Memoriálne aktivity klubu Arbat Trenčín

Svoju pozornosť ako na ťažiskovú oblasť našich aktivít na tomto úseku činnosti sme
zamerali na okolie obce Nová Bošáca, nakoľko tu sa nachádzajú dva najväčšie masové
hroby vojakov Červenej armády v Trenčianskom kraji- na miestnom cintoríne a v osade
Grúň. V nich sú pochované obete bojov, ktoré prebehli v chotári tejto a tiež i okolitých
obcí Chocholná- Velčice a Drietoma v apríli 1945.

Tunajšie hornaté územie poskytlo Wehrmachtu dostatok možností na vybudovanie
obrany. O kvalite nemeckej obrannej taktiky, hlavne využitia guľometných pozícii, sa už
popísalo veľa. V tomto prípade Nemci, ustupujúci smerom na Moravu, zanechali na
vopred vybudovaných obranných pozíciách zadržiavacie skupiny o veľkosti 10-12
mužov, kde každý mal pripravených viacero palebných pozícii. To, v spojitosti s členitým
terénom, vytvorilo pre postupujúce jednotky Červenej a Rumunskej armády veľmi ťažké
podmienky.

Došlo k ťažkým bojom, veľkým stratám na ľuďoch a obranu Nemcov prelomilo až
delostrelectvo. V oblasti Novej Bošáce došlo k nasadeniu raketometov- známych Kaťuší.
Tieto boje boli viacerými historikmi vyhodnotené ako jedny z najťažších počas
Bratislavsko- Brnianskej operácie Červenej armády.
Počas týchto bojov padlo viac ako 600 sovietskych a rumunských vojakov. Podľa
viacerých zdrojov je v masovom hrobe na cintoríne v obci Nová Bošáca pochovaných
viac ako 140 a v masovom hrobe v miestnej osade Grúň 244 vojakov Červenej armády.
Padlí rumunský vojaci boli po vojne exhumovaní a prevezení na vojenský cintorín do
Zvolena.
Podľa miestnych obyvateľov je vysoko pravdepodobná možnosť ďalších nálezov
pozostatkov vojakov zúčastnených strán.
Podrobnejšie informácie o týchto bojoch a priebehu oslobodzovania vtedajšieho
Trenčianskeho a Bánoveckého okresu nájdete tu:
http://www.szpb.sk/obvtn/DD.htm
Tvrdé boje, ktoré prebiehali v tejto oblasti, utrpenie a obete vojakov i miestneho
obyvateľstva, si zasluhujú podrobnejšie spracovanie.
Partizánske hnutie v tomto kraji je zdokumentované na veľmi slušnej úrovni. Pred nás
vyvstáva úloha podobným spôsobom zachovať informácie i o tragických udalostiach,
ktoré sa tu udiali v apríli 1945.

Obnova hrobov
Z iniciatívy miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
Bošáci začala postupná obnova hrobu na cintoríne. Jeho doterajší stav bol už nedôstojný.
Na tento účel spojili svoje prostriedky okolité obce a obci Nová Bošáca na opravu
prispeli z fondu Mikroregiónu Bošáčka. Je ale potrebné vyzdvihnúť i príspevok
Oblastného výboru SZPB a tiež individuálne finančné príspevky občanov na tento účel.
Sme hrdí, že prispeli aj členovia nášho klubu. To preukazuje, že ľudia nezabúdajú a nie
sú ľahostajní k tejto veci.

Naši členovia sa zapojili i priamo do práce. A tu sa ukázalo, že i mladí ľudia majú
skutočný a úprimný záujem. Dôkazom je to, že členovia Klubu vojenskej histórie Západ
docestovali prakticky z polovice západného Slovenska aby priložili ruku k dielu.
Spoločne sme pripravili hrob na jeho obnovu. Nie rečami, ale skutkom prejavili svoj
vzťah k vojnovej histórii a k dôvodu, pre ktorý sú členmi klubu.
Do konca roku 2017 sa podarilo nanovo položiť dlažbu centrálnej časti hrobu a stupňa na
pokladanie vencov.Rekonštrukcia bude pokračovať i v roku 2018 a náš klub bude pri
tom.
Fotogaléria tu: prvá časť galérie
http://somrak.rajce.idnes.cz/Renovace_a_otevreni_pamatniku_v_N._Bosaca_5.8.2017._-_10.9.2017./

Umiestnenie pravoslávnej kresťanskej symboliky
Dnes, v čase kedy prevláda názor, že ľudia nemajú záujem o nič, čo by sa ich
bezprostredne netýkalo, o veci spoločenské, sa stretli pri realizácii jedného nápadu tí,
ktorí toto svojim konaním vyvrátili.
Pred hrobom vojakov Červenej armády, pred pomníkom s červenou hviezdou,
postaveným za minulého režimu, dnes stojí pomníček s krížom a modlitbou za
padlých vojakov.

Ešte pred nedávnou dobou to bola vec nemožná a nepredstaviteľná. Na jeho vyhotovení
sa podieľali mnohí. Finančne, materiálne, radou i prácou. A to výlučne občania. Obyčajní
bežní ľudia, ktorí prijali za svoju myšlienku, viditeľným a trvalým spôsobom prejaviť
svoj vzťah k histórii, k obetiam vojakov, k hrôzam, ktoré priniesla do tohto kraja vojna.
Zúčastnili sa tí, čo mali záujem prejaviť dôstojne úctu tak, aby zodpovedala duchovným
a kultúrnym tradíciám krajiny, z ktorej títo vojaci pochádzali. Zapojili sa veriaci rôznych
vyznaní- pravoslávni, katolíci, evanjelici ale i ateisti. O to cennejšia je pre nás táto
skúsenosť. Hrdo sa hlásime k tomu, že do tejto aktivity sa zapojili naši členovia a
sympatizanti.

Pamiatka na pravoslávnych vojakov padlých v poli
Pravoslávna cirkev si počas svojho významného pôstneho sviatku sťatia hlavy Jána
Krstiteľa pripomína i Pamiatku na pravoslávnych vojakov padlých v poli. Tento
spomienkový zádušný sviatok bol za čias cárskeho Ruska jedným z najvýznamnejších a
pripadá na 11-teho septembra. Zaviedla ho Katarína Veľká- cárovná Ruska a mala sa v
tento deň pripomínať pamiatka pravoslávnych vojakov padlých v poli za vieru a vlasť. V
súčasnosti je tento sviatok takmer zabudnutý a náš Klub má veľký záujem o jeho
obnovenie v duchu slovanskej spolupatričnosti.

Práve k príležitosti tohto sviatku sa i za našej účasti podarilo dokončiť realizáciu
vybudovania pomníčka, ktorým dávame fyzicky uchopiteľným spôsobom najavo našu
úctu k obetiam vojny.
Podrobnejšie informácie o tomto sviatku nájdete tu:
http://pravoslav-voin.info/pravvoiny/1903-dni-pominoveniya-pravoslavnyx-voinov.html
http://pravdonbass.net.ua/article/dni-pominoveniya-na-rusi-pravoslavnyh-voinov-za-veru-i-otechestvo-vobrani-zhivot-svoy
http://www.pravoslavie.ru/2307.html

Padla i námietka, že vojaci pochovaní v týchto hroboch boli vojakmi Sovietskeho zväzu,
ktorý za vlády Komunistickej strany potláčal cirkev a presadzoval ateizmus. Teda či je na
mieste cirkevnou symbolikou a liturgiou si uctievať ich pamiatku.

Na toto je odpoveď veľmi jednoduchá.
V prípade víťazstva Hitlerovho Nemecka v 2. sv. vojne, sa so slovanskými národmi,
hlavne s Rusmi, počítalo iba ako s nekvalifikovanou pracovnou silou, bez nároku na
vzdelanie. Mali slúžiť ako otroci pre svojich nových pánov nadradenej rasy. Bola priamo
fyzicky ohrozená existencia slovanských národov, ich duchovných a kultúrnych tradícii.
Títo vojaci bojovali, trpeli a umierali, aby porazili Hitlerove Nemecko. Aby pomstili
státisíce a milióny zavraždených obyvateľov Ruska, Ukrajiny a Bieloruska. Zničené
mestá a vypálené dediny.
Pre týchto vojakov to bol boj za prežitie národa a tak to ich potomkovia chápu do
dnes.

Podľa vyjadrení pravoslávnych duchovných a taktiež i kancelára Pravoslávnej cirkvi,
bola najmenej polovica týchto vojakov veriacimi, hlavne tí, čo pochádzali z dedín.
Za minulého režimu sa nepripúšťali cirkevné aktivity v spojitosti s pamiatkou vojakovosloboditeľov. Bolo to ideologicky neprípustné a škodlivé. Po 17. novembri slovenská
spoločnosť zažívala hektickú dobu a na túto stránku celej veci sa akosi nemyslelo.
Náš názor je, že je tu priama súvislosť s pôvodným zameraním tohto sviatku a bojom a
obeťami vojakov Červenej armády.
Duchovne založení ľudia medzi nami považovali za svoju morálnu povinnosť poskytnúť
vojakom Červenej armády, padlým počas týchto bojov, poslednú duchovnú službu.
Z toho vyplynula spolupráca s Pravoslávnou cirkvou, nakoľko je tu predpoklad, že
hlavne z tejto cirkvi a jej duchovnej tradície títo vojaci pochádzali. Padlo rozhodnutie
usporiadať pietny akt a prizvať na i pravoslávneho kňaza s tým, že tento odslúži
liturgickú bohoslužbu za padlých vojakov.

Pietne akty spojené s panychídou
Rok 2016
Z iniciatívy členov nášho klubu sa v roku 2016 uskutočnil pri masovom hrobe vojakov
Červenej armády, v obci Nová Bošáca- osada Grúň, pietny akt. Deň konania pripadol
práve na 11-ty september a po príchode pravoslávneho duchovného sme sa dozvedeli o
jeho význame. Padla i otázka, či sme termín nevyberali podľa cirkevného kalendára.
Ako sa vyjadril jeden z našich členov, na tomto svete sa náhody nedejú a pravdepodobne
zasiahla vyššia moc.

Svojou prítomnosťou a položením vencov vzdali úctu padlým nielen naši členovia a
predseda Slovensko- ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský. Zúčastnili sa i
starostovia okolitých obcí- Novej Bošáce, Bošáce a Zemianskeho Podhradia. Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov zastupovali predsedovia Oblastného výboru Nové
Mesto nad Váhom a miestnej organizácie.
Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku reprezentoval pplk. Borisenko z úradu
pridelenca ministerstva obrany RF.
Príhovory predniesli p. Kavulák, JUDr. Ján Čarnogurský st. a pplk. Borisenko.
Na dôstojnom priebehu celej akcie sa podieľali členovia Klubu vojnovej histórie Západ.
V dobových uniformách Červenej armády vykonali čestnú stráž a salvu na počesť
padlým. Prítomným občanom priblížili výzbroj a výstroj vojakov ČA na rozsiahlej
výstave.
Na záver celého podujatia pravoslávny duchovný jerej Marek Kundis, duchovný správca
Pravoslávnych cirkevných obcí Brezová pod Bradlom a Piešťany, odslúžil malú
panychídu za mŕtvych a v príhovore účastníkov poprosil o spomienku a modlitbu za
padlých vojakov.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorý svojou účasťou preukázali svoje občianske postoje.
Vyzdvihnúť je potrebné i postoj obce Nová Bošáca, osobitne starostu, ktorý svojim
prístupom nielen že akciu podporil verbálne, ale spolu s pracovníkmi obce pripravili
miesto konania pietneho aktu tak, že tento prebehol veľmi dôstojným spôsobom.

Ďalšie informácie tu:
http://ocam.orthodox.sk/2016/10/pietny-akt-kladenia-vencov/
http://ocam.orthodox.sk/archiv/2016/PDF/OCaM102016.pdf

http://www.eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/spravodajstvo/panychida-za-padlych-vojakov-v-novejbosaci

Fotogaléria tu:
http://somrak.rajce.idnes.cz/Pam_tnik_SNP_osada_Grun_11.9.2016/
Rok 2017
Veľmi nás potešilo, že nami započaté pripomínanie si sviatku Pamiatky na pravoslávnych
vojakov padlých v poli, prijali za svoje i miestny občania. V tomto roku organizovali
pietny akt obec Nová Bošáca, miestna organizácia SZPB a Pravoslávna cirkevná obec
Brezová pod Bradlom. Z našej strany sme organizátorom pomohli finančnými
príspevkami od našich členov.
Pietny akt sa uskutočnil 10.9.2017 pri masovom hrobe vojakov ČA na cintoríne v Novej
Bošáci. Pri tejto príležitosti sme oslávili ukončenie prvej časti opravy tohto hrobu a
odhalenie pomníka s pravoslávnymi symbolmi. Keďže sa na oboch týchto aktivitách
podieľali naši členovia a sympatizanti, každý podľa svojich možností, pri tejto akcii sme
mali pocit, že je to i naša vec. Nie je dôležité pod koho hlavičkou sa podujatie konalo.
Dôležité je, že sa uskutočnili veci, ktoré považujeme za dôležité a že sme k nim
napomohli.
Celé podujatie bolo rozdelené na dve časti. Na občiansky pietny akt kladenia vencov a
cirkevnú liturgickú časť.

Svojou účasťou vzdali úctu padlým vojakom predstavitelia samosprávy a spoločenských
organizácii- starostovia obcí: Novej Bošáce, Bošáce, Trenčianskych Bohuslavíc a
Zemianskeho Podhradia, za Nové Mesto nad Váhom jeho viceprimátor Judr. Fraňo,
členovia miestnej ZO SZPB Bošáca, predseda a členovia ObV SZPB Nové Mesto nad
Váhom a Trenčín. Klub generálov SR reprezentoval Generálmajor Ing. Naďovič. Náš
klub sa zúčastnil vo veľkom počte a položením venca sme si uctili obete padlých.
Veľvyslanectvo Ruskej federácie zastupoval 1. tajomník Nikolaj Ryžov.

Ako čestní hostia sa zúčastnili i predstavitelia miestnych cirkví. Za Rímsko- katolícku
cirkev farár Mgr. Richard Jankovič a Evanjelickú cirkev a.v. farárka Mgr. Jana
Drottnerová.
V hlavnom príhovore bola pripomenutá tragická história Pravoslávnej cirkvi počas
prvých rokov existencie Sovietskeho zväzu, jej postoje a skutky počas vojny, hlavne jej
známa celonárodná zbierka, z ktorej výťažku získala Červená armáda tankový pluk a
stíhaciu letku. Odznela výzva na prítomných, aby nezabúdali na to, že mier, ktorý
zažívame temer tri štvrtiny storočia, nie je samozrejmosťou, ale darom a svojimi činmi
máme povinnosť zabezpečiť ho i našim deťom a vnukom. V tejto súvislosti bola
účastníkom pripomenutá tragickú udalosť, pri ktorej počas bojov v miestnej osade Grúň
prišli o život dve deti.
Prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie Nikolaj Ryžov v príhovore vzdal úctu
padlým a poďakoval miestnym obyvateľom za citlivý prístup k ich pamiatke.
Srdečnú atmosféru zvýraznili i dámy z miestneho speváckeho zboru, ktorých piesne
zahájili a ukončili občiansku časť.
Po čestnej salve, ktorú vykonali členovia KVH Západ v dobových uniformách, zaznela
pieseň Agni parthene, ktorou začala liturgická časť.
V mene Pravoslávnej cirkevnej obce Brezová pod Bradlom pán A. Ostromeckij s
hrdosťou privítal prítomných na bohoslužbe na upokojenie duší vojakov, na ktorú títo
čakali viac ako 70 rokov a uviedol jereja Mareka Kundisa.
Jerej Kundis odslúžil malú panychídu a v príhovore k prítomným poukázal na to, že
trojramenný kríž, ktorý je pri hrobe vojakov, nie je žiadny cudzí prvok. Pripomenul, že
pod jeho znamením priniesli do našich krajov kresťanstvo sv. Cyril a Metod., na ktorých
odkaz sa odvoláva i Ústava Slovenskej republiky.
Piesňou Večnaja pamjať bola cirkevná časť ukončená a v krátkom rozlúčení s prítomnými
organizátor poďakoval za prejavy úcty a tolerancie, ktoré svojou prítomnosťou
preukázali.

Po skončení oficiálnej časti sme mali možnosť rozprávať sa s miestnymi občanmi. Ich
reakcie na takto poňatý pietny akt, spojený s liturgiou, boli jednoznačne pozitívne.
Vyjadrovali sa v tom zmysle, že podobná vec sa mala uskutočniť už dávno.
Po pietnom akte sa mali účastníci možnosť zoznámiť s históriou bojov v tejto lokalite
prostredníctvom výkladu MUDr. M. Malaya, pplk. v.v. a taktiež i s pechotnou výzbrojou
červenoarmejcov pri prezentácii Klubu vojnovej histórie Západ.

Dovoľujeme si vysloviť presvedčenie, že slávnosť, na ktorej sme sa spoločne zúčastnili,
poslúžila starším na pripomenutie minulosti, mladším na poučenie a nám všetkým na
premýšľanie.
Fotogaléria tu: druhá časť galérie
http://somrak.rajce.idnes.cz/Renovace_a_otevreni_pamatniku_v_N._Bosaca_5.8.2017._-_10.9.2017./

Ako ďalej...
Na základe doterajších skúseností a výsledkov máme jednoznačný záujem pokračovať v
spolupráci s Pravoslávnou cirkvou a pracovať na obnovení tradície sviatku Pamiatky na
pravoslávnych vojakov padlých v poli. Nie len poriadaním, resp. spoluprácou na
memoriálnych aktivitách zameraných na 2 sv. vojnu, v ktorých samozrejme budeme
pokračovať, ale taktiež i na 1 sv. vojnu. Napríklad Kostnica na cintoríne v Trenčíne, resp.
tam uložené pozostatky vojakov si zaslúžia pripomenúť ich obete a uctiť si ich pamiatku.

Účasť duchovných na pietnych aktoch prináša ďalší- duchovný rozmer týchto podujatí.
Naša skúsenosť je jednoznačná- kňazi majú záujem o tieto aktivity. Len do teraz nikoho
nenapadlo ich osloviť, vysvetliť podstatu veci a pozvať ich.
Veľmi sa nám osvedčila spolupráca s Klubom vojnovej histórie Západ. Prítomnosť
členov KVH v dobových uniformách pri pietnych aktoch, bez akejkoľvek diskusie
zvyšuje úroveň a dôstojnosť týchto podujatí. V tomto smere máme záujem o
pokračovanie spolupráce.
Nadviazané kontakty s miestnymi organizáciami SZPB a spolkami vojenských veteránov
ukazujú perspektívu na zlepšenie usporadúvaných podujatí a to i pripomínaním si
významných, ale v súčasnosti už polozabudnutých udalostí a osobností. V tejto súvislosti
dávame do pozornosti, že v obci Drietoma sú pochovaní popravení príslušníci odboja
proti fašizmu a ich tragický osud si zaslúži pripomenutie.
Pre dnešnú dobu je potrebné pripomínať tragédie minulosti. Poukazovať na udalosti,
ktoré sú z pohľadu mnohých iba zaprášenou a nezaujímavou históriou. Našim cieľom je
preniesť poučenie z minulosti do súčasného sveta. Tragické omyly majú ľudia tendenciu
opakovať a zabúdajú, že mier nie je samozrejmosť.
Budeme poukazovať na pozitívne príklady občianskej statočnosti rodákov z okolitých
miest a obcí, keď títo dokázali v stave ohrozenia a s rizikom perzekúcii voči sebe a
svojim rodinám, zaujať správne postoje a rozhodnutia. Títo sú i príkladom pre dnešnú
dobu. Takýmto spôsobom je možné prehĺbiť v občanoch hrdosť na svojich predkov, na
svoj kraj a prispievať k vlasteneckej výchove mládeže.
Na pamätníkoch a pomníkoch v našom kraji sú uvedené mnohé mená. Ich osudy a
životná cesta upadajú do zabudnutia. Dnešná doba nám poskytuje nástroj na uchovanie
spomienok na nich v elektronickej forme. Každé mesto a obec má svoju internetovú
stránku, kde sa nachádza časť venovaná histórii danej lokality. Postačí dohoda s
predstaviteľmi samosprávy a rodinné spomienky na predkov a významné udalosti môžu
byť uchované. Na stránke nášho klubu budeme postupne sústreďovať informácie o týchto
osobnostiach a odkazy na zdroje, kde sú uložené a odkiaľ pochádzajú. V tomto smere
privítame každú informáciu a spoluprácu občanov.
Z predchádzajúcich aktivít máme skúsenosť, že mnohé hroby a pamätné miesta sú síce
vybudované a aj udržiavané. Vznikali ale v dobe, kedy spomienky na ľudí a udalosti,
ktoré pripomínali, boli čerstvé, živé a aktuálne. Tomu zodpovedajú i nápisy na nich.
Dnes, s odstupom času, sa vytratili tieto vedomosti a ak v súčasnosti náhodný návštevník
príde na tieto miesta, výpovedná hodnota- pre neho, týchto údajov je nedostatočná.
Názorným príkladom je stav v súvislosti s masovými hrobmi vojakov Červenej armády v
Novej Bošáci.
Mnoho ľudí nevie o tom, že sa jedná o hroby- považujú ich za pamätníky. Napríklad
masový hrob vojakov ČA na Grúni volajú podľa sochy Partizán a považujú ho za
pamätník SNP. Tento problém budeme riešiť v spolupráci s obcou, miestnou organizáciou
SZPB a organizáciami bývalých vojakov. Máme projekt vytvorenia informačných tabúľ,
kde formou posterov bude návštevníkom podaná základná informácia o týchto objektoch
a o udalostiach, ktoré predchádzali ich vzniku.
Všetky tieto načrtnuté aktivity sú dlhodobé. Nie je to iba plán na rok 2018. Dávame ich
do pozornosti i ostatným kolegom z klubov Arbat z celého Slovenska a tiež i ostatným
spoločenským organizáciám a jednotlivcom, ktorý sa s načrtnutými aktivitami stotožňujú.

