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Úvod 
 
 

Minulosť má viacero životov. Historici sa ju snažia rekonštruovať (či skôr konštruovať) na 

základe prameňov, politické elity si ju upravujú na podporu legitimity moci, a odlišne žije 

v mysliach ľudí, ktorí ju prežili a nejakým spôsobom si ju pamätajú, poprípade si tento obraz 

vytvárajú na základe výpovedí pamäte starších generácií. Celý tento jav môžeme súhrne na-

zvať kultúrou pamäti.  Kultúra pamäti je proces ,,nadradený všetkým formám vedomých spo-

mienok na historické udalosti, miesta a osobnosti. Tento pojem obsahuje tiež všetky spôsoby 

reprezentácie dejín vrátane vedeckých historických diskurzov či súkromných spomienok, po-

kiaľ zanechali stopy vo verejnosti“.1 Významnou zložkou kultúry pamäti je umenie. To svo-

jou expresivitou vyvoláva konkrétny emotívny zážitok, ktorý môže u konzumenta diela vy-

tvoriť pocit skutočného obrazu dejín, neuvedomujúc si, že ide o subjektívny pohľad autora, 

často ,,korigovaný“ z oficiálnych miest, prípadne celkovej dobovej recepcii minulosti. Kultúr-

ny výklad dejín tak vytvára mimoriadne komplexný súbor vstupov a výstupov, ktorých štú-

dium je obzvlášť zaujímavé a priviedlo ma k pokusu zanalyzovať obraz partizána Slovenské-

ho národného povstania2 v československom filme 60. rokov, postavy, ktorá sa za socializmu 

stala hlavným hrdinom Povstania. 

Za socializmu to boli 60. roky, počas ktorých sa začal narúšať komunisticko-budova-

teľský mýtus povstaleckých dejín, čo je hlavný dôvod, prečo som sa sústredil na toto obdobie. 

Samotný hraný film považujem za zaujímavý prameň z viacerých dôvodov. Pri historiografic-

kom výskume ide o pomerne málo frekventovaný prameň. Pre širokú verejnosť však predsta-

vuje jeden z najväčších zdrojov zábavy a film s historickou tematikou môže, bohužiaľ, veľkou 

mierou ovplyvniť jej chápanie minulosti. Ako Petr Kopal uviedol, historický film ,,jednak vy-

povedá o dobe, v ktorej vznikol, a jednak zohráva dôležitú úlohu pri popularizácii dejín (pop-

história), pri formovaní spoločenského historického vedomia“.3  Historický film nie je často 

ničím iným, než projekciou dobových hodnôt a problémov do minulosti. Navyše sa konkrétne 

umeleckým obrazom partizána SNP vo filme takmer nikto nezaoberal. Súčasná slovenská his-

                                                 
1 Hlavačka, M.: Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském ,,provozu“. In: Hlavačka, M. – Ma-
rès, A. – Pokorná, M. (eds): Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha 2011,  
s. 15. 
2 Budem používať aj pojmy ,,SNP“ a ,,Povstanie“. Samotný termín ,,SNP“ vznikol podľa historika Martina Lac-
ka už v roku 1944, pričom ho Slovenská národná rada o štyri roky neskôr ustanovila ako jediný prípustný. Lac-
ko, M.: Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava 2009, s. 13.   
3Kopal, P. (ed.):  Film a dějiny. I. díl. Praha 2004, s. 10.  
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toriografia celkovo moc priestoru kultúrnym dejinám SNP nevenuje. Výnimku tvorí napríklad 

Elena Mannová4 a najnovšie Miroslav Michela s Michalom Kšiňanon.5  

Moja analýza obrazu partizána vychádza so siedmych hraných filmov, ohraničených 

Kapitánom Dabačom z roku 1959 a Zvonmi pre bosých z roku 1965. Vychádzal som iba zo 

známejších filmov o SNP z daného obdobia.6 Filmov o Povstaní bolo za socializmu naozaj 

neúrekom, Elena Mannová uvádza že pred rokom 1989 vzniklo o SNP okolo 40 hraných fil-

mov.7  

Čo sa týka samotnej metódy výskumu, tak pri kultúrnej histórii sa nám ponúka naozaj 

široké spektrum možností. Peter Burke na túto rozmanitosť prístupov  poukázal tvrdením, že 

,,niektorí kultúrni historici pracujú intuitívne, ako o sebe vyhlasoval Jacob Burckhardt. Len 

málo z nich sa pokúsilo použiť kvantitatívne metódy. Niektorí popisujú svoju prácu ako hľa-

danie zmyslu, iní sa sústreďujú na ,praktiky‘ a ,prezentácie‘. Niektorí vidia svoj cieľ v popise, 

iní sa domnievajú, že kultúrna história, podobne ako politické dejiny, sa dá prezentovať ako 

príbeh“.8 Ja som sa sústredil práve na praktiky a prezentácie, miestami som sa nechal strhnúť 

aj opisom, film som v podstate pojal ako ,,text“, ktorý som sa pokúsil rozlúštiť. Do veľkej 

miery som sa zameral na dialógy postáv a na semiotické sústavy9. Nosné pre mňa boli dobové 

propagandistické a národné motívy. Tak som sa rozhodol pozrieť na revolučný aspekt obrazu 

partizána, na prezentáciu jeho vzťahu s povstaleckou armádou a nakoniec na falošnú odbojo-

vú kontinuitu medzi Jánošíkom a partizánom SNP. Pred rozbor hlavného hrdinu tejto práce 

som ešte zaradil kapitolu venovanú obrazu frontového protivníka partizána, nemeckého voja-

ka, nech nám je jasné, proti komu partizán bojuje, proti komu sa vymedzuje. Snáď sa mi ciele, 

ktoré som si vytýčil podarilo naplniť, to nech posúdi čitateľ sám. 

 

 

 
 

                                                 
4 Mannová, E.: Slovenské národné povstanie a politická pamäť. In: Ivaničková, E. (ed.): Z dejín demokratických 
a totalitných režimov na Slovensku a Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. Bratislava 
2008, s. 215-230. 
5 Michela, M. – Kšiňan, M.: Slovenské národné povstanie. In: Kšiňan, M. (ed.): Komunisti a povstania. Rituali-
zácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960). Krakow 2012, s. 8-35. 
6 Výber bol vytvorený na základe monografie Václava Macka a Jeleny Paštékovej: Dejiny slovenskej kinemato-
grafie. Bratislava 1997. 
7 Mannová, E.: Slovenské národné povstanie a politická pamäť. In: Ivaničková, E. (ed.): Z dejín demokratických 
a totalitných režimov na Slovensku a Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. Bratislava 
2008, s. 222.  
8 Burke, P.: Co je kulturní historie? Praha 2011, s. 11.  
9 V otázke sémiotiky mi bola oporou kniha Vladimíra Macury: Štastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). 
Praha 1992. 
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1. Slovenské národné povstanie, historický náčrt 
 

Porážky a úpadok moci Tretej ríše viedli v roku 1944 k radu ozbrojených vystúpení po celej 

Európe, jedno z nich vypuklo aj na území Slovenskej republiky.10 Spočiatku len málo vecí na-

svedčovalo tomu, že by v tejto krajine mohlo k niečomu podobnému dôjsť. Na základe viace-

rých faktorov, akými boli maďarská hrozba, katolícky charakter zriadenia, hospodárska kon-

junktúra, zlikvidovanie masovej nezamestnanosti, možnosť slušných zárobkov v Nemecku, 

snaha štátu viesť sociálnu politiku a vlna romantického nacionalizmu, si nový štát zabezpečil 

širokú vrstvu lojálnych občanov. Slovenská spoločnosť brala ,,svoj“ štát ako realitu a ,,nemô-

žeme sa uspokojiť so všeobecným konštatovaním o jej spontánnom odpore proti vojne, ani 

o jednoznačných sympatiách v prospech Spojencov“.11   

„Idylka“ sa zmenila v roku 1943, keď sa situácia vo vojne obrátila v neprospech hitle-

rovského Nemecka. Nálada na Slovensku sa pod nemeckým hospodárskym tlakom a približo-

vaním východného frontu začínala meniť. Došlo aj k spojeniu roztriešteného domáceho odbo-

ja. Demokratické zložky a komunisti vytvorili na Vianoce 1943 ústredný odbojový orgán, 

Slovenskú národnú radu (SNR), ktorá sa postavila za obnovu Československa.   

    Nálady sa zmenili aj v armáde, pýche ľudáckeho režimu, kde sa opozícia rozčlenila na 

dva smery. Prvý z nich predstavoval minister národnej obrany generál Čatloš, druhý Vojenské 

ústredie na čele s podplukovníkom Golianom. Ich plány na ozbrojené vystúpenie boli viac-

menej identické: dve slovenské divízie mali v príhodnej chvíli otvoriť karpatské priesmyky 

Červenej armáde, ktorá by s podporou zvyšku slovenskej armády ľahko postúpila do strednej 

Európy.  Oba smery však sledovali odlišné ciele. Čatloš veril, že Slovensko ostane naďalej sa-

mostatné, Golian rátal s obnovou Československa. Odboj sa z pochopiteľných dôvodov pri-

klonil ku Golianovmu Vojenskému ústrediu (VÚ), než k zdiskreditovanému Čatlošovi. Plán 

bol pripravený, ale všetko záviselo na postojoch ZSSR. 

ZSSR nepokladal plán povstania za reálny, nezapadal do strategickej koncepcie, ktorá 

predpokladala, že ,,oslobodzovanie Slovenska sovietskymi vojskami sa malo podniknúť úto-

kom zo severovýchodu a juhovýchodu“.12 Dovtedy sa mali na Slovensku angažovať iba par-

tizánske oddiely, ktoré sa na Slovensko dostali v lete 1944, a to buď letecky, alebo po zemi 

                                                 
10 Slovenský štát, ktorý vznikol 14. marca 1939, prijal podľa ústavy z 21. júla 1939 názov Slovenská republika. 
Nech je toto pomenovanie pre tamojšie štátne zriadenie akokoľvek bizarné, išlo o oficiálny dobový názov ukot-
vený v ústave, preto ho budem používať aj ja.  
11 Kamenec, I.: Slovenská spoločnosť v rokoch 1939-1944. In: Pekník, M. (ed.): Slovenské národné povstanie 
1944, súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava 2009, s. 76. 
12 Jakuba, N. A.: Vplyv povstaní v Rumunsku, Bulharsku, Poľsku a Slovensku na vojenské operácie Červenej ar-
mády v roku 1944. In: Syrný, M. (ed.): Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie – paralely a rozdie-
ly. Banská Bystrica 2009, s. 198. 
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z Poľska. A práve činnosť týchto partizánov bola spúšťačom nemeckej okupácie, na ktorú 

SNR a VÚ reagovali ozbrojeným odporom.  

    Povstanie začalo predčasne a celý Golianov koncept sa v základoch rozpadol, výcho-

doslovenské divízie boli Nemcami odzbrojené a oddiely na západnom Slovensku sa až na vý-

nimky k odporu nepridali. Ďalší problém bol s partizánmi, ktorí nerešpektovali Golianovo ve-

lenie a jednali prakticky samostatne. Povstalecké vojsko ostalo uväznené na strednom Sloven-

sku a absencia ťažkých zbraní mu znemožňovala zastaviť postup nepriateľskej armády. Tá 

však na Slovensko neposlala žiadne elitné oddiely, ako to po vojne prezentovala komunistická 

propaganda, ale druhoradé jednotky, pričom morálka povstaleckého vojska tiež nebola na pat-

ričnej úrovni a to ,,už v čase, keď situácia Povstania ešte nebola úplne beznádejná“.13 Povstal-

ci navyše nedokázali na obranu dostatočne využiť kopcovitý terén.  

Nepomohla ani pomoc ZSSR, ktorý povstalcom dodával zbrane a na pomoc poslal 2. 

čs. paradesantnú brigádu a 1. čs. stíhací letecký pluk. Na porážke nič nezmenila ani Karpat-

sko-dukelská operácia, ktorá sa v ťažkých bojoch v kopcovitom teréne úplne vyčerpala. Do 

dvoch mesiacov bola povstalecká armáda porazená a partizáni a malá časť vojska sa po poráž-

ke stiahli do hôr. 

Po potlačení Povstania Slovenská republika naďalej fungovala, no ľudácke zriadenie 

bolo už len pohrobkom režimu pred Povstaním. Nemecká kontrola Tisovej vlády sa stala pev-

nejšou a povstaleckému územiu sa nevyhli kruté represálie. Červená armáda sa na Slovensku 

dostala do tvrdých bojov a trvalo takmer až do konca vojny, kým boli nemecké vojská z úze-

mia Slovenska vytlačené. 

 

Slovenské národné povstanie bolo udalosťou svojej doby. Bolo chaotické, komplikované, 

ovplyvňované množstvom vstupov a výstupov a určite nebolo národné14. Netreba ho legen-

dárne glorifikovať (tak, ako to robili komunisti, len v inej forme), no treba zabrániť aj jeho 

hanobeniu z radov extrémnych nacionalistov, pre ktorých sa Slovenská republika 1939-1945 

stala modlou.  

                                                 
13 Lacko, M.: Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava 2008, s. 132. 
14 Povstalecké územie zaberalo iba stred Slovenska a tento priestor sa postupne zmenšoval, už len z tohto dôvodu 
nemožno hovoriť o celonárodnom ozbrojenom vystúpení. O charaktere odporu proti okupácii a ľudáckemu reži-
mu hovorí aj fakt, že povstalecké vedenie muselo vyhlásiť všeobecnú brannú povinnosť, čo z princípu popiera 
mýtus celonárodnej živelnej podpory povstaleckej veci. Navyše časť obyvateľstva ostala verná bratislavskej vlá-
de. ,,Národný“ charakter Povstania je mýtus, ktorý vytvorila odbojová politická garnitúra v snahe zdiskreditovať 
ľudácky režim a legitimizovať vlastnú moc. V 50. rokoch, v súvislosti s bojom proti „buržoáznej úchylke“, sa 
komunisti pokúšali „národnú“ legendu Povstania prebiť „budovateľským mýtom“. Viac Michela, M. – Kšiňan, 
M.: Slovenské národné povstanie. In: Kšiňan, M. (ed.): Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si 
protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960). Krakow 2012, s. 8-35. 
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2. SNP v osídlach oficiálnej pamäti s dôrazom na 60. roky 

 
 

Všetky „veľké“ historické udalosti si žijú svojim druhým životom. Ich interpretácie sa menia 

v závislosti na rôznych vplyvoch, ktoré sa vinú od politických tribún po nedokonalosť pamäti 

jednotlivcov. Vzorovým príkladom deformovania dejín je Slovenské národné povstanie. 

Do februára 1948 existovalo v Československu niekoľko názorov na SNP, jeho hodno-

tenie sa odvíjalo od politickej, vojenskej, národnej a konfesionálnej príslušnosti. Toto širšie 

spektrum názorov bolo prekryté prvkom antifašistického boja. Od Víťazného februára sa SNP 

stalo neodmysliteľnou súčasťou veľkého oslobodzovacieho ťaženia Červenej armády. Komu-

nisti odvodzovali od domáceho ozbrojeného vystúpenia legitimitu svojej moci. Každý neko-

munistický a nacionalistický aspekt musel byť z SNP vymazaný, demokratický odboj akoby 

zanikol. V politickej rovine to boli komunisti, ktorí celé povstanie naplánovali a riadili, vo vo-

jenskej oblasti sa hlavnou ozbrojenou zložkou stali partizáni. Povstanie bolo úmyselne odná-

rodňované15, čo súviselo s bojom proti „buržoáznym nacionalistom“, a finálnym momentom 

budovateľského mýtu SNP bolo jeho 15. výročie, kedy ÚV KSČ ,,nastolilo tézu, že vyvrcho-

lením SNP a celého národnooslobodzovacieho boja bolo víťazstvo Sovietskeho zväzu nad ne-

meckým fašizmom a oslobodenie Československa Sovietskou armádou. Oslavy povstania sa 

stali neoddeliteľnou súčasťou osláv pätnásteho výročia novej, ľudovodemokratickej ČSR“.16 

Dogmatický stranícky výklad dejín SNP bol čiastočne narušený v 60. rokoch, kedy do-

šlo k politicko-spoločenskému uvoľneniu pomerov. Výklad SNP sa vtedy prelínal s ,,vývojom 

česko-slovenských vzťahov, pod čo sa podpísali napríklad i dobové diskusie o federalizácii 

štátu“.17 Veľkou mierou sa o nové interpretácie zaslúžili rehabilitácie politických väzňov 

a práca skupiny historikov, ktorí boli súčasťou tzv. barnabitskej komisie. Títo historici sa do-

stali k dovtedy neprístupným dokumentom a využili ich pri razení obmeneného výkladu SNP, 

plodom tejto činnosti bola kniha Dejinná križovatka18. Touto publikáciou ,,nastúpila nová ge-

nerácia historikov, ktorá kliesnila cestu novému pohľadu na SNP“.19 Za všetkých spomeniem 

Slovákov Jozefa Jablonického a Ľubomíra Liptáka a českého historika Viléma Prečana. 

                                                 
15 Pozri poznámku č. 13. 
16 Mannová, E.: Slovenské národné povstanie a politická pamäť. In: Ivaničková, E. (ed.): Z dejín demokratic-
kých a totalitných režimov na Slovensku a Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. 
Bratislava 2008, s. 219. 
17 Michela, M. – Kšiňan, M.: Slovenské národné povstanie. In: Kšiňan, M. (ed.): Komunisti a povstania. Rituali-
zácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960). Krakow 2012, s. 12. 
18 Beer, F. a kol.: Dejinná križovatka: Slovenské národné povstanie – predpoklady a výsledky. Bratislava 1964. 
19 Jablonický, J.: Slovenské národné povstanie v historiografii v rokoch totality. In: Lipták, J. (ed.): SNP v pamä-
ti národa. Bratislava 1994, s. 87. 
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Vrcholným popretím komunistického povstaleckého mýtu bola Jablonického monografia 

Z ilegality do povstania.20 A nemožno nespomenúť Svedectvo o Slovenskom národnom po-

vstaní 21 Gustáva Husáka, ktoré v dobe svojho vzniku zožalo veľký úspech. V atmosfére reha-

bilitácií sa autor Svedectva pre ,,časť slovenskej inteligencie stal symbolom obrodného hnu-

tia“.22 Svedectvo bolo Husákovov subjektívnou srdcovou záležitosťou, plné nepravdivých in-

formácií23, a počas normalizácie sa stalo oficiálnou „Bibliou“ dejín SNP. 

Nemajme však predstavu, že by 60. roky znamenali totálnu premenu oficiálneho vý-

kladu Povstania. Hlavnou postavou pomníkov SNP a jeho symbolom bol stále partizán.24 Vý-

znamnou zložkou upevňovania deformovaného výkladu SNP v spoločnosti boli aj rôzne osla-

vy. Povstanie sa stávalo súčasťou rituálov, akými boli napríklad vojenské prísahy alebo pio-

nierske sľuby na pamätných  miestach bojov.25 V 60. rokoch došlo aj k výstavbe múzea SNP 

v Banskej Bystrici, pričom samotná budova múzea mala predstavovať jeden monumentálny 

pamätník Povstania. Múzeum sa stalo prístupné verejnosti v roku 1969.26 Slovenské národné 

povstanie sa taktiež stalo integrálnou súčasťou kultúry. V súvislosti s filmom Petra Hanáková 

poznamenala, že sa ,,z dejín slovenskej kinematografie prakticky vytratil Slovenský štát 

a hlavnou udalosťou so zakladateľským významom pre slovenskú kinematografiu sa stalo 

oslobodzujúce gesto slovenského národného povstania“.27  

Obdobie normalizácie zastavilo kurz, ktorý bol v zobrazovaní Povstania nasadený 

v 60. rokoch. Jedinou zmenou bolo v roku 1969 uznanie 29. augusta štátnym sviatkom Slo-

venskej socialistickej republiky, ale už v roku 1975 bol degradovaný na významný deň Čes-

koslovenskej socialistickej republiky (ktorým bol aj medzi rokmi 1951 až 1969).28  

Po novembri 1989 sa ideologické prezentácie Povstania neskončili. Nová politická 

garnitúra prezentovala a prezentuje povstanie ako demokratický čin a odvodzuje od neho legi-

                                                 
20 Jablonický, J.: Z ilegality do Povstania. Bratislava 1969. 
21 Husák, G.: Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Bratislava 1964. 
22 Jablonický, J.: Glosy o historiografii SNP. Bratislava 1994, s. 54. 
23 Mnoho Husákových nepresností vyvracal jeden z najväčších znalcov na slovenský domáci odboj Jozef Jablo-
nický, a to v knihe Povstanie bez legiend (Bratislava 1990). 
24 Lipták, Ľ.: Pamätníky a pamäť povstania roku 1944 na Slovensku.  Historický časopis XXXXIII, 1995, č. 2, s. 
363-369.  
25 Mannová, E.: Slovenské národné povstanie a politická pamäť. In: Ivaničková, E. (ed.): Z dejín demokratic-
kých a totalitných režimov na Slovensku a Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. Bra-
tislava  2008, s. 228. 
26 O peripetiách vzniku múzea SNP viac v článku Jána Stanislava: Päťdesiat rokov Múzea Slovenského národné-
ho povstania. Dostupné na http://old.snm.sk/muzeum/?clanok=50 (Sťahované: február 2012). 
27 Hanáková, P.: Slovenské mamičky, pekných synov máte... alebo o materskej obraznosti v slovenskej kinemato-
grafii. In: Hanáková, P. – Heczková, L. – Kalivodová, E. (eds.): V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství 
jako paradoxy modernity. Praha 2006, s. 297.  
28 Zmeny v postavení 29. augusta v systéme štátnych osláv som prevzal zo štúdie sociologičky Silvii Miháliko-
vej: Sviatky na Slovensku ako súčasť politických rituálov. Historický časopis LIII, 2005, č. 2, s. 364. 
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timitu vstupu Slovenska do Európskej únie29. Na druhej strane sa vynorili nacionalisti, ktorí 

zas Povstanie znevažujú ako krok namierený proti národnej samostatnosti, ktorý navyše pri-

pravil komunistom cestu k moci. Ako vidíme Povstaní je veľa a tento kolotoč deformácií 

pravdepodobne nikdy neskončí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 O obraze SNP v povedomí slovenskej ponovembrovej politiky a spoločnosti viac v štúdii Miroslava Pekníka: 
Slovenské národné povstanie a verejnosť po roku 1989. In: Pekník, M. (ed.): Slovenské národné povstanie 1944, 
súčasť antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava 2009, s. 425-453. 
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3. Obraz nepriateľa  
 
 
Primárne by som sa mal sústrediť na partizána, ako ho predstavovala československá kinema-

tografia medzi rokmi 1959 a 1965, ale nemožno ho definovať bez toho, aby sme nepoukázali 

na to, proti komu bojuje. Táto kapitola sa pokúsi predstaviť najmä nemeckých dôstojníkov, 

ktorí patria medzi popredné postavy analyzovaných filmov. Na množstve ich výstupov sa dajú 

prezentované charakteristiky protivníka definovať najschodnejšou cestou. 

 

Napriek tomu, že sa z československého filmu 60. rokov tendenčnosť do značnej miery vytra-

tila, tak skarikovaný obraz nemeckého nepriateľa pretrvával naďalej. V zobrazovaní Nemcov 

prevládali dva hlavné typy, buď boli zosmiešňovaní v podobe nahlúplosti a zbabelosti, alebo 

išlo o ,,diabolské povahy, čo sa s chladným nadhľadom usilujú prejsť vojnovým ťažením, 

zdvôvodniť si nadradenosť vlastnej rasy opovrhujúcim vzťahom k životu porobených náro-

dov“.30  

    Klasickým príkladom zbabelého nemeckého dôstojníka je major SS z filmu Kapitán 

Dabač. Je to bonviván, pôžitkár s malou inteligenciou a dávkou chlípnosti, kancelárska krysa. 

V záverečnej scéne smrteľne zraní kapitána Dabača strelou od chrbta. Nemec je teda nepria-

teľ podlý, zákerný. Naproti tomu vystupujú hrdinské postavy z druhého tábora. Komisár Ga-

raj (partizán), statočne znášajúci mučenie, a kapitán Dabač (bojujúci ako partizán), neohroze-

ný pomstiteľ, odvážne sa vrhajúci do každej akcie. Partizán je morálne silnejší a odvážnejší, 

je to pravý bojovník.  

Na druhý typ nemeckého vojaka najlepšie sedí major Brecker z Polnočnej omše. Brec-

ker je švihák vystupujúci so značnou noblesou, človek s umeleckými vlohami, ktorý dokáže 

pri spomienkach na svojho malého syna prejaviť pozitívne emócie. Na druhej strane je diab-

lom, pánom v meste, rozhoduje o živote a smrti, mesto sa ho bojí, on to vie a patrične si to 

užíva. Perzekúcie obyvateľov skrývajúcich partizánov nariaďuje ako automat, bez emócií. 

V Zbabelcovi vystupuje trochu iný typ nemeckého dôstojníka. Nie je ani hlúpy, ani sa 

nevyznačuje neemočnou krutosťou. Nadporučík Albert Schmolka je muž v stredných rokoch,  

bývalý učiteľ, inteligent. Má obrovský vnútorný problém poslať na smrť učiteľa Ondreja Bod-

nára. Schmolka si Bodnára obľúbil, no ten prechovával partizána. Nakonice sa však ukáže,, že 

vernosť povinnosti je u Schmolku, podobne ako u Breckera, postavená nadovšetko a Bodnár 

končí na popravisku.  

                                                 
30 Mistrík, M.: Analýzy hereckej syntézy. Bratislava 1995, s. 18.  
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Príklad Polnočnej omše a Zbabelca len dokazuje, že schematizmus sa z českosloven-

skej filmovej tvorby v 60. rokoch úplne nestratil, no táto opisno-symbolická štylizácia ,,už nie 

je jedinou, ba ani nie dominantnou tendenciou v kinematografii“.31 Celý tento posun súvisí 

s postupným politicko-spoločenským procesom 60. rokov, ktorý dodáva väčšiu mieru samos-

tatnosti aj kultúre. Pre československú filmovú tvorbu bolo v tomto období dôležité, že na 

FAMU dochádzalo k besedám so zahraničnými filmovými tvorcami, vďaka čomu študenti 

,,spoznávali aktuálne vývinové tendencie európskej kinematografie“.32 

Film sa od socialistického realizmu posúval k náročnejším formám umeleckého zobra-

zovania a začínal využívať nové štylistické prostriedky, ako sú metonýmia a metafora. Dôraz 

sa začal klásť na zachytávanie každodenného života, na bežné radosti a starosti ľudí, a do fil-

mu sa dostalo viac humánnejších motívov.33 V oblasti filmov s tematikou SNP boli naplnením 

týchto ideálov Barabášove Zvony pre bosých, z ktorých sa karikovanie Nemcov a glorifikácia 

partizánov prakticky vytratili. Tendenčnosť ustupuje snahe o pokus zachytiť konanie človeka 

v konkrétnej hraničnej situácii, pričom je jedno, či ide o partizána alebo Nemca. Hranica me-

dzi ,,dobrým“ partizánom a ,,zlým“ Nemcom sa maže. Všetky postavy zdieľajú spoločný osud 

ľudí odrezaných od sveta, od civilizácie, chcú sa len živí dočkať konca vojny. Tento spoločný 

osud upevňuje puto medzi partizánom Stašekom, povstaleckým vojakom Ondrejom a zajatým 

Nemcom Gruberom. Mimoriadne zaujímavú postavu v Zvonoch pre bosých predstavuje dôs-

tojník Wehrmachtu, famózne podaný Radovanom Lukavským. Je to frontový profesionál, nie 

úradník ako Brecker, Schmolka, či major z Kapitána Dabača. Ide o veterána, ktorý nie je ve-

liteľom žiadnej trestnej alebo protipartizánskej jednotky, hlavnou prioritou mu je záchrana 

svojho mužstva. Nakoniec však zastrelí za zbabelosť mladého nemeckého vojaka a partizána 

Stašeka pošle na smrť za to, že používa čižmy mŕtvych nemeckých vojakov. No tieto činy ne-

determinuje krutosť typická pre majora Breckera, ale tlaky prítomnosti a určitý vojenský kó-

dex. Zvony pre bosých sa tak omnoho viac odpútavajú od karikovania nepriateľa, než zvyšné 

použié filmy.  

 

 
 
 
 

                                                 
31 Macek, V.: Metafora v slovenskom hranom filme. In: Macek, V. (ed.): Slovenský hraný film 1946-1969. Bra-
tislava 1992, s. 70. 
32 Obuch, A.: Vývojové premeny režijných princípov slovenského filmu 1949-1969. In: Macek, V. (ed.): Sloven-
ský hraný film 1946-1969. Bratislava 1992, s. 57. 
33 O československej novej filmovej vlne napríklad Cieslar, J. – Přádná, S. – Škapová, Z.: Démanty všednosti – 
český a slovenský film 60. let. Praha 2002. 



 13 

4. Partizáni 

 

 

Medzi rokmi 1948-1989 zohrával popredné miesto v symbolike SNP partizán. Bola to ikona 

Povstania, ktorá sa mala najviac zaslúžiť za ozbrojený boj, pre „buržoáznu“ armádu ostávalo 

iba málo miesta. Partizán sa pochopiteľne stal aj významnou postavou povojnového umenia 

a práve nasledujúci rozbor sa pokúsi postihnúť obraz partizána SNP vo filme 60. rokov.   

 

 

4.1. Partizán  revolucionárom ? 

 

V Kapitánovi Dabačovi nám partizána zosobňujú komisár Garaj a samotný Dabač. Obaja sú 

veľmi odlišní. Garaj predstavuje vykonštruovaný archetyp partizána-komunistu, má za sebou 

školenie v Moskve a znázorňuje atribúty ,,robotníckej triedy“, nosí čapicu a košeľu s rozop-

nutým límcom, ktoré ,,patrili k výbave ,nového človeka‘ “.34 Bojuje za ,,šťastné zajtrajšky“, 

vojna je pre neho revolúciou presne v duchu propagandy strany, ktorá druhú svetovú vojnu 

presadzovala ako ,,teologické poňatie cesty k šťastnej socialistickej budúcnosti, na ktorej za-

čiatku stálo SNP a oslobodenie Sovietskou armádou“.35 Garajova revolúcia sa nemá odohrať 

iba v úzkom regionálnom rámci Československa či budúceho východného bloku, pri jednom 

rozhovore Dabačovi rovno povie, že treba rátať ,,so všetkými robotníkmi na svete“. SNP sa 

tak stáva súčasťou celosvetového zápasu proti imperializmu a nositeľom tohto revolučného 

boja je partizán zosobnený v Garajovi.  

Dabač vedie svoju osobnú vojnu, boj proti fašizmu neberie ako revolúciu, nie je ko-

munista a hybnou silou jeho konania je pomsta. Skúsenosť z východného frontu mu vzala ide-

ály, boj proti Slovanom chápe ako zradu na svojej osobe, počas jeho účasti na ťažení proti 

ZSSR ho navyše podviedla žena, čo ho zlomilo nadobro. Najskôr sa pridá k povstaleckej ar-

máde, po zranení a potlačení povstania oblieka ,,partizánsky mundúr“. Partizánsky oddiel ho 

neprijme, ruskému veliteľovi vadí jeho vojnová minulosť a individualizmus. Dabač sa nako-

niec vydáva na samostatnú trestnú výpravu, kde akcie proti nemeckým okupantom a ľudákom 

koná na vlastnú päsť. 36 

                                                 
34 Macura, V.: Štastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha 1992, s. 167. 
35 Mannová, E.: Slovenské národné povstanie a politická pamäť. In: Ivaničková, E. (ed.): Z dejín demokratic-
kých a totalitných režimov na Slovensku a Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. Bra-
tislava 2008, s. 218.  
36 Nie nadarmo sa v slangovej reči viaže k postave kapitána Dabača aj prívlastok ,,slovenský Rambo“. 
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Kapitán Dabač išiel do kín k 15. výročiu SNP a napočudovanie nevyznieva čisto pro-

pagandisticky. Dopomohli k tomu dve veci. Prvou bolo herecké obsadenie, keď si úlohu Da-

bača strihol Ladislav Chudík. Ten dodal hlavnej postave noblesu, ktorá sa vymykala stroje-

nosti väčšiny postáv. Druhou bola snaha režiséra Paľa Bielika poňať film ako hollywoodsky 

western, inšpiráciu pravdepodobne načerpal ,,v predvojnovom americkom filme dobrodružné-

ho žánru a usiloval sa vytvoriť mu [filmu Kapitán Dabač, pozn. autora] svojrázny národný 

pendant“.37 Bielik pojal Dabača ako novodobého Jánošíka, ale o tom neskôr. 

V agitačnej Prerušenej piesni, v tejto ,,družbe česko-slovenského a sovietskeho voj-

ska“,38 je predstaviteľom partizánskeho hnutia gruzínsky vojak Guram. Jeho vzťah so sloven-

ským vojakom Mišom Zvarom je symbolom československo-sovietskeho priateľstva. Obaja 

sa spriatelia už v ZSSR a na Slovensku bojujú bok po boku za nový svet. Guram je revolucio-

nár, ktorý v Povstaní skoná, padne za „šťastnú budúcnosť“ inej krajiny. A svoj život skutočne 

obetoval za správnu vec. Guram ale umiera iba fyzicky, jeho odkaz žije ďalej v synovi Miša 

Zvaru a Guramovej sestry Eliko. Guram žije večne, veď v ideológii socializmu ,,aj smrť hero-

ická – akokoľvek vykupovaná nadosobným poslaním, a teda vkladom do optimisticky grado-

vaného vývoja ľudstva – tiahla k tomu byť oslabovaná“.39 K Prerušenej piesni dodám, že šlo 

o skutočný veľkofilm natočený v československo-sovietskej koprodukcii, vytvorený k 15. vý-

ročiu oslobodenia. V ankete časopisu Ekran bol uvedený medzi najlepšími sovietskymi filma-

mi roku 1960.40   

Dva vyššie spomenuté filmy boli akýmisi kronikami deformovaného obrazu povsta-

leckých udalostí a vyžívali sa vo veľkých bojových scénach a klišéovitých gestách, ale Pies-

ňou o sivom holubovi sa pojatie obrazu Povstania začína meniť. Pieseň o sivom holubovi zna-

menala ,,nóvum“ z ,,hľadiska subjektivizácie vojnových udalostí videných detskými očami“,41 

ale rozsiahlejší „historický“ aspekt v nej ostal. No ostatné filmy už strácajú rozsiahlu epickú 

šírku, ich časovo-geografický rozmer sa zužuje, od výpravnosti sa posúvajú ku komornejšej 

atmosfére.    

Pieseň o sivom holubovi síce v zobrazovaní Povstania mení smer, ale propagandy sa 

nezbavila. Partizán Štefan sa tu opäť vyznačuje atribútmi ,,robotníckej triedy“, je oblečený 

podobne ako Garaj. Štefan je otec a manžel, ktorý sa porážkou fašizmu snaží pre rodinu vy-

                                                 
37   Obuch, A.: Vývojové premeny režijných princípov slovenského hraného filmu. In: Macek, V. (ed.):  Sloven-
ský hraný film 1949-1969. Bratislava 1992, s. 59. 
38 Macek, V.: Metafora v slovenskom hranom filme. In: Macek, V. (ed.): Slovenský hraný film 1946-1969. Bra-
tislava 1992, s. 71. 
39 Macura, V.: Štastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha 1992, s. 122.  
40 Zemánik, M.: Slovenské národné povstanie vo filme. Bratislava 1965, s. 90. 
41 Macek, V. – Paštéková, J.: Dejiny slovenskej kinematografie. Bratislava 1997, s. 185. 
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tvoriť krajšiu budúcnosť. Revolučný motív nevymizol a okrem Štefana je prítomný aj v osobe 

ruskej partizánky Nataši, ktorá rozpráva o Gorkom a Garibaldim, a podobne ako Guram um-

rela za zrodenie nového života. Nataša odrodí slovenskú ženu Veronu, no hneď na to ju odve-

dú esesáci a popravia. Nataša však žije ďalej v podobe novonarodeného dieťaťa, smrť sa zne-

govala podobne, ako v prípade Gurama z Prerušenej piesne. 

V Bílých oblacích už dochádza k určitej demýtizácii partizánskeho hnutia. Prakticky 

celý príbeh sa odohráva v období po potlačení Povstania. Hneď úvodná scéna, kedy partizáni 

ustupujú s defetistickými pohľadmi, je silno porazenecká. Revolučný pátos sa z Bílých obla-

ků vytratil, konanie partizánov je bližšie realite. Útok na nemeckú automobilovú kolónu na 

konci filmu je u partizánskeho veliteľa Reptu motivovaný viac pomstou za smrť spolubojov-

níkov, než bojom za porážku fašizmu. Za lepší svet nebojuje ani hlavný hrdina Peter. Petrovi 

sa jeho oddiel stratí v ústupových bojoch a on sa rozhodne ho za každú cenu nájsť, nie preto, 

aby silou mocou bojoval proti fašizmu, ale aby pred sebou a kamarátmi nevyzeral ako zbabe-

lec. Dokazuje to pri rozhovore s jednou ženou na samote, na ktorej istý čas pobudol. Peter že-

ne povie: ,,Pred ľuďmi sa človek ľahko vyhovorí, ale pred vlastným svedomím nie! Čo by si 

o mne pomysleli Repta, Javorek a ostatní? Šiel som s nimi od samého začiatku. Veria mi! 

A keď človeku veria, nesmie sklamať, nech mu je akokoľvek ťažko.“ 

Nakoniec sa dostávam k vynikajúcim Zvonom pre Bosých. V tomto filme som nepos-

trehol takmer žiaden propagandistický vplyv.  Dej filmu zobrazuje čisto boj o prežitie, každo-

denný ,,všedný život jeho hrdinov, ktorí osvedčujú svoju ľudskosť akoby proti svojej vôli, 

často popri sledovaní zištných cieľov, no o to prirodzenejšie“.42  Partizán Stašek má vojny pl-

né zuby, na Ondrejov nárek, že na vojne sú najhoršie noci, kedy musí spávať chlap s chlapom, 

Stašek odovie: ,,Ten, kto vymyslel vojnu, to musel byť určite buzerant.“ Toto zosmiešnenie 

vojny znamená aj zosmiešnenie revolúcie. Stašek však verí v krajšiu povojnovú budúcnosť. 

V civile bol obyčajným šoférom a dúfa, že po vojne bude garážmajstrom, na čo bojovne vy-

hlási: ,,Veď za to sme bojovali!“ Jeho vízia budúcnosti nie je konštruovaná ideologicky, Zvo-

ny pre bosých sú z pomedzi analyzovaných filmov najviac zbavené propagandy. Stašek nie je 

revolucionár, zavedenie nového poriadku nechápe v intenciách „diktatúry proletariátu“, poprí-

pade v štýle hesla „So sovietskym zväzom na večné časy“, ,,šťastnejší svet“ má byť  iba opo-

zitom voči vojnovému šialenstvu.  

 

 

                                                 
42 Hrabušický, A.: Obrazová skladba slovenského filmu 1945-1970. In: Klimeš, I. – Rak, J. (eds.): Filmový sbor-
ník historický. [Sv.] 2. 90 let vývoje čs. kinematografie – příspěvky z konference. Praha 1991, s. 159. 
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4.2. Partizáni a povstalecká armáda 

 
O partizánskom hnutí na Slovensku nemožno hovoriť do polovice roku 1944. Pár skupín, kto-

ré by sme mohli s veľkou dávkou nadsadenia označiť za partizánske, sa síce sformovalo už 

predtým, no nemali výzbroj ani ďalší materiál a držali sa ,,stranou od obyvateľstva a úzkost-

livo sa vyhýbali odhaleniu zo strany bezpečnostných orgánov“.43 Skutočná diverzná činnosť 

začala v lete 1944, kedy ju rozdúchali sovietske výsadky. Tie mali náborom miestneho obyva-

teľstva vytvárať väčšie partizánske oddiely.  

V Povstaní tvorili partizáni akýsi doplnok konvenčnej armáde, k ich skutočnej spolu-

práci však dochádzalo málokedy. Spôsoboval to odlišný charakter ich bojovej činnosti a ne-

schopnosť kompetentných dostať obe bojujúce zložky pod jedno velenie. Sám náčelník štábu 

veliteľstva 1. československej armády na Slovensku, major Július Nosko, napísal, že ,,koordi-

novať a zlaďovať súčinnosť takých rozdielnych  bojových elementov bolo ťažké a v podstate 

nemožné“.44 Armáda sa nakoniec úplne rozložila a po porážke Povstania sa hlavnou ozbroje-

nou odbojovou silou stali partizáni. Stiahnutí v horách však museli riešiť hlavne existenčné 

problémy, než boj proti Nemcom. 

 

V Kapitánovi Dabačovi  je armáda zobrazovaná ako hlavný nositeľ boja. Partizáni akoby však 

v boji zohrávali kľúčové miesto a zachraňovali armáde česť, akoby to boli partizáni, vďaka 

ktorým armáda vybojuje buď úspešný boj, alebo ju v prípade porážky zachránia pred katas-

trofou. Dosvedčovať by to mohol jeden rozhovor medzi Dabačom a Garajom. Dabačovi sa 

podaril výborný, ale riskantný útok, ktorý skončil ťažkými stratami. Dabač, povzbudený ús-

pechom, sa s povzneseným hlasom opýta Garaja: ,,Tak čo, Geroj,45 aká bola špacírka?“  Ga-

raj najskôr odpovie s úsmevom: ,,Ďakujeme, dobrá.“ Potom však zvážnie a dôraznejším hla-

som dodá: ,,Až na to, že sme vám pri vašom bezhlavom útoku držali ľavý bok!“ Takže v Ka-

pitánovi Dabačovi úspech povstaleckej armády skutočne závisí od toho, či partizáni vydržia. 

Partizán je ten, čo stojí po boku povstaleckej armády, čo z boja neutečie, ten, čo bude pevne 

držať pozície. Garaj dokonca pred nemeckým útokom  Dabačovi oznámi: ,,Stojíme na svojich 

miestach, ako vždy!“   

Samotný Dabač partizánov uznáva, váži si ich bojovú morálku a kritizuje velenie pov-

staleckej armády, ktoré sa snaží udržať front bez protiútokov. Dabač svoj postoj prezentuje 

                                                 
43 Lacko, M.: Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava 2008, s. 61.  
44 Nosko, J.: Takto bojovala povstalecká armáda. Bratislava 1994, s. 95. 
45 Kapitán Dabač tu nazve Garaja hrdinom v ruštine (герой), čo by tiež mohlo poukázať na Garajovu spojitosť so  
ZSSR. 
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odpoveďou štábnemu dôstojníkovi, ktorý sa ho káravým hlasom táže prečo útočil, na čo kapi-

tán prehlási: ,,Pretože najlepšia obrana je útok, a pretože sa už hanbím pred partizánmi!“  

Kapitán Dabač ponúka aj obraz jednoty medzi obyčajným mužstvom z radov partizá-

nov a vojakov. Pri pochode z frontu (alebo na front, nedá sa posúdiť) idú partizáni bok po bo-

ku s povstaleckými vojakmi, všetci sú v družnom rozhovore, sú spolubojovníkmi a kamarát-

mi. Proti spoločnému nepriateľovi bojujú pospolu. 

Podobne  aj  Prerušená  pieseň  zobrazuje boj partizánov po boku regulárnej vojenskej 

jednotky, ale jednotky, ktorá nevznikla na Slovensku, jedná sa o 2. čs. paradesantnú brigádu. 

V bojovej scéne vidieť podobné výjavy ako v Kapitánovi Dabačovi, partizáni bojujú spoločne 

s výsadkármi a výdatne spolupracujú. Vo filme nevidieť žiaden ústup, ani náznak porážky, 

naopak, sú to Nemci, kto ustupuje, a partizáni, ako hrdinovia par exellence, sa s hlasitým 

„urááá“ púšťajú za utekajúcim nepriateľom. V tak mimoriadne propagandistickom filme ani 

iný obraz nemožno čakať.  

Prerušená pieseň ponúka ešte jednu zaujímavú scénu, ktorá má glorifikovať partizán-

sky boj. Na nemeckom štábe rozoberajú ofenzívne akcie a jeden nemecký dôstojník sa vyjad-

ruje, že to bude ťažké, lebo bojujú s partizánmi, na čo mu jeho nadriadený (bravúrne zahraný 

Vladom Müllerom46) namosúrene odpovie: ,,Partizáni, partizáni! Za týždeň sme dobyli Poľ-

sko, za dva Franciu, a tu sa už vyše mesiaca babreme s všivavými partizánmi! Osem elitných 

divízií, herrgott!“ Majú to byť teda partizáni, ktorí držia v šachu obrovskú presilu, o povsta-

leckej armáde ani zmienka. Ako z repliky vidieť, tak sami Nemci uznávajú, že si s partizánmi 

nevedia rady, dobytie malého územia stredného Slovenska je pre nich kvôli partizánom om-

noho väčší oriešok než rozsiahle ťaženia do Poľska a Francie. Partizánske oddiely SNP sú 

zobrazené ako jedny z najlepších vojenských jednotiek, ktoré vo vojne proti Wehrmachtu na-

stúpili. 

V duchu zobrazovania jednoty vo vzťahoch medzi partizánmi a povstaleckou armádou 

sa nesie aj Pieseň o sivom holubovi. V bojovej scéne bojujú partizáni s príslušníkmi armády 

v jednom zákope. A keď ich Nemci prinútia na ústup, utekajú spoločne. Vrúcny postoj armá-

dy voči partizánom sa v Piesni o sivom holubovi objaví v najmä v scéne, ktorá sa odohráva 

tesne pred samotným vypuknutím bojov. Jednotka armády Slovenskej republiky je vtedy vy-

slaná  na čistiacu akciu proti partizánom. Po ceste zoberú do nákladiaku malého Rudka, ktorý 

chce partizánov varovať pred hroziacim nebezpečenstvom. Keď narazia na partizánov, tak 

Rudko strhne veliaceho dôstojníka s výkrikom: ,,Nestrieľajte!“ Dôstojník s povzneseným hla-

                                                 
46 Otec populárneho slovenského hudobníka a speváka Richarda Müllera.  
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som povie: ,,Čo by som strieľal, veď sú to naši.“ Vojsko tak berie partizánov ako spojencov, 

čo potvrdzuje následným odovzdaním zásob munície a zbraní gerilovým bojovníkom. Akoby 

sa armáda už pred Povstaním aktívne zapájala do príprav vojenského vystúpenia a snažila sa 

s partizánmi bez akéhokoľvek pochybovania vytvoriť jedno teleso. 

Posledným filmom, na ktorý sa v tejto kapitole zameriam sú Zvony pre bosých, kto-

rých dej sa odohráva po porážke Povstania47, počas posledných týždňov vojny. Medzi hlavné 

postavy v tomto filme režiséra Stanislava Barabáša patria partizán Stašek a vojak Ondrej, sú 

to jediní predstavitelia odbojových zložiek, ktorí vo filme vystúpia. Zvony pre bosých určite 

nie sú klasickým vojnovým filmom, ale snažia sa postihnúť konanie človeka vo vyhrotených 

situáciách, ako som už viackrát spomenul. Vojna vo filme vytvára len akúsi kulisu, na pozadí 

ktorej sa odohrávajú ľudské radosti a starosti, čo však neznamená, že by sme nemali rozobrať 

vzťahy partizánov a vojakov aj v tomto diele. Práve Zvony pre bosých ponúkajú scénu, ktorá 

narúša viac menej harmonický obraz vzťahu armády a partizánov. Jedna sekvencia zachytáva 

dialóg Stašeka s Ondrejom, kedy sa dohadujú o tom, či zajatého nemeckého vojaka odstreliť. 

Ondrej sa začne zlostiť, že na to treba rozkaz (nemajú velenie, štáb ich oddielu sa stiahol a ne-

vedia kam) a opýta sa Stašeka, kto ho vydá: ,,Ty mne, alebo ja tebe?“ Ondrej potom dodá: ,,Ja 

som vojak, mne to musia rozkázať, vieš?“ Ondrej sa partizánovi nemieni podriadiť, pevne sto-

jí na armádnej subordinácii a v tomto smere nebude s partizánom diskutovať. Žiadna spolu-

práca, ale spor.  

 

 

4.3. Partizán novodobým Jánošíkom? 

 

Postava Juraja Jánošíka je na Slovensku známa prakticky každému, z hrdinu (alebo ,,hrdinu“) 

ľudovej slovesnosti sa stal v povedomí ľudí symbol boja proti nespravodlivosti a utláčaniu. 

Napriek tomu, že takýto obraz Jánošíka je značne zmýtizovaný a deformovaný, tak široká ve-

rejnosť ho stále poníma ako hrdinu, neuvedomujúc si dobové mentálne a spoločenské štruk-

túry obdobia, v ktorom Jánošík žil. V ranom novoveku bol totiž zbojník človekom na ,,okraji 

spoločnosti“ a v rámci tejto skupiny ľudí by sme ho mohli charakterizovať, ak použijeme sú-

časnú terminológiu, ako kriminálnika. V ľudovej slovesnosti sa takýto zbojník postupne stáva 

postavou priam nadprirodzenou a dostáva sa mu aj pozitívneho hodnotenia. Ľudové povesti 

                                                 
47 Otázne ostáva či obdobie po októbri roku 1944, keď bola povstalecká armáda definitívne rozbitá, možno ešte 
považovať za SNP. Tejto otázke sa venuje štúdia Františka Cséfelvaya: O takzvanom druhom  období SNP. In: 
Tóth, D. (ed.): SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. Zborník vystúpení z medzinárodnej kon-
ferencie k 55. výročiu SNP. Múzeum SNP Banská Bystrica 8.-10. júna 1999. Banská Bystrica 1999, s. 212-218. 
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majú nakoniec ,,tendenciu budiť dojem pravdivosti a zotrieť tak hranicu medzi historickou 

alebo životnou skutočnosťou a rozprávačskou fantáziou. Vďaka svojej sugestívnosti sa im na-

toľko darí, že sa v rozprávačskom prostredí pokladajú často za priamy historický prameň“.48 

Takáto ,,pravdivá“ predstava sa vytvorila aj okolo Jánošíka a nakoniec sa transformovala do 

oficiálneho výkladu dejín. Juraj Jánošík sa stal jednou z ústredných postáv konštruovania slo-

venského ,,národného príbehu“, v ktorom chýbal historicko-štátny precedens a postava silné-

ho panovníka, preto bolo potrebné hľadať hrdinu z ľudu, ktorý by zároveň stál v opozícii ,,vo-

či mýtu ,mierumilovného‘, ,holubičieho‘ slovenského národa“.49 Tak slovenskí romantici uro-

bili z Jánošíka jeden zo symbolov národno-emancipačných snáh 19. storočia, aby ho nakoniec 

komunisti interpretovali ako revolucionára bojujúceho proti ,,feudálom“, pričom sa postava 

Jánošíka zneužíva doteraz.50 Zároveň je potrebné si uvedomiť, že zbojnícka tradícia nie je 

špecifikom len slovenským, ale nadregionálnym, a jej základné motívy sa v ľudovej sloves-

nosti rôznych geografických oblastí prelínajú a preplietajú.  

Keďže sa jánošíkovská tradícia stala súčasťou slovenského ,,národného príbehu“, tak 

považujem za nutné na pár riadkoch načrtnúť zapracovanie týchto nacionálnych tendencií do 

komunistickej propagandy. 

V oficiálnej komunistickej ideológii mal byť národný (,,nacionálno-buržoázny“) as-

pekt zatlačený do úzadia v prospech univerzálne hlásaného internacionalizmu, nad čím mal 

bdieť Sovietsky zväz, ktorý ,,nebol ochotný strpieť ,národný‘ komunizmus, ktorý spochybňo-

val a ohrozoval pevnú zomknutosť spoločenstva štátov Varšavskej zmluvy i neobmedzenú ve-

dúcu úlohu Sovietskeho zväzu“.51 To však neznamená, že by sa jednotlivé režimy krajín vý-

chodného bloku neodlišovali navzájom a zároveň voči Sovietskemu zväzu, alebo, že by ná-

rodný aspekt v oficiálnej propagande nehral úlohu, práve naopak. Komunistické režimy vý-

chodnej a strednej Európy potrebovali nejakým spôsobom legitimovať svoje mocenské posta-

venie, čo mal odobriť práve propagandisticky podaný ,,národný príbeh“, pričom ,,hlavné kon-

túry národného príbehu netvorili historici, ale stranícky aparát na základe svojich ideologic-

kých požiadaviek“.52 S komunistickou verziou ,,národného príbehu“ boli ,,úzko späté tradície 

                                                 
48 Luntnerová, G.: Kartografické vyhodnotenie vybraných tém. 130. Povesti historické a miestne. Slovenský ná-
rodopis XXII, 1974, č. 3, s. 498-500.  
49 Krekovičová, E.: Identity a mýty novej štátnosti na Slovensku po roku 1993. Slovenský národopis L, 2002, č. 
2, s. 158.  
50 V rámci populistických vyjadrení bol nemenovaný slovenský politik len pár rokov dozadu schopný označiť 
Jánošíka za ,,prvého slovenského socialistu“. 
51 Schulze, H.: Stát a národ v evropských dějinách. Praha 2003, s. 309. 
52 Hudek, A.: Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948-1968. Bratislava 2010, s. 10. 
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revolučné. Vždy boli chápané pozitívne, lebo údajne naplňovali ,historické zákonitosti‘, rušili 

starý poriadok v mene nového, starú ,spoločenskú formáciu‘ nahrádzali novou“.53  

V oficiálnom československom marxistickom výklade dejín preto okrem husitov na-

chádzali svoje pozitívne miesto aj ,,účastníci sedliackych rebélií 1571, dvadsiatych rokov 17. 

storočia a z rokov 1775 a 1780 a taktiež Jan Sladký Kozina a Juraj Jánošík“.54 A práve zboj-

nícka tradícia bola transformovaná do ,,prúdu ľudových vystúpení proti sociálnym a národ-

ným utláčateľom ako sú roľnícke vzbury, antifeudálne povstania, robotnícke štrajky, partizán-

sky boj proti fašizmu“.55 Už za druhej svetovej vojny, keď ilegálna KSS od februára 1942 vy-

zývala na formovanie ozbrojených skupín, tak narábala s ,,mýtickou jánošíkovskou tradíciou 

– aj tieto ozbrojené skupiny sa nazývali ,bojové jánošíkovské družiny‘ “56 ( v Povstaní bojo-

vala aj partizánska brigáda pomenovaná po Jánošíkovi). A nie náhodou sa Jánošík dostal aj 

,,na pamätný odznak pre protifašistických bojovníkov“.57  

Jánošíkovský motív zaujal svoje významné miesto aj v umení, v neposlednom rade vo 

filme. Filmy o Jánošíkovi vznikali už za Prvej republiky. Z roku 1921 je známy film Jánošík 

bratov Siakeľovcov, považovaný za vôbec prvý slovenský hraný film, ktorý sa však masovo 

nepremietal. Oveľa úspešnejší bol Jánošík režiséra Martina Friča z roku 1935, kde si ústrednú 

postavu zahral Paľo Bielik. A práve ,,posilňovanie odbojnej zložky jánošíkovského mýtu sa 

uplatnilo i v režisérskej tvorbe Paľa Bielika“.58 Spomenutú odbojnú zložku jánošíkovskej tra-

dície uplatnil Bielik už v dokumentárnom filme Za slobodu (1945), ale oveľa viac v hraných 

filmoch Vlčie diery (1948), Štyridsaťštyri (1957) a Kapitán Dabač (1959), aby svoju snahu 

zakončil v dvojdielnom Jánošíkovi z rokov 1962-1963. Keď zohľadníme tvrdenie, že sloven-

ský film 60. rokov čerpal z domácich zdrojov, zo silnej tradície folklórnej, z hodnôt sloven-

skej lyrizovanej prózy a konečne z veľmi živej tradície slovenského nadrealizmu,59 tak sa já-

nošíkovské motívy – odboj, zrada, smrť mladého človeka za slobodu – preplietajú aj analyzo-

vanými filmami o SNP, v niektorých viac, v iných menej.  

Len samotná postava partizána, ako bojovníka proti ,,utláčateľom“, ktorý vedie ozbro-

jený boj proti neprávosti a za slobodu, nutne v mysli evokuje hrdinu podobného Jánošíkovi, 

                                                 
53 Kopeček, M.: Ve službách dějin, ve jménu národa. Historie jako součást legitimace komunistických režimu ve 
střední Evropě v letech 1948-1950. Soudobé dějiny VIII, 2001, č. 1, s. 40. 
54 Tamtiež, s. 40. 
55 Hlôšková, H.: Národný hrdina Juraj Jánošík. In: Krekovič, E. – Krekovičová, E. – Mannová, E. (eds.): Mýty 
naše slovenské. Bratislava 2005, s. 97. 
56 Lacko, M.: Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava 2008, s. 60. 
57 Hlôšková, H.: Národný hrdina Juraj Jánošík. In: Krekovič, E. – Krekovičová, E. – Mannová, E. (eds.): Mýty 
naše slovenské. Bratislava 2005, s. 101. 
58 Tamtiež, s. 101. 
59 Cieslar, J. – Přádná, S. – Škapová, Z.: Démanty všednosti – český a slovenský film 60. let. Praha 2002, s. 71. 
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čomu dopomáha geografické prostredie Povstania. Boj v horských oblastiach Karpát môže 

dávať činnosť zbojníkov do súvislosti s partizánskym bojom, čím sa môže vytvárať zdanie 

kontinuálneho obrazu. 

Motív odboja proti ,,utláčateľom“ sa najviac prejavuje v postave kapitána Dabača, kto-

rý už má celej vojny, ľudáckeho režimu a Nemcov dosť, nakoniec sa rozhoduje sám ničiť ne-

priateľa na každom kroku, a to nepriateľa, čo zatiahol slovenský ľud do nespravodlivej vojny 

po boku nacistického Nemecka. V Prerušenej piesni je hlavnou postavou z radov partizánov 

Guram, ktorý síce nie je domáci, ale v rámci oficiálneho socialistického internacionalizmu 

a filmu ladenom v duchu československo-sovietskej spolupráce, môžeme aj jeho považovať, 

s veľkou dávkou nadsadenia, za novodobého zbojníka, bojujúceho za oslobodenie Slovenska 

(Československa). Omnoho viac je však odbojový motív ukázaný na postavách vojakov slo-

venskej armády, ktorý je navyše nepriamo prepojený aj s udalosťami prvej svetovej vojny, vo 

filme je tak vzdor voči fašizmu umelo nadviazaný na odboj proti ,,utláčateľovi“ prezentova-

nému v podobe habsburskej monarchie. Keď sa slovenskí vojaci bavia v zákopoch o prechode 

na sovietsku stranu, jeden z nich riekne: ,,A čo robili naši otcovia? To isté.“   

Do určitej miery vystupuje boj proti ,,utláčateľom“ v Polnočnej omši, kde sa Ďurko 

všemožným spôsobom snaží nájsť pomoc pre ľudí, ktorí majú byť popravení krutými okupan-

tmi a ich nohsledmi. V Zbabelcovi by sme ako bojovníka proti bezpráviu mohli chápať ruské-

ho partizána Olega. Ale v tomto filme nedochádza k premene Sovieta na slovenského národ-

ného hrdinu tak, ako v schematickej Prerušenej piesni.  V Piesni o sivom holubovi by mohol 

novodobého Jánošíka stelesňovať partizán Štefan, Rudkov otec, ale len nepriamo. 

Jánošíkovský motív odboja voči ,,utláčateľom“ sa prakticky úplne vytráca z filmu Bílá 

oblaka. Petra ženie do boja hlavne snaha nebyť označený za zbabelca. Podobne hlucho v tejto 

otázke vyznievajú aj Zvony pre bosých. Stašeka ani Ondreja už boj voči nepriateľovi nezaují-

ma, k vojnovým činom ich pobáda len úsilie zachrániť si vlastné životy. 

Ďalším jánošíkovským motívom môže byť zrada, ktorá Jánošíka/partizána privedie na 

popravisko. Takáto zrada sa objavuje vo filme Poľnočná omša, kde Ďurka zradí kňaz, ktoré-

mu Ďurkova matka vyzradila, že ukrýva syna partizána. Ďurka zároveň zradí celá rodina, kto-

rá sa v kľúčovom okamihu za neho nepostaví. Zradu možno vidieť aj v Zvonoch pre bosých. 

Tam zrádza partizánsky štáb, ktorý opustí pozície bez Stašeka a Ondreja. Štáb nechal oboch 

napospas okolnostiam, ktoré vedú k ich poprave. V iných analyzovaných filmoch sa podobný 

motív zrady neobjavuje.  

Z jánošíkovských motívov sa nedá vydeľovať ani motív smrti. Hana Hlôšková  pouká-

zala, že jedným z aspektov, ktorý dopomohol k mýtizácii Jánošíka do podoby kultúrneho hr-
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dinu, bola tá časť ,,jeho života, ktorá súvisí s jeho ,tragickou‘ smrťou (na šibenici), mýtizujúca 

sa do podoby hrdinskej smrti človeka. Podčiarkuje ju aj – v procese mýtizácie hrdinu všeobec-

ne dôležitá – okolnosť, že išlo o smrť človeka v mladom veku, ktorú ľudia vždy vnímajú ako 

výnimočnú“.60 Ako mladík umiera z partizánov len Ďurko a Guram, kapitán Dabač, Stašek 

a Ondrej sú predsa chlapi, ktorí sa dostávajú do veku ,,pánov v najlepších rokoch“. No vek 

nezohráva úlohu v prípade hrdinskej smrti, všetci spomenutí predsa bojovali, položili svoje ži-

voty za vidinu lepšieho sveta, ktorého sa nedožili, čo len podtrhuje tragiku ich smrti, na dru-

hej strane ich robí určitým spôsobom nesmrteľnými.  

Za významný aspekt spájaný so zbojníckou tradíciou možno považovať aj aspekt geo-

grafický, konkrétne hory, v ktorých sa mali zbojníci ukrývať. Geografická podoba územia je 

tiež jedným zo znakov, okolo ktorých spoločenstvo obývajúce daný priestor vytvára časť svo-

jej kolektívnej identity a Slovensko je krajinou prevažne kopcovitou a hornatou. Partizáni sa 

tak prirodzene museli pohybovať hlavne v kopcovitom teréne, platí to najmä pre obdobie po 

porážke Povstania.61 Hory tak vo filmoch o Povstaní evokujú národný motív, ktorý sa spája 

s ľudovým Jánošíkom, ale aj s Jánošíkom moderným, s partizánom. Z podstaty veci sa tak 

všetky analyzované filmy odohrávajú v priestore vyšších nadmorských výšok, ale aj v tejto 

oblasti vidieť posun. Vo ,,westernovom“ Kapitánovi Dabačovi nezohráva príroda ústredné 

miesto a v Polnočnej omši prakticky žiadne (čo je pochopiteľné, keďže sa celý dej filmu odo-

hráva v mestskom prostredí). V Prerušenej piesni už má prírodný motív určitú váhu. Ako 

všetko v tomto filme je využitý propagandisticky a opätovne má evokovať podobnosť Sloven-

ska (Československa) s Gruzínskom (Sovietskym zväzom). Značná časť filmu sa odohráva na 

Kaukaze, takže hory tu vskutku zohrávajú nemalú úlohu. Po Guramovej smrti nasleduje aj pa-

noramatický záber na kopcovitú slovenskú krajinu. Kaukaz a slovenské kopce akoby vyjadro-

vali geografickú podobnosť Slovenska (Československa) a Gruzínska (Sovietskeho zväzu). 

Keď k tomuto obrazu prírody prirátame partizána Gurama, tak môžeme zas hovoriť o nepria-

mom vplyve jánošíkovského motívu, ale treba ho vyloviť spod propagandistického nánosu.  

V Zbabelcovi ani v Piesni o sivom holubovi zobrazovanie prírody nezohráva propa-

gandistickú úlohu v štýle Prerušenej piesne. V Zbabelcovi som ani nebadal, že by sa príroda 

stávala jednou z hlavných postáv filmu. Inak je tomu v Piesni o sivom holubovi, kde hory tvo-

ria kulisu hlavne pre scénu pôrodu, pri ktorom ruská partizánka Nataša odrodí slovenskú ženu 

                                                 
60 Hlôšková, H.: Národný hrdina Juraj Jánošík. In: Krekovič, E. – Krekovičová, E. – Mannová, E. (eds.): Mýty 
naše slovenské. Bratislava 2005, s. 103. 
61 Na geografický faktor vytvárania národnej identity na Slovensku, s dôrazom na symbol Vysokých Tatier, 
poukazuje  napríklad štúdia Ľubomíra Liptáka: Symboly národa a symboly štátu. In: Krekovič, E. – Krekovičo-
vá, E. – Mannová, E. (eds.): Mýty naše slovenské. Bratislava 2005, s. 51-57. 
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Veronu. Scéna sa odohráva v Tatrách a dôkazom spojitosti partizánskej činnosti s horami mô-

že byť aj tabuľa s nemeckým nápisom ACHTUNG PARTISANEN!, ktorá náhle preruší záber 

na zasneženú krajinu. V poslednom zábere ,,rodiacej epizódy“ nám kameraman ponúkol po-

hľad na odvádzanie Nataši na popravu, odohrávajúci sa na pozadí monumentálne stojacich za-

snežených hôr. Podobné široké zábery sa objavujú aj vo filme Bílá oblaka, v nich je príroda 

neoddeliteľnou súčasťou ,,partizánskeho chlebíčka“. Skutočne dominantnou sa v živote parti-

zána stáva príroda až v Zvonoch pre bosých, kde sú Tatry jednou z ústredných postáv, ktorá 

nemalou mierou determinuje chovanie ľudí pohybujúcich sa po jej ,,chodníčkoch“. 

Jánošíkovská tradícia bola do filmov o Povstaní nepochybne zapracovaná, ale ako je 

z vyššie napísaného vidieť, tak každý film ju poníma z odlišnej stránky a v rozličnej intenzite. 

Z partizána sa však skutočne stáva akýsi zbojník 20. storočia. Boj proti nemeckým a ľudác-

kym ,,utláčateľom“, zrada, hrdinská smrť a prepojenie so slovenskými horami robí z partizána 

SNP Jánošíka druhej svetovej vojny.  
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Záver 

 

 

Slovenské národné povstanie bolo v Československu počas štyridsaťročného obdobia vlády 

jednej strany prezentované ako revolúcia, zakladateľská udalosť, počiatok novej doby, ktorú 

stvorili komunisti. Výnimkou boli iba 60. roky, kedy sa v procese určitých politicko-spolo-

čenských zmien podarilo obraz Povstania čiastočne demýtizovať, čoho príkladom je aj posun 

zobrazovania partizánskeho boja v analyzovaných filmoch.   

Obraz nepriateľa sa od karikatúr z Kapitána Dabača a agitačnej Prerušenej piesne po-

stupne presúva k skutočnejšiemu pojatiu v postave nemeckého dôstojníka v Zvonov pre bo-

sých. Ale príklad majora Breckera z Polnočnej omše dokazuje, že démonický typ nemeckého 

vojaka sa ani začiatkom šesťdesiatych rokov z filmovej tvorby nevytratil. 

    Postava revolucionára je najcharakteristickejšie vtelená do postavy komisára Garaja 

z Kapitána Dabača a Gruzínca Gurama z Prerušenej piesne. Obaja bojujú za ,,šťastné zajtraj-

šky“, ktoré sa dosiahnu s pomocou Sovietskeho zväzu, prípadne budú nastolené podľa jeho 

vzoru. Revolučný charakter partizánskeho boja sa postupne vytráca vo filmoch Bílá oblaka 

a Zvony pre bosých. V prvom filme bojuje Peter najmä preto, aby nebol u spolubojovníkov 

označený za zbabelca, v druhom filme zas partizán Stašek prejavuje skepsu z vojny, haní ju 

a uráža, revolúcia sa nekoná, Stašek má partizánskeho života akurát po krk. 

Vzťah partizánov s povstaleckou armádou je vo filmoch viac-menej harmonický. 

V Kapitánovi Dabačovi ale má bojová morálka partizánov jednoznačne navrch. Prerušená 

pieseň kladie dôraz na spoluprácu medzi partizánmi a vojakmi 2. československej paradesant-

nej brigády. Ale sú to najmä partizáni, ktorí sa hrdinsky vrhajú do akcií a podľa slov nemec-

kého dôstojníka už mesiac odrážajú útoky ôsmych elitných divízií. Podobne aj v Piesni o si-

vom holubovi sa objavuje scéna, v ktorej partizáni bojujú po boku armádnych vojakov, ale pri 

ústupe utekajú rovnako ako vojaci. Zvony pre bosých sú komornejším filmom zameraným na 

psychologický aspekt existenčnej situácie, postihujú obdobie po porážke Povstania a hlavní 

hrdinovia, partizán Stašek a vojak Ondrej, v krutých zimných podmienkach spolupracujú. Ale 

v tomto filme sú najmarkantnejšie spomenuté kompetenčné spory ohľadom velenia nad obo-

ma rozdielnymi typmi bojových jednotiek. Prejavujú sa v hádke okolo potenciálnej popravy 

zajatého nemeckého vojaka. 

Jánošíkovská tematika sa v podobe národného motívu objavuje v rôznej forme v kaž-

dom použitom filme. Postava neohrozeného hrdinu bojujúceho proti ,,utláčateľom“ je najviac 
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viditeľná v postave kapitána Dabača. Zrada sa objavuje v Polnočnej omši a Zvonoch pre bo-

sých, v prvom prípade zrádza rodina, v druhom štáb. Ďalším jánošíkovským motívom je tra-

gická smrť, ktorou umierajú partizáni Dabač, Guram, Ďurko a Stašek. Jánošíkovskú tradíciu 

evokuje aj horské prostredie. 

Zobrazenie partizána SNP vo filmovej tvorbe 60. rokov prechádza postupným posu-

nom, od glorifikácie heroického boja ku každodennej psychologizácii. Partizán prestáva byť 

predstaviteľom ,,robotníckej triedy“, tak ako Garaj v Kapitánovi Dabačovi, či jedným z ga-

rantov československo-sovietskeho priateľstva ako Guram v Prerušenej piesni. Ani Pieseň 

o sivom holubovi, Polnočná omša a Zbabelec sa určitej schematickosti nevyhýbajú. Najvýraz-

nejšieho popretia legendárneho partizánskeho boja sa dočkáme vo filmoch Bílá oblaka a Zvo-

ny pre bosých. Propagandistické, agitačné a kronikárske zobrazenie povstaleckých udalostí sa 

teda v 60. rokoch postupne presunulo k psychologizácii, každodennému životu a komornejším 

námetom ,,novej vlny“. Ale niet pochýb, že hlavným hrdinom filmových spracovaní SNP bol 

v 60. rokoch partizán.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Pozri s. 9. 
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