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Uplynulo už viac ako 30 rokov od pádu komunistického režimu v našej krajine a výskumu 

obdobia vlády komunistickej strany a jej dôsledkom sa venujú vedci z viacerých vedných 

disciplín. Napriek tomu možno konštatovať, že toto obdobie ešte ponúka na výskum mnohé 

biele miesta.                                                                                                                                          

Posudzovaná monografia Mgr. Ivici Štelmachovič Bumovej, PhD. je pokusom o zaplnenie 

takéhoto pomyselného bieleho miesta na mape nášho poznania. Predstavuje pokračovanie, ale 

aj isté čiastkové zavŕšenie  jej dlhoročnej výskumnej práce. Po celý tento čas sa sústredene 

zameriavala na povojnové obdobie v Československu, resp. na Slovensku a na procesy na 

meta-, meso- i mikrorovine spoločnosti. Takýto široký záber jej umožňujú metodologické 

nástroje histórie aj etnológie, ale aj  špecifická religionistická optika. Všetky spomenuté 

postupy využíva a aplikuje vo svojich výskumoch a analýzach. Aj posudzovaná práca je 

kombináciou spomínaných rovín a prístupov. Predovšetkým však vychádza z jej sústredeného 

archívneho výskumu a jeho dôslednej interpretácie. Monografia sa zameriava na 

rekonštrukciu kreovania represívnych štátnych inštitúcií v zmenenej politicko-sociálnej 

situácii po roku 1945.  V jej centre je politický proces s príslušníkmi bratislavského odboru 

Povereníctva vnútra, ktorý sa konal s vylúčením verejnosti v decembri 1953. Jeho aktéri 

pracovali v bezpečnostných zložkách štátu a boli súčasťou vytvárania štátnej bezpečnosti už 

na povstaleckom území v Banskej Bystrici v roku 1944. Doktorka I. Štelmachovič Bumová sa 

pri ich skúmaní inšpirovala kategorizáciou historika Raula Hilberga, ktorý pri výskume 

fenoménu holokaustu vyčlenil kategórie páchatelia, obete a diváci. Tekutosť a priestupnosť 

jednotlivých skupín demonštruje autorka na osudoch  príslušníkov štátnej bezpečnosti                           

v pomerne krátkom, no hektickom období povojnového politického zápasu o moc a charakter 

Československej republiky.                                                                                                                      

Dr. Bumová sa rozhodla uvedené procesy sledovať chronologicky, pričom svoju pozornosť 

zamerala na vytváranie a prvé (k)roky Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Na základe 
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archívnych dokumentov v prvej časti (Hrdinovia? Páchatelia?) odkrýva procesy a vzťahy vo 

vnútri bezpečnostného odboru Povereníctva vnútra. Kontextualizuje ich zápasom o moc 

medzi Komunistickou stranou Slovenska a Demokratickou stranou, ako aj pražským centrom 

a slovenskými zákonodarnými a výkonnými orgánmi (1945-1948), ale aj postupným, po roku 

1948 nezvratným, vplyvom a tlakom zo strany politických orgánov Sovietskeho zväzu. Cez 

túto optiku približuje pomery v Štátnej bezpečnosti v rokoch 1945-1948. Všíma si motiváciu 

ľudí, ktorí ju spoluvytvárali, ich rôznorodý rodinný, sociálny pôvod, komplikované životné 

peripetie, účasť v odboji, ale aj predstavy o podobe nových bezpečnostných zložiek a ich 

praktickú realizáciu. Sleduje reorganizáciu ŠtB v roku 1949, hlavne cez pomery, ktoré vládli  

na jej bratislavskom odbore do roku 1952. Prvá časť monografie tak predstavuje zložitú 

dobovú situáciu. Stretli sa v nej bývalí aktívni príslušníci žandárstva a ÚŠB vojnového 

slovenského štátu, ktorí potom bojovali v SNP spoločne s mladými ľavicovo orientovanými 

aktérmi, ale aj komunistami z rôznych sociálnych vrstiev spoločnosti. Časť z nich zažila 

rasové prenasledovanie na základe svojho židovského pôvodu, čo tiež formovalo ich 

pozitívny vzťah ku komunistickej ideológii, ale aj predstavy o sociálnej spravodlivosti 

a bezpečnosti v krajine. Už v tomto texte sa objavuje termín, ktorý nie najšťastnejšie autorka 

používa v celej knihe – prvá Slovenská republika. Štátny útvar, ktorý vznikol 14. marca 1939 

ako dôsledok nacistickej zahraničnej politiky a jej diktátu s prepojením na vhodne vybraté 

politické zázemie na Slovensku, mal najskôr krátky čas oficiálny názov Slovenský štát, ktorý 

sa v júni 1939 zmenil na Slovenská republika. V posudzovanom texte používané slovné 

spojenie prvá Slovenská republika podsúva myšlienku, že dnešná Slovenská republika je teda 

druhou, akousi pokračovateľkou tej prvej. Keďže poznám prácu Mgr. I. Štelmachovič 

Bumovej pomerne detailne, viem, že takto to ona nemyslí, no čitateľ to môže tak chápať.                                                               

V druhej časti knihy (Obete?) autorka kontextualizuje problematiku politických procesov, 

ktoré charakterizovali obdobie 50. rokov 20. storočia v Československu novým chápaním 

práva podľa vzoru ZSSR. Autorka vysvetľuje dopad zmeny na sledované procesy. 

Spoločensky nebezpečnými osobami sa v tom čase stávali nielen tzv. bývalí ľudia prepojení 

reálne či zdanlivo s predchádzajúcimi politickými režimami, ale aj vtedajší politici 

a komunisti, ktorí sa snažili odporovať centralistickému riadeniu štátu a pokúšali sa 

presadzovať rovnocenné podmienky pre slovenskú časť republiky – tzv. buržoázni 

nacionalisti. Autorka systematicky sleduje jednotlivé  kroky vedúce od vytipovania politicky 

nevhodných osôb v straníckom a štátnom mocenskom aparáte cez ich rozpracovávanie až po 

odsúdenie. Boli prejavom nielen ideologického, ale aj osobného boja o politickú moc. 
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Poukazuje na prepojenosť tohto procesu s mocenskými záujmami J.V. Stalina a jeho 

poradcov, pôsobiacich v Československu, a zľahka naznačuje súvislosť s podobnými 

politickými procesmi v ďalších krajinách sovietskeho vplyvu (Maďarsko, Rajk, s. 66). Na 

základe analýzy výskumných dát interpretuje a uvažuje o dvoch hlavných konštruktoch, ktoré 

predovšetkým viedli k obvineniu a odsúdeniu obetí politických procesov v tomto desaťročí:             

o sionizme a už spomínanom buržoáznom nacionalizme.                                                                                                     

Proces s Rudolfom Slánskym a spol., ktorý sa stal symbolom 50. rokov v Československu, 

predznamenal aj proces, na ktorý sústredila pozornosť I. Štelmachovič Bumová. Podľa 

dobovej terminológie v procese s Oskarom Valáškom a spol. išlo o ľudí, ktorým pripísali 

nálepku buržoáznych nacionalistov, sionistov a iných nepriateľov v bezpečnostnom aparáte 

na Slovensku. Boli obvinení aj so spolupráce so „spikleneckým centrom“ vedeným Rudolfom 

Slánským. Autorka popisuje a rozkrýva postupy vyšetrovania, obsahy obvinení, dôvody 

odsúdenia, ako aj konečný rozsudok jednotlivých aktérov procesu. Tak ako aj 

v predchádzajúcej kapitole pracovala okrem záznamov z rokovaní jednotlivých politických 

a štátnych orgánov aj so životopisnými údajmi, charakteristikami a životnými príbehmi 

obvinených. Tým, že sleduje peripetie odsúdených mužov po odsúdení, ich postoj k trestom                 

a správanie sa vo väzení, dostáva jej kniha nový rozmer. Ďalšou perspektívou je konanie 

rodinných príslušníkov, predovšetkým manželiek, odsúdených. Ich reakcie na vzniknutú 

situáciu a následný osud.                                                                                                                             

Posudzovaná práca je určená pre systematického, pozorného a sústredeného čitateľa.                             

Hoci sleduje pomerne krátke časové obdobie, text je plný zvratov, mien a zápletiek. Lepšej 

orientácii v ňom by nesporne pomohol menný register, keďže mená jednotlivých aktérov 

a údaje o ich životných osudoch sa v rôznych súvislostiach objavujú na viacerých miestach 

monografie. Pridanou hodnotou precízneho popisu postaveného na dôkladnej znalosti 

archívnych prameňov, odbornej literatúry, ale aj na autorkiných úvahách, je podľa môjho 

názoru práca s ego-dokumentami, životopismi, ktoré o sebe písali samotní aktéri. 

Prostredníctvom nich autorka ukazuje, ako dobová atmosféra, konkrétna situácia, v ktorej sa 

pisateľ nachádzal, determinovala jeho stratégie sebahodnotenia a popisovania vlastného 

konania a videnia sveta.                                                                                                                                     

Záverečnú časť využila doktorka Štelmachovič Bumová nielen na sumarizáciu svojich zistení. 

Uvažuje v nej o dynamike kategórií, do ktorých na začiatku zaradila aktérov sledovaných 

procesov, o tom ako sa z hrdinov protifašistického odboja, postupne stávali páchatelia – 

v čase aktívneho kreovania novej podoby bezpečnostných zložiek v dramatickom, bojom 

o politickú moc poznačenom povojnovom období. Aby napokon prešli do kategórie obetí  




