
Výročí hodné vzpomínky Josef Kindl, *17.8.1928 Buderáž 

 
  Drama, zde popisované se stalo dne 13.4.1943. Toho dne obcí Buderáž ustupovala z fronty, celkem
bezvýznamnou komunikací, dezorganizovaná maďarská jednotka. Zřejmě by projela bez následků, 
kdyby se ve stejnou dobu — náhodou či úmyslně — neobjevila skupinka banderovců. Ozbrojený 
střet trval asi dvě hodiny. Méně vyzbrojení banderovci ustoupili do nejbližších lesů. K žádným 
ztrátám na životech zřejmě nedošlo. Ve svém důsledku však tato epizoda války znamenala tragedii 
pro část obyvatel vesnice Buderáž a blízké osady Svatá (Svjaťje) ležící bezprostředně u lesa, do 
kterého banderovci ustoupili.
     Odveta „vítězů“ padla jako blesk na nevinné, zaskočené občany. Ještě nedávno elitní spojenci 
válečné velmoci řádili teď jako zběsilá zvířata. Zatímco jedni s namířenými zbraněmi vyváděli 
občany, druzí vynášeli do svých povozů nejrůznější rodinné svršky, házeli do stavení granáty, 
zapalovali budovy. Se zajatými občany zacházeli hůře než s válečnými rukojmími. S rukama nad 
hlavou, staří či mladí, ženy či děti, nemocní či zdraví, všichni procházeli jakýmsi kordonem 
ozbrojených vojáků. Nechyběly ani rány pažbami. Byli jsme považováni za spojence banderovců, 
ne-li přímo za banderovce.
    Když soustředili skupinu asi 30 osob, začali se vojáci dohadovat co s nimi — zastřelit či 
nezastřelit — nevěděli; čekalo se na velitele. To však — pod stále namířenými zbraněmi —trvalo 
asi čtyři hodiny. Nakonec bylo rozhodnuto nestřílet — propustit.
    Následkem této válečné epizody ztratilo střechu nad hlavou několik rodin. Několik dalších našlo 
své obydlí polorozbořené. Bylo třeba vzájemné sousedské výpomoci, aby se aspoň provizorně dalo 
bydlet. Navíc byly oběti na životech. Paní Šlezingerová, manželka našeho obuvníka, byla usmrcena 
zbloudilou střelou při přebíhání do úkrytu, paní Lucuková a její syn byli brutálně zavražděni při 
razii na jejich dvoře. Ve stejném dni v osadě Svatá, kudy banderovci ustupovali do lesa, byla zaživa 
upálena početná skupina Ukrajinců a mezi nimi také otec a syn Adolf a Antonín Kubovi a Vít 
Lucuk.
        O mnoho let později, při vzpomínce na tuto událost, v kruhu příbuzných na Plzeňsku, padla od 
mé sestřenky poznámka v tom smyslu, že bych se měl rozpomenout na skutečnost, že jsem tehdy 
sehrál jakousi důležitou osudovou roli.  Při rozhodování totiž, zda popravit zajaté či ne, mne velící 
důstojník vyzval, abych vystoupil a vysvětlil, odkud přišli a kam patří ozbrojenci, kteří je přepadli. 
Poctivá odpověď důvěryhodného chlapce, že jsme Češi a s těmito ozbrojenci nemáme nic 
společného, zřejmě ovlivnila rozhodnutí velícího důstojníka. 
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