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PARTIZÁNSKA SKUPINA CAPAJEV

Koncepcia ozbrojeného národnooslobodzovacieho boja, ako ju vytýčilo 
moskovské vedenie KSČ a na Slovensku presadzoval V. Široký, začínala sa 
realizovať začiatkom roku 1942, keď komunistická strana v predchádzajú
com období pripravila svojou trpezlivou agitačnou a propagačnou prácou 
predpoklady pre široké ľudové hnutie proti fašistickým okupantom a zrad
nému domácemu režimu.

Začiatkom roku 1942 vydáva vedenie komunistickej strany pokyny pre 
organizovanie bojových jánošíkovských družín a vypracúva pre ne organi
začný štatút. V pokynoch sa hovorí: „Slovenský národ, keď chce ostať verný 
svojej tisícročnej tradícii, keď si chce uchovať svoju národnú hrdosť, musí 
sa jednotne postaviť na odpor. Organizujme partizánske oddiely! Vojaci, 
neodchádzajte na front, ale staňte sa bojovníkmi partizánskych oddielov. 
Rozhodná hodina sa blíži — dajme sa všetci na pochod. Len v boji možno 
zvíťaziť.”1

Tieto pokyny strany, rozšírené po všetkých ilegálnych bunkách v zá
vodoch, mestách a dedinách, našli ozvenu medzi aktívnymi odporcami fa
šizmu, najmä medzi príslušníkmi komunistickej strany, ktorým hrozila 
perzekúcia fašistickou mocou podľa výnosu Ústredne štátnej bezpečnosti 
zo 7. novembra 1940: „Zatknite všetkých bývalých komunistických poslan
cov a tajomníkov a odovzdajte ich hneď do koncentračného tábora v Have, 
kde nech sú umiestení v samostatných celách. Zatknite všetkých tých ko
munistických pracovníkov, o ktorých ste presvedčení, že i teraz sú aktívne 
v komunistickej myšlienke činní.”2 Postupne k nim pribúdali dezertujúci 
vojaci, ktorí odmietli bojovať proti SSSR, a utečenci zo zajateckých a kon
centračných táborov. Tak sa utvorila už roku 1942 17-členná partizánska 
skupina v Malých Karpatoch za vedenia Alexandra Markuša, toho istého

1 Archív UD KSS, č. 2727/53.
2 Archív UD KSS. č. 2551/53.
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roku Exnárova skupina pri Novej Bani a Banskej Štiavnici, Grznárova 
na Hornej Nitre. Roku 1943 sa utvára na východnom Slovensku v okolí 
Slánských hôr bojový toddíel nadporučíka Ľudovíta Kukorelliho, z ktorej 
neskoršie roku 1944 vyrastá brigáda Čapajev.

Partizánske hnutie na východnom Slovensku bolo výsledkom sústav
nej protifašistickej činnosti všetkých pokrokových síl, usmerňovaných ko
munistickou stranou. Sieť straníckych buniek v Humenskom, Vranovskom, 
Medzilaborskom, Trebišovskom, Sečovskom, Michalovskom, Giraltovskom 
okrese veľmi aktívne pracovala v ilegálnom boji. Zvlášť Giraltovský okres 
vyvíjal veľkú propagačnú činnosť, ktorú stále sledovala Ústredňa štátnej 
bezpečnosti a policajné orgány kraja. Z hlásenia policajného riaditeľa 
v Prešove o pomeroch v Giraltovskom okrese sa dozvedáme, že ilegálne 
komunistické hnutie má skoro všade svojich dôverníkov, že vydávajú le
táky, ktoré sa vzťahujú nielen na celoštátne pomery, ale najmä na udalosti 
v okrese, a tak rušia „konsolidačné snahy slovenského štátu.”3 Zvlášť aktív
ne boli obce Štefurov a Kuková, kde boli za predmníchovskej republiky naj
silnejšie komunistické organizácie v Giraltovskom okrese. Obec Soboš mala 
ešte roku 1940 starostu, ktorý bol komunistom a horlivým rozširovateľom 
komunistických letákov.

Činnosť strany na východnom Slovensku sa zintenzívnila po napadnutí 
Sovietskeho sväzu. Strana sa orientuje na systematickú prácu v armáde, 
jej cieľom je dosiahnuť, aby slovenskí vojaci nebojovali proti Sovietskemu 
sväzu, ale prešli k Sovietskej armáde. Orientuje sa na robotníkov vo fabri
kách a nabáda ich k účinnej sabotáži, obracia sa na železničiarov s výzvami, 
aby znemožňovali dopravu, ničili mosty a železnice. Nezabúda na roľníkov, 
ktorých informuje o výhodách roľníkov v Sovietskom sväze a presviedča 
ich, aby neodvádzali svoje výrobky hitlerovskej mašinérii. Rozširujú sa vo 
väčšej miere letáky a ilegálne časopisy, úspešne sa vykonávajú akcie z prí
ležitosti výročia Októbrovej revolúcie a 1. mája, rozširujú sa fakty o fašis
tických násilnostiach na sovietskom území, o utrpení susednej Ukrajiny 
a nie na poslednom mieste o drancovaní nášho národného bohatstva fašis
tickými lúpežníkmi, ako aj o falošnosti pozemkovej reformy, ktorú zvlášť 
pocítilo východné Slovensko, hladné po pôde. Pracujúci východného Sloven
ska si čím ďalej tým viac uvedomujú závislosť tzv. slovenského štátu od. 
fašistického Nemecka a zapájajú sa do boja za národnú slobodu.

Už roku 1942 bola založená jánošíkovská družina v Porubčianskych 
lesoch v Humenskom okrese,4 ktorá hneď po svojom vzniku mala bojovú 
zrážku s ozbrojenou fašistickou mocou. Toho istého roku posiela strana na 
východné Slovensko nadporučíka letectva Ľudovíta Kukorelliho, prenasledo
vaného a väzneného za ilegálnu prácu v armáde, obetavého organizátora 
ilegálneho hnutia. Vedenie strany na východnom Slovensku prijalo a ukrylo 
Ľudovíta Kukorelliho do lesov neďaleko Maťašky v Giraltovskom okrese, kde 
Kukorelli vystupuje pod menom Martin. Spolu s miestnym vedením strany 
pripravuje plán na organizovanie partizánskych jednotiek v duchu smerníc 
ilegálneho ÚV KSS. Východné Slovensko malo totiž priaznivejšie podmien
ky na ich utváranie preto, že jeho obyvatelstvo bolo zvlášť nespokojné-

s Archív OD KSS. č. 2537/53.
< Archív OD KSS. Zprávy o partizánskom hnutí na východnom Slovensku.
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s režimom. Dôležitým faktorom bola skutočnosť, že východným Slovenskom 
prechádzali sovietski a iní utečenci z poľských a nemeckých koncentrač
ných táborov. Títo sovietski utečenci tvorili jadro partizánskych skupín 
a svojou odvahou a bojovnosťou strhávali slovenských a iných príslušníkov 
k nevídaným prejavom hrdinstva. Kukorelli má spojenie s vedením strany 
na západnom a strednom Slovensku, organizuje prípravy pre vytvorenie 
silnej záškodníckej skupiny. Na tejto organizačnej práci sa zúčastňuje s iný
mi politickými pracovníkmi, navštevuje Oravu i západné Slovensko, aby 
pripravil všetky podmienky. V januári 1943 ho chytili žandári v Hlohovci 
a v okovách dopravili do Bratislavy. N10 smelému Kukorellimu sa na ceste 
podarilo za ťažkých okolností ujsť a po mnohých nebezpečenstvách sa do
stať naspäť na východ. Po predbežných prípravách zakladá v lete roku 
1943 partizánsku skupinu, ktorá má svoje sídlo pri obci Maťaška v Giral- 
tovskom okrese.5

Od tohto času sa začína pravidelná záškodnícka činnosť v tyle nepria
teľa podľa vzoru sovietskych partizánov. Skupina sa uchyľuje raz do jednej, 
raz do druhej dediny okolo Giraltoviec a Hanušoviec. Najmä dediny Maťaška, 
Petrovce a Hermanovce sa postavili do služieb skupiny. Počiatočné úsilie 
utvorenej partizánskej skupiny sa sústreďuje na získavanie zbraní, zbroj
ného materiálu, potravín, šatstva a na budovanie propagačnej a zpravo
dajské j siete medzi východoslovenským ľudom. V tom čase najväčšími 
nepriateľmi skupiny a partizánskeho hnutia vôbec boli žandári, ktorí okrem 
malých výnimiek vykonávali podlú prisluhovačskú prácu, sliedili a ozna
movali ozbrojených mužov skupiny. Skupina už podniká ojedinelé záškod
nícke akcie na železniciach, mostoch, telefónnych vedeniach. Sídlo si vy
budovala na hore Oblíku neďaleko Petroviec. Skupina je organizovaná vo
jensky, náčelníkom štábu je Kukorelli. Záškodnícke práce na trati Prešov- 
Strážske, pravidelné prerušovanie diaľkového kábla, spájajúceho východný 
front s nemeckými vojskami na Balkáne, mínovacie práce na dôležitých ces
tách vyvolali ohlas nielen v blízkom okolí, ale aj na celom Slovensku, odu
ševnili všetkých pokrokových občanov. Zprávy o smelých akciách partizá
nov sa šíria natoľko, že zradná tisovsko-tukovská vláda musela vyvinúť 
veľké agitačné úsilie, aby vyvracala zprávy o partizánskom hnutí na Slo
vensku. Časopis Slovák píše na adresu partizánov: „Ľutujem našich ľudí, 
ktorí sadli na lep tvojim vodcom. Viem iste, že dnes už inakšie zmýšľajú 
o partizánstve ako pred mesiacom. Teraz už vedia, že z fantastických rečí 
o partizánskom hrdinstve nie je nič pravda. Meno tvojho vodcu Čapajeva 
a Kukorelliho je práve tak vymyslené, ako sú vymyslené všetky veľkodušné 
činy partizánov, aby zaslepili našich ľudí.”6

Činy partizánov, týchto národných mstiteľov, neboli vymyslené. Ich 
dôsledky pocítilo aj nemecké vedenie, ktoré žiadalo zákrok proti „bandi
tom” na východnom Slovensku. Zradcovská vláda rokuje o partizánoch na 
osobitných schôdzkach. Tuka žiada bezohľadne ich vyhladiť. Mach s ním 
súhlasí, svojim bezpečnostným orgánom v Prešove dáva príkaz, aby spo
ločne so žandármi, gardistami, Nemcami vyhnali „banditov” z východného

s Slovenský Čapajev, Košice 1949, 11.
6 Tamže
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Slovenska. Dozorom nad ťažením proti partizánom poverili Drechslera. Mi
nister Čatloš, aby ospravedlnil toto ťaženie, vyhlásil v bratislavskom roz
hlase, že na východnom Slovensku ide iba o akcie „ojedinelých banditov”.

Čapajevovská skupina odpovedá fašistickým mocipánom ďalšími zá
škodníckymi prácami, samotnému ministrovi Machovi odpovedá zvláštnym 
letákom, ktorý bol rozšírený na celom východnom Slovensku. Leták splnil 
veľkú úlohu v uvedomovaní pracujúcich más, lebo sa v ňom ilustrujú ne
vyvratitelné a konkrétne fakty o bačovaní fašistických mocipánov Tuku 
a Macha a o výčinoch slovenských vojenských špičiek na východnom 
fronte.7

Prichádza rok 1944. Ústredňa štátnej bezpečnosti a žandárstvo podniká 
akcie na vyčistenie slovenského východu. Ich akcie sú bezvýsledné, lebo 
čapajevovcom sa medzičasom podarilo nájsť spolupracovníkov aj medzi 
príslušníkmi žandárstva a vojska, ktorí skupinu upozorňovali na chystané 
fašistické prepady. Začiatkom reku 1944 sa skupina vyznamenala krásne 
vykonanou akciou pri Štiavniku v okrese Giraltovce. K akcii došlo na zá
klade zpráv, že cez východné Slovensko pôjde na východný front nákladná 
autokolóna SS v sile asi 30 nákladných aut s potravinami a zbraňami. K pre
padu došlo na horskej ceste, ktorú partizáni zatarasili kameňmi a balvan
mi. Fašistické autá museli zastaviť a odstraňovať prekážky, 18 čapajevovcov, 
ozbrojených ručnými granátmi a samopalmi, rozpútalo tvrdý boj, v ktorom 
padli všetci Nemci (100), boli zničené všetky autá a z nich vynesený pre 
potreby partizánov cenný materiál, ako výbušniny, granáty a zbrane.8

Pio tejto úspešnej akcii nebezpečenstvo zo strany nemeckých fašis
tických orgánov sa zväčšuje, každý, aj ten najmenší pohyb čapajevovcov 
je sledovaný. Preto sa skupina presťahovala spod Oblíká do Čergovských 
lesov a zaujala stanoviště pri dedine Kríže pri Bardejove. Ku skupine sa 
pridávajú ďalší sovietski utečenci a slovenskí vlastenci, takže skupina má 
okolo 40 mužov.

Na jar 1944 sú vyslané na východné Slovensko dve slovenské divízie 
na obranu línií Karpát. Jednotky majú vypomáhať nemeckým silám, zner
vózneným stále sa približujúcim frontom. Tento fakt využíva skupina Ča- 
pajev a lobracia svoju pozornosť k armáde. Vyvíja rozsiahlu agitačnú prácu 
na získavanie zbraní, ba aj niektorí vojaci sa pripájajú ku skupine. Pre
padáva vojenské sklady a posádky, zbrane odnáša do hôr. Za pomoci po
sádky vyprázdňuje sklad zbraní v Giraltovciach, ktorý tvoril neoceniteľný 
prínos pre výzbroj skupiny.

V marci 1944 sa z iniciatívy skupiny zvolala porada veliteľov a orga
nizátorov partizánskych skupín na východnom Slovensku. Porada vypra
covala spoločné plány akcií a rokovala o zjednotení všetkých partizánskych 
jednotiek a o utvorení jednotného sboru, ktorý by podliehal vedeniu par
tizánskeho hnutia na Ukrajine. Išlo o skupinu humenskú (Pugačev), vra
novskú (Oštepkov) a skupinu Kukorelliho. Spoločná porada dospela k ná
zoru, že partizánskemu spôsobu boja v danej situácii bude vyhovovať boj 
jednotlivých skupín samostatne, no pod vrchným velením skupiny Ca
pa jev.9

7 Archív DD KSS. č. 2918.
• Archív UD KSS. Bojová činnosť partizánskej skupiny Capajev.
» Slovenský Capajev, Košice 1949, 14.
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Skupina Čapajev už neprestáva v akciách. Ruší dopravu na dôležitých 
miestach, ničí telefónne a telegrafné vedenia, bojuje aj proti zradcom a ko
laborantom. Robí aj širokú uvedomovaciu prácu medzi ľudom, vydáva letá
ky, výzvy, obracia sa v nich na všetky spoločenské vrstvy, v tomto štádiu 
obzvlášť na vojakov, ktorých vyzýva pripojiť sa do spravodlivého boja. 
Nezabúda ani na inteligenciu, uvedomujúc si jej dôležitosť v uvedomova
cej práci národa. V letáku Učiteľom a učiteľkám sa píše: „Obraciame sa na 
vás s výzvou, aby ste začali s nami spravodlivý boj za oslobodenie vykoris
ťovaných, medzi ktorých patríte aj vy... ukážte, že ste pochopili vážnosť 
doby, ducha času, a hlavne že ste porozumeli dušiam prostých ľudí, kto
rých zdravý inštinkt udržal na správnej ceste a znemožnil, aby sa dali 
štvavými rečami a propagandou niekoľkých zradcov slovanskej krvi strh
núť k nerozumnostiam. Ľud rozmýšľa zdravo. Cíti a pracuje s nami. Ne
ostaňte za ním! Vaše miesto je na čele, na čele vašej dediny.. .”10

V letáku Slováci, Slovenky vysvetľuje skupina nevyhnutnosť tvorenia 
partizánskych družín na Slovensku, dávajúc ju do súvislosti s celkovým 
ústupom Nemcov a potrebou záškodníckej práce v ich tyle, chrániac tak 
slovenský národný majetok a ľudské životy.11 Brigáda sleduje exponentov 
fašistického režimu, notárov, náčelníkov, žandárov, posiela im výstražné 
listy, zabraňuje ich výčinom. Po obciach nobí prípravy pre utvorenie ile
gálnych národných výborov a tzv. „poriadkových výborov”.

Na jar roku 1944 nadviazala skupina spojenie s vojenským vedením 
príprav Slovenského národného povstania, aby s ním koordinovala svoje 
bojové úlohy.12 Vojenské vedenie, podporované buržoáznonacionalistickými 
úchylkármi a zradcami v strane, sledovalo svoje strategické plány na ob
novenie kapitalistických pomerov. Keďže ich chcelo dosiahnuť vojenským 
prevratom, vylučovalo z bojových úloh ozbrojenú silu ľudového hnutia, 
ktoré si v priebehu národnooslobodzovacieho boja postavilo aj jasné ciele, 
pokiaľ ide o štátne zriadenie novej republiky. Zo zprávy podplukovníka Ma- 
nicu, ktorý vyjednával so skupinou, vysvitá, že vojenskí činitelia povstaním 
sledovali kontrarevolučné protiľudové ciele, a preto žiadali pasivitu od 
partizánskych oddielov, teda aj od čapajevovskej skupiny, a to potiaľ, kým 
bude armáda plne pripravená na povstanie. Súčasne žiadali podriadenie 
partizánov vojenskému veleniu v čase povstania.13 Náčelník čapajevovskej 
skupiny Kukorelli trval na okamžitom a intenzívnom rozvinutí partizán
skej činnosti. Je však samozrejmé, že za takýchto okolností sa mu nepo
darilo presadiť podporu vojenských jednotiek v partizánskom boji. Do
hodli sa na tom, že vojaci urobia niekoľko skladišť zbraní v lesoch pre po
treby partizánov. K uskutočneniu tejto dohody však nedošlo. Skupina nad
väzovala z času na čas iba spojenia s jednotlivými vojenskými posádkami 
a s jednotlivými pokrokovo orientovanými vojenskými činiteľmi. Od nich 
získavala výstroj a zbrane, vozidlá na prepravu, ba i presné plány nemeckej 
obrany v Karpatoch.14

10 Archív DD KSS. č. 2922/53. 
u Archív DD KSS. č. 2923/53.
12 Archív DD KSS. Bojová činnosť partizánskej skupiny Capajev.
13 Archív DD KSC. 1945/17.
14 Archív DD KSS. Bojová činnosť partizánskej skupiny Capajev.
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Skupina pokračovala v akciách. O hrdinskosti a odvahe celého shoru 
a jeho náčelníka svedčí akcia, ktorú vykonali príslušníci skupiny na želez
ničnej stanici v Hanušovciach nad Topľou. Partizáni zastavili rýchlik, za
jali 40 nemeckých dôstojníkov a vojakov, ktorí sa vzdali bez boja, nazdá
vajúc sa, že vlak je obkľúčený veľkým počtom partizánov. Po tejto akcii 
aj moskovský rozhlas spomínal smelých hanušovských chlapcov.15 Aj na 
ostatnom území Slovenska sa rozširujú zprávy o hrdinskej činnosti čapa- 
jevovcov, na ich pomoc sa organizujú finančné zbierky. Dokladom toho je 
zpráva člena ilegálneho národného výboru v Březne 5. júla 1944, ktorý 
odovzdal pre skupinu Čapajev 45.000 Kčs.16

V polovici júla 1944 nadviazala skupina, organizovaná už podľa doko
nalého vojenského poriadku, spojenie so sovietskou partizánskou skupinou 
v oblasti Bardejova. Sovietska partizánska skupina pod vedením podplu
kovníka Sovietskej armády Karosieva-Stepanova postupovala v tyle ne
priateľa z Ukrajiny cez Poľsko až na územie ČSR. Do Karosievových rúk 
zložili čapajevovci partizánsku prísahu. V tom istom čase sa pri obci Ma- 
taška spustila desantná skupina Martynova, dobre vyzbrojená, s rádista- 
mi a rádiovou stanicou. Táto informovala štáb partizánskeho hnutia o čapa- 
jevovskej skupine a jej doterajšej bojovej činnosti. Štáb ukrajinského 
partizánskeho hnutia vyslal ihneď styčných dôstojníkov. Boli to prví prí
slušníci Sovietskej armády, ktorí za neopísateľného nadšenia pristáli v noci 
na malom núdzovom letišti v horách, neďaleko obce Petrovce. Po dvojden
nom pobyte styční dôstojníci odleteli, aby podali štábu presné zprávy. Za 
niekoľko dní priletel lietadlom major Sovietskej armády Kokin ako vo
jenský poradca štábu. Súčasne s ním prichádzajú sovietski rádisti s rádio
vou stanicou. Tak sa skupina Čapajev dostala pod priame velenie štábu 
ukrajinského partizánskeho hnutia. Od tých čias prichádzajú pravidelne 
sovietske lietadlá, ktoré zhadzovali zbrane a výbušniny. Skupina vzrástla 
na 300 ľudí. Prišli nové skupiny internovaných z koncentračných táborov, 
pridávajú sa bojovníci z okolia. Začalo sa vysielanie krátkovlnej vysielačky 
pod menom Slobodná vysielačka partizánskeho sboru Čapajev, ktorá bur
covala východoslovenský ľud proti Nemcom a šírila slávu sboru po celom 
Slovensku.

So vzrastom skupiny vzrástli aj jej bojové akcie, najmä v auguste roku 
1944. Vydarila sa im akcia na železničnom uzle Margecany, vyhodili mosty 
na trati Prešov-Kysak, prepadli viaceré nemecké kolóny, osobné aj ná
kladné autá. Silné bojové skupiny čapajevovcov sa už otvorene pohybujú 
v kraji, slobodne hliadkujú na cestách a na železnici. Tesne pred povsta
ním skupina zišla z hôr, oslobodila Hanušovce a niekoľko okolitých dedín, 
keď predtým bola zničila viaceré mosty na trati Prešov-Vranov, Košice- 
Obyšovce, vyprázdnila skladiská kameňolomu severne od Podhradíka a via
ceré muničné skladiská dvoch divízií. V tom čase aj na ostatnom území 
Slovenska vrcholí národnooslobodzovací zápas pracujúceho ľudu. Priviedla 
ho k tomu neúnavná práca komunistov, ktorí mali dlhoročné skúsenosti 
z triednych zrážok s buržoáziou predmníchovskej republiky a ktorí viedli 
najostrejší boj proti fašizmu. Komunisti svojimi ilegálnymi organizáciami,

i® Slovenský Čapajev, Košice 1949. 15. 
16 Archív I'JD KSC. 1945/17
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národnými výbormi a partizánskymi skupinami dosiahli, že do boja nastú
pilo 45.000 dobrovoľníkov, a to nielen priamo z povstaleckého územia, ale 
aj z rôznych častí Slovenska. Masové vystúpenie slovenského ľudu doká
zalo, že ľud ide napriek všetkým pokusom a plánom buržoázie, napriek 
sabotáži zradcov za politikou komunistickej strany.

Hlavnou úlohou skupiny Čapajev, ako aj ostatných partizánskych sku
pín na východnom Slovensku v konečnej fáze nášho národnooslobodzovacie
ho boja — pri vypuknutí Slovenského národného povstania — malo byť: 
spoločne s dvoma divíziami slovenskej armády urýchliť príchod Sovietskej 
armády na slovenské územie tým, že mali z tyla zaútočiť na nemecké po
zície a prebojovať sa k Dukelskému priesmyku. No buržoázia a buržoázno- 
nacionalistickí zradcovia s prekvapením videli, že povstania sa zúčastňujú 
široké masy ľudu, preto nechceli dopustiť spojenie Sovietskej armády 
s ozbrojeným národom. Preto neboli vydané rozkazy dvom divíziám, aby sa 
pripojili k povstaniu; generál Malár sa podriadil Čatlošovmu rozkazu a dňa 
30. augusta vyzval rozhlasom obidve divízie, aby sa nezúčastnili povstania, 
že povstanie je predčasné, že treba počkať, pokiaľ príde čas. Čakať však 
znamenalo dať sa odzbrojiť nemeckej armáde. Výsledkom tejto zradnej 
práce je skutočnosť, že roztratených a dezorientovaných vojakov nemecké 
jednotky čiastočne odzbrojili bez boja, väčšinou však po bojoch trvajúcich 
niekoľko dní od 4. septembra 1944 do 10. septembra 1944 v Čergovských 
a Slánských horách, kde sa vojaci rozutekali. Z obidvoch východoslovenských 
divízií sa iba tankovej jednotke s 13 tankami, posádke vo Vranove nad 
Topľou, niektorým delostreleckým a peším jednotkám, ako aj jednotke pra
covnej služby zo Zamutova podarilo preraziť k partizánom. Títo doplnili 
čapajevovskú skupinu, ktorá v tom čase vzrástla na 2 000 príslušníkov.17

Čapajevovci, majúc už skúsenosti z predošlých porád s vojenským 
vedením, podnikli pred vypuknutím povstania agitačnú kampaň medzi voj
skom, aby ho získali pre partizánsky spôsob boja. Za týmto účelom vydávajú 
letáky, obracajú sa na jednotlivých vojenských činiteľov, posielajú svojich 
členov do posádok a do skladísk. Tak napr. v liste poddôstojníkom na le
tišti v Nižnom Šebeši píšu: „V týchto rozhodujúcich okamžikoch, ktoré pre 
slovenský národ prinášajú prvé lúče slobody, ktorú nám dá víťazstvo So
vietskej armády, máte sa aj vy rozhodnúť pre aktívnu spoluprácu v boji 
proti nemeckým votrelcom, nepriateľom našej krajiny a všetkých slobody- 
milovných národov. Máte príležitosť na vašom letišti podniknúť všetko 
v záujme tohto boja. Zmocnite sa strojov a pridajte sa k nášmu vojsku, 
ktoré bojuje na strane našich ruských bratov. Za niekoľko minút sa môžete 
dostať k nám a ukázať týmto činom, že si chcete zaslúžiť svoju slobodu.”18

Výsledkom tejto práce, ako sme už povedali, bol vzrast skupiny o 2 000 
príslušníkov, ale aj tak skupina nebola pochopiteľne schopná bez pláno
vaných dvoch divízií pomôcť Sovietskej armáde pri Dukle. No i napriek 
tomu vykonala veľký kus práce v tyle fašistického nepriateľa.

Skupina sa organizovala do štyroch oddielov. 1. Bogunov oddiel so sta- 
novišťom v štábe, do ktorého sa včlenila aj štábna rota, 2. Pugačevov, ktorý

17 Archív OD KSS. Bojová činnosť partizánskej skupiny Capaiev.
18 Archív OD KSS, č. 2914/53.
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sa presunul do Humenného/ a spojil sa s čapaje vo vcarni, 3. oddiel Ščors, 
ktorý sa skladal z roty partizánskej a vojenskej, 4. oddiel Bohdan Ghmel- 
nický. Jednotky sa umiestili južne od Hanušoviec v priestore ohraničenom 
obcami Černé — Petrovce — Pavlovce — Zlatá Baňa — Hermanovce.

Nemci videli nebezpečenstvo, ktoré pre nich tvorila taká silná a dobre 
vyzbrojená skupina. Preto začali sťahovať silnejšie jednotky. Jedna moto
rizovaná divízia SS postupovala z maďarského územia smerom na Prešov 
a spolu s inými jednotkami začala boj proti partizánskej skupine Čapajev. 
Partizánske skupiny rušia nástup fašistických jednotiek, prepadajú stráže, 
podmínovávajú viadukty. 3. septembra 1944 skupina Čapajev prepadla 
stráže hanušovského viaduktu, podminovala ho a pustila po koľajniciach 
proti sebe dve lokomotívy, ktoré sa stretli nad náložou výbušnín. Výbuch 
rozmetal 400 m dlhý viadukt, ktorý hral dôležitú úlohu pri doprave vojen
ských transportov na východný front. Jeho zničením bola na dlhý čas vy
radená z prevádzky dôležitá tepna nemeckej dopravnej siete. Toho istého 
dňa začal oddiel Ščors boj o Obyšovce, ktorý trval niekoľko dní. Poškodil 
železničnú trať a po zasadení ťažkej rany Nemcom ustupuje späť do hôr 
s minimálnymi stratami. Nemecké vojská nastupujú zo severozápadu, se
veru a severovýchodu. Stretávajú sa s partizánskymi tankami pri Hanu
šovciach a pri Bystrom. Napriek veľkému nebezpečenstvu prichádzajú kaž
dú noc sovietske lietadlá, aby materiálne vyzbrojili partizánov, na ktorých 
sa chystá generálna ofenzíva hitlerovských vojsk.

Ťažisko bojov sa prenieslo smerom na východ ku Karpatom. Čapaje- 
vovci ovládali skoro celú oblasť Slánských hôr, čím veľmi ohrozovali ne
mecký tyl. Vojenské nemecké veliteľstvo sa rozhodlo „očistiť” Slánské 
vrchy a otvoriť ústupovú cestu svojim armádam z východu. V okresoch 
Vranov, Prešov a Sabinov sústredili 8 000 mužov SS a 4. septembra 1944 
rozpútali boj o Slánské vrchy. Nasadili do boja tanky, motorizované aj 
ľahké horské delostrelectvo a mínomety. Ťažké boje sa odohrávali pri 
Petrovciach, Hermanovciach a Zlatej Bani, ktoré Nemci úplne vypálili. 
V nerovnom boji stovky SS-manov ostalo na bojišti, ale čapajevovci sa ne
mohli ubrániť prevahe ľudí a materiálu. Náporu neodolali ani delá, ktorými 
skupina disponovala. V týchto bojoch preukázali členovia skupiny skvelé 
príklady hrdinstva, pričom sovietski partizáni holi pre slovenských príkla
dom v odvahe a rozhodnosti v boji. Vojenské jednotky 1. divízie, ktoré sa 
pripojili k čapajevovcom, nepripravené na partizánsky spôsob boja, po 
krátkom odpore sa dali zajať, alebo priamo ušli z boja a viac sa nevrátili. 
Náčelník štábu Kukorelli neúnavne organizuje obranu; na štvrtý deň bojov 
Nemci prenikajú až k štábu skupiny. Do obrany bol zasadený každý člen 
skupiny. Oder proti centru nemôžu Nemci uskutočniť pre skvelú bojovú 
morálku a obranu. Na rozkaz štábu nastúpili všetky jednotky, ktoré sa 
stiahli do úzkeho priestoru okolo štábu, aby prelomili nemecké obkľúčenie. 
K prelomu nastúpili čapajevovci v počte asi 700. Boli to príslušníci pô
vodnej skupiny a tí verní a uvedomelí vojaci, ktorí sa nedali zajať, alebo 
ktorí nezbehli a ani sa nedali zlákať tisovskými letákmi sľubujúcimi amnes
tiu za návrat. Pred nástupom k prelomu bol zničený celý partizánsky tábor, 
všetky technické zariadenia a zásoby, ktoré nemohli byť prepravované. Po 
dlhom nočnom pochode skupina narazila pri obci Vagaš na silnú nepria
teľskú paľbu a ustúpila späť do lesov. Ďalší pokus o prelom pre úplnú vy-
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čerpanosť a slabú údernú silu jednotiek po niekoľkodennom ťažkom boji 
nebol hneď uskutočniteľný. Skupina manévrovala tri dni v priestore ob
kľúčenom Nemcami.19 Avšak na príkaz partizánskeho štábu IV. ukrajin
ského frontu po krátkom odpočinku skupina vykonáva úspešný pokus 
a unikne za noci z nemeckého kruhu úplne nepozorovane. Presunula sa do 
oblasti Stropkova a rozmiesťuje sa pri obci Soľník. V tomto priestore sa 
nachádzajú Nemci iba na hlavných cestách, po ktorých ide prísun na front. 
Celú oblasť nekontrolujú. Kraj je dobrým miestom pre partizánsky boj, pre 
sabotáž a prepady. Hornatý terén dáva možnosť úspešnej obrany, v ktorej 
sú čapajevovci majstrami po bojoch v Slánských horách.

Na novom stanovišti sa skupina reorganizovala do troch oddielov: 
Bogun, Ščors, Pugačev. Všetky tvorili i čo do počtu i čo do výzbroje vy
rovnané celky. V tejto novej oblasti na núdzovom letišti pri obci Závada 
pristál 16. októbra 1944 plukovník Talský,20 ktorý po zrade generála Malára 
v kritických chvíľach opustil svoje veliteľské miesto pri východosloven
ských divíziách a odletel na štáb frontu do Ľvova. Štáb I. ukrajinského 
frontu poslal Talského späť na východné Slovensko s úlohou organizovať 
pre partizánsku vojnu jednotky bývalých slovenských divízií. Za bázu pre 
túto činnosť mu bol určený priestor čapajevovskej skupiny. Talský po svo
jom prílete zistil, že žiadne väčšie vojenské jednotky sa do lesov neuchýlili 
a že iba v čapajevovských oddieloch je v tom čase zaradených asi 150 prí
slušníkov slovenskej armády. Aby mal Talský možnosť splniť zverené mu 
úlohy, skupina Čapajev a Šukajev mu dala k dispozícii partizánsky oddiel 
o 112 členoch, dobre vyzbrojených pod vedením čs. majora Bileja. Dali mu 
aj rôzne pomocné materiály, ako aj adresy spoľahlivých občanov po ob
ciach, zväčša komunistov, ktorí mu mali v práci pomáhať. Talský dal vy
tlačiť a rozoslať po slovenských dedinách niekoľko rozkazov, aby sa rozute
kaní slovenskí vojaci vrátili, do dedín vyslal dôstojníkov na vykonanie 
týchto rozkazov. Ako sa táto práca vykonala, vidieť z jej výsledkov: nepri
dal sa ani jeden človek. Nijaké ďalšie opatrenia na zapojenie slovenských 
vojakov do ozbrojeného boja proti okupantom Talský neurobil. Ako zá
stupca slovenského vojenského velenia mal všetky práva a možnosti zaobe
rať sa nielen agitačno-verbovacou prácou medzi rozutekanými vojakmi 
1. a 2. divízie, no mal plné právo i na mobilizáciu rozutekaných, ktorí boli 
v prevažnej väčšine doma. Jeho vlastný oddiel sa nezväčšil ani o jedného 
človeka, ale naopak, zo stavu oddielu dezertovalo 14 slovenských vojakov 
a 2 dôstojníci. Velenie čapajevovskej skupiny umožnilo Talskému nadviazať 
spojenie s vojensko-partizánskou skupinou podplukovníka Vogla, ktorá sa 
spočiatku zaoberala diverzantskou činnosťou v okolí Vinnej a Jablonky. 
Skupina však nemala pevné vedenie, opustila bojovú činnosť, zamestnávala 
sa lúpežou a pijanstvom. Plukovník Talský neurobil nijaké opatrenia na 
ozdravenie skupiny a jej plné zapojenie do boja. Nakoniec nemecká trestná 
expedícia zajala Voglovu skupinu v opiliom stave a celú, až na niekoľko osôb, 
rozbila.

Ani Bilejov oddiel, ktorý dostal k dispozícii Talský, nevykázal sa väčšou 
bojovou činnosťou. Od príchodu Talského až do 8. novembra 1944 uskutoč-

19 Archív OD KSS. Bojová činnost partizánskej skupiny Čapajev. 
m Tamže.
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nil celkove iba 4 bojové akcie len s malými výsledkami. Z toho vyplýva aj 
logický koniec v čase, keď Nemci pripravovali generálnu ofenzívu na par
tizánov koncom novembra 1944. Talský miesto toho, aby sa spojil s čapaje- 
vovcami k spoločnému odporu a prechodu cez front, odhodil ťažkú výzbroj, 
vyhnal z oddielu sovietskych partizánov, preobliekol sa do civilného obleku 
a odišiel neznámym smerom.21

Považovali sme za potrebné poukázať na Talského činnosť, aby sme 
názornejšie videli, v akých rukách spočívalo velenie dvoch východosloven
ských divízií v rozhodujúcich chvíľach pred povstaním.

Zatiaľ čapajevovská skupina pokračovala v činnosti. Pri Soľniku narazi
la na silnú skupinu majora Sukajeva, ktorá sa sčiastky pripojila k čapaje- 
vovcom a ostatná čiastka odišla na západ. Okrem Sukajeva operujú v tejto 
oblasti menšie, dobre vyzbrojené skupiny Kurova, Požarského a Majorova, 
s ktorými čapajevovci nadväzujú úzke styky. Po organizovaní zásobovania 
a nadviazania spolupráce so všetkými civilnými spojkami začína opäť zá
škodnícka práca. Uskutočnil sa úspešný prepad nemeckej autokolóny pri 
obci Miňovce, silné boje sa odohrávajú pri Brusnici. Po krátkom pobyte sa 
skupina pre nepriaznivé miestne podmienky presunula cez Ruskú Kajňu 
do lesov nad obcou Hrubo v, ktorá sa stáva na dlhší čas bojovou základ
ňou skupiny Čapajev. Odtiaľto skupina sústavne prerušovala železničnú 
trať Humenné — Medzilaborce. Na núdzovom letišti pri Hrubove pristála 
a používala ochranu čapajevovcov aj prvá 18-členná desantná skupina prí
slušníkov 1. čs. armádneho sboru, ktorá potom odišla ďalej za svojimi úlo
hami na Zakarpatskú Ukrajinu.

Situácia pre Nemcov bola v tomto čase veľmi kritická. Horúčkovité do
pravovali materiál a ľudské sily na obranu Karpát. Preto štáb partizánskeho 
hnutia IV. ukrajinského frontu postavil pred čapajevovcov úlohu všemožne 
rušiť dopravu a prepadávať nemecké kolóny. Čapajevovci začali silnú mí- 
nerskú činnosť, podarilo sa im znemožniť nemecký prísun na front. Z vý
značnějších akcií spomenieme zničenie železničných mostov pri Snine, Bre- 
kove, Humennom, Strážskom, Čabine, zničené betónové mosty na hradskej 
Humenné—Vranov.22 Po vykonaní úloh v tomto rajóne skupina sa presúva 
opäť do lesov pri Soľniku a tam ostáva trvalo až do prelomu frontu. Zo 
Soľníka sa jej podarilo za krátky čas zapojiť širokú oblasť so 60 obcami do 
služieb partizánskeho boja. Uskutočňuje sa dobre organizovaná spolupráca 
obyvateľstva s partizánmi a jednotlivých skupín medzi sebou. Hlavnou zá
sobovacou základňou sa stala obec Košarovce s parným mlynom. Buduje sa 
spolupráca s bunkami strany, v čom vynikajú zvlášť stropkovskí komunisti. 
Organizujú sa národné výbory ako nové orgány civilnej správy. Uskutočňu
jú sa rozsiahle operácie proti fašistickým vojskám. Partizáni za pomoci 
občanov vedia o každom ich pohybe. Možno právom hovoriť o organizo
vanom ľudovom povstaní tejto oblasti. Obyvateľstvo pochopilo nevyhnut
nosť boja proti okupantom, zapojilo sa so všetkými silami na pomoc. Ne
uplynie jeden deň bez úspešnej akcie. Partizáni ničia nemecké vozidlá, ma
teriály, posádky. Najúspešnejšie boli prepady nemeckej autokolóny pri

21 Archív UD KSS. Hlásenie majora Kokina partizánskemu štábu I. ukrajinského frontu.
22 Archív OD KSS. Bojová činnosť partizánskej skupiny Čapajev.
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Nižnej Oľšave, pri Oľke, pri Varechovciach. Zamínovali hradskú pri Ol'ke, 
vyhodili most pri Topoľovke, železničný viadukt pri Nemcovciach a Ruskej 
Voli.23

Fungovala aj zpravodajská činnosť. Rozviedky denne privádzajú zajat
cov, od ktorých sa získavajú cenné informácie o pohybe nemeckých jednotiek, 
o zostave kolón, o počte tankov, o umiestení nemeckých základien a skla
dov, o chystaných plánoch a operáciách, o situácii nemeckej obrany. Žiadny 
pohyb nepriateľa neunikne partizánskemu oku, všetky zprávy po overení 
a preskúmaní sa hlásia frontovému partizánskemu štábu.

23. októbra 1944 došla na štáb skupiny zpráva, že v obci Sukov 
pri Medzilaborciach je umiestený štáb 97. pešej divízie nepriateľa. Kukorelli 
zostavil 25. októbra bojovú skupinu 100 mužov, ktorá dostala za úlohu 
vykonať útok na Sukov. Po celodennom a nočnom pochode pomedzi nemec
ké hliadky dostala sa skupina 26. októbra k obci. Kukorelli určil presný 
plán nástupu a útoku. Pod svoje velenie berie údernú skupinu, ktorá má 
zničiť štáb. V obci je 400 Nemcov. Bojové skupiny za tmy nepozorovane 
obkľúčia dedinu a Kukorelli preniká s údernou skupinou do ulíc. Boj sa 
má začať až vtedy, keď skupina narazí na odpor. S prvým výstrelom na 
nemecké strážne oddiely je daný signál k útoku. Jedna zo skupín má sú
stredenou paľbou preseknúť dedinu na polovicu, aby nemecké jednotky 
nemohli prispieť na pomoc štábu. Boj trvá 15 minút. Odohrávajú sa urputné 
pouličné boje. Moment prekvapenia bol v boji využitý skvele. Nemcov ničia 
v domoch partizánskymi ručnými zbraňami a granátmi. Postupne sa ne
mecký odpor zosilňuje, Nemci nasadili guľomety a mínomety, pokúšajú sa 
obkľúčiť dedinu. Medzitým Kukorelli objavil štáb, ktorý bol likvidovaný, 
telefónna ústredňa a iné objekty zničené. Po vykonaní úlohy sa skupina 
dávala na ústup.24 _ __ .

Nervozita u Nemcov dosiahla vrchol. Štáb skupiny správne predvídal, 
že Nemci vypravia silné jednotky na generálnu ofenzívu, ale vedel atj to, 
že to môžu urobiť len za cenu oslabenia frontovej obrany. Toto viazanie síl 
je jedným z hlavných cieľov partizánskeho spôsobu boja. Skupina robí po
sledné prípravy na možnosť generálneho útoku zo strany Nemcov proti 
partizánom.

Súčasne sa zhoršovali poveternostné pomery, začínali sa prejavovať aj 
nedostatky v zásobovaní potravinami, šatstvom a obuvou. Skupina je veľmi 
početná, nemôže si tak ľahko zadovážiť nevyhnutné materiálne potreby ako 
menšie jednotky. Je aj menej pohyblivá, čo je nebezpečné v prípade ob
chvatu nemeckými tankami. Jej stanoviště je 15 až 20 km za líniou frontu, 
preto sa dostáva na otázku dňa spojenie so Sovietskou armádou a prelo
menie frontových línií. Taký je aj rozkaz partizánskeho štábu IV. ukra
jinského frontu. Štáb vyslal rozviedky priamo na front, aby zistili možnosť 
najľahšieho prechodu pre skupinu. Tieto jednomyseľne zistili, že nepozo
rovaný prechod je nemožný a že len bojom sa dá preraziť front. Dalo sa 
usudzovať, že takýto boj proti veľmi dobre ozbrojenému nepriateľovi a 
proti jeho systémom opevnenia, vybudovaným už niekoľko mesiacov, bude 
pre skupinu veľmi ťažký a namáhavý. Tak isto bolo zrejmé, že taká početná

23 Tamže.
24 Archív DD KSS. Bojová činnosť partizánskej skupiny Capajev.
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jednotka, ako bola Čapajev, nemôže nepozorovane nastúpiť pochod k fron
tu. Napriek týmto ťažkostiam skupina sa vydala na pochod. Rozviedky 
získali presné zprávy o situácii na fronte, o delostreleckých postaveniach, 
o rozmiestení nemeckých záloh, ktoré údaje veľmi poslúžili sovietskemu 
letectvu. Ono mohlo potom na ich základe systematicky ničiť nemeckú 
obranu.

Na ceste sa skupina dostala iba po obec Havaj. Vyčerpávajúce boje 
s Nemcami ich nútili vrátiť sa späť na pôvodné miesto. Koncom októbra 
dostáva skupina rádiogram od partizánskeho štábu, ktorý jej ukladá urobiť 
za 10 dní všetky opatrenia pre potreby Sovietskej armády a včas zabezpečiť 
odchod civilného obyvateľstva so všetkými zásobami, s dobytkom do lesov. 
Čapajevovci sa rozchádzajú do' všetkých obcí, prerokúvajú s národnými 
výbormi tieto opatrenia, súčasne robia evidenciu predmetov potrebných 
pre Sovietsku armádu. Obyvateľstvo berie do rúk zbrane, uchyľuje sa do 
lesov. Kým sú tieto prípravy v plnom prúde a kým sa všeobecne očakáva, 
že Sovietska armáda v najbližšom čase oslobodí tento úsek, rozviedky 
prinášajú zprávu o nástupe silných motorizovaných jednotiek, pechoty a 
tánkov na hradskej Vranov — Stropkov, Oľka — Havaj a Brusnica — Kol- 
bovec. 18. novembra 1944 Nemci začali generálny útok proti partizánskym 
jednotkám. Uderili odrazu zo všetkých strán silnou delostreleckou a míno- 
metnou paľbou, zasiahli tie dediny, ktoré boli základňou čapajevovcov. Nie
koľko hodín trvá paľba na Košárovce, Porubu, Sitnicu a Závadu. Partizáni 
ustúpili na sever k štábu nad Závadou, rozostavili všetky skupiny v poradí 
z juhu na sever: oddiel Kurova, Majorova, Požarského, Buďonného, Boguna, 
Ščorsa a Pugačeva sú rozmiestené najsevernejšie od Závady okolo štábu 
skupiny. Nemci sa domnievali, že partizáni sú priamo v dedinách, ktoré 
delostreleckou paľbou zrovnali so zemou.

Na štábe skupiny sa zišli všetci velitelia a náčelníci oddielov, dohodli 
sa na spoločnom postupe a podriadení jednotnému veleniu majora Kokina 
a náčelníka štábu Kukorelliho. Štáb vydal rozkaz, aby sa všetky oddiely 
stiahli na úzky priestor okolo štábu a namiesto roztriešteného spôsobu 
obrany s malými silami na veľkom priestore sústredili všetky svoje sily 
na účinnú kruhovú obranu na neprístupnom a husto zalesnenom teréne. 
V lesoch sa skrýva značné množstvo obyvateľstva, ktorému partizáni po
skytli všemožnú pomoc.

Hlavné sily sa sústredili na upevnenie obrany, ktorá však môže vy
držať nemecký nápor iba niekoľko dní. Južnú čiastku partizánskej oblasti 
obsadili Nemci pomerne rýchlo, zapaľovali jednu dedinu za druhou a vraž
dili dbyvateľstvo. Nemecký kruh sa stále zviera. Zdá sa, že nepriateľ má 
informácie o sídle štábu, lebo jeho míny dopadajú na 150 m od hlavného 
štábu. Velitelia oddielov sa zišli na poslednú poradu. Rozhodli sa, že skupina 
sa za každú cenu prebije z kruhu bez ohľadu na straty, prelomí líniu 
frontu a dostane sa k Sovietskej armáde. Toto rozhodnutie bolo plne odô
vodnené, lebo ďalšie zotrvávanie v obkľúčení by bolo znamenalo istú po
rážku, kým pokus o prelom znamenal síce riziko ohromných strát, ale 
predsa možnosť záchrany pre väčšinu skupiny. Proti tomuto rozhodnutiu 
sa postavil jedine oddiel majora Bile ja, ktorého sme spomínali vyššie, pod
riadený plukovníkovi Talskému. Kokin a Kukorelli, presvedčiac sa, že
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oddiel s takou bo jovou morálkou môže byť iba príťažou, vylúčil ho zo zväzku 
partizánskej skupiny Čapajev.25

20. novembra 1944 nastúpili oddiely skupiny Čapajev, do ktorej sa 
včlenili všetky partizánske skupiny v tomto rajóne, pochod na front. Ná
stup je v znamení bojového poriadku. Rozdelili sa posledné zásoby zbraní, 
streliva a suchárov. Na čele kolóny išiel Bogunov oddiel, pred ním silná 
rozviedka. Velenie nad celým sborom za pochodu prevzal nadporučík Ku- 
korelli. Kolóna prechádza cez horské sedlo medzi Závadkou a Pucakom, 
ktoré boli už v nemeckých rukách a horeli. Nemci stále vystreľovali sve
telné rakety, lebo počítali s pokusom o prelom. Ešte za tmy bolo treba 
prejsť cez hradskú Varechovce — Havaj. No k hradskej prišla skupina 
až ráno. Oddiely prebehujú rýchlym tempom cez hradskú.

Po prekročení hradskej sa čapajevovci dostali na zalesnený vrch, ob
klopený z dvoch strán cestou a pomerne izolovaný v teréne. Nemcom sa 
podarilo zistiť únikovú cestu partizánov. Preto začali mínometnú a guľo
metnú paľbu. Náčelník štábu partizánov okamžite pochopil situáciu a dal 
povel k urýchlenému postupu ďalej k frontu. Bolo treba prekročiť ďalšiu 
hradskú, prv ako ju Nemci odrežú tankami. Nemci prišli neskoro. Iba 
posledné skupiny zachytil pancierový voz svojou paľbou. Smer postupu 
partizánov však zachytili a pokračovali v mínometnej paľbe v zistenom 
smere. Skupina sa však dostala do väčšieho zalesneného horského' pásma, 
kde boli väčšie možnosti manévrovania, takže Nemci nemohli sústrediť 
paľbu na jedno miesto ako predtým. Pod ochranou veľkej hmly skupina 
postúpila ďalej. Front bol už vo vzdialenosti 6 km, no ešte nebolo možné 
zistiť, na ktorom mieste je najvhodnejšie zaútočiť.

Štáb vyslal niekoľko rozviedok. V lesoch ukrytí občania, ktorí poznali 
miestne pomery, radia postúpiť až do samotnej blízkosti frontu, ktorý sa 
tiahne údolím pri obciach Habura a Borov pod hrebeňom Kamianky. Medzi
tým štáb dostal zprávu, že Nemci opäť zo všetkých strán uzavierajú kruh. 
Vydal rozkaz zaujať kruhovú obranu potiaľ, kým sa nevrátia rozviedky 
s údajmi o možnostiach ďalšieho postupu.

V noci z 21. na 22. novembra sa rozostavili oddiely skupiny Čapajev 
do kruhovej obrany. Nemecké mínomety neúnavne ostreľovali pozície. 
22. novembra ráno Nemci prerušili paľbu a začali menšie pokusné útoky, 
ktoré čapajevovci energicky odrazili. Nemci sa stiahli do údolia a presne 
riadili svoju paľbu na miesta čapajevovskej obrany. Manévrovať, meniť 
pozície nebolo už čapajevovcom možné, lebo priestor v nemeckom kruhu 
bol príliš malý. Pre stále útoky pechoty nebolo možné presunúť sa a opustiť 
súvislú obrannú líniu. Znamenalo by to úplnú katastrofu. Preto zotrvávajú 
v obrane pod vedením Kukorelliho. Počet ranených čapajevovcov sa zvyšuje, 
väčšina bojovníkov už tretí deň hladuje. Výmena_z obrany nie je možná. 
Predsa však neklesá bojová odvaha a ostražitosť. Šetrí sa strelivom, paľba 
sa začína až vtedy, keď nepriateľ prichádza do samotnej blízkosti dobre 
krytých partizánskych pozícií.

23. novembra odpoludnia rozviedky hlásili možnosť ďalšieho postupu 
smerom na hrebeň Kamianky. Pravda, postupovať bolo možné len bojom.

25 Archív DD KSS. Bojová činnosť partizánskej skupiny Čapajev.
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О 18. hod, sa oddiely stiahli z obrany a začali nástup. V poslednej chvíli 
pred nástupom vybuchla jedna z nepriateľských mín a ťažko poranila veli
teľa a komisára oddielu Kurova.

Rýchlo a ticho postupujú oddiely za nočnej tmy. Nemci neustali v paľ
be. Skupina na streľbu neodpovedala a postupovala na sever. Bola už iba 
2—3 km od línie frontu. Nemci chceli jednotku likvidovať ešte hlbšie 
v tyle a sťahovali na vykonanie tejto úlohy sily priamo z frontu. Kukorelli, 
aby pomýlil Nemcov, mení smer o 90 stupňov. Dlhá kolóna prechádza hrad
skou 150 m od pozície Nemcov, ktorí však pália v domnelom smere postupu, 
ako ho zachytili pôvodne, teda práve v opačnom smere.

Po tomto manévre Nemci stratili na istý čas kontrolu nad skupinou. 
Čapajevovci to využili a postúpili rýchlo, bez väčšieho rušenia priamo na 
hrebeň Kamiamky. V údolí za Kamiankou sa nachádza bojiště: južný svah 
držia Nemci, severný Sovietska armáda. Pred čapajevovcami sú mínové 
polia, systém opevnení a zákopov, všetko, čo používa pechota pre svoju 
obranu úseku, ktorý sa nepohol už niekoľko mesiacov z miesta.

Nemci stiahli jednotky zo samej prednej línie frontu, aby zlikvido
vali skupinu v tyle. Vzadu za skupinou na mieste dvojdenného boja ešte 
stále vybuchujú míny a rachotia guľomety. Čapajevovci sa priblížih na 
100 m od nemeckých frontových bunkerov. Oddiely skupiny zaľahli. Štáb 
vo vedomí možnosti úspešného rýchleho prelomu po skvele vykonanom 
pochode do úplnej blízkosti Nemcov rozhodol sa začať útok za svitania 
24. novembra. Terén bol mierne zarastený krovím a skláňal sa na dno 
údolia, ktoré na opačnej strane vystupovalo do mierneho svahu. Na tomto 
svahu boli už sovietske zákopy.

Partizáni ležali na okraji lesa, vyčerpaní po niekoľkodenných ťažkých 
bojoch. S nimi čakali ranení a civilní občania, ženy a deti, aby v prípade 
úspešného prelomu mohli prejsť k Sovietskej armáde. Náčelník štábu vydal 
posledné rozkazy a rozdelil bojové úlohy. Útok mal viesť oddiel Bogun, 
na krídla sa umiestil oddiel Ščors, Majorov a Požarský, za nimi Pugačev 
a ostatní. Niekoľko čiat oddielu Boguna má za úlohu vyčistiť paľbou a ruč
nými granátmi nemecké bunkery, ktoré sú prvou prekážkou. Ostatné 
oddiely dostali rozkaz zdolávať každý odpor. Každému bolo jasné, že ne
úspech tohto útoku by znamenal istú skazu, lebo Nemci by rozbitú a dezor
ganizovanú skupinu mohli svojimi silami z predných frontových línií, ako 
aj z tylu bez námahy likvidovať. Veľké ťažkosti mala skupina s rádiovým 
spojením. Úsek, na ktorom sa mal uskutočniť prechod, bol zo sovietskej 
strany obsadený vojskami I. ukrajinského frontu, kým skupina mala spo
jenie so IV. ukrajinským frontom. Aby sa predišlo zbytočným nedorozu
meniam, bolo nevyhnutné nadviazať styk s I. ukrajinským frontom. 23. 
novembra major Kokin poslal nešifrované priame zprávy a oznámil prechod 
skupiny a približné miesto. Tým sa splnili najnutnejšie predpoklady, aby 
zo sovietskej strany nepodnikli protiakcie.

24. novembra o 4. hodine moskovského času dostali oddiely rozkaz 
k boju. Rútia sa na úplne prekvapených Nemcov. V údolí nastalo pravé 
bojové peklo. 600 partizánskych automatov, 300 ľahkých guľometov a vyše 
1000 pušiek vyvinulo pre nemeckú pechotu takú bojovú intenzitu, že jej 
Nemci nemohli odolať. Oddiely prenikli v paľbe cez drôtené ostnaté pre
kážky, cez malú riečku. Každé nemecké guľometné hniezdo, zákop alebo
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podozrivý krík bol vystavený zničujúcej paľbe čapajevovcov. Boj trval asi 
30 minút. Na sovietskej strane vládla chvíľu neistota, pretože nevedeli 
presný čas a miesto prechodu skupiny. Na skúšku sa ozvalo niekoľko so
vietskych mín. Sovietske jednotky sa však skoro presvedčili o skutočnom 
stave a pripravili sa prijať hrdinských čapajevovcov. Oddiely postupovali 
smerom k protiľahlému svahu údolia, vyčistili línie v šírke 2 km od ne
priateľov. Vzadu prechádzali cez dvojkilometrový prelom civilisti a ra
není.

Skupina dosiahla svoj cieľ, spojila sa so Sovietskou armádou, aby ďalej 
pokračovala v konečnej fáze národnooslobodzovacieho boja proti okupan
tom. Jej hrdinský boj nebol možný bez ľudských obetí, len prelom frontu 
si vyžiadal 60 mŕtvych a 100 ranených. Medzi nimi bol aj náčelník štábu 
hrdina Ľudovít Kukorelli, smelý bojovník a obetavý člen komunistickej 
strany.26

Partizánske boje na východnom Slovensku a zvlášť bojová činnosť 
skupiny Čapajev znamená prínos pre porážku fašistického Nemecka tým, 
že viazala značné sily fašistických armád, ktoré by boli bývali nasadené do 
frontových línií proti sovietskemu ľudu. Sila úderného partizánskeho hnutia 
sa prejavila v mnohých akciách, v ktorých sa ničila fašistická vojnová ma
šinéria. Zničené lokomotívy a železničné vagóny, niekoľko desiatok vyhode
ných viaduktov, viacerých muničných skladov, veľmi časté prerušovanie 
telegrafného a telefónneho spojenia, ukoristené množstvo rôznych druhov 
zbraní a streliva, dôležité výzvedné údaje pre Sovietsku armádu, vyradenie 
z bojov veľkého počtu aktívnych fašistických vojakov, priame frontové boje 
— to boli výsledky bojového hrdinstva partizánov na východnom Slovensku, 
ktorých veľkú časť tvorili sovietski partizánski bojovníci.

Veľmi dôležitá bola politická činnosť partizánov medzi obyvateľstvom 
východného Slovenska. Organizovaním ľudového hnutia proti fašistickej 
okupácii, budovaním orgánov ľudovej správy, zabezpečením podmienok 
pre osloboditeľskú Sovietsku armádu sa vytvárali priaznivé predpoklady 
pre urýchlené víťazné skončenie národnooslobodzovacieho zápasu. A súčas
ne sa vytvárali podmienky pre kladenie základov nového života.

26 Archív OD KSS. Odaje čerpané z Bojovej činnosti partizánskej skupiny Capajev.
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