára 1919 bol som
členom komisie, ktorá urovnávala túto smutnú históriu. Počas celého dňa
(11. februára 1919) sme zasadali a dohadovali sa s maďarskou komisiou,
ktorá nevedela, že viem po maďarsky. Bolo zaujímavé, keď predseda maďarskej komisie poznamenal svojim, že s jeho cťou sa nesrovnáva, aby
niečo sľúbil, čo vie, že nebude dodržané. Iné zaujímavé pozorovanie som
si odniesol od lučeneckého župana. Tento ako čelná úradná osoba prejavoval predo mnou taký živelný strach hlavne o svoj život, že som odchádzal naprosto ním disgustovaný. Nechápal som, že čelní ľudia môžu prejavovať taký zbabelý strach, čo i len v reči.
Až do boľševického vpádu na Slovensko 6 zostal som pridelený
v spravodajskom oddelení 7. pešej divízie, z počiatku ako pomocník nadporučíka Novotného, po jeho odchode do civilu v máji 1919 stal som sa
prednostom tohto oddelenia.
Zaujímavé bolo pozorovať, ako si maďarská vyššia spoločnosť obchádzala Italov. Začalo to už v Galante, v Nitre sa to vystupňovalo. Generál Boriani osobne zdržoval sa týchto stykov, nakoľko som len vedel, avšak biskup i iní maďarskí čelní ľudia hodne vplývali na neho. Jeho italský
štáb však úplne dostal sa do vleku maďarských bohatých kruhov, ktoré
potom týchto Italov úplne spracovalo. Na ospravedlnenie snáď dalo by sa
uviesť, že lepšej slovenskej alebo českej spoločnosti v túto dobu ešte
v Nitre nebolo. Nakoľko boli Italovia spracovaní Maďarmi ukázala príležitostná poznámka osobného pobočníka generála: „čo vraj tu vlastne
chceme, veď sú to maďarské kraje a nie slovenské“.
V noci z 30. apríla na 1. mája 1919 pri prepade Komárna maďarskými boľševikmi mal som práve službu na veliteľstve divízie. Správy
Vpád maďarských vojsk začal útokom na Komárno 30. apríla na 1. mája 1919, pozn.
ed.
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spočiatku boli značne konfúzne. Bol preto vyslaný jeden prápor 34. pluku
k Novým Zámkov na pomoc. K ránu situácia sa vyjasnila a celá epizóda
nemala na veliteľstve divízie hlbšej odozvy.
Niekoľko dní po tomto prepade bol som vyslaný do Kamenice nad
Hronom k istému Pekárkovi, ktorý podal správy o údajnom chystaní sa
pohraničného obyvateľstva k prepadu našich pohraničných posádok a to
za pomoci maďarských vojenských kruhov. Veliteľstvo divízie nevenovalo
tejto správe žiadnu zvláštnu pozornosť.
Tragická smrť generála Štefánika ma ohromila. 7 Nechceli sme tomu
vôbec veriť. Na pohrebe bol som v suite generála Borianiho.
Pred vypuknutím bojov s boľševikmi pracoval som na prípravách
obsadenia hraníc Slovenska. Bol som preto poverený zistiť prechody cez
Novohradské hory. Za týmto účelom odišiel som viac krát do Šiah, kde za
pomoci župného úradu v prestrojení za obchodného zástupcu pod menom Pataki prešiel som tri razy hranice a osobne som zisťoval možné
prechody.
Pri zahájení maďarského útoku u Parkáne (Štúrovo, pozn. ed.) z
vlastnej iniciatívy a tiež preto, že nebolo jasných správ, čo sa vlastne deje,
bol som vyslaný 30. mája 1919 do Parkáne. Z večera na kamióne vyrazil
som z Nitry. V Perbete stretol som kapitána Kuneša, nevedel však nič
precízneho. Na nádražie Parkanu dorazil som pred polnocou. Tam som
sa hlásil na veliteľstve skupiny 34. pešieho pluku. Hovorilo sa mnoho o
odchode Italov, o situácii na fronte však dozvedel som sa pramálo. Celé
veliteľstvo urobilo na mňa náramne nepriaznivý dojem. Bolo jasné, že
Maďari majú prevahu, iniciatívu a že naši sa neudržia. Čo kde držíme,
nevedelo sa jasne. Z našej strany naopak zdalo sa mi, že niet sebadôvery a
iniciatívy, že sa hľadí na vec ako už dopredu stratenú.
V tom najväčšom chaose vecí italské velenie divízie bolo zmenené
na francúzske s plukovníkom Kieffrom na čele. Nakoľko nebolo správ o
34. pluku, vyslal ma nový veliteľ hľadať ho v priestore Nových Zámkov.
Včasne z rána vyrazil som z Nitry na kamióne. V Ivánke zobudil som notára, aby som sa telefonicky spojil s Novými Zámkami. Tento nie s najväčšou ochotou vyšiel mi v ústrety. Spojenie s Novými Zámkami nebolo
možné nadviazať. Pri ďalšej ceste medzi Komjaticami a Veľkými Šuranmi
začal som stretávať ustupujúce naše húfy. S posledným šiel major Jelínek, ktorý mi oznámil, že Nové Zámky sú od toho dňa ráno v rukách boľ7

4. mája 1919, pozn. ed.
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ševikov a on s poslednou skupinou ničí železničné mosty, aby tak zabránili postupu pancierového vlaku. Vystríhal ma ďalej ísť k Novým Zámkom. Keď som sa však nedal odradiť, dal mi k dispozícii 4 vojakov
k ochrane. O 34. pluku vedel len toľko, že ustúpil niekde k Slovenskému
Mederu. Keď som sa potom priblížil s autom ku križovatke ciest západne
od Veľkých Šuran, uvidel som dlhú kolónu vozov naložených vojskom na
hlavnej ceste Nové Zámky – Nitra v pohybe smerom k Nitre (asi 1 km
južne od železničnej trate Šurany – Slovenský Meder). Akonáhle zbadali
moje auto, strmhlav skákalo všetko z vozov a strácalo sa v okolitom obilí.
Tam zašli aj vozy. Bola to, ako som neskôr zistil, maďarská vojenská jednotka, ktorá na rýchlo zohnaných vozoch chcela prenasledovať ustupujúce naše skupinky. Poplach u nich nastal preto, že považovali môj krytý
kamión za obrnené vozidlo. Následne som odbočil na križovatku na Slovenský Meďer, kde som telefonicky sa spojil s Novými Zámkami, hovoriac maďarsky. Dozvedel som sa, že maďarské vojská sú už od časného
rána v Nových Zámkoch a že pred krátkou dobou vyslali na povozoch vojsko, aby dohonilo utekajúce „české svine“. Nakoľko dotyčný telefonista
poňal zrazu podozrenie, prerušil rozhovor. Od obyvateľstva Slovenského
Meďera dozvedel som sa zase, že skutočne československé vojsko odtiaľ
prešlo včera večer a dnes v noci smerom na západ. Na to vrátil som sa cez
Tardošked a Cabaj do Nitry. Bol som varovaný pred maďarskými dedinami, ale neprihodilo sa nám nič. Obyvateľstvo bolo skryté, nebolo vidieť
živej duše.
V ten istý deň odchádzalo veliteľstvo divízie do Hlohovca. Hrdosť,
hanba, žiaľ, hnev, vnútorný stud prinútili ma k tomu, že som žiadal zostať
v Nitre, pokiaľ tam čo len jeden náš vojak bude. Podobne urobil major
Dokoupil. Utvorili sme akési skupinové veliteľstvo, ku ktorému sme ešte
pribrali kapitána Šárka a neskôr kapitána Kuneša. Dostali sme k dispozícii všetky vojenské zbytky južne a juhozápadne Nitry, a k tomu v Nitre
samej 1. ženijnú rotu a zopár ťažkých gulometov. Myslím, že tiež jedna
batéria mala zostať v postavení západne od Nitry.
Pod zručným vedením majora Dokoupila ustupujúce zlomky našich
jednotiek boli zadržané, zreorganizované, nasýtené, odpočinuté, a potom
znovu nasadzované v smere na Vráble, Zlaté Moravce a Nové Zámky.
Mesto samo staralo sa o zásobovanie vojska- naše úrady totiž skoro všetky opustili Nitru a až na niekoľko úradíkov županátu s tajomníkom Štefánikom na čele a jedna Češka na pošte. S takto získanými jednotkami
darilo sa nám a znovu sme zahájili postup na Zlaté Moravce, Vráble a
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Komjatice. Dobyli sme ich. Následne sa boľševici tlačili hlavne od východu na Vráble. Nemali sme streliva, zálohy a o delostrelectve nemohla byť
ani reč. Za takýchto okolností naša situácia stávala sa zúfalou. Jedného
večera, napríklad, keď situácia vo Vrábloch pod húževnatým a silným
útočným tlakom nepriateľských vojsk stávala sa kritickou, keď z fronty
kričalo sa po zálohách či strelive, bol som vyslaný s bedničkou ručných
granátov do Vráblov na frontu, aby som čo len fámou, že už idú posily a
strelivo, posilnil ducha a odolnosť našich vojsk. Trik sa zdaril, účinku bolo dosiahnuté a naše (námornícke) jednotky nie len že vydržali tú noc, ba
ešte zatlačili nepriateľské stráže napriek hrozbe nepriateľského pancierového vlaku. Ráno však, keď vysvitla pravda, duch poklesol a pod zvýšeným tlakom ustúpila naša slabá vrábelská skupina na Veľký Lapaš. Vravu fronty bolo už počuť i v samej Nitre. Tlak nepriateľský zo dňa na deň
rástol. Na druhých dvoch smeroch bol slabší, tam sme naše skupiny udržali. Keby v tomto najkritickejšom okamihu nebola nám vypovedala poslušnosť skupina z 34. pešieho pluku o 11 dôstojníkoch a 134 mužoch,
ktorú sme v Nitre nasýtili a nechal odpočinúť, určite s jej nasadením boli
by sme udržali i Vráble. Táto situácia stávala sa hodne vážnou a už premýšľali sme brániť samotnú Nitru. V hodine 12. prišla však brigáda Kiefferova a začal československý postup na Levice.
Naša skupina bola pridelená k tejto brigáde a my dôstojníci, až na
Šárka, do štábu. Postup sa vydaril. Zakrátko stála naša brigáda pred Levicami a dva krát sa pokúšala zmocniť mesta. Početnejšie maďarské sily
však tomu zabránili. Pri prvom nápore 11. mája 1919 útočný sled brigády
už dosiahol nádražia. Osamelosť nášho útoku, nedostatok delostrelectva
a nepriateľský pancierový vlak však zastavili víťazný náš postup, ba početnejší nepriateľ, ktorý vycítil situáciu, zahájil protiútok. Počas ústupu
našich jednotiek prišiel som doprevádzajúc plukovníka Kieffra a kapitána
Balcarama na automobile v delostreleckej nepriateľskej paľbe až do M.
Seče. Naše ustupujúce jednotky práve prichádzali do tejto dediny. Ja z
jednej, Balcar z druhej strany plukovníka Kieffra s revolverami v ruke zastavili sme utekajúcich a napriek hrozbe pancierového maďarského vlaku
donútili sme ich k novému postupu. Ja sám som zachytil asi 70-100 ľudí
a v paľbe kartáčov, s plukovníkom Kieffrom prekročil som železničnú trať
smerom západným, dokiaľ Balcar zostal pozdĺž cesty do Levíc. Zmocnil
som sa výšiny č. 161 a postúpil skoro až po cestu na vojenskú strelnicu.
Tým som sa dostal so svojou skupinou do boku pancierového vlaku, ktorý
bol skrytý v záreze železničnej trate, ostreľoval som trať smerom na kal37

nický most, ale do strany vlaku na blízko to spôsobiť veľa nemohlo. K tomu ešte i vysoké obilie nám dosť zavadzalo. Mali sme ho vo výške cca 1,82 m. Plukovník Kieffer zostal blízko železničnej trate a behom postupu
som ho kvôli vysokému obiliu stratil z očí.
Bočná paľba ťažkých gulometov, azda zo strechy strelnice, hodne
preriedila moju skupinu a tiež vysoké obilie k tomu dopomohlo, že som
nakoniec zostal sám s asi 5 vojakmi – z nich traja boli zranení. Bezúčelnosť ďalšieho postupu, obava o plukovníka Kieffera, o ktorom som myslel, že tiež padol a nemohol som ho v obilí nájsť a blížiaca sa silná nepriateľská skupina od obrneného vlaku primäli ma k tomu, že som sa vrátil
ku kálnickemu mostu. Tento most mala držať záloha skupiny, rota plukovníka Lukavského 54. pluku. Po zálohe nebolo ani stopy a nik mi nevedel povedať, kam sa podela. Na spiatočnej ceste k mostu stretol som celé
skupiny ranených bez ošetrenia. Nabádal som ich k tomu, aby sa snažili
dostať čím skôr za most. O mŕtvych ani nehovorím. Pokúsil som sa tiež
zachrániť ťažký ruský gulomet, nevládal som ho však odvliecť.
Fyzicky vyčerpaný dosiahol som kálnicky most a tu sa mi naskytla
tragická podívaná. Most nedržal nik, záloha bola preč. V krčme pri moste
demoralizovaná skupina v tom najbiednejšom stave, skoro bez zbraní,
bez streliva, súčiastok výzbroja divoko hltala špinavú vodu zo studne. Na
brvne poblíž sedel zrútený kapitán francúzskej légie, asi ich veliteľ, fyzicky i morálne naprosto vyčerpaný.
Nebolo možné z neho slovo dostať. Zlosť a ľútosť lomcovali mnou.
Bolo treba rýchlo jednať, ak sme nemali most stratiť. Po brutálnom vystúpení podarilo sa mi túto skupinu ako aj iných ustupujúcich vspružiť a
primäť k tomu, aby obsadili most. Opustený ťažký gulomet pri moste opäť
zahájil svoju funkciu. Naši jednotlivci ešte stále trúsili sa z predmostia.
Zastavoval som ich a prideľoval ku skupine. Prišiel i kapitán Balcar ranený do pŕs. K nemalej mojej radosti tiež plukovník Kieffer objavil sa pri
moste na bicykli smerom od M. Kálnice. Schválil moje počínanie a poveril ma, aby som sa držal, kým nasadí nejaké zálohy. Ponechal mi kamión,
ktorým som potom nechal odvážať ranených, medzi nimi tiež Balcara.
No už dosť po obede, situácia pri moste stávala sa čím ďalej tým
povážlivejšia. Obidva mosty, železničný i cestný, ako i križovatku ciest pri
moste držali sme pevne, lež obidve Kálnice boli voľné a preto nám hrozilo
nebezpečenstvo zaskočenia z dvoch strán. Okrem toho, pancierový vlak
číhal na mosty zo zárezu u kóty č. 161, tieto ostreloval a hrozil každou
chvíľou vyraziť. Že tak neurobil, aj keď nemal proti sebe žiaden odpor,
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dávam za vinu tomu, že sa obával našej batérie, ktorá pri našom útoku
stála západne od kálnického nádražia. Po ústupe našich od Levíc i táto
batéria zmizla až na jedno opustené delo, ktoré sme neskôr odtiahli so
sebou. Mali sme len jeden gulomet s málo nábojmi, podobne i vojaci mali
veľmi málo nábojov pri sebe. K tomu mužstvo samo vyciťujúc prekérnu
situáciu používalo okrajov dedín, aby mi po jednom zutekalo dozadu.
Rozhodol som sa preto ustúpiť asi jeden km dozadu, kde som prehradil
smer na Vráble obsadením železničnej trate na juh od cesty KálnicaDekéneš a cestu s priekopou na sever od nej. Tým som obidva mosty a
zároveň obidve dediny mal nielen pod dohľadom, ale i na dostrel, takže
mi žiadne nebezpečenstvo z bokov viac nehrozilo. Koľaje železničného
mostu boli nepriateľským delostrelectvom spretrhané, takže ak chcel
pancierový vlak prejsť, musel by nepriateľ najprv túto vadu opraviť. To
však cez deň nebolo možné pre dostrel nášho guľometu. Nové postavenie
umožňovalo mi tiež dobrý rozhľad nad celou skupinou. Pokým skrytá
ležala za železničným násypom, stál som s puškou v ruke na násype a neváhal som ju použiť proti vlastným, akonáhle som zbadal, že niektorí na
krídle javia zajačie úmysly. Vyššie spomínaný opustený kamión odtiahli 4
či 5 legionári poľom dozadu. Troch som z nich zadržal a kamión som nechal dozadu dopraviť mužstvom, ktoré bolo bez pušiek. Týchto troch legionárov poveril som dozorom nad krídlami. Takto sa mi podarilo do večera zhromaždiť okolo seba asi 120-150 mužov, ktorým som velil až do
zotmenia. Pred večerom prišiel kapitán Lukavský, aby prevzal velenie.
Neodpustil si ironickú poznámku ohľadne viny za neúspech. Upozornil
som ho však, že som od štábu brigády a že skupinu, ktorej velím, som si
sám zohnal na bojisku, teda poznámka jeho je nemiestna a skôr by bolo
treba dožadovať sa, kam sa podela jeho rota od mostu. Odovzdal som mu
velenie a vrátil som sa na kamióne na štáb. Po mojom odchode ešte behom noci skupina ustúpila až na Dekéneš.
Celá moja práca behom ďalších bojov pozostávala z toho, že som
bol posielaný od jednej bojovej skupiny k druhej s rozkazmi často veľmi
chúlostivými pre veliteľov a poverovaný som bol tiež kontrolou okamžitého a precízneho ich prevedenia. Bola to dosť nepríjemná funkcia,
hlavne voči starším veliteľom, a že ma radi nevideli, to bolo samozrejmé.
Tak som bol raz poverený dopraviť hodne chúlostivý rozkaz veliteľovi 35.
pluku pre prípad, že by sa zdráhal ďalej útočiť na Levice od obce Rybník
na juh. Kolega zo štábu, ktorý poznal aspoň približne situáciu a ťažkosť
príchodu k tomuto pluku, neupozornil ma na to a tak sa stalo, že som
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trojkolkou vletel medzi bojujúce línie. Našťastie boli línie od seba dosť
ďaleko a tak som z tejto nemilej situácie vyviazol bez úrazu.
Inokedy zase sledoval som postup skupiny Lukavského. Jej postup
zdal sa mi príliš pomalý, keďže s nepriateľom vôbec nemala dotyk. Preto
obhliadnuc situáciu vpredu, naložil som polku čaty z predvojovej skupiny
na svoj kamión a zaviezol som ju asi 1 km dopredu. A medzi tým, čo táto
vyložená časť postupovala ďalej vpred, vrátil som sa pre ďalšiu polku čaty
a túto dopravil som presahom ešte ďalej dopredu. To som opakoval po
viac krát a v krátkej dobe dosiahli sme Nemčiňany, odkiaľ boľševické
jednotky na vozoch utekali, považujúc moje nákladné auto, ako som
u obyvateľstva zistil, za obranné vozidlo.
Zase inokedy za veľmi kritickej situácie u Vráblov bol som ponechaný s kapitánom Kartosom u vrábelskej skupiny, aby sme čelili možnej
panike a avizovali veliteľstvo brigády.
U nejedného veliteľstva skupiny všetko za mňa robilo dojem akejsi
nerozhodnosti, neistoty ba skoro liknavosti. Zdalo sa mi, že chýba záujem, že je málo iniciatívy a akýsi panický strach pred zodpovednosťou.
K tomu družili sa potom ešte i materiálne nedostatky, hlavne čo sa týkalo
streliva. Delostrelectva bolo zvlášť málo a k tomu ešte často bez streliva.
Stalo sa raz napríklad pri druhom útoku na Levice, kedy už tých niekoľko
kanónov brigády sotva malo po dvoch či troch ranách na delo a deň ešte
ďaleko mal do večera no a útok bol v plnom prúde. Miesto túžobne očakávaného streliva dostali sme vagón prázdnych debien, ktoré sme pár dní
predtým poslali dozadu. Inokedy zase prišlo strelivo inej ráže. Samozrejme výsledky potom nemohli byť také, ako by sme si boli priali.
U samotného mužstva javili sa zase stopy poválečnej psychózy.
Muselo sa preto radikálne prikročiť k liečeniu, ak mal byť vred rozkladu
úplne vyrezaný. Tak na príklad 16. júna 1919 pri útoku brigády na Levice
zo smeru Kozároviec nachytali sme za dopoludnie medzi ranenými 42
mužov s veľmi ľahkými ranami, poväčšinou na prstoch. Bolo silné podozrenie, že si zranenia sami privodili. Lekári v Zlatých Moravciach zistili
u štyroch rany z blízka. Jeden z týchto štyroch do rána utiekol, traja menom Fogelhans, Hanák a Hais ako odstrašujúci príklad boli 17. júna odstrelení asi 150 krokov severne od cesty z Olichovho majera do Kozároviec na okraji lesa, ležiaceho u kóty č. 286 a 276. Odsúdení chovali sa pri
poprave náramne zbabelo. K podobnému drakonickému spôsobu muselo
sa u našej brigády prikročiť ešte raz, aby sa urobila prietrž vzmáhajúcemu
sa plieneniu. Odstrašujúcim príkladom bolo 20. júna 1919 poprava 6 mu40

žov (Dostál, Snílek, Pilát, Line, Bureš, Laštovka) južne od Veľkého Lapáša, ktorí boli polapení pri drancovaní jednej viničnej pivnice u Vráblov.
Ľutoval som iba, že na mieste činu neboli polapení hlavní pôvodcovia
týchto zločinov od 54. pluku. Týchto 6 mužov chovalo sa pri poprave
veľmi mužne. Budili preto ľútosť, lež vzmáhajúce sa neresti vyžadovali
brutálne potrestanie. Boli pochovaní v spoločnom hrobe na cintoríne vo
Veľkom Lapáši. Predošlí traja na mieste popravy.
Nakoľko sa rozmohlo plienenie dosvedčuje vydrancovanie poštového úradu v Kálave. Plienenie bytov obyvateľstvom bolo dosť časté, zvlášť
ak opustilo toto svoje byty. Pri prehliadke guľometnej roty 54. pluku zhabal som z materiálu mužstva plný jeden kamión tých najrôznejších vecí,
počínajúc ženským spodným prádlom až po kuchynské náradie. Hoci
treba ľutovať, že k horespomínaným dvom popravám muselo dôjsť, boli
však naprosto nutné a zarazili v zárodkoch známky mravného rozkladu
jednotiek.
Z druhej strany obdivoval som oddanosť francúzskych veliteľov
k našej veci. Myslím, že oddanejšie nemohli už slúžiť ani svojej vlasti. Kto
videl Keiffra, ako pohŕdal bezpečnosťou svojho života, keď toho bolo treba, kto videl plukovníka Castellu, ktorý po Keifferovi prevzal brigádu
a iných pridelených francúzskych dôstojníkov k štábu brigády, že ani
najmenej neváhali riskovať svoje zdravie a životy za našu vec, musel sa
pokloniť pred ich pohľadom na povinnosť a musel k nim mať dôveru
a lásku. Podobne, po skončení slovenskej kampane daromné boli snahy
maďarských lepších kruhov priblížiť sa im a nakloniť si ich. Imponovalo
mi, že odmietali všetky podobné snahy a radšej napríklad Castella bol
osamote vo svojej kancelárii nad mapami a nákresmi, než by bol prijal
tieto pozvania, za to však po bojoch neváhal usporiadať ľudovú veselicu
vo Vrábloch, pojmúc do tanca i statnú sedliačku.
Slovenské boje zakončili sme v predvečer prímeria výpadom improvizovaného pancierového vlaku. K akcii hlásil som sa dobrovoľne. Zo
starej lokomotívy a niekoľkých rozbitých vagónov zložili sme si náš pancierový vlak. Na jeden vagón naložili sme rozbité pancierové auto, zobrali
sme so sebou asi 20 arditov a 23. júna 1919 prekvapením prerazili sme
maďarský front a postúpili sme až na železničnú zastávku v Rendve. Maďari kvapom ustúpili, zanechali v Rendve jedného mŕtveho a guľometný
materiál.
24. júna boli zastavené boje. Za včasného rána prišiel generál Mittelhauser a dekoroval náš celý rad na nádraží vo Vrábloch. Odôvodnenie
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mne udeleného válečného kríža bolo uverejnené v dennom rozkaze
č. 240. veliteľstva západnej skupiny zo dňa 30. júna 1919 a znelo:
Kapitán Malár August – energický dôstojník a morálne výborne
založený, patriaci ku generálnemu štábu jednej brigády pochodovej, dňa 11. júna 1919 pred Levicami došiel do línie skupín rozprášených vojakov, ktorí unikli pôsobnosti svojich dôstojníkov. Dňa
23. júna 1919 hlásil sa dobrovoľne k účasti vo výzvednej službe, pri
ktorej bol podniknutý automitrallesou na vlak útok na Hul
a nepriateľ bol rozprášený až po Rendvu.

Po dekorácii bol som vyslaný s dvomi anglickými dôstojníkmiparlamentármi k maďarskému vojenskému veliteľstvu do Malej Kálnice.
Bolo vyjednávané o podmienkach kľudu zbraní na fronte nášho úseku.
Z celého vyjednávania bohužiaľ nerozumel som nič, bo dialo sa v reči
anglickej. V M. Ďúre, v Dekeši a Kálnici bolo dosť vojska. Správa, že bude
koniec vojny, ako som videl, pôsobila na boľševické vojská veľmi radostne.
Po prímerí za niekoľko dní Maďari vypratali územie Slovenska
a naša brigáda, ktorú medzi tým prevzal plukovník Castella, začiatkom
júla vtiahla do Levíc. Všetko sa pomaly ukľudňovalo a prichádzalo do
normálneho behu. Ja som ďalej pracoval v 2. oddelení štábu a mal som
hodne práce s vyšetrovaním prípadov, kde údajne obyvateľstvo strieľalo
na naše vojská. V podstate sa nedalo nič pozitívneho zistiť.
Pobyt v Leviciach oživila návšteva ministra Šrobára s vojenskou
slávnosťou 14. júla, na výročie francúzskej revolúcie.
Prekvapovalo, že behom celej tejto doby kľudu naše rady stále boli
zosilňované ako mužstvom tak i materiálom, aj keď v túto dobu vec zdala
sa byť neúčelná a skoro ironická.
V druhej polovici júla premiestnila sa naša brigáda do priestoru severného Balassagyarmatu, kde zotrvala až do odchodu do Čiech. Na stanovište brigády v Neninciach dostavila sa ihneď po našom príchode deputácia z Balassagyarmatu, ktorá prosila, aby naše vojsko obsadilo mesto
a okolie a privtelili ho k ČSR. Po trikrát na to z poverenia veliteľa brigády
v preoblečení za sluhu alebo za obchodníka bol som v Balassagyarmate
vyjednávať s hlavným mestským kapitánom, podžupanom a inými čelnými osobnosťami ohľadne vážnosti ich úmyslu a odstránenia boľševickej nadvlády. Nová deputácia na to priniesla listinu s asi 200 podpismi
najúčelnejších občanov z úradov, kde bolo potvrdené to, čo prvá deputá42

cia predtým tlmočila. Listina ako i hlásenie o tom urýchlene boli poslané
do Prahy, kde však vec zavrhli a my dostali sme ešte po nose. Týmto tiež
skončilo obdobie našej činnosti a nastala doba príprav k odchodu do
Čiech.
Nemôžem tvrdiť, že by u nášho vojska prímerie bolo vyvolalo nejakú väčšiu radosť, ba naopak, nastala akási skleslosť. Každý vojak cítil, že
sa tu deje niečo, čo menu mladej revolučnej armády bude nezmazateľne
škodiť. Vtedy, keď sme už boli rovnako silní, ba začínali sme mať už
i početnú a materiálnu prevahu, vtedy vyrazili nám zbraň z ruky. Každý
vojak cítil, že za daných okolností likvidácia záležitostí diplomatickou
cestou vrhá na nás dojem menejcennosti. Tým našej mladej armáde stala
sa krivda, odčinenie ktorej vyžiada si snáď iná generácia.
Všeobecne utvoril sa názor, že vojnu vyhrali sme len cestou diplomacie a že naša armáda utrpela porážku. Tým stratila naša armáda
ohromne na cene v očiach cudziny a myslím, že ešte i dnes tento dojem
nepominul. Ja naproti tomu dovoľujem si tvrdiť, že naše jednotlivé časti
armády mali neúspechy, ale v celku armáda porážku neutrpela. Či snáď
tá armáda, ktorá útočí, je porazená? A či ten, kto zachoval si iniciatívu až
do prímeria a stále na nepriateľa dorážal, je považovaný za porazeného?
A my sme útočili stále. Pravda – zatlačiť nepriateľa rovnakej sily, ba často
silnejšieho a lepšie vyzbrojeného, bolo veľmi ťažké a často nemožné
a naše skupiny predsa ho tlačili. A nepriateľ často útočil alebo bránil sa
silami ešte v ten deň z Budapešti privezenými proti našim, ktorí stáli už
celé týždne vo vyčerpávajúcom boji a predsa nedosiahol úspech – či to
azda poukazuje na malú mravnú hodnotu nášho vojska? A k tomu obyvateľstvo po väčšine nadŕžalo Maďarom a nie našim. Nedôjsť k prímeriu,
boli by sme mali s novými posilami ako na mužstve tak na materiály,
rozhodnú prevahu nad nepriateľom už začiatkom júla a som presvedčený, že boli by sme nepriateľa vytlačili nie len z nášho územia, ale vážne by
sme ohrozili i srdce Maďarska. Túto možnosť však armáde vzali práve
v hodine dvanástej. Je treba ľutovať na veky, že tam vzadu, namiesto toho, aby urobili všetko pre armádu a víťazstvo, žobronili Dohodu o zákrok,
a tým vzali armáde príležitosť práve vtedy, keď táto po prvom prekvapení
chystala sa vymazať i poslednú škvrnu zo svojho štíta. Áno, i tí jednoduchí vojaci to cítili a na to nadávali.
Vyššie uviedol som niekoľko trápnych prípadov, z ktorých by snáď
niekto mylne mohol usudzovať na zlú jakosť našich vojsk. To by bola chyba. Boli to len ojedinelé a najkrikľavejšie výstrelky, ktoré pri prvom zá43

kroku pominuli. Jadro armády bolo dobré, ba viac ako dobré. Kto poznal
situáciu a videl tie osamelé naše skupiny uprostred nepriateľsky zmýšľajúceho obyvateľstva biť sa odhodlane, bez dostatočnej výzbroje a výstroje,
bez spojenia, bez záloh a celé týždne, ten musí uznať, že to nebolo špatné
vojsko. Za celú dobu bojov v našej skupine napríklad tie isté jednotky boli
vždy v prvom slede. Nebolo ešte záloh, aby mohli byť vystriedané. Že potom javila sa určitá ochablosť a únava, nebolo divu. A keď sa uplatnil najviac jeden deň odpočinku, šlo sa znovu. Poslať však zo zázemia miesto
záloh a streliva hercov na pobavenie vojska, bolo viac ako irónia. Určite
demoralizujúco museli pôsobiť na ducha vojska armády správy, že dokiaľ
na fronte dobrovoľná armáda bije sa a mrie, dotiaľ v zázemí neberú nebezpečenstvo vážne. To bol tiež motív neposlušnosti skupiny 34. pluku
v Nitre.
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„Význam armády a brannosti národa“
prednáška prednesená 19. 5. 1934 v Trnave
na akadémii „dňa brannosti“
Mjr. gšt. August Malár
Víchrica svetového požiaru války dala právom predpokladať, že po jej
ukončení musí nastať vyjasnenie medzinárodnej politickej oblohy
a nasledovať všetkými národami Európy túžobne želaný večný mier. Tieto
predpoklady sklamali. Sotva boli odložené smrtiace zbrane, už chmáry
veštiace nové búrky války začali sa čo viacej objavovať na obzore, zrážať
sa vo väčšie mračná, ktoré hrozia dnes-zajtra vybuchnúť v nové válečné
požiary.
Ľudstvo akoby bolo nainfikované nejakým zhubným, demoralizujúcim bacilom. Netušené myšlienkové prerody zachvátili víťazné i porazené
národy, revolúcia nasleduje revolúciu a tá drahá ľudská krv i po skončení
svetovej vojny ďalej tečie potokami do neznáma ľudského osudu.
V tomto chaose svetového prerodu po dlhých storočiach drsnej národnej poroby prihlásil sa i náš národ k svojim právam. Osvedčil sa sťa
oceľ v ohni, svojimi činmi ohromil žasnúce národy, zahrmácal týmto do
svedomia a primäl ich, aby i jemu priznali právo na slobodný život. A tak
za priaznivej medzinárodnej konštelácie politických pomerov, pri nezlomnej, nekompromisnej vôle národa, po ťažkých obetiach besnému
molochu války, z chaosa stonov, krve, ocele a traskavín vstal z rabstva národ náš čo slobodný štát. Po tisícročnom odlúčení brutálnou silou osudu
a ľudskej zloby oddelené zlomky národa ríše veľkomoravskej spojili sa
znovu a spoločným úsilím vytvorili z kedysi mohutnej ríše malý štátočok,
ostrov to po stáletia kýženej národnej a politickej slobody.
Po tomto prvom, ohromujúcom vypätí síl národných spojeného národa dalo sa predpokladať, že národ uvedomivší si svojej životnej energie
bude ďalej stupňovať svoje prebudené a uvoľnené sily. Stal sa opak. Sotva
sme striasli knutu otroctva, už sa začali objavovať brannosti, a tým bezpečnosti národa krajne nebezpečné snahy a príznaky. Určité, a to početné
vrstvy národa, dali sa bezmyšlienkovite do služieb špatne chápaného pacifizmu a horovať začali proti u nás i tak nejestvujúcemu militarizmu. Či
snáď je militarizmom, keď sa pracuje pre hodnotnú, aktívnej obrany
schopnú armádu? Veď my nikdy nemali sme dobyvačných cieľov, my len
chceme nezlomnou voľou uchovať budúcnosti to, čo sme tak ťažko dobyli
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– štátnej slobody. A to predsa nie je militarizmus. Naopak, to je naša
mravná, ľudská povinnosť.
Už 15 rokov žijeme samostatným štátnym životom a preca až do posledných dňov nemali sme u nás pre svoju národnú armádu opravdového
porozumenia. Nevedeli sme sa u nás do dnes pre armádu srdečnejšie
nadchnúť, okázalejšie dať najavo, že je našou všenárodnou a milovanou
inštitúciou, trebárs iným ďaleko menej významným inštitúciám vedia sa
u nás veľmi hlučne vyjadrovať sympatie. A čo to značí pre morálku armády, keď táto cíti, že je milovanou súčiastkou národa, netreba Vám vysvetľovať.
Príčiny tohoto protivojenského založenia našeho národa korenia
hlbej než si myslíme a treba ich v prvom rade hľadať v našej minulosti. Je
samozrejmé, že v dobách poroby náš pomer k armáde cudzej nám duchom i citom bol nepriateľský. Nikde náš duch nebol tak šlapaný ako
práve na vojne. (Tu na pôde vašeho mesta stal sa prípad v druhom roku
svetovej vojny, že nám bolo pod výhružkou poslania na frontu zakázané
hovoriť medzi sebou slovensky a naša reč bola biľagovaná čo reč nevzdelaných, sprostých sedliakov).
Je prirodzené, že za takýchto pomerov náš vzťah k tejto armáde
nemohol byť kladným. S armádou, ako so zložkou našeho spoločenského
života, nepočítalo sa vôbec. Armáda bola nám poľom cudzím. Na prstoch
jednej ruky sčítate všetkých uvedomelých Slovákov, ktorí boli v aktívnej
vojenskej službe čo dôstojníci. Ale ani nášmu pospolitému, uvedomelému
ľudu, neposkytovala armáda pole živnosti. Nášmu duchu priečila sa vojenská služba už ako povinnosť, tým viacej ako zamestnanie. Vojak sám
o sebe bol nám a nášmu ľudu pojmom dosť sympatickým, čoho dôkazom
sú naše národné piesne, ale v poslednom storočí nabral na seba čosi cudzieho, vlastnému národnému duchu krajne nepriaznivého. Bohužial,
reflex týchto vlivov zostal v nás po dnes i v samostatnom štáte na veľkú
škodu brannosti národa. Tuto treba hľadať podstatnú príčinu, že po prevrate tak málo Slovákov zostalo v aktívnej službe a že ani dnes pre túto
štátnu službu niet u nás potrebného záujmu.
Druhá príčina našej protivojenskej dispozície väzí v našej slavianskej povahe. Máme v krvi určité rodové protivojenské buňky. Čosi rozleptávajúceho, skoro zbabelého je v našej povahe. Dokazuje nám to i naša
slavianska história. Iné národy na dejinné javište prichádzali sťa orkány,
borili a otriasali svetom. Nik presne nezná, kedy sme prišli. Skutočnosť
je, že žiadon slaviansky národ svojím príchodom neotriasal svetom. Ten46

to nedostatok rasového vzepjatia síl nedá sa nijakými teóriami odôvodniť
v prospech nás, ako by to mnohí naši pseudopacifisti a pseudomoralisti
radi robili. Naproti tomu faktom je, že sme od vekov znamenite vedeli
slúžiť za podnož iným, v ich záujme znamenite vedeli sme sa rvať a naše
vlastné štátne útvary nedostatkom štátneho zmyslu, nesvornosťou, egoizmom vždy sme doposiaľ rozbili a zničili. Týmto mužným doznaním rodových nedostatkov nechcem podlamovať sebavedomosť, odvahu, hrdosť
národa, ale opačne, chcem tieto potrebné národné vlastnosti utužiť, pozvednúť a poukázať na vlastnosti brannosti národne nebezpečné.
Treťou príčinou našeho negatívneho stanoviska brannosti národa je
oná, nás tak charakterizujúca všeobecná neukáznená túha po svetovom
mieri. Presvedčením určitých vrstiev národa stalo sa, že nový svetový požiar nie je viacej možným. Zabudlo sa úplne na špatnú stránku ľudskej
duše a žije sa akýmsi chymerickým, nereálnym predstavám večného odloženia zbraní a večného svetového mieru. Nehorujem pre válku, aby ste
ma zle neporozumeli. Mám však za to, že je nerozumné a na úkor zdravého prirodzeného pudu národa sebazachovania snívať o večnom svetovom
mieru vtedy, keď celá rada národov v našej blízkosti vonkoncom nie je
spokojená s novým štátnym usporiadaním Európy, a keď chúťky veľkých
národov naprosto nedajú sa žiadnymi medzinárodnými inštitúciami
omedzovať v ich nenásytnosti a výbojnosti.
Celková mentalita národa nášho za posledných 15 rokov, živená
všelijakými týmito ľubozvučnými heslami svetového mieru, humanity,
demokracie, internacionalizmu a čo ja viem ešte akých izmov, bola značne odklonená od reálneho národného života a do duše národa boli vštepené falošné predstavy a názory, ktoré národ zrejme vedome ukoliebali
do naprostej bezpečnosti strán budúcnosti, čoho dôsledok bol nepochopenie a odklon pre veci brannosti národa krajne dôležité, čím branná duševná sila národa utrpela nedocenenú ujmu a ochota národa pre aktívne
hájenie svojich prirodzených práv poklesla na hrozivé minimum.
Konečne v dvanástej hodine rozbresklo sa, že smer, ktorým národ
doposiaľ bol vedený, za daných okolností prinajmenej vedie do záhuby.
Vážnosť doby priviedla nás k tomu, aby sme mali na zreteli svoje bytie,
národnú a štátnu slobodu a aby sme nášmu demokratickému zriadeniu
zaistili pevnú a istú záštitu. Koniec koncov, začíname si uvedomovať jasne, že otázka války a či mieru nezávisí od nás, ale že je daná zámermi
a dobyvačnou vôlou iných.
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Opodstatnenosť armády
Život národa slobodného, zvrchovanosť štátu vyžadovala, vyžaduje
a bude, napriek všetkým teóriám snílkov večného mieru, stále vyžadovať
najpádnejšieho, viditeľného a makatelného dokumentu svojej výsosti, t. j.
armádu. Od nepamäti písaných i nepísaných dejín národov nepotkávame
národ samostatný, voľný, ktorý by sa nebol opieral a nezakladal svoje
samostatné bytie vždy v prvom rade na jedine v každej dobe a za všetkých
okolností istý, pádny argument, t. j. armádu.
Armáda je dnes i zajtra nerozlučiteľnou súčiastkou štátu, ktorá má
presne vymedzený úkol v živote národa, t. j. hájiť a uhájiť trvanie, celistvosť a slobodu štátu jak proti nepriateľom zvonku tak i tu doma. Armáda
je zárukou kludného vývoja štátneho života.
Že je tomu tak, stačí nazrieť len do nedávnych našich dejín. Prv, než
bol utvorený náš štát, musela mu predchádzať naša zahraničná dobrovoľná armáda, ako najlapidárnejší, makatelný prejav skalopevnej vôle
národa pre znovu dobytie samostatnosti. Poldruha sta tisícov mužov počítajúce naše légie nad slnko jasnejšie dokázali celému kultúrnemu svetu
života schopnosť nášho národa a vážnosť ponímania otázky politickej
a národnej slobody. Tento hmatateľný prejav nezlomnej vôle národa ešte
ujarmeného, prežívajúceho najťažší chvíle svojho života mohutne
a jedinečne podporil našich zahraničných, ale i domácich vodcov pri diplomatickom razení ciest k našej samostatnosti. A nebyť tejto dobrovoľnej
masy, tohoto rukou hmatateľného dôkazu nezmeniteľnej vôle národa,
rozhodne nebolo by bývalo prišlo k našemu oslobodeniu, a keď, tak iste
nie v tej forme a v takom rozsahu ako sa to stalo.
Preto tým bolo nepochopiteľnejšie, že oslobodený národ význam
svojej mierovej armády začal prezerať, videť v nej prežitok barbarských
zvykov, hospodársky balast, vnútené zlo. Rýchlo zabudlo sa, že najlepšou
odpoveďou tomu, čo sa deje u susedov, kde tlie, žije a zraje myšlienka odvety, predbežne hlásiaca sa v podobe revízie, je duchom i technicky dobre
vyškolená armáda a národ vedomý si svojej mravnej brannej povinnosti
a ochoty. Miesto toho nastala u nás celá rada duchu brannosti nezdravých zjavov. Spomeniem len to do smiešnosti idúce treštenie matiek určitej hmotne značne dobre situovanej vrstvy národa, ktorá dala si za heslo,
čo určite tiež z novín viete: nekupovať svojim deťom k Ježíšku žiadnu vojenskú hračku, ktorá by upomínala na armádu, na vojsko. Bláhové, myslia si, že tým už v koreni udusia i len myšlienku na vojaka. Nepremysleli,
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nakoľko touto akciou poškodzujú štát v jeho myšlienke brannosti.
U susedov podobná akcia bola by určite trestná.
A koľké rodiny i také, ktoré som kedysi poznal ako hotové všetko
položiť na oltár ujarmeného národa – aspoň mal som tenkrát ten dojem
– často s hrúzou sa presvedčujem, že dnes snáď vlivom blahobytu sú nositeľmi a šíriteľmi defétizmu najhrubšieho zrna.
Je mravnou a národnou svätou povinnosťou každej matky československej, aby si už raz uvedomila, bez ohľadu na spoločenské postavenie, prehlboký význam a povinnosť, ktorá jej pripadá na poli výchovy budúcich pokolení k brannosti. Matky sú na to, ktoré s materským mliekom
vštepujú do útlych tielok rodiacim sa pokoleniam základné rysy povahy
národa. Ony sú to, ktoré majú nám vychovávať generácie pevnejšie duchom od žuly, o ktoré všetky nástrahy a úklady nepriateľa musia sa rozbiť. Rozhodne matky toho druhu, ktoré a priori stavajú sa proti všetkému, čo robí národ odolným, ktoré vo svojom úzkoprsom sobectve nevidia
ďalej a svojou výchovou, jednaním a mluvou dávajú deštrukčný príklad
najväčšej zbabelosti, nemajú miesta v národe. Ony kopú hrob svojmu rodu. Neslobodno strácať z mysle, že to, čo materská láska vštepila do kyprej duše dieťaťa, je skoro nemožné v ťažkých chvílach národa meniť. Ano,
matky môžu nám vychovať národ hrdinov, ale tiež veľmi lahko národ
zbabelcov.
A čo naše školstvo, druhý a najdôležitejší stupeň výchovy národa?
Koná ono všeobecne a výlučne svoju mravnú a štátnu povinnosť doposiaľ
po stránke národnej a brannej výchovy? Pochybujem, aspoň nie v miere
žiadúcej. Bohužial, v poválečnom triednom a politickom fanatizme a do
krajnosti idúcej zaujatosti naše školstvo bolo odklonené od jedine zo
štátnej stanoviska správneho smeru a stalo sa katedrou brannosti smerov
národa nepriaznivých vtedy, keď u všetkých našich susedov mládež i celý
národ vychováva sa k dravej brannosti. Ano, musíme si priznať, že doposiaľ naše školstvo po stránke vzdelanostnej snáď zdvíha národ na vysokú
úroveň, ale po stránke národnej vychovávalo národ vlažným, a tým
i duchu brannosti značne nepriaznivým.
A práve školská mládež je materiál úžasne citlivý a vznetlivý, náchylný k extrémom, ktorý väčšinou bez kritiky hltá všetko, čo sa mu podáva. Je potom neskorej veľmi ťažko, ba skoro nemožné vyvracať mu to,
čo mu bolo do krve vbité a presvedčovať ho o opaku. Je preto na čase, aby
sa úradný kurz bezbarvej výchovy v základoch zmenil.
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Tieto a iné podobné treštenia, povedal by som chorlavého ducha, za
15 rokov hodne presiakli do duše národa, a preto právom možno sa pýtať:
a nestratil národ to najhlavnejšie pre zachovanie svojho bytia: ducha?
A keď národ nemá ducha, môže ho mať armáda? Armáda, keď bude sebe
lepšie vyzbrojená, vystrojená a vycvičená, ak nemá hlavnej páky, t. j. ducha, prvku to od vekov najdôležitejšieho, nemôže mať útočného elánu,
nemôže mať odolnosti, nevydrží ťažšieho nárazu, bude to jedným slovom
armáda pochybnej jakosti.
A keď niekto, tak sme to práve my, ktorí bez debaty potrebujeme
armády zdatnej, duchom mohutnej. Okolití nepriatelia nás rešpektujú len
dotiaľ, kým sami sú ešte slabí a kým sa nepresvedčili, že naša armáda je
menejcennejšia než ich, že bojovný duch národa poklesol na nulu.
Ale i naša zemepisno-politická poloha zreteľne diktuje nám vytvoriť
a udržovať armádu tej najlepšej jakosti. Naša vlasť leží na križovatke európskych záujmov. Naše územie po všetky známe veky minulosti bolo
územím častých zrážok národov a svojou zvláštnou situáciou stavia sa
hneď vedľa Belgie. Sme klonom, sme najzápadnejšou výspou slavianskou
v mori germánskom. Myslím, že netreba Vám dokazovať, jak i proti svojej
vôli musíme byť na stráži k ochrane svojho štátu ďaleko viac než ktorýkoľvek iný z európskych štátov. Preto nakazuje nám prirodzený, zdravý
pud sebazáchovy, aby sme jasno videli a zreteľne chápali, s tým počítali
a opatrili si takú národnú a štátnu štruktúru, s ktorou v každom i sebe
komplikovanejšom prípade vždy ľahko a s určitosťou prekonáme každé
trvalé i nenádálé nebezpečie.
Práve z tohoto celkového hľadiska štátneho musíme vedieť správne
pochopiť potrebu armády. Pojem slobody a jej uchovanie musí byť spojený s pojmom vojska, poneváč v štáte tak exponovanom ako je naša demokracia, najmä dnes je armáda tá najpodstatnejšia a najistejšia čiastka
štátu povolená uchovať existenciu tohoto. Vedomie nevýhodného zemepisného položenia, uvedomenie si príboja vĺn nenávisti a nepriateľských
záujmov okolia, musia urobiť u nás z vojska osu štátneho života.
Je tedy základným požiadavkom štátneho cítenia našej verejnosti,
aby oceňovala činnosť a potrebu armády a brannosti národa vôbec vo
zvláštnej situácii štátu a robila rozdiel medzi ideálom a tvrdou, neúprosnou skutočnosťou.
Pomer našej verejnosti k armáde musí byť teda určovaný vedomím
tejto vysokej štátnej funkcie – účelu armády. V situácii tak exponovanej,
tak nebezpečnej ako je naša, celý štátny život musí byť vedený pod týmto
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zorným uhlom možnosti aktívnej obrany, vojenskej zábezpeky. Existencia
našej demokracie musí byť teda spojená s pojmom zovšeobecnenia, znacionalizovania brannosti národa.
Slovom, záujem o armádu musí vyvierať z konštruktívneho cítenia
každého z nás. Naša branná moc musí so životom nášho demokratického
zriadenia úplne a nerozlučiteľne zrásť. Musí sa prestať už konečne hľadieť
u nás na vojenskú službu ako na niečo, o čo neni čo stáť. Cudzina, ktorá
bedlivo pozoruje, najmä naši neprajníci, uvádza tento zjav ako kus našej
národnej povahy, a preto tiež tak častá bezočivosť voči nám.
Je všeobecne známe, že u nás práve zámožné a vzdelané vrstvy národa hľadia sa všemožným spôsobom vyhnúť brannej povinnosti. Čím je
u nás niekto z vyššej, lepšej spoločnosti, tým bezpečnejšiu službu zháňa si
v armáde a bezohľadne porušuje mravné a demokratické zásady našej
ústavy. K letectvu napr. v cudzine hrnie sa elita, u nás sa mu venuje –
česť výnimkám – poväčšinou len sociálne slabšia vrstva národa.
Tu pripadá ohromná, mravná a výchovná úloha našej verejnosti a je
soli potrebnejšie, aby práve čelné, exponované, vzdelané a bohaté vrstvy
národa uvedomili si už konečne zvýšenú mravnú povinnosť práve preto,
že im osud dal viacej, a tedy práve oni majú v prvom rade povinnosť príklad predchádzať. Je značne nemorálne hľadať v povinnosti len výhody
pre seba a tvrdú povinnosť presunovať na sociálne slabších.
Je preto v poslednú dobu potešujúcim zjavom, že sa pod tlakom
úhrozy doznávajú chyby minulých rokov a požaduje sa zmena smeru našej pochybenej výchovy. Je si len čo želať, aby osud poprial nám času napraviť všetko to, čo bolo pochybené. Ľahko a v krátkej dobe je možno nahradiť válečné bojové prostriedky ako delá, tanky, lietadlá; mravný charakter, srdnatosť, obetavosť, silu vôle, družnosť, hlboké vlastenecké nadšenie nutno však dlho, veľmi dlho pripravovať, vštepovať, až sa objavia
výsledky. Ľudská povaha je ďaleko náchylnejšia k necnostiam a materialistickému chápaniu života a pohodlnosti, než vysokým, ale tvrdým
vlasteneckým povinnostiam, ktoré vyžadujú celých mužov, skalopevné
charaktery.
Vážení, keď som Vám takto v krátkosti vyložil preveliký význam potreby hodnotnej armády, z druhej strany vyložil príčiny nášho dosavadného negativizmu voči armáde a brannosti vôbec, nemal som v úmyslu
ani zďaleka snáď Vás demoralizovať. Ba naopak, mužným doznaním chýb
pravý demokrat chce čeliť zlu. Bolo by demokracii na velikú škodu zastierať chyby a ukájať sa nejakými, drsnej skutočnosti nezodpovedajúcimi
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predstavami, ako sa to dodnes u nás dialo. I sama štátna správa nesprávne chápala rovnoprávnosť v demokracii. Či nie je na ujmu brannosti, jestli najvznešenejšia povinnosť, t. j. vojenská služba, ťahá za sebou celú radu nevýhod a keď všetci tí, ktorým sa tejto službe podarilo vyhnúť, tonú
vo všetkých zákonných výhodách? Je rozumné a mravne spravodlivé, že
povinnosť má sa vždy drúžiť s určitými logicky spravodlivými výhodami.
Je tedy nekompromisnou a mravnou povinnosťou vedúcich činiteľov národa v záujmu brannosti a bezpečnosti štátu podobné pochybenosti korigovať. Rozumným a spravodlivým riešením tejto otázky v základoch utne
sa koreň snahy našej mládeže vyhýbať sa brannej povinnosti.
Neskoro, ale konečne preca u nás branná výchova nabýva svojej dôležitosti. Nie je tiež možno logicky správne predstaviť si armádu dneška
ako niečo úplne mimo národ stojaceho. Válka dneška vyžaduje prácu celého národa, tedy nie len tej v úzkom rozsahu chápanej skutočne výkonnej moci národa – armády. Dnes účasť na válke berie celý národ, teda tak
tí, čo sú na fronte, ako tiež tí, čo doma obrábajú pole alebo pracujú
v továrňach bez ohľadu na pohlavie. A práve tento moderný spôsob války
vyžaduje, aby celý národ bol pre válku už predom dokonale pripravený
jak duchom tak i telesne. Z tohoto dôvodu výchova k brannosti nie je vecou profesionálne vojenskou, ale je ona otázkou celonárodnou a celoštátneho významu.
V poslednej dobe, keď si naša verejnosť uvedomila osihotenosť našej demokracie v mori autokratickom, začala i naša verejnosť javiť zvýšený záujem tiež o otázky branné. Môžeme dnešné dni charakterizovať, že
žijeme v hesle „výchovy k brannosti“. Denné prejavy, tlače, neustále ankety, prednášky o brannosti a zavádzanie brannej výchovy do škôl a do
všetkých telovýchovných, jazdeckých, streleckých a iných inštitúcií sú toho jasným dokladom.
Čo je tedy vlastne účelom, čo je podstatou tohoto hesla brannosti?
Je to v základoch snaha nie len mládež, ale celý národ uspôsobiť k službe
v brannosti, a tým uľahčiť armáde na práci a čase, ale zároveň tiež celý
národ uspôsobiť pre brannosť a válku vôbec. Je to tedy snaha vštepiť celému národu také prvky po stránke mravnej a telesnej, ktoré zvýšia jeho
odvahu, odolnosť, sebežertvu, schopnosť obrany za každých pomerov
a okolností, proti hocijakým eventualitám, družnosť, pocit spolupatričnosti, pospolitosti s národným a štátnym celkom vôbec, vypestovať porozumenie a presved-čenie, že je mravnou a svätou povinnosťou každého
jednotlivca postaviť sa bez reptania a úvah na obranu celku, ktorého je
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súčasťou a výhod ktorého používa. Ďalej uvedomiť si, že len sloboda národa zaručuje každému jednotlivcovi i jeho osobnú slobodu a že len
v silnom, svojskom štáte má len možnosť každý z nás rozvoja kultúrneho
a hospodárskeho.
Výchova k brannosti je už dávnym heslom nie len všetkých nás susediacich štátov, ale celej Európy, ba i sveta. Nemám v dnešnom programe ale ani času ukázať vám, na jak vysokom stupni po tejto stránke sú čo
len naši susedia. Faktom je, že náramne sme zaostali a máme veľmi
mnoho a mnoho čo doháňať, aby sme čo len do šľapají našich susedov
vstúpili.
Ale ja verím, že i u nás, kde začíname sa prebúdzať z driemot poblúznenia, začíname si uvedomovať veľkého významu brannosti národa,
nezostane len pri jalových písačkách, rečnení, debatách a prednáškach,
ale že sa začne, ako sa tiež už i začalo, lenže ešte v nedostatočnej miere,
konkrétne pracovať. A preto bez ďalších ankiet, debát, prednášok, začnite
v rodinách na čiste národnom podklade pripravovať, zkyprovať nám pôdu
budúcich generácií. Školy, do tejto pripravenej pôdy sejte bezkompromisne duchu brannosti národa kvalitné semeno a celá naša verejnosť
nech sa usilovne a s láskou stará o bohatý vzrast takto vzošlej úrody
a bohatá úroda že nás určite neminie.
Vážení! Na medzinárodnom kolbišti národov imponuje len a len
sila. Právo pästi bohužial platí i dnes, snáď len v trochu maskovanejšej
forme. Sme národom politicky pomerne malým, ale kultúrne a fyzicky
vyspelým a zdravým. Niet u nás výbojnosti ducha susedov, ale tiež nesmieme už nikdy viacej pripustiť dať si šlápnuť na krk. Tragické následky
porážky u Bratislavy a na Bielej hore musia pre všetky veky zostať mementom v srdci každého poctivého občana. Ak bude náš národ mravne
i telesne pripravený na každý nepredvídaný úder osudu, rozmyslí si každý
záškodca podobného kroku.
Sme na tom svete sami. Máme len málo úprimných priateľov. Práve
preto musí byť našou bezvýhradnou zásadou spoliehať sa vždy a v prvom
rade na seba a vtedy nikdy nebudeme sklamaní. Ak bude našou nezlomnou vôlou stať sa silnými, nebude núdze o priateľov. A prečo by sme sa
v prvom rade mali spoliehať sami na seba? Veď i slobody dneška našou
vôlou a v prvom rade vlastným pričinením sme si sami vydobyli a sami si
ju budeme musieť tiež hájiť dnes i zajtra. Ak sami neprejavíme dostatok
vôle, chuti a energie brániť svojeť až do tých hrdiel a statkov, veru nik pre
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naše záujmy nebude utrácať svoje statky, tým menej cediť svoju krv. Túto
skutočnosť vštepte si hlboko do svojej pamäti.
A keď niekedy, tak práve dnes zachmúrenosť medzinárodnej politiky núti i nás bezpodmienečne, aby sme mali nie len technicky dobre vyškolenú a vyzbrojenú armádu, ale v prvom rade, aby táto naša armáda,
a čo hlavne celý národ bol vyzbrojený duchom hotovým obetovať všetko
pre svoje bytie.
Je nadmieru ľahko stratiť slobodu, ktorú veru po dlhých stáletiach
otroctva horko-ťažko sme si dobyli v poslednej hodine. Ak ešte raz by sme
pripustili jej stratu, neverím, že by sme ešte niekedy vstali čo slobodný
štát. Svet nabyl by presvedčenia, že sme slobody nesúci a odsúdil by nás
večnému zániku. Musíme preto s vystupňovanou žiarlivosťou bdieť nad
uchovaním, zaistením našej politickej a národnej slobody. A to bude len
vtedy, keď celý náš národ – mládež jak stárež, bude skrz naskrz presiaknutá duchom precíteného, vznešeného vlastenectva, hotového každej
práce – obete. Nebojme sa preto zdravého šovinizmu. Ten nikdy nebol
a nebude nebezpečný idei štátu, má vzpruhu, ktorá za myšlienku vie nadchnúť k obetiam i toho najcennejšieho človeka – života. Naproti tomu,
ten najideálnejší internacionalizmus svojou bezbarvosťou, so slabotou
hraničiacim kompromisom, nevie nadchnúť k obetiam a je preto hrobárom každého štátneho útvaru.
Vážení. Musíme nezlomnou, nekompromisnou, skalopevnou vôlou
snažiť sa a pracovať v tom smeru, aby každý z nás stal sa mohutným duševným, mravným a fyzickým balvanom štátotvorného presvedčenia československého, nekompromisného to odkazu československých légii, ktorým žiadna nepriateľská zloba, úskok, zrada nepohne a celý náš národ
musí vytvoriť preto mohutný val, hrádzu, ktorú snáď zloba vekov môže
málo poškodiť, naštrbiť, ale za žiadnych okolností nemôže prelomiť. A to
bude len vtedy, keď všetci jak jedon budeme jednej žuly pevnejšej a ocele
odolnejšej vôle a presvedčenia jednoty československého štátu, ochoty za
túto jedinú našu vlasť každej obete. Ak „každý z nás bude z křemene, bude celý národ z kvádru“ a netreba sa nám potom viacej obávať žiadnych
úkladov a pohrom budúcich vekov – my nikdy viac politicky a národne
nezahynieme. Na zdar!
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Rozpomienky
majora čsl. légií v Itálii Rudolfa Gabriša, býv. komisára
Národnej Rady Československej v Ríme
na svetovú vojnu, na účasť v zahraničnom odboji a na časy
poprevratové vo vlasti
V zajateckých lágroch
Na srbskej fronte po nezdarilých opätovných útokoch v roku 1914 pripravovala sa začiatkom novembra nová veľká Potiorekovská ofensíva. Môj
pluk čís. 16 bol vtedy na dlhšiu dobu v pozíciách na Čiernom Vrchu za
Drinou. Dňa 5. 11. 1914 dostal som príkaz preskúmať terain pred našimi
pozíciami, ktoré sa v lese nachodili a pri tomto úkolu poradilo sa mi
šťastne sa dostať pod ochranu srbskej hliadky, ktorá ma doprovodila do
štábu srbskej divízie gen. Michajla Rašiča, kde ma ako Slováka bratersky
prijali a ďalej na armádne komando gen. Pavla Jurešiča Šturma do Jarabičke Cirkve oddali, kde som cez 5 dní držal karanténu.
Vtedy započal ústup srbského vojska i obyvateľstva Mačvy pred nástupom rakúskych vojsk, ktorý som spolu prekonával s veliteľstvom
spomenutej Armády, a tak som sa dostal cez Zavlaku, Osečinu do Valjeva
a tak až do Niša, kde už v nišskom hrade boli 120 rakúsko-uhorských
dôstojníkov, zajatcov prevažne ešte z augustovej ofenzívy, a medzi nimi
asi polovica Čechov. Zajatých dôstojníkov stále pribývalo a 7. 12. 1914
sme sa presťahovali do veľkých kasáren pre zajatých dôstojníkov určených a ku koncu roku bolo v nich zhromaždených 600 dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády rôznej národnosti, postavenia a hodnosti.
Započalo sa hneď rozriedovanie dľa národnosti a ja od prvých počiatkov som sa pridružil k bratom Čechom, s ktorými som už potom
v každom počítaní, slastiach, starostiach zajateckých a v snažení za našu
národnú vec verne vydržal.
Srbsko vtedy prežívalo tie najhroznejšie časy svojho utrpenia, rok
1914/1915 až do vyprázdnenia Srbska a ústupu cez Albaniu, bola strašná
tragédia národná, ktorá sa nám pred očami odohrávala. Nedostatok, choroby tak vojska ako i obyvateľstva, boli možné prekonať len týmto heroickým slavianským národom, každý iný by bol podľahnul.
V tejto situácii, i keď sme už vtedy všemožne sa usilovali sa dostať
do ruskej armády, nebolo možno našim žiadostiam vyhovieť a mimo
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drobných výhod, ktorých sa nám od veliteľstva zajatcov dostalo, boli sme
niektorí z českých dôstojníkov a s nimi i ja pribraní k cenzurovaniu pošty
zajateckej a k prevádzaniu peňažných zásielok zajateckých. Túto prácu
sme náležite zorganizovali, a tak doručovanie a odosielanie pošty
i peňažných zásielok pre zajatcov do Monarchie a srbských zajatcov do
vlasti umožnili.
Ale 19. 10. 1915 opustili sme Niš, započal ústup pred bulharským
a nemeckým vojskom. Vradení sme medzi ostatných dôstojníkov-zajatcov
a pod dozorom žandárov a vojska prekonávame cestu cez Prokuplje, Kuršumluja, Podujevo, Priština, Štimlije, Šuva Reka, Prizren, Lumkulja, Bitsan, Vasiljevo, Slatina, Piškopeja, Debry, Luka, Ochrida, Žubry, Miraha,
Elbasan, Pekinje, Baštová, Ljubovče, a pred mestom Fiery stretáme prvé
oddiele bersaglierov italských, ktorí nijako nechápali, že otrhaní
a ubiedení putovníci sú rakúsko-uhorskí dôstojníci. Bolo to dňa 12. 12.
1915 a po ďalšej ceste dňa 15. 12. 1915 sme nalodení v albánskom prístave
Valona na loď Dante Alighieri s cieľom prepravenia do Itálie.
Čo všetko sme museli prekonať na tejto 57 dní dlhej putovačke, tvorilo by zvláštnu knihu. Náš oddiel československý a srbohrvatský požíval
vždy priazne veliteľa, invalida majora Živkoviča a jemu prideleného kapitána Gradimirova, ktorí nás doprovodili i do Itálie. Srbská stráž však zostala v Albanie.
Preprava loďou trvala do 19. 12. 1915 a vylodení sme boli na ostrove
Asinara, kde sme prekonávali karanténu do 7. 1. 1916 a započalo naše
prevážanie na pevninu Itálie. Cez Civitavecchiu, Neapol, Bella Muro do
prvého nášho zajateckého lágru do Muro Lucana.
Náš život po materiálnej stránke v Taliansku bol zriadený, boli sme
slušne ubytovaní, stravovanie a zaobchádzanie bolo dôstojníkom primerané. Avšak po morálnej a národnostnej stránke sme v Itálii znovu museli
prekonávať nesváry, štvanice, udavačstvo a strpčovanie si života – jako to
už medzi rakúsko-uhorskými príslušníkmi ani ináč byť nemohlo. Maďari
a Nemci spupným a provokatívnym spôsobom, ba takmer terorom, chceli
nás nútiť k poslušnosti a poddanosti voči vyšším rakúsko-uhorským dôstojníkom, viedli o nás čierne knihy. Naše usilovanie bolo, aby Češi
a Slováci boli vlivu rakúskej soldatesky zbavení, hľadali sme spojenie
s našimi rodákmi v Amerike a s Národnou Radou Československou
v Paríži, tiež s bratmi na Rusije. Tieto naše snahy hľadeli križovať rakúsko-uhorskí dôstojníci národnosti neslovanskej a častejšie sa im podarilo
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nás niekoľko, ktorí sme československému hnutiu v čele stáli, preložiť do
iných zajateckých lágrov.
Takto sme precestovali pekný kus slnnej Itálie, boli sme
v Muro Lucane od 10. 1. do 16. 4. 1916
v Matere od 17. 4. 1916 do 15. 5. 1917,
v Nocere Umbre od 16. 5. do 11. 6. 1917,
v Cittaducale od 12. 6. 1917 do 18. 2. 1918.
Náš život v týchto lágroch takmer sa zopakoval, vždy čo sa týče zrážok s rakušáckymi dôstojníkmi a vo vymáhaní si voči italských veliteľom
zajateckých táborov toho, aby sme nemuseli podliehať disciplinárne rakúsko-uhorským vyšším dôstojníkom, aby sme oddelene mohli od týchto
žiť, aby sme neboli v našom národnom presvedčení v aleatskej Itálii utláčaní a prenasledovaní. Zdá sa to divným, avšak je fakt, že museli sme
proti Italom si vybojovať toho, aby sme neboli za Rakušákov považovaní.
Museli sme prevádzať drobnú a namáhavú, nesnadnú prácu presvedčovania, propagovania a vysvetlovania, kým sme boli pochopení, že Češi
a Slováci majú totožné ciele s aleatmi, a že očakávajú od svetovej vojny
svoje osvobodenie z jarma nadpráva.
Pohýbali sme všetko čo sa dalo, použili i nedovolených ciest, aby
sme sa dali do spojenia s veľvyslanectvom Ruska a Srbska v Ríme,
a trvalo takmer rok, až sme docielili toho, že sme si mohli dopisovať
s našou Národnou Radou v Paríži, a že sme od tejto i zahraničné naše časopisy a brožury dostávať mohli.
Výsledkom našeho burcovania bola prvá výzva, ktorá došla do Matere dňa 4. 12. 1916 o prihlásenie do vojska. Bola to pre nás veliká udalosť. Veliteľstvo nášho tábora dostalo depešu nasledovného znenia „Všetci Rusi, Poláci, Čechoslováci, Rumuni, ktorí skrze vstúpenie do svojich
vojsk chcejú sa vysvobodiť, majú sa hlásiť.“ Komando žiadalo od nás prihlášky podať behom pol hodiny. Bol to rozruch veľký, bolo treba teraz
zjavne sa vyjadriť a tento pokus bol pre 120 českých a 3 slovenských dôstojníkov v Matere zajatých zaťažujúcou skúškou. Výsledok konečný bol,
že 8 Čechov a dvaja Slováci: August Malár, rodák zo Starej Turej a ja.
Boli to prví dôstojníci-dobrovoľníci v Itálii, ktorí na výzvu zo dňa
4. 12. 1916 úradne a otvorene sa prihlásili do vojska legionárskeho a ktorí
tým dali zjavný dôkaz svojej odhodlanosti a vôle bojovať po boku aleatských armád proti odvekému nepriateľovi za našu lepšiu budúcnosť.
Týchto desať dobrovoľníkov, prihlásených sa v Matere, a k nim sa
pridružil ešte jedon, ktorého veliteľ nedovolil pojať do prihlášky – pre zlú
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konduktu – bolo kádrom dôstojníkov dobrovoľníkov došlých zo Srbska.
Títo odrážali útoky rakušácke, starali sa o informovanie našich kamarátov v zajatí, propagovali, dopisovali, informovali, podporu pre zahraničnú
akciu sbierali. Slovom, boli základom pre prácu do budúcna. Čakali sme
ešte vtedy, že budeme na základe našej prihlášky prevezení do Rusie, ale
už 31. 12. 1916 dostali sme od brata inž. Nováka, ktorému sa podarilo čo
technikovi dostať sa na Korfu k srbskej armáde, depešu, že ruská vláda
v zásade rozhodla, že z Itálie možno vstúpiť len do srbskej armády.
Žili sme v netrpezlivom očakávaní, kedy príde už doba osvobodenia
zo zajatia, avšak to neprichádzalo a ešte dlho sme museli jesť trpký chlieb
zajatecký a žiť v nesvároch s Rakušákmi. Naše otvorené a presvedčivé vystupovanie nám získavalo v radách italských dôstojníkov a vojakov – našich strážnikov – čim viac porozumenia, ba prenikalo to i za múry našich
táborov, lebo obyvateľstvo vycítilo a dozvedelo sa, že medzi zajatcami sú
ľudia, ktorí sa domáhajú, aby pohodlný život zajatecký zamenili za hrúzy
a nebezpečia vtedy v plnej sile zúriacej války.
Zúrenie Rakušákov stále trvalo a že v jakej situácii sme boli a jak
ďaleko siahala drzosť rakušácka, nech dosvedčí tento prípad. Dňa 5. 1.
1917 navštívil náš tábor v Matere italský generál, pred ktorým istý maďarský dôstojník Jánossa pomenoval čsl. dobrovoľníkov „Face di Austria“ (hnoj Austrie). Takýchto a podobných príhod sa nám dostávalo
v priateľskej aleatskej zemi, ba často sme len preto, že sme nechceli nosiť
odznaky rakúskej armády, boli vyšetrovaní i trestaní a prekladaní. Až 12.
8. 1917 dostali sme oficiálnu správu nás potešujúcu od Národnej Rady
čsl. V Paríži nasledovného znenia:
Officielná zpráva sekretariátu Československej národnej rady
v Paríži.
Paríž, dňa 8/VIII. 1917.
Československá Národná rada oznamuje so zadostučinením všetkým tým, ktorí prejavili pranie vykonať zadosť svojim najsvätejším
povinnostiam k svojmu národa a vstúpiť do Armády, aby bojovali
po boku Spojencov, že po dlhej práci podarilo sa uskutočniť plán
sriadenia československej armády. Naši bratia z Ruska a Ameriky,
naši chrabrí dobrovoľníci z Francie tvoria základňu tejto našej historický neoceniteľnej slávnej armády, ktorá bude armádou skutočne
československou, kde bude sa bojovať pod vlastným praporom so
svojimi dôstojníkmi a bude mať svoj českoslov. duch a ráz. Bude to
armáda autonomná.
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Myslíme denne na oných chrabrých našich chlapcov v Italii
a vo Francii, ktorí s netrpezlivosťou už celé mesiace volajú po tom,
aby môhli činne zúčastniť sa práce za naše osvobodenie národné.
Okamžik ten konečne prišiel. Začali sme vo Francii prvé prípravy.
Prosíme tých našich vojakov, ktorí sa prihlásili alebo ktorí sa teraz
prihlásia, aby nám znovu sdelili svoje mená. Každý nech napíše svoju individuelnú prihlášku a zašle ju na Československú Národnú
Radu v Paríži, Rue Bonaparte 18.
Prípravy nejakú dobu ešte potrvajú. Žiadame ešte o krátke
strpenie. Všetkie ďalšie inštrukcie jako i podrobné zprávy o tejto
armáde dostanú sa Vám zo Sekretariátu Českoslov. Národnej Rady
v dobe najbližšej.
Dr. Eduard Beneš, v.r.
generálny sekretár Čsl. Národnej Rady

Na základe horejšej výzvy podal som nasledovnú žiadosť dňa 12. 8. 1917:
Týmto prehlasujem, že chcem vstúpiť ako dobrovoľník do československého vojska. Narodil som sa 1/XII.1889 v Novom Meste
n/Váhom na Slovensku a bol som 4/XI. 1914 v Srbsku zajatý.
Rudolf Gabriš.

Spolu v našom zajateckom lágri podobných žiadostí odoslaných bolo
dňa 15/VIII. 1917 od 24 dobrovoľníkov. Ihneď sme si zorganizovali výbor
dobrovoľníkov a dňa 27. 10. 1917 bol pozvaný do Ríma predseda našej
organizácie Dr. Antonín Papírnik, kde už vtedy sa konali organizačné
práce v kancelárii tam zriadenej Národnou Radou. Odtiaľ som dostal výzvu, aby som vyhotovil proklamáciu na zajatých Slovákov, oboznámil ich
o našej zahraničnej činnosti a vyzval na vstupovanie do našej armády.
Proklamáciu odoslal som do Ríma dňa 3. 12. 1917, jej text sa nachodí
v spisoch Národnej Rady čsl. v Ríme.
Teraz už nasledovali pre nás radostnejšie časy. Z Ríma nás občasne
informovali o pomeroch doma a o postupe organizačnom, občas dostali
sme i časopisy z vlasti a z Ameriky, ba riaditeľ našej rímskej kancelárie
František Hlaváček spolu s Dr. Papírnikom navštívil náš tábor
v Cittaducale dňoch 7.-8. 2. 1918 a povzbudil i ostatných ešte nerozhodných kamarádov. Bola to pre nás veliká udalosť, lebo tým bolo dokumentované, že tiež v Italii naša vec je na dobrej ceste.
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Až 18. 2. 1918 opúšťame Cittaducale štyria dobrovoľníci dôstojníci,
a to Dr. Basl, Knobloch, Šprinár a ja, ktorých pozvala Národná rada jako
prvých, aby sme sa zúčastnili organizačnej práci medzi čsl. zajatcami
v koncentračnom tábore. Cez Rieti, Terni, Rím, Casino, Neapol, Salermo,
Sicignano, vlakom dorazíme dňa 21. 2. 1918 do Padule, kde sa zhromažďujú zajatci národnosti českej a slovenskej, a tým započala druhá etapa
zajateckého nášho života: koncentrovanie, organizovanie, propagačné
práce medzi našimi rodákmi v Italii.
V Padule bol pripravený veľký koncentračný tábor pozostávajúci zo
70 barákov, v každom z nich sa dalo umiestniť do 300 mužov. Mimo toho
veľký starý kláštor, v ktorom bolo ubytovanie veliteľstva tábora a zajatých
dôstojníkov.
Už pri našom príchode nachodíme niektorých dôstojníkov dobrovoľníkov a medzi nimi nášho priateľa Augusta Malára, rodáka zo Starej
Turej. O niekoľko dní prišli ďalší dôstojníci Slováci, a to Gusto Koštial,
rodák zo Starej Turej a Pavel Imro, rodák z Kovačice.
Dobrovoľnícky zbor mužstva počítal 3500 dobrovoľníkov a bol pod
prísnou rukou brata predsedu Jozefa Čapka, tepnou celého života zajateckého v Padule. Bol to rušný život, 20 000 mužov sa hemžilo, debatovalo, cvičilo, zabávalo na uliciach medzi barakmi. Stále prichodili noví
z ďalekých krajov Italie, bolo to kvasenie citov, názorov a národného
nadšenia, v ktorom prevládala myšlienka velikého precítenia z pravekej
poroby československého národa. Bola ešte prevažná väčšina tých, ktorí
pochybovali, neverili, ba i zjavne sa stavali proti našej myšlienke –
v otvorenom boji sa postaviť za našu vec – bolo mnoho protiagitátorov,
menovite medzi šaržami mužstva, bolo z toho mnoho nepríjemností, zvád
a zrážok, avšak výsledkom naša myšlienka a statočná odhodlanosť dobrovoľníkov stále prerážala a denne nových stá bratov dobrovoľníkov pribúdalo. Každý z nich stal sa už tu v tábore bojovníkom, propagátorom.
Nám, slovenským dôstojníkom dobrovoľníkom, pripadol zvlášť ťažký úkol. Bolo tu do 2000 Slovákov z rôznych krajov Slovenska, prevažne
neuvedomelí a pod terorom feldvéblov8. Ich presvedčovanie, povzbudzovanie bolo ťažké a namáhavé. Od baráku k baráku, od muža k mužovi
a na hromadných prednáškach denne konaných, vysvetľovali sme vážnosť doby. Stal som sa ako najstarší dôstojník jaksi starešinou a vodcom
pohybu medzi Slovákmi a spolu s Malárom, Imrom a Koštiaľom ako i
8
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z radov mužstva s prvými našimi dobrovoľníkmi: Janko Papánek, Július
Kustra, Viktor Segeš, N. Černý, Vojtech Kubranský, Pavel Višňovský, Jozef Drinka, Rudolf Kvačkaj, Ján Hornák, Rudolf Michálka, Pavel Sadloň,
Jozef Vaško, Jozef Vatrt a s inými sme neúnavne pracovali, presvedčovali
a priťahovali našich rodákov.
Charakterizovalo Slovákov to, že sa veľmi ťažko rozhodovali, mnoho uvažovali a ťažko odpútavali spod vlivu nám neprajného, ale akonáhle
sa prihlásili naši chlapci za dobrovoľníkov, prestalo rozumovanie, nadšene, oddane a poslušne stáli medzi prvými za našu vec. Ako by sa boli preporodili, jako by ich opustila veľká ťažoba otroctva, precitli, boli tí najoddanejší nadšenci. Ba museli sme mierniť ich nazieranie na vec; totiž oproti tým, čo ešte váhali a rozmýšľali, stali sa bezohľadnými a veľmi výbojnými. Hovorili, keď je rakušák, tak na neho bez pardonu.
Naša vec v Italii však ešte ďaleko nebola vyhratá, čo sa týče povolenia armády. Národná rada v tom čase docielila iba to, že mohli sme formovať „pracovné oddiele“, ktoré za italskou frontou mali konať práce
opevňovacie. Teda miesto pušky dali nám krompáče a motyky. Takýchto
pracovných bataillonov vypravilo sa z Padule sedem, každý po 1600 mužov. Jedon bataillon mal štyri kompanie a jedna kompania štyri centurie
po 100 mužoch. Veliteľmi každej centurie bol dôstojník, náš dobrovoľník,
veliteľom kompanie a bataillonu bol italský dôstojník. Každý prápor mal
dôverníka dobrovoľníckeho zboru a medzi mužstvom bolo priemerne 30
% už do našeho vojska prihlásených dobrovoľníkov a ostatok nedobrovoľníci, ale všetko Česi a Slováci. Boli sme ošatení ako italskí vojaci,
s odznakmi červeno-bielymi a za válečnou zónou bez strážneho dozoru.
Ovšem takéto vyriešenie nás neuspokojovalo, ale považovali sme ho
za prechod k uskutočneniu našej armády. Naši chlapci zvykli si na novú
uniformu, v kruhu dobrovoľníkov a osvobodení od vplyvu agitátorov stali
sa prístupnejšími presvedčivej propagande našej, a tak pracovné oddiele
boli dobrou prípravou pre vstup za dobrovoľníka, čo i výsledky pozdejšie
jasne dokázali.
Prvý pracovný prapor opustil Padulu 3. 3. 1918.
Mimo toho odchádzali menšie oddiele vybraných dobrovoľníkov na
výzvedné služby k jednotlivým armádam italských. Boli to ozaj najsúcejšie, odhodlané a zväčša z inteligentstva vytvorené skupiny.
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V tej dobe navštívil nás adjutant 9 nášho ešte vtedy podplukovníka
Dr. Štefánika p. Štrimpl a vymohol nás od veliteľstva, aby sme mohli navštíviť Dr. Štefánika v Ríme a ho o pomeroch medzi našimi rodákmi informovali. Bolo to 12. 3. 1918, keď som spolu s moravským Slovákom
Františkom Krysom po prvý krát bez stráže opustil zajatecký tábor
a spolu s p. Štrimplom a s p. Fran. Hlavačekom odcestovali z Padule. Cestou sme sa stavili v Casagiove, kde bol tábor dôstojníkov našich a sme ich
na vstup do armády povzbudili.
Bolo to 14. 3. 1918, keď sme dorazili do Ríma a 15.-16. 3. sme boli
hosťami nášho veľkého národovca Dr. Milana R. Štefánika a s ním
o našich veciach pojednali a 19. 3. nastúpili sme cestu späť do Paduly.
Dňa 1. 4. 1918 započali sme formovať siedmy pracovný bataillon,
v ktorom boli naši Slováci dôstojníci i mužstvo zaradené a tvorili prevahu
v 3. a 4. rote.
Z rozkazu gen. Štefánika však opúšťam dňa 6. 4. 1918 Padulu
a cestujem do Ríma, kde som ako komisár pridelený a na starosť mi je
daná celá agenda zajatecká, teda koncentrovania, propaganda, odvody
našich rodákov v Italii. Dňa 8. 4. bol som delegovaný na kongres utlačených národov Rakúsko-Uhorska, na ktorom berú účasť Dr. Štefánik, Dr.
Beneš, Dr. Osuský, Fr. Hlavaček, Dr. Papírnik, Dr. Sychrava, Lavička, Šeba a ja. Po zahájení kongresu poslancom Ruffinim pridelený som bol
s Dr. Osuským do I. komisie pre veci propagačné. Tým započínala moja
činnosť u Národnej Rady Československej v Ríme vo veciach organizačných a propagačných. Ešte behom kongresu dozvedeli sme sa z úst gen.
Štefánika, že je ujednané s italskou vládou povolenie našej národnej armády v Italii a už 11. 4. 1918 uviedol nás, ktorí sme brali účasť na kongrese, ku nášmu generálovi Grazianimu, vyhliadnutého za vrchného veliteľa
čsl. armádneho zboru v Italii. A nemeškali sme, už 12. 4. odchádzame
z Ríma, gen. Graziani, Hlavaček, Dr. Sychrava a ja ako odvodná komisia.
Cez Florenziu do Bologni k vrchnému veliteľovi vojsk gen. Diazovi,
u ktorého sme 13. 4. boli prijatí. Keď nám gen. Diaz blahoželal
k uskutočneniu našich ideálov, sa vyslovil:
„Nám nejde o tých 20 000 bodákov, ktoré idete po boku našich
vojsk postaviť, ale vysoko si ceníme Vašich 20 000 propagátorov za válku
a boj oproti soldateske rakúsko-uhorskej.“
Tým započalo prevádzanie odvodov čsl. légií v Itálii.
9
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Po spoločnej návšteve v Goite vrátil som sa do Mantovy
k veliteľstvu našeho pracovného práporu, odkiaľ som riadil odvody, a to:
15/IV. 1918 odvod I. prápor 3 a 4 kompania
16/IV. 1918 odvod I. prápor 1 a 2 kompania
17/IV. 1918 odvod III. prápor 3 a 4 kompania
18/IV. 1918 odvod III. prápor 1 a 2 kompania
19/IV. 1918 odvod v nemocnici
20/IV. 1918 náhradné odvody v I a III. práporu
27/IV. 1918 odvod VII. prápor 1,2,3,4. komp.
24/VII. 1918 odvod v zajateckom tábore Sulmona
28/VIII. 1918 odvod v zajateckom tábore Avezzano
9/IX. 1918 odvod v zajateckom tábore Sulmona
11/IX. 1918 odvod v zajateckom tábore Avezzano
11/X. 1918 odvod v zajateckom tábore Avezzano
2/XI. 1918 odvod v zajateckom tábore Verona, Forte Procolo.
Odvody sa prevádzali na ten spôsob, že komisia pozostávajúca
z mojej osoby ako delegáta Čsl. národnej rady, zástupcu italskej armády
a vojenského lekára dostavila sa k pracovnému oddielu alebo do zajateckého tábora a v prítomnosti patričných veliteľov týchto oddielov (Italov)
učinil som výzvu na našich rodákov, aby do našej národnej armády dobrovoľne vstúpili, sľub vernosti podpísali a stali sa tak slobodnými občanmi československými, ktorým pripadajú všetkie práva, ale
i povinnosti svobodného občana.
Naše odvody boli skutočne dlho čakajúcou slávnosťou našich dobrovoľníkov, ich nadšením strhli sebou i tých ešte váhajúcich a nerozhodných tak, že v pracovných oddielov kde pri odchode týchto z Padule
bolo priemerom 25-30% dobrovoľníkov, na prvú výzvu docieľovali sme
priemerne 75 až 80% našich rodákov do vojska, ba boli oddiele, kde až
90% sľub zložilo. Menovite boli to i naši slovenskí chlapci u 7. pracovného práporu, kde v jednej centurie zo 100 mužov 98 sľub zložilo.
Ďalšiu prácou nesnadnou bolo prevezenie, ošatenie a vyzbrojenie
legionárov. Tú neoceniteľnú zásluhu si získal náš generál Graziani, ktorý
nevšednou horlivosťou, nocou i dňom osobne zasahoval a sa domáhal potrebného, aby naši do dobrovoľníckeho kádru do Foligna čím skôr prevezení boli. Aby výzbroj okamžite dostali, a tiež sa postaral, aby nám ministerstvo vojny postavilo dobrých a skúsených dôstojníkov i poddôstojníkov na vycvičenie armády. Vďaka jeho húževnatej práci išli veci
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neočakávane hladko, odvedení naši chlapci dostali sa v krátkom čase,
takrečeno za pár dní do Foligna, takže už dňa 23. 5. 1918 jedon náš prápor legionárov bere účasť na slávnostiach odovzdania práporu našej armáde na Piazza Venezia v Ríme a víta princa Waleského pri jeho návšteve
v Ríme.
Za krátky jedon mesiac mali sme pod zbraňou vyše desať tisíc mužov, ktorých počet odvodami v Padule a v našich koncentračných lágroch
v Sulmone a v Avezzane, ako i z iných miest Italie, sa stále rozmnožoval.
Bola to horečná činnosť u nás v Národnej rade a bol to skvelý dôkaz
ukáznenosti a organizačnej schopnosti nás všetkých, že sme v pomeroch
nám cudzích, na mnohých miestach nám i neprajných, vedeli tak mocnú
silu prvotriednych nadšencov a odhodlaných do boja legionárov postaviť.
Vyvolalo nám to sympatie celého obyvateľstva, vojenských kruhov aleatských, lebo táto naša rýchla práca nebola rušená žiadnym vážnejším incidentom.
Naše pluky vzorne zriadené, disciplinované, v niekoľko dňoch na
čele s plukovnými vlastnými hudbami pyšne pochodovali, naši dôstojníci
a vojaci stali sa takmer razom miláčkovia celej Italie a slovo „Czecoslovacco“ stalo sa vzorom pre válečnou námahou skúšaného domáceho obyvateľstva i vojska tak na fronte ako i v zázemí.
Prevedením prvých odvodov však sme nezastali. Tých, čo do vojska
na prvú výzvu nevstúpili, skoncentrovali sme do zajateckého nášho tábora v Sulmone a v Avezzane a mimo toho nachodilo sa ešte mnoho Čechov
a Slovákov roztrúsených po Italie v zajateckom pomeru, týchto dostať
pod dohľad Národnej Rady v Ríme bol úkol, a tak započali sme ďalšie
koncentrovanie zajatcov v Italii.
Veliteľstvá zajateckých lágrov síce mali nariadenie od ministerstva
vojny v Ríme všetkých zajatcov Čechov a Slovákov zaslať do našich táborov, ale zajatci boli matrikulovaní v mnohých prípadoch ako „Ungheresi“
a „Boemi“. Príkaz však znel na koncentrovanie Czechoslovacchi, takže tu
bola možnosť obchádzania príkazu. Tiež po kanceláriách v zajateckých
táboroch boli pridelení poddôstojníci Maďari a Nemci, ktorí našli mnoho
možností našich chlapcov skrývať, poťažme brániť tomu, aby neboli prekladaní.
Museli sme preto podnikať cesty po celej Italie, vyhľadať zajatecké
tábory, nahliadnuť do evidencie zajatcov a museli sme sami si vypísať
tých, ktorých za Čechov a Slovákov považujeme a ich preloženie si vymôcť.
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Tento úkol bol mne zverený Národnou radou a dostal som k tomu
od ministerstva vojny nasledovnú legitimáciu:
Ministero della guerra commissione per i prigionieri di guerra.
Tessera di roconoscimento.
Latore della presente é il Sottoten. Rodolfa Gabriš, Commisario del
Consiglio Nazionale dei paesi Czecoslovacchi, il quale é autorizatto
a visitare tutti i campi di concentramento e distaccamenti lavoratori
prigionieri di guerra per accertare se e quanti prigionieri
czechoslovacchi vi siano tuttora, come pure se alcuni fra essi
risultino inscritti come tedeschi od ungheresi. A tal fine esso potrá
liberamente conferine con i prigionieri ed esaminare i documenti
che li concernono. Si prega usargli ogni possibile facilitazione.
Roma 24/V. 1918
Il tenente generale presidente:
Spingardi v. r.

A od Národnej rady čsl. v Ríme dostal som nasledovnú legitimáciu:
Pres. 49.
Pán podporučík Rudolf Gabriš je ustanovený komisárom Československej národnej rady pre zistenie všetkých zajatých Čechoslovákov
v Italii vo všetkých zajateckých táborov a pracovných oddieloch
v celej Italii (dla dopisu min. vojny N.8520 G. zo 14. mája 1918).
Pán podporučík Rudolf Gabriš bude k disposícii italským
úradom pri prevezeniu Čechoslovákov takto zistených do zajateckého tábora v Sulmone.
V Ríme, dňa 20. mája 1918.
Za Československú Národnú Radu:
podplukovník M. R. Štefánik

S pribratím podporučíka čsl. legií Bedricha Musila vykonal som nasledovné návštevy cieľom zisťovania čsl. zajatcov:
V dňoch 25. 5. - 23. 6. 1918 navštívil som zajatecké lágre Firenze Belvedere, Orbetello, Porto Ercole, Grosetto, Gaborrano, Lucca, Genova,
Taggia, Cuneo, Fossano, Bologna.
Ďalšie cesty som konal sám a to:
dňa 2/VII.1918 tábor v Cassino
dňa 10/VII.1918 som bol vo Fonte d’Amore /Sulmona/
dňa 15 – 17/VIII. 1918 bol som v Pizzighetone, Codogno, Alessandria,
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dňa 18 – 20/VIII. 1918 bol som v zajat. Tábore Novara, Milano, St. Martine, Arcore, Sezione Monte, Chiavari,
dňa 30/IX. – 1/X. 1918 v Calci, Livorno,
dňa 11/X. – 13/X. 1918 Verona – Forte Procolo, Peschiere,
dňa 12/XI. 1918 Ferrara.
Na tieto moje cesty vystavilo na požiadanie našej kancelárie Národnej rady v Ríme ministerstvo vojny „Cestovný poukaz“, na základe ktorého som bezplatne cestoval v prvej triede ktoréhokoľvek vlaku
s dodatkom:
„Autorizatto a viaggiare in abito civile in prima classe nie treni diretti e direttisimi perché equiparato ad ufficiale superiore.“
Tu môžem len pochvalne poukázať na veľkú pomoc, ktorej sa nám
vtedy hlavne od ministerstva vojny dostávalo, takže som opierajúc sa na
túto vždy našiel najväčšej ochoty u patričných veliteľov, s ktorými som
mal dočinenia.
Moja úloha záležala v tom pri návšteve zajatcov, tam, kde som našiel našej veci naklonených, dať sa s nimi do potyku a ich pomocou zostaviť zoznamy našich rodákov. Kde nebolo prívržencov, dal som si predložiť
zajatecké zoznamy a dľa rodného miesta a mena zajatcov vypísal som
tých, ktorých za Čechov a Slovákov som považoval. Po návrate z takejto
cesty vyhotovil som žiadosť, aby v zozname vykázaní boli do nášho koncentračného lágru preložení. Čo sa ihneď i stávalo.
Ďalšia starosť o skoncentrovaných zajatcov, ich poučovanie a propagovanie našej veci medzi nima a konečne i prevedenie odvodov
a transportovanie do nášho vojenského kádru, bolo tiež mojou úlohou,
ktorou ma poveril gen. M. R. Štefánik dňa 30. 6. 1918 na porade v Národnej Rade v Ríme pred jeho odchodom do Ruska.
Mal som v našich táboroch delegovaných dôstojníkov a poddôstojníkov dobrovoľníkov, aby sa o zajatcov starali a ich pre našu vec
získavali. Mimo toho, hneď za italskou frontou boli naši delegáti, ktorí
hneď vyberali našich rodákov a starali sa, aby boli do našich zajateckých
táborov expedovaní. Bola teda táto práca v druhom polroku 1918 dokonale zorganizovaná a čím ďalej sa prehlbovala.
V táboroch samých, konanými prednáškami, stykom a presvedčovaním sme sa usilovali každého rodáka získať do našich radov, čo sa pekne darilo, takže stále pribývalo tých, ktorí doplňovali naše pluky.
Po stránke vojenskej staral sa už iný kolega u Národnej rady, bol to
brat Lípa, ktorý mal vojenský referát.
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V tejto činnosti, keď už naše pluky boli na fronte a hájili úsek pri
Gardskom jazere a sám som sa zdržoval v okolí Verony v zajateckých lágroch, stal sa obrat vo válčení a zrútenie frontu uherského na talianskej
fronte. Ihneď som sa do Ríma navrátil a prípisom zo dňa 31. 10. 1918 nabídnul som sa vtedy nášmu prvému ministrovi zahraničných vecí Dr.
Eduardovi Benešovi, aby ma disponoval na Slovensko. Citujem z môjho
listu:
Predpokladám možnosť, že naše národné vojsko bude povolané
spolupôsobiť – po prerušení nepriateľstva s Rak. Uhorskom –
k udržaniu poriadku v našej svobodnej domovine.
Držím za veľmi dôležité, aby pri vstupu vojska na Slovensko,
pomer tohoto správne upravený bol, čo iste vyžaduje radu
a spoluprácu Slovákov. Znám pomery a veľkú čiastku našich národovcov osobne, od Prešporka až po Ružomberok, a som toho presvedčenia, že bych dobre prispel v prospech našej veci, keď bych reorganisačnej práci na Slovensku, hneď spočiatku sa zúčastniť mohol.
Preto Vás prosím, aby Ste vo vyše označenom prípade
a v uvedenom smeru so mňou láskave disponovali.
Terajšia moja činnosť, pri organisovaniu našeho vojska, by
našla veľmi schopného zástupcu v osobe brata podporučíka Frdt.
Týra, ktorý jako komisár v Sulmone pôsobí a je veľmi dobre zapracovaný.

Následkom môjho listu na Dr. Beneša obdržal som cestou vtedy
menovaného vojenského nášho attaché rotmistra Šebu príkaz, aby som
sa hlásil u štábu našej čsl. armády vo válečnom pásme a bolo mi vydané
pri odchode z Ríma dňa 7. 11. 1918 nasledovné poverenie:
V Ríme, dňa 7. novembra 1918.
Č. 1088/II.
Kancelárie vojenskej missie pri štábu československej armády
v Italii,
Válečná oblasť.
Ve smyslu prípisu č. 33 zo dňa 6. nov. 1918 doručiteľ tohoto listu br.
podporučík Rudolf Gabriš je určený, aby pri štábu československej
armády, jako pridelený k vojenskej missi ministerstva vojny, pracoval na organisacii náboru vo válečnom pásmu, nových dobrovoľníkov pre československé vojsko. Podporučík Gabriš bol dosial pri do-
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savadnom rozdelení agendy komisárom pre záležitosti zajatecké a je
teda s túto prácou dokonale oboznámený.
Z rozkazu ministerstva války
vojenský attaché
Pečiatka Národnej Rady ČSL.
rotmistra Šeba v.r.

Pokračovanie v náborovej činnosti vo válečnom pásme bola teda
moja ďalšia práca. Vtedy totiž zrútením sa fronty bolo stá tisíce rakúskouhorských vojakov zajatých. Týchto bolo treba roztriediť a našich rodákov vylúčiť a zaslať do čsl. zajateckých táborov. K tomuto cieľu dostal som
i poverenie veliteľstva čsl. armádneho zboru.
Vtedy, začiatkom novembra 1918, skoncentrované bolo čsl. vojsko
v okolí mesta Padova, doplňovalo sa delostrelectvom a jazdou, preorganizovali sa pluky, ich stavy sa doplnili. V tejto činnosti bral som svoj podiel
v tom, že navštívujúc okolité zajatecké tábory, vyberal som pre delostrelbu a jazdu odborne vzdelaných dôstojníkov, a tých získal za našu vec a od
nich sľub vernosti prijímal. Ďalej, z radov mužstva vyberal som zajatcov
Čechov a Slovákov a vymáhal som im lepšie ubytovanie a stravo-vanie.
Zariadil som ich oddelenie od ostatných zajatcov a ich spísanie pre transport do našich koncentračných lágrov zajateckých. Z týchto potom sa tvorili v kraji okolo Milána naše domobranecké prápory.
V tejto činnosti sa minul celý mesiac november v roku 1918 a koncom tohoto mesiaca bolo rozhodnuté, že mám medzi prvými sa navrátiť
do vlasti, a to s komisiou zahraničného vojska s cieľom pokračovania
v organizačnej činnosti doma.
Medzi časom prišla delegácia našej armády z Francie, a tak pod vedením plukovníka Husáka odchádzame dňa 3. 12. 1918 z Padovy cez
Trentin, Innsbruck, České Budějovice do Prahy, kde dňa 4. 12. 1918, jako
prví legionári, sme slávnostne vítaní.
Z italských légií za môjho vedenia navrátili sa nasledovní Slováci
legionári:
podporučík Koštial Gustav, rodák zo starej Turej
podporučík Kustra Julius, rodák z Košíc
rotmistr Segeš Vojtek, rodák z Pobiedima
desátnik Višnovský Pavel, rodák z Kostolného
vojin Kvačkaj Ján, rodák zo Zvolenskej župy
vojin Drinka Jozef, rodák z Bratislavskej župy.
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Po slávnostných dňoch nadšeného vítania v Prahe chopili sme sa hneď
práce vybudovať kanceláriu čsl. légií pri ministerstve národnej obrany,
brali sme podiel pri organizovaní domáceho vojska a jeho náboru za účelom okupovania ešte v rukách rakúsko-uhorskej armády sa nachodiacich
čiastok našej vlasti.
V tejto práci mám svoj podiel, čo dosvedčujú nasledovné dokumentá mne vydaných rozkazov:
Ministerstvo národnej obrany 3697 No. Pres.
V Prahe dňa 12/XII. 1918
Pánu poručíkovi hlavného stanu armádneho sboru čs. vojska v Italii
Rudolfovi Gabrišovi.
Pan minister Národnej obrany prikazuje Vám, abyste v jeho zastúpení prijal dňa 12. decembra o 3 hod. odpoledňa v kasárnach bývalého pešieho pluku čís. 73 ve Vršoviciach prísahu čs. mužstva
i dôstojníctva 4. čety, 1. setnini prvého praporu námorných oddielov
Národnej Obrany.
Z rozkazu Hanj v. r.

Dňa 14. 12. 1918 dostal som otevrený rozkaz od vojenského veliteľstva v Prahe na vykonanie cesty zo Znojma, pod čís. 146. s tým, aby som
v mene aleatských armád vyzval mesto Znojmo, aby mesto v pokoji a bez
boja odovzdalo našemu čsl. vojsku. Môj úkol som zdarne previedol, mesto bolo od rak. uh. vojska evakuované a bez závažnejších prekážok našemu vojsku odovzdané.
Až do konca decembra z poverenia ministra Dr. Šrobára bol som
v Lučenci, kde urovnával som nezhody medzi veliteľmi Italmi a našimi
dôstojníkmi. Tiež z rozkazu ministra Dr. Šrobára bol som k dispozícii županovi Samuelovi Zochovi s cieľom príprav pre okupovanie mesta Bratislavy. Z jeho rozkazu cestoval som dňa 30. 12. 1918 ku gen. Piccionimu
do Kroměříža s nasledovným rozkazom:
Pán poručík Gabriš cestuje v súrnej štátnej-vojenskej záležitosti
k vrchnému vojenskému veliteľstvu, žiadam všetky úrady, hlavne
železničné, aby mu dopomohli k tomu, aby sa mohol ku svojmu cieľu čím skorej dostať. Má naložené tých, ktorí by mu prekážku robili,
mne oznámiť.
Samuel Zoch v. r.
Prešporský župan a vládny komissár
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A niesol som vtedy nasledovný prípis:
Od župana prešporského. Č 82/1918
Veliteľstvo československého sboru v Italii
V Kroměříži
Pána poručíka Gabriša som požiadal, aby Vás informoval
o tunajších pomerov, hlavne ale, aby vyslovil nutnosť obsadenia
maďarských krajov pred Prešporkom, hlavne osady: Szenecz, Galánta a Nové Zámky. Z okolia Prešporku ešte vždy odvážajú a potom
nám pre výživu obyvateľstvu neostane ničoho. Obsadenie by sme
boli aj sami s doterajšími silami, ale máme tak málo mužstva, že je
to nemožné. Riadneho vojska na tomto okolí niet, sú to len ozbrojení civili, ktorých keď riadne vojsko odzbrojí, bude na celom okolí
úplný pokoj a nebude hroziť nijaké nebezpečie. Akciu je potrebné
čím skorej zaviesť, bo ešte dnes zadržíme potraviny, pozdejšie ale
nie.
V Modre 30. 12. 1918
Samuel Zoch v. r., župan

Prípis som oddal generálovi Piccionemu dňa toho samého, informoval som ho o pomeroch a bol som vyslaný do Hodonína ku štábu generála čsl. divízie Borianimu, aby som mu pri okupovaní Prešporku bol
po ruke. Čo sa i stalo, a po ubytovaní štábu našej divízie v Bratislave
skončiac moje poverenie navrátil som sa znovu do Prahy, odkiaľ som bol
daný k dispozícii ministerstva pre Slovensko a delegovaný som bol do
Košíc s cieľom informatívnej a propagačnej služby.
V tej dobe tak ministerstvo národnej obrany v Prahe ako i ministerstvo pre Slovensko poverovalo ma rôznymi službami v radách našeho
vojska.
Vpád bolševikov maďarských dostihol ma v Košiciach v službách
vojenských pre ministra Dr. Šrobára. Vtedy, keď už maďarské vojská hlboko vnikali na Slovensko, obdržal som rozkaz na organizovanie dobrovoľníkov útočníkov v Ružomberku, ktorých oddiele pomenované boli
„Jánošíkova útočná družina“. Príkaz znel:
Čs. Praha M. N. O. 1804 212 13/16 8/30 odp.
Na Slovensku sestavte útočné setniny. Z počiatku jednu, zároveň
káder pre ostatné. Názov setniny: Jánošíková útočná družina čís. 1
a t. d. Dôstojníctvo i mužstvo len uvedomelé, morálni Slováci, dobrí
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vojaci, dobrovoľníci. Mužstvo dľa výnosu čj. 18302 dopl. jen vycvičení vojaci, nenarukovaní a službou vojenskou nepovinní, tiež ročníky 1887 – 1877 podľa výnosu čj. 18207 dopl. Vyšlite verbovaciu
komisiu dľa rad Dr Šrobára. Dobrovoľníkov shromaždite
v Ružomberku. Tam sriadte v dohode so zemským veliteľstvom
v Žiline odvodnú komisiu a káder. Stav dľa čl. 2400/org
a 10042/org. Výzbroj a výstroj pro mužstvo i dôstojníka: karabína,
prilbica, nôž, americký stejnokrok, 8 ručných granátov. Organisacia
setniny: 3 čety pešie, 1 četa strojných pušiek, jedna četa technická,
pokiaľ možno so dvoma vrhači mín a granátov a s telefonným výzvedným rojom. Potrebnú a najnutnejšiu technickú výzbroj
a zariadenie vyžiadajte s poukazom na tento výnos od M.N.O., pokiaľ nemá k disposícii Zemské Veliteľstvo v Žiline. Vozy a kone pridelí Z.V. v Žiline. Sostavenie hláste. Po ukončenom pečlivom výcviku v moderných útočných metódach prideľujte setniny divisiam.
Obdrží: Zap. Skup. Gen. Mettelhauser v Bratislave. Na vedomí: Z.V. Žilina, minister Šrobár v Bratislave, vojenská kancelária
presidenta republiky a vrch. veliteľstvo čsl. vojska v Prahe.
Gen. Pellé čís. 19233/org

Ihneď po doručení výroku započali sme agitačne v Liptove
a v Orave zbierať s prideleným mi poručíkom légií Júliusom Kustrom
dobrovoľníkov. Odvod a ich cvičenie urýchlene sa prevádzalo, takže družina dňa 30. 6. 1919 mala 178 mužov. Z tejto práci ma však odvolal nasledovný telegram (rozkaz) ministerstva pre Slovensko dňa 8. 7. 1919.
Odíď ihneď do Prahy k M.N.O., ktoré Ti sverí dôležité poslanie.
V Prahe hlás sa na Pohorelci, zemebranecká kasáreň, osobné oddelenie italských legií. Výnos M.N.O. čj. 73633 N.O. voj. O.S.B., odjazd
mne sdeliť.
Major Varsík v. r.

V Prahe som bol pridelený ku generálnemu inšpektorátu vojska s tým
cieľom, aby som vyšetroval príčiny nepokojov na Slovensko a do Čiech
preložených kádrov slovenských plukov. K tomu cieľu dostal som nasledovný rozkaz:
Generální inspektor československých vojsk
v Prahe dňa 13/VII. 1919, čj. 1749
Rozkaz.
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Legion. kapitánovi Gabriš Rud., pridelenému generálnemu inšpektorátu vojsk československých se nariaďuje, aby vykonával inšpekciu všetkých vojenských čiastok slovenských.
Všetkie veliteľstvá sa žiadajú, aby prácu jeho všemožne usnadňovali
poskytovaním informacií a dopravných prostriedkov.
Za gen. insp. čsl. vojsk
major Kopal v.r.

V službách gen. inšpektorátu čsl. vojska vykonal som návštevy
mnohých oddielov v Čechách i na Slovensku a podával som správy,
v ktorých som poukázal na nedostatky a príčiny nespokojnosti vojakov
a činil som návrhy na ich odstránenie. Zaznamenávam nasledovné moje
správy:
čís. 1. Návšteva 72. peš. pluku v Chebu dňa 16/VII.1919.
čís. 2. Návšteva 5. strk. pluku v Chebu dňa 18/VII.1919.
čís. 3. Návšteva 2. pluku horského delostrelectva v Mar. Lázních z 18/VII.
1919.
čís. 4. Návšteva 5. jazd. strel. pluku v Trešti z 27/VII. 1919.
čís. 5. Návšteva posádky v Novom Meste n/Váhom z 27/VII.1919.
čís. 6. Návšteva 72. peš. pluku v Hlohovci z 28/VII.1919.
čís. 8. Návšteva o ceste inšpekčnej na Slovensku s p. ministrom Klofáčom
zo 7/VIII. 1919.
čís. 9. Zpráva v zál. dôstojníctva u 2. pl. delostrelcov v Mar. Lane zo dňa
7/VIII. 1919.
čís. 10 Návšteva 15. praporu myslivcov v Brandyse nad/L. z 9/VIII.1919.
čís. 11 Návšteva čsl. inšpektorátu čsl. vojska v Plzni.
V druhej polovici augusta roku 1919 som bol znovu v službách vojenského referátu ministerstva pre Slovensko delegovaný do Košíc, skadiaľ som podával majorovi Varsíkovi občasné správy o pomeroch tak
medzi vojskom ako i medzi obyvateľstvom na východnom Slovensku.
Tak menovite urovnával som tiež nepríjemnú príhodu dľa rozkazu
nasledovného:
Minister čs. republiky s plnou mocou na Slovensku č. 463 voj.
Bratislava dňa 17/IX, 1919
Pán Generál Hennocque, veliteľstvo východnej skupiny, Košice
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Ráčte láskave dovoliť legionárskemu majorovi R. Gabrišovi prístup
k 3. poln. práporu 72. peš. pluku, aby prehovoril k mužstvu, povzbudil ho a upozornil ho, aby sa v budúcnosti takého previnenia
varovalo.
Z rozkazu ministra
major Varsík, vl. voj. poradca.

K tomu pripísal gen. Hennocque:
Monsieur le Commandant Gabriš est autorisé á se rendre á Poprad
et environs auprés des éléments de 72. R. I. á leur parler.
le 20/IX. 19.
Le Général Hennocque
Ct. Le groupe Oriental de Slovaquie

V službe uvedenej na východnom Slovensku vytrval som až do dňa môjho
demobilizovania, ktoré sa stalo v hodnosti majora čsl. légií dňom 18. februára 1920. Vtedy som už mal pripravené pole novej činnosti v civilnom
živote, organizovanie a zakladanie slovenského peňažného ústavu „Slovenskej roľníckej banky so sídlom v Košiciach“, ktorá behom roku
1920/1921 rozšírila činnosť po celej župe košickej.
Formulka sľubu, ktorý skladali do rúk Rudolfa Gabriša komisára
Národnej Rady čsl. v Ríme dobrovoľníci v Italii vstupujúci do národného
čsl. vojska:
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SĽUB
...............................................................................
zavazujem sa slávnostne, že slúžiť budem čestne a verne jako
vojak československého národného vojska Československému
národu zastúpenému Československou Národnou Radou
a sľubujem, že čestne a verne budem plniť všetkie povinnosti,
ktoré plynú z tohoto záväzku, menovite, že bezpodmienečne budem poslušný všetkých rozkazov svojich vojenských veliteľov.
Podpis
...........................
Potvrdenie.
Já, nižepodpísaný komisár Československej Národnej Rady, potvrdzujem podpisu vojaka ....................
Dne .................................................

GIURAMENTO
...............................................................................
giuro solenemente di servire in modo onorevole e fedele come
militare dell’Esercito Nazionale Czeco-Slovacco per il popolo
Czeco-Slovacco, rappresentato attualmente dal Consiglio
Nazionale dei Paesi Czeco-Slovacchi. Mi impegno di adempiere
a tutti i doveri che derivano da questo guiramento e in modo
particolare di obbedire a tutti gli ordini dei miei comandanti.
Fírma
.........................
Vidimazione.
Io sottoscritto Commissario del Consiglio Nazionale dei Paesi
Czeco-Slovacci dichiaro autentica la fírma del militare
................................
Addi .................................................
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Moje rozpomienky
Andrej Strýček
Narodil som sa 24. novembra 1896 vo Svrčinovci, ktorý nám mocní páni
urvali pre Poľsko, aj keď sme sa Poliakmi nikdy necítili.
Moja vojenská služba sa začala tým, že som otecka prosil, aby ma
pustil s koňmi ku trénu, čo sa i stalo dňa 8. augusta 1914. Že neplakala
moja nebohá mamička za mňa, keď som bol odobratý za vojaka, nevedela
chudera, že to bolo 4. decembra 1915 v Stojanove v Galícii, keď som bol
už u trénu. Tam od Ravy-Rusky ma poslali dňa 22. mája roku 1916
k pešiemu pluku do Trenčína, odkiaľ som dostal prvú vojenskú dovolenku po 22 mesačnom strádaní na vojne. Plakal som hlasite od radosti, keď
som kráčal dolinou vedľa potôčka za mesačného svetla k domku mojich
rodičov.
Pešiacky výcvik som robil u 71. pešieho pluku v Szaszvaroši, odkiaľ
sme i ustupovali cez sedmohradské horstvo do Seghalmu, keď Rumunsko
vypovedalo vojnu. Odtiaľ sme išli do Kragujevacu a bývali v arzenáloch
a chodili cvičiť na pažiť, kde bolo zastrelených 40 Slovákov, kde sú
i pochovaní.
V tom Kragujevaci som videl i mnoho Srbov, ktorí boli strážení
v tých arzenálnych budovách guľometmi rakúskou soldateskou. Poslali
nás na taliansky front 31. marca 1917 a 17. apríla t. r. som už fáral na Kozí
vrch u Gorice do zákopov.
Tam sa začala moja vojenská životná kalvária, počnúc ofenzívou
dňa 12. mája 1917 a končiac piavskou ofenzívou začatou 15. júna 1918,
kde som bol i zajatý dňa 19. júna 1918 o troch hodinách poobede
u Trevisa.
Zajali nás mnoho v piavskej ofenzíve, i môj guľomet Schwarzlose
7/12 č. 1866 sa niesol čo válečná korisť, ale som sa k nemu nehlásil, lebo
vážil 25 kg a niesť ho, radšej som mu zostal neverný. Zajatcom byť, je ozaj
potupná vec, i keď som bol úprimne rád, že som už v zajatí.
Hnali nás ako stádo, poobede od 5. hodiny, na druhý deň do 4. hodiny rannej. Doprovod robila talianska kavaléria, mali také dlhé ohyby,
na akej podávali Židia špongiu namočenú v octe Kristovi na kríži. Bol to
strašný pochod, už sme nevládali, klesali, ale zľutovania nebolo, výkriky
„avanti, avanti“, „porco madonna“ boli pre nás posila. Za zmenu im slúžila zase „adestra sinistra porco Dio“ (vpravo vľavo sviňa Boh). Pri dvochštyroch štvorstupoch jeden kavalerista na koni. Keď sme došli na miesto,
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tak sme boli zmučení pochodom, pranic sme si nerobili od únavy i z toho,
že búrka s dažďom nás premočila až na holé telo pod holým nebom.
Premoknutí a hladní sme čakali ranné slnko a jedlo, ktoré sme dostali až o desiatej. Mali sme ryžu s mäsom, dosť hustá, a keďže som nemal
ani šálky a bál som sa čakať, aby som potom nedostal, nuž, nastrčil som
spodný okraj blúzy, a tam mi to kuchár vhodil, a keď som ani lyžice nemal, nuž, jedol som ako európsky Číňan prstami. Pozdejšie som si už
i šálku zaobstaral, fakt bol, že som si ju nekúpil.
Vo Ferrare nás bolo údajne 18 000 zajatcov. Bývali sme pod celtami. Raz cez deň sme dostávali jesť, trvalo to dva týždne. O vodu bola veľká núdza.
Dochádzali k nám vtedy i dôstojníci našich legionárov, lebo sme
Slovania prevládali. Nie div. Niekedy sme dostali i noviny „Československá samostatnosť“, vydávané v Paríži národnou radou.
Jednoho rána sme sa pohli, Slováci a Češi, na stanicu. Pred nástupom do vlaku prvý raz som počul spievať českú hymnu „Kde domov můj“.
Spievali sme i „Hej Slováci“, ale nám to moc dobre neišlo, ani prvá, ani
druhá.
Vlak nás viezol do Avezzana, ktoré bolo roku 1915 v januári zničené
do rumov zemetrasením. Tam som videl školu, ktorá mala v oblokoch
drôtovú sieť, aby ľudia nemohli rozbíjať obloky na nej. Ubytovaní sme
boli v zajateckých táboroch. Na jednej strane boli sme my, Slovania, a na
druhej strane cesty Nemci a Maďari.
Vody sme už mali dosť. Domnieval som sa, že keď prídem do zajatia, že pôjdeme na prácu, ale v Taliansku to tak nebolo, aspoň v Avezzane
nie. Čo sme robili v tábore? Čakali sme kedy dostaneme raňajky, obed
a večeru, prechádzali sa po tábore, hrali dámu, ovečku, a po tom všetkom
sme si ľahli a odpočívali.
Za niekoľko dní sme dostávali zase poštu, t. j. noviny zmienené,
„Československú samostatnosť“ a „V boj“. Jednoho dňa sme sa zišli všetci
Slováci a Češi do jednoho baráku a počúvali sme, o čom bola reč. Čechov
tam bolo na 500, nás Slovákov na 300. Češi sa začali prihlasovať do légií,
už ich bolo dosť hodne. Zo Slovákov sa prihlásil Jozef Straka od Trenčína,
ja som bol druhý, dňa 21. augusta 1918.
Že som bol medzi prvými v tamojšom tábore prihlásený, pôsobili na
mňa tieto dôvody:
Roku 1918 na jar som išiel na dovolenku z talianskeho frontu. Bol
som už vyše Žiliny, keď vstúpilo niekoľko maďarských vojakov do vozňa.
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Rozprával som sa s jednou ženičkou, pravda, slovensky, no a milým šogorom sa to nepáčilo, i začal jeden z nich: „Hát ezek miféle fa nyelven beszélnek amúgy te, baszna itt csak magyar fiúknak a helye“ („Títo akým
dreveným jazykom rozprávajú, (vulgarizmus) tu je miesto iba pre maďarských chlapcov.“ Pozn. ed.). Domyslite si, milí čitatelia, ako mi bolo, mne,
K. u. K. unteroffizierovi, ktorý i tie vyznamenania nejaké mal. To bol dôvod na uváženie. Do zákopov roku 1917/18 som si predplácal i Národnie
noviny, do ktorých písaval i náš známy „Študent od Váhu“ 10 a iní.
V jednom úvodníku bola stať, že Tisza Pišta pripravuje zákon o volebnom
práve, dľa ktorého bude mať len ten volebné právo, kto vie čítať, písať
a rozprávať maďarsky. Rozmýšľal som nad tým v mojej 20 ročnej hlave
a definícia bola, že tí naši slovenskí otcovia ho mať nebudú, keď tú maďarčinu nevedia, i pýtal som sa seba, za čo my Slováci bojujeme, keď by
i Maďari vyhrali? To bol tiež dôvod na uvažovanie, a tieto rozhodli, že
som odtrhol z blúzy hviezdičky, Karola erste a posledného z čiapky a zapísal sa do radov slovenských legionárov. Prihlásení sme bývali v osobitnom baráku. Trvalo dobrý týždeň, že sme boli len my dvaja Slováci prihlásení. Čechov už bolo hodne. Došiel potom brat Július Kustra, zadržal
pre Slovákov reč, a tak sa prihlásili do armády, až na malý zlomok, všetci
Slováci. Z toho usudzujem, že našim stačila jedna prednáška o slovenskom národnom živote a pochopili, i keď sa v školách o vlastenectve neučili vôbec, kdežto u Čechov bol opak toho, lebo zo škôl vedeli a mali určité
predpoklady o vlastenectve.
Keď nás už bolo mnoho, pred prísahou každý prihlásený dostal
blanket, na ktorom bol text prísahy, tento podpísal a odovzdal. Dľa odovzdaných a podpísaných blanketov sme sa všetci zriadili do štvorca
a zložili sme dňa 31. augusta 1918 o 7. hodine večer náš prvý sľub rodiacej
sa Republike.
Kto bol zapísaný a blanket neodovzdal, nikto sa potom nehádal, ani
nehľadal, ani sa nepýtal, prečo odstúpil. Každý mal voľno, preto je nespravodlivé tvrdenie, že sme boli nútení vstupovať do légií.
Po zložení sľubu sme robili častejšie vychádzky do okolia a robili
cvičenia. Tiež sme robili pohotovostnú službu pre mesto večer. Veľmi sa
divili moji spoluzajatci od pluku, keď som viedol ozbrojenú stráž a oni išli
pod dozorom z akejsi nahodilej práce. Výcvik so zbraňou sme mávali vo
Foligne a Brescii. V nás, čsl. legionároch, bol elán do života a boja, my
Ide o mladého Karola Sidora, ktorý pod týmto pseudonymom písal svoje prvé novinové články.
10
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povzbudzovali sme na duchu skleslých talianskych vojakov. Keď oni volali na nás „a casa“ (domov) alebo „pače pače“ (pokoj), my odpovedali „e
viva la guerra e viva Italia“11.
Keď pochodoval v Brescii náš prápor so spevom „jdu pluky legie,
jdu, prápor vlá im nad hlavu“, boli sme nadšene zdravení obyvateľstvom.
Signoriny a signori hádzali po nás kvetmi. Nie nadarmo sme mali
v piesni, „keď sme pochodovali – Talianky plakali – päťatridsiatnici navráťte sa späť“. Sú to nezapomenuteľné chvíle, len žiaľ na to myslieť, že
naša zahraničná politika prekazila to, čo sme my, neučení, stvorili. Lebo
to bol čierny nevďak, keď Taliansko nám vyzbrojilo 27 000 armádu legionárov na jej území a my sme používali voči Taliansku sankcie. Čo robiť, taká je namyslenosť. Pred odchodom do vlasti si nás obzrel nebohý
pán prezident T. G. Masaryk na Via di Padova a 8. decembra 1918 sám
Victor Emanuel, kráľ taliansky, v Padove, pred ktorým som stál asi na
dva kroky. Odchod do vlasti nášho 35. pluku 8. roty guľometnej sa konal
25. decembra 1918. Do Trenčína sme došli 31. decembra 1918. Odbehol
som zo stanice do mesta a idúc okolo hotela Tatra počul som zdnuka spev
„zahučaly hory, zahučali lesy...“, tam mi vypadla slza na ušliapaný, sňahový chodník, že sme slobodní.
Do Žiliny sme došli 1. januára 1919, kde som dostal i dvojdennú dovolenku. Po 20. januári sme odišli na Těšínsko, brániť ho proti Poliakom.
Tam u Skočova sme strávili niekoľko nocí v zime v boji. Pomrzli mi päty,
cítil som to päť rokov.
Po urovnaní s Poľskom sme odišli na maďarské hranice. Boje
s červeným Maďarskom sa začali v máji 1919. Keď sme ustupovali
z Miškovca, obyvateľstvo na pochodujúce útvary hádzalo z oblokov kamenie a lialo vodu. Táto provokácia nás natoľko urazila, že kopec
u Šajavského sv. Petra sme útokom vzali i keď tam bolo niekoľko guľometných hniezd a napriek tomu, že naše delostrelectvo pálilo do našich
radov a nemali sme ani červenú rachetlu, aby sme zastavili túto našu
paľbu. Škriabal som sa na telegrafný stĺp, abych zamával s bielym plátnom, aby prestali strieľať. Tam na vlásku visel môj život, ako sme postupovali v útoku na kopec, maďarský guľomet začal ratatata. Kopec sme
zaujali a poobede sme stáli pred Miškovcom. Nebyť generála Piccioneho,
ktorý náš postup kvôli maďarským grófkam zastavil, neviem, čo by bolo
s Miškovcom.
11

Nech žije vojna, nech žije Itália. Pozn. ed.
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Ďalšie boje boli u Plešivca, tam sme mali väčšie straty, a u Štítnika,
tam padol i môj kamarát Jozef Mravec z Čadce. Bojovať s Maďarmi bolo
špatne, nemali sme obsadené celé priestory. Bolo nás legionárov málo,
a tieto neobsadené kraje civilné obyvateľstvo prezrádzalo červeným, takže nás títo, i civili prepadávali zozadu, ako v Buzici, Ide a inde u Košíc.
Frontu sme maskovali tým spôsobom, že jeden deň sme držali úsek napravo a cez noc sme pochodovali na úsek ľavý.
Po ukončení operácií na maďarských hraniciach, konečne sme boli
poslaní do posádky do zeme moravskej. Spolunažívanie s Čechmi, hovorím len za svoju osobu, nebolo ideálne. Českým vojakom poslúchať Slováka – poddôstojníka, snáď bol kameň úrazu. Nehanbili sa svojmu čatárovi povedať „jseš pitomej jak necky“, alebo inému Slovákovi „blboune
sprostej“. Stalo sa, že si musel sťažovať Slovák i u rotného, práporného
veliteľstva. Toto, ovšem, ich i potrestalo a náš človek dostal i uznanie.
Pri demobilizácii starší bratia išli domov a my, mladší, vraj slúžiť
aktívnu službu. Čo robiť, a tak sme slúžili ďalej. Dľa rozvrhu moja vojenská služba vyzerala takto:
Od 8. augusta 1914 do 16. novembra 1916 Franc Jozefovi I. Od
17. novembra 1916 do 19. júna 1918 Karolovi I. a poslednému. Od 31. augusta 1918 do 25. decembra 1918 Victorovi Emanuelovi, talianskemu kráľovi. Zároveň i od 31. augusta 1918 do 18. mája 1921 Republike ČeskoSlovenskej.
Úhrnom 6 rokov, 9 mesiacov, 10 dní som pil čiernu kávu vojenskú.
Dnes som 42 ročný, otec štyroch malých detí, toho času roľník na
odpočinku, lebo ma Maďari vyhnali z môjho hospodárstva v obsadenom
území, z obce Košúty. Bol som tam jediným slovenským členom obecného zastupiteľstva, členom obecnej finančnej komisie, sedem rokov obecným pokladníkom, päť rokov predsedom 305. zboru slovenskej ligy. Keď
som odchádzal, ľúto mi bolo tých našich pomaďarčených Slovákov, už
sme mali dve slovenské triedy vedľa štyroch maďarských. Ľúto mi bude
do smrti, že 16 rokov som žil medzi Maďarmi a nie medzi svojimi, kde
naše deti boli ustrkované. Raz môjmu šesťročnému chlapcovi maďarskí
žiaci hodili skalu do hlavy, že ho zamdletého Maďarky prebudili
k vedomiu na ulici. Ale čo robiť, keď človek má ideu, nuž je idealistom.
Pre združenie slovenských legionárov v deň sv. Andreja apoštola
roku 1938, napísal čatár Talianskych légií, Andrej Strýček, t. č. Zavar.
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Prosba
Ján Moskál
Slávne Združenie slovenských legionárov.
Ja, níže podpísaný Ján Moskál Rypák, legionár, prosím slávne
Združenie čo najúpenlivejšie o nejakú podporu, lebo je so mnou veľká
kríza. Trpím na nedostatok potravných článkov, tiež aj obuv a odev nemám si za čo kúpiť. Úplne päť rokov som sa uchádzal o prácu, ale žiaľ
Bohu sa mi nedostalo. Nežiadal som kancelársku prácu, ale som žiadal
kamenie a piesok rozhŕňať na ceste. Tiež som písal na Ministerstvo národnej obrany, aj pánu prezidentovi osloboditeľovi, ale všetko márne.
Dneska už mám 46 rokov, už nedostanem štátnu prácu, často chorľaviem, k lekárovi ísť nemôžem, lebo lekár požaduje peniaze a ja ich nemám. Žiadal som na obecnom dome žebracký pas, ale mi ho nechceli vystaviť, že neslobodno po susedných obciach chodiť, ale keby vypukla válka, to by som mal dovolené susednú republiku hore kopytami prevrátiť.
Do ľudových škôl som nechodil vôbec, v Amerike a v légiách som sa naučil trochu písať a čítať.
Slávne Združenie, láskave zdelujem, že mile rád by som mená
a bydliská spolubratov, s ktorými som slúžil v légii, oznámil, ale bydliská
neznám, to som si nezapamätal, po druhé zdelujem, že mám dovolené
nosiť dve medaile, revolučnú a víťaznú, ale nemám žiadnu. Roku 1920
som cestoval z Piešťan za potravnými článkami. Keď bola u nás na Kysuciach veľká bieda a nedostatok potravín, zaspal som vo vlaku a ukradli mi
obe medaile, spolu aj 280 Kč, a tak som ostal čistý a bol som prinútený
pešky šlapať domov. Bratia drahí Slováci, nezapomeňte na mňa, značím
sa s bratským a srdečným pozdravom.
Ján Moskál Rypák.
Dané v Oščadnici dňa 2. júla 1936.
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Som žebrák...
Jan Pavlik
Na žiadosť som dotazník vyplnil, ale si nežiadam byť v žiadnej knihe
spomenutý, a preto ani podobenku neposielam. Nechcem, aby o mne po
smrti niekto vedel. Keď nevie niekto o mne zaživa.
Ja vediem zúfalý život. Ja si nemôžem tieto maličké príspevky zaplatiť. Som bosý a chleba hladný s mojou famíliou, lebo mám službu 100
Kčs mesačne. To mi nestačí na chlieb. Mám chalúpku a štátnu daň som
neni v stave zaplatiť, sa obávam, že prídem aj o ňu. Som rád, keď mi niekto podaruje obnosený kabát alebo galoty.
Ale čo je najhoršie, som žebrák, lebo nemôžem na nohy. Bol som
v kúpeľoch, v Piešťanoch, 21 dní. Trochu sa mi zlepšilo, ale je to veľmi
mizerné.
Ja nemôžem zabudnúť krivdu na mne spáchanú. Ja pri návrate
s prvým transportom do Spojených štátov amerických som bol uznaný za
invalidu 45 %. Ja som chcel ostať v Amerike, ale som nemohol ťažkú prácu konať. Som si umienil ísť do Oslobodenej vlasti. Práve som bol na ceste, keď mi č. s. konzulár, Milan Getting, poslal 526 $, slovom petsto dvacet šest dolárov. Tie mi nemohli byť doručené. Bolo mi zdelené od konzula, že tak majú zakázané posielať, ale že to budem dostávať tu. Dostal som
predvolanie k prehliadke. Bol som uznaný za zdravého a nedostal som
ani halier. A ja som skutočný žebrák, mám 54 rokov, ale som horšie ako
80 ročný starec. Nejdem sa ďalej rozpisovať, bárs mám toho veľmi moc
za sebou.
Brat Jozef ..., predseda miestnej Organizácie v Trnave, ten zná dobre moje položenie.
Značím sa s Bratským pozdravom Nazdar.
Jan Pavlik, Horné Orešany.
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Rozpomienky z boja
Ján Hujo
Bolo mi 24 rokov, keď som opustil všetko a išiel do vojny. Nastúpil som
71. pešiemu pluku. Po výcviku vo Viedni, pridelený som bol k 7. pochodpráporu, ktorý tiahol do Karpát. Bolo to vo februári 1915. Rusi koncom
marca zaútočili proti nám a zajali asi 36 000 rakúsko-uhorského vojska.
Bol som medzi nimi i ja. Porozdeľovaní sme boli po častiach na roboty.
Mnohí tam našli i svoj hrob. Dobrý osud však pomohol nám, lebo v 1917,
keď sa stal prevrat v Rusku, bol nám umožnený vstup do čsl. légií.
V krátkej dobe odchádzal nás jeden transport, 250 mužov, do Bobrujska,
kde nám dali výzbroj a bol z nás utvorený záložný prápor. Po dvojtýždňovom výcviku sme odchádzali na bojište. V tej dobe zišiel som sa s naším
popredným mužom, spisovateľom J. Tajovským, ktorý vyhľadajúc
v prápore asi 60 Slovákov, predniesol nám niekoľko slov utvrdzujúcich
naše slovenské poslanie, a takto povzbudení, odchádzali sme spolu
s inými bojovými jednotkami ku Zborovu, kde hrdinne vyviedol z bojov
naše tri pluky, 1. 2. a 3., brat Gajda.
Po boji u Zborova bol som preložený k 2. pešiemu pluku, 5. rote,
kde bolo mnoho ruských Čechov, ktorí pôsobili veľmi zhubne-rozkladne
i na tých najlepších, lebo nechceli sa plne podriadiť predpisom v našich
légiách. Tieto tri pluky zaujali pri ústupe od Zborova na Ukrajinu okolie
Poloneje. Tam ku nám prišiel i prof. T. G. Masaryk. Tam nás doplnili, lebo mnoho Slovákov a Čechov pribulo, a tak doplnené légie pohli sa
k východu a boli všetci presvedčení, že idú na francúzske bojište. Tiež
i zradcovia sa našli, ktorí odbehli k boľševikom, ako Muna, Knoflíček,
Vrabec a iní.
Pri pohybe našich légií na východ vtiahol náš pluk č. 2 do Kyjeva.
Tam nás vítalo obyvateľstvo a kričalo na slávu čsl. národu a čsl. republike.
Netrvalo však dlho a už sme mali za sebou nemecké roty. My sme sa
zaistili v predmostí Slobvetka. Obsadili sme dva mosty cez Dneper. Večer
boli postavené stráže na významných miestach a ostatní oddali sa odpočinku. Vtedy bol som práve ja veliteľom čety, ktorej stanovišťom bol prvý
most. Strážnym som nikdy nedôveroval, a preto som radšej sám bedlive
strážil. Tak aj vtedy bol som hore celú noc. V prvých ranných hodinách
prišiel na most jeden sedliacky voz. Vozka už zďaleka kričal: „Bratia Čechoslováci, spasajte sa, Germanci idut.“ „Nech len prídu, však my im
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ukážeme, my ich čakáme.“ Za svitu poslali niekoľko hajdamanských povozov Nemci cez mosty Dnepru. Ihneď naši spoznali zámery. Spustili guľomety salvu. Nastal krátky, ale prudký boj. Mali sme počtom malé straty, ale citeľné. Ich bola presila čo do počtu, predsa bolo víťazstvo naše.
Bolo počuť za chvíľu zvuky nemeckých poľníc, hlásiacich prímerie. Na to
sa zišli parlamentári oboch strán. Nemci žiadali, aby sme vydali zbrane,
a len vtedy nám môžu povoliť cestu voľnú na východ. Naši im odpovedali:
„Kto chce od nás zbrane, nech si príde pre ne.“ Keďže pre zbrane neprišli,
pohli sme sa k Bachmaču. Tam tiež zle pochodili Nemci s čsl. 2. divíziou.
Tam naši pobitých Nemcov naložili na ploché vozne a napísali na tabule:
„Čerstvé mäso z Ruska do Nemecka.“ Odviezli tak naložených niekde
k líniám Nemcov. Potom sme postupovali do Prieluk, kde som sa zišiel
s dr. Markovičom. Cítil som sa vždy šťastný, keď som sa zišiel kde-tu
s nejakým vynikajúcim mužom. Po dlhej dobe dostali sme sa cez Ural do
Čeľjabinska a Samary, kde nám boli odobrané zbrane. Medzi boľševikmi
bol Vrabec, ktorý chcel, aby sme zbrane odovzdali. Tak odzbrojení sme
spoznali, že cesta bez zbrane bude tým zdĺhavejšia. V Poletajove sme čakali na vlak viac ako tri týždne. Za ten čas sme sa živili po dvoroch vzdialených kozáckych dedín. Medzi tým sme dostali veľkého súpera. Boli to
zase veľké gardy boľševické. Chceli sme využiť každej príležitosti, aby
sme ich pokorili. Zadali k tomu sami príčinu, keď jeden z gardy, rod.
Maďar, snáď nepozornosťou zhodil jednomu z našich kachle z „teplušky“
na hlavu a skrvavil ho. Keď sme zistili, ktorý to bol, ihneď sme ho odpravili. Prirodzene, že sme čakali na odvetu, ktorej sme nechceli nechať vyrásť príležitosť. Tak v najbližšej noci sme urobili obchvat na kasárne
a baráky, v ktorých boli boľševici ubytovaní, a tak sa nám podarilo bez
výstrelu zajať jeden ich pluk, a takto rozohnení odvážili sme sa i na ostatné v kasárňach. S veľkou opatrnosťou sme sa zbavili všade najprv strážnych, a potom nič netušiacich sme prepadli. Vyzískali sme nad mieru.
Boľševické gardy, počtom 24 plukov, boli našimi zajatcami, zbrane
a munícia, po čom sme najviac túžili, hlavnou korisťou. Takto zásobení
zbraňami a strelivom, zásobili sme aj kozákov, ktorí denne prichádzali
a s najväčšími prosbami žiadali o zbrane a strelivo. Potom nám konali za
to mnohokrát neoceniteľné služby.
Tiež sme poslali hodne zbraní na východ 3. divízii a sami sme sa
vrátili naspäť k pomoci 1. divízii. Postupovali sme smerom na Čeľjabinsk
a Zlatoust. V Zlatouste mala boj naša 1. rota proti siedmim plukom bolševíkov. Tam som odzbrojil ukrytého ruského bolševíka – komisára, kto83

rému som odobral revolver, ktorý som odovzdal do Turč. sv. Martina do
múzea.
Po jednom týždni boľševici ustúpili do stanice Čižma, kde bol opäť
zvedený krutý boj dvojdňový, po ktorom sme ich zahnali až do Ufy. Boľševici tam sústredili proti našim vysileným rotám dvanásť plukov, a tak
zviedli s nami zas krutý boj, v ktorom som bol ranený do ľavej ruky. Bol
som odvezený do Čeľjabinska na šesť týždňov do nemocnice. Po uzdravení nastúpil som k 2. pešiemu pluku do Samary. Za môjho pobytu
v nemocnici spojila sa 2. divízia s 1. divíziou, a tak posilení postupovali
sme na Kazaň, kde 1. divízia v boji s Nemcami zobrala naložené už zlato
k odvezeniu do Nemecka, ktorého bolo 80 vagónov (zaťažením). Časti 2.
divízie postupovali k tomuto boji po rieke Volge na lodi „Alexander“, do
boja sme však nezasiahli.
Na to jednu našu odlúčenú rotu stihlo nebezpečie od rozprášených,
ale za to počtom silných bolševíkov. Boli sme nútený ustúpiť k rieke Volge
a zachrániť sa útekom na druhú stranu. Zhabali sme niekoľko porúchaných rybárskych člnov bez vesiel, ktoré sme si nahradili pažbami pušiek,
a tak sme sa s ťažkosťou plavili na druhú stranu, stále ostreľovaní od nepriateľského delostrelectva. Druhého dňa došli sme do Samary, kde sme
tri dni odpočívali a kozáci s prvou časťou 1. divízie boli vyslaní proti našim prenasledovateľom. Po odpočinku nastalo odvážanie ukoristeného
zlata.
Urobili sme špalier po uliciach a zlato takto strážené bolo odvážané,
jak sedliakmi, tak vojskom a bolo opäť naložené a odvezené Kolčákovi do
Charbínu. Tento úlovok podaril sa 1. divízii v r. 1918 v máji alebo v júni.
Za odmenu dostala 1. divízia (čsl. légie) vraj štyri vagóny zo zlata, ale čo
sa s nimi stalo, to neviem.
Zo Samary tiahla 2. divízia na východ, 1. divízia zdržiavala boľševikov. Zúčastnil som sa všetkých bojov na ceste od Tarnopolu až po Zlatoust v Urale. Z Uralu sa stiahla 2. divízia späť do Samary a cestou sme mali
menšie potýčky s bolševíkmi až do Irkutska, kde nám došla zvesť o vzniku
Č.S.R. Tam nás navštívila prvá čsl. delegácia z amerických Slovákov
a Čechov. Boli to dva Slováci a dva Česi. Slováci menovali sa, ako sa pamätám: Žiak Marušiak a Kriváň, na Čechov sa nepamätám. Vtedy nám
spomenutí dva Slováci, hlavne Žiak Marušiak pri prednáške, ktorú poriadal výhradne pre Slovákov, pripomenul budúce nebezpečie vo vlasti, pred
ktorým nás však darmo varovali, lebo nás skutočne stihlo rozdrobenie
politickými stranami, čím slovenský ľud je veľmi zoslabený. V Irkutsku,
84

kde sme stáli asi dva mesiace, na návrh priateľov vstúpil som k ľahkému
poľnému delostreleckému pluku 1./2. bat. Po šesti týždňoch nás navštívil
tam aj náš milovaný generál M. R. Štefánik. Letel za svojím národom aj
do tých najvzdialenejších končín sveta jako zranený orol. Prišiel, aby uvidel rodných bratov – legionárov, ale všetci sme nemali príležitosti pohliadnuť do jeho očú, láskou k slovenskému ľudu žiarivých, a preto sme
ho hľadeli mnohí sami v Irkutsku vyhľadať. Chceli sme zmierniť svoju
slovenskú bolesť aspoň pohľadom na svojho bohatiera, ktorý nás toľko
miloval. Našli sme svoju túžbu v irkutskej nemocnici, kde utrácal
v bolestiach za svoj národ, svoj život.
Menovite bol so mnou: Straňan zo Žiliny a Stach z Humenného.
Sotva sme vstúpili do jeho miestnosti, obrátil sa k nám kývajúc rukou, so
slzami v očiach nám hovoril: „Viem, bratia, viem, čo ste prišli, čo vás bolí,
ale...“ Nedohovoril a plačúc obrátil sa na chvíľu od nás. Potom si žiadal
od nás fotografie a adresy. Hovoril, že sám nám ich podpíše a zašle našim
rodičom do vlasti. Nestalo sa tak však, neviem z akej príčiny, ale bola by
to bývala pre mňa tá najdrahšia pamiatka po príchode do vlasti a teraz
musím len s podobnou bolesťou, jako toho času, spomínať na našu nádej,
ktorá pre svoju lásku k rodnému kraju padla, stroskotala a nepohliadla
nám viac do vďačných očú. Dávno sa iní už radovali z toho, čo našou
a jeho krvou bolo dobíjané a jemu toho osud, ktorým snáď vládli tí, ktorých tiež miloval, dopriať nechcel.
Hovorí latinské príslovie: „Sero venientibus ossa.“ „Pozde prichádzajúcim kosti.“
Keď sme mu odovzdali žiadané fotografie, upozornil nás jeho tajomník na jeho chorobný stav, a tak skormúteného, skormútení nad ním,
sme ho opustili. Po uplynutí dvoch mesiacov sme sa pohli na východ
a zdolajúc ešte niekoľko menších potýčiek, ocitli sme sa vo Vladivostoku,
kde sme zase zostali štyri mesiace, za ktorú dobu sme chodili na cvičenia
a vychádzky, ako vojsko v mieri. Po štyroch mesiacoch dali sme posledný
pozdrav bratskému Rusku, v ktorom sme toľko očakávaných posledných
chvíľ žili, mnohí bratia tam však aj zostali navždy, vykrvácajúc svoju krv
láskou k vlasti presiaklú. Z posledných potýčiek cestou k Vladivostoku
zostala mi aj šavla, ktorú som odovzdal nášmu múzeu v Turč. sv. Martine.
Bolo to asi 27. februára 1920, keď s nami, čo s osemnástym transportom, odrazila od ruských brehov loď „Scheridan“, bývalá nemecká loď
„Vaterland“ a unášala nás od prístavu k prístavu do oslobodenej vlasti.
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Z prístavov si zvlášť pamätám Nagasaki, Singapur, Colombo, Odessu,
Terst. V celom transporte nás bolo, aj so 150 civilnými osobami, 2500.
V prístavoch sme sa skoro všade mohli dohovoriť len rusky. Cesta
z Vladivostoku do Terstu trvala nám 52 dní a nocí. Z Terstu sme odišli
vlakom cez Rakúsko do Českých Budejovíc, kde nás vítala česká hudba.
Tam sme dostali tie povestné české „knedlíky, vepřovou a zelí“. 27. apríla
1920 sme sa ocitli už v našom hlavnom meste Prahe.
Tam boli zase veľké ovácie pripravované k nášmu príchodu. Ubytovali nás v Černošínskych kasárňach na Pohorelci. 7. mája sme boli prepustení na trojmesačnú dovolenú a po troch mesiacoch na trvalú dovolenú. Potom som 20. mája nastúpil službu u čs. štátnych dráh v mojej domovskej stanici. Teraz som pridelený na Novú Žilinu.
Tento svoj životopis napísal som pri príležitosti odovzdania „Rozpomienok z vojny“ Združeniu slovenských legionárov v Bratislave Ján
Hujo, žel. výhybkár, Predmier.
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Ján Straško
Združeniu slovenských legionárov,
ústrednému sekretariátu v Bratislave
Vyplnený dotazník Vám vraciam a k nemu pripojujem 15 kusov fotografií
zo svetovej vojny.
Mimo toho 12 listov poskladaného papieru, na ktorých som načrtol
v krátkosti môj životopis a miernejšie zážitky zo svetovej vojny, na vylíčenie hrúzy vcelky nemám ani času, a tým menej nálady, môžem Vám však
poslúžiť mojím denníkom, alebo snáď, dá-li mi Pán zdravie a predĺži mi
ešte života, budem mať času a hlavne lepšiu náladu opísať aspoň niektoré
momenty z vojny, nemám však spisovateľskú schopnosť a špatne štylizované udalosti nehodia sa do tisku. Preto prosím, aby ste preskúmali, zdali si z toho, čo Vám zasielam, niečo vyberiete. Nehodí-li sa to, škoda práce.
S bratským pozdravom Nazdar! Ján Straško.

Stručný životopis ruského legionára Jána Strašku,
desiatnika v zálohe
Ján Straško, prímením Greguska, syn roľníckej váženej rodiny, narodený
dňa 21. 1. 1889 v Málinci, okres Lučenec.
Veľká obec Málinec, ktorá číta vyše 10 000 obyvateľov, bola založená v 17. storočí ako nová osada v úpätí troch starobylých hradov, vyčnievajúcich na vysokých horách, ktoré nesú názov Belohrad, Diehrad
a Smolnohrad. Po týchto hradoch zostali len nepatrné pamiatky, zbytky
zdiva, šance a studne sté metrovej hlbokosti.
Našu obec založili „Sirotci“, štvanci vyhnaní z Čiech v dobe perzekúcie.
Stojí ešte pôvodný pomník susednej obci Ozdíne, kostol, ktorý postavili husiti, naši predkovia, nie len ako dom služby Božej, ale ako baštu
pred útokom nepriateľským. Ďalšie dva pomníky v našom okolí sú kostoly v Českom Brezove a v Trevičkách, tieto však už boli opravené a stratili
svoj pôvodný ráz.
Naša obec leží v hlbokej doline, vklinená horská obec slovenská
v Novohradu, medzi Gemerskú a Zvolenskú, hraničí z Gemera chotár
Rimavsko Kokavský a zo Zvolenskej chotár Detviansky s vyčnievajúcou
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známou Poľanou. V našom chotári je najvyšším vrchom „Bykovo“ so
známym morským okom. Za Bikovom leží hora Čierťaž, kde vyviera
a začína rieka Ipeľ u obce Lôm, malý Ipeľ vyviera silným prúdom pod Bikovom v osade Mláky.
Obec Málinec zachovala si svoj ráz a svoje kroje až do svetovej vojny 1914. Kroj málinských mužov bol ojedinelý, pozostávajúci z bielej
krátkej halenice (haleny) z bieleho jemného súkna a bieleho kožúška
(kamizole-vesty), ozdobeného kvetmi z červeného karmínu, v lete široké
gate podobné širokej skladanej sukni, dolu ozdobené širokými strapcami,
košele so širokými, voľne otvorenými rukávmi, a široké opasky, ako nám
predstavuje kroj Jánošíka z filmu, ktorý bol na pamiatku natočený. Tieto
kroje zanikli svetovou vojnou a obyvateľstvo sa modernizuje a stráca svoj
ráz.
V tomto prostredí vyrástol hrdina a mnoho iných zdatných junákov,
ktorí boli ochotní i životy svoje obetovať za svoju vlasť, ktorú z hĺbky duše
milovali.
Čo ma viedlo k tomu, že som bol ochotný i život svoj obetovať za
vlasť? „Ideál!“ Vymaniť sa z jarma maďarizácie, lebo do našich čisto slovenských krajov bola zavedená maďarčina a v školách len a len maďarské
vyučovanie zavedené bolo.
Prišiel osudný rok 1914.
Boli sme hnaní ako ovce k zabitiu na jatky do svetovej vojny. Šli
sme pokorne, ako ovce k zabitiu, ale prozreteľnosť Božia ukázala nám
cestu, telepaticky boli sme v duchu spojení, ktorí sme milovali svoju vlasť
a svoj národ. Snažili sme sa všemožne, aby sme unikli zúrivej smrti v boji
za cudzie záujmy a hľadali sme príležitosť dostať sa do zajatia do bratskej
zeme ruskej.
Ako nevojak bol som na štvrtom odvode dňa 27. 11. 1914 odvedený
a 16. 1. 1915 som narukoval do Lučenca k 25. pešiemu pluku (infanterie).
Dňa 21. 3. 1915 bol som vypravený s oným maršbatalionom na frontu do
Karpátov, kde som strávil prvé hrozné dni hrúzy svetovej vojny, hlučného
rachotu strelných rán. ... Tu som okúsil poprve v živote hrúzu sveta, rachot diel a kulometov, kruté mrazy, hlad, a všelijaké úzkosti. Konečne po
krátkej dobe dňa 1. apríla 1915 prišli Rusi a vzali nás húfne, skoro bez boja, aspoň v našom rajóne, do zajatia, celkom 14 000 mužov.
Vyhladovaní a zimou skrehlí boli sme hnaní celý deň a celú noc bez
odpočinku a bez jedla, lebo hladoví vojaci na fronte nám všetko pobrali,
ač 2. 4. 1915 dostalo sa nám posilnenie, trochu supy a kože na obed. Tak88

to sme boli hnaní celých trinásť dní prez Halič až na ruské hranice do
Rodzivilova. Každý deň sme dostali len jeden ráz najesť ako prasatá.
Hlad, bieda, milióny vší a únavná cesta nás, vyčerpaných, ešte viac zmorili. Konečne v 13. deň v Rodzivilove nahnali nás do vagónov ako ovce po
60 mužov, kde nás vši ako v mraveništi obsypali. Za dva dni dorazili sme
do Kyjeva, kde nás rozdelili na dva tábory, Slovanov zvlášť, a odviezli nás
do Simbirska do tábora, Nemcov a Maďarov šupovali na Sibír.
Dňa 23. 4. 1915 došli sme do Simbirska, kde nás ubytovali
v delostreleckých maštaloch, celkom 6 000 mužov. Latríny na dvore boli
už tak preplnené, že až vytekali po dvore, bol tam smrad neznesiteľný,
rozmohol sa týfus. Preto sme sa hlásili 50 Slováci a Češi na poľné práce
a odišli sme 14 ..., kde sme dreli ako hovädá, kde nás kŕmili žitným ... kožou mastenou konopným olejom. Bolo nám ťažko privykať na smradľavý
konopný olej, ale hlad naučí jesť všecko. Plat sme mali „kráľovský“, 3
rubľe mesačne.
8. októbra 1915 odviezli nás do zajateckého tábora v B..., kde sme
pobudli do 5. decembra.
5. decembra odišli sme 160-ti do súkennej továrne u Izmajlovky u
... , kde sme dostali plat 7 rubľov mesačne a mali sme svoju kuchyňu, čo
nám imponovalo. O mesiac prišla druhá skupina a bolo nás tam celkom
300 zajatcov. Tu sme prežívali ruskú revolúciu a dostalo sa nám i svetla,
dostali sme do rúk časopis „Čechoslovák“, z ktorého sme sa dozvedeli, že
v Rusku sa tvoria dobrovoľné družiny Čechov a Slovákov, ktorí bojujú po
boku bratov Rusov proti ... Rakúsku. Dňa 6. mája 1916 prišiel medzi nás
emisár, ktorému sme sa mnohí prihlásili do organizácie, ale len 6-ti bratia Česi mali odvahu odísť s ním dobrovoľne do Československej družiny.
Pozdejšie sme čítaním časopisu vyburcovali svoje city a prihlasovali sa do
družiny, ale nebolo možno sa tam dostať, lebo nás ako zajatcovAustriakov považovali za nepriateľov. Keď som sa dovolával, abych bol
prijatý do vojska, brat Janček, ktorý bol organizátorom v Petrohrade,
vždy mi odpísal, že abych len organizoval v tábore, že tým konám lepšiu
prácu, než so zbraňou v ruke na fronte. Uposlúchol som jeho návodu,
propagoval som našu ideu, túhu po samostatnosti medzi bratmi v tábore,
inzeroval som v časopise. Hľadal som krajanov roztrúsených po veľkej
Rusi, dopisoval si s nimi a mnohých priviedol do légie, až prišiel pravý
čas.
Po bitve u Zborova, kde sa naši bratia osvedčili a vydobyli si sebe
i nám dôveru a slávu, bolo nám umožnené dostať sa do légie, keď bolo
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povolené sformovať 2. divíziu. Dňa 4. 8. 1917 prišiel br. emisár Peterka
(práporčík) a odviedol nás, dvoch Slovákov a 15 Čechov. Boli sme
s veľkou slávou vyprovadení s hudbou ruským obyvateľstvom, ale naši
Rakušáci zúrili a chrlili zlorečenstvá, takže prišlo i ku krviprelievaniu.
Prišli sme na Ukrajinu, kde sme my Slováci boli dňa 20. 8. 1917 zavedení do 7. Tatranského pluku v Berezanoch a bratia Češi ... do 8. pluku
v Barišovke.
Tu som prežil najkrajšie dni svojho života. Bývali sme v zemliankách, všetci v jednej mysli, v jednom duchu oduševnelí za našu samostatnosť. Konečne nadišla doba, že sme boli uznaní ako samostatná armáda
čsl. légií v Rusku, ale ponevač v Rusku bola úplná demoralizácia vojska,
nemohli sme sa oprieť proti spoločnému nepriateľovi Rakúsko-Uhorsku
a Nemecku. Keďže Rusovia odhadzovali zbrane, opúšťali frontu, revoltovali vo vnútrozemí a nepriateľ bez prekážky tlačil sa do Ruska, boli sme
nútení ustupovať a vybrali sme sa na ďaleký východ, aby sme sa dostali
do Francie a po boku spojeneckých armád bojovali za uskutočnenie našich ideálov a vydobyli sebe a iným národom neodvislú samostatnosť.
Tam sme prehlásili a podpísali, že neustaneme v boji proti Rakúsko-Uhorsku, dokiaľ Rakúsko-Uhorsko nerozdelíme a na jeho troskách
nezbudujeme nové národné štáty.
Ponevač sme boli pevní v svojom presvedčení, Rakúsko padlo
a vznikli nové štáty, t. j. naša čsl. republika, Poľsko, ktoré bolo dávno zaniklo, Maďarsko, ktoré bolo v rámci Rakúska, nové malé Rakúsko, Juhoslovania a Rumuni dostali časť územia obývaného svojím národom, a tak
bolo učinené aspoň čiastočné zadosťučinenie.
Tento hrdinský odkaz vštepujeme dnešnej a budúcim generáciám,
aby slobodu a samostatnosť, odvahou, krvou vykúpenú si hájili a uhájili,
lebo len ten je hoden slobody, koho dovedie i život svoj obetovať za svoju
slobodu. Pán náš Ježiš Kristus je nám zárným príkladom, že nie zlatom
ani striebrom, ale krvou sa sloboda kupuje. Kto neni ochotný priniesť
obeť krve, neni slobody hoden.

Sibírska anabáza
Pri ústupe z Ukrajiny, nielen, že sme mali nepriateľa za chrbtom, ukáznenú armádu rakúsko-uhorskú a nemeckú, ktorá nám bila do zadku,
zvlášť u Bachmača viedli sme s nimi kruté boje, ale mali sme silného nepriateľa pred sebou, okolo seba zo všetkých strán – Krasnoarmejcov (ru90

dú armádu – bolševíkov). Boli to hlavne naši ľudia, Češi, Slováci, Maďari
a Nemci, ktorí si veľmi zúrive počínali voči nám, že sme rušiteľmi ruskej
revolúcie, najatí kapitalizmom proti proletariátu.
Títo priekopníci „marxizmu“ boli vo vleku vízie veľkonemeckej, ako
aj celý ruský národ vymenený náhle z krutej poroby otroctva, zúrili proti
nám, že odchádzame z Ruska do Francie, aby sme kapitalizmu Francie
slúžili ako žoldnieri, proti nim, proletárom, a odnášame ruské zbrane do
cudziny. Začali naši vedúci vyjednávať s nimi, že im zbrane ponecháme,
keď nám zaručia voľný odchod do Vladivostoku, čo nám aj zaručili. My
sme neradi dali svoje zbrane, ale museli sme, súc prinútení naším veliteľstvom.
Keď sme sa takto dobrovoľne odzbrojili, odovzdali sme im zbrane,
v Penze čiastočne a v Samare opäť zbytok zbraní sme museli odovzdať.
Jako náhle sme im zbrane odovzdali, nastalo zdržovanie a všemožne snažili sa nás úplne odzbrojiť a zavrieť do zajateckých táborov
a konečne poslať do starej vlasti, aby z nás Rakúsko utvorilo novú zálohu
spustošenej armády.
Keď sa im tento plán nezdaril, roztrúsili nás po celej Sibírskej magistrále na ďaleké vzdialenosti, aby takto odlúčených mohli nás napadnúť
a zmocniť sa nás, i to sa im nezdarilo. Bárs sme boli roztrúsení bez akejkoľvek spojky, boli sme jednomyseľní.
Ako na povel, na celej dlhej Sibírskej magistrále zahájili sme útok
beze zbraní na ozbrojenú rudú armádu koncom mája 1918. Zmocnili sme
sa zbraní a viedli boj celé leto až do konca septembra 1918, než sme sa
spojili s východnou skupinou, a tak zaujali celú Sibírsku magistrálu.
Bol som u 10. roty 7. Tatranského pluku pod velením kapitána Kadleca (dnešného generála), keď sme zahájili útok v ... Tejto kontrarevolúcie som sa zúčastňoval až do 11. septembra 1918, kedy som bol poslaný
ako inštruktor do slovenského výchovného tábora v Irkutsku.
Válečné hrúzy v tomto čase nechcem opisovať, ktoré sme prežili, je
mnoho kníh napísaných o nich ... a boje v Zabajkalí pod velením dnešného degradovaného generála Gajdu sú nevylíčiteľné, neni papieru ani času
na ich vylíčenie, tým menej trpezlivosti u ctených čitateľov k prečítaniu
a uvereniu týchto fantastických a preci skutočných hrúz besnenia svetovej vojny.
Jestli by snáď moje zápisky mohol niektorý z bratov spracovať
v knihu, mile rád Vám ich zašlem, avšak bych požadoval, aby mi môj
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denník bol vrátený, sám nemám času, abych to spracoval a spísal, a tiež
nemám spisovateľskú žilu.

Cesta okolo sveta
Len stručne chcem naznačiť cestu okolo sveta (môžem však tiež poslúžiť
obsiahlym denníkom).
Po rozpustení slovenského výchovného tábora bol som zadelený
ako desiatnik do strážnej roty min. nár. obr. na stanici Irkutskaja,
s ktorou slimačím tempom po celý rok dostal som sa až do Vladivostoku,
kde som sa žiadal späť k svojmu pluku, 7. Tatranskému. S týmto som od
22. 5. 1920 do 6. 6. 1920 vykonal cestu okolo sveta prez Tichý oceán do
Kanady. Vo Vancouveri sme sa vylodili a šli naprieč cez Kanadu do Quebecu, kde sme strávili 32 dní pod celtami, odtiaľ do Halifaxu, kde sme sa
opäť nalodili. 17. 7. 1920 opustili sme Ameriku, z Halifaxu do Cuxhavenu
cesta trvala 7 a pol dňa. 24. 7. 1920 stanul som opäť po šiestich rokoch na
pôde Európy, kde nás čakalo nemilé prekvapenie. Nemci zúrili, a nás ako
takých, ktorí sme im zadali poslednú ranu, začali osočovať a nechceli pustiť prez jejich územie so zbraňou v ruke. Museli sme zbrane zložiť
a konečne sme sa dostali s veľkou námahou a sebazaprením prez prekážky do vytúženej a našou krvou vykúpenej vlasti.
Podvečer 29. 7. 1920 v 8. hodine večer prvý ráz sme vstúpili na pôdu našej drahej vlasti, kde sme boli srdečne vítaní, ako aj po všetkých
staniciach, kde sme zastali cestou do Nitry. Jedine Bratislava nejavila záujem o nás, ač sme tam stáli dlhšie. Nikto nás nevítal a neuznal za slušné
prejaviť aspoň trochu vďaky za obete, ktoré sme priniesli na oltár vlasti,
národa a štátu.
3. 8. 1920 došli sme do Nitry, kde je 7. Tatranský pluk posádkou,
odkiaľ po uvítaní druhého a tretieho dňa boli sme rozpustení na trojmesačnú dovolenú, aby sme po dlhej dobe odlúčenosti od svojich milých po
dobu 6 rokov, konečne šli potešiť svojich milých, ktorých sme boli museli
nie svojvoľne na tak dlhú dobu opustiť.
Bolo však veľké moje prekvapenie, keď som nenašiel už svoju milovanú manželku medzi živými. Nemohla ma dočkať, odobrala sa tam, odkiaľ neni návratu, na večnosť, do ríše večnej slobody a radosti. Vzala so
sebou i svojho a môjho synčeka a zanechala mi dve osirelé dietky, staršieho synka a najmladšie dievča, ktoré sa narodilo už keď jej otec bol
dávno v ruskom zajatí.
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Moje vlastné dietky ma tedy nepoznali a žena bola mŕtva, nemal ma
kto vrele privítať. Nemal som preto plnej radosti zo svojho, tak túžobného
návratu do oslobodenej vlasti. Moje roztúžené srdce bolo ranené hneď
v deň príchodu a rana krváca až do dnešného dňa. Moja milovaná manželka naveky odišla i so synáčkom práve v deň „slobody“, dňa 28. 10.
1918, keď sa každý roduverný Slovák radoval z dlho túžobne očakávanej
slobody a bol hrdý na svojich milých, ktorí svojím hrdinným sebaobetovaním túto slobodu vydobyli. Moja milovaná manželka nemohla sa radovať, skolila ju zákerná nemoc, „španielska chrípka“, ktorá nemilosrdne
riadila na Slovensku.
Táto duševná rana zničila ma viac než všecky rany utŕžené vo svetovej vojne po dobu šiestich dlhých krutých rokov, k tomu ešte táto rana
čím ďalej, tým viac sa rozkladá a červ v nej hlodá, lebo boj o život je krutejší, než boj za slobodu so zbraňou v ruke.
Dnes som bezbranný proti konzervatizmu, ktorý nielen, že naše hrdinstvo neuznáva, ale sme my, legionári, soľou v očiach Rakušákov, ktorých je ešte aj dnes mnoho na vedúcich miestach a neprajú nám vôbec
života, ktorí len tých za dobrých legionárov uznávajú, ktorí na bojištiach
svoje kosti zložili, lebo tí im už nezavadzajú. Ale my, ktorí sme zostali živí, sme im na prekážku, závidia nám i to bezvýznamné započítanie legionárskych rokov do postupu a penzie, závidia nám tie výhody, ačkolvek
každý nelegionár je v mnohom lepšie na tom než ja. Bol vždy a je aj dnes
odporcom našej samostatnosti a je obľúbenejším a viac spoľahlivejším
než my, hrdinovia, ktorí sme obetovali všecko na oltár vlasti, svoje životy,
svoje zdravie, svoje rodiny vydali napospas prenasledovateľom.
Odmenu mám kráľovskú, som štátnym zamestnancom, mám závideniahodné postavenie. Plat mám 8 100 Kč ročne, po zrážkach poberám
mesačný plat 594 Kč, 10 hal. Z toho mám vyživiť rodinu, mám dve nezaopatrené deti, syna 25 ročného a dcéru 20 ročnú, som úplne nemajetný,
deti bez zamestnania, pre syna legionára neni zamestnanie, musí byť odkázaný na plat svojho otca, ktorý vyžiera štát a nechá si platiť za to, že bol
legionárom.
Môžeme plným právom povedať, že zrovna tak, ako umelca za živa
nechajú hladom zhynúť a len po smrti mu slávu pejú, tak aj nás, hrdinov,
len po smrti oslavovať budú, ovšem i to len snáď ďalšie generácie. Dnešná generácia naše zásluhy nikdy neuzná, ani tedy, keď by už žiadon
z legionárov nebol medzi živými, lebo by sa hanbili meniť svoje názory,
ale budúce generácie, ktoré budú študovať históriu svojich praotcov, bu93

dú vedieť oceniť naše hrdinské činy, a v duchu našom budú vychovávať
dietky svoje.
Od dnešnej zvrhlej generácie nemáme čo očakávať ani žiadať, ale
zachovať pamiatku historických činov pre generácie budúce. To je naším
údelom – trpieť a zvíťaziť.
V Kežmarku dňa 20. 7. 1936, Ján Straško, ruský legionár, desiatnik,
t. č. súdny zriadenec.
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Spomienky
Izidor Hamšík
Za Rakúsko-Uhorska moji rodičia sa zdržovali viacej ako 50 rokov v srdci
Maďarska, v Rákoš-Kerestúre, Pešťanská župa. Vychodil som maďarské
školy, nám deťom od mala nášho vštepovali moji rodičia pri každej príležitosti, aby sme nezabúdali, že sme v prvom rade roduverne Slováci a nie
Maďari. Aktívnu službu som mal konať v Budapešti u 32. pluku. V ten čas
sme boli príslušní už na Rákoš-Kerestúr. Bol som vyreklamovaný
v r. 1906, lebo moja mamička bola vdova. Boli sme štyri deti nezaopatrené. Ja som bol najstarší, majetku nebolo, keď môj drahý otecko zomrel
2. 10. 1905. Bol som živiteľom celej rodiny. Mne bolo 21 rokov. Sestry
mali od 5 do 12 rokov. Z týchto dôvodov som bol vyreklamovaný.
Po vypuknutí války som bol povolaný, a tiež som nastúpil vojenskú
službu v roku 1915. U Gorlici som bol ranený a po vyliečení som sa hlásil
3. pluku do Kroměříža, odkiaľ pochádzal môj starý otec. Od októbra 1915
až do r. 1916 sme bojovali na talianskej fronte. Monarchii som narobil
zvlášť v r. 1916 veľké škody. Stáli sme v Štýrsku vo Vajdbruku, a tam som
bol už tak presákli panslavizmom, mal som príležitosť a prístup do skladišťov. Predal som na 300 pušiek a rôznu muníciu a pozdejšie som začal
vo veľkom, takže moje šťastie bolo v tom, že sme boli preložení na ruskú
frontu. Tu som prešiel do Ruska na 3. deň 6. 10. 1916 i s 11 luďma. Na
mená tých, čo som previedol, si pamätám. Hynek Hrček, čo tiež vstúpil
do Légií a teraz je v Hodoníne u 2. jazdeckého pluku ako plukovník. Peter
Antonín, železničár v Břeclave, Hurtálek a Burda, všetci slúžili u 3. pluku
so mnou. Na ceste k Rusom na nás prišiel jeden obrlajtnant, ako sme boli
skrytí v jednom nemeckom úkopu. Mali sme s ním výstup, lebo cítil, čo
zamýšľame. Čo sme mali robiť, naspäť ísť sme nemohli, najmä ja som vedel, že ma guľka neminie, tak čo som mal robiť, milého poručíka sme
dobre zadustírovali a nechali ležať v tom samom úkope, aby nás nejaký
čas nemohol prezradiť. V ten čas od strachu sa od nás odpútali dvaja, Ján
Daniel a Handrlík Lojzo zo Záhoria. Daniel, ako som sa pozdejšie dozvedel, zohnal si voľakde po ceste mašinkvér, a s tým prišiel naspäť k pluku
a vymyslel si z toho celý román. Za to bol menovaný na feldvebla. Handrlík bol zelenáč, mal 18 rokov a veľmi bol bojazlivý. Pána jednoročáka
Hrčku som v Rusku na pochode befédroval na kadet-esperanta,
s vedomím, že mu v Rakúsku bolo krivdené. Ako veľký pansláv bol pre95

nasledovaný, a tak prišiel do Ruska bez šarži. Ja som sa nad ním zmiloval
a som odčinil, čo sa Rakúsko nad ním previnilo.
V Rusku v mestečku ... sme sa roztrúsili. Ja, že som mal peniaze, sa
mi podarilo dostať pasport ako beženec, to mi zaopatril ruský žid. Tu som
sa dozvedel od nových príchodziacich zajatcov, že bol na mňa vydaný zatykač od rakúskej armády. Všetko prišlo najavo, ale vďaka Bohu, ja som
bol už v suchu. A tak, ako ruský občan, som odcestoval do Voronežu. Tu
som sa zoznámil s Čechmi, ruskými poddanými, a tí mi poradili, aby som
si otvoril krajčírsku dielňu v Pavlovsku. A tak som odcestoval do Pavlovska u Donu. A tam som si otvoril krajčírsky závod. Mal som šiestich krajčírov a jedného kuchára, zajatcov, za ktorých som mesačne platil 3 ruble
za jednotlivca pánu vojenskému veliteľovi. Obchod mi išiel veľmi dobre,
zdejší bratislavskí Nemci mi to môžu potvrdiť, lebo boli tam v zajatí. Bol
tam majiteľ pivovaru, Čech, uňho robili zajatci-Češi, a tí odoberali legionárske noviny z Kyjeva. Chodieval som k nim často na besedu a tu som
čítal o hrdinstvách našich bratov vo vojsku. Hanbil som sa, že ako Slovák
žijem v prepychu a druhí krvácajú za naše slovanské záujmy. Tajne sme
sa dohodli, so mnou ôsmi, a písali sme prosbu do Kyjeva, aby sme boli
prijatí do Légií. Na čo v marci 1917 prišiel k nám emisár, práporčík, Moravan, on nás prijal a chcel ísť ďalej formirovať. A že na spiatočnej ceste
nás vezme sebou ako väčší transport. My sme s tým nesúhlasili. Žiadali
sme ho, aby nám vychodil maršrutu, a na vlastné trovy že sa vydáme do
Kyjeva. Ja som sa zvlášť zaviazal, že budem za všetkých všetko hradiť. Po
veľkých obtiažach nám mohol zadovážiť priepustku. Lebo tamojší veliteľ,
plukovník, bol Polák a veľký rakúsofil.
Než sme mohli nastúpiť cestu, prihodila sa mi vec nepríjemná. Keď
sa dozvedeli v zajateckom tábore, že ideme do Légií, mňa prepadli a ich
kuchár František Včelík z Moravy ohrožoval ma mäsárským nožom. Keby
neboli v susedstve žijúci dobrovoľníci rumunští, čo čakali tiež na vybavenie dokladov a odcestovali do rumunských Légií. Tí mi po tuhom boji zachránili život. Napochytre zohnali akési drúky a s týma sa prebili až ku
mne a z rúk zajatcov ma vysvobodili. Nato prišli ruskí vojaci a vzburu potlačili. Ale bolo vidieť na nich, že zajatcom by radšej držali ako nám. Náš
emisár mal tuhú potýčku, kým pre nás vymohol odjazd. Ja som bol voľný.
Lenže som sám nechcel odísť. Nechcel som opustiť nových bratov.
Po ceste sme žili kráľovsky. Ja som mal peniaze nadostač. A tak
sme prišli do Dárnice. Stadiaľ sme boli pridelení do Borispolu k 5. pluku.
Ako mašinkveráka bývalého ma pridelili k Maximovi (guľomet, pozn. ed.)
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k 8. pluku, kde bol náš veliteľ štábny kapitán Buben. Pozdejšie bol k nám
pridelený ako veliteľ Lev Prchala, terajší generál, v ten čas v Sulimovsku
u Barišovky. Ja som mal dobrú vojnu, lebo keď som vstúpil do Légií, mal
som na 130 000 rubľov. A tak, keď som videl, že je ozaj veľká núdza, vzal
som sebou zopár bratov, každý s pytlom, a išli sme na bazár. Kúpili sme
k jedlu čo sa dalo, samozrejme za moje peniaze. A tak som zachránil často
bratov od umretia hladom. Stadiaľ som bol odkomandovaný k ochrannej
rote štábu 2. divízie do ... Štáb 2. divízie v januári v 1918 roku evakuoval
na dálný Vostok, a tak s ťažkými prekážkami sme sa dostali do Vladivostoku. Tu sme sa dozvedeli, že sme od druhých odrezaní, a tak nám nezbývalo nič iného, než nás, malá hŕstka, aby sme sa prebili naspäť k našim
bratom, ktorí uviazli u Čeljabinsku. Po tuhých bojoch konečne 1918 roku
sme sa dostali po druhý raz do Jekaterinburgu. Pamätám sa pred Jekaterinburgom, že sme boli obkľúčení od hordy bolševickej vo veľkej presile,
tak, že už sme nedúfali v naše víťazstvo. Keby nebolo napadlo nášho brata
poručíka Kohúta prejsť v noci medzi bolševikov. Odtrhol si ... z čiapky
a začal komandovať im. Strieľali jedon do druhého. Strhla sa veľká panika, a my, keď sme sa dozvedeli o čo ide, začali sme tuhý boj proti nim, čo
sme napokon zvíťazili.
Pri týchto bojoch sme sa presvedčili, že niektorí z našich bratov
prešli k bolševikom. A takí nám najviac škodili. Pamätám sa na jedného
takého menom Kučera, ktorý tiež prešiel k bolševikom, a mal celé notýsky, poznamenané mená a čiastočne mená i adresy, ktorými nám vyhrožoval, aby sme sa neodvážili prísť do Rakúsko-Uhorska, lebo že nás povesia na prvý strom u cesty. A takíto páni mali tú smelosť a prišli do našej
oslobodenej vlasti prví, drív ako my, a za to, že hubili zahraničné naše rady, sú odmenení skvele. Pán Kučera v našej republike (1928) bol tajomníkom jednej politickej strany a má pri Nitre zbytkový statok. Čo sa odvolávam na brata veľkostatkára Sedlářa, bývalého vrchného komisára pozemkového úradu v Nitre. Teraz žijúci v Hornej Malante pri Nitre.
Milí bratia, buďte tak láskaví a dajte mi na vedomie, či môžete použiť moje spomienky k niečomu. Že by som pozdejšie pokračoval. Znamenám sa s bratským pozdravom, Izidor Hamšík, Hlboká 16, Bratislava.
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Moja najbolestnejšia spomienka z Légií
Jozef Mokrý
Vážený brat predseda!
Zasielam svoje rozpomienky na zvláštnej prílohe, aj štatistický dotazník, ktorý som vyplnil. Ak som túto vec už oneskoril a nebolo by to
vhodné pre vedecké spracovanie slovenskej účasti v zahraničnom odboji,
žiadam späť.
S bratským pozdravom, Mokrý.
Bolo to ku koncu svetovej vojny r. 1918-1919, keď začali umĺkať
skazonosné delá rozširujúce smrť a prestali množiť biedu ľudstva. Spomínam na posledné zúfalé boje starej rakúsko-uhorskej monarchie. Jej
armáda už v poslednom ťažení na tirolsko-italskej hranici zakopala navždy starú ... cisársku; padol dvojhlavý orol, lebo tak bolo dejinám predurčené, a tak zákon večný predpisuje; že musí padnúť, čo nie je na základoch spravodlivosti postavené. Nastal rozklad kedysi veľkej a hrdej armády. Nasledovalo italské zajatie, ktoré pre našich ľudí, nemajúcich záujmový vzťah k tomu, aby rakúske vojská zvíťazili, bolo akýmsi vykúpením z toho mechanického zabíjania ľudí. Tu dostala sa i tým menej národne uvedomelým akási obroda do srdca. Áno, okrem toho biedneho
každodenného menážu, dostala sa nám cennejšia strava duševná.
Mali sme medzi sebou ľudí z našej krvi, ktorí obetave budili povedomie spolupatričnosti, lásky k svojeti a lásky k svojmu národu. Oni prinášali veľké obete, aby nás zjednotili, a tak utvorili čsl. armádu, ktorá vydobyla práva a slobodu šlapaným a utýraným otrokom.
Tu, ver, v takom ovzduší plnom národného nadšenia, začali sa prebúdzať a národne cítiť i tí, ktorí z nevedomosti slúžili cisárovi a slepo poslúchali reči a rozkazy nadutých oligarchov.
Tu, v zajateckom tábore vo Verone, precitol každý z ohavného sna
byrokracie, vysmial sa nanútenej prísahe vernosti, ktorá bola vlastne svätokrádežou na jeho citoch. Jako veľká vlna zaplavila blahodarná idea
v slobodný štát a samostatnosť srdcia všetkých. A tu, Slovák a Čech, svorne odhodlaní v zápale krajšieho zajtrajšku, stavali sme sa bok po boku, až
vzrástla tu, ďaleko od našej drahej vlasti, mohutná odhodlaná garda pre
vybudovanie slobodnej a šťastnej domoviny. Každé slovo našich vodcov
o národe, rodine, vlasti zapaľovalo naše srdcia ohňom odhodlania položiť
na oltár vlasti životy svoje.
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Keď prišiel medzi nás náš drahý generál Štefánik, akoby hviezda
vyšla, ktorá nás má po veľkej púti doviesť k cieľu, ktorá nám má v tom
neznámom svete a tmách ukazovať cestu k svojim drahým a k rodnej
hrudi. Veď tu každý mal tie najkrajšie nádeje o budúcnosti, v duchu tvoril
si raj vykúpenia po toľkých útrapách a bedačení. Každý túžil z celého srdca vyviaznuť z toho pekla neresti a večného brodenia v krvi tej nenávidenej vojny vedenej pre cudzie záujmy. Tak krásne sme si predstavovali budúce spolužitie s bratmi Čechmi a nepredvídali sme, že takým smerom
pôjdu budúce cesty vysneného a nami zbožneného štátu Čechov
a Slovákov. Nikto na niečo podobného nepomyslel, len vo svojom nadšení veril v spravodlivé a krásne nažívanie. V tom zmysle nám to bolo hovorené, keď nás navštevovali dôstojníci z francúzskych a italských Légií.
Všetkých sme mali radi a plne dôverovali, ale keď sa ukázal medzi nami
náš drahý vodca a generál Štefánik, jakoby zažiarilo nové slnko na naše
utrápené a ustarané hlavy. A tu mi prichodí práve dotknúť sa tej najbolestnejšej stránky mojich spomienok, bárs by som nikdy túto spomienku
nebol musel prežiť, a so mnou iní, a celý náš národ.
Opakujúc, pri jeho príchode, tá viera v krajší deň, už pri pohľade na
nášho veľkého brata a vodcu, budovateľa a tvorcu našich plánov, sa v nás
zocelila a prekypovala ohňom rodolásky pri každom jeho slove. V srdci
mojom, ba v srdci každého z nás, 52 000 dobrovoľníkov, ktorí sme tam
boli, zostala, i keď najsmutnejšia, nevymazatelná spomienka na deň 4.
mája 1919. Zas bol medzi nami náš večný generál a líčil nám postup svetových udalostí, keď už to hlavné dielo bolo dokončené a jeho námaha
mala byť korunovaná, len ešte posledné poriadky porobiť treba a nám
cestu do slobodnej vlasti otvoriť.
Hovoril k nám z celej duše svojej, akoby vedel, že to je posledný
rozhovor s nami. Líčil nám budúce krajšie dni vlastného štátneho života.
Oznámil nám pozdrav z domova, že je telegramom pozvaný, aby prišiel
a poklonil sa slobodnej svojej vlasti a svojou nadľudskou námahou –
zmorenému telu doprial trochu oddychu v náručí vrele milovanej matky.
Pri tom dojemnom lúčení, keď každý by mu bol zvlášť naložil tisíce
pozdravov pre rodný kraj svoj, vyslovil on otázku, v ktorej bola bolesť
s túžbou zmiešaná.
Jako mám cestovať, milí bratia, vlakom a či letieť? Ticho zavládlo
na jeho otázku a nik nevedel lepšie jako by bolo, a preto mlčal. On sám
rozhodol slovami: „Pôjdem lietadlom, i keď ma od toho odrádzajú, keď
ma Boh dvakrát zachránil od nešťastia, odporúčam sa na jeho pomoc
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a dúfam, že ma neopustí.“ S tým sa rozlúčil s nami, aby sme sa stretli
doma spolu šťastní na hrude otcov našich. Nedočkal sa však toho. Len
zvysoka dopriané mu bolo zhliadnuť zem slovenskú, zem jeho snov
a celoživotnej práce. Prišiel sa pokloniť pred jej majestátom a poláskať
naposledy studenými perami rodnú svoju hrudu. Národ nesmie nikdy
zabudnúť tohto velikého syna, ktorý predčasne musel zanechať svoje veliké dielo na národa roli dedičnej.
S pozdravom Nastráž12, Mokrý, 11. 9. 1939.

Išlo o pozdrav používaný počas tzv. slovenského štátu v rokoch 1939-1945, list Jozefa Mokrého bol napísaný v tomto období.
12
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Poznámky z légií
Jozef Urgas
Jozef Urgas, ruský legionár, 57 ročný, podávam Združeniu slovenských
legionárov v Bratislave, Mickiewiczova 18, ku štatistickému dotazníku
moje poznámky od roku 1914 do roku 20. 6. 1920. Zároveň prikladám
jednu moju fotografiu. Písané dňa 10. januára 1937.
Dňa 1. augusta 1914 bola všeobecná mobilizácia v maďarskom štáte
vyhlásená proti Srbsku. Do určitého ročníku, aby sa každý prihlásil ku
svojmu vojenskému telesu, ktorý kde patril. Môj ročník bol najstarší prezenčnej služby vojenskej, a to rok 1902, a preto som patril hneď do prvého náboru mobilizačného, do vojny svetovej, mal som 34 rokov, bol som
ženatý a mal som štyri dietky, rodinu som musel doma zanechať a do
vojny ísť pre dobro národa iného.
2. augusta 1914 hlásil som sa v Nitre v 14. honvédskom pluku u 10.
roty. Rotný náš veliteľ bol menom Nagy Pál, kapitán, človek – charakterná osoba. O svojich bojovníkov sa dobre staral, a preto ho mužstvo rado
malo, ale dlho nebol s nami, lebo v auguste mesiaci padol v boji pri Janove. Potom sme dostali za veliteľa 10. roty honvédskeho pluku nitrianskeho menom Jána Šemnického, rodáka z okresu Nitra. Tento bol mladý
človek, asi 22 ročný, jako podporučík, tento s mužstvom vôbec nevedel
zachádzať, nestaral sa o stravu mužstva a ani nám nedovolil ništ kúpiť,
keď prišiel vhodný čas tomu. Keď takto mužstvo jemu bolo zverené, t. j.
10. rota, na smrť hladné, a keď volaterý konzervu zjedol, dal mu 25 palíc
na holie záda.
Jako sa pozdejšie ukázalo, maďarská armáda sa ani inak zadržať
nedala, lebo dôstojníctvo bolo nafúkané voči svojim zvereným jemu vojakom, trebárs boli spolubojovníci jednej armády.
Dňa 25. októbra 1914 pri Lubline z našej 10. roty nás ostalo v rote
7 mužov z 266. Rozumie sa, že jako mužstvo padalo, tak roty boli doplňované. Tu je reč o tom, že z Nitry, čo sme išli spolu 266, ostalo nás len
7 mužov.
25. októbra 1914, bolo to v nedeľu večer, asi okolo 8. hodiny, bol
nám daný rozkaz, že zo zákopov nesmieme ísť ven, a že ich opustiť nesmieme za žiadnych okolností, či už nás nepriateľ (t. j. Rusi) zastrelí, raní, alebo do zajatia zoberie, že nepriateľa za každých okolností musíme
zadržať. Lebo v boji dňa 24. októbra 1914 sme utrpeli veľkú porážku na
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celej fronte, a preto, aby aspoň naše treny, t. j. vozatajstvo, mohlo sa zachrániť od zajatia ruského, lebo naši Maďari boli hnaní od Rusov až do
Karpát späť. Preto sme my boli vydaní napospas takému osudu, buď nás
zastrelia Rusi, alebo rania, alebo do zajatia vezmú všetkých.
Boj na život a smrť sa odohrával asi o 8. hodine večer 25. 10. 1914
pri obci Babiná a Opatová pri Novej Alexandrii pri rieke Visle v Rusku.
Celá ruská fronta sa dala po pochodu proti nám na bodáky v pochode so
streľbou. My, keď sme videli, že proti nám sa blíži fronta, terá do nás
strieľa, začal zmatok na našej strane a celá fronta naša, pozostávajúca asi
z jedného pluku, začala zákopy opúšťať, trebárs to nebolo prípustné. Za
vyššie spomenutých okolností rozkaz sa nedodržal, a preto dôstojníctvo
maďarské začalo strieľať svoje mužstvo s tým rozkazom, že zákopy sa nesmú opustiť, aby každý išiel do zákopu späť. V ten čas bola veľká tma,
sotva že pred seba vojak mohol vidieť na desať krokov. Z pravej strany
našej fronty bol zapálený drevený ruský mlyn, tak sme dostali trocha
svetla, aby sme mohli ísť do zákopov späť, čo sme pred minútou boli
opustili. Za takýchto okolností, že maďarskí dôstojníci svoje vojsko strieľali, rozumie sa, že im daný rozkaz sme splnili, preto som sa zobral aj ja
do predošlých opustených zákopov.
Ruské vojsko bolo pred nami asi dvadsať krokov, takže sotva som
vošiel do zákopu, ešte s jedným mne neznámym človekom odo mňa na
pravej strane vzdialeným asi na desať krokov, Rusi už boli v ten čas pred
nami asi na pätnásť krokov. Títo postupovali na nás na bodáky. V tom
okamihu vzdialený človek mne napravo zo zákopu vystrelil dvakrát
z pušky na Rusov. V tom zaznelo viacej rán z pušiek ruského vojska na
strieľajúceho mne napravo človeka. Tento sa zaraz zrútil na zem a volal
na mňa o pomoc po maďarsky. V takomto zmätku, možno sekundovom,
som mu ništ pomoci nemohol, lebo už som hľadel istej smrti do očú. Lebo v tomto okamihu som iného východiska nemal, vzal som z vrecka kapesník do ruky pravej na znamenie podania sa.
V tom som sa ocitol medzi bodákmi šiestich ruských vojakov
s výčitkou „pačomu si ty strieľal, job tvoju mať.“ Túto výčitku som hneď
rozumel a povedal som, že ja som nestrieľal.
Keď som stál medzi bodákma a vyslovil som, že ja som nestrieľal,
pravda, po slovensky, v tom odzadu, ruským vojakom, čo ma držali medzi
bodákmi, ozval sa hlas „što ty takoj“, na to som povedal, že som Slovák.
Nato zavolal ten istý hlas a patrilo to ruským vojakom, čo ma držali medzi bodákmi: „Bratia, brasajte ružie, vot to slavian, je to náš brat.“
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V tomto okamihu som sám bol vypustený z pomedzi bodákov a pristúpil
ku mne dôstojník ruský, tento mňa od istej smrti zachránil, na moje plece
položil jeho pravú ruku, aby som sa nič nebál, že u nich je dosť chleba,
masa, sacharu a čaju, a podal mi cigaretový papier a machorky, aby som
si zakúril. Túto nabídku som s oduševnením prijal, ale fajčiť nebolo možno, lebo sme boli v prostred boja. Tento oficier ruský pri mne ostal len
malú chvíľu, lebo s frontou ruskou napredovali, ale ostal jeden ruský vojak pri mne jako konvoír. A tak sprava a zľava našej fronty nás všetkých
padlo tento večer do ruského zajatia 102 mužov a s ostatnýma čo sa stalo,
neviem. Takto sme boli vedení na hlavné komando ruské, které bolo
vzdialené od fronty asi sedem kilometrov za frontou ruskou. Pokiaľ sme
ta prišli, zo desať krát sme si museli k zemi ľahnúť, lebo ruské pozície boli
vo viacej radoch, tak keď sme sa ku nim blížili, každá na nás strieľala.
Keď sme prišli na hlavné komando ruské, začali nás zase čítať poznovu a bolo nás len 42 zo 102 mužov. Tu som zbadal, že si voľakto zapaľuje cigaretu a prišlo mi na rozum, že som dostal papierik cigaretlový
a tabak na fronte od ruského dôstojníka. A ja na moje prekvapenie som
držal papierik a pár zrnkov tabaku medzi mojima prstama, trebárs sme
ku zemi ľahli zo desať krát, bez toho, že by som bol mal vedomie, čo som
mal medzi prstami v pochodovaní.
V túto noc, 25. 10. 1914, sme boli vedení cez most rieky Visle smerom do mesta Lublina s ruskýma vojakami, terí nás šikovali. Hneď som
sa s nima oboznámil a boli ku mne priateľskí. V meste Lubline už pred
nami bolo mnoho nášho vojska v ruskom zajatí, a preto z tohto mesta
Lublina sme boli (27. 10 .1914) odtransportovaní do Sibírie.
Po ruských štáciách bolo všetko všade dobre zariadené a o nás postarané s potravinami. Každý sa mohol dosýta najesť a k ďalšej ceste zase
každý dostal dosť chleba. K tomu, keď sme na štácii postáli, kde sme mali
dostať obed, mohli sme ísť aj do mesta bez dozoru.
Do Petropavlovska do Sibírie sme prišli 13. 11. 1914, t. j. 17 dní vo
vlaku. Keď sme prišli do Petropavlovska, tu vlak zastal a nás Slovanov
vyzvali kozáci, že všetci Slovania aby vyšli z vlaku dole. My sme zišli
a Maďarov a Nemcov ďalej do Sibírie odoslali.
Pre nás, Slovanov, v Petropavlovsku už bolo o nás postarané
s ubytovaním. Hneď pri štácii bola tatárska škola, vyprázdnená a vykúrená. Na obedy sme chodili do mesta vzdialeného zo štyri kilometre, pokiaľ sme si nenavykli na túto sibírsku zimu, veru ani k obedu sme všetci
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nemohli chodiť, ale po krátkej dobe sme si na ňu privykli a k obedu sme
chodili riadne.
Keď sa z okoličných dedín pri Petropavlovsku dozvedeli, že sú vojnopleny v Petropavlovsku, tak si pre nás prišli kozáci a zobrali nás na sane a jachali sme ku gazdom na prácu do dediny Archangelska, ta nás išlo
Slovákov, Čechov, Chorvátov, Poliakov, dňa 23. 12. 1914, 900 mužov.
Táto dedina bola vzdialená od Petropavlovska 20 kilometrov.
V mesiaci júni 1915 prišiel rozkaz, že máme z tejto dediny ísť preč do lesov pracovať, občania sa tomu bránili, nechceli nás pustiť tade, lebo každý z nás sa usiloval občanom v ich hospodárskej práci pomáhať, a preto
nás mali radi. Ništ platné nebolo, len sme museli ísť späť do Petropavlovska 25. júna 1915 a odtade sme išli 30. júna 1915 do lesov kakčetanských,
vzdialených na 300 verst pracovať. V týchto lesoch nám bolo platené,
mimo stravy, 15 kopejkov denne, strava bola dosť dobrá, len plat bol malý, lebo z tak malého platu sa nedalo šatstvo kúpiť, čo si roztrhal človek
pri kácaní stromov a nosení kameňov, pri robení mostov a robení ciest.
Ja som sa hlásil za pekára, tak som na tom bol lepšie jako druhí a bolo mi
dobre. Takže ja som si tam usporil 42 rubľov, ale ostatní nemali ani jeden
rubeľ zašporované. Tu, v týchto lesoch, sme pracovali do októbra 1915,
lebo sme pre zimu ďalej nemohli tam pracovať a išli sme do mesta Kokčetany cez zimu. Tu nás bolo všetkých zajatcov už 1500 mužov.
Tu som bol komandovaný zase do ruskej kasárni za pekára pre ruské vojsko a našich zajatcov. Dostal som štyroch našich mužov na pomoc
a jedného ruského vojaka, čo sa učil piecť chlieb.
Roku 1916, v marci, všetci zajatí z mesta museli ísť preč na frontu
okopy kopať proti Nemcom, len inteligencia ostala, t. j. učitelia
a dôstojníci. Medzi týmito som i ja zostal, lebo šikovateľ ruský si ma obľúbil a povedal mi, že kde ostatní idú. Mne to bolo prísne zakázané, aby
som tým o tom nehovoril, čo sa sťahovať z mesta majú a kde idú, lebo by
neboli radi ta išli. Teda ostalo nás v meste asi 25 mužov z 1500.
Keď som ostal v meste, ruský šikovateľ mi hneď našiel miesto
u ruského cukrára, rodom Nemca. Tu se mňou bolo zle zachádzané, lebo
cukrár velmo nenávidel Slovanov, a preto som si sťažoval ruskému šikovateľovi. Tento prišiel a vynadal cukrárovi. Tento ma musel vyplatiť hneď
na celý mesiac, trebárs som bol uňho len 21 dní.
Za tým som nastúpil miesto do úradu ku technickým inžinierom
a tu som vykonával prácu stolársku. Na tom sa hodne divili, že cukrár
môže aj stolársku prácu robiť. Tu ma mali radi všetci, bolo mi dobre
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a mal som plat 30 rubľov mesačne, ba čo viacej, po krátkom čase som sa
stal skladníkom a vydával som inžinierom riad ku vŕtaniu studien, čo
chodili s robotníkmi do letnej práce na stepi.
Roku 1917 inžiniersky úrad v Kokčetane dostal telegram z úradu
inžinierskeho z mesta Akmolinska, aby im poslali jedného stolára, a tak
ja som musel ísť, a to v októbri mesiaci prišli pre mňa dvaja strážnici so
zakrytím kočom, dobre ma obliekli do dvoch kožuchov, lebo bola ohromná zima. Títo dvaja strážnici boli ozbrojení dobre a mali daný prísny rozkaz, aby ma živého ta došikovali, t. j. doviezli, lebo práve v ten čas od
Kokčetanu po Akmolinsk boli tuhé boje medzi kozákmi a Kergizami, pretože kozáci chceli, aby aj Kergizi išli bojovať na frontu a Kergizi tomu odporovali, že ešte zmluva tridsať rokov trvá, že Kergizi ešte bojovať nemusia.
V tejto ceste, ktorá nám trvala šesť dní od Kokčetavi do Akmolinska
(vzdialenosť je to asi 500 verst), s mnoho kergizskýma bojovníkma sme
sa stretali denne viacej krát. Náš koč bol viacej krát Kergizmi prehliadnutý, koho vezú strážnici. Ja som mal, pravda, na sebe ruské šaty a kozácku
popachu. A veru, dva prípady boli pre mňa také ťažké, že som len-len
ostal na žive. Lebo nijako strážnikom Kergizi neverili, že som ja vojeno
pleni, ale že som kozák a že som špehúň. Cesta pre mňa bola dosť úzkostlivá, ale predsa som sa dostal do mesta Akmolinska šťastlive.
V Akmolinsku úrad inžiniersky nebol už spokojný, lebo na piaty
deň sme mali byť už tu. No a predsa sa ma dočkali, že som prišiel živý,
lebo oni si mysleli, že ma po ceste Kergizi zabili.
V úrade som bol ráno popredstavovaný všetkým a radom sa ma
spytovali, že kto som čo som. Rozpovedal som, že som Slovák a odkade,
a tak som sa mal tu tiež dobre. Ponajprvej, keď som tam prišiel, robil som
zase bedne na riad pre inžinierov. Pozdejšie ma upotrebili za úradného
zriadenca k doručovaniu úradných spisov po iných úradoch. Skrátka, na
mňa sa úplne spoľahli jako na ich človeka. Predtým mali za zriadenca
domovníka, tento musel ísť na frontu. Potom za ním Kergiza, poneváč ale
v ten čas Kergizi ostali byť Rusom nespoľahlivými, Kergiza prepustili a na
jeho miesto som ja službu zriadeneckú konal.
V roku 1918 začali už aj zajatých organizovať do armády bolševíckej.
Ja som sa tejto organizácii chcel vyhnúť, a preto sme sa spolu štyria zišli,
teda ja Slovák, Chorvát, Nemec a Maďar. Spolu sme si našli povoz, ktorý
doviezol tovar z Petropavlovska do Akmolinska. Späť tento povoz nemal
čo viezť, a tak nás štyroch vzal 1. mája 1918 a do Petropavlovska sme pri105

šli 11. mája 1918. Tak tedy táto cesta nám trvala celkovo jedenásť dní. Touto cestou sme mnoho ozbrojených bolševíkov stretávali, ale sme
o týchto nič nevedeli, proti komu bojujú a idú bojovať smerom na juh.
Náš povozník bolševíkov velmo nenávidel a preto sa i opovážil knutou
zaťať bolševíka, terý sa ku našemu povozu priblížil. Bolo to dosť riskantné
preňho, snáď aj pre nás a on si nevedel predstaviť následok toho.
Roku 1918, 11. mája sme prišli do Petropavlovska. Tu som sa rozišiel s mojíma cestujúcima priatelma, lebo sme každý išli medzi svojich
krajanov. Keď som sa po meste Petrpavlovsku poprechodil, tu a tam som
sa opytoval od mojich krajanov, čo je tu nového. Rozprávali sme si, pravda, len o domove, kedy sa dostaneme a či sa dostaneme volakedy domov
atď. A tak deň za dňom sa míňali.
Čím ďalej, tým viac som sa dozvedel, že Čechoslováci sú zakopaní
v zákopách na štácii petropavlovskej, že bojujú proti bolševíkom.
Len keď sa objavili emisári v našom lágri, tam sme boli ubytovaní
viacej národností, prišiel tam maďarský emigrant menom Szénasi
a prevolal vnútri v lágri, aby všetci Maďari išli von z lágru, že im bude držať prednášku. Ja som bol na to zvedavý, a preto som išiel aj ja na tú
prednášku, čo tam bude nového prednášať. Začal nasledovne:
„Chlapci, Maďari, práve včul prišiel náš čas k vybojovaniu Sibírie,
ale k tomu potrebujeme vašu pomoc, aby ste nám v tom dopomohli.“
A začal zase: „Jako vám je známo, že sú zakopaní v zákopách Čechoslováci pri štácii petropavlovskej, že týchto nechcú pobiť, ale len do zajatia
vziať a do lágru posadiť.“ Že však im potom dá svoje generál Mirbach, že
keď Čechoslovákov sa im podarí poraziť, že Sibír bude patriť Maďarom
a Nemcom Rusko. Za takýchto okolností sa Maďari a Nemci prihlásili, asi
300 mužov z lágrov v Petropavlovsku, bojovať proti Čechoslovákom, ktorí boli zakopaní v zákopách pri štácii. Tento boj bol ustálený na noc asi 1.
6. 1918. Maďari a Nemci, čo sa do tohto boja prihlásili, dostali na túto
noc 100 rublov každý jeden.
Dňa 1. 6. 1918 asi o polnoci došlo k boju medzi Čechoslovákmi
a bolševíkmi, spoločne medzi nimi boli Maďari a Nemci. V tomto boji boli porazení bolševíci a Čechoslováci zvíťazili s pomocou kozákov. Už ráno
bolo celé mesto Petropavlovsk obkolesené a bolševíci boli nahnaní do
lágru. Legionári sa stali po boji pánmi situácie, mesta a lágru.
Po tomto boji, keď prišli naši emisári československí do mesta Petropavlovska, zahájili zhromaždenie Čechov a Slovákov a prednášali účel
československej armády v Rusku. Najlepšie sa pamätám na rečníka Joze106

fa Gregora Tajovského a na Matyáša Miškóciho, že môže každý bez rozdielu vstúpiť dobrovoľne, Slovák alebo Čech, slobodný alebo ženatý, že
tým vydobyje každý pre svoju rodinu a národ slobodu. Viac krát po takomto našom zhromaždení som o tom uvažoval, lebo do légie nebola
ľahká vec vstúpiť. Nikto ništ určitého nemohol predvídať, či iste zvíťazíme, alebo nie. Keď ale nie, čo bude potom s nami a s našimi rodinami. Ja
som práve v ten čas bol 38 ročný, ženatý a mal štyri dietky. Za takýchto
okolností treba bolo myslieť, čo a jako by bolo dobré spraviť.
Keď som takto o tom mnoho rozmýšľal, prišiel som predsa len na
myšlienku, že s pomocou božou a so spojencami práva naše spravodlivé
nám Slovákom a Čechom budú dopriané, aby sme mohli vo svete žiť, tak
ako aj druhé národy, slobodné sami bez nadvlády inej.
V tomto mojom presvedčení som dostal nádej na naše oslobodenie
a začal som medzi Slovákmi a Čechmi v lágri v Petropavlovsku 1. 6. 1918
agitovať, že sa nám patrí, aby sme všetci boli medzi legionárama, že ja
vstúpim medzi nich v júli 1918. Z lágru petropavlovského Slovákov
a Čechov nás dopravili vlakom do mesta Omska do tamojšieho lágra. Je
pravda, že aj tu som pracoval, aby nás Slovákov a Čechov čím viacej vstúpilo do légií, a tak dňa 12. 9. 1918 nás dobrovoľne vstúpilo do légií 130
Slovákov v Omsku do 10. roty 1. záložného pluku.
V našej rote boli inštruktori s nami len jeden týždeň, lebo všetci štyria išli do dôstojníckej školy do mesta Jekaterinburgu v Sibírii. Za takýchto okolností som bol vymenovaný za inštruktora 1. čety 10. roty na dobu
trojmesačnú. Bol som veliteľom stráže na štácii. Po túto dobu táto stráž
pozostávala zo 42 mužov.
Z našej roty bolo mnoho posielaných na frontu. Náš veliteľ pluku
bol František Kroutil, tehdajší major.
V mesiaci decembri 1918 prišli voľby plukovných zastupiteľstiev.
Bol som aj ja kandidovaný na volebnej listine. Pri tejto voľbe som dosiahol 1500 hlasov, preto som bol zvolený za člena plukovného zastupiteľstva prvého záložného pluku v Omsku.
Od mesiaca decembra 1918 do mesiaca decembra 1919, za dobu
jedného roku, podľa stanov členovia plukovného zastupiteľstva boli oslobodení od fronty za tým účelom, aby mohli svoje funkcie konať riadne
v prospech celej československej armády v Rusku.
V Omsku bolo centrum plukovných zastupiteľstiev. U nás sa sústreďovala celá naša armáda na Rusi. Dostávalo sa od nás celej armáde
potrebných informácií, zároveň sa v Omsku na plukovnom zastupiteľstve
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rozhodlo, že armáda československá nemôže evakuovať na sever smerom
na Archangeľsk, lebo sme si boli toho istí, že na týchto púštiach všetci by
sme mohli podľahnúť, keď nie bolševíkom, tak pre nedostatok potravín
a vody pre mužstvo a dobytok, ktorý by sme sebou mali. Za takýchto
okolností a dobrého uvažovania sa rozhodlo, že celá československá armáda za každých okolností evakuovať musí a je prinútená na východ
smerom k moru do Vladivostoku, smer Hongkong, Singapur, Aden, Suez,
Port Said a Terst.
Loď, na ktorej som sa viezol, menovala sa President Grant,
23. transport. Išlo nás s touto loďou 6000 mužov. Vo Vladivostoku sme
nasadali a pohli sme sa 27. apríla 1920. Do Terstu sme prišli 12. júna, tedy cez Červené more a Suezský kanál a Stredozemské more nám trvala
cesta 47 dní. Z Terstu od 13. júna do Uherského Hradišťa sme prišli
20. júna 1920 vlakom, t. j. 8 dní.
A tak z Itálie vlakom do nášho československého oslobodeného štátu sa dostalo šťastlivo naše československé vojsko, z čoho mohol mať
a akiste aj mal radosť už zvolený náš Tatíček T. G. Masaryk a s ním spolupracovník Dr. Eduard Beneš, na tento čas prezident Československej
republiky. Ale osud nedoprial sa vrátiť štastlive do oslobodenej vlasti,
Československej republiky, slovenskému hrdinovi, generálovi M. R. Štefánikovi. 4. mája 1919 tragicky zahynul zrútením jeho eroplánu nad Bratislavou vo Vajnoroch. Buď ti ľahká táto slobodná slovenská zem za tvoju
vykonanú prácu, slovenský národ ti dá vždy úctu a pokloní sa ti v deň tvojej tragickej smrti.
Československý národ sa dožil svojej slobody. Daj Boh, aby si túto
Československú republiku aj budúce naše pokolenie udržalo a mohlo vychovať takých mužov, ako Masaryk, Štefánik a Beneš, ktorí by tento štát
československý bránili a hájili pre celok národa československého pred
našima nepriatelma, ktorí by chceli siahnuť na náš oslobodený štát. Aby
moje prianie bolo tým, ako moje srdce miluje túto našu Československú
republiku.
Napísal Jozef Urgas, ruský legionár, 57 ročný, podúradník, t. č. Bratislava, Kempelenova ul. č. 17, 10. januára 1937.
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Spomienky z légií
Michal Dubovský
Rozpomienky, ktoré sú tu uvedené, začínajú vojenskou prezenčnou službou v C. K. armáde.
Vojenskú službu nastúpil som v roku 1907 u 13. pluku honvédov
v Bratislave, kde som slúžil až do roku 1909. Po vypuknutí vojny nastúpil
som k tomu istému pluku, s ktorým som išiel na frontu v Rave v Rusku.
Zúčastnil som sa bitky u Ravy, kde sa opakovali úlohy v určitých intervaloch. Rusi zobrali celé vlaky so všetkými zásobami. Ranených bolo
veľmi mnoho, nestačili sme ich odvážať na povozoch. Po krátkom čase
boli sme od Rusov obkľúčení a zajatí. Odobrali nám všetky zbrane, ktoré
sme mali a boli sme hnaní pešo do Kyjeva, bez chleba a vody. V Kyjeve
sme boli 15 dní. Odtiaľ boli sme prevezení do Nového Nikolajevska. Tu
nás bolo 7 000 mužov. V tom čase vypukol týfus, na ktorý zomreli dve
tretiny zajatcov. Zbytok bol potom pridelený na práce. Z Nového Nikolajevska boli sme transportovaní do Škotova, odkiaľ sme boli prideľovaní
na práce. Sám som bol pridelený do Rupsovky, kde som robil poľnohospodárske práce. Odtiaľ som bol opäť pridelený do Nového Nikolajevska,
kde som bol pridelený mníškam na prácu. Tu som dostával dennú mzdu
50 kopejok, zdržal som sa tu 4 mesiace.
V tom čase sa už preslýchalo niečo o našich légiách. So svojimi kamarátmi sme zistili, kde sa nachádza veliteľstvo a podarilo sa nám toto
nájsť v Zempalatinsku, kde sme sa prihlásili do légie. Prijímal nás pán
poručík Kalinaj, ktorý bol podľa nášho úsudku Čech. Boli sme pridelení
do tzv. odradu Zempalatinského, kde nám bola pridelená služba. Chodili
sme po dedinách hľadať našich kamarátov Slovákov, aby sme ich priviedli do našich radov. Títo boli prideľovaní do Nového Nikolajevska a na
frontu k Jekaterinburgu proti bolševíkom.
Krátko potom bol som preložený do Irkutska, kde som mával služby
v nemocnici, v ktorej boli naši bratia. Týchto sme vartovali, aby nám ich
boľševici nepobili. Pri tejto službe som sa zúčastnil mnohých bitiek proti
boľševikom.
Z Irkutska bol som preradený do Vladivostoku k posádke, kde som
konal službu v intenciách ako príjemčík. Tam som bol až do roku 1920,
kedy sme išli po mnohých skúsenostiach a útrapách domov cez Terst,
Viedeň a Prahu.
Michal Dubovský, Trnava, mestské baráky.
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Ako sme oslavovali prvé Vianoce v ruskom zajatí
Jozef Haluška
Dnes oslavujeme vianočné sviatky vo svojej vlasti, a keď aj nie tak, ako by
sme si to všetcia želali, sme predsa len doma u rodinných krbov a tešíme
sa týmto sviatkom s malými jednako.
Ako sa však tieto sviatky odbavovali počas svetovej vojny v zákopoch, potom v zajatí a neskôr v ruských légiách, môže na papier napísať
len ten, kto ich za takýchto okolností prežíval nie raz. A ako jeden z nich,
spomínam si, že prvé Vianoce v roku 1915, ako ruský zajatec, slávil som
spolu s ostatnými v meste Omsku. Mesto Omsk je stredné mesto Sibírie
so 100 000 obyvateľmi, modernými stavbami, modernými ulicami,
s veľkou vojenskou posádkou a pravým sibírskym podnebím, kde panuje
obyčajne 40 stupňov (gradov) Celzia mrazu. Zajatecký tábor, tak zvaný
láger, nachádzal sa vo vojenskom gorodku, v ktorom bolo v niekoľko budovách ubytovaných 80.000 zajatcov, t. j. v jednej budove bývalo 400 až
500 mužov rôznej národnosti.
A ako už to tak na svete býva, že každý žijúci stvor túži medzi svojich, tak aj my sťahovali sme sa z jednoho kúta lágru do druhého, až sme
podľa národnosti boli všetcia Slováci pohromade spolu s Čechmi, bár nás
v tom lágru Slovákov a Čechov bolo najmenej, predsa sme sa spolu našli
a tvorili skutočnú bratskú rodinu. A v tomto zoskupení zastihol nás aj 24.
december 1914 – Štedrý večer. Spomienky na tieto večery v kruhu rodinnom, spomienky na všetkých našich drahých tam doma, urobili z nás
i v tomto prostredí deti. A tak hneď ráno starší naši bratia rozdelili povinnosti pre tento deň medzi nás tak, že jedna skupina bratov išla pod
vojenským dozorom do mesta na nákup, druhá bola určená k práci
v kuchyni, tretia skupina mala za úkol zariadiť naše miestnosti, t. j. náš
kútik, kde sme sa všetci usalašili a dvaja bratia išli do lesa pre stromčok.
Že túto povinnosť každý z celej duše rád na seba vzal a svedomite vykonal, bolo samozrejmé. Kuchári s radosťou napiekli nám pečivo a na polepšenú nezabudli ani na knedlíky, treba že k nim husa chýbala, túto nám
nahradilo mäso z ťavy, ktoré bolo svojou lacnosťou nám najdosažiteľnejšie. A za všeobecnej radosti a príprav k Štedrému večeru nadišol tento
moment, táto chvíľa. Bola to chvíľa pre každého jednotlivca k nezabudnutí. Pred samou večerou zoskupili sme sa všetcia kolom stromčeku, ktorý pri našej chudobe nebol ničím okrášlený, len jednou sviečičkou na samom vrcholčeku, ktorá žiarila nám všetkým ani hviezda z neba a pod žia110

rou ktorej zamrznutý stromček oživoval a zelenal sa, ako by nám všetkým
prinášal len samú nádej do lepšej a radostnejšej budúcnosti. A veru, naše
zraky sa kalili – tým viacej, čím viacej sme sa na tú sviečičku pozerali,
myšlienky naše zaniesli nás v naše rodné kraje, kde iste nás tiež rodičia,
súrodencia, manželky, deti spomienajú v túhe a plači – a akože sme my
mladí nemali si zaplakať plní smútku po mamenke, keďže starí otcovia
plakali? A za takýchto pohnutých chvíľ, všetci, snáď jedných pocitov
a túžieb, strovili sme aj tú pripravenú štedrovečernú večeru v ďalekej Sibírii.
A tento smutný obraz žialosti a smútku vystihol náš najstarší brat
Bardun krásnymi slovy predpovedajúc lepšiu budúcnosť nám všetkým
a rozhodne veselejšie Vianoce pre celý československý národ. Ako len
vtedy mohol vedieť, že slova jeho sa naplnia pravdou?
A prešli Vianoce. Jeden po druhom, Slovák či Čech, opúšťali sme
zajatecký láger a odchádzali plniť rady našich slávnych plukov československých légií, ktoré sa formovali v niekoľko mestách na Ukrajine –
a kam nás ako roduverných Slovákov a Čechov volala svätá povinnosť.
V légiách prežívali sme ešte niekoľkeré Vianoce, boli však vždy veselšie, ako Vianoce v roku 1915, bár sme niektoré z nich trávili v zákopoch
vo večnom snehu a ani nevedeli, že nadišli, aby niektorí z bratov zapálil
sviečičku na zamrzlej jedličke snehom prikrytej.
Každý z nás legionárov prežil tieto chvíle utrpenia i radosti, každý
z nás bol prestúpený túhou oslobodiť našu vlasť z pod jarma našich neprajníkov a bratia-hrdinovia prelievali i svoju krv za svoj ideál. Hroby
týchto našich bratov sú roztrúsené po všetkých bývalých bojišťách
a najviac po Sibírskej tajge, kde prikrytí večným snehom spia svoj sen
o oslobodenej svojej drahej vlasti.
A tí legionári, ktorým sa podarilo so svojím značne prerídlym legionárskym plukom šťastne prinavrátiť sa do svojej vlasti s neodčiniteľnými
následkami svojho podlomeného zdravia, dnes už len málo z nich tešia sa
na slobode vydobytej. Mnoho z nich zložilo svoje kosti v lone rodnej zeme, ktorá ich s vďačnosťou prijala, aby si odpočinuli.
A preto je našou svätou povinnosťou nielen živých, ale aj našich
mŕtvych bratov-hrdinov v tento všeobecný čas radosti si s vrelosťou
v srdci spomenúť a priať im večného kľudu.
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Odpoveď na dotazník
Jozef Džavík
Pred Svetovou vojnou býval som už v Petrohrade aj so svojou rodinou,
kde som mal dielňu a obchod. Pri vypuknutí Svetovej vojny r. 1914, poneváč Slováci nemali v Petrohrade svojho zvláštneho spolku, bol som za súhlasu českej kolónie zvolený Slovákmi dôverníkom a splnomocnencom
Slovákov do výboru Českého výpomocného spolku. V dôsledku pristúpenia Slovákov za členov tohoto spolku zostal spolok spoločnou, t. j. Čechov
a Slovákov revolučnou organizáciou. Slováci v Petrohrade a jeho okolí,
akosi z opatrnosti pred trieštením spoločných síl, nenachádzali vtedy za
vhodne a nutné zakladať zvláštnu revolučnú organizáciu. Preto sme pracovali s bratmi Čechmi v spoločných organizáciách, a to tiež preto, aby to
navonok (obzvlášť pred spojencami a cudzinou, tak aj pred nepriateľmi)
lepšej imponovalo.
Bol som predsedom výboru petrohradských Slovákov. Tento výbor
bol poradňou ku zvláštnym slovenským otázkam, kde sa spoločné, slovenské námietky a návrhy k spoločnej veci od prípadu na prípad preberali, prejednávali. Bol som tiež členom slovenskej komisie pri prvej správe
Zväzu československých spolkov v Rusku.
Za celú dobu Svetovej vojny som bol nepretržite členom výboru
Československého revolučného spolku v Petrohrade. A to dva roky (19151916) som bol jeho domácim správcom a dva roky (1917-1918) tiež jeho
miestopredsedom.
Bol som členom bernej a odhadnej komisie pre vyberanie válečnej a
národnej československej dane. Bol som činným členom Slovanského
komitetu pre pečlivosť o plenných (zajatých) Slovanov. Bol som tiež členom Československého komitetu v Moskve.
Po evakuácii Československej varšavskej besedy z Varšavy do Moskvy, pomohol som ju zomretému Janovi Országhovi zorganizovať a bol
som tiež jej členom.
Na Vianoce r. 1914 usporiadala československá kolónia za hojnej
účasti ruskej inteligencie, v prospech českej družiny, slávnosť a zábavu.
Za môjho vedenia a účasti zahrala petrohradská slovenská mládež vianočnú pastiersku hru. Bolo to síce skromné, ale do toho času prvé verejné
divadelné vystúpenie Slovákov v Petrohrade, ba snáď aj v celom Rusku.
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Pri každej príležitosti, či už v rozhovoroch, alebo pri zábavách slovenským spevom, hľadel som robiť svojmu rodu dobré meno a našu oslobodeneckú akciu propagovať a zvelebovať.
V záujme oslobodeneckej akcie písal som listy nie len po celom širokom Rusku, ale takmer na všetky strany sveta.
Ako to z priloženého potvrdenia vidno 13, za svoju revolučnú činnosť
bol som v zozname rakúsko-uhorských velezradcov.
Ako to z priloženej grupovej podobenky vidno, bol som vyznamenaný Československou revolučnou medailou.
Za hodnovernosť Jozef Džavík.

Rozum a či cit so svedomím
Jozef Džavík
Uvažujúc o príčinách, vzniku a počiatkoch nášho zahraničného odboja
proti rakúsko-uhorskej monarchii pri vypuknutí Svetovej vojny, vynorila
sa mi závažná otázka, že čo bolo silnejším faktorom, ktorý pri vzplanutí
svetového požiaru roku 1914 dával nám Slovákom, bývalým vysťahovalcom, podnet k základom organizovania s bratmi Čechmi ozbrojeného odboja, pokiaľ nebola ešte ustálená Československá národná rada v Paríži;
jestli to bol cit, alebo rozum.
Direktív u nás Slovákov v Rusku, ako je známo, z domova nebolo
žiadnych. U bratov Čechov bol aspoň aký-taký pokyn. V prvých dňoch
války doniesol totiž nebohý Jiří Klecanda kusý odkaz z Prahy, že vraj treba čosi robiť a že z českých aktívnych politikov príde ktosi do zahraničia.
Niečo iné bolo u Slovákov. Poneváč štáty Dohody mali ale rozličné kombinácie, t. j. na rozdelenie Rakúsko-Uhorska a do budúcnosti rôzne názory a návrhy, naše postavenie v nastalej trme-vrme nebolo závideniahodné
a bolo otázne, ako totiž pokračovať: či podľa citu a svedomia, alebo rozumovo vypočítavo.
O našom vynikajúcom krajanovi, vtedy pomerne ešte mladom, v
Paríži bydliacom nebohom Dr. M. R. Štefánikovi, sa v Rusku ešte málo
vedelo. O dajakom politickom dirigentovi, Slovákovi, splnomocnencovi z
domova, nebolo v tak vynikajúcom meste, ako bol pre nás vtedy Petrohrad, žiadneho chýru. A veď Petrohrad mal hrať a na začiatku skutočne aj
hral najvýznamnejší zástoj, a či historickú úlohu v našej otázke.
13

Viď obrázok na s.138.
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Dalo sa síce predpokladať a tušilo sa, že uvedomelí národovci sa postarajú, aby sa dostali z fronty do Ruska a že medzi zajatcami nájdeme
pre akciu tiež porozumenie. Do toho času, kým sa však organizáciám nepodarilo čo len najvynikajúcejších a osvedčených synov národa dostať do
zajatia k spolupráci, slovenskí odbojoví pracovníci z radov vysťahovalcov
namiesto direktív a inštrukcií boli odkázaní jedine na svoj cit, národné
povedomie a svoj rozum.
Na prvý pohľad by sa zdalo, že počiatky odboja boli prevedené akoby na zásah Mojžišovho prútu, ktorého v skutočnosti ale nebolo. V dôsledku povedomia aj prípadnej zodpovednosti ako pred občanmi odboja,
taktiež pred históriou, a to nielen vlastného národa, ale aj pred celým
Slovanstvom, naskytuje sa otázka, že ktorý z tých troch spomenutých činiteľov na začiatku organizovania ozaj viacej pôsobil. Môj dojem je, že
najviac pôsobil cit.
Príčin a dôvodov k odhodlanosti k vystupovaniu proti svojim utlačovateľom netreba mnoho hľadať, poneváč sú známe. Politický cieľ bol
kúzelný príbytok nádejí na slobodu, a ideál spočíval v tom, aby národ mal
lepšie hmotné postavenie. Veď hmota je základný element všetkých vecí.
Ideálne stelesnenie dalo sa očakávať len v samostatnosti Čechov a Slovákov.
Popri prejave dobrej vôle, odhodlanosti k odboju, treba bolo mať na
zreteli aj zodpovednosť. Veď na začiatku boli kombinácie rozmanité, a
síce: mnohí bratia Česi chceli pôvodne nazvať budúci štát Čechov a Slovákov len českým, trebárs že aj so Slovenskom, čo Slovákom neimponovalo.
V určitých ruských kruhoch sa uvažovalo aj odchylne, a v anglických kruhoch až protipoložne. Vo Francúzsku zdržanlivo. Tam otázku
rozvíril a nastolil teprv Dr. M. R. Štefánik.
Tu je tedy tá záhada, že kto bol väčším činiteľom, ktorý nám Slovákom kázal na vlastnú päsť spolupracovať a osud zaväzoval výlučne len s
bratmi Čechmi a nie snáď v dajakom inom útvare, a či v smere, na príklad, pripojenia k mohutnému Rusku.
Poneváč dôverné styky Čechov a Slovákov pred vypuknutím Svetovej vojny vo všeobecnosti boli ešte neveľké, ba vynímajúc niekoľko desiatkov jednotlivcov pomerne až nepatrné, to vzhľadom na rôznosť názorov, predpokladov a komplikovaností otázky nielen búrania, ale potom aj
rozparcelovania rakúsko-uhorského štátu a stavania potom nových štátnych útvarov, pozdáva sa mi, že tu k zavedeniu súladu mal väčší vplyv cit
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a národné svedomie, než-li ozaj rozum; ten bol akoby vykonávateľom vôle, citu a národného svedomia. Organizačným základom a či popudom k
organizovaniu tohto odboja a či spoločnej oslobodeneckej akcie a jej bázou bol v prvom rade cit a národné svedomie.
Na začiatku vojny u štátov Dohody boli pre nás nasledovné kombinácie: V prípade náležitého víťazstva nad centrálnymi mocnosťami bude
Rakúsko-Uhorsko určite rozdelené. Rakúsko zostane zvlášť a Maďarsko
úplne zvlášť. Z Čiech, Moravy a Sliezska bez Slovenska mal byť utvorený
štát český. Slovensko podľa vtedajšej anglickej mienky malo zostať v
rámci maďarského štátu, ovšem už s akousi úpravou pomerov.
Poneváč pred vznikom vojny maďarská šľachta mala v Anglicku
väčšie styky a následkom toho aj dosť silnú oporu, preto anglický názor
nechcel zo začiatku pripustiť myšlienky na odtrhnutie Slovenska od Maďarska. Angličania túto svoju mienku i vzdor zasahovania Ruska obhajovali, a to takmer až do príchodu predsedu Československej národnej rady
prof. T. G. Masaryka, ktorému sa za výdatnej pomoci nášho vynikajúceho
priaznivca a zástancu Scotusa Viatora (Robert William Seton-Watson,
pozn. ed.) podarilo anglické „ľady“, a s tým aj maďarské „hrádze“ skvele
prelomiť. Bol to boj ťažký.
Naproti tomu, určité dosť vlivné ruské kruhy boli síce hneď
v zásade za utvorenie českého štátu, ale tiež bez Slovenska, a to vraj jednak v záujme nevýhodného zemepisného, a s tým tedy aj strategického
postavenia Čiech so Slovenskom, a taktiež samo vraj aj v záujme styku
s Ruskom a južnými Slovanmi, nachádzali za účelnejšie privteliť Slovensko s Podkarpatskou Rusou ku svojej mohutnej ríši ako provinciu
s generálnou gubernátorskou správou. Dľa tohoto veľkorysého slovanského zámeru a predpokladu český štát mal byť okrúhly, súc z boku zo
strany Slovenska dobre chránený mohutnou ruskou dŕžavou. Týmto ruským kruhom akosi veľmi záležalo na osude a spolunažívaní Čechov
a Slovákov.
Pri všetkej ruskej dobrodušnosti a opatrnosti, tento projekt sa väčšine Slovákov akosi nepozdával. Naším ideálom bola myšlienka samostatnosti, tak Slovákov ako aj Čechov, ovšem v rámci spoločného štátu.
Tedy nijaké topenie sa Slovákov ani v ruskom mori, tým menej v nejakom
jazere.
Je faktom, že jednu z najpálčivejších prvopočiatočných otázok troch
dohodových veľmocí (Ruska, Francie, Anglie) prípadného rozdelenia rakúsko-uhorskej monarchie, mimo italskej ašpirácie a zriadenia českého
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a poľského štátu, bola tiež aj otázka odpojovania Slovenska od Maďarska.
Bolo by veľmi omylné domnievať sa, že toto odpojovanie bez priania
a súhlasu Slovákov bolo snáď ľahkou vecou. Veď neni žiadnou tajnosťou,
že každý spojenec z troch veľmocí hľadel na budúci stav strednej Európy
cez svoje okuliare. Keďže ale sami zainteresovaní Slováci sa toho všade
dobrovoľne domáhali a spoločne s bratmi Čechmi spontánne vystupovali,
bol vzatý na to ohľad a táto okolnosť bola hneď do začiatočného válečného plánu celej „Dohody“ pojatá.
Nakoľko dohodové štáty boli zo začiatku za bezpodmienečné rozdelenie Rakúsko-Uhorska, na toľko mali aj starosť o životaschopnosť ako
novoutvárajúcich sa štátov, tak aj ohľadne starého a budúceho malého
Rakúska a Maďarska, t. j. vyslovovala sa obava pred prípadným „zbalkanizovaním“ budúcej strednej Európy. Veď aj francúzske kruhy, českým
túžbam po samostatnosti ináč naklonené a sympatizujúce, chovali sa
k tejto otázke Slovenska zo začiatku dosť rezervovane, poneváč kvôli demokratickým zásadám chceli, aby sa o stanovisku Slovenska vyslovili tiež
aj sami Slováci. Vo Francii mali Maďari tiež mnoho priateľov. Otázka
Slovenska bola im málo známou vecou. Rodná i najbližšia jazyková príbuznosť, ako aj potreba vzájomnej ochrany, mali pri rozhodovaní
o spolupráci svoj účinok. V dôsledku rôznych kombinácií, s osudom Slovákov a ich otčiny Slovenska, aby sa prípadne nejednalo o nás a bez nás,
nesmelo sa mnoho a dlho otálať. V záujme existencie slovenského národa
muselo sa nielen s mienkou a túžbou, ale i so svojím názorom a úmyslom
vyrukovať zavčas von. Mimo toho, jestli sme chceli, aby naše mienky
a prianie o osude a či budúcej existencii slovenského národa boli v rámci
budúceho československého štátu rešpektované a vzaté spojencami
v úvahu, muselo sa k žiaducemu víťazstvu hneď prispieť a pričiniť a nie si
samostatnosť len vyžobrávať.
V dôsledku komplikovanosti bolo si treba tiež hneď uvedomiť, že
v čom má spočívať nie len prejav bratskej, poťažne slovanskej sympatie,
alebo solidarity, ale hlavne v čom má tedy vlastne spočívať hlavný zmysel
a účel nášho spoločného vystúpenia. Keďže hlavným zmyslom bola samostatnosť, ako pre Čechov, tak i pre Slovákov, záujem úspechu vyžadoval prispôsobiť sa tomuto obojstrannému účelu a získať si spoločným
spontánnym a impozantným vystupovaním priazeň naklonených nám
mocností.
Aby sme získali čo najväčšieho porozumenia pre našu spoločnú
svätú vec, bolo treba preukázať tvorčie schopnosti, energiu, ukáznenosť,
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súlad a zmysel pre štátotvornosť. Poneváč od posúdenia našich kvalít
a obapolnej dôvery dal sa očakávať aj výsledok. V záujme úspechu bolo
treba urobiť, čo len dočasne, ale predsa sebazaprenie.
Následkom predbežnej nepripravenosti, pri takýchto vynikajúcich
kombináciách u slovenských odhodlaných nadšencov, musel viesť cit
mnohokrát boj s rozumom. Na stranu citu sa však pridalo národné svedomie, preto rozumové vypočítavosti mnohokrát ustúpili pred citom
a národným svedomím.
Povedomie významu spoločného vystúpenia rástlo na oboch stranách. Začatá akcia zapustila v zajateckých masách hlboko korene. Účinok
vystupovania našich zajatcov, spoločne s vysťahovalcami, mal význam
širokého dosahu a slúžil základňou pre činnosť Československej národnej
rady v Paríži.
Mám stále ten dojem, že počiatočné naše citové vystúpenie proti
našim utlačovateľom malo aj rozhodujúci vliv na rozbúranie RakúskoUhorska a na ďalší osud nášho národa. Cit, na ktorom bola vybudovaná
viera a nádej pre slobodu, kázal nám spojiť sa jedine s bratmi Čechmi za
jednakým účelom osamostatnenia, kdežto rozumové výpočty pripúšťali
nielen odchýlky, ale aj iné opatrenia a kombinácie. Pričlenenie Slovákov,
poťažne Slovenska, k projektovanému československého štátu bolo pojaté
do válečných plánov dohodových štátov jednak na základe impozantného
manifestačného spoločného vystupovania Čechov a Slovákov a ich svornej obetavej spolupráce, a jednak tiež na základe samovoľných prejavov
aj zainteresovaných v tom Slovákov, keďže vyhlasovali, že totiž Slováci sa
chcú od Maďarov sami odtrhnúť a utvoriť si spoločný štát československý. Pomimo toho, našim zástancom a spojencom samostatný štát český
bez Slovenska pozdával sa proti nemeckej výbojnosti a maďarským ašpiráciám priebehom vojny slabou zárukou. Diplomaticky rečeno, chceli mať
tento projektovaný nový útvar životaschopnejším a proti nemeckým nástrahám a maďarskej tvrdošijnosti odolnejším.
Zdá sa mi, že dohodovým mocnostiam, popri našej ukáznenosti,
najviac imponovala naša očividná pevná odhodlanosť nepoddajnosti viesť
s nimi spoločne borbu až do samej krajnosti.
Pri posudku otázky významu citovaného inštinktu, národného svedomia a konečne rozumu, treba si priznať, že záujem veci mnohokrát vyžadoval, aby rozum rozkazoval citu. Vezmúc do ohľadu všetky okolnosti
pri začiatkoch našej akcie, pozdáva sa mi, že akoby tu boli na účinkovanie
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zasahovali ozaj dajaké tajné nevidomé sily; bol to ale len cit pomsty vydedencov za utláčanie svojho rodu.
Stojac na rozhraní medzi rozumom a citom, prichádzam k záveru,
že cit nám bol predsa len najlepšou organizačnou bázou pri začiatkoch
zahraničného odboja a domáhania sa spoločnej samostatnosti. Dovŕšeným a uskutočneným ideálom, t. j. samostatnosťou, riadi a spravuje už
však rozum. Uskutočnený ideál môžu udržať jedine len charaktery.
Majúc voči rozumovému významu a jeho výpočtovým schopnostiam patričné porozumenie a náležité priznanie, nemožno odolať tlaku
svedomia a priznať sa, že roku 1914 pri vzniku svetovej vojny spoločné
spontánne vystúpenie Slovákov-emigrantov s bratmi Čechmi v zahraničí,
vzniklo takmer po celom svete nie snáď na povel dajakého čarodejného
prútu, alebo autoritatívneho rozumového vyzvania, ale podľa známok
svedomia započalo sa najviac z citových prazdrojov tajomne ukrytých na
dne našich slovanských duší a na podklade citu plemennej súnaležitosti.
Napokon tejto mojej skromnej úvahy o význame citu a o rozmanitých pohnútkach a rozumom nepredvídaných výsledkoch neni ďaleký výrok mudrca od pravdy, že vraj nielen mudrci tvoria dejiny, ale aj fanatikovia.
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Pamäti
Pavol Štrbák
Narodený dňa 30. 8. 1888 v Necpaloch. Spísané pamäti sú len z vatša.
V roku 1914 v mesiaci auguste narukoval som ku pešiemu pluku č.
71 do Trenčína, v hodnosti čatára. Po niekoľkých dňoch sme prisahali na
vernosť. Ja som formulu prísažnú neposlúchal ani neodpovedal, poneváč
som bol na Maďarov nahnevaný.
Asi 10. augusta sme odišli do Polska. Pri Modlibožiciac sme prišli
do prvého boja, v ktorom bolo z našej roty 32 mŕtvych a 70 ranených.
Ruské voje ustúpili smerom na Krasnik, a potom ku Lublínu. Pri Lublíne
nás Rusi privítali poriadne, museli sme ustúpiť ku Krakovu, čo bolo pre
nás hrozné, poneváč za tri dni a tri noci sme stále pochodovali o hlade.
Po malom odpočinku pod Krakovom znovu sme nastupovali na Rusov smerom Sandomír, Ivangorod. Pod Ivangorodom boli boje hrozné.
Päť dní o hlade sme tam bojovali, až nás konečne Rusi zajali.
Po zajatí nás dohnali do Ivangorodu, kde som videl slávneho generála Nikolaja Nikolajeviča, ako rozkázal jednému dôstojníku od proviantu: „dávajte kučat skolko chočut“. Po niekolko dňoch nás navagonirovali
a odpravili na Sibír do Petropavlovska. Z Petropavlovska sme išli na kozácku dedinu Archangelsk.
Na jar roku 1915 prišli sme znovu do Petropavlovska, odkial nás
agenti najali na Murman, na práce železnej dráhy. Pres leto sme sa mali
dosť obstojne, ale prišla zima, rieky a more zamrzli, ostali sme bez potravín, tak sme dostali na 100 mužov denne + liter oleja a trocha krúpov.
Strava mala hrozný účinok, poneváč 80% ľudu ochorelo cingov, tak že sa
nemohli v baráku dostať ani na nutnú potrebu bez pomoci.
V januári 1916 prišiel ku nám jeden polský kňaz a spovedal nás
všetkých katolíkov a na pomery sa podrobne spýtal. Po odchode kňaza,
asi za dva týždne, prišla ku nám komisia, americký konzul a dvaja štábni
dôstojníci, tiež jedon žandár. Dozorcu, ktorý nad nami panoval, zatkli,
a nám prisľúbili, že nás odpravia do dnu Ruska. V lete dopravili nás do
Jaroslavskej Guberne, do ležania Siedmichbratov. Tam vypukol trojaký
týfus, následkom čoho každý deň zomrelo 8 až 18 mužov.
Do ležania zavítal emisár Rychter, vysvetlil nám odboj proti monarchii a vyzval nás, ktorí chceme, aby sme sa prihlásili do našej armády. Ja
som sa hlásil, Belko a Granec zo Slovákov, a Čechov sa hlásilo viac. Po
prihlásení asi dva mesiace sme boli odpravení do Vladimíru a potom do
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Krukova ku saperom, ktorí pracovali na dráhe Petrohrad-Moskva, poneváč bol jedon bok zosunutý. Do Krukova prišiel náš milovaný hrdina Štefaník v hodnosti francúzskeho majora, kde nám vysvetlil odboj. Ja som
už bol na odboj informovaný z amerických novín, ktoré poslal brat jedného Slováka z Ameriky na Murman, v množstve dvoch mesačníkov.
Z Krukova sme išli ku Petrohradu, kde sme pracovali zasa na opevňovaní. Raz som si išiel kúpiť košelu do Cárskeho sídla, pričom som mal
štastia videt cisára, ale už zosadeného i s jeho rodinou. Podla mojej
mienky bola to isto obeť nevinná, snáď ho príroda nepožehnala energiou
a preto musel zomrieť.
V Petrohrade nás zobrali ku našemu vojsku a po málo dňoch odpravili do Bobrujska. V Bobrujsku prišiel ku nám brat bývalý prezident
Masaryk. Pri príchode sme ho privítali českou hymnou a on nám nato
povedal: „Bratia! Teraz je toto váš domov“. Ďalej hovoril o situácii našej
akcie a povedal tiež, aby sme ho nepreklínali, ak sa nám nezdarí naša vec,
poneváč on vraj revolúciu nepodnikol, ale my, že on len pozoroval našu
vôlu a stal si nám včelo ako vodca. Na tretí deň odišiel. My sme potom
odišli na pomoc ku Zborovu s pochodovým práporom do Čierneho ostrova. V ruskej armáde bol už rozvrat, následkom čoho nás slávny generál
Alexej do boja nepustil, ale nastúpili sme do Lublianky, kde sme ostali v
ležaní.
V Lublianke prišiel vzkaz pluku, že nás Daxner vyzýva, aby sme sa
Slováci hlásili ku pluku Tatránskému. Ja som sa hneď hlásil, Hobrla
z Koštian a Bôcik z Martina. Obanoval som to, poneváč u starých plukov
boly zásoby a u 7. pluku sme mali stravu biednu, ako aj noclach. Spávali
sme v zemliankách a kto si nemal za čo kúpiť vreco, na holých priečac ležal, takže sa strnutý kĺbov a zimou človek prebudil až 15 rázy pres noc
a potom na zime -22 stupňov musel cvičiť.
Komunisti urobili s Nemeckom mier, my sme ustupovali, pričom
nám Ukrajinci nechceli dať poťahy, takže sme sami ťahali muničné vozy.
V Brazanoch na nádraží sme sa navagonirovali, ale tolko nás bolo vo vagone ako haryngov až do Bachmáču. Hlad panoval, až konečne na jednej
stanici sme zabavili konzervy, vymenili za múku a potom sme sa čiastočne najedli.
V Penze sme museli zbrane bolševikom odovzdať a zmocnili sme sa
zbraní až pri výstupe proti bolševikom v Novonikolajevsku. Po zabraní
Novonikolajevska sme postupovali na Barnaul, Semepalatínsk. Potom
sme išli za Bajkal a zo Sludinky som bol komandovaný do Novonikolajev120

ska formovať 11. peší pluk. Po utvorení 11. pluku odišiel pluk na Samarskú frontu. Tam sme úspechu nemali a ustúpili sme za Urál. Z Urálu sme
postupovali na Ďaleký východ (Vladivostok), a potom loďou Tauser
a Huntcspil do Triestu.
Po príchode do vlasti nastúpil som službu u žandárov v Bačve, na
hranici slovensko-maďarskej, kde som slúžil 13 rokov a následkom nemoci som odišiel v roku 1933 do výslužby v hodnosti strážmajstra.
Vo Valči dňa 7. augusta 1936.
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Dotazník tiež jedného spolubojovníka
československých zahraničných légií
Jozef Sagan
Ako je nám známe, všetkým zahraničným pracovníkom, či sa zúčastnili
so zbraňou v ruke, alebo inak pracovali, šecia sme mali jeden ciel a stali
sme si do jednej línie.
Bolo to v roku 1917 v mesiaci júli, keď prišiel náš vodca, na ten čas
v hodnosti majora, Dr. Rastislav Štefánik do Chicaga, U.S.A. Zišli sa naši
Slováci z celého Chicaga a okolia do ... dvorany, kde mal k nám, americkým Slovákom a Čechom, dlhú reč. A síce, že uderila hodina a máme
možnosť sa chytiť zbrane a tam na bojištiach Francie si vydobyť slobody.
Ako je známo z histórie našich amerických Slovákov, že sa už dávno pred
svetovou vojnou zorganizovali k boji proti Rakúsko-Uhorsku.
Po Štefánikových slovách hneď sa utvárali výbory Československej národnej rady a funkcionári miestnych spolkov. Ako je všeobecne známo, že
ich bolo na ten čas hodne. (Myslím, že aj teraz sú Slováci organizovaní).
Takisto spolok sme mali aj my Slováci v okolí Chicaga v mestečku
Whiting, kde na ten čas bolo nás Slovákov z rôznych kútov Slovenska na
8000, združených bez ohladu náboženského a politického v Slovenskej
lige. Nakolko sa pamatám, bolo to v roku 1917, 10. októbra, keď sa nás
prihlásilo 32 dobrovolníkov do československých légií. Mnohí boli medzi
na 16 roční chlapci, narodení už v Amerike. A dobrí povedomí Slováci,
mená neviem uviesť, lebo som už mnohých zabudol, ako dokument nám
poslúži Slovenská liga vo Whiting, Indiana, U.S.A.
5. novembra 1917 sme odchodili a lúčili s našimi rodinami
a známymi. Bola to chvíla, na ktorú do smrti nezabudnem. Opísať ten dojem vzalo by mi moc času, a preto len v krátkosti. Dva dni a dve noci sme
sa viezli vlakom do New Yorku, do toho svetového ohromného mesta.
Tam sme sa zdržali šesť dní, keď sme čakali v prístave na loď. Samo sebou, že sme mali príležitostí dosť si obzrieť americkú metropolu.
Dňa 16. novembra sme sa lúčili so zemou Kolumbovou. Prišli velké zástupy Slovákov a Čechov a lúčili sa s nami, ako aj mnoho Amerikánov.
O druhej hodine poobede sme za spevu opustili prístav newyorský a na
lúčenie, som si istý, žiadon nezabudneme.
Nakolko si pamatám, išli sme loďou Chicago, bolo nás na lodi do
180 dobrovolníkov a tiež mnoho amerického vojska, ako aj červený kríž
americký. Na lodi sme si krátili čas najviac spevom, niekedy telocvikom.
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Lodný personál bol samí Francúzi, takže sa nám bolo ťažko s nimi dohovoriť. Mali sme aj cvičný poplach. Totiž cvičenie v prípade nebezpečenstva, aby sme vedeli, kde ktorý sa má na ktorú záchrannú loďku dostaviť.
Dňa 27. novembra sme dopluli k francúzskym brehom a podvečer
do prístavu Bordeaux. Prístav spravil tiež na nás dojem, lebo sme už tu
videli hrôzy svetovej vojny, celé roty nemeckých zajatcov, ktorí pracovali
s prístave a mnoho francúzskych vojnových invalidov.
Z prístavu sme mali odchod 28. novembra osobným vlakom na juh
do mestečka známeho našim légiám vo Francii, kde sa všetky légie koncentrovali, tak z Francie, ako i z Ameriky – Cognac. Tu nás vítali, celú posádku na čele s kapitánom Husákom. Boli sme pridelení k 21. pluku, ktorý sa práve utváral. Bol tu už pred nami jeden transport amerických dobrovolníkov a my sme prišli za nimi druhí.
Srdečnému vítaniu nebolo konca kraja. Prvé bolo ochutnať francúzske víno a conaky, o čo nebolo núdze. Ako som sa zmienil, my 32 kamaráti sme sa držali všade spolu. Hneď na druhý deň sme písali našim známym do Ameriky. Rozpísali sa o nás všetky noviny, jak slovenské a české,
tak aj americké. Ešte sme sa nevedeli po vojensky ani dobre pozdraviť
a už sme dostali dopisy od našich známych z Ameriky.
Čo sa týka vojenského života, bolo nám ťažko privykať, lebo bol
každý rozmaznaný z domova. V Amerike samá pohodlnosť, výber
v oblečení i jedení, ale čo vojna? Len čo ti dajú. Ale všetko sme to strpeli,
dobre znášali. Šetko za vlasť. Vojenský výcvik išiel svojím tempom zo dňa
na deň. Z času na čas nás prekladali, tu ku kulometom, tu ku ... Tak aj na
32-ka už nemohla byť pohromade. Ale sme privykli na všetko. Pokým
sme boli pohromade, sme si neraz hovorili medzi sebou, že budeme spolu
aj umierať, že sa neopustíme. A veru sme boli aj verní kamaráti, opravdoví to bratia. Keď mal jeden, rozdelil sa so všetkými.
21. pluk pozostával väčšinou z Čechov (asi 60%). Ako je známe, vo
Francii boli utvorené štyri pluky československých légií, a to 21., 22., 23.
a 24. Tri pluky bojovali na francúzskom fronte, a to v Alsasku Lotrinsku
tri mesiace, asi od 15. júna do konca augusta 1918. V mesiaci septembri
boli tieto tri pluky preložené do Champagne. Do boja zasiahli u ... a na
rieke Aisne, kde nemecké vojská odrazili 20. októbra 1918. Po tejto bitve
v pár dňoch Nemecko požiadalo o prímerie a s týmto sa skončila svetová
válka.
Celá táto divízia bola stiahnutá z frontu na odpočinok do Darney,
Alsasko Lotrinsko, kde sme videli prvého prezidenta Československej re123

publiky Dr. T. G. Masaryka, ktorý prišiel k nám zo Spojených štátov amerických. V Darney sme boli cez Vianoce a Nový rok. Hneď po Novom roku sme opustili Franciu a nastúpili sme cestu domov, do svojej vlasti, cez
Taliansko, Rakúsko, do Prahy. Čo sa týka uvítania v Prahe, dostalo sa
nám skvelého. Čo sa týka dojmu z Prahy, aký na nás učinila, to si vie každý predstaviť. V Prahe sme sa zdržali asi šesť dní a už sme museli znovu
začať boj na Tešínsku oproti Polákom, bolo to asi okolo 18. januára 1919.
Tu nás vymenili domáce vojská a my sme cestovali spätky do Prahy, lebo
sme potrebovali odpočinku.
No netrvalo to dlho, v mesiaci máji sme sa už viezli na Slovensko
proti bolševikom, ktorí napadli Slovensko od Maďarska. Tu na východnom Slovensku sme sa zúčastnili bojov, a to ťažkých bojov proti maďarským bolševikom. Mnoho našich legionárov tu padlo, mnohí z nás prešli
cez ťažké boje a život svoj položili na Slovensku. Nejdem sa tu rozpisovať
obšírnejšie, sú na to povolanejší, ktorí napísali históriu bojov na Slovensku a ešte ju aj napíšu.
Aby som na konci spomenul, tak ako na začiatku tých mojich 32
kamarátov. Väčšina ich cestovala naspäť do novej vlasti Ameriky. Musím
spomenúť, žial Bohu, že sme veru so slzami v očiach sa lúčili. Tí čo ostali
doma na Slovensku, málo sa s nimi stýkam, lebo väčšinou sú v rôznych
zamestnaniach a mnohí, ako som sa sám presvedčil, sú aj v biede. A taký
je len náš život, samé strádanie a boj. Ako sa hovorí, život je boj. A je to
tak.
Toto by bol môj krátky náčrt z môjho života v československých légiách. Mojím prianím je, aby sme sa na tejto línii, ako som to zo začiatku
spomenul, udržali, aby sme mali aký taký kontakt medzi sebou legionármi. Majme k tomu vieru, to, čo sme si vydobyli, aby sme aj udržali.
S legionárskym pozdravom Nazdar, Jozef Sagan.
Vo Valči dňa 25. októbra 1936.
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Spomienky
Martin Pajgert
Som narodený 6. 4. 1891 v Dolných Hámroch. Otec bol úradník v zlatých
dolách, kde v mladom veku zomrel v 42 rokoch. Keď zomreli rodičia,
ostali sme siroty štyri deti. Bratia odišli za učňov roku 1900. A ja, najmladší, som ostal. Mal som osem rokov. Bral som po otcovi mesačne
penziu 3 zlatky 75 grajciarov. Školu ma vyučiť nedali, bol som odkázaný
cudzím ľuďom, u ktorých som už ako malý chlapec chodil pracovať
v Hronskom Rudne, kde každý mnou ako sirotou opovrhoval. Od mojej
maličkosti ako sirota som sa trápil medzi cudzími ľuďmi. Tak som sa trápil sám až do tej doby, dokiaľ som nebol zobraný do vojny. Narukoval
som ako vojak, slúžil som u 26. pešieho pluku v Ostrihome, kde ma zastihla svetová vojna, odkiaľ som hneď išiel na front. Na Vianočné sviatky
1915 som bol ranený pod Kamienkou, odkiaľ som bol odvedený do nemocnice.
Po vyliečení roku 1916 som bol pridelený do marškompanii, kde
som sa dostal zase na front v Brežanoch. Tam sme boli pridelení ku 40.
ríšskej divízii. Tam bola veľká ofenzíva. Vtedy som bol ako inštruktor befedrovaný na poddôstojníka. 2. 10. prišiel ku mne v Brežanoch ruský dôstojník, ktorý bol z čsl. ruskej dobrovoľníckej družiny. Opýtal sa ma, že
prečo tuná bojujeme. Že na druhej strane v ruskej armáde sú naši Slováci
a Češi, ktorý bojujú za vlasť a za slobodu. A vysvetlil mi, odkiaľ je. Že pochádza z Turč. sv. Martina a je dobrý Slovák. Volal sa Jozef Bukovský.
A hneď ma volal do dobrovoľníckej družiny. Že tam sa budem mať dobre.
Ale ja som mu odpovedal, že najskôr si to rozmyslím, lebo to nejde len
tak do niečoho skočiť.
3. 10. prišla silná ofenzíva, kedy sa celá fronta hýbala. Vtedy prišlo
60 tisíc miešaného národa do zajatia. Po obede o tretej hodine 3. 10. som
prišiel i ja do zajatia, kde som sa zase zišiel s bratom J. Bukovským, ktorý
sa ma spytoval, či som si rozmyslel. Večer sme zase išli spolu na rozviedku a zobrali sme celé korpus komando.
Na druhý deň 4. 10. som bol komandovaný do Kyjeva. Hneď od
3. 10. som bol zapísaný ako čsl. ruský dobrovolec. A 26. mája 1920 som
prišiel do Prahy na lodi ... do oslobodenej republiky československej.
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Zároveň zasielam fotku z vojny. Som ženatý, mám 9-člennú rodinu,
sedem detí, z ktorých štyri navštevujú školu. Deti sú staré od 17. roku po
dvojročné najmladšie.
Končím s bratským pozdravom, Martin Pajgert, Zimná ul. č. 49,
Spišská Belá.

126

Doslov – niekoľko slov ku knihe o slovenských legionároch
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk kniha o osudoch vtedy chlapcov,
neskôr hŕstky slovenských legionárov z prvej svetovej vojny. Je to len
čiastočka z nich. Prečo? Lebo sme pohodlní!
Tento vzácny materiál pochádza z pozostalosti architekta Juraja
Tvarožku. Vedenie Združenia slovenských legionárov vyzvalo svojich členov na zaslanie dotazníkov s údajmi o ich činnosti. Ako to dopadlo, vidíte
sami. Viacej sa ich neprihlásilo, hoci Slovákov bolo v légiách 4000-5000.
Nuž, takí sme. Sociálna skladba ako aj ich osudy sú veľmi pestré.
Týmto dielkom máme možnosť vrátiť sa o sto rokov späť a podívať sa do
vtedajšieho života. Pri čítaní týchto príbehov Vás prosím uvedomiť si, že
to bolo pred vyše sto rokmi. Za úplne iných spoločenských, hospodárskych a hlavne technických podmienok. Iba zabíjanie je rovnaké! Elektrina, telefón, automobil, fotografia a iné vznikli len nedávno predtým
a mnohým, hlavne dedinským chlapcom, to boli „zázraky“!
Za týchto podmienok musíme vzdať hlbokú úctu týmto chlapcom.
Aj za to, že sa dokázali na 8000 kilometrov dlhej trati dorozumieť
a vytvoriť si podmienky na návrat do oslobodenej vlasti!
Boli aj tam rozchodné „rozumy“, ale generál Milan Rastislav Štefánik s generálom Janinom veci po vojensky a rozhodne vyriešili, a tak sa
potom mohli naše jednotky postupne vracať domov cez Japonsko
a opustiť Sibír.
Bol som požiadaný, aby som niekoľkými slovami poukázal na osobnosť Juraja Tvarožku a tiež niekoľko príbehov, ktoré mal na Sibíri. Juraj
Tvarožek sa narodil na Brezovej pod Bradlom v roku 1887. Zomrel v roku
1966. Bol synom Juraja Tvarožku a Anny Poláčkovej, čo boli v tom čase
na Brezovej pod Bradlom dve významné vlastenecké rodiny. Že otec Jura
Tvarožka bol vážený človek, svedčí jeden príklad: Vtedajší okresný slúžny
(okresný náčelník) zodpovedný za maďarizáciu, mu písal len po slovensky. Menoval sa Felbinger. Otec bol živnostník a mal dopisné papiere písané len po slovensky. Ani v adrese nebolo Berezô, ale Brezová.
Architekt Juro Tvarožek bol z trinástich detí, z týchto sa na vzniku
ČSR zúčastnili ešte brat Ján ako legionár, Miloslav a Tomáš ako dobrovoľníci proti boľševikom v 19-nástom roku.
Toto je len chatrná spomienka, lebo celá Brezová bola vlastenecká
a odbojná.
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Otec Juraj Tvarožek dbal na vzdelanie. Všetky deti, aj dievčatá museli na strednú školu! Juro po absolvovaní priemyselnej školy
v Budapešti sa ďalej vzdelával, a tak došiel až do Prahy k architektovi
Dryákovi. Tu je jedna zaujímavá historka. Architekt Dryák dostal za úlohu osadiť sochu svätého Václava. Keďže poznal Jurov dobrý vkus, prizval
ho na túto úlohu. Miesto, kde stojí teraz socha svätého Václava, určil Juro
Tvarožek, čo mu architekt Dryák nikdy neodoprel a za čo bol Radou
hlavného mesta pražského aj mimoriadne ocenený. Z Prahy sa vrátil do
Budapešti, kde ho zastihla vojna. Do zajatia padol už 24. októbra 1914.
Ako zajatec sa dostal do Novonikolajevska. Neskôr do KemerovoKuzneckého banského závodu, kde pôsobil ako architekt, a to úspešne, za
čo dostal aj tri uznania.
Tu by som uviedol na osvetlenie pomerov niekoľko príbehov, čo mi
rozprával.
Vtedy Kemerovo pozostávalo zo šiestich domov, kde mali aj malú
projekciu zostavenú zo zajatcov. Hlavný architekt bol istý major – Nemec. I v zajatí sa rešpektujú hodnosti, čo strýko Juro nerešpektoval voči
nemeckému majorovi, za čo raz prišli do nedorozumenia a ten major mu
povedal: „Du bloder Slave“, čo je po slovensky: ty hlúpy Slavian.
Strýko mu jednu vypálil a ten padol pod stôl. Videl to Rus, čo bol
vedúcim. Po vysvetlení veci Rus na miesto vedúceho dal strýka a majora
zbavil vedúceho.
Raz dostal strýko za úlohu vypracovať projekt na kultúrnospoločenský útvar – dom, pre budúce Kemerovo. Stalo sa. Keď to dal Rusovi posúdiť, ten mu povedal: „Jurij, to ti nepodpíšem.“
„Prečo?“
„Lebo je to veľké.“ Dal mu koňa a potraviny a poslal ho do Kuznecka, kde bolo vedenie. Ale to je 170 verst vzdialené.
Keď tam prišiel, čakal týždeň, kým ho prijal šéf. Ako strýko hovoril,
bol to veľmi vzdelaný a distingvovaný pán. Ten s ním jednal ako so seberovným a nie ako so zajatcom. Najprv sa vypytoval, odkiaľ je, na rodinu,
školy a až na koniec, prečo prišiel.
Výsledok obhliadky projektu bol: „Jurij Jurijevič, toto Vám nepodpíšem.“
„Pečemu?“
„Toto je malé. Viete, Kemerovo bude mať milión obyvateľov..“
V apríli 1917 sa prihlásil do légií, ale musel tam zostať, lebo ho menovali za okrskového dôverníka národnej rady pre Rusko. Keď v júli 1918
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nastúpil činnú službu, v Kemerove už stálo sídlisko pre 1200 ľudí a šesť
spoločenských veľkých budov.
Do novej vlasti odcestoval 7. marca z Vladivostoku, a to v 11-člennej
delegácii legionára Miloša Gavoru cez Jokohamu, Vancouver, Chicago,
New York, Paríž. V Kanade a USA vysvetľovali pomery československých
légií v Rusku.
Do Československa dorazili 2. júna 1920.
Z vojenskej služby bol prepustený 1.januára 1923 v hodnosti poručík ruských légií.
Strýko Juro rád spomínal na Sibír, že sa tam stretal s veľmi schopnými, slušnými ľuďmi.
Podľa evidencie Československej obce legionárskej bolo Slovákov
v légiách okolo 7 percent. Prečo?
Predstavte si úroveň gramotnosti a vlastenectva za vtedajšej maďarizácie. Vznik prvej ČSR bol pre Slovensko dar vykúpenia. Neuveríte mi,
že v roku 1954, keď som slúžil ako vojak v pomocných technických práporoch, bolo tam dvadsaťjeden chlapcov, ktorí boli negramotní.
Toto nie je žiadna propaganda, ale moja osobná skúsenosť.
Veď vtedy mnohí tí chlapci boli prvýkrát v okresnom meste. Dnešný
mladý človek sa musí nad touto skutočnosťou veľmi seriózne zamyslieť.
Nakoniec píšem o tom, čo malo byť prvé? Vzdajme hlbokú úctu
týmto našim hrdinom, lebo za tých technických dorozumievacích podmienok bol div dorozumieť sa na takú vzdialenosť. Uvážte prosím
a podeľte si 8000 kilometrov na 50 000 ľudí. Aj vo výpočtovom stredisku
nám vyjde len 6,2 vojaka na jeden kilometer! A oni to dokázali, hoci museli bojovať aj proti boľševikom!
Prosím, ešte k tej gramotnosti našich chlapcov. Veď čo tam boli
vzdelaní ľudia, tam vo vlakoch napísali a vytlačili základné vzdelávacie
knihy. Sám som mal dve alebo tri v rukách.
Vážení, kto ste tieto riadky prečítali až potiaľto, nepovažujte to za
propagandu, lebo to boli skutočnosti, ktoré neskôr rôzne manipulovali tí,
ktorí mal v rukách „trúbu“.
Vzdajme vďaku a úctu týmto našim hrdinom.
S úctou zostávam, synovec architekta Juraja Tvarožku, Braňo Tvarožek.
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Menný zoznam slovenských legionárov,
ktorí zaslali vyplnený dotazník
Adamčík
Adamišin
Ballo
Bartoš
Beluch
Benkovský
Biric
Blaho
Boďa
Boďa
Bujava
Cich
Čepela
Danko
Dostál
Držka
Dubovský
Farbiak
Farkašovský
Feranec
Frišlovič
Frlička
Frollo
Gabriš
Gavalda
Grusman
Hamšík
Hanus
Harciník
Hasko
Hlavina
Homza
Horňák
Hosso
Hranec
Hraško
Hrubý
Hujo
Hulla
Hyčko

Ján
Ondrej
Vladimír
Ondrej
Ján
Ján
František
Ján
Ján
Karol
Štefan
Michal
Ján
Ondrej
František
Martin
Michal
Martin
Jozef
Matej
Leonard
Emil
Jozef
Rudolf
Andrej
Juraj
Izidor
Ján
Pavel
Justín
Jozef
Jozef
Tomáš
Jozef
Jozef
Laurinec
Adam
Ján
Michal
Ján

Chyla
Jadroň
Jankovič
Janšák
Jarábek
Jurčík
Kadlíček
Keliar
Kinta
Klokner
Kmeť
Koránek
Korman
Kostanecký
Kováčik
Kráľ
Krivosudský
Kršák
Kubovič
Kulík
Kyša
Lacko
Lettrich
Lichner
Lipovský
Lukáč
Mác
Macko
Maďar
Malecký
Marko
Martin Kristín
Masár
Mazanec
Mereš
Mihál
Miko
Miko
Mikovič
Mikuška
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Ján
Ján
Jozef
Ján
Martin
Ján
Ján
Ján
Michal
Jozef
Michal
Augustín
Ondrej
Ladislav
Jozef
Jozef
Dominik
Ignác
Ján
Ján
Pavel
Štefan
Pavel
Michal
František
Matúš
Ján
Juraj
Gustáv
Matej
Juraj
Jozef
Konstantin
Ján
František
Štefan
Gabriel
Martin
Martin
Jozef

Miškóci
Mokrý
Moskál
Mravec
Mutl
Nakacka
Ondrašovič
Ondruška
Orgoň
Ovádek
Paigert
Papák
Párovský
Pavelka
Pavlik
Pavlík
Pavúk
Pavúk
Petrus
Pilník
Piovar
Polák
Polák
Porubský
Potoček
Praženica
Predný
Pšenko
Raffay
Rosák
Rusňák
Sabucha
Schvarc
Solčanský
Spratek

Juraj
Jozef
Ján
Matúš
Ľudovít
Ondrej
Jozef
Ondrej
Martin
Anton
Martin
Pavol
Pavol
Štefan
Ján
Štefan
František
Matej
Jozef
Pavel
Peter
Ľudovít
Melichar
Ján
Jozef
Eugen
Ján
Filip
Ondrej
Dominik
Jozef
Ladislav
Jozef
Ján
Jozef

Strapák
Straško
Strýček
Styka
Sudor
Sýkora
Ščipa
Šebena
Šindlery
Škročík
Šlesarík
Štancel
Štěpán
Štrbák
Šulek
Šuplata
Tilvein
Tisančín
Tomek
Tóth
Tóth
Tvarožek
Uhrák
Urgas
Valášek
Valášek
Valašík
Vencko
Vereš
Viglaský
Zančík
Zima
Žabka
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Martin
Ján
Andrej
Ján
Štefan
Ján
Kornel
Jozef
Bartolomej
Ján
Jozef
Jozef
Kristián
Pavol
Martin
František
Štefan
Ján
Jozef
Štefan
Ján
Ján
Rudolf
Jozef
Ján
Jozef
Ľudovít
Štefan
Jozef
Ambróz
Valentín
Ľudovít
Emil

Obrazová príloha
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Ján Moskál
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Ján Straško v bielej košeli
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Martin Pajgert
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Pavol Štrbák
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Rudolf Gabriš
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Ján Straško
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