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Sen o pomste...
Vytrhli Vás z domu, z hladných rokov ticha
(lebo Ferdinanda v Srbsku zabili).
Starý cisár volá, (modlí sa a vzdychá)
utopiť svet v krvi, smútku, násilí.
Roky vojny dal vám za drotárske letá.
Chlebník miesto krošny, za plech náboje.
V hrdle vojny vaše kroky denne stretá
krutá smrť i život – trpké oboje.
Vojna hubí ľudí, zabúda ich mená.
Lepšie zajatie, než pohreb v Karpatoch.
Cestou-necestou je navždy poznačená
celá Ukrajina bôľom vašich nôh.
Videli ste vstávať po krvavej púti
Rusko plné rán a plné plameňa.
Ako by ste mohli zostať nedotknutí,
nepochopiť jeho hviezdne znamenia?
Mladosť vašu strávil oheň vojnových čias.
Prišla doba zbúrať pánske väzenie!
Pod výbuchom hviezdy vo vás prudko klíčia
zrná snov o pomste v srdci stratené.
Tryskajú až k slnku, rastúc nad oceľou,
z krvi, ktorá z tela mŕtvych vytiekla.
Zaplavujú vesmír kotviac v srdci smelom:
„Nikdy nepôjdeme vraždiť človeka!“
Túžba po mieri vám vzburou čelá krášli:
„Viac už nepôjdeme strieľať na brata!“
Za to, že ste v sebe toľko sily našli,
nehynúca sláva je vám odplata.
K vašim menám s úctou dvíham oči veršov.
Na mohylu píšem vrúcnej vďaky list.
Nemohli ste spojiť život s nádhernejšou
myšlienkou, než bola k vojne nenávisť.
Ján Mikušinec
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Zoznam odsúdených na trest smrti
Pavol Šalaga z Vrútok
Adam Daniš z Kolárovíc
Viktor Kolibík z Dlhého Poľa
Ondrej Baláž z Považského Chlmca
Ondrej Smrtník z Považskej Bystrice
Martin Riljak z Hornej Maríkovej
Ondrej Jariabka z Čremošného
Štefan Rác z Kubrice
Alfonz Gál z Kolárovíc
Štefan Radzo z Hruštína
František Durkáč z Korne
Dionýz Jesenský z Turčianskeho Jasena
Jozef Čuraj z Veľkej Diviny
Pavol Kleniar z Krupiny
Ján Fabo z Kubrej
Ján Hudec z Riečnice
Jozef Žoviak z Riečnice
Alojz Šelinga z Bolešova
Karol Miklušičák z Námestova
Alojz Vojár zo Zákopčia
Gregor Dvorský z Krásnej Vsi
Peter Platoš zo Zákopčia
Matej Frniak z Belej pri Varíne
Jozef Laššo z Petrovej Lehoty
Pavol Kubica zo Zborova nad Bystricou
Vincent Čimbora z Krásna nad Kysucou
Jozef Hoťko z Hornej Súče
Ján Križan z Chocholnej-Velčíc
Ján Gohr z Uhrovca
Valentín Miko z Udiče
Adam Bičanek z Olešnej
Ján Kasper zo Skleného
Jozef Hojdik z Papradna
Martin Kulíšek zo Štiavnika
Martin Cingel z Terchovej
Štefan Sokolík zo Štiavnika
Vincent Rakovan zo Štiavnika
Ján Pittner z Trenčianskych Teplíc
Štefan Bednárik z Beckova
Štefan Snovák z Hruštína
Ján Slezák z Kunova
Ondrej Brveník z Kraľovian
Ondrej Kišša z Krpelian
Anton Mikuš z Rybian
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Predhovor
Pripomíname si 90. výročie Kragujevskej vzbury vojakov 71.
pešieho pluku. V roku 1882 sa Trenčín stal sídlom veliteľstva, jeho
dvoch poľných práporov a náhradného práporu. Náhradný prápor tu
fungoval po vyhlásení Československej republiky už v decembri
1918. V roku 1920 bol premenovaný na Peší pluk č. 17 a bol aj
naďalej umiestnený v Trenčíne.
Kragujevská vzbura na pozadí
prvej svetovej vojny bola
najväčším prejavom odporu voči vojne a rakúsko-uhorskej armáde.
Vojaci 71. pešieho pluku prešli najťažšími bojmi v rámci východného
frontu a očakávané nasadenie na bojiskách talianskeho frontu
vytvárali výbušnú situáciu. K tomu prispela aj zlá situácia
v zásobovaní, bezohľadnosť veliteľov voči mužstvu a postupný krach
ofenzív a obrovské straty Rakúsko-Uhorska a Nemecka na všetkých
frontoch. Toto všetko v radoch vojakov vyvolalo veľkú nespokojnosť
a odpor proti vojne.
Vzbura vypukla v noci z 2. na 3. júna 1918 a bola veľmi kruto
potlačená. Vojenský stanný súd odsúdil 44 vojakov na trest smrti
zastrelením. Ďalší účastníci boli odsúdení na tresty dlhoročného
žalára. Rozsudok bol vykonaný 8. Júna 1918 na Stanovljanskom poli.
V roku 1924 bol obetiam vzbury odhalený pamätník.
Drahá mama, ja Váš syn Janko
odoberám sa od Vás,
od mojej milovanej sestry
a bratríčka Ottka,
poobede ma zastrelia.
Posielam Vám 39 korún.
Polovicu dajte na kostol
a druhú žobrákom.
Zbohom!
/posledný pozdrav Jána Pittnera z Trenčianskych Teplíc/
Táto významná udalosť je stále predmetom záujmu a ďalšieho
skúmania. K tomu slúžia aj nasledujúce písomné pramene a pre
všetkých záujemcov, ktorí po nich siahnu, budú nesporne zdrojom
ďalších, často veľmi zaujímavých informácií a poznatkov.
Janka Fabová
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Úvod
Pri príležitosti výročia vzbury príslušníkov 71. pešieho pluku, ktorá
sa odohrala v roku 1918 v Kragujevci, vydáva Verejná knižnica
Michala Rešetku v Trenčíne výberovú tematickú bibliografiu, ktorá je
venovaná práve tejto vzbure.
Bibliografia obsahuje záznamy, ktoré sú rozčlenené do troch
kapitol. V prvej sa nachádzajú záznamy ucelených monografií,
týkajúcich sa priamo vzbury príslušníkov 71. pešieho pluku, v druhej
sú popísané články a štúdie k danej téme. Tretia časť je venovaná
informačným zdrojom, ktoré sa netýkajú priamo kragujevskej vzbury,
ale podujatí, ktoré s ňou súvisia (napr. oslavy výročia vzbury, recenzia
filmu inšpirovaného udalosťami z júna 1918 v Kragujevci atď.) a sú
tiež cenným prameňom informácií.
Na zostavenie bibliografického súpisu boli použité najmä údaje
z katalógov Verejnej knižnice Michala Rešetku, ale i z katalógu
Slovenskej národnej knižnice, zo Slovenskej národnej bibliografie
a elektronického portálu Slovenská knižnica. Dôležitým zdrojom boli
tiež mnohé primárne dokumenty, najmä monografického charakteru.
Z hľadiska podrobnosti záznamy spĺňajú kritériá minimálneho
bibliografického popisu. Ku každému záznamu je pripojená krátka
anotácia, ktorá vystihuje obsah uvedeného informačného zdroja.
Súpis obsahuje i autorský register, ktorý slúži na uľahčenie
vyhľadávania.
Uvedená publikácia si nemôže klásť za cieľ úplnosť. Zámerom jej
zostavovateľov je ponúknuť širokej odbornej i laickej verejnosti
zaujímajúcej sa o históriu všeobecne, no najmä záujemcom
o spomínanú tragickú udalosť, stručný prehľad informačných zdrojov,
z ktorých môžu čerpať poznatky o kragujevskej vzbure, ale
i o názoroch na túto udalosť, ktoré prevládali v jednotlivých obdobiach
politického a spoločenského vývoja.
Bibliografii chýba hlbší historický záber, ktorý by poskytol pohľad
na dobové pramene, ktoré informujú o udalostiach vzbury príslušníkov
trenčianskeho pluku. Uvedený fakt je podnetom pre nové, doplnené
vydanie tohto súpisu.
Zostavovateľka
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1. Knihy o vzbure príslušníkov 71. pešieho pluku
1. V mene Jeho Veličenstva! : román z čias svetovej vojny / Andrej
Rybárik - Žilina : Vydavateľstvo denníka Slovenská krajina, [pred
1925]. – 254 s.
Román, ktorý zachytáva reálie I. svetovej vojny a života vojakov
71. pešieho pluku, opisuje i vzburu vojakov v Kragujevci. Autor bol
príslušníkom 71. pešieho pluku a priamym účastníkom vzbury.
1956
2. Vzpoura 71. pluku v červnu 1918 / Karel Pichlík. - Praha : Naše
vojsko, 1956. - 52 s.
Monografia venovaná vzbure príslušníkov 71. pešieho pluku
v Kragujevci. Približuje vývoj protivojnového zmýšľania vojakov
rakúsko-uhorskej armády počas vojny, vplyv Októbrovej revolúcie
na protivojnový boj v armádnych jednotkách, príčiny a podmienky
vypuknutia vzbury, jej priebeh, dôsledky a význam.
3. Štyridsaťštyri / Ján Bukva ; literárny a technický scenár Paľo Bielik.
- Bratislava : [Československý film], 1956. - 136 s.
Scenár k filmu Paľa Bielika Štyridsaťštyri s námetom vzbury
v Kragujevci.
1958
4. Kragujevacká vzbura : 1918. - Trenčín : Sväz protifašistických
bojovníkov v Trenčíne, 1958. - 29 s.
Publikácia vydaná pri príležitosti 40. výročia vzbury obsahuje
úvodné slovo Paľa Bielika, režiséra filmu o vzbure, poznatky
o vojenských osudoch 71. pešieho
pluku, o jeho pôsobení
v Kragujevci, o prejavoch odporu v mužstve a príčinách vzbury, jej
priebehu a protiakcii, o vyšetrovaní, súde a poprave.
5. Štyridsaťštyri [film] / réžia Paľo Bielik. – Bratislava : Koliba, 1958.
– 1 filmový kotúč (121 min., 3455 m) : čiernobiely.
Dramatický príbeh o protidôstojníckej vzbure 71. trenčianskeho
pešieho pluku v Kragujevci v období I. svetovej vojny. (Údaje sú
prebrané z filmovej databázy Slovenského filmového ústavu.)
1968
6. Pobuna Slovaka u Kragujevcu 1918. godine / Dragoljub M. Petrović.
- Kragujevac : Spomen park, 1968. - 74 str.
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Monografia v srbskom jazyku, ktorá sa zaoberá vzburou
„drotárskeho regimentu“ v Kragujevci. (Údaje sú prebrané
z katalógu Biblioteka Matice srpske.)
1973
7. Kragujevac : 55 rokov od vzbury 71. pešieho trenčianskeho pluku /
Jozef Orság ; zodpoved. red. Rudolf Samuel. - Trenčín : Okresné
osvetové stredisko Trenčín, 1973. - 29 s.
Brožúra opisuje vplyv Októbrovej revolúcie, príčiny a podmienky
vzbury, začiatok a priebeh, ako i jej potlačenie. Zaoberá sa tiež
príčinami porážky a priebehom vyšetrovania, rozsudkom stanného
súdu, ale i ďalšími následkami vzbury.
1978
8. Kragujevská vzbura : Texty na pomoc knižniciam pri podujatiach
k 60. výročiu vzbury slovenských vojakov v Kragujevci. – Trenčín :
Krajská knižnica v Trenčíne, 1978. – 16 s.
Obsahuje báseň Pieseň o kragujevských rebeloch, príhovor na
tému 60. výročia vzbury a preklad rozsudku vojenského súdu
v Kragujevci.
1982
9. Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci / Marián Hronský. - 1.
vyd. - Martin : Osveta, 1982. - 178 s.
Rozsiahla monografia prináša široké súvislosti týkajúce sa vzbury
príslušníkov 71. pešieho pluku v Kragujevci – celkový priebeh vojny,
vplyv Októbrovej revolúcie v Rusku a otázku „navrátilcov“ zo
zajatia, atmosféru pred vypuknutím vzbury, jej organizáciu, priebeh
a výsledky vyšetrovania. Poskytuje tiež bohatý obrazový materiál,
fotokópie a preklady úradných dokumentov súvisiacich so vzburou.
Rec:
10. Proti nezmyselnosti vojny / md.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 24, č. 23 (7.6.1983), s. [3].
11. Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci / Bohumír Kostický.
In: Slovenská archivistika . - Roč. 18, č. 1 (1983), s. 124-125.
12. Revolučný odkaz kragujevských hrdinov / Milan Šišmiš.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 23, č. 45 (9.11.1982), s. 3.
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1983
13. Vzbura 71. trenčianskeho pluku v Kragujevaci : Bibliografický leták
/ Zostavila: Danka Grofičová. – Trenčín : Krajská knižnica
v Trenčíne, 1983. – 4 s.
Bibliografia obsahuje devätnásť záznamov dokumentov, najmä
z fondu Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktoré sa
týkajú kragujevskej vzbury.
1988
14. Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci / Marián Hronský. – 2.
dopl. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1988. – 199 s.
Publikácia je druhým vydaním monografie z roku 1982 a je
doplnená o nové poznatky a obrazový materiál.
Rec.:
15. Kniha o starých otcoch / Drahoslav Machala.
In: Pravda. - Roč. 70, č. 224 (22.9.1989), s. 5.
2003
16. Kragujevská vzbura / Laco Zrubec. - Nitra : Dom Matice slovenskej,
2003. - 122 s. - ISBN 80-7090-679-0.
Publikácia prináša pohľad na kragujevskú vzburu vojakov 71.
pešieho pluku najmä na základe výpovedí priamych účastníkov
vzbury, pamätníkov udalostí z Kragujevca, ale i historikov. Autor
opisuje i proces úpravy mien popravených na pamätníku do tvaru,
aký mali v matrike.
Rec.:
17. Pomník pomníkom / Andrej Červeňák. - Fotogr.
In: Literárny týždenník. - 0862-5999. - Roč. 16, č. 32 (2003), s.
10.
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2. Články a štúdie o vzbure príslušníkov 71. pešieho pluku
1958
18. V popredí pozornosti : Kragujevac / G. Šebák.
In: Informačné zprávy Okresného múzea v Trenčíne. - Č. 1, (1958),
s. [1]-5.
Autor podáva pohľad na vzburu pod vplyvom Októbrovej
revolúcie. Podrobne opisuje správanie „navrátilcov“ z Ruska
a ťažké podmienky radových vojakov v Kragujevci.
19. „Drotársky regiment“ / Štefan Daško.
In: Smena. - Roč. 11, č. 130 (1.6.1958), s. 3.
Článok popisuje nasadenie 71. pešieho pluku počas vojny,
hromadné zajatie v Rusku, oslobodenie, spätné povolanie
„navrátilcov“, vypuknutie vzbury i jej neúspech a text pohľadnice,
ktorú napísal Ján Pittner svojej mame v deň popravy.
1960
20. Spomienka na Kragujevac / Gejza Schulz.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 1, č. 23 (1960), s. 3.
Spomienka príslušníka 71. pešieho pluku na okolnosti vzniku
vzbury, jej potlačenie a priebeh popravy 44 odsúdených vojakov.
1963
21. Štyridsiate piate výročie vzbury v Kragujevci / G. Kalač.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 4, č. 23 (5.6.1963), s. 3.
Článok sa zaoberá príčinami vzniku vzbury v nadväznosti na
myšlienky Októbrovej revolúcie.
22. Kragujevac – Trenčín / Andrej Vrbacký.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 4, č. 47 (20.11.1963), s. 3.
Článok sa venuje najmä histórii gymnázia v Kragujevci a tragédii
z októbra 1941, keď nacisti, zastrelili 7000 obyvateľov mesta.
Spomína aj vzburu vojakov 71. pešieho pluku a pomník, ktorý
postavili obyvatelia mesta na počesť popravených hneď po vojne.
1965
23. Trenčianske Teplice v područí bankového kapitálu / Ján Šípoš.
In: Trenčianske Teplice / Ján Šípoš, Lazar Spiška. – Martin : Osveta,
1965. – S. 105-111.
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Časť uvedenej kapitoly je venovaná Jánovi Pittnerovi, rodákovi
z Trenčianskych Teplíc, ktorý bol účastníkom vzbury v Kragujevci
a bol medzi 44 popravenými vojakmi.
1968
24. Kragujevská vzbura očami spomienok / (bš).
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 23 (4.6.1968), s. 5.
Spomienky žijúcich členov 71. pešieho pluku na udalosti a
okolnosti kragujevskej vzbury.
25. Štyridsaťštyri / Milan Drobena.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 23 (4.6.1968), s. 5.
Priblíženie pôsobenia náhradného práporu 71. pešieho pluku
v Kragujevci, podrobný opis prípravy a priebehu vzbury príslušníkov
pluku až po vykonanie rozsudku nad odsúdenými.
26. Kragujevac protivojnový / Ladislav Hubenák.
In: Hlas ľudu. - Roč. 15, č. 129 (31.5.1968), s. [5].
Článok uvádza fakty o vplyve vojny na občanov a vojakov armády,
ktorý sa prejavil úpadkom disciplíny a sériou vzbúr. Medzi ne sa
radí i vzbura členov 71. pešieho pluku, ktorej výsledkom bolo 44
popravených vojakov.
27. Kragujevac : pamätník v histórii / Jozef Petrek.
In: Hlas ľudu. - Roč. 15, č. 138 (14.6.1968), s. [5].
Úvodné boje 71. pluku v prvej svetovej vojne, zajatie v Rusku,
preverovanie navrátilcov, utvorenie pochodového práporu, ktorý má
byť odvelený na rieku Piava, prepuknutie vzbury a poprava
usvedčených účastníkov.
1970
28. Vzbura náhradného práporu 71. pešieho pluku v júni 1918
v Kragujevci / Dušan Halaj, Mikuláš Krcho.
In: Vlastivedný zborník Považia : 10. - Martin : Osveta, 1970. - S.
83-115.
Rozsiahla štúdia o kragujevskej vzbure, ktorá čerpá najmä
z dokumentov z Viedenského vojenského archívu a výpovedí
priamych účastníkov vzbury. Podrobne sa zaoberá históriou 71.
pešieho pluku, príčinami vzniku vzbury, jej priebehom a dôsledkami.
1971
29. Rok 1918 na západnom Slovensku / Ladislav Hubenák.
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In: Slavín : historická ročenka Západoslovenského kraja. – Roč. 4
(1971), s. 34-91.
Prílohy uvedenej štúdie tvoria preklady viacerých dokumentov
týkajúcich sa vzbury vojakov v Kragujevci: správa vojenského súdu,
rozsudok, odňatie štátnej podpory rodinám popravených.
1973
30. Štyridsaťštyri „drotárskych“ hrdinov / r.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 14, č. 22 (29.5.1973), s. [2].
Vojna vyostrila národné a triedne rozpory, „navrátilci“ z ruského
zajatia inšpirovaní myšlienkami Októbrovej revolúcie boli odhodlaní
k odboju. Vzbura vypukla náhle, potlačená bola v priebehu
niekoľkých hodín, stanný súd vyniesol 44 rozsudkov smrti.
31. Sen o pomste... : na počesť 44 popravených kragujevských hrdinov /
Ján Mikušinec.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 14, č. 23 (5.6.1973), s. [1].
Báseň na počesť 44 popravených vojakov kragujevskej vzbury.
32. Jeden zo štyridsiatich štyroch / Milan Varsik.
In: Príroda a spoločnosť. - Roč. 22, č. 12 (1973), s. 14-16.
Článok opisuje životný príbeh jedného zo 44 popravených,
údajného vodcu vzbury, podplukovníka Viktora Kolibíka z Dlhého
Poľa, na základe spomienok jeho brata Imricha.
33. Pieseň o kragujevských rebeloch / Vojtech Mihálik.
In: Básne : Zv. 1 / Vojtech Mihálik. – Bratislava : Slovenský
spisovateľ, 1973. - S. 336-340.
Báseň venovaná pamiatke kragujevskej vzbury a jej účastníkom.
1978
34. Štyridsaťštyri : K 60. výročiu vzbury slovenských vojakov / (r).
In: Trenčianske noviny. - Roč. 19, č. 22 (30.5.1978), s. [2].
Článok približuje situáciu v armáde rakúsko-uhorskej monarchie
počas I. svetovej vojny, najmä na jej sklonku. Postupný rozklad
armády spôsobovali dezercie a vzbury, ktoré sa od apríla 1918
odohrali v Rakúsko-Uhorsku. Kragujevská vzbura vypukla 2. júna
1918, ale v priebehu niekoľkých hodín bola, z dôvodu nedostatočnej
organizovanosti, potlačená. 44 usvedčených účastníkov bolo
odsúdených na trest smrti.
35. Očami spomienok / (van).
In: Trenčianske noviny. - Roč. 19, č. 22 (30.5.1978), s. [2].
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Spomienky Štefana Záhumenského, príslušníka 71. pešieho pluku,
na priebeh vzbury. Záhumenský bol v čase vzbury osemnásťročným
nováčikom.
36. Pozdravujte mi rodinu / Ján Beňovič.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 19, č. 22 (30.5.1978), s. [2].
Rozprávanie priameho účastníka kragujevskej vzbury, vtedy
osemnásťročného vojaka, Jána Kusendu z Novej Bošáce o ťažkých
podmienkach
vojakov
v Kragujevci,
o pôsobení
vojakov
prepustených zo zajatia v Rusku a o priebehu vzbury a jej
vyšetrovania.
37. Vzbura v Kragujevci.
In: Kultúrny kalendár. - Č. 6 (1978), s. 5-6.
Protivojnovo naladení a nespokojní „navrátilci“ z Ruska sa stali
jadrom jednej z najväčších vzbúr slovenských vojakov, vzbury
v Kragujevci. Podnetom jej vzniku bol konflikt medzi radovým
vojakom a veliteľom izby. Vzbura bola potlačená a 44 vojakov bolo
odsúdených na trest smrti.
1983
38. Súčasť revolučnej tradície / Teodor Hudeček.
In: Pravda. - Roč. 64, č. 128 (2.6.1983), s. 2.
V závere prvej svetovej vojny bola rakúsko-uhorská armáda vo
veľmi zlej situácii. V 71. pešom pluku v Kragujevci nastali problémy
s disciplínou vojakov. 2. júna 1918 vznikla vzbura, ktorá bola v
priebehu krátkeho času potlačená. Poprava 44 odsúdených na smrť
sa konala ako výstraha za prítomnosti zvyšku pluku a obyvateľov
mesta.
39. Z iskry požiar / F. Kutlík.
In: Smena na nedeľu. - Roč. 18 /36/, č. 22 /129a/ (3.6.1983), s. 4.
Článok opisuje priebeh povstaní v rozkladajúcej sa rakúskouhorskej armáde vo viacerých mestách monarchie. Popisuje
vypuknutie a priebeh kragujevskej vzbury, do ktorej sa zapojilo viac
ako 700 vojakov. Vzbura nebola úspešná, nasledoval prísny trest na
zastrašenie vojakov i civilného obyvateľstva.
40. Pod vplyvom Októbrovej revolúcie : Seriál článkov k 65. výročiu
vzbury slovenských vojakov v Kragujevci.
In: Naše zrkadlo. - Roč. 37, č. 11-15 (1983), s. 3, s. 3, s. 4, s. 4, s.3.
Séria článkov o vzbure príslušníkov 71. pešieho pluku v Kragujevci
uverejnená pri príležitosti jej výročia.
41. Pod vplyvom Októbrovej revolúcie.
15

In: Naše zrkadlo. - Roč. 37, č. 11 (1983), s. 3.
Vplyv politických udalostí z prelomu rokov 1917 a 1918 na
národnostne
rôznorodú
armádu
Rakúsko-Uhorska.
Nespokojnosť „navrátilcov“ z ruského zajatia, ich odpor
k opätovnému povolaniu na front. Od roku 1917 bol Kragujevac
sídlo náhradného práporu 71. pešieho pluku.
42. Pod vplyvom Októbrovej revolúcie.
In: Naše zrkadlo. - Roč. 37, č. 12 (1983), s. 3.
Vyhrotenie situácie po nariadení veliteľa Artura Marxa
vytvoriť pochodový prápor z najviac nespokojných vojakov.
Prepuknutie vzbury 2. júna, snaha obsadiť arzenál, prepad
železničnej stanice.
43. Pod vplyvom Októbrovej revolúcie.
In: Naše zrkadlo. - Roč. 37, č. 13 (1983), s. 4.
Neúspech vzbury - živelný výbuch a nevydarený pokus získať
zásoby streliva. Potlačenie vzbury za pomoci dragúnov
a horského delostrelectva. Príchod vojensko-súdnej vyšetrovacej
komisie z Belehradu, zaistenie 59 mužov.
44. Pod vplyvom Októbrovej revolúcie.
In: Naše zrkadlo. - Roč. 37, č. 14 (1983), s. 4.
8. júna 1918 potvrdenie rozsudku stanného súdu na trest
smrti 44 vojakov. Poprava v ten deň o 14. hodine na
Stanovljanskom poli.
45. Pod vplyvom Októbrovej revolúcie.
In: Naše zrkadlo. - Roč. 37, č. 15 (1983), s. 3.
Kragujevská vzbura počtom obetí medzi najväčšie v histórii
rakúsko-uhorskej armády. Súčasť vlny vzbúr a povstaní, ktoré
oslabili armádu Rakúsko-Uhorska na konci I. svetovej vojny.
46. Z dejín Kragujevca / Milan Šišmiš.
In: Trenčianske rozhľady. - Roč. 4, č. 6 (1983), s. 6-8.
Stručný prehľad dejín mesta Kragujevac od historického osídlenia
cez prvú písomnú zmienku v roku 1476 a tureckú nadvládu, vznik
srbského štátu, hospodársky rozvoj v druhej polovici 19. storočia,
pôsobenie rakúsko-uhorskej armády počas I. svetovej vojny, vrátane
kragujevskej vzbury a udalosti II. svetovej vojny až po povojnový
rozvoj mesta.
47. Čierny list v kronike roku 1918 / Viliam Žilinský.
In: Východoslovenské noviny. - Roč. 32, č. 129 (3.6.1983), s. 4.
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Opis neutešených pomerov v kasárňach v Kragujevci pred
vypuknutím vzbury, podnet na jej prepuknutie, jej priebeh a poprava
odsúdených.
1986
48. Pieseň o kragujevských rebeloch / Vojtech Mihálik.
In: Básne : Zv. 2 / Vojtech Mihálik. – 2. dopl. vyd. - Bratislava :
Slovenský spisovateľ, 1986. - S. 30-34.
Báseň zložená na počesť obetí kragujevskej vzbury.
1988
49. Sláva im, vďaka im!
In: Spravodajca Trenčianskych Teplíc. - Roč. 2, č. 1(1988), s. 20-22.
V článku sa krátko
spomína história 71. pešieho pluku,
analyzované sú príčiny nespokojnosti vojakov a vzniku vzbury, ale
i príčiny jej neúspechu.
50. Odkaz kragujevských hrdinov / Fr. Brunovský.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 29, č. 23 (7.6.1988), s. 1-2.
Vysvetlenie názvu „drotársky pluk“, miesta bojov pluku počas 1.
svetovej vojny, situácia v Kragujevci po príchode navrátilcov,
vzbura a stanný súd.
51. Vzbury a štrajky / Viliam Plevza.
In: Nové slovo. - Roč. 30, č. 31 (4.8.1988), s. 24.
Autor sa zamýšľa nad dopadom kragujevskej vzbury, popisuje
situáciu po jej potlačení. Cituje hlásenie predstaviteľa ministerstva
vojny, ktorý píše o nedisciplinovanosti vojakov, nadšení z revolúcie
v Rusku a neochote ďalej bojovať.
52. Kragujevac : prvé obete za slobodu / Michal Krošlák.
In: Bojovník . - Roč. 33, č. 22 (1988), s. [5].
Sťahovanie velenia a náhradného práporu 71. pešieho pluku
z Trenčína bližšie k frontu, dopĺňanie nováčikmi i „navrátilcami“
z Ruska, vplyv Októbrovej revolúcie, otvorené akcie nespokojnosti,
vzbura, jej potlačenie a potrestanie.
1996
53. Štyridsaťštyri / Ľubica Vozárová.
In: Slovenské národné noviny . - ISSN 0862-8823. - Roč. 7 (11), č.
21 (1996), s. 9.
Článok prináša historické fakty o sérii vzbúr v rakúsko-uhorskej
armáde a o priebehu vzbury v Kragujevci ako aj o následnom treste.
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1997
54. "Hor sa, vezmite pušky!" / Marián Hronský.
In: Národný kalendár 1998. - Martin : Matica slovenská, 1997 . ISBN 80-7090-439-9. - S. 126-129.
Príspevok popisuje posledné fázy prvej svetovej vojny, od jari 1918
a kritickú hospodársku situáciu v armáde Rakúsko - Uhorska
i v samotnej krajine. Venuje sa zúfalému postaveniu „navrátilcov“
z ruského zajatia. Opisuje konflikt, ktorý sa odohral v Kragujevci
2.6.1918 a prerástol do vzbury. Jej výsledkom bolo päť mŕtvych,
niekoľko ťažko ranených a štyridsaťštyri odsúdených na smrť.
1998
55. Po stopách popravy vojakov „drotárskeho regimentu“ v roku 1918 /
Laco Zrubec.
In: Slovenská republika. – Roč. 6, č. 125-128 (1998), s. 12-13, s. 89, s. 8 a 17, s.11.
Seriál príspevkov približujúci podrobnosti vzbury v Kragujevci
v júni 1918.
56. Osudná kragujevská nedeľa / Laco Zrubec.
In: Slovenská republika. - Roč. 6, č. 125 (2.6.1998), s. 12-13.
Napätá atmosféra v mužstve pred vypuknutím vzbury.
57. Zrada a porážka / Laco Zrubec.
In: Slovenská republika. - Roč. 6, č. 126 (3.6.1998), s. 8-9.
Pôsobenie “špicľa“ Huberta Jindru v mužstve, priebeh vzbury
– pokus o obsadenie železničnej stanice, muničného skladu.
Úspešná protiakcia pod velením podplukovníka Marxa.
58. Našu smrť draho zaplatíte! / Laco Zrubec.
In: Slovenská republika. - Roč. 6, č. 127 (4.6.1998), s. 8 a 17.
Začiatok vyšetrovania, obžalovaných 59 vojakov, aj na základe
výpovede Jindru. 44 odsúdených na trest smrti. Priebeh popravy
na Stanovljanskom poli za povinnej účasti odzbrojeného pluku.
59. Kragujevské výkriky! / Laco Zrubec.
In: Slovenská republika víkend. - Roč. 5, č. 23/128 (1998), s. 11.
Ohlas vzbury v dobovej tlači, výstavba pamätníka popraveným
vojakom, jeho slávnostné odhalenie v septembri 1924. Problém
„počeštených“ mien popravených na pomníku, autorova výzva
na nápravu.
60. Najväčšia v monarchii : k 80. výročiu vzbury v Kragujevaci / Jozef
Štefan Lanštiak.
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In: Slovenské národné noviny. – ISSN 0862-8823. - Roč. 9 (13), č.
39 (1998), s. 6.
Autor poskytuje základné údaje o prvej svetovej vojne, o nasadení
Slovákov v bojoch a ocenenie udatnosti slovenských vojakov. Po
návrate vojakov zo zajatia sa z dôvodu zlých podmienok množia
rôzne incidenty. V 71. pešom pluku prebieha vzbura, po potlačení
ktorej je popravených 44 vojakov, z toho 39 „navrátilcov“ z Ruska.
61. Kragujevská vzbura slovenských vojakov / Braňo Krasnovský.
In: Kultúra. - ISSN 1335-3470. - Roč. 1, č. 6 (1998), s. 6.
Článok sa sústreďuje na priebeh bojov 1. svetovej vojny
a nasadenie 71. pešieho pluku, spôsob obnovovania disciplíny u
„navrátilcov“, stupňovanie napätia v mužstve, vzburu, straty na
oboch stranách a tresty, ktoré boli udelené povstalcom.
62. Štyridsaťštyri : Pred 80-timi rokmi sa vzbúrili slovenskí vojaci
v Kragujevci / Branislav Krasnovský.
In: Obrana. - Roč. 6, č. 23 (6.6.1998), s. 9.
Príspevok rekapituluje sériu vzbúr v c. k. armáde od januára 1918,
neľahké podmienky tylových jednotiek, úbytok stravy na úkor
bojových jednotiek, vzburu, bojové akcie na jej potlačenie, výsledok
súdneho konania a popravu.
2003
63. Drahá mama, ja ich syn Janko : na Kragujevskom pamätníku
poslovenčili priezviská a mená / Vlado Zrubec.
In: Kultúra. - ISSN 1335-3470. - Roč. 6, č. 15-16 (2003), s. 17.
Autor uvádza známe fakty o 71. pešom pluku a vzbure, uvádza text
listu jedného z popravených vojakov a venuje sa i téme opravy mien
padlých na pomníku.
2004
64. Kragujevská tragédia / Laco Zrubec.
In: Ročenka odbojárov 2005. - Bratislava : Ústredná rada
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, [2004]. - ISBN 80968005-8-2. - S. 134-135 .
Článok prináša podrobný opis situácie, ktorá vyvolala vzburu, tiež
opis vykonania rozsudku smrti, ale venuje sa i výmene pamätných
tabúľ na pamätníku povstalcom v Kragujevci.
2005
65. Bolo ich štyridsaťštyri / Miro Krišš.
In: Dimenzie. - ISSN 1335-9959. - Roč. 5., č. 12 (2005), s. 48-51.
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Príspevok sa venuje podrobnostiam pôsobenia 71. pešieho pluku
a vývoju situácie v náhradnom prápore v Kragujevci. Popiera vplyv
Októbrovej revolúcie v Rusku na vznik vzbury a tiež snahy vojakov
o národnooslobodzovací boj.
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3. Články a publikácie o podujatiach a odozvách
na vzburu príslušníkov 71. pešieho pluku
1958
66. Oslavy 40. výročia Kragujevackej vzbury / ač.
In: Informačné zprávy Okresného múzea v Trenčíne. – Č. 5 (1958),
s. 74.
Oslavy výročia vzbury – v múzeu inštalovaná výstava autentickej
fotodokumentácie, odhalený pamätník v kasárňach SNP od akad.
sochára A. Šutera za prítomnosti príbuzných obetí a bývalých
príslušníkov pluku.
67. Kragujevackých štyridsaťštyri / Št. Androvič.
In: Informačné zprávy Okresného múzea v Trenčíne. - Č. 2, (1958),
s. 25-26.
Recenzia filmu Paľa Bielika Štyridsaťštyri, uvedenie niektorých
faktov, ktorých filmové spracovanie sa nezhoduje so skutočným
priebehom udalostí.
1963
68. Na výročie Kragujevackej vzbury / gi.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 4, č. 25 (19.6.1963), s. 3.
Pri príležitosti 45. výročia kragujevskej vzbury bola Železničná
ulica premenovaná na ulicu Kragujevských hrdinov a bola odhalená
pamätná tabuľa obetiam vzbury.
1964
69. Stavebné a kultúrne pamiatky Trenčína / Št. Androvič.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 5, č. 4 (22.1.1964), s. 2.
Posledná časť série o pamiatkach v Trenčíne je venovaná
pomníkom. Medzi ne patrí i pamätník venovaný vzbure 71. pešieho
pluku, ktorý sa nachádza v kasárňach SNP a pamätná tabuľa na
Kragujevskej ulici.
1967
70. Hold Kragujevackým hrdinom / Št. Salviany.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 8, č. 26 (27.6.1967), s. 3.
Výprava turistov do Bulharska a Rumunska si uctila pamiatku
popravených vojakov položením venca k pamätníku.
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1968
71. Odkaz v televízii / b.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 22 (28.5.1968), s. 1.
Odvysielanie dokumentárneho pásma „Odkaz kragujevackých
hrdinov“ v rámci osláv 50. výročia vzbury. Na tvorbe spolupracoval
Dr. G. Šebák z Trenčína, ktorý bol príslušníkom pluku.
72. Trenčín a Kragujevac spomínajú : 50. výročie vzbury 71. pešieho
pluku / p.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 22 (28.5.1968), s. 1.
Program dvojdňových osláv výročia kragujevskej vzbury
v Trenčíne a v Kragujevci.
73. Tabule nezabudnuteľným / p.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 23 (4.6.1968), s. 1.
Odhalenie pamätnej tabule účastníkom vzbury Štefanovi
Bednárikovi a Jozefovi Laššovi na budovách MNV v ich rodných
obciach.
74. Oči, plné sĺz : Vyvrcholili oslavy Kragujevackej vzbury / p.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 23 (4.6.1968), s. 1.
Dvojdňové oslavy 50. výročia kragujevskej vzbury v Trenčíne za
účasti popredných politických predstaviteľov, generálneho konzula
SFRJ, občanov Kragujevca a priamych účastníkov vzbury z celého
Slovenska.
75. Naši v Kragujevaci : Ožila družba spred päťdesiatich rokov / Michal
Krošlák.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 26 (25.6.1968), s. 3.
Účasť skupiny Slovákov z rôznych miest, vrátane Trenčína, na
oslavách výročia vzbury vojakov 71. pešieho pluku v Kragujevci.
Medzi členmi výpravy aj priamy účastníci vzbury J. Lefík
z Považskej Bystrice a Š. Záhumenský z Veľkých Stankoviec.
76. Na pamäť hrdinom / fp.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 33 (13.8.1968), s. 1.
Otvorenie
výstavy
dokumentov
o kragujevskej
vzbure
v Trenčianskych Tepliciach za účasti bývalých príslušníkov 71.
pešieho pluku G. Schulza, F. Mikloša.
77. Hold hrdinovi / Ján Beňovič.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 45 (5.11.1968), s. 1.
V Zemianskom Podhradí bola v rámci osláv 50. výročia vzbury
v Kragujevci a vzniku ČSR odhalená pamätná tabuľa vojakovi
Jurajovi Rýdzemu, ktorý bol zastrelený počas vzbury.
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78. Pozoruhodná výstava / bt.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 9, č. 48 (26.11.1968), s. 2.
Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom usporiadalo
výstavu písomného a obrazového materiálu o vzbure v Kragujevci,
súčasťou ktorého bola napr. i fotokópia rozsudku z 8.6.1918.
1973
79. Spomienky na hrdinov.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 14, č. 24 (12.6.1973), s. [1].
Pietna slávnosť v kasárňach SNP v Trenčíne sa uskutočnila pri
príležitosti 55. výročia kragujevskej vzbury za účasti priamych
účastníkov a odbojárov.
80. Spomíname / St.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 14, č. 29 (17.7.1973), s. [3].
V Melčiciach sa uskutočnila spomienková slávnosť na vzburu
príslušníkov 71. pešieho pluku v Kragujevci za účasti mnohých
priamych účastníkov a pozostalých po padlých vojakoch.
1978
81. Trenčín – Kragujevac : Šumadija nezabúda na slovenských hrdinov /
mž, mš.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 19, č. 22 (30.5.1978), s. [1].
Článok prináša informácie o Kragujevci - družobnom meste
Trenčína. V tejto súvislosti sa píše i o vzbure vojakov 71. pešieho
pluku.
82. Hold revolučnému vystúpeniu / uer.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 19, č. 24 (13.6.1978), s. [1-2].
Na 60. výročie kragujevskej vzbury bola slávnostne otvorená
výstava, ktorú usporiadalo Trenčianske múzeum. Otvorenia sa
zúčastnili priamy účastníci, zástupcovia Kragujevca i stranícky
a štátny predstavitelia.
83. Spomienka na kragujevských hrdinov / lz.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 19, č. 26 (27.6.1978), s. [1].
V Hornej Súči sa za účasti šiestich priamych účastníkov – občanov
obce, uskutočnila slávnosť pri príležitosti 60. výročia vzbury
príslušníkov 71. pešieho pluku.
1983
84. Spomienkové oslavy / r.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 24, č. 25 (21.6.1983), s. [1].
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Za účasti štátnych a spoločenských predstaviteľov a bývalých
príslušníkov 71. pešieho pluku sa na nádvorí kasární SNP
uskutočnili oslavy výročia vzbury v Kragujevci.
1985
85. Pamätná medaila 65. výročia vzbury príslušníkov trenčianskeho 71.
pešieho pluku v Kragujevci r. 1918 / Milan Šišmiš.
In: Múzeum. - Roč. 30, č. 2 (1985), s. 83-84.
V roku 1984 na počesť 65. výročia vzbury v Kragujevci vydalo
Trenčianske múzeum pamätnú medailu podľa návrhu akad. sochára
Jána Kulicha.
1988
86. Kvety k pamätníku Kragujevskej vzbury / krľ.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 29, č. 25 (21.6.1988), s. 1.
Pri príležitosti 70. výročia kragujevskej vzbury sa zástupcovia
Trenčína zúčastnili osláv výročia v Kragujevci.
87. Film o Kragujevskej vzbure / mš.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 29, č. 27 (5.7.1988), s. 1.
Podľa scenára Jána Makáňa sa nakrúca dokumentárny film
o vzbure vojakov 71. pešieho pluku.
88. K výročiu vzbury / tn.
In: Trenčianske rozhľady. - Roč. 9, č. 7-8 (1988), s. 9.
Pri príležitosti 70. výročia vzbury v Kragujevci sa uskutočnili
v Trenčíne viaceré podujatia - pietny akt v kasárňach SNP, beseda
s Mariánom Hronským v Krajskej knižnici, družobná cesta
zástupcov mesta do Kragujevca a mierová jazda 44 cyklistov
z Trenčína do Kragujevca.
89. Nový život v meste smrti : Pri pamätníku popravených vodcov
vzbúrených vojakov „drotárskeho“ pluku / Marián Kvasnička.
In: Trenčianske rozhľady. - Roč. 9, č. 7-8 (1988), s. 16-17.
Reportáž z Kragujevca pri príležitosti družobnej návštevy mesta.
Podrobný opis Spomen parku – memoriálového komplexu, kde sa
nachádza aj pamätník venovaný popraveným vojakom
„drotárskeho“ pluku.
1998
90. Na trest smrti boli odsúdení a 8. júna 1918 zastrelení... : [Pamätný
list]. - Trenčín : Mesto Trenčín, 1998. - 4 s.
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Pamätný list vydaný pri príležitosti 80. výročia kragujevskej
vzbury.
91. Trenčín a Kragujevac / Michal Krošlák.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 39, č. 23, (02.06.1998), s. 13.
Autor článku píše o pripravovaných oslavách pri príležitosti 80.
výročia vzbury v Kragujevci, ale spomína i na oslavy, ktoré sa
uskutočnili v roku 1958 za účasti približne 350 bývalých
príslušníkov 71. pešieho pluku a pozostalých po popravených
vojakoch.
92. Spomienkové oslavy 80. výročia vzbury príslušníkov 71. pešieho
pluku (trenčianskeho) v Kragujevci.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 39, č. 24, (09.06.1998), s. 10.
Program spomienkových osláv konaných 11.-12.6.1998.
93. Správny menoslov je na svete / Marián Hronský.
In: Slovenská republika. - Roč. 6, č. 143 (23.6.1998), s. 13.
Článok je reakciou na príspevok L. Zrubca a reaguje na otázku
nápravy mien popravených vojakov na pamätníku. Autor uvádza, že
opravený menoslov bol poskytnutý účastníkom seminára, ktorý sa
konal pri príležitosti 80. výročia vzbury.
94. Kragujevská vzbura na poštovej známke / Jozef Korený.
In: Trenčianske noviny. - Roč. 39, č. 24, (09.06.1998), s. 10.
V rámci osláv 80. výročia vzbury v Kragujevci Klub filatelistov
a numizmatikov pri Dome armády v Trenčíne usporiadal výstavu
pohľadníc, korešpondencie, fotografií a ďalších artefaktov z obdobia
1. svetovej vojny. Predstavená bola i známka s tematikou vzbury,
ktorej návrh vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik.
95. O spomienkových oslavách 80. výročia vzbury príslušníkov 71.
trenčianskeho pešieho pluku v Kragujevci / MŠ.
In: Považie. - Roč. 8, č. 9, (1998), s. 2.
Článok rekapituluje priebeh osláv výročia kragujevskej vzbury.
Ich súčasťou bol vedecký seminár, pietna spomienka pri pomníku
popraveným v kasárňach SNP, literárno-hudobné pásmo, výstava
Prvá svetová vojna a kragujevská vzbura slovenských vojakov
v dokumentoch a ďalšie akcie.
96. Nezabudli sme, ale... / Jozef Žiak.
In: Obrana. - Roč. 6, č. 26 (27.6.1998), s. 5.
Autor hodnotí priebeh osláv 80. výročia kragujevskej vzbury
v Trenčíne, pripomína význam prvej vzbury slovenských vojakov
v roku 1918 vo Veľkom Bečkeréku a vyjadruje sa k otázke
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starostlivosti o pravoslávnu kaplnku a hroby srbských vojakov
v Trenčíne.
97. Vyhodnotenie spomienkových osláv 80. výročia vzbury príslušníkov
71. pešieho pluku v Kragujevci / spracoval Ivo Veliký. – Trenčín :
Prípravný výbor Spomienkových osláv 80. výročia vzbury
príslušníkov 71. pešieho pluku v Kragujevci, 1998. - 11 s.
Publikácia zaznamenáva činnosť prípravného výboru osláv,
priebeh príprav, program osláv, zoznam oficiálnych hostí, finančné
zabezpečenie a v prílohách i prejavy niektorých hostí.
98. Spomienka na vzburu slovenských vojakov v Kragujevaci / Št.
Ježko.
In: Beckovské noviny. - Roč. 3, č. 3, (1998), s. 12.
Miestny odbor Matice slovenskej v Beckove zorganizoval pietny
akt pri pamätnej tabuli Štefana Bednárika, popraveného po vzbure
v Kragujevci. Pri tejto príležitosti odznela prednáška p. Jambora
venovaná spomenutým udalostiam.
2003
99. Hold slovenským martýrom v Kragujevci / D. Pechočiaková.
In: Slovenské národné noviny. – ISSN 0862-8823. - Roč. 14(18), č.
14 (2003), s. 9.
V roku 2003, pri príležitosti 85. výročia kragujevskej vzbury si
zástupcovia Matice slovenskej uctili pamiatku popravených vojakov
priamo pri pamätníku v Kragujevci.
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