Dominikáni a skauti.
(Trenčín, 1944 - 1946.)
Príbeh priateľstva a spolupráce
dominikána, francúzskeho a trenčianskeho skauta.
Páter Aquinas
Jean - Paul
Janko Koválik
Pri svojom záujme o históriu môjho rodného mesta som sa dozvedel aj o pôsobení
dominikánskeho rádu v Trenčíne v pohnutých rokoch 1939 - 1949. Bol som rád, keď som
zistil adresy niektorých z rehoľníkov, ktorí sa na toto obdobie pamätali. Vtedy to boli mladíci,
dnes (písané v r. 1996) sú to už starší páni s bielymi vlasmi. Poprosil som jednoho z nich,
pátra Aquinasa Gaburu, aby si zaspomínal na ich trenčiansky pobyt. Pri tomto rozprávaní
len akosi mimochodom spomenul svoju zaujímavú životnú epizódu s francúzskym a
slovenským skautom.
V čase druhej svetovej vojny sa dostalo do núteného pracovného nasadenia v muničnej
továrni v meste Wiener Neustadt (Viedenské Nové Mesto, neďaleko Viedne) mnoho
Francúzov. Bola medzi nimi aj skupinka mladých francúzskych skautov. Koncom vojny bolo
mesto mnohokrát bombardované (1943-1945), preto preživších (26 ich pri bombardovaní
Wienerneustadtu zahynulo) 495 francúzskych robotníkov v prvom polroku 1944 premiestnili do
továrne v Dubnici nad Váhom, kde pracovali vo výrobni leteckých motorov. Tu, aj keď
obmedzene, prichádzali do styku
s tunajším obyvateľstvom. Vo vojnovom nasadení
hľadali aj duchovnú útechu, ale prekážkou bola zrozumiteľnosť jazyka. Oboje našli u
dominikánov v Trenčíne, kam sa im z Dubnice dalo kde - tu odbehnúť.
Jeden z francúzskych skautov, Jean - Paul, sa zoznámil s trenčianskym skautom Jánom
Koválikom. Janko študoval francúzštinu, čo im umožnilo dorozumieť sa. Zblížilo ich aj to, že
boli obaja skauti. Pri jednom z ich stretnutí Jean podaroval Jankovi francúzsku knižku. Boli to
zápisky vodcu francúzskych skautov Vita di Larigaudie: "Hviezda na šírom mori". Jankovi sa
knižka zapáčila natoľko, že si myslel, že by zaujala aj ďalších slovenských čitateľov. Preto sa
rozhodol knižku preložiť. Za pomoci jeho učiteľa sa mu to aj nakoniec podarilo. Ďalšiu
potrebnú pomoc našli v osobe mladého prekladateľa francúzštiny. Bol to páter - dominikán
Aquinas Mária Juraj Gabura (nar. 1915), pôsobiaci vtedy v Trenčíne. On preklad ešte opravil a
postaral sa neskôr aj o vydanie diela. Pod slovenským názvom "Radostný život" vyšlo v
Brabenec, V.: Dominikáni a skauti. (Trenčín, 1944 - 1946.)

str.1/Σ3

Trenčíne v r. 1946 v dominikánskej edícii Veritas v náklade 10.000 kusov. Knižka sa rýchlo
rozobrala medzi študentmi.
Životné cesty troch mladých mužov sa čoskoro zase rozišli.
Ďalší osud Jeana - Paula je neznámy: v r. 1944 sa približne 120 Francúzov zapojilo do
povstaleckých bojov; konca vojny sa nedožilo vyše 50 Francúzov. Trenčan Janko Koválik
nakoniec zakotvil v Bratislave. Pátra Aquinasa zanedlho postihol smutný osud
prenasledovaného a väzneného rehoľníka; začiatkom roku 2015 sa dožil sto rokov a dnes žije
medzi svojimi bratmi - dominikánmi vo Zvolene. Knižka, ktorá takto vznikla, prežila dodnes a je
stále dostupná
dostupná v Dominikánskej knižnici na internete na adrese:
http://188.167.56.218:8081/stiahnut0502/1_eknihy/l/lar/larigaudieguy/radostny/ , za čo patrí
dominikánom vďaka. Odtiaľ pochádzajú aj ukážky priložené nižšie.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, (1996 ), 2015,
člen Historickej komisie Slovenského skautingu

(Koniec diela)
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