
 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav českých dějin 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Petr Bjaček 

Protifašistický bojovník jako socialistický hrdina. 

Dvojí život Jána Nálepky  

Fighter against fascism as a socialist hero. 

Two lives of Ján Nálepka 

 

Praha 2012                                                  Vedoucí práce:  PhDr. Jan Randák, Ph.D. 



 
 

Srdečně děkuji všem, kteří mi během psaní jakýmkoli způsobem pomáhali. Především 

pracovníkům Vojenského historického archivu v Bratislavě a pracovníkům národopisného 

muzea ve Smižanech za mimořádně ochotný přístup a upozornění na zajímavé dokumenty. 

Pracovníkům Vojenského historického ústavu v Praze za možnost konzultace reálií 

předválečné československé armády. Dále i pracovníkům vojenského archivu v Trnavě a 

Vojenského ústředního archivu v Praze za poskytnutí ideálních podmínek k bádání a všem, 

nejen jmenovaným, za všestrannou podporu. 

   Největší poděkování patří mému vedoucímu práce, panu PhDr. Janu Randákovi, za cenné 

rady a hlavně velkou trpělivost s mým studiem. 

Petr Bjaček 



 
 

Prohlašuji, že  jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, že  jsem řádně citoval všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 24.5.2012  …………………………………. 

          Petr Bjaček 



 
 

Abstrakt 

Fakt slovenské účasti v německém tažení proti SSSR se v obnoveném Československu 
stal pro konstitující se komunistický režim jedním z nejhorších činů slovenské klerofašistické 
vlády. Nepříjemná minulost byla překrývána vhodným historickým výkladem a hledáním 
nových socialistických tradic. Jedním z hmatatelných symbolů této snahy se stal kapitán Ján 
Nálepka. Levicový intelektuál, učitel a záložní důstojník československé armády byl po 
vzniku slovenského státu povolán do slovenské armády, za boje proti Maďarsku a Polsku 
obdržel vyznamenání za statečnost a účastnil se i tažení v SSSR, roku 1943 však zběhnul na 
stranu sovětských partyzánů a jako velitel československého partyzánského oddílu padl na 
sklonku téhož roku v boji o město Ovruč. Za svou činnost mezi sovětskými partyzány mu byl 
posmrtně udělen titul Hrdina SSSR. V práci zkoumám koncept a rozsah kultu Jána Nálepky 
jako socialistického hrdiny a nabízím kritické srovnání se svým vlastním pohledem na 
osobnost tohoto výrazného symbolu boje proti nacismu. 

Klíčová slova 

Ján Nálepka, Slovensko, druhá světová válka, socialistický hrdina, propaganda



 
 

Abstract 

After the dissolution of Czechoslovakia in 1939 the Slovak part of the republic under the 
German patronage declared an independent Slovak state. From geopolitical reasons the 
Slovak regime as an ally of Nazi Germany was actively involved in many military adventures 
including the participation in the campaign against the USSR. The fact of Slovak participation 
in the German campaign against the USSR has become one of the worst acts of Slovak 
Clerico-Fascist government for the constituting communist regime in the renewed 
Czechoslovakia. The unpleasant history has been covered by an appropriate historical 
interpretation and a search for the new socialist traditions. Captain Ján Nálepka has become 
one of the solid symbols of this effort. Left-wing intellectual, teacher and reserve officer of 
the Czechoslovak army was called to the Slovak army after the formation of the Slovak state. 
He received the Medal of Bravery for the fights against Hungary and Poland and he even 
participated in the campaign in the USSR. In 1943 he defected to the side of Soviet partisans 
and he fell at the end of the same year in the fight for the city Ovruch as a leader of 
Czechoslovak partisan section. For his work with Soviet partisans he posthumously received 
the title Hero of the USSR. In the thesis I investigate the concept and scope of the cult of Ján 
Nálepka as a socialist hero and I offer a critical comparison with my own view on the 
personality of this significant symbol of the fight against Nazism. 
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Úvod

   V tomto roce uplyne sto let od narození slovenského důstojníka a později glorifikovaného 

partyzánského  velitele,  Hrdiny  SSSR  in  memoriam  Jána  Nálepky.  O této  osobě  a  její 

odbojové činnosti  se  od 50.  let  do roku 1989 popsalo snad více papíru  než o celé  první 

Slovenské  republice  dohromady  (s  výjimkou  SNP).  Pro  minulý  režim  představoval  Ján 

Nálepka nedotknutelného hrdinu a symbol spolupráce se SSSR, oceňoval se jeho „politický 

rozhled  a  třídní  uvědomělost“.1 Zejména  se  pak  jeho  činnost  stala  výkladní  skříní 

nespolehlivosti  a  téměř  záporné  bojové hodnoty slovenských vojáků nasazených ve válce 

proti SSSR. 

   Cílem této práce je alespoň částečně zmapovat „posmrtný“ život Jána Nálepky v období let 

1948 – 1989, především pod optikou klíčového pojmu „socialistický hrdina“.  K dosažení 

tohoto cíle jsem práci rozdělil do třech hlavních kapitol. V první kapitole se pokusím nastínit 

obecný  obraz  slovenského  tažení  proti  SSSR  tak,  jak  byl  podáván  v  československé 

historiografii let 1945 – 1989. Tato kapitola pro mě představuje rámcový prostor, na jehož 

pozadí se legenda o kapitánu Nálepkovi odehrává.  Při tvorbě této kapitoly jsem se opíral 

zejména o nejnovější  zpracování tématu,  které publikoval ve své práci  Dezercie a zajatia  

príslušníkov zaisťovacej  divízie  v  ZSSR v rokoch 1942 – 19432 slovenský historik  Martin 

Lacko.

   V druhé kapitole, sloužící jako biografický úvod, se pokusím předložit vlastní pohled na 

Jána Nálepku.  Snaha o vytvoření  vlastního obrazu „skutečného“ hrdinova života se může 

z hlediska hlavního tématu práce jevit jako zbytečná. Dle mého názoru však změny v nazírání 

na hrdinovu osobnost nelze v delší časové periodě vysvětlit pouze proměnou ideálního obrazu 

hrdinství. Nálepka byl skutečnou osobností, ne vybájenou postavou, tak se na ni měli dívat 

i čtenáři  četných  dobových  brožur  a  článků.  Domnívám se,  že  případným rozdílem mezi 

vlastním výzkumem a podávaným oficiálním obrazem můžeme najít jednak ty atributy, které 

byly u konkrétního socialistického hrdiny považovány za nepostradatelné, ale především i ty, 

které byly považovány za nevhodné. V neposlední řadě pak v českém prostředí komplexní 

zpracování Nálepkova života absentuje, respektive je omezeno pouze na práce vzniklé před 

rokem 1989 nebo díla slovenských autorů, především hrdinova bratra Jozefa Nálepky. 

   V této části jsem kromě sekundární literatury3 čerpal i z archivních pramenů. Z těch, které se 
1 LACKO, Martin. Dezercie a zajatia príslušníkov zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943. Bratislava 

: Ústav pamäti národa, 2007, s. 32 - 33.
2 Tamtéž.
3 Čerpal jsem z novější literatury vyšlé po roce 2005, konkrétně z díla a edic pramenů Martina Lacka, dále 
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týkají vojenské kariéry, jsem použil kvalifikační listinu uloženou ve VÚA Praha, kmenový list 

uložený ve VA – CR Trnava,  dokumenty o poměrech v Zaišťovacej  divízii  a  vyšetřování 

Nálepkovi činnosti se nacházejí ve VHA Bratislava.4 V Muzeum Spiša – Rodný dom kpt. 

Nálepky ve  Smižanech  jsou uloženy fragmenty rozsáhlého  fondu obsahující  např.  osobní 

korespondenci, novinové články, či dokumenty z období výkonu učitelského povolání, většina 

tohoto fondu je však nyní uložena v Archivu Muzea SNP v Banské Bystrici, bohužel tento 

fond jsem pro nedostatku času a především pro finanční náročnost musel prozatím vynechat 

a spokojit se s fragmentem ve Smižanech. 

   Ve  třetí  kapitole  přistupuji  k  samotnému  jádru  práce,  oficiálnímu  obrazu  hrdinství 

v Československu let 1948 – 1989. Na příkladu vyhraněných padesátých let nastíním oficiálně 

podávaný obraz Jána Nálepky a důvody, které vedly k jeho glorifikaci. Další vývoj obrazu 

budu sledovat formou krátkých anotací vybrané tvorby až do roku 1989. V závěru kapitoly 

pak na příkladu exilového tisku nabídnu alternativní  pohled na oficiální  výklad v podobě 

zneužití  padlého  československého  důstojníka,  hrdiny  boje  proti  nacismu,  komunistickou 

mocí.  V této  kapitole  jsem čerpal,  kromě  dobové  literatury,  především z  příspěvků  Jana 

Randáka a Stefana Zwickera uveřejněných ve sborníku Hrdinství a zbabělost v české politické  

kultuře 19. a 20. století.5

   I přes obrovské množství publikací, které se tématu věnují, zůstalo v životě Jána Nálepky 

řada bílých míst,  příkladem může být  heslo  v nedávno vydaných  Vojenských osobnostech  

československého odboje 1939 – 1945,  kde je Nálepkova účast na polském tažení shrnuta 

slovy:  „…prevzal  velenie  poľnej  roty,  s kterou  sa  v septembri  1939  zúčastnil  poľského 

taženia…“, ačkoli v jiných případech popisuje autor zařazení k jednotlivým útvarům zcela 

konkrétně.6 Těmto krátkým úsekům, které  byly doposud popsány přinejlepším s dobovým 

zabarvením, jsem se v rámci druhé kapitoly snažil věnovat více místa, než by si na první 

pohled  zasloužily.  Naopak  ty  klíčové  momenty,  které  se  dočkaly  podrobného  zpracování 

i v nedávné době, jsem často minimalizoval na prosté shrnutí. Při používání starší literatury 

jsem měl na paměti slova z pozůstalosti bývalého ministra NO gen. I. tr. Ferdinanda Čatloše: 

„Kto pripisuje  Nálepkovi  tie  věci,  ktoré  mu neprislúchali  a  na  ktoré  sa  pamätajú  mnohí  

svedkovia, ten mu škodí, lebo čitatelia to porovnávajú so skutočnosťou a tak prestávajú veriť  
Pavla Mičianika a při zpracování Nálepkovi studentské a učitelské činnosti jsem využil brožuru L. Tarovské. 

4 Ve VHA Bratislava jsem čerpal z fondu „55“, který obsahuje řadu záznamů o protistátních živlech a z fondu 
„Ferdinand Čatloš“. 

5 Hrdinství  a  zbabělost  v  české  politické  kultuře  19.  a  20.  století  :  Výběr  z  příspěvků  ze  stejnojmenné  
konference, která proběhla ve dnech 25. -  27. října 2006. RANDÁK, Jan; KOURA, Petr (eds.).  Praha : 
Dokořán, 2008.

6 (F.Cs.) Nálepka Ján In: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha : Avis, 2005, s. 202-
203.
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aj pravdivým tvrdeniam! Nálepkov význam a hodnota jeho účinkovania nie je odkázaná na  

bájky, lebo jeho holé skutky hovoria výrečne! Načo ho prepínajú,  keď majú skúsenosť, že  

legendárne nadskutky generála Štefánika dnes už trpia skresaninami kritickými!? Keby aspoň  

nerobili také kontrasty na úkor iných osob!“7

7 VHA Bratislava, fond Ferdinand Čatloš, šk.5, 15C.
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1. Obraz slovenské armády v letech 1945 - 1989 v domácích publikacích8

   Před rokem 1989 bylo možno zpracovávat historii slovenské armády pouze jednostranně, 

existence slovenského státu a veškeré události odehrávající se v jeho rámci byly hodnoceny 

jen podle zorného úhlu odboje jež vyvrcholil v SNP. Jedním z nejvýraznějších projevů války 

se na Slovensku stala účast v tažení proti SSSR, angažovanost v protisovětské vojně nebyla 

po roce 1948 posuzována z hlediska geopolitické nutnosti, ale pouze z hlediska politického. 

V této kampani se za celou válku vystřídalo podle odhadů téměř 100000 slovenských vojáků.9 

Osobní zkušenost  takového počtu lidí  s  životem v SSSR se musela zákonitě  přenést i  do 

povědomí široké masy národa. Ať už se jednalo o ukrutnosti páchané německou okupační 

správou, nebo naopak zcela konkrétní představa o poměrech panujících v socialistickém ráji. 

Přímá zkušenost se dvěma totalitními režimy v jejich nejhorší podobě se jistě promítla jak 

na stoupajícím odporu  proti  luďáckému režimu vrcholící  v  SNP,  tak  na  poměrně  výrazné 

porážce  komunistů  ve  volbách  roku  1946  na  Slovensku,  kdy  KSS  ztrácela  na  vedoucí 

Demokratickou stranu celých 30%.10 Aktivní  účast  široké vrstvy národa v protisovětském 

tažení, jehož bývalí frontoví vojáci navíc patřili v roce 1948 stále k mladé a aktivní generaci,  

musela být pro komunistický režim velmi nepříjemnou skutečností.

   V porovnání s prostorem, který byl věnován např. Československé armádě v SSSR, vyhlíží 

knižní  produkce  o  slovenské  armádě  velmi  skromně  a  jak  zdůrazňuje  slovenský  historik 

Martin Lacko, je  „v spomienkových či odborných prácach v povojnovom období reflektovaná  

len do tej miery, do akej se dalo poukázať, odôvodnene či neodôvodnene, na protinacistické  

a antivojnové prejavy jej príslušníkov.“11 Pravým symbolem se pak stává osobnost důstojníka 

Zaisťovacej divízie, stotníka Jána Nálepky, Hrdiny SSSR in memoriam, který se po své smrti 

postupně dostává do role uvědomělého mučedníka vykupujícího svou obětí slovenský národ 

z hříchu bratrovražedné války.12

   Bibliografická práce s tendenčním názvem Protifašistické hnutie v slovenskej armáde na  

východnom fronte z roku 1978 zachytila za období 1945 – 1977 celkem 13 knižních publikací 

a několik desítek (71) článků, studií a vzpomínek v českém, slovenském a ruském jazyce13 

8 V této úvodní kapitole přejímám více tezí od slovenského historika Martina Lacka, viz LACKO, Martin. 
Dezercie a zajatia príslušníkov zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943. Bratislava : 2007. s. 21 – 
62.

9 Tamtéž, s. 11.
10 Volby 1946. Totalita.cz [online]. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/volby/volby_1946_07.php 
11 LACKO, 2007, s. 21.
12 Viz Tamtéž, s. 32 – 33.
13 Tamtéž, s. 21. (citováno dle KAPIŠINSKÁ, K. Protifašistické hnutie v slovenskej armáde na východnom 
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(Poválečné literatuře předcházela poměrně obsáhlá knižní produkce z let 1941 – 1944, během 

této krátké doby vyšlo na území Slovenska více než 10 titulů s tematikou války proti SSSR 

mající většinou reportážní charakter, jejími autory jsou zpravidla bývalí frontoví zpravodajci 

a novináři14). Plodným autorem tohoto období se stal například Samo Falťan. Jeho první prací, 

a podle  Martina  Lacka  i  „vôbec  prvou  povojnovou  prácou,  ktorá  pojednáva  o  odboji  

slovenských vojakov v ZSSR“,15 stal příspěvek Z denníku partizána na Bielej Rusi uveřejněný 

ve sborníku Partizánske akcie v národnom povstaní roku 1945.16 Ještě v roce 1948 mohl ten 

samý autor ve svém dalším literárním počinu, vzpomínkách románového charakteru Víťazné 

stretnutie17, krátce zmínit i slovenskou účast na represivních akcích, obecně však éra 40. a 50. 

let  o  těchto  stránkách okupační  služby mlčela18.  Projevovala  se  jasná tendence  představit 

slovenskou armádu mnohdy již od samého počátku tažení v r. 1941 jako fakticky rozložené 

vojsko,  nepoužitelné  pro  útočné  plány  nacistů.  Jen  „strašným  terorom  za  cenu  tvrdých  

represálií,  podarilo  sa  nemeckým  okupantom  a  ich  slovenským  prisluhovačom  soskupiť  

niekoľko  plukov,  ktoré  pod  velením  nemeckých  dôstojníkov  a  pod  strážnym  esesáckym 

oddielom  boly  odvedené  na  sovietsko  –  nemecký  front.“19 Některé  studie  přiznávají,  že 

v prvním roce války převažovalo hnutí za návrat domů nad dezercí, například Jiří Doležal 

v tendenčně  nazvaném  článku  Antifašistický  boj  v  armádě  t.  zv.  Slovenského  státu  před  

vypuknutím slovenského národního povstání z roku 1953 píše: „Na podzim roku 1941 se na 

Ukrajině objevila vychvalovaná a již napřed slávou ověnčená Rychlá divise. Situace mezi  

vojskem donutila však slovenskou tisovskou vládu k celé řadě opatření. Vojákům byl slibován  

jen krátký pobyt na frontě, potom výměna a návrat domů. Tak se snažilo slovenské vojenské  

velení zabránit tomu, aby slovenští vojáci nepřebíhali na stranu bojujícího Sovětského svazu.  

V  prvém  období  působnosti  Rychlé  divise,  doku  fronta  stála,  měla  tato  opatření  určitý  

úspěch.“20 Účast  ve  válce  se  stává  projevem  největší  zrady  klerofašistické  vlády  na 

slovenském národě,  ten však dobře ví, kde je v nadcházejícím zápase jeho místo a prostí 

vojáci to dávají jasně najevo. „Pritom všetkom boli medzi dôstojníkmi aj vojakmi jednotlivci,  

ktorí  ochotne napodobňovali  hitlerovské zverstvá,  riadili  sa ich zásadami zvlášť  v  prvých  

mesiacoch vojny. Typmi takýchto dôstojníkov boli deklasované fašistické elementy jako stotník  

fronte. Košice : 1978. s.1)
14 Tamtéž, 2007, s. 22, 50.
15 Tamtéž, s. 22.
16 Tamtéž, s. 22. (citováno dle Partizánske akcie v národnom povstaní. BRTÁŇ, Rudo (sost.). Bratislava : 1945)
17 Tamtéž, s. 23. (citováno dle FALŤAN, S.: Víťazné stretnutie. Bratislava 1948, s. 21-25)
18 Tamtéž, s. 23.
19 BERLINSKIJ, D.; POGREBINSKIJ M. Hrdina SSSR Ján Nálepka (Repkin). Praha : 1952 , s. 37 – 38.
20 DOLEŽAL, Jiří. Antifašistický boj v armádě t. zv. Slovenského státu před vypuknutím slovenského 

národního povstání. In: Historie a vojenství. 1953, číslo 2, s. 173 – 197.
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Kleinert, ktorý dal roku 1942 vypáliť ukrajinskú dedinu a strielať do civilného obyvateľstva,  

(…) V slovenskej armáde boli na veliteľských miestach dokonce aj bývalí bielogvardejci, jako  

napr. Pplk. Milodanovič a ďalší. Takéto zločinecké elementy hľadali vo vojne dobrú kariéru  

a obohatenie  z  krádeží  na  okupovanom území.“21 Z  důstojnického  sboru  se  tedy mnohdy 

stávají  loajální  pochopové bratislavské  fašistické  vlády a  jejich  prostřednictvím je  možno 

vysvětlit (mnohdy oprávněně) i stinné stránky působení slovenské armády. Tata menšina stojí 

v  ostrém kontrastu  k  uvědomělé  mase  mobilizovaného  národa.  Stáhnutí  35000  záložníků 

z fronty v létě 1941 z praktických důvodů je pak podáno jako hlavní důkaz protiválečných 

nálad  mezi  řadovými  vojáky.  „Rastúci  odpor  slovenských  vojakov  na  fronte,  jako 

aj nespokojnosť  doma,  prinútili  vedúcich  fašistických  predstaviteľov  stiahnuť  záložníkov  

z frontu, lebo oni boli hlavnými organizátormi nespokojnosti.“22 Bojová činnost zbytku , který 

musí proti své vůli setrvat na protisovětské frontě, je pak představena pouze optikou odboje.

   Jedním z ústředních motivů protiválečného cítění ve válce proti státu rolníků a dělníků se 

paradoxně  stalo  panslavistické  cítění,  využívající  snad  jistou  návaznost  na  předválečnou 

legionářskou tradici, jak vyplývá z termínů jako  „bratrovražedný boj“ či  „velká myšlenka 

slovanského  bratrstva.“ Myšlenka  slovanské  vzájemnosti  byla  u  mladých  branců 

odchovaných  masarykovým  Československem  jistě  přítomna,  ovšem  brzy  po  vstupu  na 

sovětskou  půdu  bylo  vojákům  jasné,  že  takové  myšlenky  nelze  zaměnit  za  sympatie 

k sovětské  vládě.  Panslavistická  myšlenka  se  pak  v  prvních  měsících  tažení  mohla  lehce 

zvrtnout v propagandou živený mýtus o osvobození slovanských bratrů z područí bolševismu, 

neboť panslavistické cítění se snažili využít obě strany válečného konfliktu.

   Nejoblíbenějším evergreenem působení  slovenské  armády v  SSSR se  bezesporu  staly 

dezerce a přechody na sovětskou stranu. „V krátkom čase sa rozšíril počet tých, čo pochopili,  

že ich miesto je na strane sovietskych partizánov a že ich úlohou je bojovať proti tisovsko –  

čatlošovským prisluhovačom fašizmu.“23 Jejich počet nebyl kupodivu nikdy v období po roce 

1945 přesně vyčíslen a značně kolísal,  od prvních vcelku  reálných odhadů,  například ve 

zmiňované Falťanově prvotině, se v průběhu 50.let dostal k fantastickým čtyřmístným číslům 

a  na  tomto  počtu  se  odhady udržely  bezmála  do  konce  století,24 na  exaktnější  výzkumy 

fenoménu přeběhlíků si zájemci na Slovensku museli počkat až do roku 2007. Vysoká čísla se 

dařilo  dosáhnout  např.  překroucením  oficiálních  statistik  MNO,  „kategórie  nezvestných 

a zajatých  sa  spravidla  úplne  ignorovali  a  všetci  tí,  ktorí  sa  nejakým  činom  ocitli  na  
21 FALŤAN, Samo. Slováci v partizánskych bojoch v Sovietskom sväze. Bratislava, 1957. s. 58.
22 Tamtéž, s. 40.
23 Nálepka : Vzor statočnosti. Bratislava : 1953, s. 10.
24 LACKO, 2007, s. 15.
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protivníkovej  strane,  boli  pokladaní  za  dezertérov.“25  Nejznámějším příkladem takového 

počínání  se  stali  události  u  Melitopole na podzim 1943,  ale  dají  se  uvést  i  další  případy 

z první fáze války, mnohdy doplněné i o rudě zabarvené výpovědi hlavních aktérů. Z těchto 

případů se záhy stala jakási výkladní skříň celé slovenské armády v SSSR.

   Ani nastupující 60. léta se problematice slovenské armády nijak hlouběji nevěnují a nadále 

ji zkoumají pouze v rámci hnutí odporu, přesto dochází k postupnému pokroku a korigování 

dosavadních tvrzení, např. některé práce vypouští dehonestující adjektivum „tzv.“ ve vztahu 

k armádě a přiznána je i skutečnost, že do roku 1943 fakticky v armádě neexistovali odbojové 

skupiny, v jiné práci z r.1971 se můžeme dočíst, že slovenští vojáci se již na podzim 1942 

snažili vyhnout boji, utíkali nebo pokud se už dostali do boje tak se nechali zajmout, což proti  

předcházející éře znamená alespoň částečný pokrok.26 Ostatně neměl by být pouštěn ze zřetele 

ani další osud řady zajatých vojáků. Voják zůstává vojákem i v případě zajetí a ať má jeho 

ocitnutí  se  v  sovětské  moci  jakékoli  důvody,  případná  volba  vstupu  do  československé 

armády před nejistým osudem válečného zajatce dle mého názoru podstatu dezerce fakticky 

i právně  naplnila.  Jejich  přesvědčivé  výkony  v  řadách  Svobodovy  armády  pak  můžou 

poskytovat tvrzením o masových dezercích alespoň částečnou věrohodnost.

25 Tamtéž, s. 13.
26  Tamtéž, s. 27. 
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2. Životopisný úvod

2.1 Mládí a školní léta (1912 - 1931)

   Ve svém kmenovém listu má Ján Nálepka v kolonce „narozen“ uvedeno datum 20. září 

191227 a místo Smižany (okr. Spišská Nová Ves).28 Narodil se jako třetí syn z celkem osmi 

dětí29 v rodině domkáře Michala Nálepky a jeho manželky Marie, rozené Ondrové. 

   Hornatý  region  Spiše  se  vyznačoval  krásnými  lesy,  drsnými  přírodními  podmínkami 

a velkým  množstvím  etnicky  různorodého  obyvatelstva,  kromě  Slováků  tu  žili  potomci 

Němců, Maďarů, Poláků, Rusínů, Valachů a Cigánů. Obchodníci a krčmáři byli často Židé. 

Do toho po první světové válce přišli čeští úředníci a učitelé. Důležitou úlohu v duchovním 

životě obyvatel Spiše hrálo katolické náboženství, jehož vlivné centrum, Spišská Kapitula, 

se nacházelo  v nedalekém Spišském Podhradí.30 Samotné  Smižany leželi  na  samém prahu 

Slovenského  ráje,  krasového  území  s  velmi  členitým  reliéfem  a  rozlehlými  planinami 

oddělenými od sebe hlubokými a úzkými roklemi s mnoha vodopády.  

   Přelom 19.  a  20.  století  se  v  Uhrách  vyznačoval  výrazným asimilačním tlakem vůči 

nemaďarskému obyvatelstvu.31 Podstatný vliv na vývoj Smižan mělo v tomto směru postavení 

železniční  tratě  Košice  -  Bohumín.  Nejen  že  dalo  mnohým obyvatelům slušnou možnost 

výdělku, ale skrze železničáře začali do obce pronikat i myšlenky maďarizace, politického 

liberalismu a socialismu. Počátkem ledna 1883 se obecní zastupitelstvo usneslo, že požádá 

o změnu názvu obce na "Szepes - Sűmegh", což ministr vnitra rozhodnutím ze dne 15. května 

1883 potvrdil.  Tento název Smižany používali  až  do konce první  světové války.32 Špatná 

hospodářská situace poslední čtvrtiny 19. století vyhnala mnoho obyvatel regionu za prací 

a kapitálem až  do  Ameriky.  Beztak  neutěšenou  situaci  ještě  zhoršila  první  světová  válka. 

Kromě drahoty,  nedostatku  potravin  a  ostatních  škod,  které  bylo  možné napravit,  nastaly 

mnohým  rodinám  nenapravitelné  škody.  Padli  synové,  manželé  a  otcové  rodin.  Jen  ve 

Smižanech bylo  21 padlých z řad obyvatel  obce33.  Několikrát  se  dějiště  bojových operací 

27 Některé dokumenty uvádějí jako datum narození i 19. nebo 21. září.
28 VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján; Dnes jsou Smižany se svými téměř 8000 obyvateli 

největší slovenská obec, větší než některá menší města.
29 Nejstarší Michal (1908), potom Štefan (1910), Mária (1921), Ondrej (1923), Jozef (1925) a dvojčata Helena 

a Judita (1927).
30 TAROVSKÁ, L. Ján Nálepka – Študent a učiteľ. Smižany : Múzeum Spiša, 2007, s. 1.
31 Tamtéž.
32 Dejiny obce Smižany. Obec Smižany [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: 

http://www.smizany.sk/11_obec/dejiny.htm
33 Tamtéž.

15



přiblížilo i do blízkosti Spiše. Poprvé na podzim 1914 kdy se fronta přehoupla přes karpatské 

hřebeny a východní Slovensko se načas stalo bojištěm. Podruhé válečný požár zavítal do kraje 

po skončení světové války. V říjnu 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát. Brzy 

začalo docházet ke střetům mezi Maďary a československými jednotkami, boje trvaly až do 

června  1919,  kdy  zanikla  v Prešově  vyhlášená  Slovenská  republika  rad  a  komunistické 

jednotky  ustoupily  zpět  do  Maďarska.  Celé  Slovensko  se  ocitlo  pod  kontrolou 

československého vojska a nově vzniklý stát se mohl konečně pevně etablovat.34

   Vznik Československa přinesl množství demokratických změn, mimo jiné více občanské 

svobody,  nezávislé  soudy,  osmihodinovou  pracovní  dobu  či  povinné  osmileté  vzdělání 

v národním jazyce.35 Nejvýznamější  událostí  meziválečného období se ve Smižanech stala 

pozemková reforma. Proběhla ve dvou vlnách, první v r. 1925 a druhá v r. 1934. Populární 

pozemkovou reformu držela v rukou agrární strana, ke které se hlásila i většina obyvatel obce 

včetně  rodiny  Michala  Nálepky.36 Ten  byl  v této  době  dokonce  členem  obecního 

zastupitelstva.

   Protože formativní období člověka je především jeho dětství, je na tomto místě vhodné 

připomenout osoby které měly na malého Jána největší vliv. Na prvním místě je třeba zmínit 

rodiče. Otec Michal byl velmi přísný, dominantní, zásadový a také velmi pracovitý muž, který 

nesnesl, aby jeho děti zahálely. Podle vzpomínek Jánova bratra Jozefa „bol veľmi pracovitý,  

skromný, ale na prácu veľmi náročný. Nezniesol, aby sme behali za futbalom, hrali sa s deťmi 

na ulici a drali topánky při sánkování. Bol rád, keď nás videl stále pracovať“ .37 Od svých 

12 let vyrůstal jako sirotek, vyučil se tesařem a v roce 1903 odešel za prací až do Ameriky,  

kde pracoval jako horník. Po návratu se oženil a vydělané peníze investoval do postavení 

domu ve Smižanech, v roce 1913 odešel do Ameriky podruhé a vrátil se až v roce 1920.  

Nejpozději  během  svého  druhého  pobytu  v Americe  se  seznámil  s myšlenkou 

čechoslovakismu a zůčastnil  se  i  sbírky na  „oslobodenie Slovenska“.38 Matka Marie  byla 

naopak spíše klidnější povahy  „Málokedy jsme ju viděli rozčúlenú. … Vždy vedela vyriešiť  

aj najzložitejšie problémy, a to bez zhonu a vždy hlboko ľudsky.“39 Oba rodiče byli gramotní, 

34 Ve Smižanech byl od října 1920 do ledna 1921 dislokován II. prapor pěšího pluku č.38, FIDLER, Jiří. 
Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 – 1939. in Sborníku archivních prací. 
Praha : Archivní správa, 1985, č. 1, s. 42. (dle fragmentu s citovaným článkem).

35 TAROVSKÁ, 2007, s. 1. (citováno dle MARSINA, R. a kol. Slovenské dějiny. Martin : 1990, s. 230.).
36 Dejiny obce Smižany. Obec Smižany [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: 

http://www.smizany.sk/11_obec/dejiny.htm
37 NÁLEPKA, Jozef. Druhá maturita : (… a nové poznatky o kpt. Jánovi Nálepkovi). Bratislava : International, 

1995, s. 142.
38 Viz diplom v expozici Múzeum Spíša – Rodný dom kpt. Jána Nálepku.
39 NÁLEPKA, 1995, s. 142.
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četli noviny a zajímali se o politiku.40 Vyznání byli římsko - katolického a v tomto duchu 

vychovali i své děti, i když Jano zřejmě byl jen vlažným katolíkem. Triumvirát výchovných 

vzorů je v popularizační literatuře obvykle uzavřena učitelem a veteránem československých 

legií41 na  Sibiři,  Josefem Mikolajem.42 Ten Jána učil  ve  školním roce  1920/21,  v druhém 

postupném ročníku obecné školy. Je představován jako dobrý pedagog, který svými zásahy 

významně ovlivňoval život budoucího hrdiny i v době, kdy se již nesetkávali na půdě školy. 

Právě jeho zážitky z Ruska, kterými hojně zásoboval své žáky, měly v mladičkém Nálepkovi 

probudit silné rusofilní cítění. Jozef Nálepka vzpomínal: „Z ruského frontu sa do školy vrátil  

učiteľ  Jozef  Mikolaj,  už  jako  legionár.  Bol  to  výborný  pedagóg  a  jeho  zážitky  z Ruska,  

s kterými oboznamoval malých žiačikov sa Janovi hlboko vryli do pamäti, ale doslova prenikli  

až do kosti. Zamiloval si ruskú tajgu, Bajkal, ruskú zimu i ruského člověka“ .43 V následujících 

letech, přestože již dávno nebyl Janův učitel, jeho intervence pomohly přimět rodiče k tomu, 

aby svému třetímu synovi  dopřáli  vychodit  nejprve měšťanku a pak i  Učitelský ústav ve 

Spišské Nové Vsi. Novější práce nemohli vynechat ani fascinaci osobou gen. M. R. Štefánika, 

s  kterou  měli  být  Nálepkovi  dokonce  vzdálení  příbuzní  a  kterého  jejich  třetí  syn  choval 

v hluboké úctě celý život.44

   Jano  začal  chodit  do  školy  ve  školním  roce  1919/20.  Spolužák  Jozef  Baláž  na  něj 

vzpomínal: „Malý, čiernovlasý a čiernooký chlapec, tmavej, okrúhlej tváre, bosý, v krátkych  

plátených nohavičkách a v zelenom manchestrovom kabátiku.“45 Sekundární literaturou je bez 

výjimky hodnocen jako „vynikajícího žák“. Při pohledu na jeho školní vysvědčení z lidové 

školy je zřejmé že se skutečně jednalo o velmi nadprůměrného studenta. Například školní rok 

1922/23, kterým se Ján rozloučil  s  lidovou školou, uzavírá své vysvědčení téměř samými 

jedničkami. Zajímavé je že jeho nezkrotná povaha se, soudě dle o stupeň snížené známky 

z chování  v  prvních  třech  čtvrtletích,  projevovala  již  od  útlého  věku.  Za  celý  školní  rok 

1922/23  pak  zameškal  pouze  6  hodin.46 Což  potvrzuje  zmínky  o  jeho  železném  zdraví. 
40 TAROVSKÁ, 2007, s. 1.
41 Ve starší literatuře se Mikolajovo působení v legiích pochopitelně nezmiňuje. Ve své pozůstalosti si 

Ferdinand Čatloš stěžuje že Mikolajovi je dokonce nesmyslně přičítán vliv „bolševické“ výchovy. VHA 
Bratislava, fond Ferdinand Čatloš, šk.5, 15C.

42 Někdy též psáno Mikolay, narozen 16.1. 1892 nebo 1893 v Markušovcích (okr. Spišská Nová Ves), 
domovská obec v době vypuknutí světové války Smižany (okr. tamtéž), sloužil jako poručík 11. honvédského 
(zeměbraneckého) pěšího pluku a 20.6.1916 padl u Kimpolungu (Bukovina) do ruského zajetí, do legií se 
přihlásil v Irkutsku, zařazen 15.10.1918 v hodnosti vojína, propuštěn 31.12.1919 v hodnosti četaře, poslední 
útvar 12. čs. střelecký pluk „M.R.Štefánika“ – Databáze VÚA. Vojenský ústřední archiv [online]. [cit. 2012-
03-11]. Dostupné z: http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVÚA/DetailLegionare.aspx?soldierId=70863 

43 NÁLEPKA, 1995, s. 144.
44 VHA Bratislava, fond Ferdinand Čatloš, šk.5, 15C; Ironií osudu byl Nálepkův pomník ve Spišské Nové Vsi 

postaven na místě kde původně stál pomník Štefánika. Viz TAROVSKÁ, 2007, s. 7.
45 Iní o kapitánovi Jánovi Nálepkovi. NÁLEPKA, Jozef (Ed.) Spišská Nová Ves : Poligrafia, 2002, s. 10.
46 Velmi nízký počet zameškaných hodin provází Jána Nálepku celou jeho školní docházku a svědčí o jeho 
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Od roku 1923 do roku 1927 navštěvoval  měšťanskou školu  ve  Spišské  Nové Vsi,  kterou 

rovněž ukončil s výborným prospěchem.47

   V roce 1927 udělal bez vědomí rodičů zkoušky na Učitelský ústav ve Spišské Nové Vsi. 

Přestože  rodině  by se  ještě  jedna  pracovitá  ruka  hodila,  dostal  Ján  povolení  jít  studovat. 

Podpořila ho matka, která se vždy snažila pomoci mu, jak jen mohla.48 Profesoři byli nároční, 

ačkoli se jedničky začaly z vysvědčení pomalu vytrácet, učil se stále dobře. Jeho mimoškolní 

aktivity byly mimořádně bohaté. Zajímal se o literaturu, hudbu, ochotnické divadlo a stranou 

jeho zájmu pochopitelně nebyla ani děvčata. V letech 1929 – 1930 předsedal Komenského 

samovzdělávacímu kroužku. Ve Smižanech založil skautský oddíl a stal se jeho vedoucím, 

sám byl zanícený turista a dobře poznal nejen okolní hory. Ještě během studia se aktivně začal 

zabývat novinářstvím, jeho články se objevovaly například v Podtatranském Slovači.49 Byl 

patriotem a slavjanofilem, který se aktivně zapojil do všeslovanského hnutí. Dokonce se roku 

1930 zúčastnil  i  všeslovanského  sjezdu  středoškolského  studentstva  v Jugoslávii,  přestože 

peníze na zpáteční cestu mu stačily sotva k československé hranici.50

   V neposlední řadě se zajímal i o politiku, podle jeho spolubojovníka Jozefa Čambalíka 

vyznával  celý  život  ideál  masarykovské  demokracie,  ačkoli  je  považován  za  propagátora 

společného  státu  Čechů  a  Slováků,  se  samotnou  koncepcí  čechoslovakismu  ve  smyslu 

jednoho národa zřejmě nesouhlasil.51 Stejně jako jeho rodiče se hlásil k Republikánské straně 

zemědělského  a  malorolnického  lidu  (RSZML),  tzv.  agrárníkům  a  byl  činný  v její 

mládežnické  organizaci  –  Rolnickém  dorostu.  V říjnu  1933  je  například  pokutován 

za nedovolenou schůzi v Povážské Bystrici, na které zaníceně agitoval za vstup do agrární 

strany.52 V agrární  straně  patřil  k jejímu levému křídlu,  v mladickém nadšení  se  nebál  ani 

konfliktů  s výše  postavenými  stranickými  kolegy  a  odvážně  upozorňoval  na  korupci. 

Například v jednom ze svých novinových článků píše:  „Pana předsedy vlády a Národního 

shromáždění  se  ptáme:  zda ví,  že  máme dojem,  že  SPÚ nebyl  zřízený  pro  blaho národa  

a ochranu drobných nájemců, ale na ochranu grófů a statkářů? Zda ví, že máme dojem, že  

někteří úředníci SPÚ nekonali čistou práci, ale byli ve spojení s grófy?“.53 Později se jako 

„železném“ zdraví, které je často připomínáno v souvislosti se službou v SSSR. Vysvědčení za šk. rok 
1922/23 In: Múzeum Spíša – Rodný dom kpt. Jána Nálepku.

47 TAROVSKÁ, 2007, s. 2.
48 Tamtéž.
49 NÁLEPKA, 1995, s. 147.
50 TAROVSKÁ, 2007, s. 2 - 3.
51 DAVIDOV, Denis. Saburová legenda o Rjepkinovi. New York : vl. n., 1964. s. 16.
52 Múzeum Spiša, fond kpt. J. Nálepku, prír. č. 27/83/457-459 (citováno dle Tarovská, 2007, s. 4.).
53 NÁLEPKA, Ján. Státnímu pozemkovému úřadu na rozlučku. In: Podtatranský kraj. 193?, č. 2. (fragment In: 

Múzeum Spíša – Rodný dom kpt. Jána Nálepku).
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učitel ve Stupavě angažoval i ve spolcích pod patronací sociálních demokratů, do jejich strany 

ale nikdy nevstoupil.

   V červnu 1931 skládá úspěšně zkoušku dospělosti,  jedinou dostatečnou na jinak velmi 

pěkném vysvědčení  si  příznačně  odnesl  z nepovinného  německého  jazyka.  S vytouženým 

vzděláním a pln ideálů nastupuje na své první učitelské místo v Marikovskej Dolině. 

2.2 Mladý učitel (1931-1934)

   V září 1931 nastupuje na své první učitelské místo v Marikové, ležící na západě Slovenska 

v pohoří  Javorníků.54 „Obec  Horná  Mariková  patrila  v  prvej  polovici  minulého  storočia  

k najľudnatejším obciam Slovenska. Svedčí o tom aj skutočnosť, že do začiatku 60-tych rokov  

fungovali na jej území 4 základné školy, z ktorých jedna bola „plnoorganizovaná“ a tri boli  

malotriedky.“55 Svou  učitelskou  kariéru  zde  začalo  mnoho  mladých  učitelů,  ale  žádný 

v zapadlé dolině nechtěl zůstat natrvalo.56

   V chudém kraji,  kde nebylo zvykem posílat  děti  pravidelně do školy,  se Jano Nálepka 

osvědčil jako schopný učitel.  „Nálepka dbal prísne na dochádzku žiakov do školy, na ich  

správanie,  plnenie  školských  povinností.  Kontroloval  denne  čistotu  žiakov  a  nývyky  

na zachovanie  hygienických  pravidel.  Bojoval  proti  vulgarizmu  v reči  žiakov.  Z vlastných 

peňazí  zakúpil  písanky,  výkresy,  ceruzky,  pravítka.  Aj  učebnic  pribudlo.“57 A v  případě 

nutnosti se Nálepka samozřejmě nebál sjednat disciplínu ani za použití rákosky.58

   Když poznal, že úroveň jeho svěřenců není na požadované výši, podařilo se mu vyžádat 

výjimku z osnov. Pro nedostatek místa ve škole se musela, pokud to počasí dovolilo, vždy 

jedna  třída  učit  venku  na  dvoře  a  jedna  v budově.  Pro  svoji  školu  zorganizoval  také 

polévkovou akci do které zapojil i některé matky.59 „Srdcia žiakov i rodičov si Jano získal  

aj preto, lebo založil detský spevácky zbor, ktorý niesol meno Štefánika. Súbor koncertoval  

nielen v obci, ale zašiel aj do Púchova, Turčianskeho Martina a Turčianskych Teplíc.“60

   Hudbě se věnoval  i  ve  volném čase  a  se  svými  dvěma mladými  kolegyněmi  vytvořil 

54 Školní rok 1931/32 strávil jako správce školy v Marikovskej obci Pagaňov – dnes administrativní část Horné 
Marikové. V její budově byla posléze vytvořena „Izba revolučných tradícií“. Později přešel do školy v dnešní 
Dolné Marikové.

55 Domov sociálnych služieb. Obec Horná Mariková [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: 
http://www.hornamarikova.estranky.sk/clanky/domov-socialnych-sluzieb.html 

56 DAVIDOV, 1964, s. 16.
57 Iní o kapitánovi ..., 2002, s. 22.
58 Tamtéž, s. 27.
59 Tamtéž, 2002, s. 21, 24.
60 NÁLEPKA, 1995, s.152.
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pěvecké trio,  které  se  u  něj  pravidelně  scházelo.  S jednou z nich  si  dokonce  zakoupil  na 

splátky i  klavír,  který jim však vydržel pouze prvních 5 splátek a poté museli  klavír  pro 

nedostatek financí vrátit. Ostatně špatná finanční situace a dluhy provázely Nálepku celý jeho 

život.  „Na jeho  aktivity,  nákup  množství  kníh,  pomoc  druhým a  škole,  vkusné  oblečenie  

nestačil  jeho  malý  učiteľský  plat.  Vo  fondoch  Múzea  Spiša  existujú  upomienky  a  listy  

veriteľov, vačšinou knižných vydavateľstiev. Najväčšie finančné problémy mu narobila kúpa  

pianina na splátky.  Napriek snahe splatiť  pianíno, nepodarilo sa mu to a musel ho firme  

Petroff vrátiť. Pod hrozbou jeho dlhov nahnevaná matka zlikvidovala mu pôžičku v Roľníckej  

vzájomnej pokladnici, za ktorú sa zaručila. Svoje dlhy Ján Nálepka potom splácal zrážkami  

z učiteľského a dôstojnickeho platu.“61

   Aktivně zasahoval do veřejného života obce. Po celou dobu svého působení v Marikové 

zůstal věrný Agrární straně, za kterou zaníceně agitoval. Jeho aktivity nebyly omezeny jen na 

oblast učitelského působení, povinnosti v rámci Agrární strany ho zavedly až do Prahy. V létě 

1933 se zúčastnil konference mladého učitelstva ve Slezsku, v jejím rámci se jako výrazný 

řečník stal členem učitelské delegace, která se setkala i s prezidentem Masarykem. Z dalších 

významných osobností,  které ve Slezsku osobně poznal,  je často zmiňován ještě Vladimír 

Clementis, který Nálepkovi do Maríkové poslal číslo svého čtvrtletníku DAV.62

   V Marikové se Jano dokonce zasnoubil se svou spolubydlící – českou učitelkou. Přesto, 

že se zřejmě jednalo o vážný vztah, z plánované svatby nakonec sešlo.63

   Od 1.9. 1933 je Jano přeložen zpět do svého rodného kraje. Ačkoli by se rád dostal do 

města, jeho nové působiště se stala malá vesnice Roztoky – Biele Vody ležící ve Slovenském 

ráji, jen několik hodin pěší cesty od Smižan. Jeho působení zde je pouze dočasné a na nový 

rok 1934 konečně nastupuje jako učitel do obecní lidové školy ve Stupavě. Na toto místo byl 

vybrán z 26 uchazečů.64 Obecné i školské orgány ve Stupavě byly v té době v rukou sociální 

demokracie. Podle jedné z verzí se jeho dosavadní učitelské zkušenosti,  kdy jako správce 

vesnické  školy  měl  relativně  velkou  míru  svobodného  rozhodování,  stali  důvodem 

k neshodám s vedením školy i školským inspektorátem. Jakákoli iniciativa, ať už se jednalo 

o založení  hudebního  kroužku  nebo  zavedení  přezůvek  v jeho  třídě,  se  neobešla  bez 

61 Minimálně jeden obdobný dokument můžeme nalézt i v archiváliích slovenského MNO, věřitel se v něm táže 
na Nálepkův osud a případné možnosti uhradit jeho dluh z životní pojistky (dotaz je datován do doby 
Nálepkova působení u sovětských partyzánů, zběhnutí důstojníka se zřejmě dařilo slovenské propagandě 
dlouho utajovata v dokumentu je uváděn jako nezvěstný). VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6 Dotaz z 
bratislavské pobočky Tatrabanky na Nálepkův osud ze dne 12. října 1943. Týká sa veci: Ján Nálepka stot. 
pech. vyhlásený v poli za nezvestného. Informácia.

62 Iní o kapitánovi ..., 2002, s. 27.
63 Tamtéž, s. 108.
64 TAROVSKÁ, 2007, s.6.
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kritického  hodnocení.  Po  třech  týdnech  svého  působení  ve  Stupavě  se  uvolil  uspořádat 

přednášku pro místní Československou sociálně demokratickou stranu na téma „Socializmus 

a  kresťanstvo,“  obsah  přednášky  na  atraktivní  téma  mi  bohužel  není  znám.  Později 

se dokonce  jako  jediný  ze  stupavských  učitelů  začal  angažovat  v  DTJ.  Těmito  akcemi 

si ovšem znepřátelil místní ľuďáky, což se mu za několik let mělo vrátit. Ve svém dopise na 

školský inspektorát, napsaný po návratu z vojenské prezenční služby, si Jano dokonce stěžuje, 

že na něj byl v noci už dvakrát proveden fyzický útok a on byl donucený chodit od té doby do 

školy  s blíže  neurčenou  zbraní.  Jeho  názor  na  HSĽS  byl  již  poznamenaný  předchozími 

drobnými  konflikty,  v  r.1933  například  napsal  „Posledné  udalosti  nás  dôkladne  poučujú  

o pováhe  otca  národa…(ktorý)  spojil  sa  s  fašistami!“65 V této  době zastihl  Jána  Nálepku 

povolávací rozkaz. 

2.3 Z učitele vojákem (1934-1939)

   Jano prošel odvodem dne 26. dubna 1934 při hlavním odvodu na 2 léta činné služby, do 

branné moci byl zařazen 16. července 1934 a vtělen k pěšímu pluku 37.66 Již 19. července 

mu byl přiznán charakter aspiranta a nastoupil do školy  na důstojníky pěchoty v záloze při 

11.divizi  v Levoči,  kde byl cvičen pro potřeby kulometné roty.  Při  závěrečné zkoušce byl 

hodnocen jako velmi dobrý s pořadím 14 mezi 225.67 K 28. únoru 1935 byl jako svobodník 

převelen k pěšímu pluku 32 „Gardskému“, kde jeho výcvik dále pokračoval praktickou částí.68 

„Od 1.3. do 30.4. 1935 konal výcvik u kulometného družstva jako velitel družstva u 4. roty.“  

Současně byl 1. března 1935 povýšen na desátníka aspiranta. „Od 1./5. do 30./6. 1935 konal  

výcvik v kulometného četě jako velitel družstva u 4. roty“  a „Od 1/7 do 31/8 1935 konal  

výcvik  v rotě,  praporu,  pluku  a  zúčastnil  se  závěrečných  cvičení  jako  velitel  kul.  čety  

u 4. roty.“ V průběhu  výcviku  byl  1.  srpna  1935  povýšen na  četaře  aspiranta.  V průběhu 

poslední části výcviku, kterou konal od 1. září do 30. listopadu jako velitel kulometné čety 

u 4.  roty, splnil  10.  září  závěrečné  zkoušky s  výtečným prospěchem v pořadí  2  mezi  45 

a konečně byl k 1. prosinci 1935 jmenován do hodnosti podporučíka pěchoty. V této hodnosti 

sloužil až do 28. června 1936, kdy je  „propuštěn na trvalou dovolenou až do přeložení do  
65 Tamtéž, 2007, s.5.
66 Původně byl vybrán, snad na základě dobrovolného přihlášení, jako záloha pro horský pěší pluk 3 

dislokovaný v Popradu, ovšem toto umístění bylo dne 1. prosince 1935 zrušeno. Zřejmě se tak stalo na 
základě jeho slabší tělesné konstrukce, neboť v kvalifikační listině důstojníka je opakovaně hodnocen jako 
„Zdravý, slabší tělesné konstrukce, vytrvalý, k horské službě méně schopný.“ VA – CR Trnava, fond 
Kmenové listy, Nálepka Ján .

67 VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, Nálepka Ján.
68 Na svobodníka aspiranta povýšen 28. října 1934. VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján.
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I. zálohy“, podporučíkem v záloze se stává o necelé 3 týdny později, 16. července 1936.69

   Po povahové a mravní stránce byl v průběhu své činné služby nadřízenými hodnocen jako 

„veselý, bystrý, společenský, chápavý … mimo službu velmi dobré chování“ a jeho vojenské 

způsobilost  byla  ohodnocena  slovy  „energický,  spolehlivý,  samostatný  …  nadaný,  velmi  

dobrá paměť, rychlý postřeh, logicky uvažuje … velmi dobrý vliv na podřízené po stránce  

mravní  i  výcvikové“.70 Zajímavější  hodnocení  na  něj  zanechal  jeden  z  jeho  bývalých 

spolužáků ze školy pro důstojníky pěchoty v záloze v Levoči. Ve vyšetřovacím spise, který 

vyhotovil po jeho zběhnutí k partyzánům v roce 1943, o něm píše: „Pokial sa pamätám, javil  

se mi vtedy stot. Nálepka ako rodoľub. Často nadával na Čechov.“71

   Po splnění vojenské prezenční služby se vrací do Stupavy, ve veřejném životě pokračuje ve 

svém dřívějším kursu.  V průběhu roku 1938 vykonal  v krátké době za sebou dvě cvičení, 

pravidelné od 1. do 28. července 1938 ve funkci velitele čety u svého kmenového p. pl.  32 

„Gardského“ a již 1. srpna je opět povolán na 14 dní jako frekventant na mimořádné cvičení 

pro velitele ve výcvikovém táboře branné výchovy u Vigláše.72

   Od vojenské uniformy si nadlouho neodpočinul,  23. září  večer vstoupil  stát  do branné 

pohotovosti a ppor. pěch. Nálepka je 25. září „presentován k činné službě v důsledku nařízení  

mobilisace“.73 Od této chvíle  až po svou demobilizaci  11.  prosince téhož roku působí  na 

maďarsko-slovenské hranici jako velitel čety jedné z kulometných rot p. pl. 82.74 O smutném 

období  Mnichova  píše  Jano  dopis  své  kolegyni  „Po  opusteni  lučenského  frontu  …  som 

zablúdil až sem, zas zakotvil na fronte medzevskom, ktorý bol rušnejšií na „zábavu“, časté  

zrážky…“.75 Jinde vzpomíná jeden z jeho pozdějších sovětských spolubojovníků na Jánovo 

silné  rozčarování  z  mnichovských  událostí  slovy:  „Nemôžem  vám  zopakovať  Jánove  

nelichotivé slová, povedané na adresu čs. buržoáznej vlády … jako aj na adresu západných  

spojencov“.76 Velitel  pluku pplk.  pěch. Miloslav Straka hodnotí  Nálepku jako energického 

69 VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján; VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, 
Nálepka Ján.

70 VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján .
71 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6 Hlášení z VDO2 v Prešově pro MNO dne 30. května 1943. Věc: 

Nálepka Ján, stot. pech. a LYSÁK - JACKO Imrich, npor. pech. - posudok a príbuzenstvo.
72 Jeho činnost po dobu prvního cvičení byla ohodnocena jako „velmi dobrá“, a po dobu druhého cvičení se 

stupeň jeho závěrečného hodnocení o stupeň snížil. VÚA Praha, Kvalifikační listina Nálepka Ján; O tomto 
cvičení jeden z jeho účastníků v rakci na poválečnou propagandu kolem Janovi osoby napíše: “Kto bol  
vybraný do tohto kurzu, ten nemohol byť v žiadnom, ani skutočnom, ani ideovom spojení s komunistami! To  
je najsilnejší argument proti tvrdeniu, že kapitán Janko Nálepka by bol kedysi komunistom! “ Viz DAVIDOV, 
1964, s. 18.

73 VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján.
74 Tzv. mobilizační dvojče kmenového p. pl. 32 „Gardského“. SV Lučenec.
75 Iní o kapitánovi ..., 2002, s. 37.
76 NÁLEPKA, 1995, s. 218.
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a iniciativního velitele s velmi dobrým vlivem na své podřízené.77

   Po demobilizaci a návratu do Stupavy mu gardisté znemožnili vstup do školy, „protože se 

nezachoval jako Slovák“.  Jozef Čambalík78 ve svých vzpomínkách na Nálepku, které sepsal 

v USA pod pseudonymem Denis Davidov, píše:  „Keď sa hlinkovci po 6-tom októbri 1938  

dostali  k  moci,  tak jeden z  týchto extra-kriklúnov,  čo v  obci  nemal ani  za grajciar  ceny,  

zorganizoval proti Nálepkovi akciu, že ho nechceli pustiť do školy. A pretože tam bolo viac  

ľudáckych učiteľov, bolo len prirodzené, že tí mali z toho radosť.“79 Jano je tak v nových 

poměrech donucen k návratu na místo venkovského učitele,  tentokrát  na samém východě 

Slovenska, v obci Nemecká Poruba.80 Tato zkušenost mu měla brzy přijít vhod, když se krátce 

po vyhlášení Slovenské republiky proměnilo okolí Poruby v bojiště. 

2.4 Důstojník slovenské armády (1939 - 1941)

   Dne 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát a vojenské útvary, teď už bývalé 

československé  armády,  byly  náhlým  odchodem  českého  personálu  a  velké  části 

důstojnického sboru vážně oslabeny. Vzniklou situaci se slovenské MNO snažilo urychleně 

řešit částečnou mobilizací některých ročníků a povoláním vybraných specialistů, mimo jiné 

i záložních  důstojníků  z řad  učitelů.  Už  16.  března  je  Jano  Nálepka  opět  mobilizovaný 

a prezentovaný u pěšího pluku 20 v Michalovcích,  kde je pověřen velením RSZ a technické 

roty.81

   Již 23. března maďarská armáda, ve snaze posunout demarkační linii na Karpatské Ukrajině 

směrem  do  slovenského  vnitrozemí,  překročila  východoslovenskou  hranici.  O  přesné 

interpretaci  ozbrojeného  konfliktu,  který  se  stal  známý  jako  „Malá  vojna“,  panují 

ve slovenské  historiografii  spory.82 Maďarská  armáda  během  prvního  dne  postoupila 

v hloubce  10  –  15  km do  slovenského  vnitrozemí,  kde  se  zastavila  a  přešla  do  obrany. 

Zbývající  dny  před  uzavřením  příměří  se  odehrávaly  ve  znamení  ne  příliš  úspěšných 

slovenských protiútoků. Do nich se zapojil i p. pl. 20, na jeho základě byla vytvořena útočná 

skupina, která měla 24. března provést protiútok s cílem vytlačit nepřítele z prostoru Sobrance 

77 VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján.
78 Jozef Čambalík byl československý a slovenský důstojník. V letech 1942-43 byl jako velitel štábní roty a 

II/101 praporu ZD v kontaktu s ukrajinsým partyzánským hnutím. Po válce emigroval do USA.
79 DAVIDOV, 1964, s. 17.
80 Dnes Poruba pod Vihorlatom.
81 VA – CR Trnava, Kmenový list D 484/8, Nálepka Ján; VÚA Praha, Kvalifikační listina, Nálepka Ján.
82 Viz např. CSÉFALVAY, František. Začiatok maďarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939 (o 

mýtoch a nepresnostiach). [online]. 241 - 250 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: 
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Pekar2/pdf_doc/csefalvay.pdf 
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– Tibava a pronásledovat ho až po Užhorod, avšak skupina byla rozbitá. Od začátku se těchto 

bojů účastnil i Jano Nálepka.83 Bojové operace probíhaly v oblasti, kterou měl možnost krátce 

před  popisovanými  událostmi  poznat  jako učitel.  Za  účast  v těchto  bojích  byl  dekorován 

stříbrnou medailí za hrdinství II. stupně, a bronzovou medailí za hrdinství III. stupně.84 Bližší 

odůvodnění  jeho  vyznamenání  mi  bohužel  není  známo.85 Pokud  budeme  nekriticky  věřit 

poněkud  tendenčním  a  blíže  nedatovaným  vzpomínkám,86 tak  se  kromě  konfliktu 

s důstojníkem Hlinkovy gardy stihl osobně zúčastnit nočního výpadu s přepadem maďarských 

pozic  u  Jovsy  a  neúspěšné  diverzní  operace  v hloubce  cca  15  km  od  svého  stanoviště 

(uskutečněné  v horském  terénu!),  kterou  sám  naplánoval  a  provedl.  Během  kritických 

okamžiků  slovenského  protiútoku  pomohl  svým  klidem  a  rozvahou  udržet  pořádek 

a stabilizovat frontu. Dokonce si našel čas i pro přechod fronty za ryze soukromým účelem, 

záchrany věcí své kolegyně – učitelky, která utekla z okupované Vyšnej Rybnice.87 Ovšem 

tento  výčet  na sotva  4  dny  trvající  konflikt  působí  poněkud  neuvěřitelně,88 zvláště  když 

zvážíme fakt, že se jednalo o velitele roty.

   Po skončení bojů setrvává mobilizovaný Nálepka v armádě,  1.  května byl  povýšen do 

hodnosti poručíka pěchoty v záloze a v létě 1939 sloužil v Kamenici nad Cirochou jako velitel 

poddůstojnické školy. Po jejím rozpuštění89 převzal velení 4. (kulometné) roty Samostatného 

praporu V.,90 který byl jako součást p. pl. 21 zařazen v sestavě 3. divízie „Rázus“ (velitel plk. 

gšt. Augustin Malár). S praporem se v září 1939 zúčastnil polského tažení, úkolem 3. divízie 

byla ochrana  hranic  na  východě Slovenska (od Čáry Nowy Sacz  – Stará Ľubovna až po 

hranice  s Maďarskem)  proti  případným  polským  útokům. Slovenské  jednotky  nezůstaly 

u pasivní obrany a od začátku se pokoušely i o výpady, čímž se měla zjistit hustota obsazení 

hranic nepřítelem.91 Ve dnech 2. až 6. září tak došlo i k sérii střetů v okolí obce Czeremchy 

83 (F.Cs.) Nálepka Ján In: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha : Avis, 2005, s. 202; 
Ovšem podle jeho vlastní vzpomínky, kterou zaznamenal ukrajinský spisovatel A. Šijan, vedl dokonce 2 
kulometné roty. (In: Iní o kapitánovi ..., 2002, s. 43.).

84 Obě uděleny 14.3.1940, v den prvního výročí slovenské samostatnosti. VA – CR Trnava, Kmenový list 
Nálepka Ján.

85 Jedná se o výnos MNO čís. 153391 Dov./H - 1940. (383-VI-1940) a (388-VI-1940). VA – CR Trnava, 
Kmenový list Nálepka Ján.

86 Např. Iní o kapitánovi ..., 2002, s. 43.
87 Iní o kapitánovi ..., 2002, s. 42 – 43.
88 Teoreticky však mohl autor vzpomínek zahrnout do popisovaných událostí i období po uzavření příměří.
89 Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945, 2005, s. 202.
90 V kvalifikační listině se uvádí, že za mobilizace v září 1939 byl velitelem 4/5. a na jiném místě 4/V. roty, 

když byl na počátku října převelen, je v kmenovém listu použito dokonce razítko SP II. VÚA Praha, 
Kvaligikační listina, Nálepka Ján; Bývalý p. pl. 20 byl na SP V. přejmenován dne 15. Května 1939 – více o 
SP V. - Proti Polsku : Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády. LACKO, Martin 
(ed.) Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007, s.177.

91 BAKA, Igor. Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : VHÚ, 2006, s. 92.
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(na silnici z Čertižné do Jaśliska), které  „sa stal(i) nakrvavejším v celom ťažení“,92 na obou 

stranách bylo několik  zraněných a mrtvých.  Nálepka se jako velitel  předzvědného oddílu 

účastnil  počátečních bojů o Czeremchu.  Slovenský historik Martin  Lacko zmiňuje ve své 

práci  Nálepkovu  účast  v polském  tažení  následovně:  „Ján  Nálepka,  rodák  zo  Smižian  

na Spiši,  neskorší  legendárny  partizánsky  veliteľ  a  jediný slovenský nositeľ  vyznamenania  

Hrdina  ZSSR,  vo  vojne  bojoval  veľmi  oduševnene.  Vynieslo  mu  to  nielen  dobové  

vyznamenanie Za hrdinstvo, ale aj pozornosť samého ministra národnej obrany gen. Čatloša.  

Ten sa k Nálepkovej horlivosti vrátil aj v spomienkach, vysvetľujúc ju tak, že sa v boji prejavil  

ako roduverný Spišiak,  ktorý tu bojoval o vlastné územie.  (Pripomeňme, že 28.  júla 1920  

spojenecká  konferencia  v  belgickom  Spa  rozhodla  o  odstúpení  dovedna  25  oravských  

a spišských  dedín  Poľsku).“93 Intervence  slovenské  armády  nebyla  minimálně  u  části 

polského  obyvatelstva  v pohraničí  chápána  nijak  negativně,  naopak  byli  případy  „vítanie  

intervenčného vojska, ktoré sa môže z hľadiska dnešného čitateľa, odchovaného povojnovým  

jednostranným výkladom dejín, zdať až nepravdepodobné. V každom prípade je to napohľad  

neobvyklý  jav.  Tieto  tendencie  sa  dotýkajú  najmä  obcí  s  menšinovým  obyvateľstvom  

(Ukrajinci,  Slováci,  ale  i  Rusíni),  ktoré  nemali  medzivojnový  poľský  režim veľmi  v  láske  

pre tvrdú polonizáciu.“94 Svou váhu má jistě i názor, že pro obyvatelstvo připojených území 

představovala slovenská správa menší zlo než německá.95

   V souvislosti  s postupem  německých  jednotek  ze  směru  Dolní  Kubín  k Tymbarku  se 

velitelství slovenské polní armády rozhodlo přeskupit svoje útvary na východ tak, aby mohlo 

zasáhnout  na  směru  Bardejov –  Dukla  nebo Medzilaborce  –  Sanok.96 Plánovaný  útok ve 

všeobecném směru Medzilaborce – Sanok měla nakonec realizovat právě 3. divízia „Rázus“. 

Podle rozkazu velitelství „Bernolák“ ze 7. září měla divize provést zajištění prostoru Palota na 

slovensko – polské hranici a připravit se k dalšímu postupu. Po zlikvidování nepřátelských 

pozorovatelen v noci na 10. září obsadili prvosledové jednotky pohraniční obec Radoszyce 

a aniž by se setkaly s výrazným odporem postupují rychle dál a do 11. září dosahují linie 

Bukowsko – Kulaszne – Baligród – Jabłonki – Cisna.97 Po tomto datu bojová činnost divize 

téměř úplně ustala a již 14. září vyšel rozkaz o stáhnutí p. pl. 21 zpět na Slovensko.

   Ještě v průběhu polské kampaně, 13. září 1939, byl poručík Nálepka za chrabré chování 

92 Proti polsku, 2007, s.11.
93 Tamtéž, s.10.
94 Tamtéž, s.12.
95 Např. NÁLEPKA, 1995, s.164.
96 BAKA, 2006, s. 101. (citováno dle VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy důvěrné, šk. 96, i. č. 108, s. 

153.).
97 BAKA, 2006, s. 101.
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v bojích  o  Czeremchu  vyznamenaný  bronzovou  medailí  za  hrdinství  III.  stupně.98 

Vyznamenání mu bylo propůjčeno přímo z rukou ministra NO gen. I. tř. Ferdinanda Čatloše 

během jeho návštěvy v Karlikówě. V kvalifikační listině důstojníka z 12. prosince 1939 je pak 

přípis  „Počas  mobilizácie,  ako  veliteľ  roty  sa veľmi  dobre  osvedčil,  bol  vyznamenaný za  

hrdinstvo.“99 Kromě medailí100 si však z bojů v Polsku odnesl i zranění střepinou na noze,101 

existuje ale i jiná verze, podle které byl Jano zraněn ještě před zahájením války proti Polsku, 

Július Kamenický, který sloužil ve stejném praporu jako Nálepka, po válce vzpomínal:  „Po 

krátkom pobyte na hraniciach nadviazal Jano spojenie s poľskými dôstojníkmi, které vyústilo  

v priateľstvo a tajné vzájomné navštevovanie sa. Jednej noci, kedy sme hostili istého poľského  

kapitána a jedného poručíka, uskutečnil sa na naše postavenie prepad a při prestrelke bol  

poľský poručík pri úteku zabitý. Na našej strane bol zranený por. Palkech a Jano. O pár dní  

Nemci prepadli Polsko a naše jednotky dostali príkaz preniknúť na poľské územie. Predvoj  

pluku robila moja rota s Janovou guľometnou rotou ako palebnou posilou. Náš postup bol  

veľmi rýchly, lebo na odpor sme nikde nenarazili. Našou úlohou bolo dosiahnuť mestečko  

Bukovsko, ktoré ležalo niekoľko kilometrov pred Sanokom.“102 Bohužel v kvalifikační listině 

se  o  zranění,  natož  přesném datu,  nic  nedozvíme.  Těžko  říci,  jestli  to  bylo  kvůli  tomu, 

že zranění nebylo příliš vážné, či to snad mělo nějaké konspirační důvody. 

   Po svém návratu na Slovensku je p. pl.  21 reorganizován a poručík Nálepka nastupuje 

službu u nově zřízeného p.  pl.  8,  kde přebírá  velení  4.  (kulometné)  roty v Michalovcích. 

O den později, 1. 10. 1939, je přijat jako důstojník z povolání a zároveň čekatel na služební 

místo  v kategorii  důstojník  absolvent  vojenské  akademie.103 Podle  některých  poválečných 

vzpomínek pomáhal během své služby u p. pl. 8 polským uprchlíkům v cestě do zahraničí, 104 

ale v dobovém vyšetřovacím spise na něj jeden z jeho kolegů vzpomínal: „Poznal som ho ako 

velmi  kamarádskej  povahy,  veselý,  rád  vyhladával  spoločnosť.  Mal  veľmi  dobré  vojenské  

vystupovanie,  u  podriadených  bol  oblúbený  veliteľ,  hoci  bol  k  podriadeným kamarátský,  

predsa vyžadoval od nich naprostú poslušnosť, nakoľko bol sám svedomitý vo vykonávaní  

služby. Ako som menovaného poznal bol v tej době naprosto slovenského smýšlenia a žiadnú  

98 Rozkaz číslo (1656-I-1940).
99 VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, Nálepka Ján.
100 Kromě vyznamenání za hrdinství obdržel i pamětní medaili se štítkem. VA – CR Trnava, fond Kmenové 

listy, Nálepka Ján.
101 Viz BERLINSKIJ, D.; POGREBINSKIJ M. Hrdina Sovietskeho Sväzu Ján Nálepka (Repkin). Praha : Naše 

Vojsko, 1952, s. 18; Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945, 2005, s. 202.
102 Iní o kapitánovi ..., 2002, s. 46.
103 VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján.
104 Viz např. NÁLEPKA, 1995, s. 163.
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inú orientáciu som u neho nepozoroval.“105

   Lze se domnívat, že důstojnická uniforma představovala vítané východisko z obtížné životní 

situace.  Dráha  učitele  připravila  ambicióznímu Nálepkovi  mnoho zklamání,  zatímco nově 

tvořená  armáda nabízela  schopnému důstojníkovi  rychlý  kariérní  postup,  o  kterém se mu 

v časech  Československa  ani  nesnilo.  Navíc  člověk  s  Nálepkovými  politickými  názory 

a minulostí  mohl  být  v  civilu  snadno  vystaven  šikaně  svých  starých  oponentů  z  HSĽS, 

zatímco  vojenské  řemeslo  nabízelo  vítanou  alternativu  s  vysokou  společenskou  prestiží. 

Zanedbatelná  jistě  nebyla  ani  finanční  stránka  věci,106 protože  hospodaření  s nízkým 

učitelským platem nepatřilo k Nálepkovým nejsilnějším stránkám.

   V říjnu  1940  se  nadporučík107 Nálepka vrátil  domů  na  Spiš,  kde  převzal  velení  čety 

kanonové roty u p. pl. 5108, dislokované přímo ve Spišské Nové Vsi, zde se ale příliš nezdržel 

a  po  krátké  přestávce  nastupuje  30.  listopadu  1940  na  velitelství  2.  divízie  v Prešově. 

V průběhu  května  1941  prodělal  kurz  vojenské  akademie  v Bratislavě  pro  aktivované 

důstojníky,  v pořadí 1 mezi 41 a stejně jako v časech Československa byl  hodnocen jako 

„Veľmi svedomitý, spoľehlivý, veľmi dosledný, veľmi energický, disciplinovaný, veľmi pilný –  

celkový  prospěch:  veľmi  dobrý“.109 Po  návratu  do  Prešova  již  mohl  pozorovat  očividné 

přípravy k další válce. Kvůli německým vojenským transportům je dokonce omezena osobní 

doprava  a  většina  vojáků  i  civilistů  si  lehko  domyslela,  že  sovětsko  –  německá  vojna 

se neodvratně  blíží.110 Na  jindy  veselého  a  sebevědomého  důstojníka  si  jeden  z nováčků 

uchoval  tuto vzpomínku:  „Asi  v  máji  1941 bol  k  našej  rote  pridelený  por.  Nálepka Ján,  

reaktivovaný učiteľ. Bol to člověk miernej a tichej povahy a v jeho tvári sa neustále udržoval  

akýsi smútok. A taký bol aj jeho pohľad, keď sme odchádzali z kasární. On s nami nešiel.“111

2.5 Tažení v SSSR (1941 - 1943)

   Do pole Jano Nálepka odešel s velitelstvím 2.  divize112 27.  června 1941.113 Na začátku 
105 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6 Hlášení z VDO2 v Prešově. Věc: Nálepka Ján, stot. Pech. - posudok o 

chovaní.
106 Například v roce 1942 po povýšení na stotníka činil Nálepkův roční plat 17400,- Ks. VA – CR Trnava, fond 

Kmenové listy, Nálepka Ján .
107 Na nadporučíka pěchoty byl povýšen 1. 8. 1940.
108 Dříve p. pl. 1.
109 VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, Nálepka Ján.
110 MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941 – 1944) : V operácii  

BARBAROSSA. Banská Bystrica : DALI–BB, 2007.
111 Spomienky Ľudovíta Michalka na východný front in Denníky a spomienky vojakov z východného frontu 

1941 – 1944. LACKO, Martin (ed.). Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2006, s. 147.
112 Krycí jméno „Ladislav“.
113 VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján; VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, 
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července dosáhla divize sovětské hranice a zúčastnila se dočišťovacích bojů na Molotovově 

linii. Poté následoval další postup na východ a strážní služba na obsazeném území, protože 

frontová linie se pomalu postupujícím hypomobilním kolonám 2. divize rychle vzdálila. 

   Z dobového hlediska představovala SSSR spojence Říše, protisovětská propaganda byla na 

území Slovenska do roku 1941 zakázaná a obrat o 180 stupňů přišel teprve se začátkem vojny. 

Veřejné protesty proti válce se SSSR se sice nekonaly, ale lidé byli z této skutečnosti poněkud 

zmatení. I v armádě se objevovaly rozpačité nálady a mnozí vojáci dávali najevo svou nechuť 

k vojně.114 Většina z nich vnímala SSSR jako jedinou slovanskou velmoc a válka proti ní byla 

proto z velké části  nepopulární.  Žádnou výjimku nepředstavoval ani Jano Nálepka.  V den 

odchodu do pole píše domů dopis s heslem  „Keby ste 2 mesiace nedostali odomňa zprávy  

potom je všetko v poriadku.“115 To je obvykle vykládáno jako úmysl dezertovat na stranu 

RKKA, těmito  úvahy se  před  odchodem na  frontu  zabývalo  mnoho  slovenských vojáků. 

„Už první dny tažení proti SSSR však tento falešný obraz doslova rozmetali. V první řadě to  

byl tragický osud dvou prvních slovenských dezertérů, strel. Trnavského a strel. Kamila, které  

sovětští vojáci brutálně zavraždili. Je logické, že nikdo ze slovenských vojáků nechtěl skončit  

podobně. Další dezerce se proto nevyskytli. Nemalým, zato však příjemným překvapením pro  

slovenské vojáky bylo vřelé přivítání místním obyvatelstvem prakticky ve všech městech, kam  

přišli.  Slovenská vozidla  byla  zasypávána květinami,  vojáci  byli  hojně  pohoštěni  ovocem,  

mlékem, alkoholem a jinými potravinami. Vítání okupačních vojsk tak vážně narušilo mýtus  

o SSSR jako „rajském státu dělníků a rolníků“. Skutečným šokem pro slovenské vojáky však  

byli masové vraždy spáchané sovětskou tajnou službou NKVD… “116 Nadporučík Nálepka se 

těmto skutečnostem jistě nemohl vyhnout. O tom jaký názor si díky nim vytvořil na sovětský 

režim  v počátku  východního  tažení,  mi  bohužel  není  nic  známo  a  rovněž  sekundární 

tendenční  literatura  se  tomuto  období  vyhýbá.  Ve  vyšetřovacím spise  se  k  jeho  chování 

v r. 1941 píše  „...vtedy pracoval  u  ZD na 3.  oddelení  a toto oddelenie určitý  čas aj sám  

viedol.  Stot. Nálepka javil se vtedy ako veľmi pracovitý, ukáznený a iniciatívny dŏstojník.  

Nezistil som v tom čase o menovanom nič takého, čo by zo stanoviska zpravodajského bolo  

závadné.“117 Nejpozději v průběhu září si však slovenští vojáci mohli udělat i první konkrétní 

představy o „novém pořádku“ v podání  německých  Einsatzgruppen,  který se v této době 

Nálepka Ján.
114 Dotyky s Boľševizmom : Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941. LACKO, Martin (Ed.) 

Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009, s. 23.
115 Viz např. Iní o kapitánovi ..., 2002, s. 52.
116 MIČIANIK, 2007, s. 84.
117 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6 Hlášení z VDO2 v Prešově pro MNO dne 30. května 1943. Vec: 

Nálepka Ján, stot. pech. a LYSÁK - JACKO Imrich, npor. pech. - posudok a príbuzenstvo.
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dotýkal především Židů.118

   Po reorganizaci, kterou slovenské útvary na konci července prodělaly, byl Jano zařazen 

do štábu nově zformované  Zaisťovacej  divízie.119 Během svojí  služby na  velitelství  divize 

se během jejich inspekční cestě na Ukrajinu v listopadu 1941 setkal i s prezidentem Tisem 

a ministrem národní  obrany gen.  I.  tr.  Ferdinandem Čatlošem.  Jozefa  Tisu  pobavilo  jeho 

parafrázování premiéra Vojtecha Tuky a maďarského rozhlasu,120 s generálem Čatlošem pak 

navázal důvěrný rozhovor,  který trval do pozdních nočních hodin a  po stránce národně – 

politické  „sa plne zhodli  i  súhlasne roztúžili“.  Nálepkovy politické názory ministrovi NO 

„trvale vštepili mienku o ňom, že bol ozajstným slovenským nacionalistom“.121 

   Na velitelství divize zůstal Nálepka do března 1942, kdy přišli noví důstojníci s  ukončenou 

Vysokou vojenskou školou. Přesto, že mu byl nabízen návrat na Slovensko, dobrovolně zůstal 

u ZD a byl jmenován prvním pobočníkem velitele p. pl. 101 pplk. M. Palkoviče a současně 

vykonával  i  funkci  zpravodajského  důstojníka  pluku.122 Při protipartyzánských  výpravách 

a běžných povinnostech spojených s okupační službou se dokázali důstojníci p. pl. 101 ve 

svých  posádkách  pohodlně  zařídit.  Někteří  důstojníci  u  sebe  měli  i  několik  ukrajinských 

milenek, které vydržovali na úkor mužstva. Nálepka nepředstavoval žádnou výjimku, podle 

jednoho  udání  dokonce  jeho  milenka  „...vedela  o  všetkých  rozkazoch,  ba  dokonce  sama 

vydávala mužstvu rozkazy“.123 

   Ve stejném dokumentu se píše „U peš. pl. 101 boly veľmi čudné pomery, takže kamaráti,  

ktorí neboli českoslov. smýšľania chceli sa dostať k peš. pl. 102, hoci dobre vedeli, aký prísny  

je  náš  pán veliteľ  pán ppl.  Lokšík,  ktorý takéto nehanebnosti  netrpí.“124 Ovšem tyto silné 

118 MIČIANIK, 2007, s. 246.
119 Dále jen ZD; Tamtéž, s. 138 – 151.
120 MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941 – 1944) : Zaisťovacia  

divízia a železniční pionieri. Banská Bystrica : DALI–BB, 2008 s. 215 (citováno dle Spomienky 
spolubojovníkov na kpt. Jána Nálepku. In: Bojovník, 39, 1. 12. 1994, č. 25).

121 Tamtéž, s. 203 (citováno dle ALU SNK, F. Čatloš, sig. 129 H 5, prír č. 1585/72).
122 Tamtéž, s. 204; Zaišťovacej divízie, zejména p. pl. 101 a JPO, se v této době snažili o korektní zacházení 

s civilním obyvatelstvem. Byť je k tomu zřejmě motivovali jiné důvody, jejich nasazení v mnoha bodech 
připomínalo taktiku „Heart and Minds“, která nejpozději od konce 60. let představuje v západním světě 
základní doktrínu protipartyzánské války. Slovenští vojáci tak svým přístupem předběhli ostatní vojska Osy 
minimálně o 20 let.

123 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6 Opis zprávy dvojice poddůstojníků v záloze o poměrech panujících u 
ZD v letech 1942-43 z 8. července 1944. Vec: Obviňujúci list na dôstojnikov, písaný p. prezidentovi 
Republiky.; Nutno podotknout, že citovaný dokument pochází od vojáků p. pl. 102, kteří s Nálepkou 
nesloužili, a tuto zkušenost zřejmě sami neměli z první ruky. Po útěku k partyzánům byla Nálepkova 
ukrajinská milenka zadržena Němci, ale díky důstojníkům p. pl. 101 se jí podařilo pod záminkou 
zpravodajské protihry vyžádat zpět a zachránit.

124 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6 Opis zprávy dvojice poddůstojníků v záloze o poměrech panujících u 
ZD v letech 1942-43 z 8. července 1944. Vec: Obviňujúci list na dôstojnikov, písaný p. prezidentovi 
Republiky. 
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komentáře je potřeba brát s rezervou a zřetelem na vznik dokumentu.125 Mezitím byl Nálepka 

1. července povýšen na stotníka pěchoty.126 V druhé polovině roku 1942 se dá v prostoru ZD 

pozorovat  nárůst  aktivity  odbojového  hnutí,  snaha  ušetřit  životy  slovenských  vojáků 

je společně s deziluzí z „nového pořádku“ zaváděného Němci považována za hlavní důvod 

hledání  kontaktů  na  partyzány.  Ján  Nálepka byl,  pod krycím jménem Repkin,  v kontaktu 

s odbojovým  hnutím  nejpozději  od  srpna  1942,127 i  nejnovější  práce  přiznávají,  že  tyto 

kontakty by pravděpodobně navázal již dříve, ale kromě nízké partyzánské aktivity mu v tom 

bránila  i  nedůvěra  partyzánů  vůči  jeho  osobě.  Vzhledem  k tomu,  že  ještě  koncem  roku 

1942 řada slovenských vojáků stále považovala komunistický režim za větší zlo (v tom je 

někdy utvrzovalo i místní obyvatelstvo) než nacistický „nový pořádek“, byla nedůvěra zvláště 

komunisticky  orientovaných  skupin  pochopitelná.128 Opakovaným  propouštěním  zajatých 

partyzánů  se  mu  podařilo  získat  jejich  důvěru,  která  vyústila  v  první  setkání  důstojníků 

z Nálepkova  okruhu  s partyzánskými  veliteli,  sám  Nálepka  se  ho  ze  služebních  důvodů 

neúčastnil.129 Slováci  slíbili  partyzány  zásobovat  léky,  střelivem a  informacemi  výměnou 

za neútočení  na  slovenské  vojáky  a  pomoc  při  zásobování.  Partyzáni  kromě  toho  žádali 

na Slovácích i přímou pomoc v boji proti Němcům a ve vhodném okamžiku i přechod celého 

útvaru na jejich stranu. S posledním bodem Slováci rozhodně nesouhlasili a naopak žádali 

partyzány, aby přestali lákat slovenské vojáky ke zběhnutí. Partyzány také nemile překvapilo 

zjištění,  že  mezi  slovenskými  důstojníky,  s kterými  navázali  kontakt,  nejsou  žádní 

komunisté.130

   Konkrétní výsledky pomoci Nálepkovi skupiny se projevili např. při likvidaci důležitého 

železničního mostu přes řeku Ptič (3. listopadu 1942). Kdy byl partyzánům poskytnut plán 

obrany i příslib „neutrality“ některých posádek, navíc se v předem domluveném čase měli 

do akce na straně partyzánů zapojit i slovenští dělostřelci.131 Za zmínku stojí, že samotný most 

125 Dokument je adresován přímo prezidentu Tisovi a jeho vznik byl zřejmě motivován snahou rehabilitovat 
excesy velitele p. pl. 102 pplk. Lokšíka. Lokšíkovo chování a spoluúčast na válečných zločinech Němců 
vzbudili nelibost i v Bratislavě a byli i příčinou řady sporů mezi „umírněnými“ vojáky JPO a p. pl. 101 na 
jedné a „radikálními“ vojáky p. pl. 102 na druhé straně. 

126 VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján. 
127 VHÚ Praha, fond Varia, Kopie zprávy o nalezení dokumentu odbojového hnutí z Ovruče „Na Vaš No. 

22/1961 ot 6 sentjabrja 1978 goda“, nesignaturováno. (Kopie archiv autora).; Mičianik, 2008, s. 204.
128 MIČIANIK, 2008, s. 148.
129 Za slovenskou stranu se zůčastnil por. Petro, čtk. Majer a další dva vojáci. Tamtéž, s. 205.
130 SABUROV A. N. Stopy vedou do lesů : Vyprávění o kapitánu Janu Nálepkovi. Praha : 1965. s. 101.
131 MIČIANIK, 2008, s. 205; Zejména akce proti mostu v Ptiči však slovenské jednotky nakonec přišla velmi 

draho, když partyzáni při svém návratu zničili jednu slovenskou četu, která se v prostoru náhodou objevila, 
samotný Nálepka byl tou dobou na dovolená na Slovensku a události nemohl zabránit. Přesto se v archivních 
dokumetech dá najít zmínka, kdy je Nálepka ze smrti 23 slovenských vojáků nespravedlivě nepřímo obviněn. 
VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6 Opis zprávy dvojice poddůstojníků v záloze o poměrech panujících u 
ZD v letech 1942-43 z 8. července 1944. Vec: Obviňujúci list na dôstojnikov, písaný p. prezidentovi 
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proti útočícím partyzánům statečně bránil mj. i slovenský III/101 prapor.132

   Mezitím byli do kontaktů s partyzány zasvěceni i další důstojníci p. pl. 101, někteří z nich 

zřejmě  zvažovali  nabídku  partyzánů  k přechodu  celého  pluku  a  likvidaci  Němců 

ve společných  posádkách,  přesto  že  takový  podnik  byl  v této  době  technicky  jen  těžko 

realizovatelný a  podle  slovenského historika Pavla Mičianika  není jasné,  jestli  byl myšlen 

vážně.133 O celé věci se prostřednictvím dôst. zást. ašp. Čunderlíka z HKB/101 záhy dozvěděl 

i  velitel  divize plk.  Pilfousek,  který ihned nařídil  vyšetřování  a  zainteresované důstojníky 

obvinil z přípravy vojenské zrady.134 Začalo zdlouhavé vyšetřování, o věc se zajímal i osobně 

ministr NO a neuniklo ani pozornosti Němců. Obžalovaní se hájili tím, že veškeré kontakty 

se děly  v zájmu pluku  a  žádné  vojenské  tajemství  nebylo  vyzrazeno,  stot.  Nálepka  navíc 

prohlásil,  že  jako  zpravodajský  důstojník  pluku  byl  k takovým  kontaktům  oprávněný. 

Je neuvěřitelné, že většina obžalovaných zůstala po dobu vyšetřování ve svých funkcích. To 

by jistě nebylo možné, kdyby neměli vlivné zastánce na vysokých místech, včetně samotného 

ministra NO gen. I. tř. Ferdinanda Čatloše. Navíc samotný Nálepka byl doma na Slovensku 

obžalován  ještě  z hrubých  protistátních  a  protispojeneckých  výroků,  kterých  se  dopustil 

v Popradu při  své poslední  dovolené a  důsledkům se tehdy vyhnul  jen díky urychlenému 

odjezdu na frontu.135 Z pohledu nadřízených byla věc vyřízena přeložením pluku do Jeľska, 

což  zdánlivě  vedlo  k  přetržení  kontaktů  s místními  partyzány  a  postupným  odesláním 

některých obžalovaných na Slovensko. 

Nabídku k návratu na Slovensko dostal i Nálepka, ale ten ji pochopitelně odmítl. Dosavadní 

laxní průběh vyšetřování skupinu od dosavadní činnosti neodradil a po příchodu do Jeľska 

se naplno  rozběhla  spolupráce  s partyzány  ze  svazku  plk.  Saburova.136 Skupina  dodávala 

partyzánům munici, léky a do Moskvy předala i řadu zajímavých informací o německé letní 

Republiky. 
132 MIČIANIK, 2008, s. 156; Z dalších akcí je třeba jmenovat alespoň boj o Salizovku (31. prosince 1942), kdy 

Slováci pod vedením stot. Čambalíka a Nálepky umožnili Saburovovým partyzánům uniknout z obklíčení.
133 Tamtéž, s. 212.
134 Tamtéž, s. 208.
135 Jedná se o známý a v popularizační literatuře dobře zpracovaný incident, kdy se na nádraží v Popradu dostal 

do konfliktu s dvojicí Němců a před řadou svědků nahlas obvinil německý režim ze zločinů na území 
okupovaného SSSR. Ve vyšetřovacích materiálech o jeho zběhnutí se o tom můžeme dočíst „Len v 
poslednom čase bolo u menovaného badať sklony k rebelantstvu, viď moje hlásenie čís. 42271/Dŏv. O. D. 
1942 zo dňa 18.11 1942, kedy VDO2-osob. oddel. podalo na neho i trestné oznámenie voj. prokurátorovi v  
Poprade pre podozrenie, že sa dopustil protištátnych výrokov.“ VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6  Hlášení 
z VDO2 v Prešově pro MNO dne 30. května 1943. Vec: Nálepka Ján, stot. pech. a LYSÁK - JACKO Imrich, 
npor. pech. - posudok a príbuzenstvo.

136 Alexandr Nikolajevič Saburov (1908 – 1974) byl důstojník a od r. 1943 generál NKVD, Hrdina SSSR, stal 
se jedním z nejznámějších partyzánských velitelů na Ukrajině a v Bělorusku, po válce pokračoval v aktivní 
kariéře. Dnes je činnost jeho partyzánů hodnocena rozporuplně, jejich akcemi ve velkém trpělo i civilní 
obyvatelstvo. Viz např. LACKO, 2007, s. 78.
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ofenzivě. V této době také začínají mezi slovenskými jednotkami pomalu narůstat dezerce. 

Po identitě  Repkina  začali  mezitím  pátrat  i  Němci  a  podle  některých  vzpomínek  k  jeho 

odhalení nasadili i dvojici agentů. Blízko prozrazení se skupina ocitla, když slovenští vojáci 

maďarské národnosti z II/101 praporu zajali zběha Rudolfa Mičince, který bojoval na straně 

sovětských  partyzánů  a  panovala  obava,  že  by  v  případě  odevzdání  Němcům  prozradil 

informace o přetrvávajících kontaktech partyzánů se slovenskými důstojníky.  Když selhali 

pokusy na jeho osvobození, tak ho údajně opilý stot. Čambalík ve věznici zastřelil.137

   Ve světle těchto událostí byla jen otázka času, kdy bude Nálepkova skupina opět odhalena 

a zlikvidována. Poslední tečkou se na začátku května stal nucený odchod stot. Čambalíka zpět 

na  Slovensko,  v  tom zřejmě viděl  Nálepka a  důstojníci  z  jeho okruhu důkaz  o hrozícím 

nebezpečí a z obavy před zatčením se začali připravovat k přechodu na stranu partizánů.138 

V noci  ze  14.  na  15.  května  1943  tak  zběhli  k partyzánům důstojníci  stot.  Ján  Nálepka, 

npor. Imrich Lysák, por. Michal Petro a voják stk. Peter Benkovič. K nim se v dalších dnech 

přidalo  ještě  několik  jednotlivců,  kteří  byli  se  skupinou  provázaní  a  báli  se  případného 

prozrazení.139

2.6 Mezi sovětskými partyzány (1943)

   Po  svém  útěku  měl  Nálepka  dvě  možnosti,  buď  mohl  odletět  do  Moskvy  a  odtud 

k československé  jednotce  v  SSSR,  nebo  zůstat  mezi  partyzány.  Rozhodl  se  pro  druhou 

možnost a 18. května byl na základě rozkazu gen. Saburova č.49 sformovaný čs. partyzánský 

oddíl, jehož velitelem se Nálepka stal, do oddílu byla převeleno 48 slovenských partyzánů, 

kteří předtím sloužili rozptýleni v sovětských oddílech, a 8 dalších specialistů z řad občanů 

SSSR, včetně nepostradatelného politického komisaře. Oddíl  se početně nikdy nevyrovnal 

oddílům  sovětským  a  při  jeho  vzniku  se  zřejmě  počítalo  především  s  jeho  politickým 

a agitačním  přínosem,  který  by  případně  vedl  k  jeho  dalšímu  rozšíření.140 Tomu  byly 

přizpůsobeny i jeho počáteční úkoly, kdy se prostřednictvím listů i osobních kontaktů snažil 

působit na morálku slovenských a po jejich odchodu maďarských jednotek. Navzdory tomu, 

že s řadou posádek se podařilo navázat kontakt „...v agitačnej práci čs. partizánského oddielu  

137 Viz Denníky a spomienky vojakov z východného frontu. LACKO, Martin (ed.). Trnava : 2006. s. 123; Podle 
jiných zdrojů byl ale Rudolf Mičinec oběšen. 

138 DAVIDOV, 1964, s. 38; VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, Čambalík Jozef.
139 MIČIANIK, 2008, s. 212-213.
140 BALÁŽOVÁ, Eva. Vznik a činnosť 1. čs. partizánskeho oddielu kpt. Jána Nálepku. In.: Historie a vojenství. 

Praha : VHÚ, 1983, č. 5, s. 31-32.
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sa nedosiahol v počtoch prechodov očakávaný výsledok...“141 „Za takých okolností neostalo  

nič iné ako včleniť sa v otrjady gen. maj. Saburowa“142 Mezitím byli 2. června 1943 aktéři 

přechodu  z  15.  května  odsouzeni  v  nepřítomnosti  k  trestu  smrti.143 Přesto,  že  zmizení 

důstojníků se před vojáky ZD utajit nedalo, na Slovensku byli zřejmě i po vynesení rozsudku 

vedeni jako nezvěstní,144 navzdory tomu se v Nálepkových rodných Smižanech zpráva o jeho 

zběhnutí šířila šeptandou už koncem května.145

   Na konci června se Nálepkův oddíl zapojuje i do bojových akcí,146 v souvislosti s probíhající 

bitvou u Kurska bylo vysláno několika menších skupin k podminování železnice, což byli 

operace  prováděné  na  vzdálenost  až  200 km.  Při  německé  policejní  akci  se  oddíl  dostal 

i do několika přímých bojových střetů a zúčastnil se dobytí města David - Gorodok, dobře 

vycvičení  slovenští  partyzáni  si  v  boji  vedli  velmi  úspěšně.  Bojové  kvality  oddílu  byly 

oceněny 18. července, kdy byl Nálepka, spolu s dalšími spolubojovníky, vyznamenán medailí 

„Partyzán  vlastenecké  války I.  st.“147 V průběhu srpna  se  oddíl  začal  přesunovat  směrem 

k předválečným polským hranicím, v této době se oddíl několikrát střetl i s jednotkami rodící 

se  UPA,  které  zde  zasahovali  i  proti  polským civilistům.148 Bez  vědomí149 gen.  Saburova 

s nimi Nálepka naivně navázal kontakt,150 ale banderovci v té době již věděli,  že jakákoli 

spolupráce s prosovětsky orientovanými partyzány v boji proti Němcům je pro Moskvu zcela 

nepřijatelná a sami o to pravděpodobně také nestáli.151 Pro Slováky na druhou stranu zřejmě 

nemělo  perspektivu  spolupracovat  s  armádou,  která  neměla  podporu  žádného  ze  států 

protiněmecké koalice a jejíž politickou orientací si nebyli jisti, oddíly UPA tak za celou válku 

prošlo jen několik slovenských zběhů.152

141 Tamtéž, s. 33.
142 Denník činnosti  Čs. Partyzánského oddílu kpt. Jána Nálepky – Repkina In.: Historia a vojenství, 1957, s. 

398.
143 Tamtéž, s. 399.
144 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6 Dotaz z bratislavské pobočky Tatrabanky na Nálepkův osud ze dne 12. 

října 1943. Týká sa veci: Ján Nálepka stot. pech. vyhlásený v poli za nezvestného. Informácia.
145 VHA Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6 Opis udání vládního komisaře na rodinu stot. Nálepky a výzvu k 

domovní prohlídce pro údajně přechovávání zbraní napsaný dne 28. května 1943 a opisu pořízený u VDO2 
29. května 1943. Vec: Poplašné zprávy o zbehovi stotníkovi Jánovi Nálepkovi.

146 Na tomto místě stojí za zmínku, že bývalý stot. Čambalík je ke skutečnému bojovému nasazení Nálepkova 
čs. partyzánského oddílu skeptický a rovněž zpochybňuje oficiální verzi boje o Ovruč. Viz Davidov, 1964, s. 
39.

147 Vojenské osobnosti ..., 2005, s. 203.
148 BALÁŽOVÁ, C.d., s. 38.
149 Podle stot. Čambalíka byl k těmto jednáním naopak Nálepka vyslán přímo Saburovem. Ale toto nepovažuji 

za pravděpodobné. Viz DAVIDOV, 1964, s. 38.
150 NÁLEPKA, 1995, s. 218.
151 LACKO, 2007, s. 75, 94 (citováno dle KOSIK, V. Ukrajina i Nimeččina v drugij svitovij vijny. Lviv : 1993, 

s. 8, také dok. č. 24, s. 163).
152 Možnosti, že ukrajinští nacionalisté budou pro apolitické slovenské partyzány atraktivnější partner než 

komunisté, se Saburov zřejmě reálně obával. Zvláště poté, co se dozvěděl o britském důstojníkovi, který se 
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   Vrcholem činnosti partyzánského oddílu byla účast na kyjevské útočné operaci RKKA, 

úkolem partyzánského svazku se stalo zajištění města Ovruč, významné dopravní a železniční 

křižovatky,  ležící  150  km  severozápadně  od  Kyjeva.  Nálepkův  oddíl  nastoupil  do  akce 

po poledni 16. listopadu 1943, po několikahodinovém boji zajistil důležitý most přes řeku 

Norin na jižním okraji města ve směru na Korosteň.153 Po hlášení o splnění úkolu se oddíl 

vydal  již  za  tmy  k  železniční  stanici,  kde  měli  podpořit  ostatní  partyzánské  jednotky. 

„Pri utoku a dobijani nadražia nepriateľ zahajil silnu paľbu z bunkerov a okopov. Čsl. Otrjad  

na povel kapitana Nalepku – Rjepkina bojoval s nepriateľom až do posledneho patrona, pri  

čom  dal  rozkaz  ustupovať.  Boj  bol  nerovnomerný  nepriateľ  silne  ozbrojený  a  počtom  1  

batalion držal obranu nadražia. Čsl. Otrjad i pri tak velkej presile narobil protivnikovi velké  

straty.  V dôsledku toho nepriateľ  bol  nuteny  odstupiť.“154 V nočním boji  o  nádraží  ztratil 

československý  oddíl  9  vojáků,155 z  toho  5  mrtvých  včetně  svého  velitele.  Město  bylo 

osvobozeno až ráno dalšího dne a 19. listopadu do něj dorazily první jednotky RKKA.156 

K poslednímu  odpočinku  byl  Nálepka,  spolu  s  ostatními  padlými,  slavnostně  uložen 

v ovručském parku.157 Za hrdinké chování v boji proti německým uchvatitelům a za přínos 

k rozvoji partyzánského hnutí byl Nálepka 2. května 1945 in memoriam vyznamenán titulem 

Hrdina SSSR.

   Po Nálepkově smrti se zbytek oddílu rozhodl vstoupit do československé armády v SSSR, 

důstojníci odešli již na konci září 1943158 a s 1. československou samostatnou brigádou se 

v prosinci  1943 účastnili  bojů u Bílé  Cerkve,  kde v poslední  den roku padl  npor.  Imrich 

Lysák.159 Zbytek Nálepkova oddílu se na konci ledna 1944 přidal v Jefremově ke slovenským 

vojákům z Rychlé divízie,  kteří  u Melitopole padli  do sovětského zajetí  a nyní se z nich 

formavala 2. československá paradesantní brigáda.160

snažil navázat kontakt s UPA a v Británii se setkal i s prezidentem Benešem. Viz MIČIANIK, 2008, s. 211.
153 Oddíl postupoval ze západního směru po levém straně řeky, takže se zřejmě jednalo o most na místě 

dnešního silničního mostu. 
154 Denník činnosti  Čs. Partyzánského oddílu kpt. Jána Nálepky – Repkina In.: Historia a vojenství, 1957, s. 

409.
155 Dalšího raněného měl oddíl během bojů o most.
156 BALÁŽOVÁ, C.d., s.41.
157 NÁLEPKA, 1995, s. 222.
158 BALÁŽOVÁ, C.d., s.39.
159 Databáze VÚA. Vojenský ústřední archiv [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: 

http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DetailOsoby.aspx?soldierId=324 
160 Databáze VÚA. Vojenský ústřední archiv [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: 

http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DetailVojaka.aspx?soldierId=5152 
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3. Hrdina SSSR Ján Nálepka a jeho kult v letech 1948 - 1989

3.1 Hrdina SSSR a kult „socialistických hrdinů“

   Hrdina Sovětského svazu bylo sovětské vyznamenání a titul, udělované za osobní nebo 

kolektivní zásluhy pro stát spojené s vykonáním hrdinského činu bez ohledu na hodnost nebo 

funkci. Udělení titulu schvalovalo výhradně Prezidium Nejvyššího sovětu SSSR.161 

   Toto vyznamenání  nebylo chápáno jen jako vyplnění  mezery,  která  vznikla  odvržením 

starých carských tradic, ale jeho první udělení162 v roce 1934 bylo dobovou komunistickou 

propagandou oslavováno jako vznik nové kvalitativní úrovně hrdinství.163 Dnes bývá tímto 

datem někdy vymezován počátek stalinistické propagandy sovětského vlastenectví.164 Výskyt 

sovětských  hrdinů  nemusel  být  nutně  omezen  pouze  geografickými  hranicemi.  Prvními 

zahraničními  nositeli  titulu Hrdina SSSR se stala  trojice letců – interbrigadistů bojujících 

v občanské válce ve Španělsku, ovšem ve všech případech se jednalo o osoby dlouhodobě 

žijící v SSSR.165 Zvýšenou produkci hrdinů s sebou přinesla druhá světová válka, kdy titul 

dostalo neuvěřitelných 11635 osob.  Lze tak uvažovat, že tím vznikla jakási nová kasta lidí. 

„Nositelé Zlaté hvězdy Hrdiny SSSR požívali na veřejnosti velké vážnosti,  měli vyhrazena  

zvláštní  sedadla  v divadlech,  kinech,  přednost  měli  při  cestování  vlakem,  letadlem,  při  

nakupování apod.  Hrdina  SSSR  měl  přednost  i  před  generálem a  náležel  mu  pravidelný  

zvláštní důchod 50 rublů.  Dvojnásobným nositelům Zlaté hvězdy se v jejich rodišti  stavěly  

bronzové bysty.“166  

   V poválečném období obdrželo titul zhruba 500 lidí, kromě řady politiků byl titul udělován 

např. kosmonautům, vědcům, konstruktérům nebo vojákům. Ovšem o všech těchto profesích 

bylo možné v kontextu poválečného bipolárního rozdělení světa souhrnně tvrdit, že pomyslně 

161 Titul hrdina Sovětského svazu. Fronta.cz [online]. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z:http://www.fronta.cz/titul-
hrdina-sovetskeho-svazu  

162 Poprvé byl titul udělen v dubnu 1934 sedmi sovětským letcům, kteří z ledové kry v Severním ledovém 
oceánu zachránili posádku výzkumné lodi Čeljuskin.

163 Např. Julius Fučík píše o posádce Čeljuskinu: „Jeden hrdina, ano, to známe, ale nezklamávající hrdinství  
celé skupiny lidí v neujasněných podmínkách – není to něco zcela nového, něco, co se teprve musíme učit  
chápat?“ ZWICKER, Stefan. „O hrdinech a hrdinství“ - koncept (komunistického) hrdiny v díle Julia Fučíka 
a posmrtný Fučíkův kult v Č(S)SR In: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století : Výběr  
příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25. – 27. října 2006. RANDÁK, J.; KOURA, 
P. (Eds.). Praha : Dokořán, 2008. s. 380 (citováno dle FUČÍK, Julius. V zemi milované : Reportáže ze SSSR. 
Praha : Svoboda, 1951. s. 19).

164 ZWICKER, C.d. s. 379.
165 Konkrétně se jednalo o Němce Ernesta Schachta, Bulhara Volkana S. Goranova a posmrtně dekorovaného 

Itala Primo Gibelliho. Viz http://www.warheroes.ru 
166 Titul hrdina Sovětského svazu. Fronta.cz [online]. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z:http://www.fronta.cz/titul-

hrdina-sovetskeho-svazu  
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bojovali  a  vítězili  v soupeření  s nepřátelským  táborem. Po  rozpadu  SSSR  bylo  ocenění 

přetransformováno  do  titulu  Hrdina  Ruské  federace.  Pojem  socialistický  hrdina  není 

v žádném  případě  omezen  pouze  na  držitele  nejvyššího  sovětského  vyznamenání,  avšak 

vzhledem  k  tomu,  že  tento  pojem  bývá  kladen  do  souvislosti  s  jeho  zavedením,  lze 

se domnívat,  že  držitelé  titulu  Hrdina  SSSR  představují  svým  způsobem  archetyp 

socialistického hrdiny.

   Kult hrdinství je v evropské společnosti hluboko zakořeněn, často jsou v něm zakódovány 

ideální  vzorce  chování  a  morálních  postojů.  Jako  ideální  prostor  pro  pěstování  hrdinství 

se jeví  především extremně vyhrocené situace,  např.  válečné  konflikty,  přičemž je  možné 

položit si otázku, jestli je to primárně důsledek zvýšené poptávky po hrdinských skutcích, 

nebo naopak z nadbytku příležitostí hrdinské skutky konat. Domnívám se, že pravděpodobně 

obojí, protože nabídka a poptávka jdou často ruku v ruce. Kromě vítězných generálů, jejichž 

širokou propagací  si  může prostý  občan upevnit  víru ve  vlastní  vedení,  a  jejichž  kult  se 

v případě budoucího vojenského neúspěchu stává dvojsečnou zbraní, se objektem oslavování 

stává  i  obyčejný  voják.  Jeho  hrdinství  můžeme  nalézt  i  v  období  dlouhotrvajících 

strategických  neúspěchů.  S  takovým prostým hrdinou,  často  „člověkem z  lidu“, „jedním 

z nás“, se  může ztotožnit  široká masa  lidí.  Hrdinovi,  který  měl  to  štěstí,  že  své hrdinské 

skutky přežil, je někdy dopřáno propagovat svůj kult osobně na „plný úvazek“,167 jindy je 

pouze  jeho  tvář  a  jméno  propůjčeno  novinářům či  jiným  popularizátorům,  jejichž 

prostřednictvím vstupuje do veřejného prostoru.168 Atraktivní téma válečného hrdiny zpravidla 

události  svého  vzniku přežilo,  a  mohlo  se  těšit  široké  popularitě  až  do  zastínění  novými 

válečnými událostmi, které s sebou přinesli i aktualizovanou podobu hrdiny.

   Svoje oficiální válečné hrdiny mělo pochopitelně i socialistické Československo. Místo 

v pantheonu oficiálních hrdinů si po roce 1945, resp. 1948, našli českoslovenští rudoarmějci 

z dob  občanské  války  v  Rusku,  interbrigadisté  ze  Španělska,  a  pochopitelně  především 

nejaktuálnější  hrdinové  z  období  druhé  světové  války.  Jejich  zlatou  éru  představovala 

50. léta.169 Mezi socialistickými hrdiny měli váleční aktéři zvláštní postavení. „V první řadě 

byli totiž  hrdinnými reprezentanty vítězícího socialismu. Propaganda je představovala jako  

hrdiny, kteří nasadili životy za vlast a národ v bojích proti ideovému nepříteli. Jejich oběti tak  

byly vnímány v tomto kontextu jako předpoklad vítězství socialismu. V případě jejich smrti na  

válečném  poli  mohla  komunistická  propaganda  jejich  záhubu  svévolně  vykládat  jako  
167 Dobrý příklad takového hrdiny je např. sgt. John Basilone, jehož kariéra je zachycena v seriálu Pacific.
168 Jako konkrétní příklad může posloužit například Manfred von Richthofen, jakož i hrdinové „in memoriam“.
169 RANDÁK, Jan. Socialističtí hrdinové a škodovák František Zýka In: Hrdinství a zbabělost ..., 2008. s.390, 

392.
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osvědčení  socialistické  morálky.  Ačkoli  tedy  režim  v  jejich  případě  argumentoval  často  

národními zájmy, ve skutečnosti sledoval především interesy mocenské.“170 

   Jako ideální materiál pro vytvoření archetypu socialistického válečného hrdiny se na první 

pohled může zdát šestice československých vojáků, kteří během druhé světové války obdrželi 

titul  Hrdina  SSSR.  Problematické  mohlo  ovšem  být  jejich  politické  smýšlení,  ve  všech 

případech  se  jednalo  o  důstojníky,  mnohdy  ještě  z  dob  buržoazního  Československa, 

a skutečně  přesvědčený  komunista  se  mezi  nimi  hledal  jen  těžko.  Po  odečtení  trojice 

přeživších hrdinů – příslušníků oranské skupiny, jejichž využitelnost oficiální propagandou 

nebyla z praktických důvodů snadná, a Rusína Vajdy, u kterého v atmosféře nastupujícího 

komunismu pravděpodobně vadila jeho národnost, nám zbydou osoby Otakara Jaroše a Jána 

Nálepky. K nim se pak může přidat ještě Antonín Sochor, kterého tajemstvím obestřená smrt 

zastihla již v roce 1950. Mrtvému je možno vložit  do úst  cokoli,  ten už hovořit  nemůže. 

Nemůže se bránit  „břichomluveckým“ snahám svých vykladačů.  V případě Jána Nálepky 

shrnul  jeden  z  jeho  spolubojovníků  konstrukci  socialistického  válečného  hrdiny poměrně 

jednoduchou  větou:  „...  z  Nálepku  urobili  komunistu  len  komunisti  a  to  až  len  po  jeho  

smrti!“171

3.2 Účel a vznik kultu

   Mezi  československými držiteli  titulu Hrdina SSSR osobnost Jána Nálepky v několika 

ohledech na první pohled vybočuje. Předně se mezi držiteli jednalo o jediného Slováka,172 

na rozdíl od ostatních nebyl formálně příslušníkem československé armády ale partyzánského 

oddílu, a při bližším pohledu zaujme i datum udělení, 2. května 1945, téměř rok a půl po své 

smrti.  V  ostatních  jmenovaných  případech  byla  administrativa  spojená  s  udělením 

vyznamenání podstatně rychlejší. To však mohlo být způsobeno i tím, že titul Hrdiny SSSR 

Nálepka neobdržel za konkrétní  čin,  ale  za příkladné splnění  bojových úkolů a za rozvoj 

partyzánského  hnutí,  podoba  oficiálně  oceněného hrdinství  tak  byla  rozmělněna  v  delším 

časovém úseku.173 Nejvýraznějším faktem však byla předchozí  služba v armádě fašistické 

Slovenské republiky. 

   Především tato skutečnost zajistila Nálepkovi v pantheonu socialistických hrdinů poněkud 

zvláštní postavení a účel. Ten spatřuji především v překrytí aktivní účasti slovenské armády 
170 Tamtéž, s. 391-392.
171 DAVIDOV, 1964, s. 18.
172 S výjimkou Gustava Husáka, který titul obdržel v r. 1983.
173 VA – CR Trnava, fond Kmenové listy, Nálepka Ján.
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v tažení proti SSSR fenoménem dezercí, jejichž symbolem se Nálepka stal.174

   Smysl propagace kultu osobnosti stot. Nálepky vysvětlil v předmluvě k českému vydání 

jedné  z  četných  hrdinských  biografií  nastupujících  50.let  celkem otevřeně  náčelník  HPS 

plk. Ján  Zeman:  „...  príklad  Nálepku  a  jeho  druhov  v  boji  proti  hitlerovskému  fašizmu  

a imperializmu  a  jeho  tisovsko-machovským  preďajným lokajom  ukázal  desiatkam  tisícov  

slovenských  vojakov  jedinú  správnu  cestu  a  směr  –  bojovať  na  strane  protifašistického  

frontu  ...“175 Teprve  po  uvedení  této  „skutočnosti“  následuje  druhý,  již  mnohem méně 

konkrétní důvod: „Druhou skutočnosťou, ktorú třeba dnes zvlášť zdôrazniť je, že celý krásny 

Nálepkov život je vzorem najmä pre našu mládež a jej učiteľov.“176 Údaj o jediné správné 

cestě pro desítky tisíc slovenských vojáků jistě není třeba komentovat. Pozice stot. Nálepky 

jako  vůdce,  jehož  příkladu  následovala  téměř  celá  slovenská  armáda,  je  však  patrná. 

V případě druhé věty se dle  mého názoru  jedná o oblíbenou frázi,  zdůrazňující  zaměření 

Nálepkova kultu na mladou generaci i jeho původně učitelské povolání. K významu Nálepky 

jako hrdiny a vzoru jasně odkazují i jména některých titulů, které se po válce a v 50. letech 

objevily,  např.  „Hrdina  Nálepka  :  Reportáž  z  bojov  1.  čs.  partizánskeho  práporu  na  

Ukrajine“, „Hrdina  Sovietskeho  sväzu  Ján  Nálepka  (Repkin)“  v  edici „Hrdinovia  vojen 

a revolucií“  či „Nálepka  –  Vzor  statečnosti“.  To vše   jsou  názvy,  které  není  třeba  dále 

komentovat. Hovoří samy za sebe.

   Ideál  hrdinství  je  vyjádřen  také  poměrně  jednoduše,  když  během besedy  o  hrdinství 

sovětský spisovatel Anatolij Šijan vložil Nálepkovy do úst: „Ozajstné hrdinstvo značí: každý 

čin zamerať na věc ľudu, na prospech ľudu!“177 Nevím na kolik jsou toto skutečná Nálepkova 

slova, ale svým významem nápadně připomínají definici Julia Fučíka, který píše: „... hrdina 

je člověk, který v rozhodném okamžiku dá vše, aby udělal to, co udělat má, v zájmu lidské  

společnosti.“178 Tedy žádný od počátku výjimečný jedinec zvláštních schopností,  ale spíše 

obyčejná osoba, vynikající především svou nesobeckostí a obětavostí pro společnost, resp. pro 

socialismus. Alespoň tak byl takový hrdina charakterizován.  „Pouze taková nadprůměrnost  

byla  režimem akceptovatelná.  V rozvíjející  se  socialistické  společnosti  50.  let  i  teoreticky  

v dalších desetiletích  však měl být potenciálním hrdinou každý. To byla ideální představa  

režimních ideologů a propagandistů: zakořenit ve společnosti pocit, že opravdu každý může  

být hrdinou.“179 
174 Viz LACKO, 2007, s. 13.
175 BERLINSKIJ, 1952, s. 5.
176 Tamtéž, s. 5.
177 Tamtéž, s. 5.
178 ZWICKER, C.d., s. 381.
179 RANDÁK, C.d., s. 396.
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   Samotná smrt hrdiny zpravidla neztrácí svůj patos, avšak v případě Jána Nálepky působí na 

první  pohled  spíše  skromně.  Bezprostředně  po  válce  bylo  označení  hrdina,  alespoň 

v některých kruzích,  „vyhrazeno pouze pro ty, kteří v boji za osvobození vlasti položili svůj  

život.“180 V takovém případě se pak smrt na bojišti jeví jako základní předpoklad hrdinství. 

Domnívám se, že v případě Nálepky tkví význam hrdiny v jeho životě, nikoli ve smrti, tou své 

hrdinství  pouze manifestuje  a potvrzuje.   Heroická smrt  zde není  kladena před předchozí 

život,  je  tečkou  potvrzující  hrdinství.  Tečkou  a  zároveň  velkým  písmenem,  neboť  smrt 

Nálepky v  nočním boji  o  Ovruč mobilizuje  jeho spolubojovníky do rozhodujícího  útoku. 

Někdy  ještě  doplněného  o  scénu,  kdy  smrtelně  raněný  hrdina  „mocným  hlasom“ velí: 

„Napred,  tovariši!  Bite  vrahov!“181 Což nechápu  jen  jako  apel  na  své  spolubojovníky 

v konkrétním okamžiku,  ale  především jako  odkaz  pro  boje  následující. Jeho příklad  tak 

„viedol  slovenské jednotky po boku Červenej  armády až k  oslobodeniu Slovenska a celej  

republiky.“182 A  tak  skrze  hrdinství  zpečetěné  vlastní  krví  vlastně  paradoxně  dochází 

k popírání smrti, kdy „kapitán Nálepka nezomrel. Ani luď neverí, že Nálepka padol. Hrdina  

žije ďalej.  (…) za povstania ožívá legendárná postava Jána Nálepku, ožívá, aby viedla ľud  

proti nenávideným nacistom a slovenským fašistom. (…) žije jeho pamiatka, žije jeho odkaz,  

žije jeho hrdinskosť v slovenskom ľude, toľo ráz mučenom a deptanom, ale nakoniec slávne  

víťaziacom nad všetkým, proti čomu Jano bojoval: nad fašistami, nad pánmi a nad všetkými  

vykorisťovateľmi.“183 

   Prověřený hrdina zakrátko dostává do role jakéhosi vůdce, během SNP „na železničních  

vozňoch, na domoch, na návestiach sa zjavujú nápisy: „Slováci , do boja, kapitán Nálepka  

vás  volá!“184 Jménem  hrdiny  obhajuje  Viliam  Široký  procesy  s  představiteli  Slovenské 

republiky,  když v listopadu 1945 při odhalení pamětní tabule ve Smižanech říká:  „Vieme 

si živo  predstaviť,  čo  by  hovoril,  a  ako  by  konal,  keby  bol  dnes  medzi  nami.  Nepoznal  

by pardonu k  tým,  ktorí  chceli  na večné  veky  zneuctiť  meno Slováka,  ktorí  páchali  dielo  

čiernej zrady na národe, Republike a Slovanstve, ktorí nabádali synov slovenského národa  

k vraždeniu bratov Rusov, ukrajincov a Bielorusov a ktorí sa teraz budú zodpovedať před  

prísným  a  spravodlivým  súdom  národa.“185 Nemohu  se  zbavit  dojmu,  že  autor  citátu 

v podstatě říká: „Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem.“  A tohoto „nevinného“ člověka 

nalézá Široký práve v padlém hrdinovi.
180 KOURA, Petr. Od hrdinů k zbabělcům, od zbabělců k hrdinům In: Hrdinství a zbabělost..., 2008, s. 225.
181 ŠALGOVIČ, 1950, s. 18.
182 Kapitán Ján Nálepka. ANDRÁŠ, M. (red.). Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1976, s. 30.
183 BERLINSKIJ, 1952, s. 26.
184 Tamtéž. s. 26.
185 ŠALGOVIČ, Vilo. Kapitán Nálepka. Bratislava : Dukla, 1950. s. 8.
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   Na následujících řádcích se pokusím podat oficiální Nálepkův životopis tak, jak se s ním 

mohli  seznámit  čtenáři  v  50.  letech.  Na  tomto  místě  bych  ještě  zmínil  obecný  obraz 

socialistického  hrdiny  ve  střední  a  východní  Evropě  tak,  jak  jej  podává  Jan  Randák 

s odvoláním na zahraniční  relevantní  literaturu ve sborníku  Hrdinství  a  zbabělost  v  české 

politické kultuře 19. a 20. století: „Důležitým momentem v procesu konstrukce tohoto obrazu  

je běh života naplňující  snadný schematický vzorec.  Budoucí  hrdina pochází z  dělnického  

prostředí, jeho otec je starostlivým mužem , matka naplňuje svou ženskou roli v domácnosti.  

(…) Své dětství tráví budoucí hrdina v prostředí pracujících, kdy minimálně jeden z rodičů  

je příslušníkem strany či odborů. Předpoklady k hrdinství projevuje nějakým záslužným činem  

již  v  mládí.  V  dospělejším  věku  se  hrdina  vydává  na  učňovská  léta,  přičemž  je  patrné,  

že jednou  z  něj  bude  mistr  svého  oboru.  Během své  životní  cesty  může  dojít  na  rozcestí  

a politicky  zapochybovat,  avšak  nezklame  a  rozhodne  se  pro  správný  směr.  V  průběhu  

dospívání  se  přibližuje  myšlenkám  komunismu  a  straně,  která  se  postupně  stává  jeho  

duchovním útočištěm a jistotou, kterou rodičovský dům nemůže plnit. Strana se tak dostává do  

role  „pěstouna“ a  vychovatele.  A hrdina se  učí  pilně.  V tomto  kontextu  ho  tedy  musíme  

chápat jako produkt strany.  (…) Morálně a politicky uvědomělý jedinec přichází nakonec  

k rozhodujícímu činu, tedy k manifestaci svého hrdinství. Obstojí v pracovní či politické výzvě,  

popřípadě ve vypjaté historické situaci. Platí přitom, že je především mužem činu, ne velkých  

slov.“186

   Takový univerzální popis, s přihlédnutím k některým specifikám, ve svých rysech víceméně 

sedí i na našeho hrdinu. Alespoň co se obrazu v populárně - historických prací 50. let týče.187 

Univerzální schéma hrdinství je zdůrazněno i v jedné ze zkoumaných brožury, která se ptá: 

„Aké sú pramene, z ktorých vyvierala hrdinskosť veľkého syna nášho národa? Ak si všimneme  

bližšie tieto zdroje, zistíme, že sú rovnaké ako u všetkých ostatných Hrdinov Sovietskeho sväzu  

… rovnaké ako u všetkých hrdinov a mučeníkov odboja proti okupantom v Československej  

republike, ktorí verní robotnickej triede a zástave komunistickej strany radšej zomreli,  než  

by žili v okovách.“188  

   Poměrně  útlá  populárně  naučná  knížka  z  dílny  sovětských  autorů  Davida  Judkoviče 

Berlinského  a  Morducha  Beniaminoviče  Pogrebinského  Hrdina  Sovietskeho  Sväzu  Ján 

Nálepka (Repkin)  vyšla poprvé v Kyjevě roku 1951, český překlad spatřil světlo světa již 

následujícího  roku.  Jedná  se  o  jednu  z  prvních  biografií  na  téma  Jána  Nálepky,  Viliam 

186 RANDÁK, C.d., s. 395.
187 Viz např. Nálepka – Vzor statečnosti. Bratislava : 1953; Berlinskij, 1952 nebo film z r.1956.
188 BERLINSKIJ, 1952, s. 27.
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Šalgovič ji v předmluvě k jedné ze svých knih popisuje jako  „první pokus o hlubší a širší  

zpracování materiálů a bojové činnosti Jána Nálepky.“189 Navíc svým rozsahem i obsahem 

je dílo  v  českém  prostředí  dlouho  nepřekonané,  a  to  i  přesto,  že  včetně  předmluvy 

a životopisného úvodu má pouhých 85 stran. Informace v ní obsažené můžeme často najít 

i v řadě  pozdějších  publikací.  Osobně  se  tedy  v této  souvislosti  domnívám,  že  z  tohoto 

hlediska kniha představovala laťku, potažmo vzor, pro další tvůrce 50. a 60. let.

   Sovětští  autoři  pojali  svou  knihu  především  jako  zpracování  odbojového  hnutí  ve 

slovenském  p. pl. 101 a následné činnosti čs. partyzánského oddílu. Samotná knížka totiž 

začíná  německým  útokem  na  SSSR  a  teprve  zpětně  se  autoři  krátce  zmíní  o  obsazení 

Československa, ovšem fakt vyhlášení slovenského státu se čtenář v hlavním textu nedozví 

a jeho existence je připomínána spíše v náznacích. Nedostatky původního textu jsou naštěstí 

pro čtenáře odstraněny rozsáhlým „životopisným úvodem“ českých autorů Miroslava Drápala 

a  Břetislava  Štorma,  kteří  si  uvědomovali,  že  „Nálepkova  udatnosť,  uvedomelosť  

a vlastenectvo nezačínajú až v partizánskom oddiele, ale  (...) vyrastajú celkom prirodzenou  

a priamou  cestou  z  výchovy  v  detstve,  z  jeho  práce  v  škole,  z  jeho  verejnej  činnosti.“190 

a doplnili nám tak průřez celým hrdinovým životem. 

   Jistě nepřekvapí, že v tomto oficiálním podání je Nálepka od narození spjat s životem 

rolníků a proletářským prostředím, které poznává především skrze svého otce, který v mládí 

procestoval jako řemeslník kus Uher a za prací jel dvakrát až do USA. O jeho otci se na 

stránkách brožury dočteme: „Ako sirota nemal ľahký život. Pracoval už od dvanástich rokov  

a vyučil sa za tesára, ale musel veru často sháňať zamestnanie, pretože společenský poriadok  

mu  ani  ako  vyučenému  remeslníkovi  nezaručoval  stálu  prácu.“191 S  postavou  matky  se 

setkáváme až v souvislosti s rodinnými povinostmi, přesto, že její rolí je především výchova 

dětí,  je  popisována  jako:  „Múdra,  láskavá,  energická  a  bystrá  žena  ...“192 V pozdějších 

pracech  60.  let  se  často  zmiňuje  i  výchovný  vliv  rusofilního  učitele  Jozefa  Mikolaje, 

navrátilce z „ruské fronty“. Ovšem fakt, že ten poznal Rusko jako československý legionář, 

se před čtenáři hrdinských biografií milosrdně zatajuje. Vraťme se však do ranných 50. let.

   Mimořádné  vůdčí  předpoklady  a  osobní  kvality  mladičkého  hrdiny  se  projevují  již 

v kolektivu vrstevníků, při „hrách a či pri práci, vždy viedol, a už v tom sa prejavovaly jeho  

veľké organizačné, veliteľské schopnosti.“193 A stejně úspěšný je i při studiu ve škole. Při tom 
189 ŠALGOVIČ, Viliam. Kapitán Repkin odchází : Ján Nálepka – Učitel, partyzán, hrdina . Praha : Naše 

vojsko, 1973. s. 8.
190 BERLINSKIJ, 1952, s. 9.
191 Tamtéž, s. 9.
192 Tamtéž, s. 10.
193 Tamtéž, s. 10.
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všem je zdůrazňováno, že měl i „všetky vlastnosti mladých ľudí“.194

   V takovém idylicky  proletářském prostředí  si  malý  Jano  mohl  dobře  všimnout  „ako 

namáhavo musí pracovať matka i otec a ako ľahko žijú buržoázne rodiny vo Spišskej Novej  

Vsi.“195  Tyto své poznatky ze života si jako budoucí učitel třídil především studiem knih. 

Zpočátku čte všechno co mu přijde pod ruku, v knihách hledá odpovědi na řadu svých otázek, 

postupně se přes četbu klasiků ruské literatury dostává až ke klasikům marxismu-leninismu, 

což se stává rozhodujícím zdrojem jeho hrdinství.  „Jánov živelný triedny inštinkt sa zmenil  

v jasné triedne uvedomenie pod vplyvom čítania a štúdia klasikov marxizmu a leninizmu. …  

Učenie marxizmu-leninizmu sa stalo ďalším zdrojom, ktorý mal veľkú zásluhu na hrdinskosti  

Jána Nálepku.“196 „Ďalším zdrojom hrdinskosti Jána Nálepku bola jeho láska k Sovietskemu  

sväzu. Už v rannej mladosti túžil Jano poznať osobne veľkú krajinu socializmu a zamýšľal sa  

tam pozrieť. (…) Učí sa ruštinu, takže skoro môže čítať ruských klasikov v origináli. Hovorí  

plynne rusky a v slovenskej armáde často priamo provokuje svojich predstavených, keď užívá  

ruské  slová  a  celé  vety.“197 Na  tomto  místě  je  třeba  podotknout,  že  oblíbený  a  hojně 

opakovaný motiv studia ruštiny je pravděpodobně fantazie autorů brožury a Jano se rusky 

naučil zřejmě až během své služby na okupovaném území Ukrajiny a Běloruska. Respektive 

v jeho záznamech z 30. let je uvedeno, že kromě slovenštiny umí „pouze“ částečně srbsky, 

polsky, německy a na jednom místě se objevuje dokonce i esperanto.198

   Během svého učitelského působení poznává bídu prostých lidí všude, kam přijde a snaží 

se jim pomoci. Počáteční nedůvěru obratným a z hlediska pozdějšího líčení hrdinova života 

charakteristickým  přístupem,  jako jeden  z  nich,  překonává  a  získává  si  jejich  pozornost 

i srdce.  „Ako učiteľ sa neoddelil od ľudu, ale naopak, dáva mu všetko svoje vzdelanie, celú  

svoju  vnímavú  inteligenciu.“199 Nebojí  se  šířit  pravdu  a  varovat  před  tmářstvím  luďáků 

a farářů, kteří jsou pasováni do role hlavního nepřítele prostého lidu. Odpor proti luďákům 

nejdříve Jana přivedl mezi agrárníky, ale toto poblouznění trvá  v očích režimních ideologů 

jen krátce, prohlédne politiku agrárníků a seznává, že jeho místo je mezi socialisty, zde autoři 

připomínají především jeho působení v RTJ ve Stupavě. Jeho přesvědčení postupně přerůstá v 

komunistické,  ale  „nemôže vstúpiť  do  komunistickej  strany,  pretože  by  ho  hneď vyhodili  

z miesta  ...“200 Svoje  přesvědčení  dává  hrdina  najevo  alespoň  v  novinových  článcích, 

194 Tamtéž, s. 11.
195 Tamtéž, s. 10.
196 Tamtéž, s. 29-30.
197 Tamtéž, s. 31.
198 VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, Nálepka Ján.
199 BERLINSKIJ, 1952, s.27.
200 Tamtéž, s. 14.
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v novinách  Zdeňka  Nejedlého  burcuje  své  kolegy  „aby  se  nebáli  hájiť  slobodu  školy  

a učiteľa“201 proti  církevnímu dogmatismu.  Za  toto  jednání  samozřejmě musí  nést  kritiku 

školského inspektorátu a pánům je „podozrivý.“202

   Konflikty  se  školským  inspektorátem  souvisí  i  s  představou  o  poměru  mezi  Čechy 

a Slováky,  Jano  hájí  koncepci  Československé  republiky.  „Nesúhlasí  však  s  takou 

národnostnou politikou, akú robí na Slovensku česká buržoázia. (…) Vo svojich predstavách,  

jako ich často vyjadroval v škole, na schôdzach i před svojimi priateľmi, prichádza k takému  

riešeniu  národnostnej  otázky,  aké  uskutočnilo  až  ľudovodemokratické  Československo:  

slobodný vývin obidvoch národov v slobodnej vlasti, oslobodenej od kapitalistov.“203 Zde tedy 

autoři  v  poněkud  nacionálním  duchu  ukazují   Jánovo  pokrokové  smýšlení  a  zároveň 

alibisticky odsuzují  oficiální  koncepci  předchozího režimu,  který ve skutečnosti  znamenal 

„politik(u) utláčania slovenského národa.“204 

   Když přišel čas nástupu vojenské služby, „Janovi sa na vojnu nechcelo. Často vyjadroval  

doma i před priateľmi svoj odpor proti vojenskej službe za kapitalistického režimu. Bezduchá  

disciplína kapitalistického vojačikovania sa mu protivila. Ale keď už musel na vojnu, usiloval  

sa čím viacej osvojiť si vojenské umenie. Uvedomoval si, že mu niekedy v budúcnosti môže 

osožiť znalosť rôznych druhov zbraní a získanie veliteľských skúseností.“205 Tato budoucnost 

přišla zanedlouho, v době ohrožení státu v r. 1938 se dobrovolně hlásí do služby, následující 

události Mnichova ho pevně ujistí, že „len robotnícka trieda zaručuje skutočnú obranu vlasti  

před fašistickým nepriateľom.“206 

   Ke cti autorů patří,  že se nesnažili obejít události druhé světové války před napadením 

SSSR, z toho důvodu bylo nutné vypořádat se s Nálepkovou minulostí důstojníka slovenské 

armády.  Jeho  povolání  do  armády  vysvětlují  „neprestajným  dozorom  a  súčasne,  aby  

podliehal  tvrdej  a  prísnej  vojenskej  disciplíne.“  V  osobních  spisech  má  samozřejmě 

poznámku,  „že  je  politicky  nespoľahlivý.“207 Služba  důstojníka  slovenské  armády  tak 

v oficiálním podání nabrala spíše podobu jisté formy perzekuce.

   Jen s nelibostí se hrdina účastní války proti Polsku, mírové období před napadením SSSR 

využívá k agitační práci mezi prostými slovenskými vojáky, kterým vysvětluje jejich úlohu. 

Pro autory je  jen příznačné,  že  ani  nevěděli,  v  jaké hodnosti  Jano Nálepka tehdy sloužil 

201 Tamtéž, s. 14.
202 Tamtéž, s. 13.
203 Tamtéž, s. 14.
204 Tamtéž, s. 14.
205 Tamtéž, s. 16.
206 Tamtéž, s. 17.
207 Tamtéž, s. 17.
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a rovněž jejich identifikace slovenských útvarů, účastnící se operace Barbarossa, neodpovídá 

skutečnosti.

   Nasazení  na  východní  frontě  je  pak  vyvrcholením  předchozího  vývoje.  Pro  autory 

představuje toto období nosné jádro práce, které se skládá z celé řady protifašistických akcí 

a postupného získávání kontaktů se sovětskými partyzány, jež nemá smysl na tomto místě 

všechny rozepisovat. Pochopitelně by chtěl přeběhnout okamžitě, ovšem nasazení jeho divize 

v  hlubokém týlu  mu  to  neumožňuje.  V sovětském prostředí  si  hrdina  opět  plně  potvrdí 

správnost svého myšlení. Když se mu konečně povede zběhnout k Saburovovým partyzánům, 

začíná  v  Nálepkově  životě „nová,  nejjasnejšia  etapa.  (…)  Skončily  sa  ťažké  roky  

hitlerovského  väznenia.  Konečne  mohol  narovnat  šiju  a  vydýchnuť  si  z  plnej  hrudi.“  

Osvobozující  pocit  i  připomenutí  v  podstatě  jen  perzekuční  funkce  slovenské  armády je 

z textu patrné.

   Služba v řadách sovětských partyzánů se nese ve znamení vzájemné družnosti, Nálepka 

i ostatní slovenští partyzáni se pilně učí od svých sovětských spolubojovníků – mistrů svého 

oboru:  „...  sami  sa  väčšinou  počítali  za  nováčkov  v  partizánskom  boji  a  pilne  sa  učili  

od lepších  partizánov.  V úporných bojoch  proti  uchvatiteľom vyrástli  nielen  odborne,  ale  

aj politicky.  V  rodine  sovietskych  partizánov  Slováci  rýchle  pocítili  úctu  ku  komunistom,  

ktorých vždy videli na nejnebezpečnejších a nejzodpovednejších miestach.“208 Sám Nálepka 

„vyzýval svojich druhov učiť sa od sovietskych partizánov, preberať ich bojové skúsenosti,  

osvojovať si  ich taktiku.“209 Neochvějná důvěra v komunistickou stranu je dobře vidět na 

vztahu  s  přiděleným komisařem,  u  kterého  hrdina  „nachádzal  (…) odpovede  na  mnohé  

otázky,  čo  ho  znepokojovaly.“210 Tedy  pokud  si  sám  hrdina  neví  rady,  může  se  vždy 

spolehnout na podporu strany. Tak Nálepka naplňoval další z charakteristických plakátových 

rysů  socialistických  hrdinů. Společné  bojové  akce  pak  jen  upevňují  společnou  sovětsko-

československou spolupráci.  Autoři se nevyhnuli ani v 50. letech stále aktuální otázce boje 

proti  ukrajinským  nacionalistům,  které  náš  hrdina  prozíravě  odhaluje  jako  „najhorších 

nepriateľov ľudu a vyzývá všetkých čestných ľudí na nesmiriteľný boj proti nim.“211

   Samotná smrt hrdiny, ve chvíli, kdy na čele jednotky vedl své partyzány do útoku, pak jen 

odkazuje k dalšímu boji až do vítězného konce. Kdy „Meno Jána Nálepky vyzývalo krajanov 

do boja proti hitlerovským uchvatiteľom a ich slovenským prisluhovačom.“212

208 Tamtéž, s. 57.
209 Tamtéž, s. 58.
210 Tamtéž, s. 76.
211 Tamtéž, s. 72.
212 Tamtéž, s. 84.
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   Kniha se na mnoha místech snaží nabídnout pohled na aktuální problémy československé 

společnosti 50. let, některé pasáže až vyloženě propagují „třídní nenávist“, např.: „Už otec ho 

vychovával v nenávisti k pánom, ktorí nepracujú a majú obrovské zisky z toho, čo na nich  

vydrú iní. Medzi nich patril aj farár, ktorý kázal o chudobe a mal najväčšie a najlepšie polia  

v dedine.“213 Oblíbeným  cílem  těchto  výpadů  se  v  knize  nestává  pouze  církev,  která 

je napadána především skrze sérii konfliktů se smižanským farářem Matúšem Pajdušákem,214 

ale celý buržoazní režim předválečné Republiky a samozřejmě ľuďáčtí fašističté. Svoje místo 

mají i pro dnešního čtenáře o něco úsměvnější pasáže, týkající se hospodářské výroby. V nich 

jsou  Nálepkovými  ústy propagovány výhody kolektivizace  a  sovětského zemědělství,  jak 

dokazují následující řádky: „Často hovorieval o tom, ako bude vyzerať na Slovensku život  

po vojne.  Tešil  sa,  že bude osobne pomáhať budovať socializmus v  oslobodenej  republike  

podľa  vzoru  Sovietskoho  sväzu.  Mal  radosť,  že  jeden  z  jeho  bratov  išiel  študovať  

na hospodársku  školu.  „Odborné  vzdelanie  budeš  veľmi  potrebovať,“  povedal  mu  Ján.  

„Po vojne založíme vo Smižanoch kolchoz a budeme v ňom všetci pracovať, aj ja. A ver mi, že  

sa na to teším!“215 Názor hrdinova otce, jakožto vlastníka rodinných pozemků, kniha bohužel 

nereflektuje,  ale  s  motivem  rozhodování  mezi  učitelskou  a  zemědělskou  kariérou  se 

setkáváme i v následujících dílech nálepkovské tematiky. 

   Poslední bod kterému bych chtěl v této kapitole věnovat pozornost je Nálepkův fyzický 

popis, kteří autoři brožury popisují jako:  „Svalnatý, v pleciach široký a štíhly, robil dojem 

vysokého,  hoci  bol  strednej  výšky.“216 Podle  názoru  vojenských  doktorů  byl  však 

ve skutečnosti  „slabší  tělesné  konstrukce“,217 jestli  byl  166 cm vysoký218 Nálepka  střední 

postavy nechávám na uvážení  čtenářů. Nutno podotknout,  že  tento popis  se  do budoucna 

u dalších autorů netěšil velké oblibě, a v pozdějších letech byl čtenářům předkládán fyzický 

popis blížší realitě, s kterým se snad mohlo ztotožnit více lidí. 

   Knihu je pochopitelně potřeba číst se zřetelem na pravděpodobnou politickou objednávku, 

dobře ji dle mého názoru vystihuje termín „reklamní životopis“.219 Přesto, že Nálepka svým 

významen překonává „obyčejného“ socialistického hrdinu, těsné sepjetí s pracujícím lidem je 

na  stránkách  brožury  patrné.  Kromě  vzpomínky  na  reálně  žijící  osobu  stylizovanou 

do hrdinské role je pak čtenáři podáván i kompaktní obraz  druhé světové války, především 
213 Tamtéž, s. 13.
214 Oblibu Matúše Pajdušáka (1871 – 1950) v Nálepkově rodné obci dokumentuje i srocení lidu, které se událo 

při neúspěšném pokusu o jeho zatčení na konci 40. let. Dnes je po něm pojmenováno ve Smižanech náměstí.
215 BERLINSKIJ, 1952, s. 21.
216 Tamtéž, s. 57.
217 VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, Nálepka Ján.
218 VA – CR Trnava, Kmenový list Nálepka Ján.
219 RANDÁK, C.d., s. 405.
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slovenské společnosti,  nahlížený z pozic  komunistického režimu,  který se snaží  sám sebe 

postavit do role jediného skutečného odpůrce nacismu. Patrně nejzajímavější otázka, kterou 

si můžeme v souvislosti s tiskem položit, je, jak moc byla kniha ve skutečnosti čtená a jaký 

ohlas našla ve společnosti. Dá se předpokládat, že na trhu aspirovala zejména na zaplnění 

místa po legionářské literatuře z předchozího období. Můj konkrétní tisk pochází z knihovny 

jednoho  z  rušených  útvarů  AČR,  výpůjční  lístek  tak  umožňuje  alespoň  malou  sondu 

do využívání  této  ranné  propagační  publikace,  konec  relativně  pravidelných  výpůjček  lze 

datovat do počátku 70. let, ovšem úplně poslední výpůjčka nese letopočet 1984. Těžko říci, 

jestli  úbytek  čtenářů  na  počátku  70.  let  byl  zapříčiněn  novým  aktuálním  zpracováním 

nálepkovské tématiky,220 nebo je  potřeba  hledat  důvody spíše  v  poklesu  zájmu o  válečné 

hrdiny obecně.  Vzhledem k tomu,  že  některé  výpůjčky jsou opakovaně vedeny na  stejné 

jméno,  domnívám se,  že  mezi  hlavní  čtenáře  patřil  někdo  ze  stálého  stavu  útvaru,  snad 

zástupce velitele pro věci politické. 

3.3 Obraz Jána Nálepky v domácí literatuře

Svou efektivitou na formování oficiálního obrazu se nemůže propagační literární zpracování 

měřit s moderními masmédii, v porovnání s rozhlasovým nebo televizním vysíláním je výběr 

četby  podstatně  individuálnější  záležitostí  a  i  literatura  hrdinského  charakteru  si  nachází 

pouze omezený okruh čtenářů. Poskytuje však dostatek snadno dostupného materiálu osobám, 

které  se  pro  postavu  hrdiny  nějakým  způsobem  nadchli,  nebo  o  něm  potřebují  získat 

komplexnější  informace.  Na  rozdíl  od  některých  efektivnějších  médií  však  literární 

zpracování  může  v  nízkonákladovém  vydání,  například  pro  vnitřní  potřebu,  představit 

i ideologicky méně zatíženou a přitom rozsáhlou práci.

   Na následujících řádcích by se chtěl bez nároku na úplnost pokusit o nástin literárního 

obrazu Jána Nálepky v letech 1948 - 1989. Budu si všímat zejména monografických prací, 

nezahrnuji do výčtu novinové články a studie v časopisech, ačkoli si uvědomuji, že právě 

periodika  mají  svým širokým čtenářským okruhem v tvorbě  obrazu  nezastupitelné  místo. 

Řada studií  a  periodických článků však stejně vycházela  z  předkládané literatury a  proto 

se domnívám, že celkový obraz by příliš nezměnily. Rovněž se nebudu zabývat literaturou 

podávající širší obraz slovenské armády na východní frontě, ačkoli případ Nálepkovy dezerce 

220 Nabízí se obdobně zaměřená populárně historická práce Kapitán Repkin odchází z pera V. Šalgoviče, která 
poprvé vyšla v roce 1968 a znovu v r. 1973.
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pochopitelně nemohla obejít.221  

   S první poúnorovou prací, která se dotýká nálepkovské tématiky, se setkáváme již v roce 

1950.  Jedná se  o  brožuru  Nálepkova  spolubojovníka  a  známého  pohlavára  KSČ Viliama 

Šalgoviče222 Kapitán Nálepka.  Dílko se opírá především o výběr textů z práce sovětského 

spisovatele Anatolije Šijana, které vyšly roku 1946 v Kyjevě a dále pak vlastní vzpomínky. 

I přes  nepřehlédnutelný  ideologický  náboj  a  v  podstatě  totožný  závěr  se  kniha  ani 

v nejmenším nepřibližuje schematickému vzorci socialistického hrdiny, kterého při zvoleném 

způsobu  práce  ani  nešlo  dosáhnout.  Své  čtenáře  především  seznamuje  s  hrdinou 

z proletářského prostředí, který svým přechodem k sovětským partyzánům  „protestoval proti  

zločinnej  politike  tzv.  Slovenskej  vlády“223 a  na  území  okupovaného  SSSR  se  přesvědčil 

„o prednostiach  sovietskeho  zriadenia  před  zriadením kapitalistickým.“224 Kvantitativnímu 

vyčíslení síly československého partyzánského oddílu se autor pro jistotu vyhnul a honosně 

ho označuje výrazem prapor, což se ostatně opakuje i v dalších letech. 

   Ve stejném roce se stal Viliam Šalgovič společně s Františkem Petrem spoluautorem knihy 

Prišli z východu, ta se zakrátko (1951) dočkala i druhého vydání.225 Původně se mělo jednat 

o filmovou předlohu, ale nakonec se z knihy stalo první beletristické zpracování Nálepkova 

válečného osudu. Krátká anotace klade důraz na fakt, že Nálepka je v knize představen jako 

člověk, „ktorý si uvedomoval svoju nielen vojenskú, ale aj revolučnú úlohu.“226 Autoři se sice 

snažili  držet  historické  osnovy,  ale  už  samotný  fakt,  že  řada  postav  vystupuje  pod 

pseudonymem, dává tušit spíše volné zpracování. Nálepkův názor na úlohu oddílu je jasný 

a dá  se  shrnout  ve  větě:  „No,  my  nie  sme  legionári  Gajdu  a  Štefánika,  my  sme  za  

Československo  robotníkov  a  roľníkov  a  nikdy  nie  za  Československo  fabrikantov  

a statkárov!“227 Románové zpracování umožňuje, na rozdíl od propagačních brožur, rozehrát 

příběh  s  velkým množstvím reálných  postav.  Jednotlivý  hrdinové  knihy jsou však  přísně 

kastováni podle třídního původu, což vytváří animozitu mezi elitami a masami, jako zrádci 

jsou  vykresleni  nejen  početní  stoupenci  Tisova  režimu,  ale  rovněž  i  západně orientované 
221 Nálepkův kult byl na stránkách periodik celkem pravidelně připomínán při různých výročích s ním 

spojených, kromě nich vyšli v řadě novin i krátké studie a dokonce i román na pokračování. Řadu studií lze 
pochopitelně najít i v odborných časopisech, např. Historii a vojenství, kde se nálepkovskou tematikou 
zabývaly mj. Samuel Falťan, Eva Balážová nebo Jaroslav Šolc. Heslo Ján Nálepka nemohla pominout ani 
literatura určená učitelům, např. Sborník prací pedagogických z r.1964 nebo Učitelia v protifašistickom 
odboji a Slovenskom národnom povstaní z r. 1974. 

222 V případě Šalgoviče se nejednalo o jeho první práci na toto téma, již v r. 1946 vznikla práce Hrdina Nálepka 
: Reportáž z bojov 1. čs. partizánskeho práporu na Ukrajine. 

223 ŠALGOVIČ, 1950, s. 7.
224 Tamtéž, s. 44.
225 Kapitán Ján Nálepka, 1976, s. 28.
226 Tamtéž, 1976, s. 28.
227 Šalgovič; Petro, 1951, s. 130.
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odbojové  skupiny.  Text  často  reaguje  na  aktuální  problémy,  jako např.  ochrana  údajných 

fašistů  skrývajících  se  pod  křídly  slovenské  Demokratické  strany  nebo  nekritická  oslava 

kolektivizace. 

   V roce 1952 se českého překladu dočkala práce dvojice sovětských autorů D. Berlinského 

a M. Pogrebinského Hrdina Sovietskeho sväzu Ján Nálepka (Repkin), které se blíže věnuji na 

jiném  místě. V dalším  průběhu  50.  let  se  objevilo  ještě  několik  kratičkých  monografií, 

k desátému výročí smrti v roce 1953 vyšla v úctyhodném nákladu 20000 výtisků brožurka 

„Nálepka : Vzor statečnosti“, jejíž obsah je zcela poplatný době vzniku. O rok později vyšlo 

u příležitosti oslav odhalení pomníku Jána Nálepky ve Spišské Nové Vsi dílko Ján Nálepka :  

Hrdina  SSSR a  Slovenského  národného povstania. Zřejmě  regionálně  zaměřený  text  není 

s přihlédnutím  k  době  vzniku  tolik  ideologicky  vyhraněný,  jak  by  čtenář  po  přečtení 

předchozích děl mohl čekat. To platí zejména o období Nálepkova mládí, které možná mnozí 

potencionální čtenáři měli v paměti. Scény z vrcholného období jeho života na území SSSR, 

kdy např. jako stotník slovenské armády už na počátku roku 1942 osobně zakopává miny pod 

železniční trať, již vyžadují od čtenářů alespoň základní dávku fantazie.

   Jednu ze zásadních prací představuje román Miloše Krna Vrátim sa živý, který se poprvé 

objevil  v  roce  1958.  Dobové  anotace  díla  zdůrazňují  především historickou  fundovanost 

práce, která „obsahuje všechna důležitá historická fakta v poutavé umělecké formě.“228 Svůj 

děj začíná v létě roku 1942, kdy Nálepka spolu s dalšími slovenskými důstojníky, znechucen 

okupační službou na okupovaném území SSSR, začíná hledat kontakty na partyzány. Román 

podává  široký  obraz  sovětské  i  slovenské  společnosti  během války  a  využívá  i  četných 

exkurzů  do  předválečného  období,  samozřejmě  ve  vymezených  ideových  mantinelech. 

Poslání komunistické strany jako jediné nositelky odporu proti fašismu je cítit celým dílem. 

Kromě odbojové činnosti a postupnému ideovému dozrávání se autor nevyhýbá ani intimnímu 

životu hlavního hrdiny,  který idealizuje prostřednictvím čistého vztahu k ukrajinské dívce 

Táně,  nebo exkurzu na  divoké večírky slovenských důstojníků.  Krnův román se  do  roku 

1986 dočkal celkem 6 vydání ve slovenštině a k tomu se v letech 1960 až 1984 přidala ještě  

další tři česká vydání, což z něj činí nejpočetnější práci nálepkovské tématiky.

   Na počátku 60. let se k nálepkovské tematice vrátil Viliam Šalgovič s prací Ján Nálepka –  

učiteľ, partizán, hrdina  z roku 1962, její výrazně přepracované vydání je spíše známé pod 

názvem  Kapitán  Repkin  odchází229,  to  bylo  ve  své  době  hodnoceno  jako  monograficky 

228 PIŠÚT, Milan. In: Kultúrny život. (citováno dle KRNO, Miloš. Vrátím sa živý. Praha: NV, 1960, obálka.).
229 Viz ŠALGOVIČ, Viliam. Kapitán Repkin odchází : Ján Nálepka – Učitel, partyzán, hrdina. Praha : NV, 

1973.
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nejúplnější zpracování problematiky230 a jen v Československu jsem mezi léty 1962 a 1976 

napočítal celkem 5 vydání231, kromě české jazykové mutace z roku 1973 se práce dočkala 

i překladu  a  vydání  v  dalších  státech  východního  bloku.  Navzdory  jistému badatelskému 

přínosu a velmi zajímavé fotografické příloze, včetně nezkrácené formy některých v knize 

letmo  citovaných  dokumentů,   Šalgovičova  práce  potvrzuje  univerzálnost  schematického 

vzorce hrdinství a některými nově reflektovanými skutečnostmi jej úspěšně rozšiřuje. Čtenáře 

například na několika místech seznamuje s výchovným vlivem pokrokového učitele Jozefa 

Mikolaje,  který  svým žákům  „vyprávěl  o  Sovětském svazu.  A  právě  tato  (…)  vyprávění  

o Rusku,  o  tajze  na Sibiři,  o  Bajkale,  kolem něhož (…) několikrát  cetoval,  o  ruské zimě,  

o povaze ruského člověka, o řekách, o bohatství ruské země atd. Nejvíce zaujala (…) žáčka  

s kučeravými  vlasy.“232 Přesto,  že  opakované  cestování  kolem  Bajkalu  jasně  odkazuje 

k legionářské minulosti,  byl podle Šalgovičem citovaných  vlastních vzpomínek v ruském 

zajetí „jako důstojník maďarské domobrany od roku 1916“,233 navzdory tomu jeho působení 

v agrární straně není nijak zatajováno a je tím vysvětlen mj. i „přechodný“ vliv agrárníků 

na osobnost hrdiny.

   V průběhu 60. let v Československu vyšla i trojice knih Hrdiny SSSR a generála NKVD 

Alexandra  Nikolajeviče  Saburova,  ve  kterých  beletristicky  zpracoval  své  vzpomínky 

na Nálepku. Navzdory zajímavému úhlu pohledu, díky kterému bývá práce dodnes citována, 

vyprovokovaly generálovy literární pokusy k reakci Jozefa Čambalíka. Ten pak v roce 1964 

vydal v New Yorku pod pseudonymem vlastní vzpomínky na spolupráci slovenských vojáků 

s partyzány. Memoárům obou autorů se budu blíže věnovat na jiném místě.

   V roce 1970 vyšel pod vedením učitelky a nadšené opatrovnice Nálepkova kultu Márie 

Jakubičové sborník Učiteľ Ján Nálepka : Zborník spomienok, dokumentov a fotografií. Podle 

slov napsaných v  úvodu s  nadějí,  že  sborník  se  stane  „pomôckou pre  učiteľa  a  zdrojom 

poučenia  pre  žiaka.“234 Obsahem  práce  je  celkem  rozsáhlá  sbírka  osobních  vzpomínek 

na Jána  Nálepka,  které  pocházejí  od  jeho  rodinných  příslušníků,  kolegů,  žáků 

i spolubojovníků,  dále  ve  sborníku  najdeme  výbor  z  Nálepkových  novinových  článků, 

publikované  satiristické  tvorby  a  osobní  korespondence,  to  vše  doplněné  o  editorské 

poznámky. Výběr uveřejněných příspěvků je často překvapivě nezaujatý, ač řada vzpomínek 

230 Kapitán Ján Nálepka, 1976. s. 28.
231 Čtyři ve slovenštině a jedno z roku 1973 v češtině.
232 ŠALGOVIČ, 1973, s. 16 – 17.
233 Tamtéž, 1973, s. 16 - 17; Viliam Šalgovič se zde možná opíral o novinový článek Jozefa Mikolaje, který byl 

pod názvem Z mladých liet Jána Nálepku uveřejněn roku 1960 v  Učiteľských novinách.
234 Učiteľ Ján Nálepka : Zborník spomienok, dokumentov a fotografií. JAKUBIČOVÁ, Mária (Ed.). Banská 

Bystrica : 1970. s. 8.
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nemá oporu v nejnovějších pracích slovenské historiografie, řada jiných bourá zažitá dobová 

dogmata. Ve vzpomínkách tak nalezneme např. příspěvek z pera Nálepkova „pucáka“ Karola 

Dodaka,  náznak  „vážných  vztahů“  mezi  slovenskými  důstojníky  a  ukrajinskými  děvčaty 

zpochybňující oficiální tezi o převážně „špatném“ důstojnickém sboru a řadu jiných na svou 

dobu zajímavých informací.  Samotný Nálepka,  který  „využil  nábor  do  slovenské  armády  

a stal sa dôstojníkom“,235 dává v dopisu z prosince 1939 svému bratru Ondřejovi za vzor T. G. 

Masaryka.236 Bohužel  mi  není  známo  jak  moc  se  sborník  mezi  veřejností  rozšířil,  podle 

vzpomínek  Ferdinanda  Čatloše  byl  totiž  krátce  po  vydání  stažen  z  oběhu,237 což 

by vysvětlovalo i jeho poměrně vzácný výskyt v dnešních knihovnách.

   V roce 1972 uplynulo 60 let  od Nálepkova narození a jen o rok později  si Slovensko 

připomnělo 30 let od jeho zběhnutí k partyzánskému svazku A. N. Saburova i smrti během 

bitvy o Ovruč. Kulatá výročí se stalo podmětem pro řadu besed, seminářů a časopiseckých 

článků,238 na základě příspěvků ze semináře k nedožitým 60. narozeninám vznikl i sborník 

Ján Nálepka :  učiteľ,  partizán – hrdina. Příspěvky jsou velmi  proměnlivé kvality,  reakce 

na aktuální  události  jsou zřetelně  vidět  především v příspěvku Miloše  Krna,  který jednak 

opakuje staré fráze o vlivu starých stupavských komunistů na Nálepkovy názory,  rozebírá 

důvody které ho inspirovaly k napsání románu a v neposlední řadě ostře odsuzuje události 

roku  1968,  kdy  se  podle  něj  Nálepka  stal  „(...)  nepríjemný  (…)  pre  tých  kulturných  

a kultúrnopolitických  činiteľov,  ktorí  hrubo  pošliapali  zásady  internacionalizmu.“239 

a „(...) hoci bol jen len jednoduchým učiteľom a neabsolvoval kurzy marxizmu – leninizmu  

jako mnohí naši politici z nedávných rokov, vedel lepšie ako oni, kde je miesto nášho ľudu“240 

V řadě  fádních  oslavných  příspěvků  jasně  vystupuje  studie  Jaroslava  Šolce.  Ten  dává 

Nálepkův „vnitřní přelom“ do souvislosti kromě vlivu „starých komunistů“ i se střelbou do 

dělníků  během  hospodářské  krize.  Také  je  třeba  ocenit,  že  celkem  otevřeně  píše 

i o tabuizovaném tématu represivních akcí slovenských vojáků proti ukrajinským partyzánům.

   V roce 1976 vyšla k příležitosti XV. sjezdu KSČ kniha kolektivu slovenských autorů Mateje 

Andráše, Márie Jakubovičové, Vlastimila Kovalčíka, Miloše Krna, Júlia Nemčíka a Viliama 

Šalgoviče,  „ako príspevok k veľkému ideovo – politickému programu, ktorým sa riadi vývoj  

našej  společnosti“ a  „...  aby  vzdalo  poctu  jeho  (Nálepkovu)  hrdinstvu,  jeho  morálnemu 
235 Tamtéž, s. 93.
236 Tamtéž, s. 187.
237 VHA Bratislava, fond Ferdinand Čatloš, šk.5, 15C.
238 Na tomto místě bych vzpomněl především třídílnou studii v časopisu Historie a vojenství.
239 Ján Nálepka - učiteľ, partizán – hrdina : Zborník zo seminára při 60. nedožitých narodeninách. Bratislava, 

Osvet. ústav, 1973. s. 94.
240Tamtéž, s. 90.
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príkladu,  vyjadrujúcemu  najlepšie  vlastnosti  ľudu,  z  ktorého  vyšiel.“241 Kniha  se  snaží 

jazykem  odpovídajícím  úvodním  slovům  podat  ucelený  obraz  dosavadní  propagace 

Nálepkova kultu v literatuře, hudbě, dramatickém umění, sochařství a malířství, kromě výběru 

z dosavadní publikované tvorby stojí kniha především na velmi bohaté obrazové příloze.

   Roku 1988 se objevila práce Kapitán Ján Nálepka – hrdina ZSSR z pera již zkušené autorky 

Márie  Jakubičové a  Taťjány Aschenbrennerové. V útlé  knížečce  je  podáván celý  hrdinův 

život, v první části věnované mládí a učitelskému působení se autorky zřejmě opíraly o vlastní 

badatelský výzkum a jejich text přináší i řadu nových poznatků, např. pasáž věnovaná vlivu 

KSČ ve  Stupavě  alespoň  trochu  reviduje  představu  Nálepky jako  mučedníka  učitelského 

povolání. Bohužel v druhé části věnované vojenské kariéře a působení na východní frontě se 

autorky  nekriticky  opírají  o  beletristicky  zpracované  vzpomínky  A.  N.  Saburova.  Závěr 

v podobě  boje  o  Ovruč  a  hodnocení  činnosti  v  partyzánském  oddílu  je  podán  již  zcela 

tendenčně, např. o místě posledního odpočinku se píše:  „Ďaleko od vlasti, no nie v cudzom 

svete,  ale  v  milovanom  Sovietskom  zväze  je  jeho  hrob.  V  krajine,  v  ktorej  videl  záštitu  

a istotu.“242 Stejně jako předchozí dílo Márie Jakubičové se však ani tato publikace zřejmě 

nedostala mezi širší veřejnost, neboť vznikla „pro vnútornú potrebu“.

   V průběhu čtyřiceti  let  se  Nálepkovým kultem zabývala  řada politických a vědeckých 

pracovníků,  bývalých  spolubojovníků,  pamětníků  i  profesionálních  spisovatelů.  Kromě 

československých autorů se jeho osoba stala vděčným námětem i pro spisovatele sovětské. 

Práce  z  50.  let  zpravidla  naplňují  schéma  jednoduchého  životního  vzorce,  s  důrazem na 

aktuální  problémy  společnosti,  na  sklonku  dekády  dochází  se  vznikem  rozsáhlejších  děl 

k patrné  deradikalizaci  a  od  konce  60.  let  se  řada  autorů  odvažuje  vybudovaný 

historiografický obraz  dále  revidovat,  aniž  by však  závěry jejich  bádání  celkový význam 

hrdinovi  osoby nějak snižovali.  Přesto se  s  citováním a nekritickým využíváním původní 

literatury z  50.  let,  jež  z  hlediska  dogmatizace  nemá  konkurenci,  můžeme běžně  setkat 

i v období  normalizace.  Prozaické  a  populárně  naučné  zpracování  Nálepkova  osudu 

je zpravidla prezentováno jako kombinace dobrodružné literatury s literaturou faktu a jako 

takové  podle  recenzí  „míří  (…) do  nejširších  čtenářských  vrstev.“243 Takový  názor 

u (proti)válečné literatury však považuji za příliš odvážný, ačkoli by s trochou fantazie mohl 

vypovídat o vysoké míře militarizace společnosti. 

   Od  počátku  60.  let  až  do  pádu  režimu  vidím  určující  oficiální  názor  v  opakovaně 
241 Kapitán Ján Nálepka, 1976, s. 3.
242 JAKUBIČOVÁ, M.;  ASCHENBRENNEROVÁ, T.  Kapitán Ján Nálepka – hrdina ZSSR. Praha : 1988. s. 

50.
243 PIŠÚT, Milan. In: Kultúrny život. (citováno dle KRNO, Miloš. Vrátím sa živý. Praha: NV, 1960, obálka.).
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vydávaných knihách Viliama Šalgoviče  Kapitán Repkin odchází  a v románu Miloše Krna 

Vrátim sa živý. Jiná zpracování takového kvantitativního úspěchu nedosáhla. To může vést 

k domněnce o dobovém chápání zmiňovaných děl jako nadčasových. Svůj důvod na jejich 

vydavatelském  úspěchu  však  měla  jistě  i  politická  angažovanost  obou  tvůrců.  Pokusy 

s literaturou  podávající  revidující  náhledy  na  kult  se  většího  rozšíření  či  dokonce 

opakovaných  vydání  nedočkaly,  jak  můžeme  vidět  na  nejistém  osudu  sborníku  Márie 

Jakubovičové  z  roku  1970.  Dle  mého  názoru  tak  pokusy o  revidování  kultu  a  přinášení 

nových  informací  nelze  v  delší  časové  periodě  vykládat  jako  proměnu  ideálního  obrazu 

hrdinství, hrdinský obraz spíše vyvolal zájem o „skutečného“ Nálepku. I to ale může svědčit 

o alespoň dílčím čtenářském úspěchu prvotních děl.

3.4 Obraz Jána Nálepky ve filmové tvorbě

   Rozhlas a televize jsou zpravidla hodnoceny jako nejefektivnější způsob šíření mediálního 

obrazu.  Zatímco  literatura,  především ta  odborná,  si  zpravidla  najde  jen  omezený  okruh 

čtenářů, rozhlasové a později televizní vysílání představuje skutečná masmédium, ve kterém 

vládnoucí  elita získala  efektivní  nástroj  k formování  politických postojů mas.  Tato média 

se pochopitelně nevyhnula ani  Nálepkovu kultu,  který se na vlnách rozhlasového vysílání 

poprvé  objevil  už  během války,  jeho  prostřednictvím  se  také  nešťastní  rodiče  dozvěděli 

o smrti svého syna. Na následujících řádcích se pokusím formou krátkých anotací představit 

zpracování zkoumaného tématu ve filmové tvorbě.

   Snaha o přenesení Nálepkova osudu na stříbrné plátno je patrná již na začátku 50. let, ale 

prvního filmového zpracování se námět dočkal až roku 1957, kdy v režii Jána Beera vzniklo 

dokumentární  dílo  Kapitán  Nálepka.  Film o  celkové  délce  26  minut  představuje  „pokus 

využiť  existujúci dokumentárny materiál pre syntetizovanie významu vynikajúcej osobnosti  

a s cieľom podať komplexný obraz jeho  zástoja a charakteru.“244 Beer v podstatě převyprávěl 

deník  československého  partyzánského  oddílu,  který  doplnil  o  krátký  životopisný  úvod 

s důrazem na „dávný obdiv ke krajině socialismu“. Nejpůsobivější části filmu často postrádají 

komentář  a  divák  čerpá  dojmy pouze  ze  záběrů  podbarvených vhodně zvolenou hudbou. 

K takovým scénám bezesporu  patří dobové záběry sovětského kameramana V. E. Frolenka, 

který  zachytil  příjezd  Nálepkovy  skupiny  do  štábu  generála  Saburova.  Euforický  výraz 

slovenských důstojníků, tisknoucí si ruce s první partyzánskou hlídkou, skutečně hovoří sám 

244 Kapitán Ján Nálepka, 1976, s. 34.
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za sebe. Zajímavě působí monolog v ruském jazyce, ten začíná pohledem na vzpomínkovou 

ceremonii  u  Nálepkova hrobu v Ovruči  a  jménem sovětských lidí  je  slibováno,  že nikdy 

nezapomenou  na  svého  spolubojovníka  Jána  Nálepku,  který  byl  do  konce  života  veden 

komunistickou  stranou  a  jehož  odkaz  je  nyní  v  dobrých  rukou.  To  už  kamera  přeskočí 

na vyrovnané  řady  československých  vojáků  přihlížejících  odhalení  monumentálního 

pomníku  ve  Spišské  Nové  Vsi.  Záběry  odhalené  sochy,  nad  kterou  ční  nápis  „Vpred 

za vzorom socialistickeho vlastenca“, se střídají s prostřihy na účastníky ceremoniálu, silný 

dojem zanechá  především pohled  na  rodiče,  na  kterých  je  znát  bolest  nad  ztrátou  syna. 

Výsledný efekt podbarvený emotivní hudbou je dle mého názoru velmi povedený a předkládá 

divákovi válečného hrdinu, pro jehož odkaz se mohou nadchnout široké masy národa. 

   Televizní inscenace se v roce 1966 dočkala i divadelní hra Miloše Krna  Vrátím sa živý, 

vycházející ze stejnojmenné literární předlohy. Role kapitána Nálepky se zhostil v té době 

čtyřicátník Elo Romančík, častý představitel kladných a charakterních hrdinů. Podle anotace 

se hra  „orientuje (…) na dramatickú skratku, využívajúcu predovšetkým motívy hrdinského  

činu  Jána  Nálepku  v  boji  o  ovručskú  stanicu  a  jeho  dosah,  prerastajúci  v  symbol  

neporaziteľnosti spravodlivej  myšlienky boja proti fašistickému útlaku v dňoch Slovenského  

národného  povstania.“245 Symbol  hrdinství  je  tak  koncentrován  především  do  okamžiku 

smrti, jejíž daleký přesah je v citované anotaci jasně viditelný. 

   Vrcholem filmové tvorby s nálepkovskou tématikou se stal  československo – sovětský 

normalizační film Zajtra bude neskoro v režii Martina Ťapáka, který měl premiéru v lednu 

roku  1973.  Film  vznikl  podle  námětu  a  scénaře  Miloše  Krna  a   Anatolije  Delendika 

s Milanem Kňažkem v hlavní roli. O přípravě filmu Miloš Krno řekl: „Už před rokmi som sa  

pokúšal  o  filmové  spracovanie  Nálepkovej  postavy.  No  časy  boli  ťažké  a  téma  družby  

s národmi Sovietskeho zväzu nemala koncom šesťdesiatych rokov u nás zelenú.“246 Což jasně 

vypovídá o agitační úloze díla. Samotný děj je skutečnými událostmi inspirován jen volně. 

Podle slov režiséra nešlo o životopisný film, ale o  „film na motív konšpiratívnej činnosti  

kapitána Jána Nálepku.“247 Některé scény filmu sice v sobě nesou historický základ, ale jsou 

chronologicky  zpřeházené  a  celý  film  končí  hromadným  přechodem  slovenského  pěšího 

pluku na sovětskou stranu. Od začátku mezi vojáky funguje podzemní komunistické hnutí, 

které  organizuje  přechody  k  partyzánům a  řada  slovenských  vojáků  z  řad  mužstva  jsou 

divákovi  představeni  jako  komunisté.  S  výjimkou  této  skutečnosti  je  film  oproštěn 

245 Tamtéž, s. 38.
246 Tamtéž, s. 34. (citováno dle Svet socializmu, č.19, roč. 1972.).
247 Tamtéž, s. 35.
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od politických  frází,  místo  nich  tvůrci  použili  pouze  motiv  družby  s  místním  civilním 

obyvatelstvem a partyzány. Rozhodujícím činitelem v hrdinově myšlení se tak stává rozpor 

mezi jeho humanistickým přesvědčením a válečnými zločiny německé okupační správy, pod 

jejichž  vlivem dozrává  k osudovému rozhodnutí.  V tomto bodě nalézá oporu právě  mezi 

vojáky komunistického smýšlení a samozřejmě mezi sovětskými občany. Stejně jako snad ve 

všech prozaistických zpracování, i zde se objevuje motiv milostného vztahu hlavního hrdiny 

k místní dívce. Kromě kladných postav se ve filmu objevuje i řada zrádcovských elementů, 

které najdeme jak mezi sovětskými partyzány, tak mezi Slováky. Přesto, že v závěru filmu je 

věnování  památce  kpt.  Nálepky,  jeho  jméno  v  samotném  filmu  nezazní  a  hlavní  hrdina 

vystupuje pouze jako kapitán Ján.

   Ve  všech  zkoumaných  případech  je  děj  filmu  inspirován  pouze  vrcholným  obdobím 

Nálepkova života. Rozhodující zlom v Nálepkově smýšlení zde není symbolizován ani tak 

postupným vývojem od studentských let,  jako především syrovou zkušeností  s německým 

okupačním  režimem.  Motiv  politického  dozrávání  zde  jasně  ustupuje  motivu  družby 

a přátelství s národy SSSR, který je přenesen na téměř všechny slovenské vojáky. Lidský 

motiv přátelství místo politické agitace je ostatně vidět i v dalším snímku pojednávajícím 

o slovenské armádě v SSSR, filmu Přerušená píseň z roku 1959, ve kterém si hlavní hrdina 

přivede  ze  SSSR dokonce  budoucí  manželku.  Přátelské  vztahy se  sovětskými lidmi  záhy 

nabírají  podobu  hromadných  přechodů  k  partyzánům,  což  je  nejlépe  vidět  na  příkladu 

zběhnutí celého slovenského pluku v závěru Ťapákova filmu. Nálepkovi je zde přisouzena 

role vůdce, přirozeného reprezentanta většiny, jehož prostřednictvím si divák může vytvořit  

ideový obraz činnosti slovenské armády v SSSR.

3.5 Příklady vstupu Jána Nálepky do veřejného prostoru

   „Hrdinové  neumírají,  žijí  navždy.“248 Tato  okřídlená  fráze  v  souvislosti  s  komunisty 

248 JAKUBOVIČOVÁ, 1988, s. 52.
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opěvovaným  hrdinou  jistě  neodkazuje  k  náboženským  představám  o  věčném  životu. 

Zpravidla  je  touto  větou  chápán  odkaz  či  myšlenka,  kterou  dotyčný  hrdina  symbolizuje. 

V tomto  případě  tedy  zpravidla  nějaká  forma  sebelegitimizace  oficiální  komunistické 

ideologie.  Známé české přísloví  však varuje:  „Sejde z  očí,  sejde z mysli.“ Pokud se tedy 

jedinec  s  významem  kultu  již  jednou  obeznámil,  bylo  nanejvýš  vhodné  mu  ho  neustále 

připomínat. 

   S osobností a významem kpt. Nálepky se lidé v Československu seznamovali již od dětství. 

Své  pevné  místo  měl  v  učebních  osnovách,  kde  je  díky  prezentaci  partizánského  oddílu 

kpt. Repkina jako druhé samostatné československé jednotky na území SSSR nepřímo staven 

na čestné místo vedle Ludvíka Svobody. Svou smrtí v boji však jeho jméno může působit 

i jako slovenská obdoba Otakara Jaroše. Snad s odkazem k Nálepkovu původnímu povolání 

neslo jeho jméno i  řada vzdělávacích zařízení.249 Mnozí  studenti  se také mohli  při  školní 

besedě seznámit s některým z Nálepkových spolubojovníků. 

   Mladí muži mohli také vykonat základní vojenskou službu v některé ze dvou vojenských 

útvarů odkazujících k Jánu Nálepkovi.250 Jeho jméno se v čestném názvu p. pl. 13 objevilo 

ještě před únorem 1948, společně s kpt. Otakarem Jarošem a škpt. Aloisem Vašátkem se tak 

stal prvním vojákem druhého odboje, kterému se dostalo této cti. Pokud snad vojákovi nebylo 

souzeno sloužit v útvaru nosícím hrdinovo jméno, ještě pořád mohl doufat, že bude ubytován 

alespoň v některé ze stejnojmenných kasáren. 

   Československý občan se s Nálepkou setkával i na veřejných prostranstvích. Dodnes nese 

jeho jméno více než sto ulic, náměstí a dokonce i jedna obec v bývalém Československu. 

Další názvy připomínaly místa a osoby s kultem spojená, do dnešních dnů se na Slovensku 

zachovala např. ulice Ovručská. V roce 1988 Nálepkovo jméno připomínaly čtyři podniky, 

29 Brigád socialistické práce a dodnes ho nalezneme i v názvu řady autobusových zastávek.251 

Jméno  nemělo  jen  pasivně  připomínat  odkaz  hrdiny,  „za  menom  sa  skrýv[alo] všetko 

to nálepkovské,  pre  ktoré  sa  učitel  Ján  Nálepka  stal  hrdinou  SSSR.“252 Jméno  mohlo 

zavazovat celý kolektiv, jak o tom  svědčí novinové titulky jako  „V útvare s Nálepkovým 

menom napľňujú činmi odkaz hrdinu“  či téměř identický  „V útvare s Nálepkovým menom 

249 Márie Jakubičové v roce 1988 napočítala celkem tři ZŠ a jedno gymnázium, jeho jméno však nesli i další 
budovy spojené se školstvím, dodnes Nálepkovo jméno jen v ČR nesou dvě MŠ, roku 1976 je název 
odkazující k Nálepkovu kultu připomínán v názvu Riaditeľstva študentských domovov a jedální Hrdiny 
ZSSR kpt. Jána Nálepku při Vysokej škole technickej v Košiciach, vysokoškolském internátu tamtéž a jistě 
se najde i mnoho dalších příkladů. Viz též Kapitán Ján Nálepka, 1976.

250 JAKUBOVIČOVÁ, 1988, s. 50.
251 Tamtéž, s. 50.
252 Tamtéž, s. 9.
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napľňujú  odkaz  hrdinu  činmi.“253 Výročí  spojená  s  hrdinovým  kultem  se  na  takovém 

vojenském útvaru, a předpokládám že i na pracovišti, stávali příležitostí k vyhlášení čestného 

závazku nebo uspořádání besedy.254

   Objekty nesoucí Nálepkovo jméno se mnohdy stávali malými centry jeho kultu. Na tomto 

místě  bych  zmínil  především  lokality  spjaté  s  hrdinovým  životem  a  působením. 

Nejvýraznějšími  centry  se  pochopitelně  stali  místa  vymezující  hrdinův  život,  tedy  rodné 

Smižany a ukrajinská Ovruč. Obě místa se v období let 1948 – 1989 stali svědky četných 

mezinárodních návštěv, besed a projevů. K místu rodiště, respektive nedaleké Spišské Nové 

Vsi, se váže i patrně nejrozměrnější položka nálepkovské ikonografie, monumentální pomník 

z dílny akademického sochaře Oskara Kozáka. Dílo bylo slavnostně odhaleno 8. května 1954. 

Nutno podotknou, že již o dvě desetiletí později bylo autorovi vytýkáno, že  „keby sme na 

čelnej strane podstavce nevideli legendu „Kpt. J. Nálepka“, vlastne by sme ani presnejšie  

nevedeli, koho pomník zobrazuje a čo vyjadruje.“255 Kritické hodnocení si dle mého soudu 

pomník zasloužil zcela oprávněně. Oskar Kozák totiž v podstatě ignoroval veškeré osobní 

rysy Jána Nálepky, místo nich dosadil na pomník figuru, která klidně mohla posloužit i jako 

vzorový  archetyp  sovětského  vojáka.  Znázorněná  postava  se  ze  standartní  nálepkovské 

ikonografie  vymyká  především  absencí  typického  atributu  v  podobě  brýlí  a  nahrazení 

slovenské důstojnické čepice sovětskou ušankou. Skutečný vrchol demagogie padesátých let 

však dle mého názoru představuje pěticípá hvězda umístěná na ušance.256 Znázornění Hrdiny 

SSSR v důstojnické brigadýrce slovenské armády, včetně výsostného označení, zřejmě nebylo 

v  atmosféře  první  poloviny  padesátých  let  žádoucí  a  až  do  přelomu  let  1955/1956  byl 

s výjimkou výše uvedeného pomníku zobrazován vždy prostovlasý. 

   Zajímavým ikonografickým prvkem se stalo jezdecké zpodobnění Jána Nálepky. Inspirace 

pro takové zobrazení snad pocházela z rozšířeného Frolenkova filmového záznamu, na kterém 

Nálepka přijíždí na koni do štábu generála Saburova. Jezdecké zpodobnění, vyvýšená pozice 

přehlížející  své  okolí,  je  neodmyslitelně  spojena  mimo  jiné  s  vůdcovskými  postavami, 

zejména vojáky a panovníky. Nálepkovo zpodobnění na koni tak může být příkladem situace, 

kdy socialistický realismus využívá prvky odvěkého uměleckého znázornění.  Kromě řady 

obrazů se patrně nejznámějším dílem s touto tématikou stala jezdecká socha Jána Nálepky 

v nadživotní  velikosti  z  roku  1973  ve  Stupavě,  jejím  autorem  byl  zasloužený  umělec 

a dvojnásobný laureát státní ceny akad. sochař Ján Oto Vrána. Na mírném návrší umístěný 
253 VHA Bratislava, fond Ferdinand Čatloš, šk.5, 15C.
254 Viz VHA Bratislava, fond Ferdinand Čatloš, šk.5, 15C.
255 Kapitán Ján Nálepka, 1976, s. 48.
256 Na dobových fotografiích má Nálepka i během svého působení u partyzánů na čepici slovenského orla.
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pomník dobře symbolizuje vyšší pohled velitele – „vodca, ktorý dáva celému kolektívu istotu  

správneho rozhodovania a vedenia.“257  

   Až roku 1971 byla pro veřejnost  otevřena expozice  v rodném domě Jána Nálepky ve 

Smižanech,  ve  kterém  návštěvníci  mohli  shlédnout  kromě  původního  zařízení  rolnické 

usedlosti i osobní předměty Jána Nálepky a jeho rodičů včetně dokumentů vážící se k jeho 

učitelské a vojenské kariéře. Zájemce o osobu Jána Nálepky samozřejmě nebyl odkázán jen 

na  cestu  do  Smižan,  řadu  exponátů  a  osobních  památek  mohl  najít  i  v  Celoslovenském 

školském múzeu družby so Sovietskym zväzom, odbojovej a nálepkovskej tradície v Žilině 

a své pevné místo měl i v expozici vojenského muzea v Praze na Žižkově.258 

   Kult kpt. Nálepky byl po čtyřicet let v Československu zřetelně přítomný. S jeho jménem se 

občané  nesetkávali  jen  v  přímé  souvislosti  s  jeho  osobou,  ale  především prostřednictvím 

čestných a místních názvů, díky nimž mohl kult teoreticky pronikat do veřejného prostoru 

a vytvářet  tak  zpětně  zájem o sebe  samého.  Dalším významným prvkem udržování  kultu 

v obecném povědomí se stalo umění,  na rozdíl  od čestných názvů může mít umění jistou 

podvědomou vypovídající hodnotu samo o sobě. Nálepkův kult je reflektován v hudebním 

i malířském umění, významným prvkem propagace se stávají pomníky, na nich můžeme najít 

Jána Nálepku buď jako typizovaného sovětského hrdinu – vojáka nebo archetyp vůdce na 

koni,  samozřejmě  existují  i  skromnější  ztvárnění  v  podobě  busty.259 Tyto  pomníky  jsou 

staveny  především  na  místech  spojených  s  Nálepkovým  životem,  ale  v  komornějším 

provedení je najdeme i v síních vojenských či revolučních tradic nebo v blízkosti objektů 

nesoucí  Nálepkovo  jméno.  Kpt.  Nálepka  jako  socialistický  hrdina  a  symbol  spolupráce 

se SSSR tak skutečně žil svým vlastním, na pohled nesmrtelným životem, navždy zobrazován 

ve věku čerstvých 31 let.

3.6 Pohled z druhé strany

   Oficiálně budovaný obraz kpt. Nálepky samozřejmě vyvolal i reakce lidí, kteří popisované 

události zažili a ne vždy se v jejich ideologizovaném pojetí poznali. To byl i případ Jozefa 

Čambalíka, bývalého důstojníka slovenské armády a blízkého spolupracovníka Jána Nálepky, 

z jehož pera pochází nejobsáhlejší kritické zhodnocení oficiálního obrazu. Jeho práce se však 

v Československu do obecného povědomí nedostala. Útlou knížečku pod názvem Saburová 
257 Kapitán Ján Nálepka, 1976, s. 63.
258 Rodný dom kpt. Jána Nálepku. Múzeum Spiša [online]. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 

http://www.muzeumspisa.com/smi.php?text=domnalepku 
259 S takovým pomníkem se můžeme setkat např. v Ovruči.
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legenda  o  Rjepkinovi vydal  pod pseudonymem Denis  Davidov roku 1964 v  New Yorku. 

Jejími  čtenáři  se  tak stali  zřejmě jen příslušníci  luďácké a  poúnorové emigrace.  Co však 

Jozefa Čambalíka přimělo k tomu, aby se ve vzpomínkách vrátil na přelom let 1942 a 1943, 

kdy  jako  velitel  štábní  roty  p.  pl.  101  a  posléze  jeho  II/101  praporu  navázal  kontakt 

se sovětskými partyzány? A kdo vlastně tento Jozef Čambalík byl?

   Jozef  Čambalík  se  narodil  11.  července  1911  v  obci  Velký  Báb  (okr.  Hlohovec)260, 

po maturitě  na obchodní  akademii  nastoupil  k vykonání  prezenční  služby u p.  pl.  26 a  v 

armádě už zůstal. V letech 1932 – 1934 absolvoval vojenskou akademii v Hranicích, z které 

byl vyřazen jako poručík pěchoty.  Dále sloužil jako velitel  čety,  roty a později  jako polní 

letecký pozorovatel  pěchoty.  Mobilizace  v  roce  1938 ho zastihla  v  hodnosti  nadporučíka 

a instruktora  ve  vojenské  akademii.  Po  14.  březnu  1939  zůstal  sloužit  v  nově  budované 

slovenské armádě, březnových bojů s Maďarskem se pravděpodobně neúčastnil a ani během 

polského tažení jeho jednotka do bojových operací nezasáhla.261 Na konci roku 1940 se vrátil 

k službě leteckého pozorovatele pěchoty a jako takový se účastnil  i útoku na SSSR, následně 

se stal velitelem pěší roty a v prosinci 1941 se vrátil zpět na Slovensko. Snad někdy v této 

době se stal i členem československy orientované odbojové organizace Flóra.

   Podruhé  odešel  do  pole  v  hodnosti  stotníka  27.  července  1942  a  nastoupil  službu 

u Zajišťovací divize. Jako velitel štábní roty p. pl. 101 navázal již na podzim 1942 kontakt 

s ukrajinskými  partyzány  a  v  únoru  1943,  jako  velitel  II/101  praporu,  se  stal  prvním 

slovenským  důstojníkem  který  jednal  s  generálem  Saburovem.  4.  května  1943  je 

prezentovaný zpátky na Slovensku, kde mu hrozili dva měsíce vězení za neoprávněný styk 

s nepřítelem,  ale  podal  si  žádost  o  odpuštění  a  trest  nenastoupil.  Od  února  1944  sloužil 

v Banské Bystrici, kde se zřejmě zapojil i do odbojové činnosti. Zúčastnil se SNP a po jeho 

vojenské porážce ustoupil do hor, kde do března 1945 velel partyzánskému oddílu.

   Po válce obdržel za svoji činnost řadu vyznamenání a po povýšení na majora mu bylo 

umožněno studium na vojenské akademii M. V. Frunzeho v Moskvě. Slibnou kariéru však 

přerušil únor 1948, již v březnu byl s okamžitou platností pozbavený výkonu vojenské služby 

a v prosinci byl z důvodu, že „nenašiel kladný pomer k ľudovo – demokratickému zriadeniu  

republiky“, poslán do výslužby.262 Někdy v této době se mu podařilo emigrovat, protože jak 

sám píše, „mu bolo naznačené, že ho chcú likvidovať.“263 

260 Dnes Báb, okres Nitra.
261 V září 1939 sloužil jako velitel roty u p. pl. 3, který byl zařazen v sestavě 2. divize, ta se však nakonec pro 

rychlý německý postup bojových operací neúčastnila. Viz BAKA, 2006, s. 98.
262 VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, Čambalík Jozef.
263 DAVIDOV, 1964, s. 38.
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   Jozef Čambalík byl hodnocen jako „veľmi dobrý“ důstojník, navzdory tomu však oplýval 

i řadou  některých  nelichotivých  vlastností,   byl  „príliš  sebevedomý,  povýšený,  energický  

a demagog (…) niekedy nerozvážný, panovačný, domýšlivý  (…) prudký až výbojný“,  kromě 

toho měl „sklon k pití lihovin.“264 Všechny tyto vlastnosti se stali vděčným zdrojem inspirace 

komunistických autorů a vhodně doplnili celkový obraz zbabělého prozápadního odboje.

   Stotníka  Čambalíka,  nebo  osoby  jím  viditelně  inspirované,  nalezneme  v  každém 

románovém zpracování  Nálepkova osudu. Jeho osoba,  jako symbol zrádného buržoazního 

odboje,  speciálně  potom odbojové  skupiny  Flóra,  stojí  v  ostrém protikladu  s  pokrokově 

smýšlejícím  Nálepkou.  Viliam  Šalgovič  a  František  Petro  ho  roku  1950  v  knize  Prišli  

z východu představili jako téměř dokonalý archetyp zbabělce. V jedné z kapitol mu například 

Nálepka, po ujištění o jeho protiněmeckém a slovenském smýšlení, volá telefonem s žádostí 

o pomoc: „Máš príležitosť dokázať, ako úprimne to s prechodom na druhú stranu myslíš. Daj  

v najkratšom čase vedieť, kedy, kade a ako budú eskortovať partizánov, ktorých chytili poľní  

žandári! Čambalík na druhej strane pregĺga sliny, chytá sa za hlavu. - Jasné, jasné, podám  

zprávu, - a potom si jako omámený sadá. - A už som v tom, - šomre. Dlho sedí zamyslený.  

Dlho v ňom zrelo rozhodnutie... A rozhodol sa!“265 Raději než riskovat při odbojové činnosti, 

se v tomto případě rozhodne zradit a eskortované partyzány obětovat. 

   Mnohem sympatičtější obraz podal o osm let později Miloš Krno v románu Vrátim sa živý. 

Jeho Čambal266 vystupuje po většinu románu jako veskrze kladný hrdina, ačkoli jeho četné 

osobní nedostatky jsou kladeny do ostrého kontrastu s uvědomělým a ukázněným Nálepkou. 

Snad nejlépe to  vystihuje pasáž,  ve které jeden ze slovenských vojáků srovnává tyto dvě 

protichůdné osobnosti:  „Čaplovičovi se kdysi zdálo, že Čambal je bojovnější než Nálepka.  

Čím déle oba srovnával, tím víc se přesvědčoval, že Nálepka fašistům škodí ne okatě, ale  

promyšleně, a hlavně že ví co chce. Nálepka mu svou povahou připomínal staré komunisty  

(...), a také dnes mu napadlo, není-li Nálepka tajným členem strany. Na Čambalově účtu viděl  

(…) jen výtržnosti, páchané v podnapilém stavu a všechny významnější akce, které Čambal  

podnikl, byly předem dohodnuty s Nálepkou.“267 Autor zde dle mého názoru nesrovnává jen 

dva důstojníky, ale jejich prostřednictvím i dva směry odboje, které reprezentují. 

   Poslední prozaické zpracování pochází z pera Hrdiny SSSR a generála NKVD Alexandra 

Nikolajeviče Saburova. Ten ve svých vzpomínkách, které vyšly na pokračování v novinách 

a později se dočkaly i knižního zpracování, nemohl Nálepkovu odbojovou činnost pominout. 
264 VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, Čambalík Jozef.
265 ŠALGOVIČ; PETRO, 1951, s. 75.
266 Pseudonym Krnovy literární postavy inspirované Jozefem Čambalíkem.
267 KRNO, 1960, s. 168.
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V porovnání  s  předchozími  prácemi  představují  Saburovovy vzpomínky osvěžující  čtení, 

které  na  některých  místech  připouští  i  záporné  stránky  partyzánského  života.268 Úsměv 

na tváři  vyvolá  vtipné  glosování  tehdejší  sovětské  reality.  Například  první  setkání 

se slovenským  důstojníkem,  shodou  okolností  Čembalykem,269 okomentuje  jeden 

ze Saburovových partyzánů slovy: „Tak, (…) teď budeme muset ve všech dotaznících uvádět  

styky  s  cizinci...“.270 Na jiném místě  otevřeně  přiznává,  že  Nálepka  se  alespoň  zpočátku 

nehlásil ke komunistům a dokonce že ve slovenských jednotkách „komunisté nejsou.“271 Snad 

pro  tyto  postřehy se  s  odkazy  na  Saburovovu  práci  dodnes  můžeme  setkat  i  v  odborné 

literatuře.  A  to  navzdory  úvodnímu  upozornění,  že  autor  „mísí  skutečné  vzpomínky  

s autorskou fantazií.“272 Tato  fantazie  se  kromě důsledného zatajení  bojových střetů  mezi 

Slováky a partyzány projevuje částečným chronologickým zpřeházením vybraných událostí, 

to se týká i kontaktů se stot. Čambalíkem, toho času krátkodobým velitelem II/101 praporu. 

Tomu ve vzpomínkách připadla zcela tendenční úloha, přesto že je zpočátku vykreslen celkem 

sympaticky, v průběhu příběhu je stále více zřejmé, že jeho silná slova jsou v rozporu se 

skutečnými činy a vrcholí otevřeným sabotováním odbojové činnosti. V závěru k českému 

vydání z roku 1965 se pokusil negativní Čambalíkův obraz vylepšit Jan Paulík: „Přesto však,  

pokud jde o bývalé slovenské vojáky, neodpovídala vždycky přesně jejich činnost a hlavně  

názory jeho líčení. Mám na mysli především osobu Čembalyka. U pluku voják tohoto jména  

nebyl, autor však má zřejmě na mysli důstojníka Čambalíka, velitele roty, jehož přes všechny  

slabiny a váhání nebylo v té době možno považovat za zrádce, třebaže se jím později po válce,  

stal.  Za  války  si  uchoval  demokratické,  antifašistické  smýšlení.  I  když  byl  povahově  

dobrodruh, pro sovětské partyzány vykonal kus práce.“273

   Právě vzpomínky generála Saburova se staly podnětem, který donutil v emigraci žijícího 

Jozefa  Čambalíka  připsat  k  nim  „aj  niekoľko  otvorených  slovenských  slov.“274 Konkrétní 

důvod je dle mého názoru z výše uvedených příkladů patrný,  Čambalíkovi nejde o revizi 

Nálepkova kultu, sám píše: „Saburov ani Janka Nálepku veľmi nepokrivil! Dokonca uvádza,  

že Janko sa i v Saburovom štábe hlásil k takzvanej masarykovskej demokracii.“275  Jde mu 

268 Na některých místech Saburov připouští, že represálie vůči civilnímu obyvatelstvu jsou vyvolané 
partyzánskými oddíly. Jindy si stěžuje na  osobní nevraživost nadřízených, kvůli kterým jeden z jeho 
nejstatečnějších bojovníků neobdržel titul Hrdina SSSR. Viz SABUROV, 1965, s. 155.

269 Pseudonym Saburovovy literární postavy inspirované Jozefem Čambalíkem.
270 SABUROV, 1965, s. 86.
271 Tamtéž, 1965, s. 101.
272 Tamtéž, 1965, obálka.
273 Tamtéž, 1965, s. 221.
274 DAVIDOV, 1964, s. 9.
275 Tamtéž, 1964, s. 16.
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v první řadě o obhajobu z nařčení z vlastní zbabělosti  a zrady.  Čehož se snaží dosáhnout 

především poukázáním na vysokou historickou nepřesnost Saburovových memoárů.  Nutno 

podotknout, že ani u Jozefa Čambalíka rozhodně neměla falešná skromnost místo. Ve svých 

sotva čtyřicetistránkových vzpomínkách neopomněl zdůraznit  službu u letectva,  několikrát 

se povýšil  na  podplukovníka,  a  snad  aby čtenář  nebyl  na  pochybách  o  jeho  vynikajících 

vlastnostech,  představil  se  jako  navrhovaný  adept  na  „veliteľa  povstaleckých  vojsk  

pre plánované Slovenské národné povstanie.“276 Budoucí kandidát na významnou velitelskou 

funkci pochopitelně tají skutečnost, že značnou část svého pobytu na východní frontě velel 

rotě a důsledně se tituluje jako velitel praporu.  Všechny tyto detaily činí z Čambalíkových 

vzpomínek práci stejně záživnou pro historika, jako pro psychologa. 

   Na následujících řádcích se pokusím o krátkou komparaci Čambalíkových a Saburovových 

memoárů, k nimž jsem si vybral dvě konkrétní události. Saburovův výklad těchto událostí 

v hrubých rysech odpovídá tezím, na které můžeme narazit i ve výše uvedených románových 

zpracování českých autorů, ty však Jozef Čambalík zřejmě neznal a logicky je tedy považuje 

za  dílo  sovětského generála.  Podle  Čambalíka  Saburov snižuje  jeho aktivní  roli  v  odboji 

pomocí  zpola fiktivního vojáka Rudolfa,277 který zběhnul od Čambalíkovi jednotky někdy 

v listopadu 1942 a od začátku plnil řadu důležitých úloh v kontaktu partyzánů se slovenskými 

vojáky. Při jedné z těchto misí však padne do zajetí a Čambalík ho ze strachu z prozrazení 

ve své kanceláři zastřelí. Popravou sympatické postavy Rudolfa dá jasně najevo své zrádné 

chování.  Postava  Rudolfa  byla  stvořena  podle  Rudolfa  Mičince,  vojáka  p.  pl.  102  který 

zběhnul od svojí jednotky k partyzánům na počátku ledna 1943.278 Jeho bohatá činnost před 

tímto datem, jak ji podává Saburov, se tak nutně jeví jako vyfabulovaná, stejně tak nepůsobí 

důvěryhodně jeho referáty o důstojnících p. pl. 101, protože ve skutečnosti sloužil u jiného 

pluku a Čambalíka ani Nálepku zřejmě osobně vůbec neznal.  Jediné co se dnes jeví jako 

skutečnost je, že byl zatčen a po neúspěšném pokusu o vysvobození Čambalíkem popraven. 

Čambalík ve vzpomínkách svoje jednání vysvětluje tím, že Mičinec byl agent – provokatér, 

podle jiného zdroje Mičinec tvrdohlavě odmítal možnost k útěku a trval na volném odchodu 

jako  parlamentář.  Ať  byla  skutečná  role  Rudolfa  Mičince  jakákoli,  stal  se  jediným 

slovenským vojákem popraveným za dezerci, paradoxní je, že se tak stalo z rukou důstojníka 

zapojeného  do  odbojové  činnosti. Saburov  se  posunutím Mičincovi  dezerce  o  téměř  dva 

měsíce dle mého názoru zřejmě snažil prodloužit svou spolupráci se Slováky a především 
276 Tamtéž, 1964, s. 16.
277 Nutno podotknout, že Saburov není první kdo vojáka Rudolfa použil, jeho smrt byla využita k diskreditaci 

Čambalíka už v knize Přišli z východu z r. 1950.
278 LACKO, 2007, s. 261.
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překrýt období, kdy mezi jeho partyzány a slovenskými vojáky došlo k nejkrvavějším bojům. 

Jozef  Čambalík v něm naopak vidí  především snahu znehodnotit  odbojovou činnost  sebe 

samotného.279

   Definitivní tečku za Čambalíkovou zradou představovala Nálepkova dezerce, respektive 

ze Saburovova pohledu pokus převést podstatnou část p. pl. 101 na stranu partyzánů. Podle 

něj „Nálepka shromáždil slovenské důstojníky a oznámil jim, že pluk přechází k partyzánům.  

Čembalyk se postavil proti. Nálepka ho nazval zrádcem a Čembalyk obvinil Nálepku, že chce  

na rozkaz udělat ze všech bolševiky. Prý se zapřísáhl, že nedopustí, aby přešel k partyzánům  

třeba jediný Slovák...“280 V den přechodu pak Čambalík vypustil  zprávu,  „že pluk dostal  

dovolenou a odjíždí  na Slovensko.“  Tím přechod celého pluku dokonale zhatil  a v  očích 

čtenáře se tak nutně musel jevit jako zrádce, který radši bude bojovat na straně fašistů než 

bolševiků. Jeho zradu pak Saburov využil jako jakýsi zlomový bod v Nálepkově politické 

orientaci, kdy zklamaný Nálepka říká:  „Flora, to nebyl lid...“  Což mi v celkovém kontextu 

vyznívá jako odsouzení celého v Londýně řízeného odboje. Nálepkův přechod se však přesto 

stává Čambalíkovi osudný, snad s úmyslem ukázat že zrádce bývá sám zrazen nebo pouze 

ze snahy zachovat  alespoň částečnou historickou přesnost,  je v souvislosti  s vyšetřováním 

Nálepkova přechodu Čambalík zatčen a odvezen na Slovensko.

   Tuto tečku za svou činností  nemohl nechat Jozef Čambalík bez odpovědi a předložení 

vlastní obsáhlé verze událostí, z níž je patrně nejdůležitější bod existence dohody mezi ním 

a Nálepkou, „že ak by vyššie veliteľstvo zasiahlo proti niektorému z nich, to bude znamením,  

že druhý partner musí prejsť k partizánom.“281 Pozorný čtenář si možná v předchozím textu 

všiml, že Čambalík byl zpět na Slovensku, zřejmě v důsledku zatčení, veden již od 4. května 

1943282, tedy více než týden před Nálepkovým zběhnutím. Nemohl se tedy dopustit zrady tak, 

jak to ve svých pamětech popisuje Saburov, protože v té době se už nenacházel u pluku. 

Nálepkova  dezerce  tak  byla  logickým  důsledkem Čambalíkova  zatčení,  nikoli  naopak.283 

Otázkou zůstává, proč byla po válce chronologie obou událostí prohozena. Možná, že bylo 

zapotřebí  vytvořit  protiklad  zrádce,  jehož  existencí  by  se  vysvětlilo  setrvání  slovenských 

jednotek  ve  svazku  armád  Osy.  Druhou  možností,  která  však  nevylučuje  první  a  spíše 

ji doplňuje,  je  snaha  očernit  celý  Londýnem řízený odboj  a  poukázat  na  jeho protilidový 

charakter.  Zřejmě nejbizarnější  vysvětlení  pak může být  obava z  představy,  že kdyby byl 

279 DAVIDOV, 1964, s. 14.
280 SABUROV, 1965, s. 176.
281 DAVIDOV, 1964, s. 37.
282 VÚA Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, Čambalík Jozef
283 Srovnej LACKO, Dezercie a zajatia ..., 2007, s. 147.
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první  zatčen  Nálepka,  tak  by  k  partyzánům  utekl  Čambalík  a  jejich  budoucí  osudy  by 

se možná zaměnily. Ve chvíli, kdy smrt na bojišti funguje jako potvrzení osobní statečnosti, 

je dle mého názoru i prostor pro, byť jen teoretickou možnost reverzního pohledu na hrdinství 

a zbabělost dvou hlavních protagonistů, když jen osud rozhodl, že „zbabělec a zrádce“ stojí 

před fašistickým soudem a uprchnuvší hrdina v boji proti stejnému nepříteli umírá v dešti 

střel.

   V epilogu popisuje Čambalík i další osud hlavních aktérů,   vzhledem k tomu že se dalšího 

dění  na  území  Běloruska  již  neúčastnil,  odvolává  se  především  na  informace  získané 

od Jozefa Mičudíka, který sloužil v Nálepkově partyzánském oddíl a s kterým se po válce 

setkal v USA. V jeho podání se Janko Nálepka dočkal u Saburovových partyzánů jen hořkého 

zklamání  a  neozbrojený oddíl  byl  využíván  pouze  k  diplomatickým službám,  ve  kterých 

jméno  Nálepka  –  Repkin  otevíralo  dveře  i  u  protikomunistických  partyzánských  skupin. 

Slováci podle Čambalíka poznali, že  „… Sovieti nie sú mužmi slova, že nie sú ani bratmi,  

ba ani  len  priateľmi!  A  tí,  ktorí  sa  dostali  k  sovietom  nejbližšie,  tí  boli  o  tom  najviac  

presvedčení  a  tí  prví  ukázali  Sovietom  chrbát!  Janko  Nálepka  bol  sklamaný,  a  hádam, 

najviac!“284 Nálepkovo proklamované zklamání zakrátko následuje dlouhý výčet důstojníků 

československé  armády v SSSR, kteří  byli  navzdory svojí  prokázané statečnosti  v  bojích 

na východní frontě donuceni k emigraci. Domnívám se, že výše uvedené lze chápat i jako 

snahu přisvojit si zavedeného hrdinu a zároveň poukázat na to, že socialistický hrdina ne vždy 

musel být nutně komunista, naopak, teoreticky se jím mohl stát dokonce i jejich odpůrce, 

kterého jen smrt na bojišti zachránila od pozdější emigrace.  „Kým mŕtvy Nálepka sa stáva  

hrdinom Sovietskeho sväzu a je "hodný oslavnej piesne",  ostatní,  čo sa nechceli  podrobiť  

komunistickej  vôli,  stali  sa  jednoducho  špiónmi,  zradcami,  a  služobníkmi  západných  

imperialistov.“285 Tato slova potvrzuje i osud dalších československých držitelů titulu Hrdina 

SSSR, zatímco Ján Nálepka a Otakar Jaroš se dostali na vrchol komunistického pantheonu, 

válku přeživší Antonín Sochor zemřel za podezřelých okolností během autonehody a Josef 

Buršík byl z historie pro jistotu vymazán. Prostřednictvím Hrdiny SSSR Jána Nálepky si tak 

svoje vlastní hrdinství mohl před poúnorovu emigrací sebepotvrdit i Jozef Čambalík, který, 

alespoň  podle  vlastních  vzpomínek,  s  budoucím hrdinou  „úzko  spolupracoval  v  každom 

smere.“286 

   Přesto,  že  Saburová legenda o Rjepkinovi je  spíše o Čambalíkovi  –  Bogdánovičovi,287 
284 DAVIDOV, 1964, s. 40.
285 Tamtéž, 1964, s. 9.
286 Tamtéž, 1964, s. 37.
287 Čambalíkovo krycí jméno ve styku s partyzány.

63



nesnaží se ubírat hrdinství ani Nálepkovi, ostatně autor by byl sám proti sobě. Nálepkovo 

hrdinství ochuzené o třídní rozměr zde spočívá především v odvaze následovat svoje ideály, 

„silou  mocou bojovať  proti  hitlerizmu,“288 které  jsou nakonec  spečetěné  hrdinovou smrtí, 

o které se však čtenář dozví jen to, že „história o dobývaní Ovruče bola skreslená.“289 Snad 

i to může potvrzovat univerzální hodnotu hrdinství, kdy jsou jako hrdinové chápáni všichni 

padlí, kteří svoje životy položili v boji proti nacismu.290

288 DAVIDOV, 1964, s. 38.
289 DAVIDOV, 1964, s. 41.
290 Srovnej KOURA, Petr. Od hrdinů k zbabělcům, od zbabělců k hrdinům In: Hrdinství a zbabělost ..., 2008, s. 

223 – 22.5

64



Závěr

   Ján Nálepka se narodil  20.  září  1912 ve Smižanech, okr.  Spišská Nová Ves, původním 

povoláním učitel. Působil v obcích Mariková, Biele Vody a Stupava. Byl horlivý stoupenec 

Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. Aktivně se angažoval ve veřejném 

životě a vystupoval proti HSĽS. Vojenskou prezenční službu vykonal u p. pl. 32. 16. března 

1939 povolaný v hodnosti podporučíka do slovenské armády. Jako velitel roty se zúčastnil 

obrany východního Slovenska proti Maďarům a útoku na Polsko. V červnu 1941 odešel jako 

nadporučík  s velitelstvím  2.  divízie na  východní  frontu.  V březnu  1942  se  stal  prvním 

pobočníkem  velitele  p.  pl.  101,  od  léta  1942  měl  pod  krycím  jménem Repkin spojení 

se sovětským  partyzánským  hnutím,  které  zásoboval  střelivem,  léky  a  zpravodajskými 

informacemi, výměnou za lokální příměří se slovenskými jednotkami. Po prozrazení těchto 

kontaktů  a  následném  vyšetřování  dezertoval  15.  května  1943  na  jejich  stranu.  Odmítl 

nabídku  leteckého  transportu  do  Moskvy  a  18.  května  1943  se  stal  velitelem  nově 

vytvořeného Čs. partyzánského oddílu. 16. listopadu 1943 padl na Ukrajině v boji o město 

Ovruč. Dne 2. května 1945 mu byl in memoriam udělen titul Hrdina SSSR a 7. května 2004 

byl povýšen do hodnosti brigádního generála.291 Navzdory dodnes rozšířené představě nebyl 

Ján Nálepka zřejmě nikdy komunistou a jeho spojení s nimi bylo nevyhnutelným důsledkem 

vojenské nutnosti kombinované s naivním slavjanofilstvím. 

   Jméno padlého hrdiny si bezprostředně po válce přivlastnili komunisté, kteří v něm viděli 

„symbol boja za slobodu a pokrok, boja za novú Československú republiku, symbol slovanskej  

vzájemnosti  a  družby,“  který  svým  zběhnutím „protestoval  proti  zločinnej  politike  tzv.  

Slovenskej vlády na čele s Dr. Jozefem Tisom.“292 Vrcholem kultu se stali padesátá léta, kdy 

Ján  Nálepka  vykrystalizoval  do  podoby příkladného  socialistického hrdiny.  Podle  dobové 

rétoriky se narodil v chudé rolnické rodině a jen vlastní pílí se mu povedlo vystudovat a stát 

se učitelem. Od mládí vynikal v řadě dovedností, často se kladl důraz na jeho intelektuální 

a vůdcovské schopnosti, zároveň byl i všímavým pozorovatelem a citlivě vnímal neutěšené 

sociální poměry v kapitalistickém státě. Ty ho zprvu přivedli do řad Agrárníků, avšak hrdina 

brzy odhalil jejich „falešnou“ rétoriku a jejich stranu opustil. Na počátku své učitelské dráhy 

se seznámil s myšlenkami marxismu – leninismu, k těm se dostal buď samostudiem přes své 

vyzdvihované  rusofilství,  nebo  podle  jiných  zdrojů  pod  vlivem  „starších  komunistů“. 
291 Vojenské osobnosti ..., 2005, s. 202-203; BALÁŽOVÁ, Eva. Vznik a činnosť 1. čs. partizánskeho oddielu 

kpt. Jána Nálepku. In.: Historie a vojenství. Praha : VHÚ, 1983, č. 5. s. 44.
292 Projev Viliama Širokého při příležitosti odhalení památní desky kpt. Nálepkovi ve Smižanech dne 18. 

listopadu 1945. Viz ŠALGOVIČ, 1950, s. 7.
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Pokrokové  smýšlení  uplatňoval  i  ve  svém učitelském povolání  a  burcoval  do  boje  proti 

fašismu, odměnou za to se mu stala šikana ze strany nadřízených orgánů buržoazní republiky.  

Ideologické  zrání  je  dovršeno  během  vojenské  služby  v  SSSR,  hrdina  cítí  odpovědnost 

za jednání  slovenských  vojáků  a  své  přesvědčení  manifestuje  zběhnutím  k  sovětským 

partyzánům,  zde  se  konečně  stává  vytouženým  kandidátem  strany  a  jeho  hrdinství 

je zpečetěno smrtí v boji o město Ovruč. 

   Nálepka nepředstavoval  jen socialistický ideál  válečného hrdiny,  v  řadě  ohledů ho lze 

považovat  i  za  ideál  vůdce.  Opakované vyzdvihování  jeho kultu  zakrývalo  aktivní  úlohu 

slovenské armády ve válce proti SSSR a zdůrazňovalo celkovou nespolehlivost slovenského 

vojska.  Těsná  spolupráce  se  sovětskými  partyzány  z  něj  zároveň  činila  symbol 

československo  –  sovětského  přátelství.  V  padesátých  letech  byl  navíc  Nálepkův  obraz 

doplněn  o  řadu  aktuálních  témat,  jako propagace  kolektivizace  nebo  štvavé  agitace  proti 

„nepriateľo(m) našej  ľudovej  demokracie,“293 skrývající  se  pod  pláštíkem  demokratické 

strany.  Konec padesátých let  znamenal  „deradikalizaci“  kultu,  snad posunem doby a snad 

i zájmem o skutečnou Nálepkovu osobnost ztratil oficiální obraz značnou část své demagogie 

a agresivity, avšak základní odkaz spočívající ve spolupráci s národy SSSR a bagatelizace 

výkonu  slovenské  armády  zůstal  zachován.  Atraktivní  příběh  Jána  Nálepky  přitahoval 

badatele  i  v  dalším desetiletí,  ačkoli  novátorské  práce  se  jen  málokdy dočkali  náležitého 

rozšíření.  Dle  mého  názoru  tak  oficiální  obraz  hrdiny  z  počátku  šedesátých  let  zůstal 

zakonzervován až do roku 1989, kdy už jen stěží mohl oplývat svou původní atraktivitou. 

Tomu napovídá především opakované vydávání děl z tohoto období, navzdory znatelnému 

pokroku v historickém výzkumu na toto téma.

   Závěrem lze říci, že poválečný obraz Jána Nálepky, zvláště v období etablování jeho kultu, 

v  plné  míře  potvrzuje  následující  tezi:  „Vhodně  vykládané  oběti  pomáhaly  vznikající  

socialistické  režimy  a  jejich  totalitní  vlády  ustanovit,  respektive  ve  společnosti  zakořenit.  

Posilovaly  jejich  proklamovaný  antifašismus.  Přivlastnění  si  těchto  hrdinů  ze  strany  

konstitujících  se  komunistických  režimů  bylo  účelovým  nástrojem  jejich  vlastní  

sebeprezentace a profilování jako protifašistických systémů. Šlo jinými slovy o sebestylizaci  

do  postavení  jediného  možného  a  schopného  odpůrce  fašismu  a  revanšistických  snah  

hrozících ze západní Evropy a Spojených států amerických.“294

293 ŠALGOVIČ; PETRO, 1950, s. 162.
294 RANDÁK, Jan. Socialističtí hrdinové a škodovák František Zýka In: Hrdinství a zbabělost ..., 2008. s. 392.
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