
otec Miloš Krakovsky
12. 7. 1966

Pochádza z Ružomberku.  Za kňaza bol vysvätený 18. 6. 1995. Na prvú službu nastúpil na faru v Námestove.  V lete 1997 
odišiel na misiu do Ruskej federácie do mesta Irkutsk. Slúžil v Bratsku, Talnachu, Magadane, Chabarovsku, Čite.
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Kapitola 6.2.

MISIONÁR MILOŠ – Od Oravskej priehrady k Bajkalu

Rozhovor s Mons. Petrom Fidermakom vo mne vyvolal veľkú zvedavosť a túžbu „vyspovedať“ slovenského 
farára Miloša Krakovského, ktorý sa preboril ľadom do Bajkalu. K jeho nájdeniu mi znovu pomohol misionár, 
otec Jozef Roman Archangeľska.

Veľmi som sa potešil, keď som v emailovej schránke našiel nasledovnú správu:
Dobry den zelam, pan Vitek!
Od patra Romana som dostal avizo, ze hladate byvaleho bratskeho farara z 1998 – 2000 roku. Tak ak 

muozem niecim pomuoct‘, dajte vediet‘. S uctou o.Milos‘ Krakovsky(teraz posledny sovietsky farar)

O niekoľko dní posielam otcovi Milošovi zoznam otázok a neviem sa dočkať rozprávania o tom, aké je 
„okúpať sa“ v zime v najhlbšom jazere na svete.

Ako ste sa ocitli na Bajkale?

Na Bajkale to bolo tak, že v lete som bol riaditeľom duchovného centra sv. Jána Pavla II v Listvjanke. 
V skutočnosti som bol „chatárom“, vedúcim detského tábora a zásobovačom. V zime si ma babky u bisku-
pa vyprosili na službu vo Vichorevke, ktorá sa nachádza neďaleko od Bratska. Príležitostne som cestoval 
do Irkutska za cirkevnými záležitosťami a vtedy som v kúrii s niečím pomohol alebo poslúžil ako turisticky 
sprievodca pre hostí.

A ako ste sa ocitli v Bajkale?

V roku 2001 k nám do Irkutska prišla nová sestra z Kórei. Chcela vidieť Bajkal. No a pridali sa i sestry ver-
bistky. Požiadali ma, či by som s nimi nešiel k jazeru. Navyše sme po ceste vzali pár vecí „chatárke“ Vande do 
duchovného centra v Listvjanke.

Sestry ma posadili za volant svojej lady. „I pojechali...“ Bolo to 18. januára, teda deň pred ruským sviatkom 
Krstu Pána, ktorý dodnes väčšina pravoslávnych veriacich veľmi poctivo svätí. Bez ohľadu na extrémnosť mra-
zov sa dodržiava tradícia spojená s tromi ponoreniami do prieruby v ľade zamrznutej rieky alebo jazera.

K brehu Bajkalu sme dorazili, keď sa začalo stmievať. Bolo to už za Listvjankou, na mieste zvanom Čínska 
pláž. Rehoľníčky na kraji ľadu na štrkovitom pobreží hľadali zaujímavé kamienky. No a ja som sa ponúkol, že 
im ukážem, s akou vierou chodil svätý Peter po vode. Kórejská sestra povedala, že pri takom mraze mi na to 
vieru netreba. Bolo prijemných -27°C. Musel som prekonať zátarasu z nalámaných krýh, kým som sa dostal 
na rovnú zamrznutú hladinu jazera. V tom okamihu som v diaľke zbadal frčať po ľade žltého žigulíka. Tak som 
aj ja zrýchlil krok. Chcel som čo najďalej od brehu. Ešte pred zotmením som sa chcel vrátiť k chodníčku pod 
skalou, na ktorej stála odparkovaná Lada.
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Ľad bol dosť‘ hrubý, čo sa dalo zistiť pri pohľade do prasklín. Niekde som šiel cez 
nafúkaný sneh, ba akoby sa po ňom išlo ľahšie. Že nie všade ho vietor nafúkal ná-
hodne, som zistil až neskôr. S nebezpečenstvom prevaliť‘ sa do prieruby po rybároch 
som rátal. V týchto krajoch rybári vŕtajú diery vrtákom, ktorého priemer nebýva väčší 
ako pol podošvy, takže hrozí maximálne potknutie sa. Vo veľkých ruských mestách na 
námestiach stavajú z ľadu ľadové zámky a sochy, ale miesta, kde dobývajú a režú ľad 
majú vyznačené, a o dva dni sa dá po takých prierubách spokojne prechádzať. Rýchlo 
zamŕzajú. Žiadny takýto priestor som pred sebou nevidel. Tak som si dal mierny klus, 
až som niekoľko metrov pred sebou postrehol na snehu presakujúcu vodu. Spoma-
lil som... i prask. Ľad sa prelomil a ja som žblnkol do vody. Okrem synteponovych 
stavbárskych nohavíc - prešivákov a svetra som bol oblečený do habitu rehole Malých 
Bratov Ježišových zo sivej rifľoviny a starého kožucha. Habit sa nadul a kožuch spôso-
bil efekt padáku, takže som mal pár sekúnd k dobru.

Moc ste sa zľakli, keď ste sa ocitli v ľadovej vode Bajkalu? Dostať sa z vody 
znovu na ľad nie je jednoduché. Ako sa vám to podarilo?

Zľaknúť‘ som sa nestihol. Bolo mi ihneď‘ jasné, že keď‘ to všetko nasiakne, stiahne 
ma to dolu a v sukni si dlho v ľadovej vode nezaplávam. V Bajkale žijú miniatúrne 
endemity račka, ktoré sú za noc schopné ohlodať‘ zdochlinu na kosť. Rybári, ak kvôli 
vlnobitiu musia nechať‘ siete do rána v jazere, z úlovku vyťahujú len kostričky rýb. 
Ako kňaz som učil na katechéze vždy v nebezpečenstve smrti vzbudiť si poslednú 
ľútosť‘, odprosiť‘ Pána Boha za urážky, oľutovať‘ hriechy... A ja? Hrdina, prvé, na čo 
som si pomyslel, či to ten ľad na kraji vydrží, či sa nebude ďalej prelamovať‘. Rukavice 
som mal vtedy vo vreckách, lebo mi v nich bolo pri chôdzi horúco. Chytil som sa kraja 
... a ako tuleň som sa vyšvihol z vody takou silou, že som si udrel kolená. Vtedy som 
zahrabol rukami po ľade a snehu a odplazil sa okolo 5-6 metrov. To stačilo na to, aby 
som si zodral brušká prstov, ale na skrehnutých rukách to vtedy nevadilo. Vyskočil 
som na nohy a skúšal niekoľko krokov pevnosť‘ ľadu. Keď‘ som sa presvedčil, že všet-
ko betónovo drží, začal som utekať‘. Počas behu som sa ukľudnil. Srdce znížilo otáčky, 
voda v košeli, tričku, nohaviciach sa zohriala na prijemnú telesnú teplotu, kožené 
topánky podšité kožušinou veselo čvŕkali. Vtedy mi prišlo na um, že keď prestanú 
čvŕkať, bude to zle...

Spomenul som si na mladú Uljanu z povodia Angary pod Irkutskom, ktorú som 
pred dvomi rokmi pripravoval na krst. Niekedy po Novom roku 1998 sa v noci vracala 
domov z diskotéky v susednej dedine. Bola vtedy treskúca zima – 42 až – 47 °C. Mla-
dá študentka mala smolu, zablúdila medzi vysokými plotmi a odpadla od vyčerpania. 
Keď‘ ju záchranka priviezla do nemocnice, dali ju hneď‘ na stôl a okrem dvoch, stratila 
všetky prsty na rukách, nohách i pätu.

Z hlboka som sa nadýchol a... s výdychom som vybuchol od smiechu. Radosť‘ zo 
záchrany života i očakávanie následkov spôsobilo, že som sa nemohol udržať‘. Bol to 
priam záchvat.
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Tí čo prežili podobné situácie opisujú ako rýchlo im zamrzli šaty a hovoria o veľmi ťažkom pohybovaní 
sa. Ako to bolo vo vašom prípade?

Ako som bežal, habit nabral formu barokovej sukne. Od hrude nadol som bol celý biely ako nevesta. Pri 
plazení v mokrom oblečení sa na mňa nalepil sneh. S každým pohybom sa môj habit kýval ako zvon. To mi 
nesmierne zlepšilo náladu. Musel som veľmi komicky vypadať. Ako ďaleko to bolo od brehu, neviem, no spo-
mienka na pohyb bajkalského tuleňa v habite mi nemohla zastaviť‘ smiech.

V šere som rozoznával vo vzdialenosti 500, možno 800 metrov malé postavičky sestier. Keď‘ uvideli, ako 
vyzerám, pochopili, čo sa stalo, dali mi kľúče od auta s tým, že na chatu dôjdu pešo. Hore brehom som 
vybehol ako raketa. Keď‘ som dobehol k autu, nemohol som sa vpratať pod volant. Spustil som operadlo do 
vodorovnej polohy, polámal zamrznutý habit a kožuch a vplazil sa pod volant. Našťastie štartér okamžite 
chytil, čo bol v ten deň „tiež‘‘ jeden zo série zázrakov. Šoféroval som ležiac, kričiac od páliacej bolesti spôso-
benej na kosť‘ zamrznutým spodným prádlom. Šťastne som docestoval, no nohy som si už necítil. Naviac na 
zamrznutých šnúrkach sa mašličky premenili na dva, ako päsť‘ veľké, ľadové brmbolce. Rozväzovanie vyriešila 
horúca sprcha. Až v nej sa mi podarilo zobliecť kožuch i habit. Ďaleko od civilizácie by sa také dobrodružstvo 
asi ináč skončilo.

Teoreticky by sa bolo treba zobliecť, kým by to šlo a čo najskôr rozložiť‘ oheň. V prípade, že nešťastník, 
pod ktorým sa prelomil ľad, môže sa na vlastných nohách dostať do dediny, no v zamrznutých šatách bol 
dlho na chlade, miestni ho nepustia do prekúrenej izby, ale ustelú mu v predsieni, kde je slabšia mínusová 
teplota, dajú mu lieky proti bolesti, lieky na spanie, nahádžu na neho paplóny, deky, kožušiny a nechajú 
vyspať sa. Len takým spôsobom pomôžu zachrániť končatiny od amputácie. Slúžiac na krajnom Severe, za 
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Polárnym kruhom, opýtal som sa poľovníkov, prečo držia toľko psov, keď psie záprahy vystriedali snežné 
skútre. Odpovedali, že je to miesto lekárničky. Poľuje sa ďaleko od dedín, do najbližšej nemocnice je 450 km. 
Ak sa v tundre pritrafí prevaliť sa pod ľad, a nie je pod rukou čerstvo zastrelená líška, alebo tuleň, na rade 
je psík. (Kedysi technológiu prežitia ukázali vo filme o utečencovi zo sibírskeho gulagu.) Vraj nejeden psík tak 
obetujúc svoj život, zachránil život svojho pána.

Sú aj opačné prípady, kedy nachádzali zamrznutých lovcov pár metrov o chyže.
Mne pomohla šálka teplého čaju vylepšená o 40 % a urýchlený presun do postele. V záchrannej akcii 

neutrpelo žiadne zviera!
Na druhy deň sa neprejavila ani nádcha, ani žiadna iná choroba. V tom roku som nechrípkoval. Otec 

biskup sa ma pri prvom stretnutí so smiechom pýtal, čo som to za človeka, že ma i posvätné jazero 
vypľulo...

Od toho januárového dňa v Angare pretieklo veľa vody. V lete som viezol výletníkov na Bajkal. Pred Lis-
tvjankou je múzeum, ktoré som šiel s nimi navštíviť. Bol som tam už x-krát s farskými deťmi. Zaostal som 
za skupinou, ktorá išla so sprievodcom. Ja som sa iba tak viac-menej ponevieral medzi exponátmi. A vtedy 

 O Celé Tunkinské údolie s plochou 
11 830 km² bolo v roku 1991 vyhláse-
né za Tunkinský národný park.
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mi zrak padol na mapu. Visia ich tam desiatky, s rôznymi témami, ale táto bola čímsi zvláštna. Niečím 
ma priťahovala. Boli na nej bodkami zobrazené miesta, kde do tohto najhlbšieho sladkovodného jazera 
vyvierajú termálne pramene. V okolí toho osudného miesta boli zaznačené dve lokality. Vtedy mi dopálilo, 
prečo bajkalský ľad udrží nákladné auto a pár metrov ďalej sa prepadne biedny človiečik. Okrem ohromnej 
Božej pomoci, čo mi v zložitých životných situáciách pomáhalo, to bolo vedomie: „Keď‘ si v srabe, dlho sa 
nečuduj, konaj!“ Dodnes ma to zachraňuje aj pri jazde na motorke....

Teším sa na návštevu v Sovietsku. Vezmete ma niekam na výlet na motorke?

Ospravedlňujem sa, nevezmem. Ohľadom vozenia pánov sú u našich bikerov prísne pravidlá. Len pri poruche 
motocykla! Si kňaz, vezieš dievčinu nikomu nič do toho, či je to tvoja farníčka alebo stopárka, ktorá ťa popro-
sila „zviesť“. S chlapmi je tu nulová tolerancie. U nás v klube je to zakázané, ako nesúhlas s LGBT. Vyriešime 
to požičaním si staručkého sovietskeho Uralu so sajdkou. S motorkou je ináč kopec srandy, ale aj otravy. 
Teraz mi vypršala technická kontrola na Slovensku a chcú mi dať‘ mastnú pokutu. Kvôli kovidu nemôžem 
vycestovať z Ruskej federácie. Už by ma späť nevpustili.

 O Tunkinské údolie má výrazný alpský 
reliéf. Skalnaté štíty vypínajú sa nad 
ľadovcovými morénami dosahujú 
nadmorskú výšku do 3100 metrov. 
Medzi dnami dolín a hrebeňmi štítov 
je prevýšenie okolo 2000 metrov. 
Najvyšší štít Tunkinskej doliny, 
ale aj celých Východných Saján je 
3491 metrov vysoký Munku-Sardyk 
ležiaci na rusko-mongolskej hranici. 
Tunkinské údolie predstavuje osobité 
ohnivko v reťazi tektonických vpadlín 
tvoriacich Bajkalskú riftovú zónu. 
Toto územie patrí do aktívnej seizmic-
kej zóny. 
Najväčším tokom Tunkinského údolia 
je rieka Irkut, ktorá v nadmorskej 
výške 1952 metrov vytekáz horského 
jazera Iľčir.
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Vrátim sa na samý začiatok. Prečo a kedy ste sa dostali na misiu do Ruska?

O Rusku som sníval už ako seminarista, keď‘ sa mi podarilo s kolegami navštíviť‘ slovenského misionára v Po-
volží, otca Jozefa Gunčagu. Po vysviacke nasledovali dva roky kaplánčenia v štyroch farnostiach plus ružom-
berskej base a potom už nasledovala Sibír. V roku 1997 som „narukoval“ do Irkutska. Potom nasledovali Bratsk, 
Listvjanka, Vichorevka, Noriľsk, Magadan, Chabarovsk, Čita. V polovici roku 2015 som zmenil diecézu z Irkutskej 
na Moskovskú a prišiel ako pomocník staručkému litovskému misionárovi do Sovietska. Po jeho odchode do dô-
chodku som dostal ešte farnosti: Slavsk, Krasnoznamensk, Neman, Boľšakovo. „Škodoradostní“ poľskí kolegovia 
mi dali titul posledného sovietskeho farára, lebo už šiesty rok slúžim v pohraničnej Kaliningradskej oblasti.

Keď sa stretneme na Bajkale, čo mi ukážete?

Keď som sprevádzal mládež, rehoľníčky alebo kňazov v dôchodcovskom veku, často sme navštívili Nerpárium, 
po slovensky by sa to dalo pomenovať‘ tulenárium (podobne ako delfinárium od delfína) a múzeum Bajkalu 
v Listvjanke. Príjemné je previezť sa loďou po jazere. Navštíviť ostrov Olchon. Vyliezť na niektorý zo štítov 
Východných Sajan alebo navštíviť Tunkinskú dolinu.

 O Observatórium Badary sú dve astro-
nomické pracoviská.
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Určite zájdeme na Výhliadku Čerského nad múzeom Bajkalu na začiatku dedinky 
Listvjanka. Krásne miesta v lete, na jeseň, v zime, na jar alebo pri západe slnka, či 
praskaní a rozmŕzaní ľadovcov. Ja som tam bol obdarovaný súkromnými darčekmi 
Božej dobroty. Nesmierne krásne vizuálne momenty, k tomu šum vetra, spev vtákov. 
Prídem v očakávaní ďalšieho čarokrásneho dňa. Potom sa zatiahne obloha, pokazí 
sa počasie a je to v háji, ale len pre toho, kto sa ženie za pocitmi a scenériou ako zo 
žurnálu. Pri návšteve Bajkalu, ako hocikde na svete, pre obdivovateľov prírodných krás 
veľa urobí nálada u jednotlivca, celková atmosféra skupiny a schopnosť údivu a žas-
nutia, radosť‘ z maličkostí, alebo aspoň z toho, že mohlo byt‘ aj horšie....a nakoniec je 
to všetko o veľkej cnosti. Vďačnosti!

Požehnaný deň Vám prajem!

Sovietsk leží na rieke Nemen, ktorá tu tvorí hranicu medzi Ruskou federáciou – Kaliningrad-
skou oblasťou a Litvou. Do konca druhej svetovej vojny mesto známe ako Tilsit (Tylža) bolo 

súčasťou Nemecka (Východné Prusko). Mesto vzniklo ako osada pri hrade Rádu nemeckých rytierov 
Schalauner Haus založenom roku 1288. V strede rieky sa 7. júla 1807 stretli ruský cár Alexander I. 
a francúzsky cisár Napoleon I. Po víťazstve napoleonovej armády v bitke pri Frýdlante (3. júla) tu 
podpísali Tylžský mier.

Tunkinské údolie je východným ukončením rozsiahleho horstva Východné Sajany. Nachádza 
sa na juhozápade Buriatskej republiky, približne 40 km od západného brehu jazera Bajkal. 

Dĺžka údolia je okolo 200 km. Dolinou vedie až po hranicu s Mongolskom kvalitná asfaltová cesta.
Prví Rusi sa v Tunkinskej doline objavili v roku 1667. Kozácku výpravu z Irkutska viedol Stepan Kosty-
rev. V rokoch 1869 – 70 dolinu podrobne preskúmala expedícia významných odborníkov pod vedením 
Poliaka A. Czekanowského. Počas tejto výpravy sa po prvýkrát použil v súvislosti s Tunkinským 
údolím výraz Sibírske Švajčiarsko.
V 19. storočí sa do histórie Tunkinskej doliny zapísal Francúz Alibera. V Botogoľskom nálezisku ťažil 
grafit, ktorý sa dopravoval do nemeckého závodu A. V. Flobera. Tu sa z neho vyrábali ceruzky s nápi-
som „sibírsky grafit Alibera“, ktoré boli v tej dobe považované za najlepšie na svete.

Observatórium Badary sú dve astronomické pracoviská. 
Solnečnaja, Sibírsky solárny rádiový teleskop, je jeden z najväčších astronomických 

prístrojov na svete. Na rovnej ploche pod úpätím krásnych hôr je do kríža postavených 128 x 128 
parabolických antén s priemerom 2,5 metra. Turisti sem majú voľný prístup. Okrem krásnej panorámy 
sa treba pripraviť aj na zvláštne bzučanie, ktoré vydávajú „taniere“. Pomaly otáčajúce sa teleskopy 
monitorujú slnko na oblohe. 
Leningradka, je rádio teleskop s priemerom 32 metrov, ktorý patrí do sústavy troch staníc (Svetloje 
v Leningradskej oblasti na severozápade a Zelenčukskaja v Karačajsko-čerkeskej republika na 
juhozápade Ruskej federácie).


