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Príhovor riaditeľa sekcie rozvoja 
a zabezpečenia ľudských zdrojov Ministerstva 
obrany SR plk. PhDr. Ing. Milana Štegenu 
k účastníkom konferencie
Vážené dámy, 
vážení páni,
milí zahraniční hostia !
Pri bežnom listovaní v širšie koncipovaných moderných encyklopédiách by sa 
na prvý pohľad zdalo, že k prudkému rozvoju moderných vedných disciplín v 
posledných desaťročiach došlo predovšetkým v oblasti prírodných a technic
kých vied a vedy spoločenské skôr iba korigujú alebo doplňujú poznatky, ku 
ktorým dospeli už dávnejšie. Domnievam sa, že ide o dojem povrchný, ktorý 
dostáva úplne inú dimenziu, keď upustíme od kvantitatívneho súčtu hesiel a 
bližšie sa oboznámime s obsahom tých, ktoré sa venujú vývoju spoločnosti. 
Prudký vývin a zmeny, ktoré v posledných desaťročiach, najmä od konca 
druhej svetovej vojny prebiehali v spoločnosti, a ktoré koniec-koncov ovplyv
nili aj vývoj techniky a poznávania i využitia síl prírody, znásobili ústie o 
poznanie vlastnej ľudskej identity vo všetkých jej mysliteľných formách, vojen
ské dejiny nevynímajúc. Nové metodické a metodologické prístupy umožnili 
prísne vedecké vnímanie aj období iba nedávno minulých a posunuli tak his
torické poznávanie bližie k prítomnosti. Téma dnešného Vášho vedeckého 
podujatia - Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 
1948-1968 - je toho dôkazom.

Vojenský historický ústav napriek svojej krátkej existencii a z toho vyplý
vajúceho handicapu oproti susedným krajinám, v ktorých vojenskohistorický 
výskum na inštitucionálnej báze má už dlhú tradíciu, vykazuje pozoruhodnú 
iniciatívu a systematický záujem o poznávanie tých stránok našich novodo
bých dejín, ktoré v jeho riečišti vyhĺbili nezmazateľnú stopu. Okrem knižných 
prác a štúdií, spolupráce na domácich a zahraničných vedeckých projektoch, 
to dokazujú aj vedecké podujatia, konferencie, sympózia, semináre, ktoré do
teraz za podpory ministerstva obrany Slovenskej republiky organizovali. Spo
meňme iba sympózium o vojenskopolitických a geopolitických súvislostiach 
vývoja Slovenska v rokoch 1918-1945, vedeckú konferenciu organizovanú pri 
príležitosti 50. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, symópzium o vojen
ských aspektoch Slovenského národného povstania, medzinárodnú konferen
ciu o záverečnej fáze druhej svetovej vojny a oslobodení Slovenska, či vedecký 
seminár za účasti zahraničných odborníkov o bojoch v Karpatoch a na Vý
chodnom Slovensku v rokochl914-1915, prípadne iné akcie podobného dru
hu. Na ne nadväzuje aj dnešné vedecké podujatie za účasti historikov zo šies-
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tich krajín. Tieto aktivity naznačujú systematickú snahu mapovať z hľadiska 
vojenských dejín Slovenska tie úseky našej minulosti i armády, ktoré majú 
kľúčový význam a výrazne poznačili jej formovanie.

Aj téma tejto konferencie patrí k vedeckým snaženiam takéhoto druhu. Dva 
historické medzníky: február 1948, ktorý znamenal počiatok monopolu komu
nistickej moci a august 1968, kedy došlo k okupácii Čiech a Slovenska armá
dami piatich štátov Varšavskej zmluvy, vymedzujú dnes ešte málo prebádané 
obdobie plné rozporov a dramatických dianí, ktorých doznievanie pociťujeme 
dodnes. V tomto období Slovensko prešlo zložitým vývojom. Pod vplyvom 
mocenskopolitickej a vojenskopolitickej reality v Európe, vnútropolitického 
vývoja v Československu a v neposlednom rade aj vývoja v oblasti vojenskej 
vedy a techniky, sa menili aj faktory určujúce úlohu Slovenska v rozpoltenej 
Európe.

Keď Vaše trojdňové sedenie osvetlí iba niekoľko otázok a priblíži iba nie
ktoré momenty naznačené v nadpisoch Vašich príspevkov, splní svoj účel a 
posunie naše poznanie o armáde, o Slovensku a o slovenskej spoločnosti o 
významný krok vpred. K tomu Vám prajem veľa úspechov.
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V súvislosti s formovaním novej vojenskopolitickej konfigurácie povojno
vej Európy nadobudlo postavenie Slovenska - v rámci obnovenej česko-slo- 
venskej štátnosti a v porovnaní s obodobím do roku 1938 - nové dimenzie. 
Geografické a goepolitické danosti slovenského teritóriá sa priamo alebo 
sprostredkovane stali objektom pozornosti politikov a vojenských odborníkov 
v dvoch hlavných rovinách. V širšej rovine vojenskopolitických aspektov 
utvárania a upevňovania záujmovej sféry ZSSR v strednej a juhovýchodnej 
Európe a v rovine konštituovania politických a vojenských podmienok zabez
pečovania obranyschopnosti Česko-Slovenska.

Styčné body obidvoch rovín sa odvíjali od územného začlenenia ČSR do 
priestoru mocenského vplyvu Sovietskeho zväzu, proklamovania spoločného 
protivníka a novej orientácie česko-slovenskej zahraničnej politiky s domini- 
júcimi východnými prvkami. Dynamický a rozporuplný vývoj v Európe a jej 
jednotlivých regiónoch a štátoch vtláčal spomínaným siločiaram kvalitatívne 
nové črty, ktoré výrazným spôsobom menili aj vojenskopolitické a geopolitic- 
ké postavenie Slovenska, tak z hľadiska česko-slovenských, ako aj veľmocen
ských zámerov a plánov.

Je možné konštatovať, že v koncepcii vojenského zabezpečenia ČSR i 
v rámci bezpečnostného systému vytváraného Sovietskym zväzom tým Slo
vensko postupne získavalo novú vojenskú identitu, s novým vymedzením 
svojho miesta a úlohy. Sprievodným javom tohto procesu boli tiež zásadné 
zmeny v organizácii, dislokácii a charaktere vojenských jednotiek na území 
Slovenska v jednotlivých etapách reorganizácie česko-slovenskej armády.

Podľa dočasnej mierovej organizácie čs. brannej moci, ktorá bola schválená 
25. mája 1945, malo byť na území Slovenska sústredených takmer 25 % všet
kých útvarov a zväzkov československej armády. V súlade s Košickým vlád
nym programom sa počítalo so zachovaním ich národného charakteru, to 
znamená, že mali byť zložené predovšetkým z mužstva, poddôstojníkov a dôs
tojníkov slovenskej národnosti a taktiež veliaca a služobná reč v nich mala byť 
slovenská. Na území Slovenska bola vytvorená 4. (vojenská) oblasť s veliteľ
stvom v Bratislave. Jej základnú organizačnú štruktúru tvorili dva armádne 
zbory (VII. az s veliteľstvom v Trenčíne a VIII. az s veliteľstvom v Banskej 
Bystrici), každý s dvoma divíziami. Okrem armádnych zborov bola veliteľstvu 
4. oblasti podriadená tanková brigáda, štyri delostrelecké brigády, protilie-
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tadlový delostrelecký pluk, ženijná brigáda, spojovací pluk a veliteľstvu letec
tva 4. oblasti bola podriadená jedna letecká divízia. Rozmiestnenie divízií a 
ich útvarov úzko nadväzovalo na dislokáciu predmníchovskej českosloven
skej armády. Priestorovo pokrývalo v podstate celé územie Slovenska, nazna
čovalo však aj hlavné smerovanie úloh vojsk rozmiestnených na Slovensku vo 
vojenskostrategickej koncepcii obrany ČSR. Plánované mierové počty jedno
tiek boli po nástupe brancov v októbri 1945 prekročené a k 30. novembru 
1945 dosiahli skutočné počty 4. oblasti stav 66 877 osôb, čo predstavovalo 
25,6 % všetkých príslušníkov československej armády.

Dňa 1. októbra 1945 vstúpila do platnosti zdokonalená mierová organizácia 
armády. Na Slovensku zostala zachovaná 4. oblasť a jej veliteľstvu boli naďa
lej podriadené oba armádne zbory. V rámci zmien uskutočnených vo 4. oblasti 
bola jedna pešia divízia reorganizovaná na rýchlu divíziu a v útvaroch zostá
vajúcich zväzkov boli uskutočnené čiastkové dislokačné presuny spojené s 
ich prečíslovaním. K výraznému pohybu došlo v delostrelectve, ktoré bolo 
sústredené do dvoch delostreleckých brigád zmiešaného typu a podriadené 
veliteľstvám armádnych zborov. V decembri 1945 však bolo delostrelectvo 
opäť reorganizované, pričom vznikli tri brigády, ktoré boli znova podriadené 
veliteľstvu oblasti. Letecké útvary na Slovensku doplnil spravodajský pluk a 
letecký náhradný pluk. Do organizačnej štruktúry 4. oblasti boli zaradené aj 
dva automobilové prápory a jazdecká koruhva, ku ktorým v roku 1946 pri
budli ešte dva samostatné protilietadlové oddiely. Okrem toho boli na Sloven
sku rozmiestnené jednotky v priamej podriadenosti hlavného štábu MNO.

V súvislosti s odlišnosťami vnútropolitického, spoločenského a hospodár
skeho vývoja na Slovensku v porovnaní s českými krajinami sa od začiatku 
roka 1946 začal meniť postoj politických a štátnych orgánov, ako aj velenia 
armády k vojskám dislokovaným na Slovensku. Prejavom toho bolo postupné 
spochybňovanie ich politickej spoľahlivosti a vytváranie predstáv o možnom 
zneužití slovenských jednotiek proti integrite ČSR, čo vyústilo do predklada
nia návrhov na vystriedanie vojenských celkov na Slovensku „spoľahlivými“ 
útvarmi z Čiech a Moravy. K rozhodnutiu o ich realizácii výrazne prispeli 
výsledky parlamentných volieb v máji 1946, keď na Slovensku nezvíťazili 
komunisti ako v Čechách a na Morave, ale Demokratická strana. Na začiatku 
júna 1946 sa uskutočnila vzájomná výmena 9. divízie zo západného Sloven
ska a 6. divízie z južnej Moravy. Presun týchto zväzkov však bol na Sloven
sku sprevádzaný ostrými protestami, ktoré vyjadrovali nespokojnosť s jeho 
zjavnými politickými aspektami a obídením slovenských národných orgánov 
pri rozhodovaní o výmene jednotiek. Rozhodný postoj slovenských demokra
tických síl tak prispel k tomu, že v polovici septembra 1946 sa útvary 9. a 6. 
divízie vrátili do svojich pôvodných posádok. Súčasne ale vláda ČSR rozhod
la o zavedení exteritoriálneho spôsobu doplňovania armády, čo prestavovalo
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počiatok negácie princípu národného charakteru jednotiek formovaných a 
dislokovaných na Slovensku.

Ďalšia, v poradí už tretia mierová organizácia československej armády 
vstúpila do platnosti 1. októbra 1947. Táto reorganizácia predpokladala pod
statnú redukciu počtov pozemného vojska a posilnenie časti armády v západ
ných oblastiach ČSR. Na Slovensku zostal základný organizačný rámec 4. 
oblasti s dvomi armádnymi zbormi, ktoré však boli prečíslované (VII. az na 
V. az a VIII. az). Podstatne bolo zreorganizované delostrelectvo a ostatné 
oblastné jednotky druhov vojsk. Z veliteľstva letectva oblasti vzniklo veliteľ
stvo IV. leteckého zboru. V peších zväzkov bola 2. divízia reorganizovaná na 
2. pešiu brigádu (horského typu) a čiastkové organizačné a dislokačné zmeny 
zasiahli aj iné jednotky. V rámci reorganizácie sa plánované počty vojsk na 
Slovensku znížili a nová organizačná štruktúra 4. oblasti kalkulovala so sta
vom okolo 38 000 dôstojníkov, rotmajstrov, ďaľej slúžiacich poddôstojníkov 
a mužstva. Zavedením exteritoriálneho spôsobu doplňovania vojsk sa pritom 
definitívne upustilo od princípu národného charakteru jednotiek na Sloven
sku. Ešte pred dokončením organizačných a dislokačných zmien, ktoré boli 
pre ich celoarmádny charakter plánované na február 1948, sa však podstatným 
spôsobom zmenili vonkajšie podmienky vývoja armády. Vo februári 1948 
došlo v ČSR k nastoleniu monopolu komunistickej moci a následne k postup
nému narastaniu podielu ČSR na vojenskom upevňovaní formujúceho sa so
vietskeho bloku. To viedlo k radikálnym zmenám v charaktere armády, k 
zmenám jej úloh, organizácie i dislokácie, čo sa príslušným spôsobom preja
vovalo v zmenách miesta a významu Slovenska v koncepciách obrany štátu, 
ako aj v zmenách vo výstavbe a dislokácii vojsk na jeho teritóriu. Preto práve 
rok 1948 sme zvolili ako prvý medzník obdobia, ktorým sa zaoberá táto kon
ferencia. Druhým medzníkom je rok 1968, v ktorom došlo k okupácii Česko
slovenska armádami piatich krajín Varšavskej zmluvy a násilnej likvidácii 
pokusu o reformu komunistického systému.

V období rokov 1948-1968 prešlo Slovensko zložitým a rozporuplným 
vývojom. Pod vplyvom mocenskopolitickej a vojenskopolitickej reality v 
Európe, vnútropolitického vývoja v Československu, ako aj vývoja v oblasti 
vojenskej vedy a techniky sa menili tiež vojenské charakteristiky Slovenska. 
Začleňovanie Československa do vojenskopolitických a vojenských väzieb 
východného bloku, od mája 1955 Varšavskej zmluvy, sa dotýkalo Slovenska 
v širokom kontexte. Jeho dôsledkom boli zmeny nielen v geopolitickom pos
tavení Slovenska a jeho vojenských aspektov, zmeny v hodnotení jeho vojen- 
skostrategického významu a postavenia, miesta Slovenska a jeho teritória v 
operačných plánoch československej armády a východného bloku (Varšav
skej zmluvy), či zmeny v hospodárskom vývoji na Slovensku vo vzťahu k 
zbrojnej výrobe a vojenským aspektom rozvoja dopravy, ale aj zmeny vojen
skej identity Slovenska z hľadiska jeho územno-organizačného postavenia v
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štruktúre českoslovenkej vojenskej správy. Zatiaľ čo do roku 1950 územie 
Slovenska reprezentovalo samostatnú vojenskú oblasť, od septembra 1950 
tvorilo už súčasť 2. Vojenského okruhu, ktorý okrem Slovenska zahrňoval 
značnú časť územia Moravy. Táto charakteristika sa nezmenila ani po reorga
nizácii velieľstva 2. Vojenského okruhu na veliteľstvo Východného vojenské
ho okruhu (1. septembra 1965), pretože do jeho teritoriálnej pôsobnosti naďa
lej patrilo celé územie Slovenska a Severomoravský kraj, čo predstavovalo 60 
074 km2, t.j. 46 % rozlohy celého Československa. Až v januári 1969, ako 
dôsledok prechodu na federáciu a pod vplyvom vývoja pred augustom 1968, 
sa územie Slovenska stalo opäť relatívne samostatným teritoriálno-organizač- 
ným celkom (Východný vojenský okruh).

V predmetnom období sa uskutočnili aj zásadné zmeny v československých 
ozbrojených silách, najmä v armáde na Slovensku. Výrazne sa prejavili v 
znižovaní podielu vojenských jednotiek na území Slovenska na celkových 
armádnych počtoch. Zatiaľ čo vo februári 1948 boli na Slovensku 4 vyššie 
jednotky (divízie, brigády) pechoty - z toho jedna rýchla divízia, ďalej jedna 
letecká divízia, dve delostrelecké brigády a rad ďalších samostatných útvarov, 
tak v auguste 1968 tu už okrem samostatných útvarov bola len jedna vyššia 
jednotka (14. tanková divízia). K výraznému obratu došlo aj v charaktere 
vojenských jednotiek dislokovaných na Slovensku, keď ťažisko ich poslania 
prešlo do plnenia výcvikových a mobilizačných úloh a v naprostej väčšine 
mali rámcový charakter. V júli 1968 vo Východnom vojenskom okruhu slú
žilo len 9 259 vojakov, poddôstojníkov, práporčíkov, dôstojníkov a generá
lov. Zmeny v armáde na Slovensku sa odohrali aj v ďalších oblastiach, napr. 
vo zvyšovaní počtu vojenských škôl a zariadení (vo februári 1948 boli na 
Slovensku 3 vojenské učilištia a rad ďalších škôl, v auguste 1968 tu bola jedna 
vojenská fakulta vysokej školy, 4 vojenské učilištia a rad ďalších škôl, či vo 
vzniku jednotiek a útvarov nových druhov vojsk (aj keď len dočasne - istú 
dobu dislokovaných na Slovensku: výsadkové, raketové, rádiotechnické a 
pod.), alebo v organizačnej štruktúre, vo výzbroji a technike.

Zmeny, ktoré v rokoch 1948-1968 prebehli v armáde však nemali len 
„technickú“, ale aj politickú a spoločenskú dimenziu. Po februári 1948 došlo 
k výraznému posilneniu vnútornej funkcie armády ako nástroja novej politic
kej moci, k zásadnej obmene veliteľského zboru ako dôsledku politických 
čistiek a výchovy nových kádrov na základe triednych a politických kritérií, 
k asistenčným zásahom vojenských jednotiek na ochranu nového režimu (naj
mä na prelome 40. a 50. rokov, ale aj pri peňažnej reforme v roku 1953 a 
počas maďarských udalostí na jeseň 1956), k politickému zneužitiu armády na 
izolovanie a pracovnú „prevýchovu“ tzv. „politicky závadných osôb“. Na 
druhej strane došlo k istému posunu v zastúpení slovenského prvku vo veli
teľskom zbore armády. Zatiaľ čo vo februári 1948 predstavovali dôstojníci 
slovenskej národnosti 16,4 % celkového počtu dôstojníkov, tak v roku 1968
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sa ich podiel zvýšil na 20 %. Tento posun však bol relatívny, pretože podiel 
obyvateľstva slovenskej národnosti v r. 1968 predstavoval 29 %.

Naznačené problémy a súvislosti ukazujú, že pri vojenskohistorickej ana
lýze obdobia, ktorým sa konferencia zaoberá, ide o objasnenie širokého spek
tra problémov a otázok. Systematické a cieľavedomé skúmanie vojenskopoli- 
tických a vojenských aspektov vývoja Slovenska po druhej svetovej vojne 
začalo až po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a jej armády, respektíve 
po zriadení Vojenského historického ústavu v Bratislave (r. 1994). Pred ro
kom 1989 bola k dispozícii len málopočetná literatúra zaoberajúca sa vojen
skou problematikou rokov 1948-1968 a aj tá bola orientovaná prevažne na 
problematiku vojenskej politiky komunistickej strany, hoci na konci 60. ro
kov sa objavili i práce zaoberajúce sa postavením Slovákov v československej 
armáde. Až od roku 1990 bolo možné konkrétnejšie sa zoznamovať s proble
matikou povojnovej výstavby armády, aj keď v tomto prípade skôr vo vše
obecne politických súvislostiach. V súčasnosti preto problematika vojensko- 
politických a vojenských aspektov vývoja Slovenska po druhej svetovej vojne 
patrí k oblastiam, na ktoré sa sústreďuje značná časť vedeckovýskumnej kapa
city nášho Vojenského historického ústavu a je rozpracovaná do základných 
vedeckovýskumných úloh a projektov Odboru vojenskohistorických vý
skumov, pričom vo viacerých smeroch ide doslova o primárny výskum. K 
posunu v poznaní tejto problematiky by mala prispieť aj táto konferencia, 
ktorá je do istej miery súčasne aj prezentáciou doterajších výsledkov nášho 
bádania.
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MEDZINÁRODNÉ SÚVISLOSTI POLITICKÉHO VÝVOJA SLOVENSKA PO LEBRUAROVOM PREVRATE 1948

Medzinárodné súvislosti 
politického vývoja Slovenska 
po februárovom prevrate 1948
Michal BARNOVSKÝ

Po nastolení komunistického monopolu moci vo februári, 1948 nastúpilo 
obdobie základnej transformácie spoločnosti podľa šablon komunistickej ide
ológie, ktoré v Česko-Slovensku trvalo do roku 1953. Toto obdobie, charak
teristické pre všetky krajiny strednej a juhovýchodnej Európy nachádzajúce 
sa v sovietskom bloku - dostalo v literatúre pomenovanie zakladateľské ob
dobie nového režimu alebo „horúca“ fáza totalitárneho procesu. Zmeny boli 
hlboké, dynamické, uskutočňovali sa bez ohľadu na verejnú mienku a boli 
sprevádzané masovými perzekúciami a terorom. Utvárala sa nová mocenská 
elita, ktorá sa usilovala úplne rozrušiť autonómne štruktúry a podriadiť štátnej 
kontrole všetky stránky sociálnej aktivity, ba dokonca aj duchovný a osobný 
život. Menili sa ekonomické vzťahy, sociálna štruktúra, politický systém, 
školstvo, kultúra atď. Komunistická diktatúra na rozdiel od tradičných dikta
túr, sa neuspokojila s monopolom politickej moci, chcela preniknúť do všet
kých pórov spoločnosti, etatizovať ju.

V tomto príspevku sa budeme zaoberať medzinárodnými súvislosťami po
litického vývoja Slovenska a Cesko-Slovenska bezprostredne po februárovom 
prevrate 1948 (približne do roku 1950) z hľadiska pôsobenia sovietskeho fak
tora na vnútropolitické a spoločenské procesy. Najprv sa však žiada uviesť 
aspoň najzákladnejšie fakty o tomto vývoji. Hneď po februárových udalos
tiach sa začala vlna politických perzekúcií formou tzv. očisty, ktorú uskutoč
ňovali akčné výbory Národného frontu. Trvala niekoľko mesiacov, ale v stre
de pozornosti bola od konca februára do polovice apríla 1948. Nemala zákon
ný podklad. Národné zhromaždenie až dodatočne ju legalizovalo prijatím 
zákona o úprave niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov 21. júla 
1948, v ktorom sa konštatovalo, že všetky opatrenia a rozhodnutia akčných 
výborov, ktoré slúžili na ochranu ľudovodemokratického zriadenia sú po prá
vu aj vtedy, keď neboli v súlade s právnym poriadkom. Existenčne bolo na 
Slovensku postihnutých (degradovaných, prepustených z práce, penzionova
ných a pod.) 1 733 osôb, ale súhrnný počet osôb očistou zasiahnutých možno 
odhadnúť na 35-40 tisíc.1 Zo zvyškov nekomunistických strán sa vykrištalizo- 
vali dve potemkinovské strany, satelity KSS - Strana slobody a Strana sloven
skej obrody. Počet záujmových organizácií sa postupne zredukoval a ich čin-
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nosť sa scentralizovala. Takmer stratili svoju pôvodnú funkciu, stali sa prevo
dovými pákami štátnej politiky. Zmenil sa charakter Národného frontu. Stal 
sa kamuflážou, ktorá mala zastrieť monopol moci KSČ.

Ústavodarné národné zhromaždenie 9. mája 1948 prijalo novú ústavu, kto
rá síce garantovala súkromné vlastníctvo do určitej hranice (v priemyselných 
a živnostenských podnikoch do 50 zamestnancov, v poľnohospodárstve do 50 
ha pôdy) a proklamovala viaceré demokratické slobody, ale prax tomu nezod
povedala. Pokiaľ ide o riešenie slovenskej otázky, ústava kodifikovala existu
júci stav nerovnoprávneho postavenia slovenského národa a v niektorých 
otázkach ešte viacej obmedzovala už aj tam oklieštené kompetencie sloven
ských národných orgánov. V ďalších rokoch sa centralizácia stupňovala. 
Voľby do Národného zhromaždenia 30. mája 1948 boli už výsmechom demo
kratických volieb. Prvýkrát sa uplatnila tzv. jednotná kandidátka obrodeného 
Národného frontu so 70% zastúpením komunistických mandátov. Princíp taj
ného hlasovania sa na mnohých miestach porušoval a výsledky volieb sa fal
šovali.

Krátko po februári 1948 pokračovali rozsiahle zásahy do súkromného 
vlastníctva. Uskutočňovala sa záverečná etapa pozemkovej reformy, z ktorej 
roľníci už nič nezískali do súkromného vlastníctva. Vykúpená i skonfiškovaná 
pôda sa prideľovala štátnym majetkom a vznikajúcim JRD. Parlament schválil 
sériu znárodňovacích zákonov. Na ich základe sa zoštátnili (znárodnili) prie
myselné podniky zamestnávajúce viac ako 50 zamestnancov a súkromné fir
my vo veľkoobchode a zahraničnom obchode. V jeseni 1948 sa vytýčila línia 
obmedzovania a zatlačovania kapitalistických elementov a pristúpilo sa k lik
vidácii drobného živnostenského podnikania. V roku 1949 sa začala kolekti
vizácia poľnohospodárstva, ktorá čoskoro nadobudla násilné formy. Na za
čiatku 50. rokov kapitalistický sektor bol v podstate zlikvidovaný a súkromná 
malovýroba si zachovala dominujúce postavenie jedine v poľnohospodárstve. 
Bola však stále viac utláčaná a vytlačená ekonomickými i mimoekonomický- 
mi prostriedkami. Na začiatku roku 1950 a o rok neskôr sa upravili úlohy 
prvého päťročného plánu v smere urýchleného a prednostného rozvoja ťažké
ho priemyslu a zbrojárskej výroby. Tieto kritériá sa uplatňovali aj pri indus
trializácii Slovenska. Obrovské investície vkladané do ťažkého priemyslu, 
zbrojárskej výroby a armády šli na úkor výroby spotrebných predmetov, roz
voja poľnohospodárstva, terciálnej sféry a zvyšovania životnej úrovne obyva
teľstva.

Sprievodným javom kreovania komunistického režimu a hospodárskej a 
sociálnej transformácie boli perzekúcie, násilie a masové nezákonnosti. Ich 
vrcholom boli politické procesy. Prvé sa konali už v jarných mesiacoch 1948. 
Boli namierené proti bývalým funkcionárom DS.2 Pretože okruh „triednych 
nepriateľov“ sa neustále rozširoval, po týchto procesoch nasledovali ďalšie - 
proti exilu, účastníkom nekomunistického protifašistického odboja, partizá-
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nom atď. Konflikt medzi štátom a katolíckou cirkvou, ktorý sa skončil podria
dením cirkvi kontrole štátu, jej rozrušením a likvidovaním gréckokatolíckej 
cirkvi, si vyžiadal inscenáciu troch monstreprocesov. Potom sa triedny ne
priateľ začal hľadať vo vnútri strany a skoro sa aj našiel. Do tohto rámca spadá 
viacero procesov, o.i. aj s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami. Pro
ces sa konal až v apríli 1954, ale kampaň boja proti slovenskému buržoázne
mu nacionalizmu sa začala na jar 1950.3 Najväčším monsterprocesom s komu
nistickými funkcionármi bol proces s tzv. protištátnym sprisahaneckým cen
trom (R. Slánský a spol.) v novembri 1952.4 Mechanizmus výroby politických 
procesov si vynútil viacero organizačných, legislatívnych a iných opatrení, 
ako aj personálne zmeny v straníckych a štátnych orgánoch a najmä v orgá
noch činných v trestnom konaní. Národné zhromaždenie 6. októbra 1948 
prijalo zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky a zákon o zriadení 
štátneho súdu. O rok neskôr prišli do Česko-Slovenska prví sovietski porad
covia. V máji 1950 sa zriadilo ministerstvo národnej bezpečnosti. Vzrástla 
úloha štátnej bezpečnosti, až sa stala takmer samostatnou mocenskou silou. 
Značné zmeny sa uskutočnili aj v súdnictve a prokuratúre.

Tentoraz nás zaujíma otázka, čo bolo produktom vlastného vývoja a čo 
dôsledkom nátlaku zvonku? Bol česko-slovenský a slovenský totalitarizmus 
importným artiklom, alebo domácim produktom? Odpoveď nie je taká jedno
duchá, ako sa na prvý pohľad zdá. Vyžaduje si štúdium každého javu osobitne. 
Nemožno poprieť, že totalitarizmus mal dosť vnútorných zdrojov, z ktorých sa 
napájal. Desaťročie pred februárom 1948 prispelo k tomu významnou mierou. 
Rozrušilo občiansku spoločnosť a zradikalizovalo ju. Tradičné politické stra
ny a s nimi späté inštitúcie sa do značnej miery skompromitovali.5 Vzrástol 
vplyv komunistickej strany a v neposlednom rade aj monopol moci Národné
ho frontu v rokoch 1945-1948 uľahčoval nastolenie komunistického monopo
lu moci. Sovietsky model socializmu bol pre KSČ vzorom, a to aj vtedy, keď 
hlásala špecifickú cestu k socializmu. Tento fakt ju natoľko spútal, že sa okruh 
špecifík zredukoval na niekoľko všeobecných postulátov.

Vo všeobecnosti možno povedať, že úloha sovietskeho faktora bola rozho
dujúca v zlomových a krízových obdobiach a udalostiach. Bez prítomnosti 
Sovietskeho zväzu v strednej Európe by víťazstvo komunistov bolo nemožné 
alebo málo pravdepodobné. To, že sa Česko-Slovensko ocitlo v sovietskej 
záujmovej sfére, v konečnom dôsledku naklonilo misu váh na stranu totalitár- 
nych tendencií. Avšak po mocenskom zlome - a február 1948 bol takýmto 
zlomom - sa do pohybu dali vnútorné mechanizmy rodiaceho sa totalitného 
systému. Prevzatím moci komunistami sa znásobili vnútorné zdroje totalita
rizmu. Tým nechcem povedať, že by po februári 1948 zoslabol sovietsky tlak, 
naopak, vzrástol. Ale bol to už tlak iného druhu a dosahu. To, čo bezprostred
ne nasledovalo po nastolení komunistického monopolu moci - „vyakčňova- 
nie“, zdevastovanie nekomunistických strán, znárodnenie, voľby s jednotnou
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kandidátkou a pod. nebolo ani tak vecou nátlaku Moskvy, ako bezprostred
ným dôsledkom februárového prevratu, jeho zavŕšením. Pravda, v samotnom 
prevrate je prítomný sovietsky faktor. Opatrenia, ktoré sa prijímali a uskutoč
ňovali približne od jesene 1948 - „ostrý kurz proti reakcii“, začiatok kolek
tivizácie, hľadanie nepriateľov atď. - obsahovali už väčšiu dávku vonkajších 
vplyvov, ale ani tieto nemožno odvodzovať výlučne z vonkajšieho faktora. 
Mnohé vyplývali zo samotnej podstaty komunistického režimu, z úsilia pre
rušiť kontinuitu vývoja a od základu prebudovať celú spoločnosť, čo sa nedalo 
uskutočniť bez použitia donucovacích prostriedkov a násilia.

V ďalšej prevažne faktografickej časti príspevku sa pokúsime ukázať, ako 
sa veľmocenské záujmy ZSSR a sovietska prax premietali do postojov a rád 
štátnych, straníckych a diplomatických činiteľov ZSSR pri pohľade na česko
slovenskú realitu a najmä na politiku KSČ. Sovietske vedenie približne od leta 
1947 začalo meniť koncepciu svojej európskej politiky. Americký imperializ
mus označilo za hlavného nepriateľa „mieru a demokracie“ a sféru vplyvu 
ZSSR začalo pretvárať na mocenský blok. Na rokovaniach predstaviteľov 
deviatich európskych komunistických strán v Poľsku koncom septembra 1947 
sa ustanovilo Informačné byro (Informbyro) komunistických strán ako koor
dinačný orgán, prostredníctvom ktorého si Kremeľ podrobil kontrole komu
nistické strany ľudovodemokratických krajín a taktiež Komunistickú stranu 
Francúzska a Komunistickú stranu Talianska. Česko-Slovensko bolo v tom 
čase jedinou krajinou v strednej a juhovýchodnej Európe (okrem Rakúska), 
kde komunisti ešte nemali monopol moci, preto upútalo na seba pozornosť. Z 
hľadiska cieľov sovietskej zahraničnej politiky sa javila potreba čím skôr 
odstrániť túto prekážku. Odtiaľ pramenila určitá nespokojnosť na sovietskej 
strane so situáciou v Česko-Slovensku a s politikou KSČ. Z literatúry je zná
me vetovanie česko-slovenskej účasti J. Stalinom na rokovaniach o Marshal- 
lovom pláne v Paríži. Menej známe sú však fakty o tom, ako Moskva v tom 
čase hodnotila pomery v Česko-Slovensku, preto im budeme venovať pozor
nosť.

M. A. Suslov - tajomník ÚV VKS (b) už 31. mája 1947 poslal J. V. Sta
linovi, V. M. Molotovovi a A. A. Ždanovovi správu o situácii v česko-sloven
skej armáde, vypracovanú na základe informácií Politickej správy Minister
stva ozbrojených síl ZSSR a Politickej správy strednej skupiny vojsk Soviet
skej armády. Konštatovalo sa v nej, že pravicové strany v ČSR sa usilujú 
odstrániť vplyv pokrokových politických elementov v armáde a dosadiť tam 
reakčné živly. L. Svoboda, hovorilo sa v správe, hrá úlohu „sediaceho na 
dvoch stoličkách“. „Vo vláde podporuje názory a návrhy komunistov, a na 
ministerstve a v armáde je poslušným vykonávateľom požiadaviek národných 
socialistov a najmä vojenskej kancelárie prezidenta“. Generál A. Procházka sa 
charakterizuje ako človek, ktorý ustupuje reakčným činiteľom a nemá žiadúci 
vplyv na L. Svobodu. M. Suslov v komentári dospel k záveru, že ÚV KSČ
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oslabil pozornosť armáde a K. Gottwald i R. Slánský nevyužívajú svoje pozí
cie na obsadenie vedúcich postov v armáde „kvalitnými kádrami, predovšet
kým skúsenými a energickými straníckymi pracovníkmi“.6

P. Guľajev, vedúci Oddelenia ÚV VKS(b) pre zahraničnú politiku 12.-21. 
júna 1947 navštívil Česko-Slovensko, kde sa stretol s viacerými funkcionármi 
KSČ a KSS. Po návrate podal správu o situácii v ČSR, ktorá cez Suslova opäť 
smerovala k vedúcim činiteľom sovietskeho štátu.7 Správa hodnotila politické 
pomery v ČSR takto: „Politickú situáciu v krajine charakterizuje zostrený 
medzistranícky boj a značná aktivita reakčných elementov podporovaných 
Anglo-sasmi.“ KSČ vytýka, že podceňuje škodlivosť nepriateľskej propagan
dy a masových akcií reakčných strán, že nedostatočne prenikla do štátneho 
aparátu. V tejto súvislosti sa opäť kriticky hodnotí situácia v armáde, kde 
„počet veliteľov - komunistov je nepatrný“, k čomu prispeli aj postoje gene
rála L. Svobodu, ktorý „sa maskuje apolitickosťou a vydáva sa za priateľa 
ZSSR.“ Hlavná príčina nedostatočného vplyvu strany v armáde spočíva však 
v tom, že strana nevedie boj za upevnenie jej bojaschopnosti a za získanie 
dôležitých pozícií v armáde.

Autor správy si všímal aj pomery na Slovensku. Vedúcich pracovníkov ÚV 
KSS charakterizoval ako málo skúsených a nedostatočne ovládajúcich teóriu 
marxizmu-leninizmu. Upozornil, že V. Široký a J. Duriš sa málo venujú stra
níckej práci, že KSČ poskytuje nedostatočnú pomoc KSS, chýba koordinácia 
medzi obidvoma stranami, ba čo viac, medzi vedúcimi pracovníkmi majú 
miesto vzájomné obvinenia: „Slováci sa obviňujú zo separatizmu a Česi z 
veľmocenského šovinizmu.“ Z toho všetkého mu vychádzalo, že „proti slo
venskej reakcii stojí málo organizovaná so slabým vedením KSS“.

Celkový obsah správy je zhrnutý do nasledujúceho záveru: „Vzniká teda 
dojem, že vedenie komunistickej strany hlavnú pozornosť sústredilo na získa
nie parlamentnej väčšiny bez toho, aby sa súčasne prijali rozhodné opatrenia 
na rozdrvenie kľúčových pozícií reakcie v štátnom aparáte, armáde, na dedine, 
v stredných vrstvách a pod. V dôsledku toho miliónová strana s dobre orga
nizovaným aparátom je nedostatočne zmobilizovaná na rozhodujúci boj s 
nepriateľmi ľudovej demokracie. Strana sa ešte neprejavila ako strana vybudo
vaná na marxisticko-leninských zásadách. K tomu treba poznamenať, že jej 
vedenie zatiaľ nepostavilo pred stranu takúto úlohu...“8

Z uvedených citátov je evidentný kritický tón pracovníka aparátu ÚV 
VKS(b) vo vzťahu k politike KSČ a KSS a nespokojnosť s pomermi v Česko
slovensku. Na mnohé spomenuté „chyby“ a „nedostatky“ upozorňovala aj 
správa z 26. augusta 1947, zostavená na základe materiálov IV. európskeho 
oddelenia Ministerstva zahraničných vecí ZSSR.9

Na zasadnutí zástupcov deviatich komunistických strán v Poľsku koncom 
septembra 1948, KSČ nebola síce priamo kritizovaná, iba zástupca Komunis
tickej strany Maďarska sa pohoršoval nad politikou KSČ a KSS voči madär-
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skej menšine na Slovensku, ale kritika na adresu Komunistickej strany Talian
ska a Komunistickej strany Francúzska sa fakticky vzťahovala aj na KSČ. 
Dodajme, že v pôvodnom koncepte referátu A. A. Ždanova sa pranierovala aj 
„umiernenosť“ politiky KSČ.10 Hoci presne nevieme kedy, kto a v akej podobe 
tlmočil vedúcim činiteľom KSČ výhrady k ich politike, nesporné je, že vede
nie KSČ reagovalo na zmeny európskej politiky Sovietskeho zväzu a v jeseni
1947 do určitej miery korigovalo a upřesnilo svoju strategicko-taktickú líniu. 
Známy je aj fakt, že definitívne rozhodnutie využiť politickú krízu vo februári
1948 na rozhodujúce mocenské stretnutie sa zrodilo po príchode V. A. Zorina 
do Prahy, ktorý tlmočil sovietske obavy o vývoj v ČSR a požiadavku J. Sta
lina, aby Gottwald požiadal sovietsku vládu o vojenskú pomoc."

Februárová zrážka nebola teda iba vyvrcholením vnútropolitických zápa
sov, ale aj plodom rozdeľujúceho sa sveta na dva tábory. Náhly prílet zástupcu 
ministra zahraničných vecí ZSSR V. A. Zorina do Prahy a amerického veľvys
lanca v Prahe L. Steinhardta symbolizoval túto skutočnosť. Po februárovom 
štátnom prevrate vzrástla prestíž vedenia KSČ v očiach Moskvy, ale výhrady 
k jej politike nepominuli, aspoň niektoré dokumenty tomu nasvedčujú. K 
prvým reakciám sovietskej strany na februárové udalosti 1948 patrili aj návr
hy európskeho oddelenia Ministerstva zahraničných vecí ZSSR na upevnenie 
februárového víťazstva KSČ z 2. marca 1948 predložené V. A. Zorinovi. V ich 
úvode sa konštatovalo, že udalosti v roku 1947 a na začiatku roku 1948 uká
zali aktivizáciu reakčných síl i to, „že tieto reakčné sily majú ešte podporu 
predovšetkým medzi značnou časťou inteligencie, úradníctva a študentov a 
taktiež medzi určitou časťou maloburžoáznych elementov - remeselníkov, 
obchodníkov, roľníkov a pod.“ Samotné návrhy na upevnenie víťazstva KSČ 
a na prehĺbenie sovietskeho vplyvu v Česko-Slovensku v politickej oblasti 
boli zhrnuté do štyroch bodov: Priateľom v Česko-Slovensku sa malo nazna
čiť, aby ešte do volieb uskutočnili pozemkovú reformu, znárodnenie priemys
lu a ďalšie demokratické opatrenia, ktoré zlikvidujú ekonomickú a politickú 
základňu reakcie. V druhom bode sa odporúčalo previesť dôslednú očistu v 
pravicových stranách a v štátnom aparáte, v treťom rozšíriť vplyv strany na 
spoločenské organizácie. V poslednom bode sa navrhovalo neodkladať voľby 
do Národného zhromaždenia, ale využiť vzostup politickej aktivity más a 
zmätok v radoch reakcie. Pritom sa zdôrazňovalo, že pred voľbami treba zvý
šiť ideologickú činnosť tak v strane, ako aj medzi obyvateľstvom.12 Nevieme, 
či tieto návrhy boli nejakým spôsobom tlmočené vedeniu KSČ. V každom 
prípade neobsahovali nič také, čo by česko-slovenskí komunisti v tom čase 
neuskutočňovali alebo nemali v pláne urobiť, čo znamená, že zámery obi
dvoch strán boli totožné.

Svojské hodnotenie februárových udalostí a kritiku KSČ poskytol UV 
VKS(b) 29. marca 1948 I. Medvedev, tajomník Všeslovanského výboru, ktorý 
v súvislosti so zasadnutím výboru bol v ČSR od 20. februára do 11. marca
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1948. Autor vychádzal z premisy, že lídri KSČ nepoznali a podceňovali revo
lučný potenciál česko-slovenského ľudu a až počas februárovej zrážky „sa 
názorne presvedčili o mimoriadnej úlohe politických akcií podporovaných 
širokými vrstvami pracujúcich“, ako aj o tom, že len dôsledná a nekompro
misná politika boja proti reakcii „zabezpečí upevnenie pozícií ľudovej demo
kracie v Česko-Slovensku a jej vývoj po novej ceste“. Ďalej jeho dojmy z 
pobytu v ČSR obsahovali kritické poznámky na adresu KSČ. Poukazoval na 
to, že po februárovom prevrate sa v KSČ na mnohých miestach prejavuje 
ľahostajnosť, namyslenosť, nekritické hodnotenie politických zmien a výsled
kov porážky reakcie. „Z prejavov a vyhlásení vedúcich činiteľov KSČ, najmä 
Kopeckého a Gemindera“, uvádzalo sa ďalej v správe, „vyplynulo, že prece
ňujú výsledky politických zmien a vyslovujú súdy o tom, že teraz KSČ (a teda 
aj Česko-Slovensko) dostihla a predstihla kde-koho.“ Ďalej sa upozorňovalo 
na neuveriteľný ideový chaos medzi inteligenciou, na nebezpečenstvo vyplý
vajúce z masového náboru do komunistickej strany a na šovinistickú politiku 
voči maďarskej menšine.13

Azda najostrejšiu a najucelenejšiu kritiku KSČ nachádzame v dokumente O 
niektorých chybách KSČ, ktorý vypracovalo - pravdepodobne na popud ve
denia - Oddelenie UV VKS(b) pre zahraničnú politiku a 5. apríla zaslalo 
Suslovovi. Vedenie KSČ tu sa tu kritizuje z platformy krajného dogmatizmu 
a sektárstva a obviňuje z toľkých hriechov a chýb, že by bolo odôvodnené ho 
rozpustiť či odvolať. Vzhľadom na to, že rozsiahle pasáže tohto dokumentu 
boli citované a komentované ruskými bádateľmi.14 obmedzíme sa niekoľkými 
heslovitými poznámkami:

Prvá časť dokumentu má názov „Antimarxistické smernice o pokojnej ceste 
vývoja Československa k socializmu“, druhá „KSČ v zajatí parlamentaristic- 
kých ilúzií“. V obidvoch častiach sa na rozsiahlom materiáli zdôvodňovala 
myšlienka, že vedenie KSČ skízlo z marxisticko-leninských pozícií v teórii a 
praxi. Hlásalo pokojnú cestu k socializmu bez triedneho boja a obetí, uzatvá
ralo kompromisy s buržoáznymi stranami výhodné pre tieto strany, preceňo
valo demokratické premeny a podceňovalo sily buržoázie, verilo v rozhodu
júcu úlohu parlamentnej činnosti a podceňovalo neparlamentné formy boja, 
jeho politika bola poplatná sociálnodemokratickým recidívam. Ak K. Gott
wald a po ňom aj ďalší komunistickí funkcionári v roku 1948 často zdôrazňo
vali, že etapa od mája 1945 do februára 1948 bola nevyhnutná, že februárové 
udalosti potvrdili správnosť politickej línie KSČ,15 tu bola obrátená argumen
tácia. Tvrdil sa pravý opak: „Výsledky februárových udalostí v Českosloven
sku názorne potvrdili, že komunistická strana disponovala nevyhnutnými si
lami a podmienkami na zmenu charakteru Národného frontu a jeho politiky... 
nečakajúc na chvíľu, keď strana získa 51% hlasov vo voľbách.“

V tretej časti sa predkladali dôkazy o tom, že budovaním masovej strany sa 
porušili princípy boľševizmu v otázke výstavby strany, a tým sa popierala aj
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úloha strany ako predvoja robotníckej triedy. Štvrtá časť dokumentu hovorila 
o chybách KSČ v nacionálnej otázke, ktoré spočívali v tom, že KSČ pri riešení 
nemeckej a maďarskej otázky mala spoločnú platformu s Benešom a s vedú
cimi činiteľmi buržoáznych strán a podceňovala slovenskú otázku. Posledná 
časť analyzovala chyby KSČ v agrárnej otázke.16

Podobné elaboráty vypracoval oparát ÚV VKS(b) aj o Komunistickej stra
ne Juhoslávie, Komunistickej strane Maďarska a o Poľskej robotníckej strane, 
len s tým rozdielom, že sa dôraz kládol na iné „chyby, omyly a nemarxistické 
stanoviská“. V tejto súvislosti ruské historičky vyslovili názor, že juhoslovan
ský problém bol spočiatku súčasťou širšie zameraného plánu Moskvy vnútiť 
komunistickým stranám východnej Európy svoj diktát s cieľom unifikácie ich 
politických línií. Pri jeho realizácii sovietske vedenie narazilo na odpor J. B. 
Tita, ktorý odmietol podriadiť sa kontrole, čo nútilo vedenie VKS(b) korigo
vať svoju taktiku. Upustilo od plánu plošných čistiek vedení komunistických 
strán a zvolilo taktiku diskreditovania a odstránenia jednotlivých funkcioná
rov organizovaním politických procesov.17 Ak je táto hypotéza správna, treba 
ju doplniť konštatovaním, že Stalinovi sa síce nepodarilo pokoriť Juhosláviu, 
ale boj proti „titoizmu“ internacionalizoval a využil na dosiahnutie svojho 
cieľa v ostatných európskych ľudovodemokratických krajinách. Skončilo ob
dobie, keď tieto štáty mali aspoň akú-takú autonómiu v rozhodovaní o sme
roch vývoja. Stalin trval na bezvýhradnej podriadenosti a absolútnej posluš
nosti. J. Rupnik napísal, že sovietizácia strednej a východnej Európy zname
nala úplné ovládnutie spoločnosti komunistami a súčasne úplné ovládnutie 
komunistických strán sovietskou stranou a budovanie jednotného modelu 
socializmu.18

Rezolúcia Informbyra o situácii v Komunistickej strane Juhoslávie a neskôr 
s ňou spojené monstreprocesy zohrali dôležitú úlohu pri formovaní sovietske
ho bloku a budovaní jednotného modelu socializmu. Rezolúcia proklamovala 
niekoľko ideových postulátov, ktorých uplatnenie malo ďalekosiahle násled
ky. K nim patrili tézy o zostřovaní triedneho boja pri prechode k socializmu, 
o buržoáznom nacionalizme ako hlavnom nebezpečenstve (pričom do buržo
ázneho nacionalizmu sa zahrnula aj myšlienka o špecifických cestách k socia
lizmu), o malovýrobe, ktorá každodenne plodí kapitalizmus a o kolektivizácii 
poľnohospodárstva ako jedinom socialistickom riešení agrárnej otázky. Pred- 
sedníctvá ÚV KSČ a ÚV KSS koncom júna a začiatkom júla 1948 prerokovali 
výsledky druhého zasadnutia Informbyra a jednomyseľne súhlasili s jeho zá
vermi. Prečo bez odporu akceptovali tieto tézy a vzdali sa svojich predstáv? 
Príčin bolo zrejme viac. KSČ stotožnila socializmus s jeho sovietskou podo
bou. Mala premyslený plán na dosiahnutie monopolu moci, ale nemala vlast
nú koncepciu budovania socialistickej spoločnosti. To, čo sa neskôr vydávalo 
za generálnu líniu socialistickej výstavby schválenú IX. zjazdom KSČ v máji 
1949, bolo iba púhym odvarom stalinizmu. Lojalita a podriadenosť Moskve
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ako centru komunistického hnutia rokmi pestovaná, bola veľká. Neskôr k nim 
pribudol aj strach, strach zo Stalina, ktorý trestal každú neposlušnosť a od
chylku od sovietskeho vzoru. K. Gottwald sa ho nezbavil až do svojej smrti.

Výklad a aplikácia rezolúcie Informbyra o juhoslovanskej otázke boli prav
depodobne predmetom rokovania K. Gottwalda s J. Stalinom na Kryme v 
jeseni 1948. Žiaľ, o priebehu a výsledkoch týchto rozhovorov vieme veľmi 
málo. Podľa spomienok N. S. Chruščova, Stalin vytýkal Gottwaldovi, že ne
vidí nepriateľov v strane a odporúčal mu pozvať sovietskych poradcov. S cie
ľom sondovať stanovisko K. Gottwalda, nastolil otázku umiestnenia soviet
skych vojsk na územie ČSR. K. Gottwald údajne oponoval v otázke hľadania 
nepriateľov v strane tvrdením, že nepriatelia nemali potrebu zavádzať v KSČ 
agentúrnu sieť, lebo KSČ bola pred vojnou legálnou stranou a informácie ojej 
programe a činnosti boli všeobecne prístupné. Nevidel dôvod pre vstup so
vietskych vojsk do ČSR, kým Američania nenarušili hranice štátu a pokladal 
takýto krok za škodlivý pre KSČ a česko-slovensko-sovietske vzťahy. Súhla
sil však s pozvaním sovietskych poradcov do česko-slovenskej bezpečnosti.19 
Iné pramene naznačujú, že Stalin schválil dofebruárovú, ale kritizoval pofeb- 
ruárovú politiku KSČ (podceňovanie reakcie, liberalizmus).20 Nastala teda 
určitá zmena, lebo, ako sme uviedli, na jar 1948 bola predmetom kritiky v 
podstate dofebruárová politika KSČ. Tento časový posun mohol súvisieť so 
zmenou taktiky vedenia VKS(b) po roztržke s Komunistickou stranou Juho
slávie.

Koncom roka 1948 KSČ už premietla závery druhého zasadnutia Infor
mbyra do konkrétnej politickej praxe. Bol nastolený ostrý kurz proti tzv. re
akcii, prijal sa zákon na ochranu republiky, začalo sa s likvidáciou drobného 
živnostenského podnikania a s prípravou kolektivizácie. Mocenská elita So
vietskeho zväzu disponovala viacerými prostriedkami na presadenie svojich 
záujmov v krajinách sovietskeho bloku. Na kontrolu a usmerňovanie vývoja 
v jednotlivých krajinách využívala okrem diplomatických kanálov aj iné in
štrumenty: pokyny vedeniam komunistických strán, ideologické pôsobenie, 
medzištátne dohody, Informačné byro, RVHP a sovietskych poradcov. Infor- 
mbyro hralo dôležitú úlohu v rokoch 1947-1949, potom stratilo svoj význam. 
RVHP ako nástroj sovietskej politiky vystúpilo do popredia v rokoch 1949— 
1950, keď sa rozhodovalo o preorientácii ekonomík a zahraničného obchodu 
jednotlivých členských štátov. Druhé zasadnutie RVHP v Sofii 25.-27. augus
ta 1949 sa uznieslo rozšíriť obchod medzi štátmi RVHP a obmedziť s kapita
listickými krajinami. Každá krajina mala na západnom trhu nakupovať iba 
taký tovar, ktorý nebolo možné získať v rámci RVHP a výmenou za tovar, 
ktorý nebol deficitný v členských štátoch RVHP. Na zasadnutí Byra RVHP 5. 
novembra 1950 bolo Česko-Slovensko kritizované, že preceňuje úlohu za
hraničného obchodu s kapitalistickými štátmi a podceňuje spoluprácu s ľudo
vodemokratickými krajinami. Zástupcovia ČSR sa najprv bránili, vysvetľova-
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li, kládli odpor, potom ustúpili.21 Od konca roka 1949 do roku 1955 dôležitým 
článkom v mocenskom mechanizme boli sovietski poradcovia. Zasahovali 
takmer do všetkých oblastí spoločenského života. V štátnej bezpečnosti sa 
veľkou mierou podieľali na príprave politických procesov.22

Všetko, čo sme doteraz povedali o úlohe sovietskeho faktora v politickom 
a spoločenskom živote Cesko-Slovenska, sa vzťahuje aj na Slovensko, ktoré 
bolo jeho integrálnou súčasťou. Keď však hovoríme o Slovensku, žiada sa k 
tomu ešte čosi dodať. Sovietsky diktát išiel na Slovensko väčšinou cez Prahu. 
To malo za následok, že vládnuca garnitúra na Slovensku ho pociťovala a 
vnímala menej, resp. príčiny obmedzenia svojho monopolu moci nevidela v 
Moskve, ale v Prahe. Druhým dôsledkom tejto skutočnosti bolo, že Praha 
mala možnosť aspoň čiastočne korigovať, znovurozdeľovať a usmerňovať tento 
tlak vo vzťahu k Slovensku a túto možnosť aj využívala. KSČ - a pred febru
árom 1948 aj ostatné politické subjekty v Česku - pri hodnotení situácie na 
Slovensku uplatňovala české kritériá. Istý čas proklamovala osobitnú česko
slovenskú cestu k socializmu, ale o nejakej slovenskej ceste nechcela ani 
počuť. Keď sa Predsedníctvu ÚV KSČ nepozdávalo povstalecké vedenie KSS 
pre jeho národnú orientáciu a samostatné myslenie, urobilo všetko možné, aby 
dosadilo do čela KSS V. Širokého a jeho ľudí, ktorí „českým súdruhom“ nero
bili problémy. Na ustanovujúcej schôdzi Informbyra R. Slánský sa sťažoval, 
že „ sa boj proti reakcii na Slovensku komplikuje aj nesprávnou pozíciou, 
ktorú zaujala časť našich slovenských súdruhov. Nepochopili, že nacionálna 
otázka musí byť podriadená všeobecným záujmom robotníckej triedy“.23 Pri 
prerokúvaní Predsedníctvom ÚV KSČ rezolúcie Informbyra o juhoslovanskej 
otázke 28. júna 1948 V. Kopecký hneď obrátil pozornosť na Slovensko. 
Okrem iného povedal: „V Juhoslávii preniká buržoázny nacionalizmus. Sú to 
nebezpečné formy. Podobné tendencie sa objavili tiež na Slovensku. Treba 
ich dôrazne potierať.“24 Napokon pri hľadaní česko-slovenského Rajka v pr
vom kole padol žreb na V. Clementisa. V Švábovej správe z apríla 1950 sa 
o Clementisovi hovorilo ako o česko-slovenskom Rajkovi. Rovnako nie je 
náhoda, že buržoázni nacionalisti sa hľadali a aj našli na Slovensku.

Z doteraz dostupných prameňov vyplýva, že Moskva nezasahovala do čes- 
ko-slovenských vzťahov v tomto období, nehrala so slovenskou kartou. Slo
venská otázka bola teda výlučne vnútroštátnou otázkou. Sledovala ju však 
a v prípade potreby mohla použiť tento tromf. V už citovanom dokumente 
O niektorých chybách KSČ z apríla 1948 nájdeme napríklad nasledujúcu 
pasáž: „Vedenie KSČ do dnešného dňa podceňuje dôležitosť a zložitosť slo
venskej otázky a nevyužíva všetky organizačné a iné možnosti na upevnenie 
vplyvu komunistickej strany v slovenskom národe a tiež na určenie svojho 
jasného stanoviska v otázke česko-slovenských vzťahov, najmä v budúcej 
ústave.“25 Faktom však zostáva, že s kritikou vedenia KSČ Kremeľ z týchto 
pozícií nikdy nevystúpil. Aj pod vplyvom informačnej politiky KSČ si prav-
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depodobne osvojil myšlienku, ktorú vedúci činitelia KSČ často zdôrazňovali 
pred februárom i po februári 1948, že Slovensko je slabým článkom revolúcie 
a republiky. Výsledky volieb na Slovensku v roku 1946, v ktorých DS získala 
62% hlasov, ho v tom utvrdzovali.

Sovietske vedenie malo dostatok informácií o tom, že v KSS existujú dve 
skupiny - národne orientovaná s G. Husákom, V. Clementisom, L. Novome- 
ským a K. Šmidkem a centralistická s J. Durišom, V. Širokým, Š. Bašťovan- 
ským a niektorými ďalšími. Obidve skupiny hľadali oporu v Moskve a neskrý
vali svoje antipatie k druhej. Tak napr. J. Duriš v decembri 1947 sa pred S. 
A. Šmeralovou26, občiankou ZSSR takto vyjadril o G. Husákovi: „Husák, to 
je zlý génius slovenskej strany. Je to spôsobný človek, ale vôbec nie komu
nista. Je kariérista.“27 Je len prirodzené, že takáto správa sa ihneď dostala na 
Ministerstvo zahraničných vecí ZSSR. V. Široký v rozhovore so sovietskym 
generálnym konzulom v Bratislave 26. júla 1949 len tak, akoby mimochodom, 
(v skutočnosti zámerne) poznamenal: „...Husák musí pochopiť a azda už aj 
pochopil, že existencia tzv. slovenskej otázky spočíva predovšetkým v indu
strializácii Slovenska, vo zvyšovaní jeho ekonomickej úrovne do úrovne čes
kých krajov, a nie v podnecovaní medzi Slovákmi k nenávisti voči Čechom.“28 
Na druhej strane K. Šmidke v septembri 1949 pred Gondurovom, vedúcim 
sovietskej delegácie, dal najavo, že V. Široký sa nezaslúžene stavia do pózy 
vodcu slovenského národa, že počas vojny prezradil vo väzení šifry a spojky 
česko-slovenských komunistov.29

Sovietska strana zrejme viac dôverovala a dala prednosť skupine V. Širo
kého z viacerých dôvodov: Nemala záujem na utváraní akéhosi medzičlánku 
medzi Moskvou a Prahou, sama bola stúpencom centralizmu, Slovensko po
kladala za slabý článok a národný komunizmus bol pre ňu neprijateľný, a ako 
ukázal juhoslovanský prípad, aj nebezpečný. Nebezpečný nie preto, že by bol 
menej ortodoxný, ale preto, že by mohol presadzovať svoju víziu komunizmu 
bez ohľadu na Stalinov pragmatizmus.30Napokon svoju úlohu mohla zohrať aj 
skutočnosť, že k Husákovej skupine patril aj V. Clementis, ktorému Moskva 
nevedela zabudnúť jeho odsúdenie paktu Ribbentrop-Molotov v roku 1939. A 
tak vďaka Moskve, Prahe, ale aj V. Širokému, boli za buržoáznych naciona
listov označení príslušníci prvej skupiny a potom zbavení funkcií, uväznení 
(okrem K. Šmidkeho) a nakoniec odsúdení. Na tomto príklade je vidieť, ako 
sa v politickom dianí preplietali vonkajšie determinanty, vnútorné pomery a 
subjektívne činitele (vzájomné vzťahy medzi politikmi, ich ambície, sympatie 
a antipatie a pod.). Preto historik nemá ľahkú prácu pri identifikácii pôsobenia 
jednotlivých faktorov.
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VÁCLAV VONDRÁŠEK

ZÁKLADNÍ ČRTY BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU PO ÚNORU 1948
Václav VONDRÁŠEK

Časový limit je faktorem, který každého z vystupujících nutí k tomu, aby 
se vyjadřoval stručně a omezil se na podstatné otázky. Takto je koncipován 
i můj příspěvek, který má podobu věcných poznámek.

1. Dopracovat se ke skutečným občanským dějinám předpokládá kriticky 
přehodnotit produkci uplynulých desetiletí se současným vytěžením archiv
ních a dalších pramenů a zasazovat dějinný pohyb slovenské a české společ
nosti do širších nadnárodních souvislostí evropského a světového vývoje. 
Nejde přitom jen o komparaci, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale o 
nový prvek našeho vědomí.

2. Organickou součástí takto chápaných občanských dějin jsou i dějiny 
československé armády zbavené nánosů a deformací normalizační éry i růz
ných mystifikačních kritérií. Máme na mysli meziválečné období, poválečnou 
éru i etapu po únorovém převratu v roce 1948, kam je nasměrováno těžiště 
jednání konference. Organizátory zvolená problematika přesahuje úzký rámec 
národních slovenských dějin a tvoří organickou součást vývoje Evropy po 
druhé světové válce.

3. Slovensko (v rámci československého státu) mělo své zvláštnosti, které 
determinovaly odlišnosti v jeho dějinném pohybu. Postižení dobové atmosfé
ry je složitým úkolem a předpokládá provedení hluboké analýzy objektivních 
procesů, existující reality. Odpověď na otázku, jaká vlastně byla slovenská 
společnost v poválečném období, ale i po režimové změně na konci 40. let, 
jsme se pokoušeli společně hledat na vědecké konferenci ve Smolenicích v 
prosinci 1994, kterou pořádal Historický ústav SAV. Její jednání dalo mnohé 
cenné podněty к přemýšlení a uvažování, které dále rozvedl v předcházejícím 
vystoupení dr. Michal Barnovský.

Dnešní konference, v návaznosti na dosažené výsledky historické fronty, 
klade do popředí specifickou oblast zkoumání - Armádu na Slovensku v 
kontextu širších souvislostí evropského vývoje. I přes rozdělení společného 
státu je českoslovenství fenoménem, který i v současnosti má svůj pozitivní 
náboj a nepochybně se projeví i ve vystoupeních českých a slovenských his
toriků. Velice podnětné budou i příspěvky našich zahraničních kolegů. V 
některých momentech dosáhneme shody, v jiných mohou být rozdílné pohle
dy. Názorová pluralita je předpokladem objektivizace dějinného poznání a je
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zřejmé, že zpracování vojenských dějin Slovenska (obdobný úkol dříve či 
později čeká i vojenskou historickou frontu v českých zemích) se bez diskuzí 
a výměny názorů neobejde. Jde o celostný pohled postihující dynamiku spo
lečenského vývoje ve sledovaném období (1948-1968) s důrazem na postiže
ní vývojových trendů a z nich plynoucích základních změn.

4. Diskutovat o základních trendech bezpečnostní politiky čs. státu na 
konci 40. a počátkem 50. let nelze bez připomenutí některých klíčových 
momentů předcházející etapy. Hluboké rozčarování z postupu západních vel
mocí na konci 30. let přispělo к tomu, že prezident E. Beneš vsadil na spoje
nectví s velmocí na východě, jíž považoval za dostatečně pevnou záruku 
poválečné obrany československého státu před budoucí německou expanzí. 
To také byla určující determinanata vedoucí к podpisu československo-sovět- 
ské smlouvy o přátelství, pomoci a poválečné spolupráci z 12. prosince 1943, 
která odrážela dějinně prožitou zkušenost Cechů, ale i Slováků a jež nalezla 
odpovídající zakotvení v programových dokumentech všech poválečných 
vlád. Kreml uvedený motiv cílevědomě využíval i na prosazování svých im- 
periálních zájmů vůči Polsku, ale i dalším zemím regionu, jak o tom budou 
nepochybně hovořit i další kolegové ze zahraničí.

5. Druhý československý prezident jako zkušený politik a diplomat bral v 
úvahu reality světa a Evropy po druhé světové válce, pokoušel se analyzovat 
tehdy známá dostupná fakta a počítal s alternativami. Prioritou však pro něj 
byla československá státnost a veškerými jeho aktivitami prostupovala vědo
má snaha (kterou mu nikdo z jeho kritiků nemůže upřít), aby poválečné Čes
koslovensko v návaznosti na demokratické tradice hrálo ve světové a evrop
ské politice důstojnou roli. Dr. E. Beneš z titulu funkce prezidenta a vrchního 
velitele ozbrojených sil se spolupodílel i na koncipování ucelené bezpečnostní 
politiky státu, jejíž součástí byla i postupná realizace závažných strukturál
ních změn v procesu budování československé armády jako rozhodujícího 
garanta obrany státní suverenity.

6. Pro poválečnou Evropu bylo charakteristické rozsáhlé přeskupování 
mocenských sil. Bývalí spojenci z protihitlerovské aliance (zejména pak obě 
supervelmoci USA a SSSR) začaly po válce rozehrávat utajované partie o 
novou podobu rozděleného světa a kontinentu. V Československu, které sice 
náleželo do mocenské zóny východní imperiálni říše, ale o jehož charakteru 
nebylo doposud rozhodnuto, se křižovaly a střetávaly protichůdné politické 
zájmy v rovině oficiální, polooficiální, ale i přísně konšpiratívni. Zájmy 
Kremlu přitom nesledovaly omezený středoevropský rámec, ale daleko širší 
globální rozměr a logicky narážely na politiku USA. Poválečný vývoj určo
vala konfrontace obou supervelmoci a jejich ideologií.

7. Benešovy aktivity a snahy (viz jeho projekt systémové konvergence jako 
pozitivní program pro poválečný svět) narážely nejen na narůstající bariéru 
zostřujícího se poválečného antagonismu mezi spojeneckými velmocemi z let
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druhé světové války, ale také na gradující vnitropolitické pnutí. Prezident si 
uvědomoval, že výše naznačená procesy ve svém součtu signalizují a předjí
mají klima, ale i rizika studené války, které považoval za ohrožení míru, 
existence, a bezpečnosti československého státu, hrozbu pro demokracii a 
pokrok humanity. Projevem působení vnějších a vnitřních faktorů se stal 
únorový státní převrat v roce 1948, realizovaný komunistickou stranou za 
výrazné podpory SSSR.

8. Kreml si uvědomoval geopolitický význam středoevropského regionu, 
který i na základě zkušeností z druhé světové války, nehodlal ponechat vlast
ním osudům. Sovětská diplomacie, jak jsme již naznačili, začala sféru svého 
vlivu v zemích střední a jihovýchodní Evropy cílevědomě budovat v období, 
kdy do tohoto regionu vstoupila sovětská armáda. Právě hlubokou analýzu 
vojenských faktorů lze považovat zajeden z určujících momentů к pochopení 
urychlených integračních a unifikačních aktivit, které se realizovaly v rámci 
sovětského bloku na konci 40. a počátkem 50. let a jejichž organické završení 
představuje vznik koaličního seskupení v polovině 50. let. Varšavskou smlo
uvou byla de facto legitimizována sovětská vojenská přítomnost na teritoriu 
zemí střední a jihovýchodní Evropy (v ČSR sovětská vojska nebyla, odešla na 
konci roku 1945) a bezpečnostní politika členských zemí paktu byla plně 
podřízena zájmů SSSR. Je paradoxní, že v konkrétní praxi byla vojenská 
mašinérie varšavského paktu uvedena do ozbrojené akce ne proti oficiálně 
vytipovanému nepříteli, ale nýbrž proti svým vlastním členům (Maďarsko 
1956, okupace Československa 21. srpna 1968, přípravy na invazi do Polska 
na počátku 80 let), jak budou tyto otázky nepochybně nastoleny v dalších 
blocích jednání naší konference. Důsledky takovéhoto postupu na sebe nedaly 
dlouho čekat, armády členských zemí Varšavské smlouvy ztrácely vlastní 
národní smysl a pocit společenské potřebnosti, odrazem čehož byla i postupná 
ztráta prestiže vojenského povolání (s výjimkou Polska).

9. Postupné zpřístupňování archivů bývalého SSSR, spolu s hlubokým stu
diem dokumentů uložených v našich, polských, maďarských a dalších archi
vech, umožní zpřesňovat pohled na rozsáhlost válečných příprav v zemích 
východního bloku na počátku 50. let, včetně enormního nárůstu ozbrojených 
sil, personálních opatření i opatření hospodářských, ale i účelového režimo
vého ideologického zpracovávání obyvatelstva. Na teritoriu Československa, 
Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska a Albánie bylo de facto vytvořeno 
nárazníkové pásmo, které mělo v případě předpokládaného válečného kon
fliktu zachytit případný ničivý úděr ze západu. Odhady o velikosti národních 
armád v nárazníkové zóně (podle různých pramenů) se pohybují od 900 000 
do 1 400 000 osob, přičemž počet obyvatelstva ve výše uvedených zemích 
činil necelých 72 miliónů. Připočtěme к tomu dislokované posádky severní 
skupiny sovětských vojsk na území některých zemí bloku a vyvstane nám
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představa rozsáhlého vojenského lábora - nárazníkového pásma - za nímž 
stály připraveny ozbrojené síly Sovětského svazu.

Státy střední a jihovýchodní Evropy byly přitom s kremelským ústředím 
(které disponovalo neomezenými pravomocemi) spojeny specifickými, i když 
ne vždy čitelnými pouty a převodovými pákami. Neustále zdůrazňované ně
mecké ohrožení, živené režimovou propagandou, sloužilo satelizaci zemí blo
ku a připoutávalo je к Sovětskému svazu.

10. Logika československého vývoje na konci 40. let probíhala v podmín
kách dvoupólově rozděleného světa, bezprostředně ohrožovaného nebezpe
čím válečného konfliktu v globálním měřítku. Celý proces ovlivňovala stude
ná válka, ale i rozpad národní fronty a její zásadní rekonstrukce, což v pod
statě znamenalo upevnění postavení a mocenského monopolu komunistické 
strany ve společnosti i zcestné uplatňování teorie o zostřování třídního boje 
při výstavbě socialismu.

Společenské změny na přelomu 40. a 50. let se bezprostředně odrážely v 
bezpečnostní politice státu. Nový režim absentoval na vypracování českoslo
venské vojenské doktríny, která by formulovala vlastní národní zájmy a po
třeby. Namísto rozvíjení domácího vojensko-teoretického myšlení, jehož no
sitelé byli z ozbrojených sil vyhazováni, se prosazoval trend mechanického 
přejímání sovětských zkušeností. Stranické a státní vedení se podřizovalo 
vojenské doktríně SSSR a to ještě před konstituováním Varšavské smlouvy. 
Základní otázky bezpečnostní a vojenské politiky byly řešeny na základě 
pokynů sovětských poradců a etablující se režim postupně zpřetrhával jako
ukoliv kontinuitu s předcházejícím vývojem, vlastními domácími tradicemi 
československého vojenství.

11. Armáda jako klíčový mocenský orgán státu se stala nástrojem komunis
tické strany připravovaným na plnění vnější, ale i vnitřní funkce. Důležitým 
opatřením se stala legalizace činnosti KSČ v armádě, vytvoření hlavní politic
ké správy a zřízení funkcí zástupců pro politické věci podle sovětského mo
delu v roce 1950. Zavedení nových řádů a předpisů (kopie sovětských) pod
statně změnilo službu a vztahy v armádě. Současně byl nastoupen trend smě
řující к zamezení účinné kontroly ozbrojených sil ze strany státních orgánů a 
široké veřejnosti. Rozhodování o klíčových otázkách, jimiž se zabýval mezi- 
ministerský sbor obrany státu, generální sekretariát obrany státu a nejvyšší 
rada obrany státu (byly zlikvidovány), se stalo doménou politického byra ÚV 
KSČ. V roce 1954 byl zrušen branný a bezpečnostní výbor parlamentu.

12. Armáda byla na přelomu 40. a 50. let postižena radikálními čistkami 
probíhajícími po etapách. V jejich průběhu opustili řady armády tisíce kvali
fikovaných odborníků, nositelů národní a státní identity. Stovky vojáků z 
povolání byly obviněny z protistátní činnosti a postaveny před tribunály vo
jenských soudů, někteří dokonce popraveni. Propuštění 13 000 vojáků z po
volání (do konce roku 1954) ve svých důsledcích vedlo ke snížení profesní
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kvality, vzdělanosti i věkového průměru. V podstatě došlo ke zlikvidování 
významné skupiny důstojnického sboru z meziválečného období, nositele 
masarykovské státní ideje. Profesor Radomír Luža, který žije v USA, na sym
poziu pořádaném 6. června letošního roku na Vojenské akademii v Brně a 
věnovaném osobnosti jeho otce generála Vojtěcha Luži, zdůraznil že jako 
student měl dostatek příležitostí poznat mnoho vyšších důstojníků, většinou 
příslušníků generálního štábu, z nichž mnozí skončili na popravištích 3 říše. 
„Byli to obětaví, skromní, poctiví a schopní lidé, pro něž existence samostat
ného Československa byla smyslem jejich života. Nikdy jsme nedovedl po
chopit, jak mohla i komunisty vedená armáda trpět až někdy trapné útoky 
proti důstojnickému sboru 1. republiky“.1'

Dobovou atmosféru pro níž bylo příznačné permanentní hledání třídního 
nepřítele, evokují slova generála Jaroslava Procházky z vystoupení o úkolech 
komunistické strany v armádě na půdě Vysokého učení vojenského 25. ledna 
1950, kde mimo jiné hovořil o odhalení titovské bandy, jako agentury západ
ních imperialistů s jejími zastíracími metodami. „Dnes ještě pokud se týká této 
otázky není ještě dnes u nás v armádě dosaženo ideálního stavu a jsme si 
vědomi, že nemáme, pokud jde o kádry naprosté spolehlivosti a věrnosti, že 
nemáme ještě všechno v pořádku. Nesmíme si představovat, že očista byla 
provedena, že se udělá tečka a že můžeme si lehnout a odpočívat na vavří
nech. Svět se vyvíjí a také lidé a to znamená, že imperialisté a kapitalistické 
okolí se snaží posílat к nám špióny, rozrušovat naši výstavbu, organizovat 
sabotáže atd. To znamená, že člověk který dnes je poctivý, nemusí už být 
zítra, poněvadž ho získají. Víte, že dneska je zejména snaha získávat pro cizí 
agentury zejména členy strany, poněvadž to jsou ti, kteří mohou dodat nejvíce 
materiálu, ti také mají největší šance pro ně (viz Tito). Proto je třeba neustálé 
bdělosti a ostražitosti.“21

Je zřejmé, že bez radikálních čistek nebyl schopen prohlubující se monopol 
komunistické strany podřídit si činnost a klíčové sféry života tak složitého 
organismu jako jsou ozbrojené síly, podřídit armády v zemích střední a jiho
východní Evropy velmocenským ambicím Sovětského svazu.

13. Značný úbytek vojáků z povolání se kompenzoval doplňováním spoleh
livých dělnicko-rolnických kádrů včetně různých forem náborů. Významná 
úloha v procesu výstavby režimové armády náležela vojenskému školství, 
které v prvních letech existence komunistického režimu procházelo perma
nentními reorganizacemi, hledáním nejvhodnějšího modelu. Také vojenské 
školství, zejména pak Vysoká škola vojenská (připravující vyšší velitele a 
štábní pracovníky) bylo postiženo čistkami. Klíčovou roli v jejich rámci seh
rávaly orgány obranného zpravodajství, řízené generálem Bedřichem Reici- 
nem, který se v armádě, ale i vládnoucí straně stal jakousi šedou eminencí v 
pozadí, a bezprostředně se podílel na mnohých osobních tragédiích vojáků z 
povolání a jejich rodin. Nastupující mocenská elita usilovala o zpřetrhání
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kontinuity vojenského školství s předcházejícím vývojem. Vojenská vysoká 
škola vyřazením posledního 3. ročníku v létě 1948 definitivně ukončila svou 
činnost. Zvažovala se různá alternativní řešení a po diskuzích se přijal závěr 
o vytvoření Vysokého učení vojenského, které mělo zastřešovat nově vytvo
řené vojenské školy a další vzdělávací instituce. К další reorganizaci došlo v 
roce 1950. Vysoké vojenské učení změnilo firmu a obdrželo název Vysoké 
vojenské učiliště, v jehož rámci působila Nejvyšší vojenská akademie (nebyla 
otevřena) a Vysoká vojenská akademie, Vysoká týlová akademie, Vysoká 
letecká akademie a Přípravná škola pro studium v zahraničí. Zároveň bylo 
vytvořeno 10 vojenských akademií v podstatě na úrovni učiliště, podle druhů 
zbraní. Tato organizace neměla dlouhého trvání. Byla značně těžkopádná a i 
sovětští vojenští poradci к ní zaujali kritický postoj. V souvislosti s předpok
ládaným omlazováním důstojnického sboru se uvažovalo o vytvoření Vojen
ské akademie, která by zahrnovala stávající Vysoké vojenské učiliště, dále o 
vytvoření Vojenské technické akademie podřízené MNO a sítě vojenských 
učilišť (s výjimkou vojensko-politického učiliště J. Hakena) které by řídily 
nově vytvořená správa vojenského školství, podléhající ministru národní ob
rany. V podstatě šlo o aplikaci sovětského modelu vojenského školství na 
podmínky čs. armády. Nově vytvořená vojenská akademie v Praze (1951) 
měla za úkol urychleně připravit vyšší velitele a štábní pracovníky, kteří měli 
být realizátory stranické politiky v ozbrojených silách. V Brně zahájila v srp
nu 1951 svoji činnost Vojenská technická akademie, která podle původních 
představ měla nahradit civilní vysoké technické školství. Stávající systém 
přípravy vojenských kádrů vyčerpal své možnosti na konci 50. let. Na základě 
usnesení předsednictva UV KSČ 29. dubna 1958 O reorganizaci vojenského 
školství, došlo ke sloučení Vojenské akademie v Praze a Vojenské technické 
akademie v Brně. Vznikla Vojenská akademie Antonína Zápotockého jako 
jediná vojenská vysoká škola v armádě, zaměřená na přípravu velitelských a 
inženýrských kádrů, která se v 60. letech stala uznávaným vědeckým centrem.

• ••

Historie jako paměť společnosti nabývá na svém významu a stává se důle
žitým činitelem současnosti. Ohlížíme-li se do zpětného zrcadla dějin sloven
ského a českého národa, na něž jako na kategorii existují odlišné pohledy, 
nečiníme tak samoúčelně. Proces utváření celonárodního historického vědomí 
je na Slovensku i v českých zemích záležitostí dlouhodobou a má řadu spe
cifik. V jeho průběhu se zbavujeme letitých stereotypů myšlení se současným 
překonáváním dědictví znormalizované historiografie. Jsme stále na počátku 
složité cesty, na níž je potřebné odstraňovat neživotná schémata. Jednání naší 
konference je jedním z dalších kroků na této cestě.
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POZNÁMKY:

1. Radomír V. Luža: Můj otec: Armádni generál Vojtech Boris Luža. Vystoupení na vědec
kém sympoziu Osobnost generála Vojtěcha Luži, konaném na Vojenské akademii v 
Brně 6. června 1996 (materiály ze sympózia budou publikovány ve sborníku V A).

2. Vojenský historický archiv Praha, VŠV, nezařazené spisy, kr. 19.
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Vojenskopolitické a vojenskostrategické 
postavenie Slovenska po 2. svetovej vojne 
a jeho zmeny po februári 1948
Jan ŠTAIGL

Predlžovanie časového odstupu od udalostí na medzinárodnej scéne po 
skončení 2. svetovej vojny je logicky spojené s objavovaním sa stále nových 
otáznikov nad vtedajším vývojom a jeho globálnymi i regionálnymi črtami, 
tendenciami a pôsobiacimi faktormi. Po rozpade sovietskeho bloku, v nadväz
nosti na obnovu demokratických princípov v postkomunistických štátoch, sa 
pred historikmi súčasne vynárajú otázky a problémy, ktoré boli po dlhé desať
ročia zamlčované alebo tabuizované, či podľa francúzskeho politológa Jacqu- 
esa Rupnika (Ľautre Europe, Paríž 1990) uložené v „chladničke“ totalitného 
stalinského a neostalinského systému.

K prioritným úlohám, ktoré z tohto procesu vyplývajú pre slovenskú his
toriografiu, patrí aj objasnenie miesta Slovenska vo vojenskopolitických a 
vojenských siločiarach bývalého mocenského impéria ZSSR. Predovšetkým 
ide o poznanie „slovenských“ aspektov vojenských koncepcií a plánov vý
chodného bloku v jednotlivých etapách jeho vývoja, o zdokumentovanie spo
jitosti geografickej polohy a geopolitického postavenia Slovenska s vymedze
ním jeho vojenského významu. Osobitý dôraz je pritom položený na skúmanie 
mechanizmu začleňovania Slovenska do vojenskopolitických a vojenských 
väzieb ZSSR s podriadenými satelitmi v období upevňovania sovietskej hege
mónie v strednej Európe a formovania organizácie Varšavskej zmluvy.

Slovensko vstúpilo do povojnovej Európy - na hlavné bojisko budúcej 
studenej vojny - opäť v rámci spoločnej československej štátnosti. V tzv. 
„jaltskom“ usporiadaní európskeho kontinentu, respektíve v sovietskej inter
pretácii záverov jaltskej konferencie Veľkej trojky, sa však jeho geopolitické 
a geostrategické postavenie zásadne zmenilo. Obnovené Československo sa 
stalo súčasťou sféry mocenského vplyvu ZSSR a z pohľadu sovietskeho gene
rálneho štábu, jedným z najdôležitejších nárazníkových štátov na západnej 
hranici tejto veľmoci. Bezpečnostné pásmo ZSSR v Európe sa opieralo o sys
tém dvojstranných spojeneckých zmlúv, ktorých jadrom bolo ustanovenie o 
vzájomnej vojenskej pomoci v prípade opätovného ohrozenia zo strany Ne
mecka. Po československo-sovietskej zmluve z 12. decembra 1943 uzavrel 
ZSSR v apríli 1945 analogické zmluvy s Juhosláviou a Poľskom, v marci 1946
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bola podpísaná zmluva medzi týmito dvoma štátmi a o dva mesiace neskôr, 
medzi ČSR a Juhosláviou.

Miesto a úlohy Československa v tomto novom „cordon sanitaire“ boli 
určené jeho zemepisnou polohou vzhľadom na priame susedstvo s Nemeckom 
a - po úprave sovietskych hraníc v Európe - so ZSSR, vzhľadom na vojen- 
skostrategické hodnotenie stredoeurópskeho regiónu a na charakter vojensko- 
politických vzťahov s ostatnými susednými krajinami.

Československá republika s jej geografickým reliéfom predstavovala akýsi 
klin medzi dvoma najdôležitejšími strategickými smermi v Európe, smerom 
Moskva - Varšava - Berlín a smerom Budapešť - Viedeň - Mníchov. Územie 
ČSR obidva smery prirodzeným spôsobom oddeľovalo a priestorom tzv. 
Moravskej brány pozdĺž slovensko-moravských krajinských hraníc súčasne aj 
spájalo. V koncepcii zabezpečenia severného strategického smeru sa predpo
kladala úzka vojenskopolitická a vojenská spolupráca Poľska, Českosloven
ska a Sovietskeho zväzu. Okrem existujúcich spojeneckých zmlúv ZSSR s 
Poľskom a ČSR mala byť perspektívne vyjadrená aj vznikom spojeneckého 
trojpaktu. Dodatkový protokol k čs.-sovietskej zmluve z decembra 1943 otvá
ral Poľsku prístup k dvojstrannému spojenectvu týchto štátov1 a program prvej 
povojnovej čs. vlády deklaroval úmysel jeho rozšírenia za jednu z hlavných 
úloh československej zahraničnej politiky.2

Situácia na juh od hraníc ČSR bola zložitejšia. Rakúsko a Maďarsko patrili 
do skupiny porazených štátov. V hodnotení perspektív vývoja Európy im 
sovietska aj československá politika istú dobu po vojne prisudzovala, najmä 
v prípade Maďarska, pozíciu možných opätovných spojencov Nemecka pri 
jeho potenciálnom pokuse o revíziu vojnových výsledkov.3 Obidve krajiny 
dočasne vytvárali - napriek okupácii Maďarska vojskami Červenej armády a 
rozdeleniu územia Rakúska na okupačné zóny jednotlivých mocností víťaznej 
koalície - istý „koridor“ vo formujúcom sa nárazníkovom pásme ZSSR. Do 
vyriešenia postavenia Maďarska v sfére vplyvu Sovietskeho zväzu bola pri 
jeho krytí akcentovaná úloha Československa a Juhoslávie. Po zapojení Ma
ďarska do spojeneckých väzieb sa zodpovednosť za zabezpečenie južného 
strategického smeru mala podľa predstáv sovietskeho generálneho štábu pre
niesť na všetky tri štáty.

V postavení ČSR ako nárazníkového štátu sa predpokladalo, že zachytí 
prvý úder „západného“ útočníka a ponesie tiaž počiatočného obdobia vojny. 
Tým by Sovietsky zväz získal potrebný časový priestor pre prípravu svojich 
ozbrojených síl a ich nasadenie do bojovej činnosti.

Dominujúca vojenskopolitická orientácia ČSR na Sovietsky zväz, podopre- 
tá spojenectvom s Poľskom a Juhosláviou, predstavovala nosnú bázu aj vojen- 
skostrategických úvah československého hlavného štábu. Pri posudzovaní 
politického a vojenského charakteru budúcej možnej vojny však okrem toho 
vychádzal tiež z perspektívy zachovania doterajšej spolupráce členov protifa-
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šistickej koalície. Na potencionálny konflikt, ktorého vznik pripúšťal najskôr 
za 15-20 rokov, hlavný štáb spočiatku pozeral prakticky ako na „reprízu“ 
druhej svetovej vojny. Od polovice roka 1946, v súvislosti s prehlbovaním 
rozporov medzi veľmocami, sa ale v jeho materiáloch začal presadzovať ná
zor, že budúca vojna môže byť stretnutím tzv. anglosaského tábora s táborom 
slovanským. Vedúcou silou v ňom malo byť na jednej strane Nemecko a na 
strane druhej Sovietsky zväz.4

Pri hodnotení variantov pravdepodobného nového vojenského ohrozenia 
ČSR kalkuloval hlavný štáb okrem Nemecka aj s Maďarskom a Rakúskom, 
respektíve s opätovným zneužitím rakúskeho nástupového priestoru.5 Obranná 
koncepcia československej armády preto bola podobne ako pred vojnou zalo
žená na vojenskom prikrytí celého územia štátu s dôrazom na hlavné útočné 
smery možného agresora. Predpokladala vedenie pozičných ústupových bojov 
s postupným sťahovaním vojsk až do príchodu síl spojencov. Po ich zásahu 
mal nasledovať tzv. strategický protiútok s cieľom vytlačiť útočníka z okupo
vaných oblastí a preniesť bojovú činnosť na jeho územie.6

V týchto modelových konštrukciách malo bezprostredne povojnové posta
venie Slovenska ako východnej časti ČSR charakter dôležitej križovatky vo- 
jenskopolitických a vojenských záujmov.

Slovensko predovšetkým zabezpečovalo územnú celistvosť severného pás
ma nárazníkovej zóny Sovietskeho zväzu a predpokladaného spojeneckého 
trojpaktu ZSSR, ČSR a Poľska. Význam Slovenska spočíval najmä v relatívnej 
geografickej uzatvorenosti v smere sever-juh a naopak, potrebnej otvorenos
ti z východu na západ. Dobré terénne podmienky pre obranu na slovenskom 
území dopĺňala pomerne integrovaná komunikačná sieť železničnej, cestnej a 
riečnej dopravy. Po obnove jej vojnou zničených úsekov mohla zabezpečiť 
početné presuny vojsk a vojenského materiálu nielen do západných oblastí 
ČSR, ale aj do Maďarska a Rakúska, na južný strategický smer.

Slovensko bolo tiež „chrbticou“ vojenskej obrany ČSR. Pred moravsko- 
slovenskými krajinskými hranicami prebiehala krajná čiara pre zastavenie 
ústupových bojov československej armády, zo slovenských nížin mala byť 
zahájená fáza postupného vytláčania „západného“ útočníka. Slovensko plnilo 
úlohu tylového priestoru čs. armády a súčasne úlohu operačného priestoru pre 
rozvinutie časti spojeneckých vojsk, najmä Červenej armády. Vytváralo tak 
dôležitý most medzi ZSSR ako hlavným spojencom a českými krajinami 
„ohrozovanými“ Nemeckom a Rakúskom.

Realita skutočných povojnových vzťahov medzi ČSR a ostatnými spojen
cami však uvedené hodnotenie Slovenska potvrdzovala len čiastočne. Prokla
mované úsilie o vojenskopolitickú spoluprácu Československa s Poľskom 
bolo dlhý čas viac menej formálnou záležitosťou. V praktickej politike boli 
čs.-poľské vzťahy naopak veľmi napäté. Okrem rozporného postoja českoslo
venských predstaviteľov k poľskej lublinskej vláde k tomu prispievali najmä
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územné spory medzi obidvoma štátmi, ktoré sa týkali aj niektorých oblastí 
Slovenska.7 V bezprostredne povojnovom období viedli dokonca k niekoľkým 
ozbrojeným incidentom.8 Taktiež vývoj vzťahov ČSR a Juhoslávie nenapĺňal 
predstavy sovietskeho generálneho štábu. Napriek zdôrazňovaniu slovanskej 
spolupatričnosti a priateľstva, ktorého základom sa mala stať spojenecká 
zmluva z mája 1946, bol vzájomný pomer ČSR a Juhoslávie až do februára 
1948 nedôverčivý a chladný. Hlavnou príčinou bola rozdielnosť politických 
systémov oboch štátov. Predovšetkým predstavitelia komunistickej Juhoslá
vie sa bránili nadviazaniu užších vojenských kontaktov s „buržoáznym“ Čes
koslovenskom.9

Za danej situácie sa pozornosť logicky sústreďovala na upevnenie postave
nia Slovenska ako „križovatky“ medzi spojnicou Moskva - Praha a vstupom 
na južný strategický smer. Už krátko po skončení vojny tlmočil sovietsky 
generálny štáb veleniu československej armády záujem o čo najrýchlejšie 
obnovenie železničnej dopravy na Slovensku.10 Strategicky dôležitú rieku 
Dunaj si ZSSR súčasne snažil dlho udržať pod vlastnou kontrolou. Prejavilo 
sa to okrem iného v neochote velenia sovietskej Dunajskej flotily presunúť 
odmínovacie práce na slovenskom úseku tejto rieky do kompetencie čs. armá
dy.“

Jasný postoj vyjadril ZSSR aj v období „zneisťovania“ miesta Slovenska vo 
vojenskopolitických a vojenských väzbách v dôsledku jeho vnútorného poli
tického pohybu v roku 1946. Silné pozície demokratických síl na Slovensku 
potvrdilo ich presvedčivé víťazstvo v parlamentných voľbách, ktoré ostro 
kontrastovalo s volebnými výsledkami ľavice v českých krajoch. Vývoj vo 
východnej časti štátu vyvolával v niektorých politických kruhoch obavy z 
možnej samostatnosti a zmeny zahraničnopolitickej orientácie Slovenska.12 
Neplánované presuny sovietskych vojsk cez slovenské územie počas predvo
lebnej kampane mali „reakciu“ na Slovensku pred takouto cestou dôrazne 
varovať. Rovnako varovné však boli aj slová vtedajšieho prezidenta ČSR a 
vrchného veliteľa československej armády E. Beneša, že pre Čechov, ktorí 
majú za chrbtom 200 miliónov Nemcov, je priame susedstvo so Sovietskym 
zväzom životnou nevyhnutnosťou.13

Najaktuálnejším a najcitlivejším problémom formovania nových vojensko
politických a vojenských kriviek povojnového postavenia Slovenska bola 
nepochybne otázka potenciálnej maďarskej hrozby. Opierala sa najmä o remi
niscencie predvojnových územných ambícií Maďarska spojených s úsilím o 
rozbitie československej štátnosti, o maďarskú vojenskú anexiu časti Sloven
ska v marci 193914 a vojnové madärsko-nemecké spojenectvo.

Pretrvávajúce obavy z možného oživenia týchto maďarských plánov vyjad
rovala okrem iného aj pomerne silná koncentrácia československej armády na 
Slovensku a jej dominujúce priestorové smerovanie k slovensko-maďarskej 
hranici. V mierovej organizácii armády platnej v rokoch 1945-1946 bolo na
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slovenskom území podobne ako pred vojnou dislokovaných okolo 25% všet
kých vojenských jednotiek a útvarov. Tri zo štyroch divízií pechoty pritom 
svojím rozmiestnením kryli najdôležitejšie útočné smery z Maďarska.15

V povojnovom postavení Maďarska ako porazeného štátu videla českoslo
venská politika súčasne príležitosť k „vylepšeniu“ celkovej vojenskostrategic- 
kej situácie na juhu Slovenska. V rámci prípravy mierovej zmluvy s Maďar
skom sa preto snažila dosiahnuť čo najrozsiahlejších záruk bezpečnosti slo- 
vensko-maďarských hraníc.

Po počiatočných predstavách o možnej účasti československej armády na 
vojenskej okupácii Maďarska16 sa jednou z hlavných črt prístupu ČSR k roko
vaniam o mierovej zmluve stalo úsilie o výrazné obmedzenie maďarského 
vojenského potenciálu. Základom československých požiadaviek bolo dô
sledné rešpektovanie záväzkov, ktoré pre Maďarsko vyplývali z trianonskej 
mierovej zmluvy podpísanej v roku 1920. Tieto mali predstavovať „minimum 
záväzkov novej mierovej zmluvy, na ktorých dodržaní má Československo 
ako zúčastnená strana právny nárok a z ktorých bez súhlasu Československa 
nie je možné ustúpiť, ani v tomto prípade, ak by zostávajúci spojenci boli 
ochotní istú úľavu poskytnúť.“ V stanovisku Československa sa ďalej upozor
ňovalo, že nie sú vylúčené „naše ďalšie požiadavky, ktoré môžeme uplatniť 
ako spojenci víťazných štátov proti porazenému štátu, ktorý bezpodmienečne 
kapituloval.“17

Na príprave podkladov a materiálov pre mierové rokovanie sa podieľali 
pracovníci ministerstva zahraničných vecí, hlavného štábu čs. armády ako aj 
odborníci z iných rezortov. Do istej miery samostatnú aktivitu v tomto smere 
vyvíjali orgány na Slovensku.18 V rámci zámerov sledovaných českosloven
skou politikou voči Maďarsku spracoval hlavný štáb rad vlastných návrhov, 
ktoré „trianonské“ vymedzenie základných požiadaviek ČSR podstatne rozši
rovali.

Išlo predovšetkým o návrhy na úpravu niektorých úsekov slovensko-ma- 
ďarských hraníc dôležitých z vojenského hľadiska. Hlavný štáb zohľadňoval 
najmä charakter terénnych podmienok ich obrany, zabezpečenia komunikač
ných spojov a zníženia útočných možností maďarskej armády. Tam, kde podľa 
jeho hodnotenia bola obrana hraníc „chúlostivá“, odporúčal posunúť hraničnú 
čiaru na výhodnejší terénny reliéf v Maďarsku.

Už koncom roka 1945 predložil hlavný štáb návrh na rozšírenie obranného 
priestoru Bratislavy. Žiadal v ňom upraviť vzdialenosť hlavného mesta Slo
venska od hraníc s Maďarskom tak, aby bola vylúčená možnosť jeho priameho 
delostreleckého ostreľovania. V súvislosti s tým navrhoval pripojiť ku Sloven
sku 147 km2 maďarského územia juhovýchodne od Bratislavy.19 Ďalší návrh z 
marca 1946 odporúčal podobnú zmenu troch hraničných úsekov na strednom 
a východnom Slovensku.20 Celkom malo byť podľa návrhov hlavného štábu v 
rámci úprav hraníc pripojených k Slovensku 2407,5 km2 územia Maďarska.
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Na základe žiadosti ministerstva zahraničných vecí ČSR vypracoval hlavný 
štáb tiež súbor požiadaviek, ktoré mali zabezpečiť spomínané obmedzenie 
vojenskej sily Maďarska a jeho vojenskoekonomického potenciálu. Odporúčal 
v ňom, aby Maďarsku nebola povolená žiadna branná moc s výnimkou málo 
početného policajného zboru. Ak by sa však veľmoci dohodli na zachovaní 
maďarskej armády, mala byť táto budovaná maximálne v rozsahu povolenom 
trianonskou zmluvou a vyzbrojená len ručnými zbraňami. Hlavný štáb súčas
ne navrhoval zapracovať do mierovej zmluvy ustanovenie, podľa ktorého by 
bolo možné budúcu maďarskú armádu použiť výhradne k zabezpečeniu po
riadku a pri živelných pohromách na území Maďarska. Okrem toho žiadal 
uskutočniť úplnú demilitarizáciu pohraničných oblastí Maďarska do hĺbky 30 
kilometrov od novovymedzenej slovensko-maďarskej hranice, zničiť opevne
nia a iné objekty vojenského charakteru, nepovoliť obnovu vojenských letísk 
a vojnového priemyslu Maďarska ako aj rad iných opatrení.21

Návrhy hlavného štábu sa stali súčasťou oficiálnej dokumentácie Českoslo
venska pre mierové rokovania. Je nepochybné, že k tomu prispeli aj informá
cie o prípravách maďarskej strany. Podľa správ členov československej vojen
skej misie v Budapešti, sa v maďarskej politike opäť objavovali tendencie 
oživovania myšlienok „veľkého“ Maďarska a horthyovských tradícií. V hláse
niach boli spomínané tiež kalkulácie maďarských „konzervatívnych“ síl s 
možnou „západnou“ podporou ich odmietavého postoja voči silnejúcemu za
sahovaniu ZSSR do vnútropolitického vývoja v Maďarsku. Znepokojujúce 
však boli najmä správy o pripravovaných návrhoch Maďarska na revíziu hra
níc s Československom. Jeden návrh mal dokonca žiadať rozdelenie časti 
územia Slovenska a vytvorenie spoločnej maďarsko-poľskej hranice.22

Nie je úlohou tohto príspevku podrobne rozoberať priebeh rokovaní o mie
rovej zmluve s Maďarskom a ich výsledky. Treba však spomenúť niekoľko 
skutočností, ktoré dokresľujú pohľad na zmenu prístupov Československa k 
presadzovaniu svojich vojenskobezpečnostných záujmov.

Ešte pred otvorením mierovej konferencie v Paríži obdržal československý 
hlavný štáb dôvernú informáciu veliteľa čs. vojenskej misie v Budapešti o 
jeho rozhovore so sovietskym generálom Kondratovom, náčelníkom vojen
skej sekcie Spojeneckej komisie v Maďarsku, dňa 16. 7. 1946. Závery zo stret
nutia zhrnul čs. vojenský predstaviteľ takto: „Mal som dojem, že ZSSR spo
lieha, že Maďarsko v budúcnosti nebude na strane nepriateľov slovanstva a že 
má záruky toho, alebo aspoň sa tak domnieva.“21 Po prvý raz tak upozornil na 
ciele sovietskej politiky voči Maďarsku, ktoré boli priamo spojené aj s vojen- 
skopolitickými a vojenskými väzbami ČSR.

Druhým vážnym signálom sa stali výsledky rokovaní zástupcov štyroch 
veľmocí o predbežných dohodách k návrhom mierových zmlúv s bývalými 
satelitmi fašistického Nemecka. V atmosfére narastajúcich rozporov tu soviet-
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ska politika veľmi razantne demonštrovala svoj „nárok“ na dominantný vplyv 
v priestore medzi Československom a Juhosláviou.

Návrh mierových podmienok s Maďarskom nepredpokladal uskutočnenie 
rozsiahlejších zmien hraníc oproti ich doterajšiemu vymedzeniu. Na rešpek
tovaní istého „status quo“ v tejto oblasti sa veľmoci dohodli prakticky bez 
problémov. Najmenší záujem na existencii tlejúcich ohnísk územných sporov 
medzi štátmi vnútri svojej mocenskej sféry mal pochopiteľne, ZSSR. Súčasne 
však bol rozhodnutý nedovoliť ani ich výrazné vojenské oslabenie. Návrh 
mierovej zmluvy preto s odvolaním na „vojenskobezpečnostné hľadiská“ 
Maďarska pripúšťal výstavbu maďarskej armády v sile až 70 tisíc osôb, čo bol 
dvojnásobok počtov povolených v Trianóne. Podobným spôsobom presadila 
sovietska politika svoje ciele aj do odporúčaní týkajúcich sa výzbroje armády, 
zachovania maďarského zbrojného priemyslu a rozsahu demilitarizácie pohra
ničných oblastí Maďarska.

Už po oboznámení sa s uvedeným návrhom mierovej zmluvy, Českoslo
vensko od väčšiny svojich požiadaviek ustúpilo. Na mierové rokovanie čes
koslovenská delegácia predložila len požiadavku na rozšírenie tzv. bratislav
ského predmostia, likvidáciu maďarského pohraničného opevnenia a na dô
sledné dodržanie ustanovení trianonskej zmluvy o maďarských ozbrojených 
silách. Zdôvodňovala ju naďalej pretrvávajúcou nedôverou k Maďarsku a 
obavami Československa z „maďarského revizionizmu“. Upozorňovala, že 
Československo nemôže „súhlasiť, aby jeho sily boli viazané zabezpečením 
hraníc proti nepriateľskému a plne vycvičenému Maďarsku, keď hlavnou úlo
hou českoslovénskej armády bude zabezpečenie exponovaných hraníc s Ne
meckom a Rakúskom“.24

Pod nátlakom zástupcov Sovietskeho zväzu, ktorí pripomínali, že v Maďar
sku „bola nastolená demokratická vláda a že s útočnosťou Maďarska netreba 
ďalej vážne počítať“25 sa však aj tento postoj československej delegácie rýchlo 
menil. Dôkazom „dobrej vôle a zmierlivosti“ Československa bolo nakoniec 
rozporné konštatovanie, že „Maďarskej agresie sa Československo neobáva, 
chce mať len krytý chrbát voči prekvapeniu ,..“26 V podstate jediným výsled
kom československých snáh sa stalo rozšírenie spomínaného predmostia Bra
tislavy, aj to však nie v pôvodne požadovanom rozsahu.

V období mierových zmlúv s bývalými satelitmi fašistického Nemecka sa 
tak vykryštalizovali základné tendencie určujúce nové vymedzenie vojensko- 
politických a vojenských vzťahov na slovensko-madärskej hranici. Po podpí
saní zmlúv vo februári 1947 sa stali súčasťou oficiálnej československej po
litiky. Boli zhrnuté do stanoviska zahraničného výboru československého 
parlamentu, že „Celkový počet armády ponechaný Maďarsku - 70 000 mužov 
-je síce vyšší oproti Trianónu, ale vzhľadom na celkom inú politickú situáciu 
nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti našej republiky...“27

Nové vojenskobezpečnostné aspekty vývoja na juhu Slovenska musel lo-
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gicky zohľadniť aj československý hlavný štáb. Pozoruhodné stanoviská к 
tejto otázke boli vyjadrené už na rokovaniach o zásadách pripravovaných 
zmien v organizácii a dislokácii armády v lete 1947. Predstavitelia hlavného 
štábu kládli dôraz najmä na smerovanie operačných plánov armády proti 
Nemecku a Rakúsku. S Maďarskom vážne nepočítali, pretože podľa ich názo
rov bolo dostatočne viazané Sovietskym zväzom, Juhosláviou, Bulharskom a 
čiastočne aj Rumunskom.28

Posun vo vojenskostrategických úvahách hlavného štábu je zaujímavý aj z 
iných hľadísk. V marci 1947 bola na priamy pokyn J. V. Stalina uzatvorená 
československo-poľská spojenecká zmluva, ktorá mala byť posledným člán
kom obrannej „reťaze“ slovanských štátov proti Nemecku.29 Hlavný štáb sa 
súčasne začal pomerne intenzívne zaoberať možnými variantmi potenciálneho 
vojenského konfliktu v Európe a jeho väzbami k Československu. Podľa po
kynov náčelníka hlavného štábu generála B. Bočka vychádzal zo základnej 
tézy, že napriek zmeneným vojenskopolitickým podmienkam zostala ČSR 
„okrajovým, nárazníkovým, lepšie povedané krycím štátom“. Generál Boček 
ďalej upozorňoval, že vzhľadom na „výhodnejšie“ uskupenie spojeneckých 
krajín je potrebné v operačných plánoch armády zohľadniť najmä nevyhnut
nosť udržania územia Čiech a Moravy.30

Išlo o celkom nový prvok vo vojenskostrategických i vojenskopraktických 
záveroch velenia armády. Bol dôkazom rýchleho prekonávania doterajšej 
ústupovej stratégie a uprednostňovania koncepcie tzv. dynamickej obrany 
západných oblastí republiky ako nástupového priestoru československých a 
spojeneckých vojsk.31 Ťažisko obrany malo byť podľa generála Bočka zamera
né predovšetkým na severozápadné, západné a južné hranice ČSR až po Bra
tislavu s tým, že „Dôležitosť slovensko-madärských hraníc postupne klesá zo 
západu na východ“.32

Jedným z praktických dôsledkov týchto záverov boli návrhy hlavného 
štábu na výrazné zníženie počtu vojenských jednotiek na Slovensku a posil
nenie koncentrácie vojsk v Čechách.33

V súvislosti s postupom hlavného štábu sa ponúka otázka jeho súvisu s 
vojenskými plánmi ZSSR. Táto možnosť je pravdepodobná, hoci jej overenie 
je zatiaľ viazané na prístup do sovietskych vojenských archívov. Istým spôso
bom ju však naznačuje aj list československého vojenského atašé v Moskve 
generála Mrázka náčelníkovi hlavného štábu generálovi Bočkovi zo 14. marca 
1947. Obsahoval informácie o záveroch jeho rokovaní so sovietskymi vojen
skými predstaviteľmi o otázkach vzájomnej vojenskej spolupráce.

Generál Mrázek v liste okrem iného uviedol, že sovietska strana kladie 
veľký dôraz na prísne utajenie vojenských vzťahov a žiada, aby všetky otázky 
boli riešené „bez vzájomných písomných potvrdení a návodov...“ O spôsobe 
odporúčanej komunikácie napísal: „Je preto ťažkou, ale veľmi čestnou úlohou 
československého vojenského attaché v Moskve pripraviť všetko k rokovaniu
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a sám na ňom spolupracovať. Mnohé a to tie najdôležitejšie časti (sovietskych 
plánov - J. Š.) budú mu len ukázané a je na ňom, aby ich správne pochopil 
a logicky vysvetlil náčelníkovi hlavného štábu, aby tento mohol dať smernice 
hlavnému štábu, ktorý by pracoval bez vedomia, že vec bola dohodnutá s 
velením ozbrojených síl ZSSR.“34

K navrhovanému radikálnemu zníženiu počtu vojenských jednotiek na Slo
vensku v roku 1947 neprišlo. Ak prijmeme hypotézu o sovietskom „usmerňo
vaní“ práce hlavného štábu, potom generálny štáb ZSSR zrejme ešte nepokla
dal takéto opatrenia za potrebné a najmä vhodné. Dôvodov mohol mať niekoľ
ko. Od doposiaľ plne nezabezpečenej vojenskopolitickej kontroly nad Maďar
skom, až po vývoj vnútropolitickej situácie na Slovensku, ktorú sa centrálne 
orgány v Prahe ešte len pripravovali dôsledne riešiť. Výrazné vojenské osla
benie Slovenska ako strategicky dôležitého článku v osi východ-západ preto 
nezodpovedalo ani „pražským“ politickým záujmom. Rýchle uskutočnenie 
presunov vojsk zo Slovenska do Čiech po februári 1948 však naznačuje, že 
hlavný štáb tieto otázky ďalej rozpracovával a konkretizoval.

Ratifikácia mierových zmlúv s bývalými satelitmi fašistického Nemecka a 
mocenský nástup ľavicových síl v týchto štátoch umožnili ZSSR dobudovať 
spojenecký zmluvný systém v strednej a juhovýchodnej Európe. Na prelome 
rokov 1947/1948 boli v pomerne krátkom časovom intervale uzatvorené 
zmluvy Juhoslávie a ZSSR s Bulharskom, Rumunskom a Maďarskom, ako aj 
medzi týmito krajinami navzájom (s výnimkou zmluvy medzi Maďarskom a 
Bulharskom). Ofenzíva československých komunistov, ktorá zasiahla najskôr 
Slovensko prípravou a „odhalením“ tzv. protištátneho sprisahania, vyvrcholi
la vo februári 1948 nastolením mocenského monopolu KSČ.

Už začiatkom roka 1948 začal Sovietsky zväz otvorene a systematicky rie
šiť otázky priameho vojenského zabezpečenia svojej mocenskej sféry. Na 
základe pokynov, ktoré odovzdal V. M. Molotov veliteľovi okupačných vojsk 
ZSSR v Nemecku maršalovi Sokolovskému bezprostredne po ukončení lon
dýnskych rokovaní ministrov zahraničných vecí, boli posilňované sovietske 
jednotky v Berlíne. Maďarsko pripravovalo so súhlasom ZSSR, respektíve na 
jeho odporúčanie a s pomocou sovietskych vojenských poradcov, rozšírenie 
počtov armády nad úroveň stanovenú v mierovej zmluve.35 V polovici febru
ára 1948 mali byť potom v Prahe zahájené vojenské porady ČSR, Juhoslávie 
a Poľska. Oficiálna správa z tlače uvádzala, že budú „dôležité pre bezpečnost
né preventívne opatrenia týchto krajín“.36

V rovnakej dobe nariadil náčelník československého hlavného štábu urých
lene spracovať doteraz chýbajúci mobilizačný plán armády. V nariadení sa 
konštatovalo, že hlavný štáb „dokončí v najbližších dňoch práce na prípra
vách k mobilizácii brannej moci... Je teraz potrebné vypracovať všetky plány, 
ktorých bude treba pre využitie takto mobilizovanej armády vo vojne.“37

Po vzniku komunistického režimu podiel Československa na upevňovaní
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sovietskeho bloku vo vojenskej sfére ďalej vzrástol. Opatrenia novej politic
kej a vládnucej moci smerovali predovšetkým k prehĺbeniu a rozšíreniu spo
jeneckých väzieb. Ministerstvo národnej obrany sa už koncom leta 1948 in
tenzívne zaoberalo možnosťami rozvoja spolupráce československej a poľskej 
armády na úrovni ich hlavných štábov a v rovine operačného plánovania.38 
Prostredníctvom vojenského a leteckého atašé ČSR v Belehrade prejavilo 
záujem o užšie kontakty aj s velením juhoslovanskej armády.39 Doplnením 
spojeneckého zmluvného systému Československa o zmluvy s Bulharskom a 
Rumunskom sa súčasne zvýšila vojenskopolitická prepojenosť krajín východ
ného bloku v jeho vertikálnej osi.

Od marca 1948 sa začali ústredné orgány Komunistickej strany Českoslo
venska zaoberať tiež otázkou zvýšenia bojaschopnosti armády. Výsledkom ich 
rokovaní bolo politické rozhodnutie o príprave reorganizácie a redislokácie 
vojsk tak, aby od 1. 10. 1949 ich organizačná štruktúra a rozmiestnenie čo 
najviac zohľadňovali zmenené medzinárodné podmienky.40 Rámcový zámysel 
realizácie tejto úlohy predpokladal, že na slovenskom území zostanú len dve 
vyššie jednotky (divízie) pozemného vojska. Z toho mala byť jedna divízia 
dislokovaná na západnom Slovensku, na styku hraníc s Rakúskom a Maďar
skom.41 Z hľadiska existujúcej vojskovej štruktúry znamenali pripravované 
zmeny zníženie počtu jednotiek na Slovensku takmer o 50%.

Rozhodnutie o príprave reorganizácie armády ďalej upozorňovalo, že 
„vzhľadom na narastajúce nebezpečenstvo v dôsledku zostrovania medziná
rodnej situácie a možnosti vzniku vojny“ je potrebné niektoré opatrenia usku
točniť okamžite.42 Na základe nariadenia hlavného štábu 43 došlo v období máj 
-jún 1948 k pomerne rozsiahlym presunom vojsk zo Slovenska k západným 
hraniciam ČSR. V priamej súvislosti s prebiehajúcou berlínskou krízou bol zo 
Slovenska do juhozápadných Čiech premiestnený jeden organický zväzok 
pechoty a od ostatných jednotiek okolo 1 000 osôb s časťou bojovej techni
ky.44

Po prekonaní „horúceho“ obdobia berlínskej krízy nemal akcent na posil
ňovanie vojenského zoskupenia pri západných hraniciach ČSR klesajúcu, ale 
naopak vzostupnú tendenciu. Zreteľne narastal tlak ZSSR na bezvýhradné 
podriadenie vonkajších a vnútorných záujmov jeho satelitov mocenským cie
ľom sovietskej politiky, na zvyšovanie vojenskej sily východného bloku a 
dokonalejšie vojenské zabezpečenie „železnej opony“.

Začínajúca roztržka ZSSR s Juhosláviou viedla k postupnému zhoršovaniu 
aj československo-juhoslovanských vzťahov. Atmosféra nedôvery opäť silnela 
tiež medzi vojenskými predstaviteľmi oboch štátov. Ťažko nadviazané a ešte 
neupevnené vojenské kontakty boli utlmené.45 Na druhej strane politická re
prezentácia Československa a velenie armády hľadali cesty k utvoreniu užších 
väzieb s Maďarskom, ktoré za pomoci sovietskych odborníkov intenzívne 
pripravovalo reorganizáciu svojej brannej moci.46 Pri rokovaniach českoslo-

48



VOJENSKOPOLITICKÉ A VOJ E NSКО SIRATE GIC KÉ POSTAVENIE SLOVENSKA PO 2. SVETOVEJ VOJNE

venskej vojenskej delegácie v Moskve v decembri 1948 boli súčasne konzul
tované problémy ďalšej výstavby armády ČSR. Išlo okrem iného o otázky 
zvýšenia údernej sily vojsk v západných oblastiach štátu.47

Istým priesečníkom uvedených procesov bolo rýchlo pokračujúce prehod
nocovanie vojenského významu Slovenska. Záverečný impulz nadobudlo 
podpísaním spojeneckej zmluvy medzi ČSR a Maďarskom 16. apríla 1949. 
Vtedajší minister zahraničných vecí ČSR V. dementis o nej povedal, že 
„uzatvára systém dvojstranných obranných zmlúv medzi štátmi, ktoré boli v 
prvom rade ohrozené zrodom nemeckého imperializmu“.48 Pre Slovensko však 
znamenala definitívne popretie vojenskobezpečnostných záujmov odvode
ných od jeho geografickej polohy a doterajších geopolitických vzťahov. 
Zmluva vytvorila celkom nové podmienky vojenskostrategickej situácie Slo
venska. S výnimkou časti západoslovenského regiónu pri hraniciach s Rakú
skom zostalo slovenské teritórium de facto vo vnútrozemí politicky zjednote
nej a vojensky stále viac sa integrujúcej mocenskej sféry ZSSR.

Spojenecká zmluva s Maďarskom uľahčovala riešenie otázok výstavby čes
koslovenskej armády v súlade s výsledkami moskovských rokovaní. Umož
ňovala ďalšie zvyšovanie koncentrácie a bojovej sily vojsk v západných ob
lastiach štátu na úkor oblastí východných. Bezprostredne pred jej podpísaním, 
15. apríla 1949, bol zrušený v poradí už druhý zväzok pechoty na Slovensku. 
Jeho útvary väčšinou posilnili tankové jednotky v Čechách a na Morave. 
Pokračujúce organizačné zmeny vojsk na Slovensku zavŕšila celková reorga
nizácia armády v októbri 1949.

Reorganizáciou bola okrem iného dokončená realizácia plánu ústredných 
orgánov komunistickej moci znížiť počet vojsk na Slovensku o takmer 50%. 
V novej organizačnej štruktúre mierovej armády sa z vyšších jednotiek (diví
zia, brigáda) na slovenskom území nachádzali len dve divízie pechoty, delo
strelecká brigáda a letecká divízia. Podiel útvarov jednotlivých druhov vojsk 
na Slovensku k ich celoarmádnym počtom predstavoval u pechoty 15,5%, 
delostrelectva 14,0%, protilietadlového delostrelectva 33,3%, letectva 30,7%, 
ženijného vojska 24,1%, spojovacieho vojska a automobilového vojska 
14,3%. Vôbec neboli na Slovensku rozmiestnené jednotky tankového, výsad
kového a chemického vojska.49 Na druhej strane narastal počet vojenských 
škôl a školských zariadení, ktoré boli postupne redislokované na slovenské 
územie.

Výslednicou vonkajších, ale aj vnútorných vojenskopolitických procesov 
tak bola zjavná zmena vojenskej identity Slovenska. Nové vojenské aspekty 
geopolitických a mocenských vzťahov v Európe už v tejto dobe vtláčali Slo
vensku charakter tylovej oblasti československej armády ako vojska prvého 
operačného sledu sovietskeho bloku.

Posunutie súradníc vojenského postavenia Slovenska bolo úzko spojené aj 
s prebiehajúcim prehodnocovaním vojenskopolitických a vojenskostrategic-
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kých otázok potenciálneho konfliktu v Európe. Z hľadiska časového horizontu 
jeho možného vzniku pritom naďalej prevládal názor, že vojna v dohľadnej 
dobe nehrozí a je pravdepodobná za 10-15 až 20 rokov.50

Pod vplyvom vývoja medzinárodnej situácie a novej štátnej ideológie sa 
však rýchlo ustupovalo od záverov, že pôjde o konflikt expanzívneho Nemec
ka proti slovanstvu alebo o vojnu anglosaského sveta so svetom slovanským. 
Z pohľadu príslušnosti Československa k východnému bloku sa stále viac 
hovorilo o triednopolitickom charaktere vojny. Mobilizačný dokument minis
terstva národnej obrany z júla 1949 už otvorene konštatoval: „Ak vyprovoku
jú západné kapitalistické štáty tretiu svetovú vojnu, bude to vojna triedna a jej 
hlavným bojiskom bude Európa. Táto vojna bude vedená (ako triedne vojny 
vôbec) k úplnému zničeniu protivníka.“51

Hodnotenie ďalších črt možného konfliktu ovplyvňovali predovšetkým 
schémy sovietskej povojnovej doktríny. Zhruba do polovice roka 1949, pri 
pretrvávajúcom atómovom monopole USA, boli založené na zámernom zni
žovaní významu jadrových zbraní. Tvrdili, že pôjde o vojnu dlhodobú, že 
víťazstvo bude dosiahnuté súčinnosťou všetkých zbraní s rozhodujúcou úlo
hou pozemných vojsk a získa ho tá strana, ktorá dokáže lepšie zmobilizovať 
a účinnejšie využiť svoj morálny a hospodársky potenciál.52

Aplikácia týchto zásad na podmienky Československa bola vyjadrená aj v 
spomenutom mobilizačnom dokumente: „Ak k nej (vojne - J. Š.) dôjde, bude 
zahájená napadnutím zo strany západných kapitalistických štátov. Z toho 
vyplýva, že prvá fáza vojny i pre ČSR bude pravdepodobne obranná. Naša 
obrana... musí byť aktívna, pre nepriateľa neprekonateľná. Okrem úsekov pa
sivnějších, ťažko priechodných najmä pre techniku nepriateľa, budú úseky 
frontu, na ktorých nepriateľ nasadí svoje najmodernejšie prostriedky pozem
né, aby prerazil našu obranu, rozvrátil ju, vnikol hlboko na naše územie, zničil 
naše tylá a paralyzoval našu bojaschopnosť.“ Vojenskí odborníci ďalej upo
zorňovali, že aj keď československé územie by vo vojne pravdepodobne ne
bolo hlavným bojiskom „bude mať pre nepriateľa a tiež pre našich spojencov 
mimoriadnu dôležitosť.“53

Zdôrazňovanie pravdepodobnosti obranného charakteru počiatočnej vojny 
malo svoj význam. Koncepcia aktívnej obrany, ktorá sa v priebehu roka 1949 
definitívne presadila, počítala s ofenzívnou činnosťou vojsk prakticky oka
mžite po vzniku konfliktu. Mobilizačné zásoby munície boli napríklad pláno
vané tak, aby už v prvej fáze vojny zabezpečili uskutočnenie dvoch armád
nych útočných operácií v priebehu jedného mesiaca.54

Z časového hľadiska bol pre definitívne vymedzenie vojenského významu 
Slovenska a jeho miesta vo východnom bloku zrejme určujúci prelom 40-tych 
a 50-tych rokov.

Vznik NATO a nasledujúce vytvorenie samostatného západonemeckého 
štátu vyvolali prudkú reakciu ZSSR a jeho satelitov. Na treťom zasadnutí
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Informačného byra v novembri 1949 zaznela téza o otvorených prípravách 
„angloamerických imperialistov“ na tretiu svetovú vojnu.55 Vojnová hystéria 
poznamenala aj gradáciu napätých vzťahov medzi ZSSR a Juhosláviou, ktorá 
bola označená za nástroj útočnej politiky Západu. Vyvrcholením roztržky 
bolo vypovedanie spojeneckých zmlúv s Juhosláviou zo strany Sovietskeho 
zväzu a ostatných krajín východného bloku. Súčasne silnel tlak ZSSR na 
hermetizáciu „železnej opony“ a vytvorenie čo najširšej integrovanej siete 
vnútorných väzieb medzi jeho satelitmi. Základný obsah spojeneckých zmlúv 
sa začal napĺňať konkrétnymi formami spolupráce.

V mnohorozmerných krivkách utvárajúceho sa východného monolitu sa 
Slovensko stalo mimoriadne dôležitým komunikačným a spojovacím uzlom. 
Zabezpečovalo vzájomné prepojenie jeho článkov na horizontálnej i vertikál
nej osi. Posilnená bola aj úloha Slovenska ako jedného z vrcholov geostrate- 
gického trojuholníka, ktoré tvorilo spolu s Maďarskom a Rakúskom na juž
nom strategickom smere.

Už v novembri 1949 bola podpísaná československo-maďarská zmluva 
o spolupráci pri riešení niektorých otázok dopravy. Opierala sa o dohovor 
o spoločnej výstavbe železničnej trati a betónovej cesty od slovensko-soviet- 
skych hraníc cez územie Slovenska do Maďarska. Výstavba týchto komuniká
cií bola zdôvodňovaná najmä „vojenskými aspektami potrebných presunov 
medzi spriatelenými štátmi“.56 V apríli 1950 potom sovietsky generálny štáb 
predložil československému ministerstvu národnej obrany žiadosť o zabezpe
čenie väčšej výkonnosti železničných tratí cez Slovensko v smere východ - 
západ.57

Koncom roka 1949 inicioval sovietsky generálny štáb tiež rokovania pred
staviteľov československej a maďarskej armády o možnej spolupráci proti
vzdušnej obrany a vojenského letectva oboch štátov. Uskutočnili sa v dňoch 
11.-12. 1. 1950 v Budapešti a 6.-12. 5. 1950 v Prahe za účasti plukovníka 
J. A. Kiseleva z generálneho štábu v Moskve.

Výsledkom rokovaní bola dohoda o pravidelnej výmene informácií o situ
ácii vo vzdušnom priestore, o zavedení jednotného systému kódovania máp a 
jednotného šifrovacieho kľúča, ako aj o zriadení nepretržitého telefónneho a 
telegrafického spojenia medzi Prahou a Budapešťou a medzi riadiacimi stre
diskami protilietadlovej hlásnej služby na Slovensku a v Maďarsku. Ešte dôle
žitejšia však bola dohoda o súčinnosti československého a maďarského stíha
cieho letectva pri zásahoch proti narušiteľom vzdušného priestoru oboch štá
tov alebo vlastným lietadlám, ktorých piloti by sa pokúšali odletieť na Západ. 
Dohoda umožňovala československým stíhačom operovať aj nad časťou úze
mia Maďarska a maďarským stíhačom naopak nad takmer polovicou teritória 
Slovenska. Pre technické zabezpečenie ich činnosti boli vyčlenené štyri ma
ďarské a štyri slovenské letiská.58

Do roku 1950 tvorilo Slovensko relatívne samostatný teritoriálno-organi-
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začný vojenský celok ČSR - vojenskú oblasť č. 4. V rámci zásadnej reorga
nizácie armády zahájenej v druhej polovici roka 1950 s cieľom maximálne 
priblížiť jej štruktúru a charakter sovietskemu modelu bolo toto usporiadanie 
zmenené. Územie Slovenska sa stalo súčasťou väčšieho teritoriálno-organi- 
začného celku, 2. vojenského okruhu, ktorý zahŕňal aj veľkú časť územia 
Moravy. Okruh plnil predovšetkým výcvikové a mobilizačné úlohy. Posunu
tím teritoriálnej pôsobnosti na západ však veliteľstvo okruhu prevzalo zodpo
vednosť nielen za krytie „slovenskej“ časti hraníc s Rakúskom, ale aj za ich 
úsek na juhomoravskom (břeclavskom) operačnom smere. Vojenské zabezpe
čenie východného oblúka rakúskych hraníc tým získalo novú, z operačného 
hľadiska výhodnejšiu podobu.

V novej organizačnej štruktúre armády zostali na Slovensku rozmiestnené 
dve divízie pechoty na znížených počtoch osôb a bojovej techniky, delostre
lecká brigáda a rad ďalších podporných a zabezpečovacích jednotiek. Útvary 
leteckej divízie sa však premiestnili do moravskej časti 2. vojenského okruhu 
a ich úlohy boli zamerané na spomínaný břeclavský operačný smer.59

Vojnová psychóza v roku 1950 ďalej narastala. Jej stupňovanie súviselo 
najmä s vypuknutím vojny v Kórei a snahou ZSSR o uskutočnenie expanzív
nych plánov v Európe. Na moskovskej porade najvyšších predstaviteľov ko
munistických strán východného bloku v januári 1951 upozornil J. V. Stalin na 
prechodný charakter vojenskej prevahy nad Západom a z toho vyvodil záver 
o potrebe rozšíriť moc socializmu na západnú Európu do troch až štyroch 
rokov. Bol to priamy podnet k intenzívnym prípravám na vojnový konflikt. 
Armády východného bloku mali byť podľa presne formulovanej smernice 
pripravené na vojnový stav už k 31. 12. 1952.60

Rozhodnutím ústredných politických orgánov z februára 1951 bola zaháje
ná etapa modernizácie rýchleho zvyšovania bojovej sily československej ar
mády a modernizácie výzbroje. Prudko sa rozvíjala zbrojná výroba, ktorá bola 
z veľkej časti koncentrovaná práve na Slovensku. Slovenské zbrojovky a iné 
priemyselné podniky zabezpečovali výrobu tankov, obrnených transportérov, 
niektorých typov diel a zčásti aj ručných zbraní a munície. Bojová technika 
zo Slovenska, vyrábaná prevažne podľa sovietskych licencií, sa podieľala nie
len na vyzbrojovaní československej armády, ale aj ostatných armád východ
ného bloku.

Do novej etapy vstúpil tiež proces vojenskopolitickej a vojenskej integrácie 
ZSSR a jeho satelitov. Prehlbovaním a rozširovaním existujúcich a nadväzo
vaním ďalších foriem spolupráce nadobúdala doterajšia sústava dvojstranných 
spojeneckých zmlúv stále viac charakteristických črt koaličného systému. V 
rámci nich pokračovalo aj profilovanie miesta Slovenska ako strategického 
komunikačného a spojovacieho uzla východného Slovenska, respektíve dôle
žitej časti krycieho alebo nástupového priestoru spojeneckých vojsk.

Úž v máji 1951 bola podpísaná dohoda medzi ministerstvami spojov So-
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vietskeho zväzu a Československa, ktorá sa stala základnou bázou pre vytvo
renie telefónnej a telegrafickej siete spájajúcej Moskvu a Prahu s ostatnými 
tzv. ľudovodemokratickými štátmi. Väčšina telekomunikačných lihiek viedla 
cez slovenské územie a zabezpečovala vzájomné prepojenie ZSSR, ČSR, 
Poľska, NDR a Maďarska, ale aj tranzitné spojenie ZSSR - ČSR - Rakúsko a 
ZSSR - ČSR-Svajčiarsko. Ako bolo zdôraznené, išlo predovšetkým o rozší
renie doterajších spojovacích smerov čo do počtu liniek, kanálov a možností 
technického využitia pre prípad možného konfliktu.61

O niekoľko mesiacov neskôr boli zahájené intenzívne československo- 
maďarské rokovania o otázkach spolupráce v oblasti železničnej dopravy. V 
nadväznosti na zmluvu z decembra 1949 upresňovali a novo riešili otázky 
železničných tratí, nakladacích a vykladacích staníc, hraničných prechodov a 
zabezpečovania vojenských transportov zo Slovenska do Maďarska a naopak 
z hľadiska potrieb „vojenskej železničnej dopravy za mimoriadnych okolnos
tí“. Okrem toho sa rokovania dotýkali aj problematiky regulácie cestnej do
pravy a prevádzky lodí na rieke Dunaj.62 Jedným z konkrétnych výsledkov bol 
dohovor o spoločnej obnove železničného mostu cez Dunaj v obci Komárno, 
ktorý v roku 1944 vážne poškodilo nemecké vojsko. Podľa vyjadrenia zástup
cov československého a maďarského generálneho štábu mala jeho oprava 
zvýšiť „schopnosť obrany oboch krajín“.63

Podobné rokovania prebiehali aj medzi československým a poľským gene
rálnym štábom. Ich cieľom bolo dosiahnuť čo najväčšiu priechodnosť železnič
ných tratí zo Slovenska do Poľska na smeroch Medzilaborce - Lupków a 
Muszyna - Orlov - Plaveč, zabezpečiť integritu železničnej siete medzi ZSSR, 
Poľskom, Slovenskom a Maďarskom a súčasne zjednodušiť legislatívne, orga
nizačné a technické otázky prepravy vojenských transportov cez hranice tých
to štátov.64 Československý generálny štáb okrem toho vyvíjal veľké úsilie na 
rozšírenie kapacity a modernizáciu najväčších železničných uzlov na Sloven
sku.65

Špecifický problém predstavovala výstavba vojenských skladov na území 
Slovenska, ktoré by v prípade ozbrojeného konfliktu zabezpečovali potreby 
nielen československej armády, ale aj spojeneckých vojsk. Existujúci stav, 
najmä v zásobovaní PHM, hodnotil generálny štáb ako nevýhodný. Vychádzal 
zo skutočnosti, že počas vojny by zásobovanie bojujúcich armád záviselo 
predovšetkým od dodávok zo ZSSR. Železničná preprava PHM od slovensko- 
sovietskych hraníc na západ bola, podľa jeho záverov, ľahko zraniteľná údermi 
nepriateľského letectva a súčasne aj problematická vzhľadom k predpoklada
nému vzďaľovaniu sa frontu od existujúcich základní.

Generálny štáb preto odporúčal rad opatrení, okrem iného výstavbu veľko
kapacitných skladov PHM pre automobilovú, tankovú a leteckú techniku na 
slovenskom území. Za najdôležitejšie však pokladal predĺženie trasy naftovo- 
du vybudovaného v českých krajinách až na Slovensko a jeho napojenie na

53



JAN Š T AIG L

„spojenecké zdroje“ v ZSSR.66 Na jar 1954, kedy bola otázka ďalšej výstavby 
naftovodu z hľadiska potrieb civilného sektora spochybňovaná, ministerstvo 
národnej obrany trvalo na jej pokračovaní zdôrazňovaním strategického výz
namu „slovenskej“ časti naftovodu pre obranu štátu. Argumentovalo zásobo
vacími schopnosťami československej armády a najmä „možnosťou využitia 
naftovodu spojeneckými vojskami pri ich účasti v bojoch na našom území“.67

Od roku 1951 sa na Slovensku začali objavovať prvé jednotky výsadkového 
a chemického vojska, na slovenské územie boli opäť umiestnené bojové útva
ry letectva. Postupne tu bola dislokovaná jedna stíhacia letecká divízia a dva 
pluky bitevného letectva (neskôr stíhacieho a bombardovacieho letectva). 
Zvýšil sa aj počet útvarov protilietadlového delostrelectva a novo vznikli 
útvary hlásnej služby protivzdušnej obrany štátu. Súčasne bol urýchlený a 
rozšírený proces prehlbovania spolupráce a súčinnosti uvedených druhov 
vojsk armád východného bloku, počas ktorého sa potvrdilo postavenie Slo
venska aj ako dôležitého pomocného operačného priestoru.

V máji 1951 bol v Budapešti podpísaný protokol dohody o súčinnosti 
maďarského a československého letectva „v spoločnom boji proti lietadlám 
porušujúcim pravidlá o lietaní nad územím oboch štátov“, ktorá upresňovala 
zásady spolupráce dohodnuté v roku 1950. Dohoda sa týkala otázok ujedno- 
tenia hlásení o vzdušnej situácii podľa spôsobu zavedeného v sovietskej armá
de, ďalej organizácie riadiacej a technickej leteckej služby a výmeny kódova
ných máp s dislokáciou a plánmi letísk vhodných pre pristávanie lietadiel 
jedného štátu na území druhého štátu. Operačné pôsobenie maďarského letec
tva nad územím Slovenska dohoda novo vymedzovala až po pohorie Vysoké 
Tatry a československého letectva nad územím Maďarska po čiaru jazero 
Balaton - Paks - Keskunfélegyháza - Békéscsaba. Počet letísk na Slovensku 
vyčlenených pre pristávanie maďarských lietadiel bol rozšírený zo štyroch na 
šesť.68

Prakticky v rovnakej dobe prebiehali aj rokovania o otázkach súčinnosti 
letectva a prostriedkov protivzdušnej obrany medzi československým a poľ
ským generálnym štábom. Konkrétne dohody boli uzatvorené počiatkom roka 
1952. Z hľadiska priestorového smerovania „spoločných“ záujmov logicky 
venovali hlavnú pozornosť zabezpečovaniu západných oblastí oboch štátov. 
Dohovorené ciele a úvahy spolupráce sa Slovenska týkali najmä v priestore 
pri hraniciach so Sovietskym zväzom.69

Podľa realizačnej smernice ministra národnej obrany ČSR armádneho gene
rála A. Čepičku z mája 1952 umožňovali dohody s Maďarskom a Poľskom 
stíhaciemu letectvu zainteresovaných krajín lietať cez spoločné štátne hranice 
v ľubovoľnom mieste pri prenasledovaní nepriateľských lietadiel, dezertérov a 
pri prevádzaní nácvikov plnenia týchto úloh. Dorozumievacou rečou pri le
toch nad územím iného štátu sa stal ruský jazyk.70 Pre zabezpečenie velenia a 
riadenia letovej prevádzky bola zriadená osobitná linková a rádiová sieť.71
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V priebehu niekoľkých mesiacov boli spracované a schválené plány súčin
nosti československého stíhacieho letectva s letectvom spojencov. Veľmi 
výrečné sa pritom stalo rozšírenie súčinnosti aj na letectvo ZSSR. Boli spra
cované plány súčinnosti československého letectva so sovietskym letectvom 
rozmiestneným na území Poľska a ďalej stíhacieho letectva tzv. centrálnej 
skupiny sovietskych vojsk v okupačnej zóne Rakúska, sovietskeho letectva v 
Maďarsku a letectva sovietskeho prikarpatského rajónu protilietadlovej obra
ny na Ukrajine s československým a maďarským stíhacím letectvom.

Plány ukázali, že doteraz deklarované ciele súčinnosti nepostihovali v plnej 
miere jej skutočnú podstatu a zmysel. Potvrdili, že okrem ochrany územia 
vlastného a susediaceho štátu boli úlohy stíhacieho letectva Československa, 
Poľska a Maďarska zamerané aj - a to predovšetkým - na odvrátenie nebez
pečenstva leteckého útoku na Sovietsky zväz. V pláne súčinnosti českoslo
venského letectva so sovietskym letectvom v Poľsku bola táto skutočnosť 
vyjadrená formuláciou nedovoliť nepriateľským lietadlám „prelet územia Poľ
skej republiky“.72 Celkom otvorene ju potom vymedzovala hlavná úloha sú
činnosti sovietskeho letectva v Rakúsku, Maďarsku a na Ukrajine s českoslo
venským a maďarským letectvom „nepripustiť beztrestné preniknutie letectva 
k hraniciam Sovietskeho zväzu a na územie centrálnej skupiny vojsk, Česko
slovenska a Maďarska.“73

Súčinnosť stíhacieho letectva spojencov bola organizovaná na predpokla
daných hlavných náletových smeroch „západného“ nepriateľa. Z hľadiska 
operačného pôsobenia vo vzdušnom priestore Slovenska sa plánovala spoloč
ná bojová činnosť československého a poľského letectva na smeroch Wien - 
Ostrava - Katowice - Warszava a Beograd - Budapest - Krakow a českoslo
venského, sovietskeho a maďarského letectva na smeroch západné Nemecko
- Praha - Budapest - hranice ZSSR, Núrnburg - Plzeň - Ostrava, Munchen
- Budapest - hranice ZSSR, severné Taliansko - Ostrava, severné Taliansko
- Budapest - hranice ZSSR, južné Taliansko - Ostrava a Beograd - Budapest
- Sliezsko.

Plány súčinnosti boli spracované bez predchádzajúcej dohody o pôsobení 
sovietskeho letectva vo vzdušnom priestore ČSR. Tento „nedostatok“ bol 
čiastočne odstránený v januári 1953, kedy československý generálny štáb dal 
súhlas k činnosti sovietskeho letectva nad územím Slovenska po čiaru Malac
ky - Trnava - Nitra - Komárno a generálny štáb ozbrojených síl ZSSR povolil 
československému letectvu operovať nad časťou okupačnej zóny v Rakúsku.74 
Legislatívne nevyriešené však podľa dostupných materiálov zostalo pôsobe
nie letectva sovietskeho prikarpatského rajónu protilietadlovej obrany nad 
východným Slovenskom, ktoré sa zrejme stalo „samozrejmou“ záležitosťou. V 
tejto súvislosti je zaujímavá a pre „partnerské“ postavenie spojeneckých štá
tov charakteristická aj skutočnosť, že súčinnosť ich stíhacieho letectva končila 
pred hranicami Sovietskeho zväzu.
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Pokusy o uvoľnenie atmosféry studenej vojny po smrti J. V. Stalina proces 
vojenskej integrácie východného bloku neprerušili. Napriek zmierneniu voj
novej psychózy pokračoval sovietsky generálny štáb - aj keď pomalším tem
pom - v cieľavedomom „usmerňovaní“ vývoja armád ľudovodemokratických 
štátov a ich spolupráce.

Na základe jeho „odporúčaní“ prijal napríklad československý generálny 
štáb v druhej polovici roka 1953 komplex opatrení na zdokonalenie existujú
ceho systému protivzdušnej obrany, ktorý zahŕňal aj niektoré otázky ďalšieho 
prehĺbenia súčinnosti s poľskou a maďarskou armádou. Kuriózne a tragiko
micky pritom pôsobila poznámka na realizačnom nariadení, že tieto opatrenia 
„boli uskutočnené na základe rozhodnutia sovietskej vlády, ktoré dal (česko
slovenskému - J. S.) generálnemu štábu na vedomie (sovietsky - J. S.) porad
ca náčelníka generálneho štábu...“75 Od roku 1954 prevzala zodpovednosť za 
riešenie väčšiny súčinnostných otázok s velením poľskej a maďarskej armády 
priamo operačná správa čs. generálneho štábu.76

Miesto a úlohy Slovenska vo vojenských väzbách a plánoch východného 
bloku sa v tomto období už nemenili. Proces integrácie sa Slovenska dotýkal 
najmä v oblasti geodetickej a kartografickej služby, ktorej hlavným cieľom 
bolo urýchlené vypracovanie jednotných máp územia spojeneckých štátov 
podľa systému zavedeného v ZSSR. Pozornosť bola zameraná predovšetkým 
na mapy mierok dôležitých z vojenského hľadiska.77>V lete 1954 sa zástupco
via československej a maďarskej kartografickej služby dohodli na konkrét
nych otázkach spolupráce pri zabezpečovaní ich výroby.78

Podpísanie Varšavskej zmluvy v máji 1955 tak bolo vo väčšine smerov 
logickým zavŕšením prebiehajúceho vývoja. Systém kolektívneho spojenec
tva krajín východného bloku úzko nadviazal na doterajšie formy a výsledky 
integračného procesu a súčasne ich posunul na kvalitatívne vyšší stupeň.

V koaličnom uskupení štátov Varšavskej zmluvy sa vojenské postavenie 
Slovenska potvrdilo a ďalej upevnilo vo všetkých jeho naznačených charak
teristikách. Z hľadiska udržania súdržnosti a fungovania mechanizmu tohto 
paktu, ako aj v plánoch Spojeného velenia Varšavskej zmluvy, význam slo
venského teritória dokonca ešte vzrástol.

Územie Slovenska sa stalo jednou z kľúčových vnútorných zón východné
ho bloku a súčasne zaujalo strategicky dôležitú pozíciu na línii dotyku s 
NATO ako potencionálnym nepriateľom. Táto „hlavná obranná línia“ Varšav
skej zmluvy začínala na severozápade tzv. východonemeckou obrannou lí
niou, prechádzala priestorom Čiech, Moravy a Slovenska a pokračovala na 
juhovýchode tzv. maďarskou obrannou líniou.
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Postoje príslušníkov československej armády 
na Slovensku k februáru roku 1948
Juraj HAVLÍČEK

V utorok 24. februára 1948 o 1100 hodine dopoludnia odchádzali funkcio
nári Demokratickej strany z pražského hradu, zo stretnutia s prezidentom 
Československej republiky Dr. Edvardom Benešom. JUDr. Ivan Pietor, minis
ter dopravy česko-slovenskej vlády, ktorý spolu s ďalšími 11 členmi vládneho 
kabinetu podal 20. februára 1948 demisiu, konštatoval, že „Beneš hovoril už 
iba pre históriu a ako jediné kritérium svojho rozhodovania vyzdvihol parla
mentné riešenie (vládnej krízy - pozn. J.H.) bez podmienky dohody na pôde 
Národného frontu Čechov a Slovákov“. Bol to jasný signál, že ustupuje nátla
ku komunistickej strany, jej predsedovi a zároveň predsedovi česko-sloven
skej vlády Klementovi Gottwaldovi. Podľa predsedu Demokratickej strany 
(ďalej len DS) a predsedu Slovenskej národnej rady JUDr. Jozefa Lettricha sa 
účastníci návštevy „zhodli na tom, že prezident republiky je navonok pevný, 
rozhodný a odhodlaný nepodľahnúť komunistickému tlaku, ale vnútorne ráta 
s tým, že mu podľahne... prezident zachraňuje už len seba a nie situáciu“.1 
Predstavitelia DS potom následne informovali o svojich dojmoch funkcioná
rov Československej strany národno-socialistickej. Premiér Gottwald bol 
o stretnutí členov DS s prezidentom informovaný prostredníctvom informáto
ra ministerstva vnútra pracujúcim v prezidentskej kancelárii už o 12,30 hodi
ne, t. j. jeden a pol hodiny po skončení stretnutia.2 Prednesené hodnotenie 
situácie slovenskými demokratmi 24. februára 1948, i napriek kulminácii mo- 
censko-politického zápasu a radikálnemu posunu oproti 20. februáru, kedy 
podali členovia vlády z Československej strany národno-socialistickej, Čes
koslovenskej strany lidověj a Demokratickej strany demisiu, nie je vybrané a 
použité náhodne. Funkcionári DS mali oproti svojim českým kolegom vo vlá
de už jednu trpkú zrážku a prehru s komunistami z jesene roku 1947 za sebou. 
Vtedy napriek presvedčivému volebnému víťazstvu demokratov vo voľbách 
roku 1946 došlo k rekonštrukcii Zboru povereníkov. A nebola to len jesenná 
kríza na Slovensku, v rámci ktorej musel predseda SNR J. Lettrich utekať 
zadným východom z budovy slovenského zákonodárného zboru pred etilizo- 
vanými a rozvášnenými „partizánmi“ vylomiacimi dvere parlamentu. Iba na 
krátke oživenie uvediem, že v auguste 1947 sa konal v Bratislave zjazd Zväzu 
slovenských partizánov. Na ňom bolo prijaté ultimatívne stanovisko adreso
vané SNR: reorganizovať do 20. septembra 1947 Zbor povereníkov podľa
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požiadaviek slovenských komunistov. Keďže požiadavke nebolo vyhovené 
22. septembra 1947 časť „partizánov“ prepadla budovu SNR a J. Lettrich pred 
nimi musel utekať zadným východom. Situácia sa zopakovala aj 14. novembra 
1947.3 Nebudem sa v referáte zmieňovať o všetkých provokačných a vykon
štruovaných aférach v Čechách a na Slovensku, tie sú už historickej i laickej 
obci dostatočne známe. Ich iniciátormi boli komunisti v straníckom, bezpeč
nostnom a spravodajskom, i vojensko-obrannom aparáte a adresátmi boli 
funkcionári demokratických nekomunistických strán a v konečnom dôsledku 
pôsobili deštrukčné na zneistenie a zastrašenie celej spoločnosti, armádu a jej 
dôstojnícky zbor nevynímajúc. Spomeniem však len jeden prípad, ktorý aspoň 
podľa mojich poznatkov historikom zatiaľ unikol, respektíve sa mu nevenova
la dostatočná pozornosť. 11. júna 1947 rokoval v Prahe Národný front Čechov 
a Slovákov o situácii na Slovensku. Boli na ňom vznesené obvinenia proti 
predstaviteľom Demokratickej strany, ktorí sa údajne kompromitovali z hľa
diska bezpečnosti republiky. 18. júna 1947 vyzval Oblastný sekretariát DS v 
Košiciach obežníkom č. 7/47 okresné sekretariáty tejto strany na východnom 
Slovensku, aby podali správu aká bola v tom čase, t. j. okolo 11. júna situácia 
v jednotlivých okresoch. Dôverné správy z viacerých zdrojov (okresy Micha
lovce, Humenné, Medzilaborce a i.) potvrdili prípravy zatýkania členov DS 
bezpečnosťou a o chystanom komunistickom puči (prevrate) už v júni 1947. 
Slovenskí komunisti mali vopred pripravené zoznamy zatýkaných, zastrašo
vali obyvateľstvo, chodili s bývalými partizánmi v mestách a obciach ozbro
jení a kontrolovali pošty kvôli spojeniu s Prahou a Bratislavou. Citovaný 
archívny materiál doslovne uvádza: „všeobecne sa povráva, že puč sa chystá 
ešte raz a to v dohľadnej dobe“.4 Jesenná kríza na Slovensku vyústiaca do 
rekonštrukcie Zboru povereníkov a obvinenia niekoľkých funkcionárov DS 
(Ján Ursíny, dr. Ján Kempný a dr. Miloš Bugár) zo spolupráce s ľudáckym 
podzemím, ktoré smerovali v konečnom dôsledku k diskreditácii DS, tieto 
signály len potvrdili.

Súčasťou nátlakových akcií na slovenskú spoločnosť zo strany partizánov, 
a v konečnom dôsledku komunistov, bola aj požiadavka vyslovená na už 
spomínanom zjazde Zväzu slovenských partizánov, aby sa mohli zúčastniť na 
bojových operáciách armády a bezpečnostných zložiek proti banderovcom. 
Početne rôzne veľké skupiny (od 10-400 mužov) príslušníkov Ukrajinskej 
povstaleckej armády (banderovcov) prenikali totiž už od leta 1945 z Poľska a 
Ukrajiny na územie Slovenska a snažili sa dostať po skončení vojny do ne
meckej zóny kontrolovanej západnými spojeneckými armádami.5 Aktivita 
banderovcov neutíchla ani na jeseň 1947.6 Napriek určitému odporu občian
skych strán a vojenskej správy sa komunistom podarilo presadiť svoj zámer. 
Na základe vládneho uznesenia zo 16. septembra 1947 bolo povolaných na 
mesačné cvičenie 3 630 záložníkov - partizánov a príslušníkov Zväzu voja
kov povstania (SVOJPOV). Je nesporné, že celé podujatie malo politické
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pozadie. Ozbrojenie partizánov malo psychologicky pôsobiť na „reakciu“. 
Mnohí partizáni ani neskrývali, že ich poslanie presahuje rámec bojových 
operácií proti banderovcom.7 Neprístojnosti partizánov v tomto období boli 
tak vypuklé, že Ústredný sekretariát Zväzu slovenských partizánov 22. apríla 
1948 navždy vylúčil zo zväzu 44 partizánov, prevažne za hrubé disciplinárne 
priestupky ako opilstvo, vydieranie, krádeže, podvody, bitky, protižidovské 
výtržnosti, vyhrážanie sa zbraňou a podobne.8

Priebeh februárovej vládnej krízy roku 1948 v Čechách, na Morave a najmä 
v Prahe, je už faktograficky dostatočne známy, rozdiely u historikov i autorov 
spomienkovej literatúry nachádzame len v jej hodnotení a najmä v hľadaní 
„vinníka“ za február, či ospravedlňovaní jednotlivých aktérov týchto udalostí. 
Menšiu pozornosť, až na niektoré najnovšie publikácie, venovala historiogra
fia situácii na Slovensku, obzvlášť sa to týka analýzy a myslenia slovenskej 
spoločnosti po druhej svetovej vojne a znovuobnovení Československej re
publiky, ktorá napriek počiatočným snahám po rovnoprávnom riešení česko
slovenskej otázky nezadržateľne smerovala k opätovnému unitarizmu, charak
teristickému pre celé obdobie trvania predmníchovskej republiky.

Armáda nikdy nebola a nie je v spoločnosti izolovaným prvkom. Z tohto 
aspektu sa musíme zamýšľať aj nad pochopením postoja dôstojníckeho zboru, 
i radových prezenčne slúžiacich vojakov, nielen počas februára 1948, ale i 
širšom kontexte celého dejinného vývoja slovenskej a českej spoločnosti, 
obzvlášť však po roku 1945. V tejto súvislosti je potrebné sa zamyslieť a hľa
dať odpovede na niekoľko základných druhov otázok; napríklad aké bolo 
postavenie armády v spoločnosti, aké bolo politické rozvrstvenie dôstojníkov 
a vojakov a najmä, čo mohla armáda v čase vrcholiacej februárovej vládnej 
krízy robiť pre záchranu demokracie, prípadne či vlastne mohla nejakým spô
sobom ovplyvniť mocenský stret demokratických síl s komunistami.

Pri charakterizovaní, respektíve rekonštruovaní postavenia armády v slo
venskej spoločnosti a analýze ich vzájomného vzťahu v rokoch 1945-1948 sa 
stretávame s niekoľkými kontraverznými tendenciami. Na jednej strane mala 
armáda v globálnom meradle u obyvateľstva pomerne vysoký kredit vyplýva
júci z jej aktívnej účasti na protinemeckých a oslobodzovacích bojoch v rámci 
1. česko-slovenského armádneho zboru a ukončení druhej svetovej vojny (v 
to patrí pochopiteľne aj prioritná úloha armády počas Slovenského národného 
povstania, august-október 1944). Spoločnosť následne kladne ohodnotila sku
točnosť potvrdenú Programom vlády Národného frontu Čechov a Slovákov 
(Košický vládny program), t. j. rozhodnutie budovať v rámci jednotného ve
lenia česko-slovenskej brannej moci slovenské národné vojenské útvary, per
sonálne obsadené slovenskými dôstojníkmi a vojakmi, ktorých veliacim jazy
kom mala byť slovenčina. Po prijatí prvej mierovej organizácie armády dňa 
25. mája 1945 (tzv. dočasná organizácia) sa to v praktickej rovine prejavilo 
vo vytvorení vojenskej oblasti 4 (VO 4), ktorá fakticky pokrývala celé územie
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Slovenska a útvary v nej dislokované boli dopĺňané na základe teritoriálneho 
princípu. Spoločnosť kladne zhodnotila i nezastupitelná úlohu armády a vo
jenskej správy pri riadení a zabezpečovaní rekonštrukčných prác na vojnou 
zničenej železničnej a cestnej sieti, pri obnove mostov, na odmínovacích prá
cach, stavbe núdzových barakov pre obyvateľstvo, ktoré následkami vojny 
prišlo o svoje obytné priestory a v neposlednom rade na zaisťovaní nekľudnej 
a incidentmi premnoženej severnej a južnej hranice Slovenska a pohranič
ných regiónov. Vojenské jednotky asistovali formou strážnych oddielov pri 
plnení rôznych úloh povereníctiev, najmä povereníctva pre zásobovanie a 
výživu, strážili sklady UNRRA (United Natione Relief and Rehabilitation 
Administration), spolupracovali pri výkupe obilia a samozrejme vypomáhali 
pri žatevných a zberových poľnohospodárskych prácach. K tomu neskôr pri
budlo i nasadenie armády proti prenikaniu banderovcom na slovenské úze
mie.9 V stručnosti je preto možné konštatovať, že bez účasti armády si je len 
ťažko možné predstaviť pomerne rýchle tempo rekonštrukčných a konsolidač
ných prác na územi, ktoré bolo na rozdiel od Čiech a Moravy, vojnou tak silne 
poškodené.

Na druhej strane sa u obyvateľstva a spätnou väzbou i u vojakov prejavo
vala značná vyčerpanosť a únava z vojny, ktorá v konečnom dôsledku ústila 
do nezáujmu a nechuti o službu v armáde, o vojenské povolanie a štúdium na 
vojenských školách. Musíme si totiž uvedomiť fakt, že slovenskí vojaci a 
záložní dôstojníci suplujúci nedostatok dôstojníkov z povolania, boli od jese
ne 1939 (ťaženie proti Poľsku) a najmä od leta 1941 (nasadenie na východnom 
fronte), rôznymi formami masovo účastní na vojnovom dianí. Povstanie a 
vyše pol roka trvajúce oslobodzovacie boje vojakov i obyvateľstvo tiež psy
chicky nemalou mierou vyčerpali. V tejto situácii zapôsobil negatívne na slo
venskú verejnosť dekrét prezidenta republiky č. 84/1945 z 30. septembra 1945 
o prechodnej úprave dĺžky prezenčnej služby. Pretože v Čechách a na Morave 
nebolo v dôsledku nemeckej okupácie povolaných a vycvičených šesť roční
kov mužskej populácie podliehajúcej brannej povinnosti, dekrét riešil nutnosť 
ich urýchleného a skráteného precvičenia. Z tohto dôvodu mali branci českej 
národnosti vykonať len náhradnú službu v trvaní päť mesiacov a jeden mesiac 
činnej služby. Naproti tomu branci slovenskej národnosti narodení roku 1922, 
odvodový ročník 1943 mali slúžiť v armáde celú stanovenú dĺžku prezenčnej 
služby, t. j. 24 mesiacov a navyše ďalšiu činnú službu v trvaní 6 mesiacov. 
Pochopiteľne, takýto stav vyvolával u slovenských vojakov, ale i vo verejnos
ti, prejavy nespokojnosti. Ministerstvo národnej obrany začalo uvažovať o 
zmene príslušného dekrétu vydaním pozměňovacích výnosov, ale až v marci 
1947.10

Ďalším nepriaznivo pôsobiacim faktorom na vzťah slovenskej spoločnosti 
k armáde sa ukázala tendencia iniciovaná vedením Komunistickej strany 
Československa (KSČ), osvojená ústrednou čs. vládou a realizovaná minister-
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stvom národnej obrany (časový horizont máj-október 1946), smerujúca v 
konečnom dôsledku k zániku myšlienky existencie slovenských národných 
útvarov.“ Zatiaľ, čo vedenie KSČ, i samotný Klement Gottwald v jarných 
mesiacoch roku 1945 v Moskve i v Košiciach podporovali v rámci urýchlenej 
mobilizácie zriaďovanie špecifických slovenských útvarov a apelovali na 
slávnostný charakter ich inštalácie z hľadiska propagácie medzi verejnosťou,12 
politická situácia o rok neskôr, tesne pred voľbami roku 1946, sa pre komu
nistov na Slovensku vyvíjala už diametrálne odlišne. Signály o možnej voleb
nej prehre s Demokratickou stranou sa množili. V tejto situácii predložila 3. 
mája 1946 branná komisia pri ústrednom výbore Komunistickej strany Slo
venska (KSS) návrh ústrednej brannej komisii pri Ústrednom výbore KSČ, 
upustiť od dovtedajšej praxe budovania slovenských národných útvarov a 
postupne reorganizovať čs. armádu na princípe budovania útvarov národnost
ne zmiešaných.13 Počínanie slovenských komunistov ovplyvňoval však hlavne 
fakt, že sa im nepodarilo získať v rámci dôstojníckeho zboru také pozície, 
ktoré by im zaručovali kontrolu nad vojskami dislokovanými na území Slo
venska. KSČ návrh slovenských komunistov podporila, obzvlášť po volebnom 
debakli 26. mája 1946, kedy získala v prvých povojnových voľbách do Ústa- 
vodarného národného zhromaždenia KSS len 30% hlasov oproti 62% hlasov, 
ktoré získala Demokratická strana (DS). Vhodnú zámienku v tomto smere 
poskytli neprístojnosti divákov, a v ich rámci i vojakov počas futbalového 
zápasu Čechy - Slovensko dňa 30. mája 1946. Celý zápas prebiehal totiž zo 
strany divákov voči českým hráčom v silne nacionalisticky vypätej atmosfére. 
Po skončení zápasu s výsledkom 3 : 2 pre Čechov vtrhli diváci a veľké množ
stvo vojakov na hraciu plochu a snažili sa napádať českých hráčov. Českému 
mužstvu sa podarilo opustiť štadión pod ochranou príslušníkov Zboru národ
nej bezpečnosti ako aj samotných hráčov slovenského družstva. Rozvášne
ných demonštrantov nakoniec rozháňali privolaní hasiči vodou z hasičských 
vozidiel a vojakov pacifikovala privolaná vojenská asistencia 3 roty bratislav
skej posádky. V rámci incidentu bol vojakmi napadnutý aj prítomný veliteľ 
VO 4 brig. gen. Michal Sirica, ktorý sa snažil vojakov ukľudniť.14

Nepríjemnú situáciu sa snažila okamžite vyriešiť ústredná vláda. Na svojej 
62. schôdzi dňa 31. mája 1946, po vypočutí referátu vedúceho spravodajského 
dôstojníka ministerstva národnej obrany (pravdepodobne náčelníka 5. odde
lenia hlavného štábu, t. j. obranného spravodajstva pplk. pech. Bedřicha Re- 
icina) a referátu slovenského povereníka vnútra, člena KSS, Júliusa Viktory- 
ho o rôznych zjavoch a incidentoch, ktoré sa vyskytli v predvolebnej kampani 
a prvom povolebnom týždni, sa vláda rozhodla akceptovať návrh ministra 
národnej obrany arm. gen. Ludvika Svobodu, aby boli okamžite z Čiech a 
Moravy premiestnené na Slovensko dve alebo tri motorizované divízie a aby 
boli naopak dve až tri slovenské divízie premiestnené do príslušných českých 
území.15 Rozhodnutie bolo neskôr korigované v zmysle, že dôjde len k dočas-
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nej redislokácii 6. divízie z Moravy na Slovensko, výmenou za 9. divíziu z 
juhozápadného Slovenska na Moravu. Verejnosť však znepokojil aj fakt, že v 
útvaroch podliehajúcich redislokácii bol vyhlásený stav bojovej pohotovosti, 
ktorý bol neskôr v rámci ukľudnenia atmosféry odvolaný.

Rozhodnutie ústrednej vlády o redislokácii divízií vyvolalo pochopiteľne 
protestnú reakciu Slovenskej národnej rady. Jej predseda JUDr. Jozef Lettrich 
sa ešte 4. júna 1946 snažil telefonicky spojiť s ministerstvom národnej obrany 
a hlavným štábom v Prahe. Nakoľko sa mu to nepodarilo, zaslal 5. júna 1946 
náčelníkovi hlavného štábu armádnemu generálovi Bohumilovi Bočkovi pro
testný fonogram, v ktorom redislokáciu označil za porušenie zásad prijatých 
v Košickom vládnom programe. Ďalej Lettrich uvádza: „Správa o tomto roz
hodnutí vyvolala veľké znepokojenie u jednotiek čs. armády na Slovensku a 
u slovenskej verejnosti vôbec. Nemáme námietky, aby sa táto vec stala pred
metom rokovania príslušných politických miest, ale nemôžeme súhlasiť s tým, 
aby sa toto riešilo s opomenutím Slovenskej národnej rady, Zboru poverení
kov a slovenských politických miest. 16Náčelník hlavného štábu gen. B. Boček 
odpovedal Lettrichovi 12. júna 1946 a uviedol, že plní iba rozhodnutie vlády 
a SNR sa má v prípade protestu obrátiť priamo na vládu. Súčasne skonštato
val, že redislokácia nie je porušením Košického vládneho programu, nakoľko 
v ňom nebola meritórne uvedená dislokácia slovenských národných útvarov 
len na území Slovenska.17 V tomto tvrdení mal gen. B. Boček pravdu, avšak 
vláda využila tento moment v krajne nevhodnom čase. J. Lettrich v svojej 
odpovedi Bočkovi dňa 26. júna 1946 zdôraznil unáhlenosť vlády, ktorá sa 
rozhodla na podklade nesprávnych, ba skoro panických správ o pomeroch na 
Slovensku, ktoré pochádzali z vojenských miest (konkrétne z obranného spra
vodajstva, t. j. od príslušníkov 5. oddelenia hlavného štábu - pozn. J. H.) a 
ktoré skresľovali skutočný stav vecí. Lettrich ďalej konštatuje: „Teraz preve
dená dislokácia sa stala bez akejkoľvek prípravy a v krajne nevhodnom čase, 
keď Slovensko sa stalo predmetom tendenčnej tlačovej kampane, ktorá lživým 
spôsobom líčila pomery na Slovensku. Niet divu, že sa v slovenskej verejnos
ti, ale i medzi vojskom šírila povesť, že slovenské zložky armády sú politicky 
nespoľahlivé, že ich treba nahradiť spoľahlivými jednotkami českými, že dis
lokácia značí odvetné opatrenie proti politickému prejavu slovenského ľudu 
vo voľbách dňa 26. mája 1946, že Slovensko sa ide vojensky okupovať a 
podobne.“18

Napriek Lettrichovým protestom sa na rozkaz B. Bočeka uskutočnil v 
dňoch 6.-9. júna 1946 presun a vzájomná výmena obidvoch divízií. Nebol to 
však stav trvalý a po určitom ukľudnení situácie rozhodla vláda 27. augusta 
1946 o návrate týchto zväzkov do pôvodných posádok a priestorov, čo sa 
realizovalo v dňoch 10.-20. septembra 1946. V konečnom dôsledku bol ale 
spochybnený princíp budovania slovenských národných útvarov a teritoriálny 
princíp ich doplňovania. V tzv. Budovateľskom programe vlády K. Gottwalda,
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z roku 1946, v tejto súvislosti niet ani zmienky. Dokonca už pri prvom nástu
pe povolancov od volieb, ktorý sa uskutočnil v októbri 1946 bolo okolo 
11 000 nováčikov českej národnosti zaradených do útvarov na Slovensku a 
asi 4 000 osôb zo Slovenska nastúpilo vojenskú službu v Čechách a na Mo
rave.19 S prijatím prvej mierovej organizácie čs. armády, ktorá vstúpila do 
platnosti 1. októbra 1947, bola krátkodobá povojnová existencia slovenských 
národných útvarov definitívne spečatená a budovali sa už iba útvary národ
nostne zmiešané.

Z uvedených skutočností je možné sumarizovať, že postavenie armády v 
slovenskej spoločnosti, ako aj ich vzájomný vzťah bol v rokoch 1945-1948 
značne kontroverzný a priamo ovplyvnený procesom vnútorného vývoja 
ČSR, ktorý sa v štátoprávnej rovine prenášal do postupného okliešťovania 
právomocí slovenských zákonodarných a výkonných orgánov (SNR, Zbor 
povereníkov) tzv. tromi pražskými dohodami (v r. 1945-1946), čo sa v prípa
de armády konkrétne prejavilo v zániku národných vojenských útvarov. Ne
gatívny vzťah k armáde sa osobitne prejavoval u tej časti slovenskej verejnos
ti, ktorá sa nestotožnila s ideou obnovy ČSR a sympatizovala s myšlienkou 
samostatnej vojnovej slovenskej republiky. Práve táto časť populácie ťažko 
znášala príchod českých vojakov na územie Slovenska, tesne po voľbách roku 
1946.20

Súčasťou analýzy postavenia armády v predfebruárovom období v spoloč
nosti je i zamyslenie sa nad politickým rozvrstvením dôstojníckeho a veliteľ
ského zboru. Jeho zloženie z vojensko-odborného hľadiska bolo totiž pomerne 
nesúrodé. Boli v ňom ešte niektorí dôstojníci z rakúsko-uhorskej armády a 
príslušníci čs. légií v Rusku, Francúzsku a Taliansku. Najpočetnejšiu skupinu 
tvorili dôstojníci z predmníchovskej čs. armády, ďalej dôstojníci z 1. čs. ar
mádneho zboru v ZSSR a dôstojníci zahraničných vojenských zložiek a jed
notiek zo západného frontu, dôstojníci bývalej slovenskej armády a protekto- 
rátneho vládneho vojska, účastníci domáceho odboja a partizáni, ktorí boli do 
armády aktivovaní po skončení druhej svetovej vojny. Každá z týchto skupín 
sa preto vyznačovala rozličnou úrovňou vzdelania a vojenskej prípravy a v 
neposlednom rade aj rozdielnou politickou orientáciou, ktorú na rozdiel od 
pomerov v predmníchovskej armáde mohli teraz dôstojníci aj verejne demon
štrovať a zúčastniť sa zároveň politického života v republike. Už Košický 
vládny program skonštatoval potrebu budovania novej čs. armády „v duchu 
štátnom, demokratickom a protifašistickom“, čo chcela vláda zabezpečiť 
skončením prvorepublikového ponímania tzv. nepolitickosti armády. Násled
ne prijaté vládne uznesenie o politických právach príslušníkov ozbrojených 
síl z 24. augusta 1945,21 potvrdené rozkazom prezidenta republiky č. 244/1945 
zo 7. septembra 1945, poskytovalo vojakom aktívne i pasívne volebné právo. 
Uznesenie im zaručovalo nerušený a slobodný výkon tohto práva, vrátane 
činnosti spojenej s kandidovaním do zákonodarných orgánov. Príslušníci ar-
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mády mohli byť členmi politických strán a zúčastňovať sa straníckych aktivít, 
avšak mimo služobných objektov a iba v čase osobného voľna. Rozvíjať stra
nícku činnosť v armáde bolo síce nepovolené, ale rôznymi formami obchádza
né. Demokratická strana mala v armáde vybudovaný systém založený na fun
govaní tzv. dôverných tajomníkov a KSS vyvíjala snahu vytvoriť si hierar
chickú štruktúru organizácií vnútri armády, ktorá by formálne pôsobila v 
rámci okresných a miestnych organizácií strany.22 Nakoľko sa slovenským 
komunistom v predfebruárovom období nepodarilo získať výraznejší vplyv a 
pozície v dôstojníckom zbore, hľadeli na armádu nedôverčivo a v rámci mo- 
censko-politického tlaku sa orientovali na aktivizáciu a využitie bývalých 
partizánov. Všeobecne však môžeme konštatovať, že politické rozvrstvenie 
vojakov prezenčnej služby bolo dané ich civilným zamestnaním. Zatiaľ čo 
roľníci sa hlásili k DS, robotníci sympatizovali s KSS.23 Strana práce a Strana 
slobody, obdobne ako i v spoločnosti, si v armáde významnejší vplyv a po
zície nezískali.

Bývalý veliteľ 4. rýchlej divízie (r. 1945, Žilina) plk. gšt. Ján Juraj Stanek, 
ktorý bol v januári 1946 menovaný za veliteľa všetkých vojenských jednotiek 
na východnom Slovensku, nasadených proti banderovcom, v pomerne obsiah
lom materiáli adresovanom Ústrednému výboru KSS (z 21. februára 1947) 
hodnotí situáciu v armáde ako veľmi nepriaznivú. Poukazuje najmä na zlý 
morálno-politický stav mužstva poznačený propagandou Slovenského štátu, 
na odpor mnohých vojakov proti „Česko-slovenskej ideológii“ a celkovú 
nechuť k vojenskej službe. Doslovne uvádza: „Keď by vypukla v dnešnej dobe 
vojna, sú vážne obavy s takýmto mužstvom, ktoré postrádá morálno-politickú 
výchovu a bojového ducha, ísť do poľa. K boju a presnému plneniu rozkazov 
by sa toto mužstvo muselo prinucovať násilím, t. j. že by veliteľ bol prinútený 
nechať niekoľko desiatok vojakov, u ktorých sa tisovsko-tukovská výchova 
hlboko zakorenila, odstreliť. Kam by to však dospelo ... udržiavať výchovu 
strieľaním.“ Pri hodnotení činnosti prijímacej komisie pre dôstojníkov sloven
skej národnosti, pracujúcej na základe zákona č. 72/1946, Stanek tvrdí, že 
najmä dôstojníci za KSS boli nespravodlivo ohodnotení. Dôstojníci za DS „sú 
dávaní na zodpovedné miesta a dôstojníci za KSS sú vyraďovaní a odstraňo
vaní z funkcií“. Podľa Staneka sú najväčšími „reakcionármi“ hlavne štátny 
tajomník MNO, člen DS Ján Lichner a plk. Jozef Martin Kristín, v rokoch 
1946-47 predseda prijímacej komisie, ktorý vo voľbách kandidoval za Stranu 
práce. O politickej príslušnosti Stanek uvádza, „70-75% dôstojníkov na Slo
vensku je v Demokratickej strane, u väčšiny dôstojníkov panuje politická 
negramotnosť, lebo ich to pred tým nezaujímalo a armáda bola apolitická... a 
väčšina ide k DS“.24Mnohé Stanekove tvrdenia sú prinajmenšom zdramatizo
vané a nezodpovedajú skutočnému stavu, evidentne tu prevládla jeho snaha 
dostať sa do priazne komunistických funkcionárov, čomu podmienil i obsah 
materiálu.25 Racionálne jadro sa nám však odkrýva v nejednotnosti, roztrieš-
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tenosti a vzájomnej rivalite niekoľkých vzájomne súperiacich skupín sloven
ských dôstojníkov, čo sa najvypuklejšie prejavilo medzi účastníkmi povstania 
a dôstojníkmi, ktorí sa ho aktívne nezúčastnili. Stanekovo obvinenie Lichnera 
z „reakcionárstva“ je napríklad v úplnom protiklade s rezolúciou slovenských 
gážistov z roku 1946, kde sa poukazuje na dobrú prácu štátneho tajomníka a 
gážisti žiadajú personálne posilniť jeho úrad, „pretože tých niekoľko osôb, 
ktoré sú na úrad pridelené jednoducho nestačia na zdolanie tak veľkej agendy, 
ktorá musí byť v záujme Slovákov vykonaná“.26

Nedá sa súhlasiť ani so Stanekovým tvrdením o 70% zastúpení slovenských 
dôstojníkov v DS. Väčšina dôstojníkov nebola pred februárom 1948, napriek 
možnosti ktorá im bola poskytnutá, aktívne stranícky činná. V podstate boli 
politicky neutrálni a prevažovala u nich profesijná, nadstranícka orientácia 
vychádzajúca z tradícií čs. armády v rokoch 1918-1939. V rámci celej čs. 
armády bolo na začiatku februára 1948 z celkového počtu len okolo 15% 
dôstojníkov členmi komunistickej strany (KSČ a KSS), 10% dôstojníkov 
aktívne pôsobilo v demokratických stranách (národní socialisti, lidovci, so
ciální demokrati v Čechách; na Slovensku hlavne DS) a zvyšok bol politicky 
pasívny. Napríklad zo 68 najdôležitejších a rozhodujúcich funkcionárov ar
mády bolo 21 komunistov, 2 boli členmi Československej strany národno- 
socialistickej, 3 členmi iných strán a 42 bolo bez politickej príslušnosti. Zo 
štyroch veliteľov vojenských oblastí boli len dvaja členmi KSČ, div. gen. Jan 
Satorie (VO 2) a div. gen. Zdeněk Novák (VO 3).27 Komunisti sa mohli v plnej 
miere spoľahnúť len na Hlavnú správu výchovy a osvety a na Hlavnú správu 
obranného spravodajstva (od apríla 1946 reorganizovaná na 5. oddelenie 
hlavného štábu) spolu s ich podriadenými aparátmi, ktoré ovládali už od jari 
1945. Aj tento výpočet komunistom signalizoval, že v rámci rozhodujúceho 
mocensko-politického stretu nemôžu armádu zneužiť na svoje ciele. Preto sa 
zamerali na eliminovanie armády a jej nezasahovanie do februárových uda
lostí, čo v neskoršom období sami nazývali snahou, aby armáda nebola zne
užitá „reakciou“ proti „vôli pracujúceho ľudu Československa“. Počítali však 
v prípade potreby s nasadením obzvlášť „spoľahlivých a preverených útvarov“ 
(!). Na tento účel bola vybraná tanková brigáda v Žatci, škola osvetových 
dôstojníkov v Prahe, časť posádky v Miloviciach a iné.28 Nie náhodou boli 21. 
februára 1948 stiahnuté do okolia Prahy a niektorých väčších českých miest 
štyri pohraničné plne motorizované pohotovostné útvary Zboru národnej bez
pečnosti. Súčasne bolo v ten istý deň vojenským letcom, prevažne bývalým 
príslušníkom RAF, zakázané štartovať.29 A zbor národnej bezpečnosti (ZNB) 
musel prisahať vernosť predsedovi vlády Klementovi Gottwaldovi a ministrovi 
vnútra Václavovi Noskovi. O tom, kam až siahala bezhraničná lojalita komu
nistických príslušníkov bezpečnostného aparátu, nás môžu presvedčiť slová 
štábneho kapitána ZNB Purcnera, vyrieknuté na tzv. tábore ľudu v Ostrave 
dňa 21. februára 1948: „Rozdrvíme rozvratníkov a sabotérov. Vieme, čo sa od
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nás očakáva... Bol nám vyčítaný gestapizmus. Áno, súdruhovia, bude tu ges- 
tapizmus. Postihne tých, kto nás z neho obviňovali. V našej najťažšej chvíli 
krízy, ktorá včera vypukla, bol ZNB pripravený. Súdruhovia, ak bude potreb
né, budete počuť zvuk zbraní v boji a nebudeme to my, ktorí budú potiť krv“.30 
O dva dni neskôr začali masové perzekúcie a zatýkania členov demokratic
kých strán riadené ministerstvom vnútra za asistencie ZNB a ľudových milícií 
v plnom rozsahu. Príslušníci ZNB obsadili všetky štátne a verejné úrady, mi
lície obsadzovali pražské križovatky, mosty a závody. Ministerstvo vnútra 
zaviedlo zvláštne doložky v pase pre tých, ktorí chceli prekročiť hranice. 
Mašinéria komunistického prevratu sa rozbehla bez ohľadu na výsledok rieše
nia vládnej krízy. Mohla nejakým spôsobom ovplyvniť armáda vývoj situácie 
počas februára, respektíve mala vôbec zasiahnuť do vývoja parlamentnej, i 
keď v povojnovom období značne oktrojovanej a riadenej demokratickej re
publiky? Ako už bolo spomenuté komunisti v Čechách počítali aj s možnosťou 
zneužitia vybraných vojenských zložiek na presadenie svojich mocenských 
zámerov, avšak neovládali čs. armádu ako celok a preto sa skôr zamerali na 
jej vyradenie z politického zápasu a opierali sa hlavne o bezpečnostné zložky, 
milície a o partizánov na Slovensku. Dňa 23. februára 1948 rokoval na praž
skom hrade prezident E. Beneš s ministrom národnej obrany L. Svobodom a 
generálmi B. Bočkom, K. Klapálkom a A. Hasalom o situácii v armáde a texte 
armádneho rozkazu, v ktorom sa po jeho schválení zdôrazňoval princíp neu
trality a nezasahovanie armády do vnútropolitických záležitostí. Zverejnený 
armádny rozkaz, následné večerné demonštratívne vystúpenie L. Svobodu na 
ustanovujúcej schôdzi Ústredného akčného výboru Národného frontu, ako aj 
pokyny náčelníka Hlavnej správy výchovy a osvety z rána 25. februára 1948 
dávali vojakom a dôstojníkom od svojich najvyšších veliteľov jasný a zrozu
miteľný pokyn: do vývoja vládnej krízy nezasahovať a čakať ako to všetko 
dopadne! Ferdinand Peroutka, popredný český publicista a účastník dobových 
udalostí, komentoval vtedajšiu situáciu týmito slovami: „V politike prichá
dzajú chvíle, ktoré sa nazývajú revolúciou a kedy je celá politika nepríjemne 
zredukovaná na otázku, kto je schopný použiť väčšie násilie. Za prezidentom 
Benešom nebola vtedy zoradená žiadna hmotná moc, ktorá by stála za reč. 
Armáda, keby sa na ňu obrátil, by sa rozštiepila. Pod ruským tlakom sa vy
vinuli pomery v armáde tak, že väčšina generálov sa hlásila ku komunizmu. 
Tá časť armády, ktorá by bola prezidentovi verná, by bola pravdepodobne 
zostala bez streliva: komunisti domýšľajú takéto veci vopred.“31 Beneš v ko
nečnom dôsledku tlaku komunistov podľahol a v popoludňajších hodinách 25. 
februára 1948 prijal demisiu odstupujúcich členov vlády a súčasne akceptoval 
Gottwaldov návrh na doplnenie čs. vlády.

Aj napriek pomerne skratkovitému vykresleniu priebehu udalostí v Prahe, 
o ktorých si myslíme, že sú už dostatočne známe, situácia na Slovensku ne
bola tak dramatická a spoločensky emotívna. Komunistom sa totiž už na jeseň
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1947 podarilo v podstate spacifikovať slovenskú spoločnosť i svojich politic
kých rivalov, t. j. Demokratickú stranu, ktorá sa naviac dostala do vnútrostra
níckej a názorovej krízy a začala sa štiepiť. 21. februára 1948 predseda Zboru 
povereníkov JUDr. Gustáv Husák osobitne zvláštnym spôsobom pochopil 
demisiu členov ústrednej vlády za DS, nakoľko skonštatoval a vyvodil z nej 
aj demisiu povereníkov za DS v ním riadenom výkonnom orgáne na Sloven
sku. Predseda SNR J. Lettrich a predsedníctvo SNR (zúčastnili sa: J. Lettrich, 
A. Granatier, A. Cvinček; nedostavili sa podpredseda SNR K. Šmidke a dr. I. 
Horváth) síce na zasadnutí 23. februára 194832 proti tomuto kroku dôrazne 
protestovali a poukázali na nelegitimitu Husákovho kroku, avšak už na druhý 
deň ráno, po spomínanom stretnutí u prezidenta J. Lettrich pochopil, že tento 
zápas je prehraný a 26. februára 1948 sa písomne vzdal funkcie predsedu 
SNR. Nebolo to však len stretnutie Lettricha s prezidentom, ktoré ho presved
čilo o bezvýchodiskovosti mocenského zápasu s komunistami. Už 22. febru
ára 1948 a začali na Slovensku tvoriť prvé akčné výbory, pričom hnacím 
motorom v tomto procese sa stalo východné Slovensko, najmä aktivity KSS 
a Ukrajinskej národnej rady. Vôbec prvý akčný výbor vznikol v Prešove.33 
Komunistom sa prostredníctvom povereníctva vnútra ktoré ovládali už od r. 
1945, Zboru národnej bezpečnosti, tvoriacich sa akčných výborov, partizán
skych pomocných oddielov (obzvlášť po 24. februári 1948) a závodných strá
ží, podarilo získať kontrolu nad Slovenskom. 24. februára 1948 odmietli ty
pografi vysádzať stranícky denník DS Čas a o deň neskôr bola prevedená 
nezákonná prehliadka Ústredného sekretariátu DS v Bratislave. Predstavitelia 
Strany slobody a sociálnej demokracie na Slovensku pritom zostávali v pasi
vite a vyčkávali ako sa situácia vyvinie.34

V jednotlivých mestách koordinovali okresné pobočky Zväzu slovenských 
partizánov tvorenie pomocných partizánskych oddielov v sile 1-2 čiat, ktoré 
boli vyzbrojované zo skladov zbraní Zboru národnej bezpečnosti. Časť parti
zánov ostávala v svojich domovských mestách a nadpočetné oddiely v sile 
30-200 mužov boli následne transportované do Bratislavy.35 Armáda i na Slo
vensku zaujala podľa rozkazov vyčkávacie stanovisko. V mnohých sloven
ských posádkach sa však vyskytli prípady, že vojenskí boli velitelia vyzvaní 
príslušníkmi ZNB a partizánmi, aby zo skladov vydali zbrane na vyzbrojenie 
partizánskych oddielov. Tieto požiadavky ale zo strany armády neboli splne
né. Preto sa zbrane do Bratislavy doviezli priamo zo zbrojovky v Brne.36 
Akčné výbory a Veliteľstvo pomocných partizánskych oddielov spolu s Veli
teľstvom závodných stráží pri SOR (Slovenskej odborovej rade), ktoré riadil 
škpt. Viliam Šalgovič, podrobne v týchto krízových dňoch monitorovali ocho
tu jednotlivých vojenských veliteľov spolupracovať s komunistami. Súčasne 
sa už pripravovali zoznamy dôstojníkov na prepustenie z armády, respektíve 
na ich vymenenie vo veliteľských funkciách (napríklad v Košiciach a Prešo
ve).37
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Keďže sa komunisti tak starostlivo vyzbrojili (v Bratislave bolo 6700-7200 
partizánov a členov závodných stráží, vyše 1700 pištolí a 560-635 pušiek), 
určite počítali aj s variantom použitia zbraní. Nakoľko sa situácia neradikali- 
zovala a aj armáda ostala neutrálna, Veliteľstvo pomocných partizánskych 
oddielov v Bratislave ešte 1. marca 1948 zaslalo na okresy rádiogram (potvr
dený obežníkom 4. marca 1948) nariaďujúci rozpustiť a odzbrojiť partizánske 
pomocné oddiely.38

Česká a slovenská spoločnosť svoj zápas o demokraciu vo februári 1948 
prehrali. T. G. Masaryk tvrdil, že „demokracia je diskusia“, pri hodnotení 
februára 1948 v Česko-Slovensku môžeme dodať, že „demokracia zomrela na 
demokraciu!“(pozn. J. H.).
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Vonkajšie a vnútorné aspekty politických 
represálií na Slovensku
Jozef ŽATKULIAK

Vzhľadom k tomu, že otázka politických represálií predstavuje a má tak 
široký záber a mnohostranné súvislosti, dovoľte mi začať môj skromný pokus 
o zhrňujúci príspevok k danej problematike citátom J. Lettricha, bývalého 
predsedu Demokratickej strany (DS) a Slovenskej národnej rady (SNR) o 
štátnom prevrate vo februári 1948: „Nastolením komunistického režimu boli 
podupané aj zvyšky občianskych slobôd a demokratických poriadkov. Česko
slovensko sa cez noc zmenilo na policajný štát, ovládaný tajnou políciou, 
štátnou a straníckou byrokraciou...“1, a tento štát bol podriadený vedeniu 
Komunistickej strany Československa (KSČ). Čo sa vlastne stalo so štátom v 
strede Európy, ktorý už stačil do seba absorbovať na značnej úrovni demokra
tické princípy a politickú kultúru? Boli skutočne politické represálie sprie
vodným, a navyše charakteristickým znakom etablovania komunistického 
režimu?

Pritom vedenie KSČ slovenským komunistom vyčítalo, že Slovensko bolo 
„slabou“ súčasťou povojnových revolučných zmien, a teda aj benevolentnej
šie vystupovali proti svojim politickým odporcom. No v jesennej politickej 
kríze roku 1947 sa slovenským komunistom podarilo za pomoci vykonštruo
vaného tzv. protištátneho sprisahania eliminovať politickú váhu Demokratic
kej strany a umocniť svoje postavenie v Povereníctve vnútra, Národnej bez
pečnosti, Štátnej bezpečnosti, ako aj v Zbore povereníkov.

Povereníctvo vnútra postupne menilo nielen svoje organizačné štruktúry, 
ale aj niektoré oblasti svojej činnosti. Dialo sa tak na pozadí kryštalizácie 
názorov Komunistickej strany Slovenska (KSS) a DS na poslanie štátnobez- 
pečnostných zložiek a ich personálneho zloženia. KSS vyvíjala tlak na zais
tenie osôb činných za Slovenskej republiky, respektíve v jej štátnych a bez
pečnostných orgánoch. Po voľbách v máji 1946 si chcela podriadiť Povereníc
tvo vnútra, napriek tomu, že novým povereníkom sa stal nestranník M. 
Ferjenčík. Povereníctvo sa zároveň malo prispôsobiť vo svojej činnosti a or
ganizačnej štruktúre Ministerstvu vnútra, ovládaného väčšinou komunistami 
s ministrom V. Noskom.2Tým sa malo eliminovať v tomto rezorte volebné 
víťazstvo DS na Slovensku. Rezort povereníctva sa vo svojej politickej čin
nosti čoraz viac podriaďovalo pokynom ministerstva. Od roku 1947 bola evi
dentná unifikácia bezpečnostných štruktúr na území ČSR.3
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Prívrženci DS, málo zastúpení v týchto štruktúrach boli z nich vytláčaní, a 
to najmä po „odhalení“ tzv. protištátneho sprisahania v septembri 1947. Sprá
vu o ňom podal M. Ferjenčík. Za obeť padli funkcionári DS M. Bugár, J. 
Kempný, J. Lichner a v jednom z prvých politických procesov roku 1948 aj 
J. Ursíny.4

Sirokospektrálny boj proti DS komunisti „zúročili“, za použitia nimi ovlá
daných štátnych a bezpečnostných orgánov, vo februári 1948. Zmenili celý 
politický systém, fungovanie štátu a následne aj celú slovenskú spoločnosť. 
Nastúpil monopol, či diktatúra komunistickej moci, ktorá vo svojom záujme 
neváhala siahnuť k použitiu násilia,5

CHARAKTER KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 
A POLITICKÝ SYSTÉM

Základnou črtou zmien v Československu bolo nastolenie sovietskeho 
modelu totalitného režimu. Všetka moc sa sústredila do rúk úzkej skupiny 
funkcionárov komunistickej strany a štátneho aparátu, ktorá začala vládnuť v 
mene ľudu: „Moc a sila dobyvateľov je založená na ľudovej obrazotvornosti. 
Ak chce niekto davy strhnúť, musí predovšetkým na ne pôsobiť. Všetky veľké 
historické udalosti, ako vznik buddhizmu, kresťanstvo...revolúcia a za našich 
dní hroziaci vpád socializmu, sú priame alebo vzdialené dôsledky silných 
dojmov, ktoré pôsobili na obrazotvornosť davov. A tiež veľkí štátnici všetkých 
dôb a národov, i s najabsolutistickejšími despotami, videli základ svojej moci 
v ľudovej obrazotvornosti.“6Nová politická elita si začala paradoxne budovať 
svoju moc ovládaním „ľudových más“, využijúc k tomu všetky dostupné pros
triedky. Zavládla priorita politiky, ktorá bola bližšie k človeku ako ekonomi
ka, hoci elita vo svojej politickej propagande ňou operovala ako s prvotnou.7 
Tento typ štátneho a politického zriadenia charakterizoval monopol legitím
nej politickej aktivity, vyhradený jedinej politickej strane. KSČ si odôvodňo
vala tento monopol „historickým poslaním robotníckej triedy“, potrebou od
stránenia vykorisťovania, nádejou na lepší život ľudí v prospech väčšiny cez 
socializačné procesy a dosiahnutie jednotnej beztriednej spoločnosti: „Všet
ko, čo pôsobí na obrazotvornosť davu, prejavuje sa v uchvacujúcej a jasnej 
predstave, zbavenej akéhokoľvek vedľajšieho výkladu alebo sprevádzanej len 
niektorými zázračnými faktami: veľkým víťazstvom, veľkým zázrakom, veľ
kým zločinom, veľkou nádejou“.8 Budovanie socializmu bolo skutočne pre 
mnohých ľudí veľkou nádejou a vízia dosiahnutia tohto cieľa veľkým víťaz
stvom. Avšak nastupujúce politické represálie režimu, ktoré budovanie socia
lizmu, napriek jeho niektorým pozitívnym črtám najmä v sociálnej oblasti, 
sprevádzali, boli veľkým zločinom, ktorý však predznamenával jeho prehru.

Teda k vnútropolitickým aspektom politických perzekúcií treba zaradiť 
charakter režimu, podmienený politikou KSČ a Sovietskeho zväzu. Politická
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„elita“ si uzurpovala všetku moc a vládla nad slovenskou a českou spoločnos
ťou. Patrili k nej zástancovia radikálnej transformácie spoločnosti. Samozrej
me K. Gottwald, A. Zápotocký, minister vnútra V. Nosek, R. Slánský, ministri 
spravodlivosti A. Čepička, Š. Rais, ministri národnej bezpečnosti L. Kopřiva, 
R. Bacílek, povereník vnútra J. Lietavec, V. Kopecký, V. Široký, A. Novotný, 
B. Kôhler, B. Reicin a iní. Všetci títo konali v intenciách silného nátlaku 
Moskvy a neprekážalo im, že sa štát v strede Európy dostal úplne do jej pod
ručia.

KSČ dosiahla monopol pre svoju politickú činnosť, a tým si na seba viazala 
aj štát. Zmocnila sa štátu,a to nie v súlade s pravidlami získavania moci a 
zákonmi, ale silou. Jej vnútorná štruktúra sa prispôsobila potrebám silnej 
autority a hierarchii moci (K. Gottwald, politbyro, aparát UV KSČ, komi
sie...).9 Ak sa objavili čo len náznaky narušenia tejto autority a jej podriadenej 
hierarchie, prinášali násilie aj do vnútra strany. Napriek tomu, že režim skôr 
používal represálie proti svojim ideologickým protivníkom. Represálie vyplý
vali z podstaty totalitného systému:
1) ktorý poskytoval jednej strane monopol na politickú činnosť,
2) monopolná strana sa riadila ideológiou, ktorú povýšila na absolútnu auto

ritu, a tým sa stávala oficiálnou štátnou pravdou,
3) k šíreniu tejto oficiálnej pravdy si štát vyhradzoval dvojitý monopol, mo

nopol prostriedkov násilia a monopol prostriedkov presvedčovania. Prí
chod Stalinových poradcov podstatne pritvrdil politické perzekúcie. Pod 
ich nátlakom, ako aj za podielu ŠtB, agentov NKVD a iných, sa rozširovali 
rady „triednych nepriateľov“, vykonštruovali mnohé politické procesy s 
hrdelnými trestami napr. s M. Horákovou, R. Slánským, a pod.10 Štát ovlá
dal masmédiá ako presvedčovacie prostriedky cez ľudí, ktorí v nich zastu
povali jeho záujmy.

4) väčšina ekonomických a profesných aktivít sa podriadila štátu, stala v is
tom zmysle jeho súčasťou a jeho ideológie, a teda oficiálna pravda platila 
aj pre tieto aktivity (odoberanie živností vo „verejnom záujme“, záškodnic- 
ká činnosť dedinských boháčov, hospodárske „sabotáže“),

5) štátna činnosť a vôbec všetka činnosť sa podriadila ideológii (v školstve, 
v kultúre, v socializačných procesoch), následkom čoho sa chyby, ktorej sa 
niekto dopustil v ekonomickej alebo profesnej činnosti, stávali súčasne aj 
chybami ideologickými: „Odtiaľ vyplýva nakoniec politizácia, ideologické 
prehodnotenie všetkých možných chýb jednotlivcov a ako záver teror po
licajný a ideologický“.11
Komunistický režim v tomto smere postupoval v zmysle tzv. teórie tried

neho boja. Triednych nepriateľov hľadal medzi bývalými kapitalistami, v ra
doch inteligencie, medzi malovýrobcami, atď. Za každou sociálnou nespokoj- 
noťou, vyvolanou napríklad poruchami v zásobovaní, videl sabotérov, osoby 
„reakčného zmýšľania“, v sociálnom napätí prejavy nesúhlasu, poškodzujúce
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výstavbu socializmu. Politické a výkonné orgány štátu využili ideológiu tried
neho boja pri odstraňovaní odporcov kolektivizácie v poľnohospodárstve (na
príklad podľa uznesenia strany a vlády z 3. júna 1952 o upevňovaní a ďaľšom 
rozvoji JRD), pri znárodňovaní priemyslu a peňažníctva, socializácií živností 
a remesiel, v školstve a kultúre. Vyvrcholením perzekúcií „triednych nepria
teľov“ boli politické procesy, v ktorých práve ideológia triedneho boja zohrala 
kľúčovú úlohu. Procesy sa zaradili medzi štrukturálne prvky politickej činnos
ti režimu ako jej neoddeliteľná súčasť.

Politické zásahy menili nielen slovenskú spoločnosť (inteligencia a malo- 
výrobcovia nastúpili do tovární, roľníci odchádzali pracovať mimo poľnohos
podárstva), ale aj celý politický systém, jeho charakter, pôsobenie a štruktúru. 
Tieto zmeny ovplyvnili v značnej miere komunistickú stranu Slovenska, v 
ktorej boli mnohí bývalí príslušníci iných politických strán, fungovanie štátu 
a jeho orgánov, slovenských národných nevynímajúc, a celý charakter Národ
ného frontu.

MEDZINÁRODNÉ SÚVISLOSTI POLITICKÝCH REPRESÁLIÍ

Samozrejme, že tlak Moskvy bol evidentný od roku 1945. Možno však 
povedať, že od roku 1949 sa ešte zvyšoval. Vznik Informbyra, spočiatku ideo
logická odpoveď na Marshallov plán, priniesol do vzťahov veľmocí ďalšiu 
konfrontáciu. Už Ždanovova správa rozdelila svet na dva protikladné tábory. 
G. Malenkov to vysvetlil v Informbyre roku 1947 takto: „Pretože sú v ZSSR 
likvidované antagonistické triedy a dospelo sa k morálno politickej jednote 
sovietskej spoločnosti, všetka ostrosť triedneho boja sa pre ZSSR presunula 
teraz na medzinárodné kolbiště. Tu prebieha zápas dvoch systémov - kapita
listického a socialistického. Tu musí naša strana vyskúšať svoje zbrane v 
bojoch s vypočítavými podvodníkmi buržoáznej politiky“.12 Informbyro pred
stavovalo nástroj stalinskej ideológie do krajín patriacich do sféry sovietske
ho vplyvu. Akékoľvek odchýlenie danej krajiny od tejto ideológie malo za 
následok politické perzekúcie. Podnety k nim vychádzali práve z rôznych 
invektív Informbyra, najmä z júna 1948 a z novembra 1949. Marshallov plán, 
neskôr vojna v Kórei a iné udalosti, vedúce k zostreniu studenej vojny medzi 
nimi, sa stali pre komunistické diktatúry argumentami na zdôvodnenie potre
by masových represálií v krajinách sovietskeho bloku a k ich úplnej „boľše- 
vizácii“, k rozpútaniu kampaní proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu a pod.13 
Politické postupy diktatúr vychádzali z tézy o zostřovaní triedneho boja za 
socializmu a z podmienok studenej vojny. Studená vojna ako extrémne napä
tie (dullesovské „balancovanie na ostrí noža“) medzi ZSSR a USA, rozdelenie 
Nemecka, vznik NATO, a pod., doslova „živili“ ďalšie vlny politických rep
resálií v krajinách sovietskeho bloku.14

Práve tlak ZSSR na sovietizáciu krajín strednej a juhovýchodnej Európy sa
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spojil s aktivitami komunistických strán. V činnosti Informbyra vidieť ich 
vzájomnú prepojenosť. Ukázalo sa to nielen v uchopení moci komunistami v 
jednotlivých krajinách, ale aj v rýchlom začlenení týchto krajín do sovietske
ho bloku. Direktívy Moskvy bolo cítiť prakticky všade: v konflikte s Juhoslá
viou, v ťažení proti stredným vrstvám a inteligencii, v odmietnutí koncepcie 
„špecifickej národnej cesty k socializmu“, vo výraznej potlačovateľskej funk
cii štátu, v presadení boľševického modelu komunistickej strany, atď.15 Všade 
sa „vyrábali“ vonkajší a vnútorný nepriatelia režimov, bez ohľadu na hranice 
a štátnu suverenitu krajín sovietskeho bloku. Pritom aj československý štát 
musel byť jednotný a centrálne riadený. Iný model štátu jednoducho nemohol 
existovať.

J. V. Stalin stále kalkuloval s víťazstvom komunizmu v podmienkach voj
ny. Vyhľadával tie politické sily, ktoré bolo treba celonárodné súdiť a likvi
dovať. Podľa vzoru ZSSR vznikali v krajinách sovietskeho bloku monsterpro- 
cesy (ako prostriedok k ich ideologickému a politickému pripútaniu k ZSSR), 
v situácii, keď už nestačili „triedni nepriatelia“, ale museli byť nájdení „zrad
covia“ medzi špičkami komunistických strán. Argumentácia predstaviteľov 
ČSR sa ideologicky zdôvodňovala obvinením odporcov zo zločinov, ktoré 
nespáchali. No ten, kto nepodporoval politiku KSČ, bol nepriateľom historic
kého poslania proletariátu a samotnou logikou „priznania“ obvinených.16

Osobitný záujem J. V. Stalina o Československo zrejme vyplýval z jeho 
dôležitého geopolitického postavenia v strede Európy, v eminentnom úsilí 
likvidovať jeho demokratické tradície, ako aj z upevnenia „železnej opony“ na 
jeho území.17 Okrem toho ČSR poskytovala „vhodné“ podmienky na rozpúta
nie kampaní proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu.18 Bezprostredný podnet k 
ich vykonštruovaniu dala rezolúcia Informbyra o Juhoslávii v júni 1948 a 
následná roztržka J. Stalina s J. Titom. J. Stalin likvidoval všetkých, čo sa 
nechceli podriadiť politike Moskvy ohľadom podoby a riadenia štátu. Touto 
kampaňou sa mala upevniť sovietska hegemónia v strednej a v juhovýchodnej 
Európe. V Albánsku sa stal obeťou veľkej medzinárodnej vlny procesov K. 
Dzodze, v Poľsku W. Gomulka, v Bulharsku T. Kosťov, v Maďarsku L. Rajka, 
v Rumunsku A. Paukerová a ďalší. Hľadal sa aj „československý Tito“, ktorý 
sa nakoniec našiel v špičke KSČ - v R. Slánskom.19 Režimy zaradili medzi 
„agentov imperializmu“ buržoáznych nacionalistov, klerikálov, sionistov, re- 
formistov, atď. Treba dodať, že veľké politické procesy (svojím významom, 
počtom obvinených a ich postavením) upevňovali totalitarizmus v krajinách 
sovietskeho bloku.

FORMY A POSTUPY POLITICKÝCH REPRESÁLIÍ

Sovietsky model socializmu sa vnútil slovenskej spoločnosti za použitia 
rôznych násilných metód a prostriedkov. Ak režim narazil na nesúhlas, či
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odpor občanov, rozpútal politické procesy a rôzne formy nezákonných postu
pov, ktoré nadobudli charakter masovej nezákonnosti. Z politických procesov 
sa stala najvyššia forma perzekúcií.20Boli namierené proti príslušníkom iných 
politických strán a tým sociálnym vrstvám, ktoré už len potencionálně mohli 
ohroziť totalitnú moc. Zhruba išlo o tri typy a postupy represálií:
a) pseudolegálne, „normálne“ (čistky, vyradenie občanov z verejného života 

ako roku 1948 do prijatia zákona na ochranu republiky č. 231/1948 Zb. a 
neskôr ďalšie právne normy utvárali pre represie pseudozákonný podklad),

b) administratívne či súdne tribunály (podľa trestného zákona č. 86/1950 Zb.) 
bez obhajoby a bez možnosti odvolania proti rozsudkom, existenčné a 
sociálne postihy (likvidácia dedinských boháčov, prepustenie zo zamestna
nia, pokuty, zákaz štúdia, rôzne akcie a kampane),

c) deportácie celých skupín obyvateľstva a represálie zasahujúce občianske 
slobody a práva, druhý „prúd“ do vnútra komunistickej strany.21 
Represálie a súdne politické procesy sa začali pripravovať na Slovensku od

roku 1947 a veľké súdne procesy od roku 1949. Ak ešte roku 1948 boli mo
tivované vnútropolitický (vysporiadanie sa s príslušníkmi DS), od roku 1949 
mali medzinárodné súvislosti (konflikt s Juhosláviou, proces s L. Rajkom, 
atď.). V podmienkach Slovenska to bol ideologický boj proti cirkvám a ich 
likvidácia, ako aj proti buržoáznemu nacionalizmu. Procesy sa ideologicky 
odôvodňovali potrebou „ofenzívneho triedneho boja“. Veľké politické proce
sy, dostali už spomenutý medzinárodný kontext. Priamymi zásahmi zvonku 
(sovietski poradcovia) sa utvoril mechanizmus politických procesov.22

Politické procesy a iné formy represií plnili niektoré vnútropolitické úlohy: 
odstránenie politických protivníkov vykonštruovanými obvineniami, provo
káciami, označením za triednych nepriateľov režimu atď. Ďalšou úlohou bolo 
ovládnutie štátnych orgánov cestou čistiek, previerok a prepustením zo za
mestnania. Podľa toho, proti komu smerovali procesy možno ich rozčleniť na 
veľké procesy, akým nesporne bola likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v akcii 
„P“ (220 000 členov), reholí a kláštorov v akciách „R“ a „K“, hospodárske 
procesy, politické procesy do vnútra a mimo KSS, proti buržoáznemu nacio
nalizmu, sociálne postihy celých vrstiev obyvateľstva, vysídľovanie obyvatel
stva v akciách „T-43, „B“,23„Juh“,24„K“-kulaci25, presuny do výroby v akcii 
„77 000“, celoplošnými socializáciami malovýroby.26

Následkom týchto faktorov stúpal od roku 1948 počet odsúdených v poli
tických procesoch (V. Žingor, J. Trojan, A. Púčik, V. Clementis, G. Husák, L. 
Novomeský, J. Vojtašák, M. Buzalka, P. Gojdič a ďalší). Ak roku 1948 bol 
počet odsúdených z politických dôvodov na Slovensku 388 osôb, roku 1949 
už 2300 osôb a roku 1950 sa zvýšil na 3440 osôb.27

Režim cez perzekúcie obmedzoval alebo celkom likvidoval základné ob
čianske práva (slobodu tlače, náboženské vyznanie, právo na súkromný ma
jetok atď.). Tlak režimu sa stupňoval priamo úmerne s problémami zavádzania

78



VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ ASPEKTY POLITICKÝCH REPRESÁLIÍ NA SLOVENSKU

nového spoločenského systému a utvárania jeho základov v rokoch 1948- 
1953. Ciele politiky KSČ sa sústredili na úplnú zmenu politického systému, 
na reštrukturalizáciu ekonomiky s dominanciou štátneho sektoru, na utvorenie 
novej sociálno-triednej štruktúry spoločnosti, nastolenie novej ideológie a 
výstavby nového štátu. Všetky tieto ciele a najmä ich presadenie sa stali 
dôvodom k ich prepojeniu s politickými represáliami. Dôvodmi k použitiu 
politických perzekúcií sa stalo napríklad zvládnutie kolektivizácie poľnohos
podárstva a príprava na vojnu. A následkom toho neúmerné zbrojenie, teda to, 
čo režim tvrdo presadzoval ako súčasť svojej politickej línie. Samozrejme, že 
tam patrili aj zásobovacie ťažkosti, výkup, socializácia živností, ideologický 
boj proti inteligencii, tvrdý postup proti kulakom, menová reforma, atď. Prak
ticky všetko toto využil režim na represívne opatrenia, na odstránenie akej
koľvek podoby nesúhlasu a na vykonštruovanie svojich triednych protivní
kov.28

Kľúčovú úlohu v uplatňovaní rôznych foriem a postupov represálií zohral 
štát a jeho orgány. Mocenské inštitúcie štátu ovládala jedna politická strana. 
Vzhľadom na charakter režimu bola prvoradá potlačovateľská funkcia štátu. 
Štátne výkonné orgány s trestnou právomocou sa stali mocenskými nástrojmi 
politiky KSČ. Zastupiteľské orgány boli úplne eliminované. Štrukturálne 
zmeny v spoločnosti vychádzali z politických rozhodnutí, ktoré vykonávali 
štátne orgány. Napríklad zasadnutie ÚV KSČ v novembri 1948, na ktorom K. 
Gottwald rozoberal teóriu zostrovania triedneho boja na podmienky Česko
slovenska. Politické nariadenia plnil štátny aparát a podľa nich pripravoval 
represívne opatrenia.

Tisíce ľudí tak bolo odsúdených protizákonne súdmi,29 tisíce ľudí bolo pos
tihnutých mimosúdne štátnymi orgánmi s trestnou právomocou. Napríklad v 
rokoch 1950-1952 len trestné komisie národných výborov potrestali každo
ročne viac ako 400 000 ľudí.30 Počty postihnutých na Slovensku sa neodlišo
vali od údajov v Čechách a na Morave, ale špecifikum Slovenska bolo v 
zásahoch režimu proti cirkvám31 a v „ťažení“ proti tzv. buržoáznym naciona
listom.32

“Celoplošný“ boj proti buržoáznemu nacionalizmu v krajinách sovietskeho 
bloku negatívne zasiahol riešenie slovenskej otázky a štátoprávneho postave
nia slovenského národa v Československu.33 Popud vyšiel zo strany Informby- 
ra v júni 1948, avšak už tretia pražská dohoda, reagujúc na povolebnú vnút
ropolitickú situáciu na Slovensku, podstatne zmenila riešenie týchto otázok. 
Na základe toho gottwaldovské vedenie KSČ, a K. Gottwald ako predseda 
vlády, začali tvrdo eliminovať akékoľvek pokusy o dôslednejšie riešenie slo
venskej otázky, snahy o decentralizáciu právomocí na slovenské národné 
orgány, o ich „samosprávnosť“, a najmä o federatívne usporiadanie štátopráv
nych vzťahov slovenského a českého národa.

Moskva, a v jej tieni aj Praha, potrebovala na ovládnutie slovenskej a čes-
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kej spoločnosti len jedno mocenské a štátne centrum, z ktorého im vnucovali 
svoje predstavy o usporiadaní ich politických, štátoprávnych, hospodárskych 
a kultúrnych vzťahoch. Predstava pevného jednotného štátu so silným riadia
cim centrom dominovala, no zároveň i vylučovala akékoľvek iné alternatívy 
usporiadania vzťahov medzi národmi a sformovania ich národných štátov v 
určitom zväzku.

Predstavy a návrhy slovenských predstaviteľov z DS a KSS vedenie KSČ 
odmietalo. Najprv došlo k výmene vedenia KSS (K. Šmidke, G. Husák a iní), 
potom zosilnel tlak na vedenie DS, a to aj v rámci sporov o ústavu. J. Lettrich, 
M. Kvetko a ďalší museli po februári 1948 emigrovať. Prakticky už nebolo 
slovenskej politickej sily, ktorá by predostrela štátoprávne požiadavky, čo sa 
v plnej miere prejavilo v Ústave 9. mája. Paradoxne s touto skutočnosťou, 
režim začal prenasledovať všetkých tých, ktorí už len v malej miere uvažovali 
o dôslednejšom postavení Slovenska v spoločnom štáte dvoch národov na 
princípe rovný s rovným.

Oprávnene vzniká otázka, prečo sa represívne postupy režimu na Sloven
sku proti zástancom riešenia postavenia Slovenska a proti cirkvám odlišovali 
od situácie v Čechách. Zrejme to vyplývalo z toho, že práve v tomto spočívala 
osobitosť slovenskej spoločnosti a režim vo vtedajšej medzinárodnej situácii 
cieľavedome potláčal tieto črty slovenského národa. Národné cítenie, úzko 
prepojené s kresťanským, túžba po vlastnom (aj keď po roku 1945 vo zväzku 
s iným národom) štáte, ktorá sa v čase vojny naplnila, uznávanie kresťanských 
zásad, silne od dávna infiltrovaných do väčšiny spoločnosti, jej boli vlastné 
po desaťročia. Najmä katolicizmus a katolícka hierarchia zohrávali v dejinách 
obyvateľstva Slovenska, v jeho myslení, postojoch a konaní, významnú úlohu. 
Ak aj vznikali konfesionálne spory s evanjelikmi, skôr či neskôr došlo k 
zmiereniu a k spolupráci, ako tomu bolo v apríli 1946. Cirkev patrila neod- 
myslitelľne k slovenskej dedine, k politickému dianiu a k verejnému životu 
Slovenska.

Práve tu treba hľadať príčiny bezohľadnosti postupu režimu proti cirkvám 
na Slovensku. Jeho ideológia bola nezlučiteľná s kresťanstvom, so všetkým 
tým, čo predstavovalo a hlásalo. Cirkev, to bol skutočne veľký protivník pre 
režim, ktorý odhodil všetky škrupule na svojej ceste k moci. Podľa predstavi
teľov režimu bola cirkev politickou inštitúciou, ktorá sa postavila proti ich 
mocenským ambíciám. O to viac sa všemožne snažili o podriadenie cirkví 
politickými a administratívnymi prostriedkami. Režim chcel predovšetkým 
vylúčiť cirkev z verejného života, rozvrátiť ju za pomoci krutých opatrení a 
rôznych akcií, napríklad „Katolíckou akciou“, likvidáciou kláštorov a reholí, 
gréckokatolíckej cirkvi ako celku, politickými procesmi s biskupmi J. Vojtaš- 
šákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom, obmedzovaním náboženských slobôd a 
duchovného kresťanského života, kresťanského a národného cítenia. Vo virva-
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re mocenskopolitického boja a praktík stalinizmu v krajinách sovietskeho 
bloku sa takto strácali osobitosti Slovenska.

PRÁVNE ASPEKTY POLITICKÝCH REPRESÁLIÍ

Právne vedomie slovenskej spoločnosti veľmi rýchlo oslablo pod tlakom 
politickej reality. Mnohé právne normy a nariadenia odporovali platným zá
konom. Ústava z roku 1948 sa porušovala politickými rozhodnutiami komu
nistickej strany. Zákony o ochrane republiky, a táboroch nútených prác,34 
trestné zákony, trestnoprávne zákony, tzv. zmocňovací zákon o úpravách v 
orgánoch štátnej správy, atď. boli v úplnom protikladejs demokratickými prin
cípmi právneho poriadku a s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv 
a politických slobôd.

Tieto skutočnosti zapríčinili, že občania boli proti tomuto štátnemu a po
litickému bezpráviu bezmocní. Prakticky neexistoval štátny orgán, ktorý by 
chránil ich práva a slobody. Súdnictvo, prokuratúra a iné štátne orgány, u 
ktorých sa zvýšila trestná právomoc, boli úplne v rukách vládnucej komunis
tickej diktatúry.35 Právo prestalo platiť a nastúpilo politické násilie a štátny 
dirigizmus. Mnohé osoby boli uväznené bez súdu, na základe nezákonných a 
vykonštruovaných obvinení, ako aj za použitia hrubých vyšetrovacích metód 
a postupov bez možnosti obhajoby. O rozsudkoch sa rozhodovalo bez dodr
žania právnych noriem.36)

Sociálny aspekt politických represálií
Politické perzekúcie sa vo vyhrotenej podobe vzťahovali najmä na roky 

1948-1953. Ich následkom boli násilné a hlboké zásahy do všetkých vrstiev 
slovenskej spoločnosti, vnútil sa im sovietsky model usporiadania štátu, ria
denia ekonomiky, a najmä spoločné vlastníctvo.37

Politické perzekúcie postihli prakticky celú spoločnosť, najmä však prísluš
níkov nekomunistických strán, ale aj komunistov, cirkev, stredné vrstvy, in
teligenciu, národnostné menšiny, napokon aj samých robotníkov a armádu.38 
Slovenská spoločnosť sa rozpoltila: na jednej strane uzurpátori moci, čiže 
politická špička komunistickej garnitúry, na druhej strane umlčaná a zmani
pulovaná väčšina obyvateľstva, s deformovaným právnym vedomím.

Perzekúciami sa občania celkom vyraďovali z verejného života (zastúpenia 
v politických a štátnych orgánoch, organizáciách, likvidovali sa spolky, atď.)- 
Občianska spoločnosť so svojimi demokratickými organizáciami a inštitúcia
mi prakticky prestala existovať, tak ako prestali existovať stredné vrstvy. 
Tvrdé boli aj sociálne postihy perzekvovaných (prepúšťanie z práce, násilné 
preraďovania do výroby, napr. učiteľov, robotníkov na iné menej platené 
miesta, roľníkov vysokými kontigentami a pokutami, núteným vysťahovaním 
režimom označených „nespoľahlivých“ osôb, likvidácia reholí, zastavenie 
dôchodkov, platových postupov, odohraním potravinových lístkov a lístkov
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na spotrebný tovar, atď. Sociálne momenty v represáliách mali tak širokú 
škálu, že v živote človeka prakticky nebolo oblasti, kde by ich nepocítil. 
Existenčný tlak, ktorý vytvoril režim, bol jednoducho obrovský.

Začala všeobecná nivelizácia slovenskej spoločnosti, zo sociálneho hľadis
ka prestali existovať rozdiely medzi jej jednotlivými vrstvami. Režim na to 
využil najmä nezákonné konfiškácie majetku, nivelizáciu miezd, dôchodkov, 
sociálnych dávok (živnostníci a roľníci s „väčším“ majetkom nedostávali pre
ukazy na spotrebný tovar). Postihnutí boli najmä tí, ktorých režim zaradil do 
kategórií „ostatní, podozriví triedni nepriatelia, sabotéri“ atď. Žiaľ, toto pome
novanie dostali učitelia, lekári, inžinieri, advokáti, živnostníci, roľníci s väč
ším majetkom, kňazi. Inteligencia a stredné vrstvy ako celok sa dostali na 
perifériu spoločenského postavenia. A pritom aj robotníci mali najširšie „za
stúpenie“ v táboroch nútených prác. Režim v mene „vlády ľudu“ presadzoval 
asociálnu politiku, ktorej dôsledkom bola klesajúca životná úroveň, vrcholia
ca v sociálnych dopadoch menovej reformy v lete roku 1953.39

HOSPODÁRSKE ASPEKTY POLITICKÝCH REPRESÁLIÍ

Pri tomto aspekte vychádzam najmä z výstavby gigantického zbrojného 
priemyslu v ČSR na začiatku 50. rokov a z úlohy industrializácie Slovenska 
ako zo súčasti tohto procesu. Vznikol ďalší podnet k obrovskému tlaku na 
slovenskú spoločnosť a riadenie ekonomiky. Tak rozsiahle úlohy sa mohli 
plniť len s pomocou propagandy, perzekučných zásahov, napríklad v podobe 
vynútených pracovných náborov, umiestneniek, násilných presunov pracov
ných síl vôbec, najmä z poľnohospodárstva.

J. Stalin vo svojich expanzívnych plánoch kalkuloval s posunutím hraníc 
svojho impéria na západ. Po konflikte z Juhosláviou a po vzniku kórejskej 
vojny si vyvodil záver, že treba urýchliť prípravy na vojnu a zabezpečiť víťaz
stvo včasným predstihom vo výrobe. Na zasadnutí ÚV KSČ vo februári 1950 
sa konštatovalo, že tento predstih sa neutvoril. Moskva nadiktovala, aby sa 
české a slovenské hospodárstvo orientovalo na ťažký priemysel a strojárstvo. 
Vnútila ČSR, najmä od roku 1950 a 1951, prijať sovietsky model plánovania 
a riadenia. Ľudia, pracující v riadiacich a hospodárskych sférach boli pod 
enormným tlakom. Mnohí boli obvinení zo sabotáží, všade sa hľadal triedny 
nepriateľ, ktorý vraj zapríčinil problémy hospodárskeho charakteru či vo vý
stavbe (napríklad proces s E. Chládekom, vedúcim stavby Oravská priehrada).

Avšak skutočnou príčinou hospodárskych ťažkostí bolo zbrojenie, ktoré 
bolo nad sily ekonomiky ČSR a jej extenzívneho rastu vrátane industrializácie 
Slovenska. Päťročný plán na roky 1949-1953 bol prepracovaný (rozhodlo sa 
o tom vo februári 1951) a rezervy sa presunuli do ťažkého a zbrojárskeho 
priemyslu. Vznikla obrovská a nezvládnuteľná kumulácia investícií. Navyše 
sa zbrojný program (na 3 roky) vyňal z päťročného plánu. Tým vznikli hos-
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podárske disproporcie, na ktoré tiež upozornil zjazd KSS v júni 1953, ako 
skutočné príčiny ťažkostí československej ekonomiky.40'

ZÁVER

Politické represálie boli neodmysliteľnou súčasťou komunistického režimu, 
ktorý za krátke obdobie rokov 1948-1953 zmenil a podriadil si celú slovenskú 
(a českú) spoločnosť, jej štruktúru, spôsoby jej ovládania a riadenia, a to podľa 
hesla „Kto nejde s nami, ide proti nám“. Mohol to uskutočniť len za pomoci 
násilia, pomocou ktorého sa lámal odpor celých vrstiev spoločnosti a jednot
livcov. Začalo to elimináciou vplyvu DS na slovenskú spoločnosť, lebo pred
stavovala jej záujmy, aspoň podľa volebných výsledkov dvoch tretín obyva
teľstva, v celkovom evolučnom, nie revolučnom ako KSČ a KSS, vývine Slo
venska. Režim postupne odstraňoval svojich odporcov a nesúhlasiacich s jeho 
politikou z verejného života, z hospodárskej a z kultúrnej sféry. Za týmto 
cieľom komunistický režim ovládol štátne orgány a armádu. Prispôsobil práv
ny poriadok štátu sovietskemu modelu, rozbil občiansku spoločnosť na Slo
vensku a v Čechách, rozoštval roľníka proti roľníkovi, zamestnancov proti 
bývalým majiteľom, a vôbec občana proti občanovi. „Sovietizácia českoslo
venského života „sa stala programom komunistického režimu“,41'a nasledova
li masové perzekúcie, politické procesy a preplnené väznice: „Ak si osobuje 
strana právo použiť násilia proti všetkým svojim nepriateľom v krajine, kde sa 
vo východzom bode nachádza v menšine, odsudzuje samu seba k pokračujú
cemu používaniu násilia“.42

Čiastočný „odmäk“ nastal až vtedy, keď ZSSR musel začať vo svojej zahra
ničnej politike rešpektovať realitu Západu a hľadať cestu určitej dohody s ním. 
Avšak dovtedy prevažovala silná štátna moc,, tak charakteristická pre stalin
ský model totalitného režimu. Ovládala prakticky každého občana, obmedzo
vala jeho základné demokratické slobody a práva.

Komunistický režim od začiatku svojho etablovania strácal najmä svojimi 
potlačovateľsko-represívnymi opatreniami oporu vo všetkých vrstvách oby
vateľstva. Napriek tomu, že značná časť obyvateľstva uverila vízii socializmu 
a spočiatku aj režim podporovala.43 Slovenská spoločnosť, už len vzhľadom na 
rýchlosť zmien, ktoré sa uskutočňovali pod tlakom politiky režimu, prehodno
covala túto politiku a postupne zvažovala hodnoty, ktoré budovanie socializ
mu prinášalo.44 Dochádzala k poznaniu, ktorý režim bol lepší. Zistila, často 
cez rôzne podoby politických represálií, že nešlo o socializmus s jeho de
mokratickými a sociálnymi prvkami, ale o neúprosný a násilný stalizmus v 
jeho najhrubšej podobe: „Nová politická moc cieľavedome a programovo 
rozbíjala starú spoločnosť, aby z jej črepov a trosiek zložila spoločnosť novú 
podľa svojich predstáv“.45 Totalitná moc však svojimi postupmi rozrušila du
chovný život a tradície spoločnosti, utvárané najmä v 19. storočí a v prvej
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polovici 20. storočia. Nie náhodou bola pre ňu nebezpečná práve Demokra
tická strana, ktorá tento duchovný život a tradície viacmenej predstavovala. 
Tie časti slovenskej spoločnosti, ktorým boli vlastné demokratické, kresťan
ské a národné princípy, úcta k práci a k súkromnému majetku, kultúrne hod
noty a ľudská spolupatričnosť, sa cítili politikou režimu ponížené a zradené. 
Slovenská dedina, roľnícky stav, ako základ slovenskej spoločnosti vo svojej 
tradičnej podobe, sociálnym usporiadaním, zvykmi a duchovným životom, 
prestávala existovať najmä následkom silného narušenia spoločenských vä
zieb.

Samozrejme, že nielen z týchto dôvodov väčšina slovenskej spoločnosti 
odmietala podporovať stalinský systém moci, s ktorým sa vnútorne nikdy 
nestotožnila. Sociálne napätie vzrastalo prakticky pri každom opatrení reži
mu. Práve preto, že opatrenia presadzoval za pomoci násilia, štátneho dirigiz- 
mu, cez politické a štátne orgány, ktoré značnú časť občanov súdili a trestali 
nezákonne a poznačili ich život či dokonca holú existenciu.
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Československá armáda jako objekt 
a subjekt politických represí
Jiří BÍLEK

Armáda jako důležitý mocenský nástroj státu prochází vždy při nástupu 
nového režimu řadou změn, které se týkají především jejího velitelského sbo
ru. Nová moc potřebuje dosadit na rozhodující místa ty, jimž může plně dů
věřovat a kteří skýtají záruky loajality. То, к čemu došlo к uplynulém půlsto
letí v historii Československé armády v několika vlnách, však tento proces 
dovedlo až do absurdní a tragické podoby. V prvním případě - na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let - se podařilo totálně destruovat celý velitelský 
sbor, ve druhém - po roce 1968 - muselo v důsledku politických čistek odejít 
velké procento schopných a z hlediska armády perspektivních důstojníků. К 
tomu je třeba připočítat několik menších vln, kdy se obětí represí staly určité 
skupiny vojáků z povolání. Znamenalo to, že kontinuita vývoje velitelského 
sboru, která byla násilně přerušena už nacistickou okupací a zejména po úno
ru 1948, se v uplynulých desetiletích již nikdy nevytvořila, což mělo vážné 
následky nejen pro odbornou a morální kvalitu vojáků z povolání, ale i pro 
jejich postavení ve společnosti.

Jistě se vtírá otázka, proč к něčemu takovému došlo ve státě a v armádě, 
které měly poměrně bohaté demokratické tradice a proč právě armáda se stala 
tak často objektem politických represí. Odpověď není snadná, jde o problém, 
kterému se až dosud nevěnovala hlubší a především objektivní pozornost v 
širším kontextu1, navíc řada archivních dokumentů je dodnes nepřístupná a 
fondy nejsou úplné. Pokusme se proto o malé zamyšlení nad Československou 
armádou jako objektem i subjektem politických represí, v němž nepůjde tolik 
o čísla a další faktografické údaje, ale spíše o postižení základních příčin, 
projevů a následků kroků, které naši armádu poznamenaly natolik, že se s 
tímto dědictvím obtížně vyrovná i dnes.

• ••

První mohutná vlna politických represí zasáhla armádu a její velitelský 
sbor bezprostředně po únoru 1948 a měla v příštím zhruba pětiletí neustále 
stoupající tendenci, konečně stejný byl trend v celé společnosti. KSČ se sna
žila dostat armádu pod svůj vliv a kontrolu a změnit především velitelský sbor 
v poslušného vykonavatele svých příkazů. Jestliže předmnichovská českoslo-
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venská armáda byla budována jako apolitický a nadstranícky mocenský ná
stroj demokratického státu, pak od roku 1945 byla stále více zatahována do 
víru politického boje. Byla to právě KSČ, která armádu vědomě politizovala 
jak prostřednictvím parlamentní a vládni činnosti, tak i s pomocí svých členů 
a sympatizantů na různých úrovních armádního organismu. Obsadila jimi 
především dvě oblasti, které měly klíčový význam - první byla výchova a 
osvěta pod řízením HSVO, v jejímž čele stál plk. a později gen. Jaroslav 
Procházka, druhou Obranné zpravodajství neboli 5. oddělení hlavního štábu 
řízené plk. Bedřichem Reicinem. Právě pomocí těchto dvou složek se dařilo 
KSČ armádní život stále více politizovat a promítat do něj mocenský boj 
probíhající ve společnosti.

Aparát výchovy a osvěty, složený až na výjimky z komunistů, působil na 
myšlení vojáků v základní službě i z povolání a de facto realizoval politiku a 
ideologii KSČ. Obranné zpravodajství zase velmi pečlivě sledovalo nálady v 
armádě i ty důstojníky a generály, v nichž KSČ viděla skutečné nebo poten
cionální protivníky a shromažďovalo o nich kompromitující údaje. Komunis
tické straně se podařilo dokonale využít či přímo zneužít možnosti členství 
vojáků v politických stranách, třebaže nesměli svou stranickou činnost rozví
jet ve vojenském prostředí. Komunisté z oblasti výchovy a osvěty i obranného 
zpravodajství stranicky pracovali po služební linii a jejich činnost byla přitom 
nepostižitelná, protože nikdo nesměl zjišťovat politickou orientaci příslušníků 
armády.

Ostatní politické strany - od lidové přes národní socialisty a sociální demo
kraty až po Demokratickou stranu na Slovensku - i prezident Edvard Beneš 
jako vrchní velitel čs. branné moci pokračovali v tradici apolitické a nadstra- 
nické armády z předválečné doby a nedokázali najít na činnost KSČ v armádě 
adekvátní odpověď. Jen tak se mohlo komunistické straně, s níž podle odhadů 
sympatizovalo před únorem 1948 kolem 20 procent důstojníků, bez ovládnutí 
klíčových míst v armádě dostat ji pod takovou kontrolu, která umožnila ve 
chvíli rozhodujícího politického střetu jeden z nejdůležitějších mocenských 
nástrojů státu v podstatě paralyzovat.

Velitelský sbor armády předúnorového Československa navíc nebyl homo
genní. Vytvářel se z lidí často diametrálně odlišného přesvědčení a představ, 
kteří jen těžko mohli najít společnou řeč2. Vedle příslušníků bývalé předmni
chovské armády, kteří odešli do emigrace a stali se vojáky našich zahranič
ních vojenských jednotek nebo se aktivně zapojili do domácího odboje, tu 
byli i důstojníci a rotmistři (a těch byla většina), kteří po dobu okupace ne
vyvíjeli žádnou činnost a často si „bojové zásluhy“ opatřovali až na poslední 
chvíli v květnu 1945. Bylo přirozené, že ti, kteří riskovali své životy v boji 
doma i v zahraničí, se na tuto velmi početnou skupinu dívali s nedůvěrou a 
despektem.

Podobný vztah к ní měli i aktivní účastníci odboje z nevojenských řad -
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partyzáni, političtí vězni a další, kteří po osvobození přišli do armády. Vzhle
dem ke svému odbornému vzdělání získali nízké hodnosti, obsadili nižší funk
ce a těžce nesli, že ti, kteří celou okupaci přečkali často v závětří, jsou na tom 
hodnostně i funkčně daleko lépe. Byla zde také velká skupina vojáků z povo
lání z bývalého Vládního vojska a Slovenské armády - i ti vzhledem ke svému 
vojenskému vzdělání a zkušenostem obvykle „předběhli“ nejen důstojníky z 
řad odbojářů, ale často i příslušníky ze zahraničních jednotek.

Situace byla o to složitější, že ani jedna ze zdánlivě pohled homogenních 
skupin ve skutečnosti jednotná nebyla. Zahraniční vojáci se dělili na ty z 
Východu a ty ze Západu, navíc i uvnitř těchto skupin docházelo к dalšímu 
členění - podle zásluh, délky nasazení v bojích, politického přesvědčení. 
Totéž platilo i pro důstojníky z předmnichovské armády, bývalé partyzány a 
politické vězně a další.

Pronikání politického boje do armády v letech 1945-1948 tyto rozdíly a 
rozpory dále prohloubilo. V důsledku toho nedošlo ke sjednocení důstojnic
kého sboru, což mělo velmi negativní dopad ve chvíli, kdy se velitelský sbor 
armády stal po únoru 1948 objektem politických represí. Skryté i otevřené 
nepřátelství mezi jednotlivými skupinami a později i uvnitř těchto skupin se 
mohlo naplno projevit a být zneužito к faktické likvidaci některých z nich. 
Nezřídka skupina, která zlikvidovala jinou, se následně sama stala obětí. Jen 
díky tomu se mohlo podařit KSČ ve velmi krátké době destruovat celý veli
telský sbor armády - až na čestné výjimky nenarazila na silnější odpor homo
genní skupiny vojáků z povolání, ale našla naopak dostatek ochotných po
mocníků, kteří si tak vyřizovali i osobní účty.

Armáda se bezprostředně po únoru 1948 stala nejen objektem, ale i subjek
tem politických represí. Existoval zde samozřejmě silný tlak stranických or
gánů na tzv. očistu armády, nemalou roli sehrály i akční výbory Národní fron
ty, které prostřednictvím Ústředního akčního výboru předkládaly své většinou 
subjektivní požadavky na propouštění důstojníků Armádnímu poradnímu sbo
ru, ale rozhodující podněty a údery přicházely zevnitř armády - od důstojní- 
ků-komunistů, kteří vycítili šanci na kariéru i těch, kteří si likvidací jiného 
chtěli vysloužit ostruhy nebo zachránit vlastní krk, ale především od Obran
ného zpravodajství, které mělo pro tento případ již připravený nejeden scénář. 
Jeho studijní skupina de facto rozhodovala o osudu vojáků v povolání, z nichž 
mnohé již dříve sledovala. Jen do dubna 1948 opustilo armádu 27 generálů a 
813 důstojníků3, většina z nich byla dříve nebo později různým způsobem 
persekvována.

Ihned po únoru 1948 se armáda dostala pod silný vliv komunistické strany. 
Jejím vrchním velitelem se stal Klement Gottwald, ministr Ludvík Svoboda 
vstoupil do KSČ, rozhodující slovo získali dva jeho náměstkové gen. J. Pro
cházka a plk. B. Reicin. Tím, kdo ve vedení KSČ dostal armádu na starost, byl 
Rudolf Slánský, který stál také v čele branného výboru Národního shromáž-

90



ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA JAKO OBJEKT A SUBJEKT POLITICKÝCH REPRESÍ

dění. První vlna represí, jíž lze časově ohraničit od února 1948 do konce roku 
1949, se nesla ve znamení propouštění a postihů těch příslušníků velitelského 
sboru, kterým KSČ nevěřila. Většina z nich byla již dříve sledována Obran
ným zpravodajstvím a jeho příslušníci také sehráli rozhodující úlohu - jak při 
vytipování obětí, tak při přípravě „důkazů“ pro jejich perzekuci. Ve většině 
případů šlo o připravené provokace ze strany OBZ, zaměřené na vedoucí 
představitele MNO a hlavního štábu - první úder směřoval proti generalitě 
(gen. Boček, Píka, Janoušek, Kutlvašr a další), druhý proti vyšším důstojní
kům jak ze západních, tak i z východních jednotek a postihl i některé před
stavitele domácího odboje, třetí úder byl zaměřen na důstojníky sloužící v 
institucích podřízených MNO, jako byly Svaz brannosti, muzea, vydavatelství 
apod. V průběhu roku 1949 byli odvoláni také prakticky všichni vojenští 
přidělenci Československé republiky v zahraničí.

Část důstojníků byla propuštěna, další skončili v táborech nucených prací, 
nemálo bylo postaveno před soud. Řada procesů byla tajných a většina skon
čila vysokými tresty včetně trestu smrti. Dokonce i ti, kteří byli nejprve pouze 
propuštěni - pro vysoký věk, zdravotní stav apod. - se později stali obětí 
politických represí včetně svých rodin.

Již v této době výrazně zasahovaly do čistek ve velitelském sboru naší 
armády sovětské stranické, bezpečnostní i vojenské složky, které měly zájem 
o umlčení a likvidaci zejména těch, kteří v letech druhé světové války spolu
pracovali z pověření londýnské vlády s velením Rudé armády a poznali nejen 
líc, ale i rub této spolupráce. Za všechny jmenujme generály Heliodora Píku 
a Sergeje Ingra. Ti představovali ze sovětského pohledu velké nebezpečí 
nejen pro své demokratické smýšlení, ale i znalosti sovětské mentality a po
stupů při prosazování svých cílů. Ze stejného důvodu se stali nepohodlnými 
i někteří důstojníci z východní jednotky, jako byl např. škpt. Josef Buršík, 
jehož před zatčením a uvězněním v TNP nezachránil ani titul Hrdiny Sovět
ského svazu.

Pokud se pokusíme o stručné shrnutí, lze říci, že v první vlně směřovaly 
politické represe proti těm příslušníkům velitelského sboru armády, s nimiž si 
vedení KSČ chtělo vyřídit účty již před únorem 1948 a kteří byli určeni za 
oběti většinou ještě před tím, než se komunisté dostali к moci. Jejich odstra
nění bylo současně podmínkou к tomu, aby na rozhodující místa mohli být 
dosazeni ti, jimž KSČ věřila a kteří byli zárukou provádění její politiky. V 
řadě případů šlo i o vyřizování starých účtů ještě z válečné doby a konečně 
v neposlední řadě byl tento proces ovlivněn i zájmy sovětských orgánů. Roz
hodující úlohu při represích - od pořizování seznamů přes shánění kompro
mitujících materiálů až po zatčení a výslechy - plnilo Obranné zpravodajství, 
tedy armádní složka. К ní se od podzimu 1948 připojil nově vytvořený X. 
odbor MNO (osobní, později kádrový), do kterého přešla řada příslušníků 5. 
oddělení hlavního štábu. Začal provádět svéráznou „kádrovou“ politiku, která
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byla nedílnou součástí čistek a perzekucí v armádě. Z tohoto pohledu byla 
naše armáda již krátce po únoru 1948 nejen objektem, ale i subjektem represí, 
třebaže směřovaných do vlastních řad.

• ••

Druhá vlna poúnorových represí velitelského sboru začala na přelomu let 
1949 a 1950 a trvala zhruba do konce roku 1952. Její příčinou byla bezpros
třední příprava na nový válečný konflikt. Již na podzim 1948 začal Sovětský 
svaz považovat ozbrojený střet s USA, Velkou Británií a Francií za reálný a 
po známé rezoluci Informbyra z listopadu 1949 byly ve všech zemích sovět
ského bloku zahájeny přípravy na „rozhodující střetnutí“, к němuž mělo dojít 
v letech 1953-1954. Protože možný konflikt byl v zemích sovětského bloku 
vykládán jako tzv. třídní, měl být československý velitelský sbor zbaven vše
ch, jejichž „třídní původ“ neskýtal záruky bezmezné oddanosti. Šlo ve skuteč
nosti o záminku к dalším čistkám v důstojnickérn sboru, protože politicky 
nespolehlivými se stali především všichni důstojníci nekomunistické politické 
orientace, zejména ti, kteří sloužili za války v našich západních zahraničních 
jednotkách, absolventi vojenských škol v západní Evropě i lidé, kteří v letech 
války pobývali na Západě či působili v domácím odboji ve prospěch londýn
ské vlády.

Situace byla složitější o to, že sovětská generalita, která měla rozhodující 
slovo v otázkách vojenské výstavby satelitních zemí, důstojnickému sboru 
Československé armády nevěřila. Tato nedůvěra vyrůstala již za druhé světo
vé války a posílila se v letech 1945-1948, odstraněna nebyla ani po únoru 
1948. Jak se dívalo sovětské vedení na situaci v Československé armádě, 
názorně ukazuje Zpráva o situaci v Československu, jíž v polovině roku 1947 
zpracoval vedoucí Oddělení vnější politiky UV VKS(b) P. Guljajev, který byl 
vyslán do Československa к rozhovorům s vedoucími činiteli KSČ. Mj. 
uvedl:“Pozice komunistů v armádě se nejen neupevnily, ale v poslední době 
se objevily dokonce nové těžkosti. Antisovětská skupina důstojníků byla zna
telně posílena velkým počtem příchozích z Anglie, kteří upevnili pozice reak
ce ve vyšším a středním velitelském sboru. Činnost komunistů se omezuje 
většinou jen na práci mezi vojáky základní služby. Počet velitelů-komunistů 
je nízký a jejich pozice velmi slabá. Mají problémy při povyšování, jsou 
odstraňováni z důležitějších míst. Pozice, kterou zaujímá gen. Svoboda, jenž 
předstírá apolitičnost a dělá ze sebe přítele SSSR, fakticky vytváření takového 
postavení komunistů podporuje... Sílí pacifistické nálady mládeže. Dokonce 
ani komunistická mládež nechce nastupovat do vojenských škol.“4

Že se ani po únoru 1948 názor sovětské strany příliš nezměnil, potvrzuje 
její postoj к žádosti gen. L. Svobody o vyslání sovětských poradců z počátku 
roku 1950. Ač oficiální důvody odmítnutí byly jiné, skutečnou příčinou bylo
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Co, že v SSSR ministru Svobodovi nevěřili.5 Až po jeho vystřídání Alexejem 
Čepičkou v dubnu 1950 přišlo do Československa celkem 264 sovětských 
vojenských poradců, kteří zaujali místa na všech stupních velení a získali 
rozhodující slovo v zásadních otázkách výstavby, činnosti i života armády. 
Ministr, jeho náměstkové, vedoucí funkcionáři MNO i generálního štábu, 
vyšší velitelé, velitelé škol apod. měli každý „svého“ poradce a bez konzul
tace s ním nemohli rozhodnout prakticky žádný problém. Je přirozené, že 
poradci prosazovali sovětské potřeby a zájmy včetně nekompromisního uplat
nění sovětského vojenského modelu.

Druhá vlna čistek, zahájená na jaře 1950, se oficiálně nesla ve znamení 
postihu těch, kteří málo uplatňovali sovětské zkušenosti neboje přímo sabo
tovali. Obvykle šlo o pouhou záminku, protože důležité bylo dosadit na roz
hodující místa ty, jimž Sověti důvěřovali а к perzekuci nepohodlných a nespo
lehlivých bylo třeba nějaký důvod mít. Začal nový „hon na čarodějnice“, 
který stále více zasahoval i ty, které vynesla nahoru první vlna perzekucí. 
Jeho ostří už nesměřovalo jen proti důstojníkům demokratického smýšlení, 
kteří byli KSČ trnem v oku již před únorem 1948, ale mířilo i do řad důstoj- 
níků-komunistů. Ze sabotování sovětských zkušeností bylo obviněno celé 
Svobodovo vedení Ministerstva národní obrany, i v armádě se začaly hledat 
„nepřítel ve vlastních řadách“ a „protisovětská činnost“. Nepohodlní důstoj
níci byli zařazováni do tzv. protistátních skupin, které většinou „vyráběla“ 
Státní bezpečnost z lidí, kteří se často ani neznali a nezřídka jim byla dávána 
za vinu i jejich činnost před únorem 1948, na níž nebylo nic protizákonného 
a protistátního6.

Situace byla stále absurdnější a tragičtější, protože obviněn mohl být kdo
koliv z čehokoliv a prakticky neexistovala možnost obrany. Vyšetřovatelům 
ani soudcům nešlo o zjištění viny nebo pravdy, předem dán byl většinou i 
rozsudek, o němž rozhodovaly stranické a bezpečnostní orgány. Vlna represí 
připomínala také v armádě skutečnou vlnu, která chvíli nesla vzhůru a pak 
následoval nezadržitelný pád do bezedné prohlubně. Gen. B. Reicin, který 
měl na svědomí bezpočet nezákoností a na represích postavil i svou pozici v 
armádě, skončil po procesu s tzv. protistátním spikleneckým centrem na po- 
pravišti, gen. J. Procházka, jehož si nový ministr A. Čepička vybral jako 
náčelníka generálního štábu, byl v roce 1952 zatčen a vyšetřován z „protistát
ní činnosti“, podobný osud potkal i desítky a stovky dalších vojáků z povo
lání.

Byla to doba plná nejistot, podezírání a strachu, v níž se lámaly charaktery 
a lidé - nejen v armádě - byli pro vlastní záchranu ochotni udělat někdy 
cokoliv. Učili se říkat to, čemu sami nevěřili, ale co se na nich vyžadovalo, 
uěili se také nevidět a neslyšet, mlčet tam, kde měli křičet. Brzy pochopili, že 
protestovat proti lži nebo nesmyslu nemá cenu, a tak „drželi ústa a krok“, 
předstírali nadšení, lhali sobě i svým dětem. Měnily se i vztahy mezi jednot-
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livými kategoriemi vojáků z povolání, celková atmosféra v armádě i její vztah 
se společností. Toto pokřivení charakterů a hodnot ještě umocnilo negativní 
dopady, které měl vynucený odchod velké části velitelského sboru a přerušení 
kontinuity vývoje.

Od února 1948 do konce roku 1950 bylo z Československé armády propuš
těno pro tzv. politickou nespolehlivost a následně různými způsoby perzekvo- 
váno více než 4 800 vojáků z povolání7. Pokud vezmeme v úvahu, že к 15. 
únoru 1948 sloužilo v činné službě 13 366 důstojníků, potom jich z politic
kých důvodů odešla v uvedených letech z armády více než třetina. Perzekuce 
pokračovaly i v dalších letech a celkový počet vojáků z povolání, kteří se stali 
jejich obětí do poloviny padesátých let, lze zatím jen odhadnout na šet až osm 
tisíc. Některé skupiny přestaly prakticky existovat - např. důstojníci z našich 
západních vojenských jednotek představovali v roce 1953 pouhé 0,5 procento 
z celkových počtů (v roce 1945 šlo o 10 procent) a ze západních letců nezůstal 
v armádě ani jeden.8

Perzekuce a pronásledování však nekončily vyhozením z armády nebo 
uvězněním, nabývaly často až neuvěřitelně obludných podob a rozměrů. 
Obětí represí se stávaly rodiny perzekvovaných vojáků, které byly vystěhová- 
vány z bytů do naprosto nevyhovujících prostorů většinou na venkově, děti 
nemohly být přijaty na střední a vysoké školy, docházelo i ke zcizování 
majetku, který se někdy dokonce stával příčinou politicky motivované repre
se.9 Zloba, nenávist a touha po pomstě se však nezastavily před ničím - i ti, 
kteří odešli do důchodu „bez kádrového škraloupu“ a někdy dokonce před 
únorem 1948, byli zbavení hodností a nezákonně jim byly snižovány nebo 
odnímány důchody, museli se stěhovat z větších měst apod. Postihlo to vše
chny generály, propuštěné z armády po únoru 1948, ale např. také mnohé z 
těch, kteří byli penzionováni již dříve. Patřil mezi ně i gen. Ludvík Krejčí, v 
letech 1933-1938 náčelník generálního štábu, který byl degradován a zbaven 
důchodu vyměřeného v roce 1947.

Rozsáhlá čistka proběhla od roku 1949 také v záložním důstojnickém, rot- 
mistrovském a poddůstojnickém sboru, kdy 299 komisí zřízených u okresních 
akčních výborů Národní fronty prověřilo tzv. politickou spolehlivost důstoj
níků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze a velkému počtu z nich 
byla hodnost odňata administrativní cestou, bez možnosti obrany. Do konce 
roku 1949 šlo o téměř 9500 případů.10

Perzekuce se stala základním nástrojem mocenského boje KSČ o ovládnutí 
armády a čím větší měla komunistická strana v armádě vliv, tím byly i represe 
větší a mnohostranější. Decimování velitelského sboru - protože jinak se ten
to proces nazvat nedá - bylo akcí připravenou a cílevědomou, která měla tři 
základní cíle: postavit velitelský sbor armády bezvýhradně do služeb novému 
režimu, uvolnit místo pro komunistické kádry přicházející do armády a zvýšit 
důvěryhodnost Československé armády v očích sovětské generality. Krutost,
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s jakou byly tyto kroky podnikány, má znaky preventivního, ničím neomlu
vitelného teroru.

Destrukce velitelského sboru československé armády, к níž došlo na pře
lomu čtyřicátých a padesátých let, znamenala zásadní změnu jeho kvality - 
odborná hlediska byla zatlačena do pozadí a jednoznačně převážila tzv. třídní 
a politická kritéria, která se stala rozhodující nejen pro vstup mezi vojáky z 
povolání, ale i pro další služební postup. To vedlo к výraznému snížení od
borných i morálních kvalit důstojníků a vytvoření ovzduší nejistot, podezří
vání, strachu a přetvářky, které již ve velitelském sboru zůstalo natrvalo. 
Opakované čistky, které probíhaly v dalších letech, udržovaly stálou atmosfé
ru obav a nedovolovaly velitelskému sboru jeho semknutí jako stavovské 
skupiny. Proto i další represe proti vojákům z povolání a zejména perzekuce 
velkého počtu důstojníků po roce 1968 nenarážely prakticky na žádný odpor 
a vždy nacházely dostatek ochotných vykonavatelů i v řadách armády.

• ••

Do dvojaké a složité role se Československá armáda dostala i v případě 
perzekucí vojáků základní služby, které začaly krátce po únoru 1948". Přes
tože jejich nejostřejší a nejotevřenější forma - existence pomocných technic
kých praporů - skončila v polovině roku 1954, pokračovaly postihy tzv. kád
rově závadných branců v jiné podobě a jinými způsoby až do konce osmde
sátých let.

U zrodu politických represí namířených proti vojákům základní služby 
stálo již několikrát zmiňované 5. oddělení hlavního štábu, které již v letních 
měsících roku 1948 navrhlo zřízení IV. neboli silničních praporů u ženijních 
pluků, kam by byli soustřeďováni „politicky nespolehliví“ a „politicky méně 
spolehliví“ vojáci základní služby a využíváni к pracovní činnosti ve pro
spěch vojenské správy, především ve vojenských výcvikových prostorech. 
Obranné zpravodajství také inicitivně připravilo kritéria к posuzování tzv. 
politické spolehlivosti, která byla několikrát rozšířena a charakterizovala je 
postupně stále větší „elastičnost“ - umožňovala prohlásit za „nespolehlivého“ 
v podstatě kohokoliv a z jakéhokoliv důvodu.

Armáda dokonce v první fázi sama výrazně převzala iniciativu. Protože se 
jí zdálo, že orgány Bezpečnosti, které měly prověřovat „politickou spolehli
vost“ branců před nástupem vojenské základní služby, se к úkolu stavějí ne
dostatečně odpovědně a aktivně (což byla skutečnost), připravila vlastní sys
tém prověřování. Souviselo to se dvěma skutečnostmi: počet „nespolehli
vých“ vytypovaných Bezpečností byl velmi malý a nemohl stačit к naplnění 
nejen silničních praporů, které z počátku existovaly v podobě jedné roty, od 
podzimu 1949 dvou rot, ale především pomocných technických praporů, které 
se staly nástupci silničních jednotek na podzim 1950. Jejich úkolem bylo
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převzít veškerou pracovní činnost armády jak pro její potřeby, tak i při tzv. 
národohospodářských výpomocích zejména v hornictví stavebnictví, kde pře
trvával akutní nedostatek pracovních sil a bez pomoci vojáků by se úkoly 
nepodařilo splnit. Druhým důvodem byla obava OBZ, že u bojových útvarů 
slouží v důsledku nedokonalého prověřování velký počet potenciálních nepřá
tel a agentů, jimž se navíc dostává vojenského výcviku se zbraní.

Monstrózní prověrka všech branců nastupujících к výkonu vojenské zá
kladní služby v říjnu až prosinci 1950 meměla v historii naší armády obdobu 
a postavila velké množství vojáků z povolání do zcela nové role - měli posu
zovat „politickou spolehlivost“ svých podřízených, které neznali a vybírat ty, 
jež měli být perzekvováni. S takovým úkolem se většina důstojníků ještě 
nesetkala, navíc celý velitelský sbor žil v ovzduší perzekucí svých příslušní
ků, nejistoty a strachu. Nyní byl určen, aby se sám aktivně podílel na obdob
ných postizích vůči vojákům základní služby a tíživou atmosféru, jíž tak 
důvěrně znal, přenesl i do jejich řad.

Reakce důstojníků a zejména velitelů jednotek a útvarů byla značně rozdíl
ná: od vysoké aktivity přes nezájem až po snahu celou akci zmařit - třeba tím, 
že velitelé jako předsedové útvarových výběrových komisí nesvolávali jejich 
zasedání nebo se jich nezúčastňovali pro zaneprázdnění jinými úkoly, či klad
ně prověřovali prakticky všechny vojáky. Velitelům byl proto na zvláštních 
shromážděných důrazně připomenut význam celé akce а к útvarům byli vy
sláni příslušníci Hlavní informační správy (bývalé OBZ) a Hlavní politické 
správy. Jejich vystupování a zásahy si však v řadě případů vysloužily u jed
notek a útvarů nesouhlas a kritiku.

Jak konstatoval na 47. zasedání Užšího poradního sboru 15. listopadu 1950 
při hodnocení celé akce náměstek ministra pro věci kádrové gen. Bedřich 
Reicin, „získané poznatky ukázaly malou politickou a třídní vyspělost značné 
části velitelského sboru“ a nutnost „učinit potřebná (tj. kádrová - dopi. J.B.) 
opatření u všech velitelů, jejichž výběrové komise se dopustily hrubých 
chyb.“12 Skutečně došlo к různým formám postihu několika desítek důstojní
ků, někteří museli odejít z armády.

Armáda resp. její velení a některé složky plnily v tomto období úlohu sub
jektu politických represí namířených do vlastních řad, tj. armáda byla součas
ně jejich objektem. Postupně se ale situace začala měnit s vytvářením nového 
odvodního systému od roku 1951, který kopíroval sovětský vzor. Jeho součás
tí byl také nový způsob prověřování tzv. politické spolehlivosti branců - к 
posouzení politické „spolehlivosti“ či „nespolehlivosti“ docházelo ještě před 
odvodem mimo vojenskou správu. Tento úkol plnily orgány ministerstev 
národní bezpečnosti a vnitra ve spolupráci s orgány lidosprávy, KSČ a orga
nizacemi Národní fronty v místě bydliště a doplňovací složky armády se stále 
více dostávaly do role výkonného orgánu, který plní rozhodnutí jiných.

Již při odvodu bylo na základě posudků z místa bydliště rozhodnuto o
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politické klasifikaci brance a jeho zařazení к výkonu vojenské základní služ
by. Politické kritérium, zavedené na podzim 1950 v podobě známé klasifikace 
E, dostalo jednoznačnou přednost před zdravotní klasifikací a odvodní komise 
prakticky nemohla změnit negativní hodnocení připravené mimoarmádními 
orgány. Koho v místě bydliště z různých důvodů - a často šlo i o mstu rodi
čům na dětech - označili za „politicky nespolehlivého“, ten byl určen к po
litické perzekuci v podobě služby u PTP a odvodní komise či jiná složka 
vojenské správy správnost posudku ani jiné důvody tzv. politické nespoleh
livosti nezkoumala.

Armáda se tak stále výrazněji dostávala do postavení objektu politických 
represí, třebaže v představách postižených vojáků, ostatních příslušníků armá
dy i veřejnosti byla vina na její straně a sama armáda byla současně subjektem 
politicky motivovaného násilí. Nemůže jí to také samozřejmě zbavit odpověd
nosti za to, že se nechala zneužít к politickým postihům - naopak, byly to 
složky armády, které tento „hon na čarodějnice“ mezi vojáky základní služby 
krátce po únoru 1948 samy rozpoutaly a dokonce nutily mimoarmádní orgá
ny, především SNB, aby se na něm aktivně podílely a kritizovaly jejich lik
navost. Současně měla armáda resp. organizační a mobilizační správa velký 
zájem na tom, aby branců s klasifikací E byl co největší počet: stále požado
vala nové „nespolehlivé“ pro doplňování PTP i vytváření nových jednotek. 
Jestliže к 1. prosinci 1950 sloužilo v osmi PTP 9 900 vojáků, z nichž mělo 7 
780 klasifikaci E, potom již za rok, к 1. prosinci 1951, existovalo 17 PTP se 
zhruba 21 000 vojáky a „nespolehliví“ z toho představovali okolo 70 procent, 
tj. asi 15 000 mužů.13

Tento enormní nárůst počtů, který pokračoval i v roce 1952, kdy ve 20 PTP 
a šesti technických praporech sloužilo к 1. lednu 1953 již přes 30 000 vojáků, 
byl výsledkem stále propracovanějšího systému prověřování tzv. politické 
spolehlivosti a úprav kritérií, podle nichž byli branci posuzováni. Rozhodující 
slovo při jejich stanovování i využívání v praxi však již neměla armáda, ale 
ministerstva národní bezpečnosti a vnitra.

Pomocné technické prapory představovaly obrovskou zásobárnu velmi lev
ných, mobilních a přitom téměř bezprávných pracovních sil, s jejichž pomocí 
armáda řešila nejen své potřeby zejména v investiční a bytové výstavbě, ale 
„pétépáci“ jí přinášely také nemalý zisk (před měnovou reformou se jednalo 
o zhruba 40 miliónů Kčs ročně) a v neposlední řadě svým významným pod
ílem na těžbě uhlí a ve stavebnictví napomáhali „pétépáci“ zvyšovat vážnost 
armády a jejích představitelů v očích vedení KSČ a státu. Velení armády si 
díky PTP připisovalo rovněž „zásluhy“ v boji proti tzv. třídnímu nepříteli, což 
nikdy neopomělo zdůraznit v materiálech určených pro politický sekretariát 
ÚV KSČ.

Ještě výrazněji se trend změny armády ze subjektu na objekt politických 
represí vůči vojákům a vzájemné prolínání těchto dvou úloh projevily při
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zřízení institutu tzv. výjimečných vojenských cvičení na podzim 1951. Podnět 
к tomuto kroku vyšel z vedení KSČ, které řešilo otázku, co udělat s několika 
tisíci mužů propouštěných z rušených táborů nusených prací. Mělo z nich 
strach, a proto se rozhodlo, aby jako „politicky nespolehliví“ byli izolováni a 
podrobeni novému trestu - těžké práci a masivnímu ideologickému působení, 
v jehož účinnost byly stále ještě vkládány nemalé naděje. Povolávání na „vý
jimečné cvičení“ s předem nestanovenou délkou umožnilo povolat do armády 
na „dobu podle potřeby“ všechny muže, kteří měli být z různých důvodů 
perzekvováni, tím spíše, že tzv. výjimečné cvičení se vztahovalo i na osoby 
bez branného poměru.

Vedle osob propuštěných z táborů nucených prací byli do armády na „prec
vičení“ s lopatou, krumpáčem či sbíječkou povoláváni rolníci a synové rolní
ků, kteří odmítali vstoupit do JZD, živnostníci i synové živnostníků, funkcio
náři a synové funkcionářů nekomunistických stran, činovníci Sokola, Junáka 
a dalších organizací, studenti vyloučení ze škol, příslušníci inteligence apod. 
V řadě případů šlo o otce rodin, které se ocitly ve velmi těžké situaci, mezi 
povolanými nechyběli ani muži před důchodem, často s vážnými zdravotními 
problémy. Na podzim 1952 byla všem „politicky nespolehlivým“ z PTP prod
loužena vojenská služba na neurčito a u jednotek se mnohdy sešli syn se svým 
otcem nebo dědečkem.

Ministerstva národní bezpečnosti a vnitra vytvořila a postupně zdokonalo
vala systém vyhledávání a povolávání osob na „výjimečné cvičení“, v němž 
klíčovou úlohu sehrávaly místní národní výbory - ty byly přímo vyzývány, 
aby s pomocí orgánů KSČ a Národní fronty vyhledávaly „politicky nespoleh
livé“ muže a jejich jména oznamovaly okresním národním výborům, které 
seznamy předávaly Bezpečnosti. Tím se otevřel široký prostor pro vyřizování 
osobních účtů i pro další zvyšování ovzduší nejistoty a strachu ve městech i 
na venkově. Všechny seznamy končily na ministerstvu národní bezpečnosti, 
které je předávalo organizační a mobilizační správě MNO, a ta vytypované 
muže povolávala na „výjimečné cvičení“. Armáda se změnila ve výkonný 
orgán, jemuž bylo pouze oznamováno, koho má perzekvovat, důvody nehrály 
žádnou roli a často je ani složky vojenské správy neznaly. Stačilo to, že jméno 
dotyčného se objevilo na seznamu s upozorněním, že jde o „politicky nespo
lehlivý element“.

Je třeba říci, že armáda měla zájem na co největším počtu osob povolaných 
na tzv. výjimečné cvičení, protože plánovala výstavbu dalších pomocných 
technických praporů, které se de facto na počátku padesátých let změnily v 
jeden z nejpočetnějších druhů vojska Československé armády, třebaže jako 
samostatný druh vojska chápány nebyly. Organizační a mobilizační správa 
dokonce několikrát urgovala ministerstvo národní bezpečnosti, že počet jím 
vyhledaných osob je nízký a ministerstvo neplní své sliby o tisících „politicky 
nespolehlivých“, s nimiž vojenská správa kalkulovala v plánech na zřizování
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РТР a jejich nasazování к pracovní výpomoci. Nejen to - např. Hlavní staveb
ní a ubytovací správa požadovala, aby počet povolaných na „výjimečné cvi
čení“ byl určován jejími potřebami neboli „nespolehlivých“ bylo vždy nale
zeno tolik, kolik ona požadovala.

Celkem se podařilo v letech 1951-1952 z osob povolaných na tzv. výjimeč
né cvičení a branců klasifikace E nastupujících к výkonu vojenské základní 
služby postavit 9 PTP, jimž se pro velký počet vtělených mužů z venkova 
začalo říkat „kulacké“, třebaže tento termín není zcela správný. Počet přísluš
níků vojenských pracovních jednotek, do nichž byly zahrnovány vedle PTP i 
technické prapory, dosáhl v roce 1953 již více než 35 000 mužů, z nichž 
„politicky nespolehliví“ představovali více než polovinu.

Postupná přeměna pomocných technických praporů na technické i rušení 
některých PTP, které začaly na přelomu let 1953/1954 pod tlakem ze zahra
ničí i v důsledku snahy komunistického režimu odstranit nejotevřenější a 
nejkřiklavější formy politické perzekuce, vyvrcholily koncem dubna 1954 
zrušením posledních PTP, klasifikace E i „výjimečných cvičení“. Zdaleka 
však neznamenaly konec zneužívání armády к politickým represím. Pouze 
termín „politicky nespolehlivý“ byl nahrazen označením „kádrově závadný“ 
a takto ocejchovaní mladí muži byli určováni ke službě ve vojenských tech
nických jednotkách či později silničním či stavebním vojsku, což trvalo až do 
konce osmdesátých let.

• ••

Určit, kdy se armáda stala objektem a kdy byla sama subjektem politických 
represí je velmi obtížné. Skutečností je, že až do poloviny padesátých let - 
konkrétně do měnové reformy v roce 1953, která vyvolala první skutečně 
masové projevy nesouhlasu s poúnorovým režimem - se s jejím použitím jako 
nástroje vnitřní perzekuce nepočítalo. Vyplývalo to z řady faktorů, z nichž 
nejdůležitější byly dva: za prvé KSČ stále armádě resp. jejímu velitelskému 
sboru plně nedůvěřovala a opírala se při zajišťování vnitřní bezpečnosti o jiné 
mocenské složky, především Bezpečnost a Lidové milice (od května 1952 
také Vniřní stráž, jejíž úderné jednotky byly přímo určeny к pomoci StB a 
SNB v boji proti tzv. vnitřnímu nepříteli а к udržování veřejného klidu a 
pořádku), za druhé na přelomu čtyřicátých a padesátých let byla hlavním 
úkolem armády příprava na válku. Až nepokoje při měnové reformě obrátily 
pozornost tehdejšího politického vedení na armádu také z hlediska jejího 
vnitřního represivního užití. To vedlo jak к vypracování prvních armádních 
plánů na udržení klidu, pořádku a zabezpečení státních hranic v letech 1953 
a 1954, které byly stále doplňovány a aktualizovány, tak i к prohloubení 
spolupráce a součinnosti armády s vojsky ministerstva vnitra, Bezpečností a 
Lidovými milicemi.
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Pokud pomineme nasazení armády v době maďarského povstání v roce 
1956 ke krytu státní hranice s Maďarskem, pak skutečně vnitřní represivní 
úlohu s jednoznačně politickým a mocenským charakterem plnila pouze jed
nou - v srpnu 1969, kdy byla spolu s Bezpečností a Lidovými milicemi na
sazena proti občanům, demonstrujícím svůj nesouhlas se sovětskou okupací a 
nástupem tzv. normalizace. V ostatních letech bylo její vnitřní mocenské 
poslání pouze potenciální. Vojáci zejména v první polovině sedmdesátých let 
posilovali pořádkové hlídky Bezpečnosti a vyčleněné jednotky byly připravo
vány к zásahům proti demonstracím, stávkám а к plnění dalších represivních 
úkolů. Důležité vnitropolitické úkoly byly svěřeny Čs. armádě v rámci zná
mých akcí Norbert, Vlna a Zásah, připravovaných pro případ branné pohoto
vosti státu nebo vyhlášení mimořádných bezpečnostních opatření. Možné si
tuace byly simulovány do všech detailů a lze říci, že armáda byla na tuto 
úlohu připravena.

Jestliže v osmdesátých letech, po provedení masových čistek spojených s 
tzv. normalizací, represe uvnitř armády slábla, pravděpodobnost užití armády 
jako prostředku celospolečenské represe naopak zesilovala v závislosti na 
růstu příznaků politické krize komunistického režimu. V armádě současně 
nebyla politická atmosféra a ani neexistovaly mechanismy, které by jejímu 
nasazení proti opozici bránily, pokud by se tehdejčí československé politické 
vedení к tomuto kroku odhodlalo.

Československá armáda byla v posledních desetiletích jak objektem, tak i 
subjektem politických represí a tyto dvě úlohy se obvykle různými způsoby 
prolínaly. I v případě, kdy se stala více subjektem, působila však perzekučně 
a destrukčně především do vlastních řad.
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PROCES RUDOLFA SLÁNSKIEGO 
WPOLSKIEJ PERSPEKTYWIE
Marek JASIAK

Stalinizm, uksztaltowany w Zwi^zku Radzieckim, zostal narzucony wszys- 
tkim krajom tzw. demokracji ludowej, zgodnie z dqženiami ówczesnego kie- 
rownictwa ZSRR do ujednolicenia wszystkich tých paňstw i podporz^dkowa- 
nia ich wlasnej hegemonii. W krajach tých stalinizm znalazl zwolenników w 
szeregach aktywu partyjnego, administracji centrálnej i lokálnej, w prokura- 
turze i sqdownictwie, w wojsku i przede wszystkim w resorcie bezpieczeň- 
stwa publicznego. Stalin wyznawal zasad?, že wladza radziecka si?ga tam, 
dokqd dotarly radzieckie czolgi. Rozpoczql si? wi?c proces upodobniania tých 
paňstw do modelu radzieckiego, nazwany slusznie sowietyzacjq.

Obszar Európy srodkowowschodniej, na ktorým po drugiej wojnie swiato- 
wej w wi?kszosxi rozwinql si? system socjalistyczny, charakteryzowal si? 
wspólnymi cechami, uksztaltowanymi historycznie (kwestia agrarna, narodo- 
wa, robotnicza), jednak w každým z tých krajów odmiennie uksztaltowala si? 
geografia polityczna. W Czechoslowacji w ostatniej fazie wojny, Front Naro- 
dowy Czechów i Slowaków objql praktycznie wszystkie zorganizowane sily 
antyfaszystowskie. Za wspólpracq z komunistami opowiedzial si? takže pre- 
zydent Republiki na obczyžnie Edward Benesz. Historycznie najwi?ksze 
wplywy posiadali komunisci w Bulgarii i Czechoslowacji. Takže tylko w 
Czechoslowacji, komunisci w okresie mi?dzywojennym dzialali legalnie do 
konca 1938 r. W Polsce natomiast nie doszlo do porozumienia narodowego, 
partia komunistyczna (Polska Partia Robotnicza) odrzucila koncepcje poli- 
tyczne rzcjdu na obczyžnie. 31.12.1943 r. powstala Krajowa Rada Narodowa 
(KRN) pod przewodnictwem Boleslawa Bieruta (bylego funkcjonarusza Ko- 
minternu) z podporzqdkowan^ jej silq zbrojní^ - Armiq Ludowq. PPR nie 
miala dužych wplywów w spoleczeňstwie polskim. Jej poprzedniczka, Komu
nistyczna Partia Polski dzialala na stopie nielegalnej, zostala nast?pnie w 
1938r. rozwií]zana przez wladze III Mi?dzynarodówki Komunistycznej, a 
wielu jej dzialaczy stracono w ZSRR.1

Na wyzwolonych w 1944 r. ziemiach polskich na wschód od Wisly ksztal- 
towala si? administracja podlegla Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Naro
dowego (zdominowany przez komunistów, zostal utworzony 21.07.1944 r. w 
Moskwie). Z legalnego žycia politycznego zostala wyeliminowana duža cz?sč 
zwolenników ruchu ludowego i socjalistycznego. Po tzw. „zwrocie paždzier-
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nikowym“ w 1944 r. nasilily si? aresztowania ludzi uznaných za niegodnych 
zaufania. Ármi? Krajowq oraz rz^d emigracyjny w Londynie pi?tnowano jako 
symbole reakcji. M.in informacja Wojska Polskiego (kontrwywiad wojskowy) 
aresztowala 439 sposród 1181 bylych czlonków AK ujawnionych do 28. 10. 
1944 r. w jednostkach WP. 2 Równoczešnie w obozach na terenie ZSRR pr- 
zebywalo 25.047 Polaków (stan na 17. 06. 1945 r.), z ktorých 7 311 zostalo 
aresztowanych w 1944 r. na téry tórium Polski.3 Pozycja PKWN ulegala stop- 
niowemu wzmocnieniu, dzi?ki czemu 01. 01. 1945 r. przeksztalcil si? on w 
Rzqd Tymczasowy. Uznal go ZSRR, Francja, Jugoslawia i Czechoslowacja, 
ta ostatnia z pewnymi oporami na tie sporów granicznych. W lecie 1945 r. ze 
strony polskiej pojawily si? tendencje do roztrzygni?cia silq sporu o Zaolzie 
i gen. Michal Rola-Žymierski nakazal przesuni?cie silných oddzialów WP w 
stron? spornego terytorium. Z kolei w Czechoslowacji formulowano postulát 
przylqczenia Kotliny Klodzkiej. Powolywano si? na argumenty historyczne i 
etnograficzne. W efekcie w rejonie Kotliny Klodzkiej doszlo do lokálnych 
incydentów granicznych. Doszlo nawet do tego, že w czerwcu 1945 r. oddzia- 
ly czechoslowackie zaj?ly cz?sč powiatu raciborskiego. Wycofaly si? stamtíjd 
dopiero po pi?ciu dniach, w obawie przed polský kontrofensyw^.

W nast?pnych miesi^cach 1945 r. pozycja Rzqdu Tymczasowego nadal 
ulegala wzmocnieniu.

W sposób prawie jawny zwalczano organizacje konspiracyjne m.in. w 
koncu marca 1945 r. NKWD zaprosilo pod pozorem rozmów politycznych, a 
nast?pnie aresztowalo niemal calíj Delegatur? Rzqdu na Kraj oraz niektorých 
polityków z niq zwi^zanych. Proces zakoňczony wyrokami wi?zienia, odbyl 
si? w Moskwie, w czerwcu 1945 r.

Jednoczesnie w tym samým czasie, w Moskwie odbyly si? rozmowy dele- 
gacji Rzqdu Tymczasowego z przedstawicielami innych nurtów politycznych. 
W ich trakcie osÍ4gni?to porozumienie, na podstawie którego B.Bierut (ukry- 
wal w tym czasie przynaležnosč do PPR) powolal 28. 06. 1945 r. Tymczaso
wy Rz^d Jednosci Narodowej. Premierem pozostal E.Osóbka-Morawski, 
funkcje wicepremierów obj?li S. Mikolajczyk (PSL) i W. Gomulka (PPR). 
Wraz z przeprowadzonym w czerwcu 1946 r. referendum ludowym, wybora- 
mi do Sejmu Ustawodawczymi w styczniu 1947r., wyborem 05.02.1947 r. 
B.Bieruta na prezydenta , w zasadzie koňczyl si? pewien okres w Polsce, 
który možná nazwač epok^ pozorów. Istniala w tym czasie jeszcze legalna 
opozycja, toczyly si? jeszcze spory o tradycje i wartosci. Latem 1947 r. Polska 
čoraz bardziej upodabniala si? do modelu „radzieckiego ideálu“. Poza nie- 
licznq grup4 poslów Polskiego Stronnictwa Ludowego dzialaj^cych w Sejmie, 
w Polsce nie bylo juž miejsca na legalnie dzialajqc^ opozycj?. Obawiajqc si? 
aresztowania, w paždzierniku 1947 r. prezes PSL Stanislaw Mikolajczyk 
potajemnie opuscil Polsk?. Podobnie uczynili znáni ludowcy : Stefan Korboíí- 
ski, Kazimierz Bagiňski, Stanislaw Baňczyk i Stanislaw Wójcik. Natomiast
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Maria Hulewiczowa i Wincenty Bryja zostali aresztowani w Czechoslowacji 
przy próbie ucieczki na Záchod, a nastúpme wydani wladzom polskim.4

W odróžnieniu od Polski, Czechoslowacja znalazla si? w szczególnym 
položeniu. W Slowacji b?dqcej pod patronátem III Rzeszy,w drugiej polowie 
1943 r. doszlo do zblíženia mi?dzy Komunistycznq Partiq Slowacji (Gustaw 
Husák, Karol Šmidke, Ladislav Nowomesky) dzialajqcq nielegalnie, a grupq 
polityków reprezentujqcych róžne nurty polityczne. W grudniu 1943 r. zawar- 
to tak zwanq umow? gwiazdkowq (božonarodzeniowq), która byla programo- 
wym dokumentem Slowackiej Rady Narodowej .5 Przewidywal on odbudow? 
zjednoczonej Czechoslowacji, w ktorej b?dzie rzeczywista równosč Czechów 
i Slowaków. SRN postawiona wobec bezpos'redniej grožby likwidacji ruchu 
oporu 28. 08. 1944 r. rozpocz?la powstanie. Po nieudanej próbie przyjšcia z 
pomocq powstaniu przez Ármi? Czerwonq, 28. 10. 1944 r. padla powstancza 
stolica Baňska Bystrzyca. Wiosnq 1945 r. na wyzwolonych ziemiach pelni? 
wladzy przejmowala Slowacka Rada Narodowa oraz podporzqdkowane jej 
komitéty narodowe.W tej sytuacji zwolenicy istnienia jednolitego národu 
czechoslowackiego, musieli ustqpic i uznač odr?bnosč narodowq Slowaków. 
W polowie marca 1945 r. rozpocz?ly si? w Moskwie rozmowy wszystkich 
ugrupowari czeskiego i slowackiego ruchu oporu. Narady doprowadzily do 
porozumienia programowego i utworzenia nowego rzqdu. Prezydentem po- 
zostal Edvard Beneš, na czele rzqdu stanql Zdenek Fierlinger, wicepremierami 
zostali dwaj komunisci: Czech - Klemens Gottwald i Slowak - Viliam Široký. 
Program koszycki ogloszony 05. 04. 1945 r. formulowal zasad? równoup- 
rawnienia Czechów i Slowaków oraz budow? paňstwa na zasadach demokra- 
tycznych. Otrzymali oni prawo swobodnego wyboru mi?dzy wieloma partia
mi politycznymi i stanowienia o metódach, i zasadach, ktorými kraj mial byč 
rzqdzony. Takiej szansy nie otrzymal žaden kraj wyzwolony przez Ármi? 
Czerwonq. 05. 05. 1945 r. wybuchlo powstanie w Pradze, które po podpísaniu 
08. 05. 1945 r. porozumienia z Niemcami, przynioslo wolnosč stolicy. Cze
choslowacja byla jedynym krajem, w którym wszystkie ugrupowania antyfas- 
zystowskie doszly do porozumienia, tworzqc na jego podstawie rzqd tymcza- 
sowy.6 Pierwsze wybory przeprowadzono 26. 05. 1945 r., w ktorých každa 
partia uczestniczyla z wlasnq listq. Na ziemiach czeskich Komunistyczna 
Partia Czechoslowacji uzyskala 40 % glosów, podczas gdy narodowi socjalis- 
ci -24 %, ludowcy -20 %, a socjaldemokraci -16 %. Inaczej zarysowal si? 
úklad sil na Slowacji. Wi?kszosč glosów zdobyla Partia Demokratyczna, któ
ra uzyskala 62,5 % glosów. Komunisci uzyskali zaledwie 30 % glosów. Ko- 
munis'ci oraz socjaldemokraci uzyskali 151 na 300 mandatów do Zgromadze- 
nia Narodowego. Nowy rzqd utworzony prez K.Gottwalda mial charakter 
koalicyjny. Wybory te jeszcze nie rozstrzygn?ly o przyszlos'ci Czechoslowac
ji. Wprawdzie Partia Demokratyczna zložyla publiczne oswiadczenie, zobo- 
wiqzanie do realizowania programu koszyckiego, lecz nie zlikwidowalo to
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napi?cia politycznego w Slowacji. Zarówno komunis'ci, jak i pozostalé partie 
czeskie zaproponowali porozumienie, na mocy którego mialy byč ograniczo- 
ne kompetencje slowackich organów wladzy. Obawiano si? tendencji do 
ewentualnego oderwania Slowacji od Republiki. Na dalszq met? oznaczalo to 
wkroczenie na drog? stopniowej likwidacji slowackich organów paňstwo- 
wych. Nowy rzqd sformowany 02. 07. 1946 r., skladal si? z 9 komunistów 
(m.in. Vaclav Nosek - sprawy wewn?trzne, Jaromír Dolan - finanse, a Vla
dimir Clementis zostal sekretarzem stanu w ministerstwie spraw zagranicz- 
nych) - pozostalé teki otrzymali po cztery demokraci, ludowcy i socjalisci 
narodowi. Do nowego gabinetu weszli takže bezpartyjni, resort obrony otrzy- 
mal gen. Ludwik Svoboda a sprawy zagraniczne Jan Masaryk. W programie 
swym rzqd przewidywal przedstawienie projektu nowej konstytucji. W prak- 
tyce okazalo si?, že uczestnicy koalicji odmiennie interpretowali punkty prog
ramu (struktura gospodarki narodowej, reforma rolna, sojusz z ZSRR i wspól- 
prac? z mocarstwami zachodnimi). Komunisci niejednokrotnie mówili о ko- 
niecznosci budownictwa systému socjalistycznego przy uwzgl?dnieniu specy- 
ficznych cech tradycji czeskiej i slowackiej, okreslajqc to jako czeskq drog? 
do socjalizmu.7

W 1947 r. nastqpily jednak zmiany w stosunkach mi?dzynarodowych oraz 
w sytuacji wewn?trznej, które wplyn?ly na taktyk? partii komunistycznej 
(doktryna Trumana, plan Marshala, utworzenie Biura Informacyjnego). Na 
fakt odmowy udzialu w planie Marshala wplyn?lo glównie stanowisko 
E.Benesza. Uwažal on bliskq wspólprac? z ZSRR za jedynq skutecznq gwa- 
rancj? przeciwko ewentualnej agresji niemieckiej i jednoczesnie nie dostrze- 
gal zmian w sytuacji mi?dzynarodowej. Na jesieni 1947 r. Czechoslowacja 
weszla faktycznie w okres kryzysu politycznego, w którym stan?li na przeciw 
sobie komunisci i zwolennicy utrwalania zreformowanego systému kapitalis- 
tycznego. Komunis'ci opowiadali si? za zacis'nieniem wspólpracy z ZSRR, 
natomiast ich przeciwnicy szukali sprzymierzeňców na Zachodzie. Kryzys 
rozpoczql si? w Slowacji. Komunisci wykorzystali porozumienie Partii De- 
mokratycznej z katolickimi srodowiskami politycznymi do rozpocz?cia gene
rálnej ofensywy. We wrzes'niu 1947 r. resort spraw wewn?trznych opubliko- 
wal materiály o wykryciu antyparistwowego spisku, w który zamieszani mieli 
byč poslowie i dzialacze Partrii Demokratycznej. O tzw. rzekomym spisku w 
Zylinie do dzis wiemy malo. 12. 09. 1947r. komunisci zawarli umow? z Partiq 
Socjaldemokratycznq o jednosci dzialania w podstawowych kwestiach ustro- 
jowych. Socjalis'ci narodowi i ludowcy zawarli natomiast porozumienie о 
przeciwstawieniu si? dqženiom komunistów. W tej sytuacjii Plenum КС 
KPCz w dniach 27-28. listopada 1947 r. podj?lo decyzje o przeksztalceniu 
Frontu Narodowego w rzeczywisty „sojusz“ robotników, chlopów, rzemies- 
lników i inteligeneji. W lutym 1948 r. opozycja stan?la przed bezposrednim 
zagroženiem politycznym. W tých okolicznosciach opozycja rozpocz?la dzia-
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lania w ramach obyczajów parlamentarnych, obawiajqc si? powstania sytuac- 
ji, že parlament wyloni wi?kszosd, która przeprowadzi požqdane przez komu- 
nistów ustawy. Bezposrednim powodem byly zmiany w resorcie spraw wew- 
n?trznych w nast?pstwie, ktorých ministrowie naležqcy do opozycji, na znak 
protestu podali si? do dymisji. 20. 02. 1948 r. z 26 ministrów dymisj? prezy- 
dentowi Beneszowi zložylo 12.

W tej sytuacji Gottwald z decydowal si? na rekonstrukcje rzqdu. Prezydent 
Benesz ulegl naciskom komunistów i 25. 02. 1948 r. mianowal nowych minis
trów. W ten sposób komunisci przeprowadzili zamach stanu, wymuszajqc na 
E.Beneszu zgod? na powolanie rzqdu z przewagq ministrów komunistyc- 
znych. W ten sposób, w lutym 1948 sily opozycji zostaly rozbite a KPCz 
umocnila swojq przewag?, przeksztalcila si? w czolowq sil? politycznq w 
kraju.8 Na przelomie lat 40-tych i 50-tych Czechoslowacja byla zupelnie in- 
nym krajem niž przed lutym 1948. W Czechoslowacji proces centralizacji 
systému wladzy odbil si? na stosunkach czesko-slowackich. Wielu Slowaków 
oczekiwalo, že po 1948 r., gdy nieaktualne staly si? przyczyny, które dopro- 
wadzily do ograniczenia uprawnieň slowackich organów wladzy, nastqpi 
odrodzenie zasady pelnej równosci obu narodów. W rezultacie konstytucja z 
09. 05. 1948 r. utrwalila stan, który uksztaltowal si? w 1946 r., w wyniku 
ówczesnych konfliktów politycznych. Praktycznym wyrazem tých tendencji 
bylo zmniejszenie udzialu Slowaków w centrálnych organach paňstwa i partii, 
ograniczenie samodzielnoáci slowackiej organizacji partyjnej.W koncu 1948 
r. zniesiono definitywnie autonomi? Komunistycznej Partii Slowacji, zacho- 
wujqc jedynie jej nazw?. Argumentem na rzecz wzrostu centralizacji byly 
m.in. oskarženia o nacjonalizm buržuazyjny, niektorých komunistów slowac
kich, czemu towarzyszyla atmosféra nieufnosci do uczestników slowackiego 
powstania narodowego.

W majú 1950 r. na zježdzie Komunistycznej Partii Slowacji, Viliam Široký 
wystíjpil z ostrí} krytykq Husáka, Novomeskiego, Šmidkego i Clementisa.

Doniosly wplyw na t? sytuacj? mialo zaostrzenie si? stosunków mi?dzyna- 
rodowych na s'wiecie oraz konflikt ideologiczny komunistów radzieckich z 
jugoslowianskimi. Na naradzie Biura Informacyjnego Partii Komunistycz- 
nych i Robotniczych (powstalo we wrzesniu 1947 r., zwane inaczej Komin- 
formem), które odbylo si? w listopadzie 1949r., przyj?to uchwal? o zaostrze- 
niu rewolucyjnej czujnosci w szeregach partii komunistycznych i robotnic
zych oraz demaskowania i likwidacji elementów buržuazyjno-nacjonalistyc- 
znych i agentów imperializmu. Preludium do tego bylo aresztowanie w majú 
1949 r., sekretarza partii László Rajka i pi?ciu innych dzialaczy komunistyc
znych na W?grzech (zrehabilitowani pos'miertnie w 1956 r.). Со wi?cej, z 
zeznari wynikaly dalsze oskarženia, takže wobec innych polityków i dzialaczy 
z innych krajów demokracji ludowej. Takže w Bulgarii juž w styczniu 1949r. 
wysuni?to zarzuty i usuni?to Trajczo Kostowa z zajmowanych stanowisk
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partyjnych i paristwowych . Po smierci Dymitrowa (02. 07. 1949 r) do zarzu- 
tów politycznych (m.in.nacjonalizm, niech?č do ZSRR, dyskutowanie z Dy- 
mitrowem), dorzucono oskarženie nátury kryminalnej. W grudniu 1949 r. 
T.Kostow wraz z 10 innymi dzialaczami stanql przed sqdem oskaržony 
o wspólprac? z policjq cársky, wywiadem jugoslowiaňskim i amerykariskim. 
Podczas procesu Kostow odwolal zeznania wymuszone w sledztwie, w kto
rých przyznal si? do winy, pomimo tego zostal jednak skazany na kar? smier
ci.9

Polityczne procesy dzialaczy komunistycznych w innych krajach byly za- 
powiedziq aresztowan i procesów w Polsce. W paždzierniku 1948 r. areszto- 
wano Wlodzimierza Lechowicza i Alfreda Jaroszewicza pod zarzutem wspól- 
pracy z wywiadem Wojska Polskiego przed 1939 r. oraz dzialalnošci agentu- 
ralnej w komunistycznych oddzialach partyzanckich Armii Ludowej. Ares- 
ztowani wspólpracowali w latach wojny z Wladyslawem Gomulk^ i gen.dyw. 
Marianem Spychalskim. Stanowilo to swoiste preludium do przygotowywa- 
nego procesu Gomulki i Spychalskiego. Wydarzenia te mialy pocz^tek w 
czerwcu 1948 r., kiedy na plenum КС PPR Gomulka wyglosil referát na temat 
tradycji polskiego ruchu robotniczego, które powinny lec u podstaw poloze
nia PPR i PPS. Po plenum odbytym 31.08-03. 09. 1948 r. W. Gomulka zostal 
usuni?ty ze stanowiska sekretarza generalnego PPR. Oskaržono go o tzw. 
odchýlenie prawicowo-nacjonalistyczne. Zastúpil go Boleslaw Bierut, wys- 
t?pujqcy dotqd oficjalnie jako bezpartyjny prezydent. Nast?pnie na III Plenum 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (kongres zjednoczeniowy PPR i PPS 
odbyl si? w grudniu 1948 r.), które obradowalo w dniach 11-13.1 1.1949 r., 
glówng uwag? poswi?cono „walce o czujnosč rewolucyjnq“. Bierut mówil o 
tzw. „klice titowskiej“, inni czlonkowie pot?pili Gomulk? za odchýlenie od 
linii partii, natomiast Spychalskiemu zarzucono brak czujnosci wobec wro- 
gów klasowych i agentów obcych wywiadów. Zostali oni usuni?ci z КС PZPR 
i pozbawieni funkcji partyjnych. Na tym plenum do КС wszedl przyslany z 
ZSRR Konstanty Rokossowski, który kilka dni wczesniej zostal ministrem 
Obrony Narodowej i otrzymal stopien marszalka Polski.10 Oskarženia we 
wszystkich procesach przygotowywano w ten sposób, by stworzyč pozory 
wielkiego spisku mi?dzynarodowego o skomplikowanych rozgal?zieniach. 
Takže w paždzierniku 1948 czechoslowackie wladze bezpieczeňstwa rozpo- 
cz?ly sledzenie Noela Fielda, publicysty i dzialacza z USA. Na žqdanie wladz 
w?gierskich aresztowano na wiosn? 1949 r. w Pradze, po czym przekazano 
Budapesztowi. Jego brat Herman Field zostal natomiast aresztowany w Pol
sce. Ich zeznania uzyskane bezprawnymi metodami sledczymi, poslužyly do 
zainicjowania kolejných procesów.

Przej?cie przez komunistów calkowitej wladzy w Czechoslowacji, w lutym 
1948 r. zapocz^tkowalo okres calkowitej dominacji teorii i praktyki staliniz- 
mu. Najgorsze lata terroru 1949-1953 przypadly na czas rz^dów K. Gottwal-
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da. Stalinizm w Czechoslowacji miaf szczególnie represyjny charakter, do
tkni}! on bezpoárednio okolo 140 tys. osôb. Z tego, okolo 27 tys. obywateli 
bez wyroku skierowano do obozów pracy przymusowej, a dalszych 10 tys. do 
wojskowych formacji pracy przymusowej. Za „antyparistwowq dzialalnosč“ 
okolo 29 tys. osôb zostalo skazanych przez sqdy paňstwowe, a 71 tys. przez 
sqdy nižszych instancji. Orzeczono Iqcznie 232 wyroki smierci, z czego 178 
wykonano.11

W latach tých zaniechano specyficznej, czechoslowackiej drogi do socja- 
lizmu, na rzecz przeksztalcenia kraju w duchu radzieckim. Nie respektowano 
potrzeb i oczekiwaň spoleczeňstwa, propagowano dogmatyczne poj?cie soc- 
jalizmu z morderstwami politycznymi oraz totalitarnymi metodami rzqdzenia. 
Przebudowano system gospodarczy paňstwa wedlug radzieckiego modelu 
ekonomii z przodujqcq гоЦ przemyslu ci?žkiego, pracujqcego dla potrzeb 
„zimnej wojny“.

W rezultacie Czechoslowacja, zaliczana przed wojnq do pi?tnastu najbar- 
dziej rozwini?tych gospodarczo i kulturowo šwiata, zacz?la ulegac systema- 
tycznej degradacji. W Czechoslowacji od poczqtku 1949 r. trwaly przygoto- 
wania do procesów politycznych. Poszukiwano wrogów biorqc za wzór goto- 
we scenariusze procesów prowadzonych w innych krajach. Podstawq teore- 
tycznt} byla téza o zaostrzeniu si? walki klasowej. Najdobitniej wyrazil ten 
kurs Czerwenkow w styczniu 1950r. (sekretarz generálny partii komunistyc- 
znej w Bulgarii) twierdzqc, že najbardziej niebezpieczny jest wróg z legity- 
macjt} partyjnq w kieszeni. We wszystkich partiách komunistycznych i robot- 
niczych przeprowadzono akej? oczyszczania szeregów z osôb biernych lub 
niegodnych zaufania. Do konca 1949 r. w Rumunii czystka taka obj?la 190 
tys. czlonków partii. W Bulgarii do marca 1950 r. usuni?to z partii przeszlo 
90 tys. osôb.

W Czechoslowacji w pierwszej polowiel949 r. liczbaczlonków i kandyda- 
tów partii zmalala o okolo 360 tys. osôb.

W Polsce do grudnia 1948 r. wykluezono z PPR 29 tys. osôb, glównie z 
powodu tzw. odchýlenia prawicowego i nacjonalistycznego.

W Czechoslowacji „wrogów w partii“ znajdowano z zasady wsród czolo- 
wych komunistów slowackich, ktorých oskaržano przewažnie o buržuazyjny 
nacjonalizm. Byly to najwi?ksze w Europie poludniowowschodniej procesy 
dzialaczy komunistycznych najwyžszego szczebla.

W Polsce ŕealizowano odwrotny schémat-: procesy zaczynaly si? od dolu, 
obejmujqc swym zakresem dzialaczy čoraz wyžszego szczebla, ostatním w tej 
kolejce mial byč czolowy przywódca „odchýlenia prawicowo-nacjonalistyc- 
znego“ - Wladyslaw Gomulka. Podkreslič nálezy, že w Polsce nie doszlo do 
procesów, w ktorých na lawie oskaržonych zasiadali czolowi politycy. Nie 
byla to z pewnosciq zasluga B. Bieruta, który osobiscie nadzorowal przebieg 
s'ledztw w sprawach politycznych i dawal wskazówki, jak naležy post?powač
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z oskaržonymi. Natomiast od 1949 r. rozpocz?lo si? przygotowywanie dowo- 
dów, które mialy doprowadzic do postawienia przed s^dem wielu generalów 
i oficerów Wojska Polskiego. Wiosnq 1949 r. w KPCZ powstala tzw. centrál
na piqtka do spraw bezpieczeňstwa, nie podlegaj^ca organom paňstwowym 
ani instancjom partyjnym. Kierowal niq R.Slánský, czlonek sekretariátu КС 
KPCz. Bezpos'rednie informacje ojej dzialalnosci otrzymywali tylko K. Gott
wald i A. Zápotocký.

W Czechoslowacji kilka surowych wyroków mialo zastraszyč i zmusič do 
wspólpracy milczqce centrum. Jeszcze w 1949 r. dokonáno egzekucji gen. 
Heliodora Piki, bylego attache wojskowego w Moskwie, emigracyjnego rztjdu 
czechoslowackiego. Oskaržono go, že w latach wojny wspólpracowal z impe- 
rialistycznymi wywiadami i juž wtedy sabotowal „budownictwo socjalizmu“. 
W tym samým roku na duž^ skal? dokonáno aresztowari wsród duchownych. 
Podobnie jak rok wczesniej na W?grzech - w Czechoslowacji, w 1949 r. ares- 
ztowano glow? košciola rzymsko-katolickiego arcybiskupa Jozefa Berana (w 
czasie wojny wi?žnia obozu koncentracyjnego).12 Aresztowani i skazani zos
tali takže: biskup Trochta z Litomierzyc na 25 lat wi?zienia oraz Josef Hlouč 
z Czeskich Budziejowic. Rozprawa s^dowa odbyla si? w styczniu 1951 r., 
wymienionym wyžej trzem biskupom slowackim zarzucono m.in szpiegos- 
two. Setki innych ksi?žy, zakonników i zakonnic trafilo do wi?zien lub zos
talo skierowanych do obozów pracy przymusowej. Do wi?zieň i obozów pra- 
cy wysylano równiež przedstawicieli „bylej buržuazji“, gloszqc otwarcie has
la jej likwidacji jako warstwy.

Zwiqzane to bylo ze zmianami w skladzie centrálnych organów paňstwo- 
wych i partyjnych, w ktorých umocnily dominuj^c^ rol? niewielkie grupy, 
kierujqce tými organami. W Czechoslowacji czolow^ pozycj? w paňstwie i 
partii zyskal K. Gottwald, którego w czerwcu 1948 r. wybrano prezydentem 
(ci?žko chory Benesz ustúpil), a w majú 1949 r. zostal takže przewodnic- 
z^cym KPCz. Urzqd premiéra objql natomiast Antonin Zápotocký. Na innych 
stanowiskach równiež zachodzily zmiany. M.in. wicepremier Viliam Široký 
w marcu 1950 r. obj^l resort spraw zagranicznych, po usuni?ciu Clementisa. 
W kwietniu 1950 r. tek? ministra Obrony Narodowej, a nast?pnie we wrzesniu 
1951 r. wicepremiera utracil L. Svoboda, którego miejsce zaj^l gen. Alexej 
Čepička. W majú 1950 r. powstalo Ministerstwo Bezpieczeňstwa, na którego 
czele stanní Ladislav Kopřiva. Miejsce G. Husáka na stanowisku przewodnic- 
zqcego Rady Pelnomocników w Bratyslawie zajql Karol Bacilek, który 
w styczniu 1952 r. zostal ministrem bezpieczeňstwa. Inne zmiany w paňstwie 
na kierowniczych stanowiskach wi^zaly si? z prowadzonymi procesami poli- 
tycznymi.13

24. 11. 1949r. zostal aresztowany Evžen Loebl,wiceminister handlu zagra- 
nicznego. Aresztowanie to stanowilo „now^ jakosč“ w dziedzinie komunis- 
tycznych represji. Aresztowany zostal czlowiek z aparatu wladzy, wysoki
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funkcjonariusz partii komunistycznej. Byl to precedens, który rozpoczql spi
ral? terroru, która zatoczyla szerokie kr?gi i zdziesiíjtkowala szeregi komunis
tovy. Mial to byč poczqtek „wielkiej czystki“, drugiej pod wzgl?dem rozmia- 
rów po procesach moskiewskich z lat 30-tych. Dopiera z perspektywy czasu 
widoczne staly si? takie fakty, jak to, že Lôebl byl Slowakiem, pochodzenia 
žydowskiego oraz, že zostal aresztowany w dwa miesiace po procesie Laszlo 
Rajka ( komunista, minister spraw zagranicznych). Jest to o tyle istotna kon- 
statacja z uwagi na to, že bezposrednio po zakoňczeniu procesu L. Rajka w 
Budapeszcie, przyjechal do Pragi gen. Lichaczew (Ministerstwo Bezpieczeň- 
stwa Paristwowego ZSRR) z dwoma doradcami Makarowem i Galkinem (na- 
zwiska prawdopodobnie falszywe). Rosjanie znajíjcy wyniki sledztwa i wysu- 
ni?te oskarženia pod adresem L. Rajka, zažqdali od czechoslowackiego kie- 
rownictwa partyjno-panstwowego przeprowadzenia s'ledztwa w sprawie zwiq- 
zków z „titoistowskim spiskiem“, niektorých wysokich funkcjonariuszy 
KPCz. Podejrzewano, že „szpiegami i agentami imperializmu" mogq byč lu- 
dzie, którzy sp?dzi 1 i jakis czas na Zachodzie (np. uczestnicy wojny domowej 
w Hiszpanii) oraz osoby pochodzenia žydowskiego i Slowacy. Tym ostatním 
zarzucono, že mog^ byč ukrytými „buržuazyjnymi nacjonalistami“. Formulo- 
wane oskarženia odpowiadaly poglqdom Stalina, twierdzil on mianowicie, že 
Zydzi sq „kosmopolitami pozbawionymi korzeni“. Kulminacjq tej obsesji sta
lo si? póžniejsze (styczeíí 1953 r.) oskarženie o „spisek lekarzy“ z kremlow- 
skiej kliniki rzqdowej. Stalo si? to haslém do wielkiej akcji represyjnej wobec 
Zydów. Wysuwano przeciwko nim zarzuty nawet o organizacj? sprzysi?ženia 
majqcego na celu oderwanie Krymu od ZSRR i przylqczenia go do Turcji.14

Glównymi rozmówcami gen. Lichaczewa w Pradze byli : L. Kopřiva (wów- 
czas kierownik Wydzialu Kadr КС) i Aleksiej Čepička (zi?č Gottwalda, mi
nister sprawiedliwoáci). 02. 01. 1950 r. najednej z ulic Pragi služba bezpiec- 
zeňstwa aresztowala Theo Florin, sekretark?e ministra spraw zagranicznych 
Vladimíra Clementisa. Clementis byl Slowakiem, prawnikiem z przedwojen- 
nym wyksztalceniem, czlonkiem partii komunistycznej, z przedwojennym 
stažem. Byl jedným z autorów przewrotu komunistycznego w lutym 1948r., 
w trakcie którego zapewnial kontakt mi?dzy ambasadorem ZSRR W. Zorinem 
a K. Gottwaldem. Po smierci J. Masaryka zostal ministrem spraw zagranicz
nych.15

Po aresztowaniu T. Florin, Clementis interweniowal u Gottwalda i sekretar- 
za generalnego partii Rudolfa Slänskiego (w KPCz K.Gottwald pelnil funkcj? 
przewodniczticego partii, a Slánský sekretarza generalnego). Odpowiedziano 
mu poczqtkowo, že nie nie wiadomo o sprawie T.Florin, a nast?pnie, že nie 
zostanie zwolniona, bo zostala zatrzymana z powodów kryminalnych. Ares- 
ztowanie to bylo poezípkiem sérii, która przez Clementisa doprowadzila až do 
Slänskiego. Dalsze aresztowania byly prowadzone glównie w sTodowisku 
uczestników wojny domowej w Hiszpanii. Šledztwo prowadzone bylo w kie-
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runku wymuszenia zeznaň, obci^žajqcych tých czfonków kierownictwa par- 
tyjno-panstwowego, którzy byli czlonkami brygad mi?dzynarodowych w His- 
zpanii. Chciano wydobyč zeznania, wskazujqce na nich jako agentów „buržu- 
azyjnych wywiadów“. Nad sledztwem czuwal sztab 26 doradców radzieckich 
z Ministerstwa Bezpieczeňstwa Panstwowego, scisle wspólpracujqcych z 
L.Kopřivy. W trakcie šledztwa popelnila w celi samobójstwo Vlasta Veselá, 
byla sanitariuszka z wojny w Hiszpanii. Sprawa ta byla szeroko znana w 
kr?gach partyjnej elity.16

Lutowe plenum KPCz (24-26. 02. 1950 r.) usun?lo z szeregów partii Vi
léma Novego, redaktora „Rudego Prava“, nazywajqc go agentem imperializ
mu. Zostal on niezwlocznie aresztowany.

W kilka dni póžniej aresztowano czlonka KPCz Milana Reimana, dyrektora 
departamentu w Urz?dzie Rady Ministrów. Jak os'wiadczyl potem premier A. 
Zápotocký, Reiman mial w trakcie šledztwa popelnic samobójstwo. Nawet 
posluszny komunistom gen. Ludwik Svoboda, minister Obrony Narodowej, 
zwolniony zostal ze stanowiska. W kilka dni póžniej zawieszono w obowiq- 
zkach szefa sztabu generalnego. Atmosféra w Pradze wšród komunistycznego 
aparatu wladzy zacz?la si? zag?szczač. Na pocz^tku lata 1950 r. odbyly si? 
równiež procesy dawnych dzialaczy partii socjalistów narodowych, ludow- 
ców i socjaldemokratów, takže oskaržonych o spisek przeciwko republice 
(cztery osoby skazano na smierc, a dziewi?č na kary dlugoletniego wi?zie- 
nia).17

Ewentualnych oskaržonych w przygotowywanych procesach szukano w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Handlu Zagranicznego, 
gdzie wielu wyžszych urz?dników mialo žyciorysy pasujúce do przygotowy
wanych oskaržen. Na pocz^tku marca 1950 r. K. Gottwald zažqdal od V. 
Clementisa, aby ten podal si? do dymisji. Prawdopodobnie byla to podj?ta 
przez K. Gottwalda próba uratowania V. Clementisa, spowodowana zbyt na- 
tarczywymi žqdaniami Rosjan domagajqcymi si? jego uwi?zienia. Jednak do
piera dwa miesiace póžniej, 23. 05. 1950 r., gdy L. Kopřiva zostal ministrem 
nowo utworzonego Ministerstwa Bezpieczeňstwa Panstwowego, zakoňczono 
przygotowania do rozpocz?cia spektakularnych procesów politycznych.

Juž 23. 05. 1950 r. nowy minister spraw zagranicznych V. Široký, przema- 
wiaj^c na IX Kongresie Komunistycznej Partii Slowacji, oskaržyl bylego 
ministra V. Clementisa o wrogosč klasowq, o spiskowanie podczas wojny w 
Londynie z „buržuazyjnym emigrantem Beneszem“, o wrogosč wobec ukladu 
radziecko-niemieckiego z 23. 08. 1939 r., który cytuj?: „mial wielkie znacze- 
nie dla calej post?powej ludzkosci, poniewaž pokrzyžowal planý anglo-ame- 
rykaňskiego imperializmu“. V.Široký oskaržyl takže V. Clementisa o wrogosč 
wobec ZSRR, która objawila si? m.in. w fakcie pot?pienia przez niego dzialaň
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Armii Czerwonej po 17. 09. 1939 r. kiedy wyzwalala ona „Zachodniq Ukrain? 
i Zachodniq Bialorus“.18

Pod koniec 1950 r. aresztowani zostali: Otto Šling (I sekretarz KPCz w 
Brnie) i Maria Švermova, wdowa po znaným komuniscie Janie Švermie i 
jednoczesnie siostra K. Švaba - ówczesnego wiceministra Bezpieczeňstwa 
Publicznego. M. Švermova byla czlonkiem prezydium КС KPCz i kierowni- 
kiem wydzialu organizacyjnego КС. Aresztowano tež okolo 50 funkcjona- 
riuszy Ministerstwa Bezpieczeňstwa Publicznego i urz?dników Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Nie zapomniano i o tradycyjnych wrogach, 02. 12. 
1950 r. zapadl wyrok w procesie 9 ksi?žy. M.in. opat benedyktynów Jan 
Opasek skazany zostal na kar? dožywotniego wi?zienia, a biskup z Olomuňca 
otrzymal kar? 25 lat wi?zienia.

Na przelomie 1950 i 1951 roku zjawil si? w Pradze Anastas Mikojan, jeden 
z najbližszych wspólpracowników Stalina. Przekazal on K. Gottwaldowi opi- 
ni? J. Stalina, že przeprowadzenie procesu pokazowego „demaskujqcego tito- 
istowski spisek“ jest bezwzgl?dnie konieczne, a ze wzgl?dów politycznych 
niezb?dne jest wykazanie, že agentura wroga si?ga szczytów wladz partii i 
paňstwa.

W wyniku tego, w ciqgu pierwszego pólrocza 1951 r. aresztowano w Cze- 
choslowacji okolo 25 tys. ludzi. Setki ludzi z komitetów partyjnych rožných 
szczebli, ministerstw, prasy itp. trafilo do wi?zieň. M.in. aresztowany zostal 
Artur London, wiceminister spraw zagranicznych - byly žolnierz brygad mi?- 
dzynarodowych w Hiszpanii. Obciqžono go dodatkowo zarzutem o pokre- 
wieňstwo žony z czlonkiem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Francji 
oraz za žydowskie pochodzenie.

Aresztowano takže: Karola Švaba (wiceminister Bezpieczeňstwa Public
znego), Bedřicha Recina (wiceministra Obrony Narodowej), Bedřicha Gemin- 
dera (kierownika wydzialu stosunków mi?dzynarodowych КС KPCz), Andre 
Simone’a (bylego redaktora „Rudego Prava“), Vavro Hajdu (wiceministra 
Handlu Zagranicznego), Otto Fischa (wiceministra finansów), Eduarda Gol- 
dstuckera (ambasadora w Izraelu), oraz dyrektora Departamentu Informacji w 
MSZ, attache prasowego w Londynie i bardzo wielu innych ludzi z aparatu 
wladzy. Praskie wi?zienia Pankrac, Ruzyně, Koloděje i Leopoldov kolo Bra- 
tyslawy zapelnily si? bylymi dygnitarzami.19

Organa bezpieczeňstwa kierowaly si? dowolnie przyj?tymi, subiektywny- 
mi przeslankami, które cz?sto prowadzily do tragicznych konsekwencji i 
ludzkich dramatów. Slowacki historyk Rudolf Hoffman opisywal takq samq 
sytuacj? na W?grzech, lecz jego slowa možná odniesc do wszystkich krajów 
tzw. „demokracji ludowej“, a w szczególnosci Czechoslowacji : „ Organa 
bezpieczeňstwa oraz personálne doprowadzily czujnos'c ad absurdum tak, že 
malo kto byl pewny swego losu. Zamiast czujnosci rewolucyjnej, polqczonej 
ze slusznq politykq oraz rzeczowq pracq wychowawczq wsród žywiolów ob-
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cych klasowo, podstaw^ pracy kadrowej stalo si? domniemanie, iž wróg kla- 
sowy przeniknql gleboko do szeregów partii. Ludzi zacz?to oceniac nie wed- 
lug ich pracy, wedlug ich glównych cech, lecz čoraz bardziej wedlug nie 
podlegajqcych sprawdzeniu domyslów, wedlug krewnych za granic^, ktorých 
czasem nawet nie znali itd.“20

Aresztowaniom w Czechoslowacji towarzyszyla olbrzymia kampania oc- 
zyszczania partii z wrogów i przypadkowych elementów. Szacuje si?, že w 
drugiej polowie 1950 r. z KPCz usuni?to okolo 150 tysi?cy czlonków partii. 
Kraj'peln^ parq zmierzal w kierunku stalinizmu w najbardziej wzorcowym 
wydaniu. Celem tej czystki bylo zbudowanie absolutnie dyspozycyjnego spo- 
leczeňstwa, ktorému do glowy nie przyjdzie nawet najmniejsza mysl nie tylko 
o oporze, ale w ogóle mysl o samodzielnym dzialaniu bez odpowiedniej 
wytycznej partii i wladz.

Aresztowani wysocy funkcjonariusze partii i rzqdu stanowili tylko wier- 
zcholek góry lodowej. Ich zadanie polegalo na udziale w spektakularnych, 
pokazowych procesach politycznych. Totež dobierano ich pod k^tem glów
nych tresci przyszlego aktu oskarženia - pochodzenia žydowskiego i kontak- 
tów z krajami zachodnimi.

Aresztowanych poddáno surowemu s'ledztwu, które prowadzili zarówno 
czescy oficerowie z ministerstwa L. Kopřivy, jak i radzieccy doradcy. W 
s'ledztwie stosowano brutálne metody przesluchiwaň oraz wyrafinowane spô
soby zn?cania si? nad aresztowanymi. Powszechnie stosowan^ szykanq bylo 
stanie w celi po kostki w zimnej wodzie. M.in. kilkakrotnie brutálnie pobity 
zostal w wi?zieniu w Leopoldovie G. Husäk. Warto tutaj jednak dodač, že nie 
dla wszystkich czeskich i slowackich komunistów ich przežycia wi?zienne 
stanowily wystarczaj^c^ lekej? poglqdow^ na temat istoty stalinowskiego 
systému. Wielu z nich bylo autentycznie oburzonych, že zostali potraktowani 
tak niesprawiedliwie w sytuacji, gdy w niezym nie zdradzili interesów partii 
i paňstwa, a zostali „potraktowani jak elementy klerykalne“. Jeszcze w okres- 
ie „praskiej wiosny“ 1968 r., cz?sto postulát zerwania ze stalinowskimi me
todami rozumiano jako uzyskanie gwarancji, že policja nie b?dzie uczestnic- 
zyla w spórach i walkach frakcyjnych w partii. Starano znaležč si? zrozumie- 
nie dla zastosowania brutálnych metod sledczych wobec wrogów socjalizmu, 
a glówne zlo stalinizmu w Czechoslowacji polegač mialo na zastosowaniu 
tých samých metod wobec niewinnych komunistów 21.

Sensacjq politycznq bylo posiedzenie Komitétu Centralnego KPCz w dniu 
06. 09. 1951 r. Na tym posiedzeniu R. Slánský usuni?ty zostal ze stanowiska 
sekretarza generalnego partii. Dotqd byl to czlowiek nr 2 w partii, wierny 
komunista-stalinista, ortodoksyjny, bezduszny doktryner. Wydawalo si?, že 
pozostawal poza wszelkimi podejrzeniami, a jednak Moskwa wskazala na 
niego. Prawdopodobnie byl to element wi?kszej walki z ludzmi Lawrentija 
Berii, którego zaufanym czlowiekiem mial byč podobno R. Slánský. J. Stalin
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usunql L.Beri? ze stanowiska ministra bezpieczeňstwa paňstwowego w listo- 
padzie 1951 r.22

R. Slánský (wlasciwe nazwisko Rudolf Salzmann), czlonek partii komunis- 
tycznej od lat dwudziestych, byl со prawda Žydem, ale za to lata wojny 
sp?dzil w ZSRR, wydawalo si? wi?c, že nie pasuje do przygotowywanego 
obrazu wroga. Zdziwienie w kr?gach partyjnych bylo tym wi?ksze, že to 
wlasnie on inicjowal wszelkie kampanie propagandowe, w tym takže przeciw- 
ko wrogom i agentom w szeregach partii. Jeszcze 31.07. 1951 r. odznaczono 
go „Orderem Socjalizmu“, a „Rude Pravo“ písalo o nim jako o „przykladzie 
komunisty“, „bojowniku pod sztandarem Lenina“ i „najbližszym wspólpra- 
cowniku K. Gottwalda“. Ale juž 08.09.1951 r. prasa musiala tlumaczyc, jak 
moglo dojsč do takiej pomylki kadrowej, že Slänskiemu udalo si? wejsč do 
kierowniczych organów partii i rzqdu oraz podejmowač wažne decyzje pari- 
stwowe i partyjne „ponad glowami i bez wiedzy odpowiedzialnych towarzys- 
zy“. Artur London we swoich wspomnieniach, relacjonuj^c rozmowy z ofice- 
rami s'ledczymi, pisze, že kilkakrotnie podkreslali oni, že partia potrzebuje 
„wielkiego, oczyszczaj^cego procesu“. Faktem jest, že do momentu areszto- 
wania Slänskiego, pomimo aresztowania wielu dygnitarzy, nie bylo wsród 
nich nikogo, kto móglby odgrywac rol? negatywnego symbolu i jednoczesnie 
byč szeroko znaným na arenie miedzynarodowej. Dlaczego wlasnie areszto- 
wano Slänskiego, a nie Gottwalda czy ówczesnego premiéra Zäpotockiego ?. 
Tym bardziej, že prowadzqcy sledztwo na wszelki wypadek zbierali takže 
materiály obciqžaj^ce Gottwalda. Najprawdopodobniej ogólny obraz 
Slänskiego bardziej odpowiadal roli jakq przyszlo mu odegrač.23

W nocy 24. 11. 1951 r. R. Slánský zostal aresztowany, zarzucono mu usi- 
lowanie ucieczki za granic?. Wydaje si?, že dwa miesiqce zwloki od momentu 
usuni?cia ze stanowiska do momentu aresztowania, byly potrzebne, aby spo- 
leczeristwo moglo przyzwyczaic si? do zmiany statusu bylego czlowieka nr 2 
w paňstwie. 29. 11. 1951 r. wiadomosč t? podala prasa partyjna. Na posiedze- 
niu КС KPCz w dniu 06. 12. 1951 r. K. Gottwald poinformowal žebraných, 
že Slánský byl „titoistq“, „zdrajcq“ i „szefem antypartyjnego i antyparístwo- 
wego spisku“. Oskaržyl go równiež o stworzenie „centrum spiskowego za 
plecami premiéra“ i oswiadczyl, že wykryto jednoczes'nie plan „zachodnich 
imperialistów“ zorganizowania Slänskiemu ucieczki na Záchod. Na posiedze- 
niu tym КС KPCz uchwalil apel do národu, w ktorým wzywal wszystkich, 
którzy majq cos do dodania na temat zbrodniczej i antynarodowej dzialalnosci 
Slänskiego i jego centrum, aby zglaszali si? z tými informacjami do partii. 
Równoczesnie w calym kraju zorganizowano wielkq kampani? propagandow;} 
skierowanq przeciwko Slänskiemu.24

R. Slänskiego wraz z grup^ innych aresztowanych osadzono w wi?zieniu 
Ruzyně.

W wi?zieniu sledztwo prowadzil specjalnie powolany zespól specjalistów.
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Jego szefem byl komendant wi?zienia major Doubek, a glównym oficerem 
šledczym zostal kapitan Kohoutek, który przed wojn^ kierowal sekcjq antyko- 
munistycznq policji w Ostrawie. Z Moskwy do pomocy w šledztwie skierowa- 
no trzech oficerów, którzy na stale zamieszkali na terenie wi?zienia. Przeg- 
l^dali oni codziennie biežqce protokoly i dawali wskazówki со do sposobu 
prowadzenia przesluchaň na dzieň nástupný. Zespól ten mógl równiež na 
codzieň korzystač z pomocy glównego radzieckiego doradcy przy Minister- 
stwie Bezpieczeňstwa Paňstwowego i dwóch jego pomocników: Galkina i 
Jesikowa. Dla wszystkich tých ludzi sprawa Slänskiego byla zadaniem naj- 
wažniejszym. Zespól sledczy pracowal przez blisko rok nad „przygotowa- 
niem“ aresztowanych do ich udzialu w przyszlym procesie. Spowodowane to 
bylo faktem, že nie istnialy zadne materiálne dowody przest?pstw (w procesie 
powolano si? tylko na kilka listów i wystqpieň oskaržonych). Zadaniem zes- 
polu sledczego bylo wi?c doprowadzenie do takiego stanu psychicznego os
karžonych, by zalamani nawzajem si? oskaržali. Przy czym nie chodzilo tylko 
o przyznanie si? do winy po to, aby móc wydač wyrok skazujqcy, ale po to, 
aby móc zaprezentowac swiatu spektakl „ demonstrujqcy niecne knowania 
imperialistów i ich slugusów w krajach budujqcych socjalizm“. Oskarženi 
musieli wi?c potwierdzič wszystkie stawiane im zarzuty, oskaržyc nie tylko 
siebie, ale i wspóltowarzyszy, a ponadto na procesie wypowiadač si? w taki 
sposób, aby nie pozostawič u nikogo najmniejszej w^tpliwosci, iž ich dzialal- 
nošč miala charakter odražajqcy moralnie. Wszystko to musieli dodatkowo 
powiedzieč w tak spójny i logiczny sposób, by nie sprawial on wraženia 
wymuszonych zeznari. Jedným slowem bez psychicznego zalamania wi?- 
žniów do tego stopnia, aby oni sami wewn?trznie nie uznali koniecznosci 
wypowiedzenia tego, czego od nich ž^dano w šledztwie - proces pokazowy 
nie mialby racji bytu.

Oskaržonym možná bylo wiele zarzucič, a samego Slänskiego možná by 
nazwač „przest?pca za biurka“, który byl odpowiedzialny za wczesniejsze 
aresztowania i cierpienia wielu niewinnych ludzi, ale byli to ludzie z charak
terem, ktorých tak latwo nie možná bylo zalamač. Zastosowano wi?c wobec 
nich caly zestaw tortur psychicznych. Np. calymi dniami uniemožliwiano im 
sen poprzez budzenie pod byle jakim pretekstem, albo i bez pretekstu, kiedy 
tylko wi?zien zamykal oczy. Szeroko stosowano inne wyrafinowane metódy 
majqce na celu „lamanie“ wi?žniów - grožby, obietnice bez pokrycia, wyra- 
bianie przekonania, že najbližsza rodzina wyrzekla si? ich, a znajomi odwró- 
cili si? od nich. Improwizowano wyprowadzanie na rozstrzelanie, prowadzo- 
no wielogodzinne, nocne przesluchania dotycz^ce blachych spraw, nie maj- 
^cych žádných zwiqzków z przygotowywanym aktem oskarženia. Potrafiono 
pozostawiač nago wi?žnia na noc w zimnej celi, w ktorej woda si?gala do 
lydek.

Oskarženi znaležli si? w pulapce. Nie mogli oni nie podejmowač rozmowy
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z przesluchujqcymi i nie mogli nie podjqč próby udowodnienia pomylki w 
przedstawionych im oskarženiach. Byli przeciež wysokim funkcjonariuszami 
partii komunistycznej, a komunizm dotqd stanowil tresč ich žycia. Oskaržy- 
ciele i aparat s'ledczy to byli ich ludzie, ludzie systému, który sami wspóltwor- 
zyli. Negacja oskarženia i uznania go za absurd, byloby przekresleniem cale- 
go swojego žycia i dzialalnos'ci partyjno-paňstwowej. Oskarženi znaležli si? 
w pulapce bez wyjácia. Zjednej strony ludzi ci uznawali, ježeli nie morálny, 
to polityczn^ zasadnoáč praktyk policyjno-represyjnych, ktorým zostali pod
daní. Nie mogli wi?c ani zaprzeczyč absurdom aktu oskarženia, ani przyznač 
si? do zarzucanych im czynów. Musieli wi?c walczyč o udowodnienie pomyl- 
ki prowadzacym s'ledztwo i przekonanie ich o swojej niewinnos'ci. Z drugiej 
strony, istoty tego „s'ledztwa“ bylo przygotowanie aktorów do wystepów w 
procesie pokazowym. Stqd wi?c niemožnosč odmowy wspólpracy z przeslu- 
chujqcymi, zmuszala oskaržonych do przyj?cia ich kategorii myslowych i 
j?zyka. Taka postawa oskaržonych umožliwila na užycie argumentu o „dobru 
partii“, dla ktorej naležy si? przyznač do winy, nawet ježeli si? jej nie popel- 
nilo.

Codzienie po zakoňczeniu przesluchan, konfrontowano uzyskane w proto- 
kolach zeznania czy s^ zgodne z zamierzonymi przez režyserów procesu. Nad 
caloscií} przygotowaií czuwal L.Kopřiva z КС KPCz, a uj?cie „sprawy 
Slänskiego“ w kategorie formalno-prawne aktu oskarženia koordynowal pro
kurátor generálny Josef Urvälek.25

Rudolf Slánský na poczqtku nie chcial si? przyznač do zarzutów sformo- 
wanych w akcie oskarženia, uznajúc, že mógl popelnic jedynie bl?dy politycz- 
ne. Jednak tygodnie s'ledztwa zrobily swoje. 02. 01. 1952 r. usilowal popelnič 
samobójstwo, nie widzqc innego honorowego wyjácia z tej sytuacji. Byl jed
nak zbyt dobrze pilnowany i próba ta nie powiodla si?. Wkrótce potem zala- 
many Slánský przyznal si? do istnienia drugiego osrodka kierowniczego 
„spisku“ w prezydium КС KPCz. Oprócz tego nie przyznawal si? do niczego 
wi?cej. Z czasem jednak przyznal si? i do sympatii do J. Tity, nawet do or- 
ganizowania spisku „titoistowskiego“, a takže do wspólpracy z wywiadami 
zachodnimi, trockistami i do ch?ci obalenia socjalizmu w Czechoslowacji. Na 
zakoňczenie áledztwa przyznal si? jeszcze do syjonizmu.

W lutym 1952 r. major Doubek wezwany zostal na Hradczany, gdzie oso- 
bis'cie przedstawial Gottwaldowi i Zäpotockiemu wyniki s'ledztwa. Gottwald 
pogratulowal mu dotychczasowych wyników i przypomnial, žeby nie robič 
žadnych nowych kroków bez konsultacji z doradcami radzieckimi.

W kilka miesi?cy póžniej proces byl juž do konca przygotowany. Konsul
tacji wymagaia jedynie odpowiedž na pýtanie - na ile w procesie b?dzie ak- 
centowane žydowskie pochodzenie oskaržonych ?. W 14-osobowej grupie, 
którq wydzielono do procesu glównego, osôb narodowosci žydowskiej bylo 
12. Brak bylo takže odpowiedzi na pýtanie, czy oskarženi to Zydzi , czy tež

116



PROCES RUDOLFA SLÁNSKIEGO W POĽSKÍ EJ PERSPEKTYWIE

Czesi pochodzenia žydowskiego. W tym kontekscie jasným staje si? fakt, 
dlaczego na Slänskim „na wszelki wypadek“ wymuszono zeznanie, že jest 
syjonistq.26

27. 08. 1952 r. КС KPCz podjal decyzje со do skladu personalnego zespolu 
s?dziowskiego i prokuratorskiego. Koncowe przygotowania do procesu reali- 
zowal prokurátor J. Urvälek. Zalamanym fizycznie i psychicznie oskaržonym, 
dostarczono do cel wyciqgi z protokólów, w ktorých przyznawali si? do winy. 
Dostarczone materiály oskarženi musieli opanowač pami?ciowo, aby w czasie 
procesu na sali sqdowej, nie nast^pily zadne potkniecia. Prokurátor Urvälek 
osobišcie sprawdzal, czy oskarženi dobrze opanowali swoje przyszle wysta- 
pienia, w ktorých przyznawali si? do winy. W obawie przed próbq jakiegoš 
buntu na sali sqdowej, kazano oskaržonym odczytač calošč swoich przyszlych 
zeznaň do magnetofonu. Byl to zapewne efekt doswiadczeň z procesu Trajczo 
Kostowa (przywódca partii komunistycznej w Bulgarii), który na sali s^do- 
wej, w obecnosci prasy zagranicznej - odwolal swoje zeznania.

Napísanie ostatecznej wersji aktu oskarženia nie bylo rzecz^ prostq. Sekre
tariát КС KPCz, który omawial te zagadnienia, korzystal z przygotowanych 
przez oficerów sledczych nagraň, zeznaň oskaržonych, rozwažaj^c czy brz- 
miq one dobrze w konteks'cie postawionych zarzutów. W ostatniej chwili, 
podobno z gotowego juž aktu oskarženia, K. Gottwald osobišcie wykrešlil 
zarzut propagowania idei „czechoslowackiej drogi do socjalizmu“. Byč može 
kierowala nim obawa, že to haslo, które sam propagowal kilka lat ternu, može 
zaszkodzic takže jemu ?.

Bezpošrednio przed rozpocz?ciem procesu Karol Bacilek, czlonek Biura 
Politycznego КС KPCz i minister bezpieczeňstwa paňstwowego (od czerwca 
1952 r.), odwiedzil w celách wszystkich oskaržonych z wyjatkiem Rudolfa 
Slänskiego. Przekonywal ich raz jeszcze do koniecznošci szczerego przyzna- 
nia si? do winy. Mówil, že z sytuacji miedzynarodowej wynika dla ZSRR i 
calego ruchu komunistycznego, koniecznošč zorganizowania tego typu proce
su jak ten, w którym zostanq oskarženi. Odwolywal si? do ich sumieň komu- 
nistów, mówil, ze partia wymaga od nich pošwi?cenia, zapewnial takže, že 
wlašciwa postawa podczas procesu mieč b?dzie wplyw na wysokošč wyroku 
i gwarantowal, že ich rodziny, jako rodziny komunistów, nie zostanq poddane 
represjom.27

Jednoczešnie sekretariát КС KPCz powolal specjaln^ komisj? do „zabez- 
pieczenia prowadzenia procesu“. W jej sklad weszli m.in. Bacilek, wicepre- 
mier Široký, minister obrony narodowej i jednoczešnie czlonek Biura Polityc
znego КС KPCz Čepička, póžniejszy sekretarz generálny КС KPCz Novotny 
i inni. Zadaniem komisji bylo opracowanie dokladnego harmonogramu prze- 
biegu procesu, przygotowanie grupy osôb majúcej przebywač na sali rozpraw 
jako „publicznošč“ i zorganizowanie wielkiej akcji propagandowej wokól 
procesu. 20.11.1952 r. rozpocz^l si? proces. Siedmiodniowa rozprawa prze-
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biegala w zgodzie z ustalonym wczesniej harmonogramem. Oskaržonym za- 
rzucono szpiegostwo, zdrad? stanu i powiqzania ze syjonizmem.Ten ostatní 
zarzut nadawal oskarženiu specyficzne zabarwienie. Przebieg procesu wska- 
zywal, že pod zaslonq walki z nacjonalizmem žydowskim kryly si? tendencje 
antysemickie, со prawdopodobnie wiqzalo si? z identycznym wówczas nur- 
tem w wewn?trznej polityce radzieckiej. Aresztowania radzieckich žydow- 
skich dzialaczy i intelektualistów rozpocz?ly si? juž w 1950 r.

W lecie 1952 r.w ZSRR wykonano wyrok smierci na 25 czlonkach dawne- 
go Zydowskiego Komitétu Antyfaszystowskiego. Proces przywracania praw 
mniejszosciom narodowym po 1948 r. wiqzal si? z calkowitq dominacjq partii 
komunistycznej nad ich žyciem. W pewnej mierze odmienne bylo položenie 
Zydów. Ci, którzy ocaleli z zaglady, napotykali nieraz po powrocie niech?č 
otoczenia, zwlaszcza gdy mieli prawo do otrzymania odebranego im majqtku. 
Cz?s'č ludnosci žydowskiej nie zaadoptowala si? do powojennych warunków, 
w tym m.in. do przemian po lutym 1948 r. Wladze czeskie ulatwialy jej 
emigracje poczqtkowo do Palestyny, a od 1948 r. do Izraela. Powstajqce paň- 
stwo izraelskie otrzymalo tež dostawy broni z czeskich fabryk. Pogorszenie 
si? stosunków radziecko-izraelskich spowodowalo wstrzymanie emigracji od 
1950 r., a wkrótce w žyciu publicznym pojawily si? oznaki antysemityzmu. 
Niemniej w Pradze istniala nadal organizacja religijna, która jednak wkrótce 
ograniczyla swojq dzialalnoáó glównie do tematyki wyznaniowej i zaintereso- 
waň zwiqzanych ze swojq przeszloáciq historycznq.

Procesowi R. Slänskiego towarzyszyla wielka akcja propagandowa i „ mo- 
bilizacja spoleczna ludnosci“. Na tysiqcach wieców protestacyjnych i po- 
t?piajqcych oskaržonych, w setkach przyj?tych rezolucjach, žqdano kary 
smierci jeszcze przed ogloszeniem wyroku. Na procesie w mowie koricowej 
prokurátor Urvälek stwierdzil, že oskarženi byli takq samq „bandq zdrajców“ 
jak ta, która kierowal László Rajk na W?grzech, Trajczo Kostow w Bulgarii, 
Petrascanu w Rumunii i Gomulka w Polsce. Prokurátor Urvälek wystqpienie 
swoje zakonczyl stwierdzeniem, že „ Czechoslowacja nie b?dzie nowq Jugos- 
lawiq“. Zažqdal dla prawie wszystkich oskaržonych kary s'mierci. Sqd przy- 
chylil si? do žqdania prokurátora i w 11 wypadkach (na 14 oskaržonych) 
orzekl kar? smierci. Skazani zostali:
- Rudolf Slánský, byly sekretarz generálny КС KPCz
- Vladimir dementis, byly minister spraw zagranicznych
- Bedřich Geminder, byly kierownik wydzialu spraw mi?dzynarodowych КС 

KPCz
- Ludwik Frejka, byly kierownik departamentu ekonomicznego Urz?du Pre- 

zydenta
- Josef Frank, byly zastepca sekretarza generalnego КС KPCz
- Bedřich Reicin, byly wiceminister Obrony Narodowej
- Karel Šváb, byly wiceminister bezpieczeňstwa panstwowego
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- Rudolf Margolius, byly wiceminister handlu zagranicznego
- Otto Fischl, byly wiceminister finansów
- Otto Šling, byly I sekretarz Komitétu Krajowego (Wojewódzkiego) KPCz 

w Brnie
- Andre Simone, byly redaktor naczelny „Rudego Prava“.

Trzech pozostalých oskaržonych skazano na dožywotnie wi?zienie :
- Artura Londona, bylego wiceministra spraw zagranicznych
- Vavro Hajdu, bylego wiceministra spraw zagranicznych
- Evžena Lobla, bylego wiceministra handlu zagranicznego.

03. 12. 1952 r. jedynastu skazanych na smierč zostalo powieszonych. 
Wszyscy za wyjqtkiem R. Slänskiego napísali listy do К. Gottwalda, w kto
rých wyjasniali, že s^ niewinni, a przyznali si? jedynie dlatego, že uwažali to 
za swój obowicjzek wobec partii.28

Proces Rudolfa Slänskiego i jego „antypaňstwowego centrum spiskowego“ 
byl tylko drobným ulamkiem w laňcuchu zbrodni stalinowskich na terenie 
Czechoslowacji. Lata 1953 -1954 to okres kilkudziesi?ciu jawnych i glos'nych 
procesów i bardzo wielu cichych tragedii. Bezmyslny szal represji nie ominql 
nikogo. Byl proces „Wielkiej Rady Trockistowskiej“, byl proces „ podziemia 
socjaldemokracji“, byly procesy sabotažystów i dywersantów w gospodarce, 
byly procesy „spiskowców w bezpieczeňstwie“, „slowackich buržuazyjnych 
nacjonalistów“ itp. Tylko procesy, o ktorých písala prasa odbywaly si? z 
cz?stotliwoscÍ3 со kilkanascie dni. Wyroki smierci czy dlugoletniego wi?zie- 
nia nie omijaly tež samých pracowników služby bezpieczeňstwa. 21. 12. 1953 
r. na kar? smierci zostal skazany pulkownik Osvald Zävodský - szef Služby 
Bezpieczeňstwa, a 30. 12. 1953 r. na 25 lat wi?zienia skazany zostal Josef 
Pavel - wiceminister spraw wewn?trznych.29

W kilka miesi?cy po zakoňczeniu procesu R.Slänskiego zmar! J.W.Stalin 
(5.03.1953 r.). Fakt ten uruchomil laňcuch wydarzeň oraz przemian, które 
oznaczaly przede wszystkim poszukiwanie nowych metod w polityce wew- 
n?trznej. Symbolem tego stalo si? powolanie kolektywnego kierownictwa w 
KPZR. Wkrótce w ZSRR zacz?to zwalniač czesč wi?žnów z obozów pracy.

W krajach tzw. demokracji ludowej pojawily si? publicznie stawiane pýta
nia, jak naležy ocenič dotychczasow^ polityk? partii, a zwlaszcza przywód- 
ców, którzy przywlaszczyli sobie atrybuty nieomylnosci we wszystkich kwes- 
tiach. W pewnej mierze latwiejsze bylo zadanie polityków czechoslowackich, 
gdyž 14. 03. 1953 r. zmar! K. Gottwald. Urzqd prezydenta po nim obj^l An
tonin Zápotocký, zas kierownictwo sekretariátu КС KPCz - Antonin Novo
tný, a premierem rzrjdu zostal Viliam Široký. We wrzesniu 1953 r., КС KPCz 
postanowil znies'č funkcj? przewodniczqcego partii i wzorem KPZR ustano- 
wič stanowisko pierwszego sekretarza, ktorým zostal wybrany A. Novotný. 
Wymienieni politycy byli jednak w przeszloáci zaangažowani w realizacj? tej 
samej polityki, którq krytykowano w ZSRR, dlatego tež nie poddali jej
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gl?bszej analizie. Byč môže nie liczyli si? z ewentualnosciq dalej idqcych 
zmian w ZSRR. W majú 1953 r. zapoczqtkowano tylko, znów wediug wzoru 
ZSRR, modyfikacj? polityki ekonomicznej. Przyniosla ona jednak konflikty 
polityczne w Czechoslowacji. Po przeprowadzeniu reformy walutowej 30. 05. 
1953 r., zniesieniu systému kartkowego zaopatrzenia ludnos'ci oraz ustáleniu 
nowych cen detalicznych wybuchly strajki w Pilžnie (01.06. 1953 r., przybral 
najwi?ksze rozmiary), w Pradze, Trzyňcu oraz w kopalniach w?gla w rejonie 
Ostrawy. Na poczqtku sierpnia 1953 r. A. Zápotocký wypowiedzial si? kry- 
tycznie o nacisku administracyjnym przy kolektywizacji i oswiadczyl, že rzqd 
i KPCz nie b?dq nikomu przeszkadzač w wyst?powaniu ze spóldzielni. Nie 
dochodzilo w tym czasie wprawdzie do raží}cych nadužyč i bezposredniego 
nacisku administracyjnego, lecz wywierano m.in. nacisk ekonomoczny na in- 
dywidualnych rolników. Wielu z nich wst?powalo do spóldzielni, gdyž nie 
widzialo innej možliwosci pozostania na wsi.30

W grudniu 1953 r. na posiedzeniu plenárnym КС KPCz krytykowano 
wprawdzie przejawy „kultu jednostki“ w rozmaitych dziedzinach žycia, lecz 
referent A.Novotný, glównq uwag? poswi?cil krytyce tradycji socjaldemokra- 
tycznych oraz masarykowskich. Wkrótce, bo w kwietniu 1954 r., przed sqdem 
w Bratyslawie stan?la „wywrotowa grupa slowackich buržuazyjnych nacjona- 
listów“ z G. Husákiem na czele. Proces przygotowano metodami wypróbowa- 
nymi juž w przeszloáci - bicie, grožby, dqženie do fizycznego i psychicznego 
zalamania wi?žniów, aby tylko przyznali si? do stawianych zarzutów. Jednak 
objawem zmian w stosunkach politycznych bylo to, že najbardziej surowy 
wyrok opiewal na dožywotnie wi?zienie dla G. Husáka. W 1963 r. wszystkich 
skazanych zrehabilitowano.

Krytyka „kultu jednostki“ w Czechoslowacji okazala si? tylko deklaracjq, 
za którt} skrywaly si? niezmienione zasady post?powania. W lipcu 1954 r. w 
referacie A. Novotnego na zježdzie KPCz wspomnial wprawdzie ogólnikowo 
o wyst?powaniu „kultu jednostki“ w žyciu kraju, lecz te uwagi dotyczyly 
tylko gospodarki. Mówca natomiast uwag? skupil na tezie o zaostrzaniu si? 
walki klasowej w miar? budowy socjalizmu i powtórzyl oskarženia wobec 
osôb wczesniej skazanych w procesach politycznych. Te same akcenty zna- 
lazly si? w wystapieniach Karola Bacilka i Rudolfa Baraka.31

Pomimo tego pojawialy si? glosy, nie ujawniane publicznie, kwestionujqce 
zasadnos'č metod dzialania politycznego oraz represje. Juž w grudniu 1952 r. 
dzialacz KPCz Karl Kreibich, w lis'cie do Komitétu Centralnego, protestowal 
przeciwko antysemityzmowi zawartemu w tres'ci wyroku w sprawie R. 
Slänskiego. K. Kreibich w podobným liácie z listopada 1955 r. pot?pil m.in. 
atmosfér? podejrzeň i dyskryminacj? wobec bylych žolnierzy brygad mi?dzy- 
narodowych z Hiszpanii oraz czeskich žolnierzy z oddzialów powstalych w 
Wielkiej Brytanii w okresie II wojny s'wiatowej. Wreszcie sam A. Zápotocký 
w koncu 1953 r. otrzymal informacje o stosowaniu podczas šledztwa niedoz-
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wolonych prawem metod. Czolowi politycy otrzymywali takže listy od oskar- 
žonych, którzy opisywali metody s'ledcze, ktorými zmuszano ich do samoos- 
karžania si?. Nie przeszkadzalo to jednak w kolejných procesach, np. w sier- 
pniu 1954 r. skazano na wi?zienie Josefa Smrkovskiego.

W styczniu 1955 r. Biuro Polityczne КС KPCz powolalo komisj? celem 
zbadania lamania praworzqdnosci, w niektorých procesach politycznych. Jej 
przewodnicz^cym zostal minister spraw wewn?trznych Rudolf Baräk. Nie 
mial on wprawdzie nic wspólnego z procesem R.Slänskiego, lecz ponosil 
wspólodpowiedzialnosč za wydarzenia w latach 1953-1954. Powolanie tej 
komisji oraz jej dzialalnosč byla kolejným naruszeniem prawa, gdyž tylko ona 
miala dost?p do dokumentów procesowych, zas o winie lub о odpowiedzial- 
nosci karnej miaio decydowač Biuro Polityczne KPCz. Dzialalnosč komisji 
byla stronnieza, gdyž niektóre fakty swiadcz^ce о lamaniu prawa ukrywano.

W ciqgu 1955 r. komisja uznala koniecznosč zlagodzenia kilku wyroków, 
rehabilitaeji innych skazanych m.in. Smrkovskiego oczyszczono z zarzutów 
wspólpracy z gestapo. Komisja jednak potwierdzila zasadnos'č oskarženia o 
buržuazyjny nacjonalizm G. Husáka oraz innych Slowaków. Dla uspokojenia 
nastrojów osoby odpowiedzialne za prowadzenie przygotowan do procesów 
poniosly konsekwencje karne, aresztowano kilku pracowników aparatu bez- 
pieczeňstwa. Do poczqtków 1956 r. komisja nie zakoňczyla swojej pracy.32

W lutym 1956 r. obradowal w Moskwie XX Zjazd KPZR. Wsród wielu 
omawianych na zježdzie spraw na ezolo wybijal si? tzw. tajný referát Chrus- 
zczowa, w którym poddáno krytyeznej ocenie zjawisko nazwane „kultem jed- 
nostki“ oraz ujawniono konkrétné informacje o faktach bezprawia w ZSRR. 
Zmiany te bardzo powoli docieraly do Czechoslowacji. Dužy na to wplyw 
mial fakt, že wszyscy czlonkowie ówczesnego Biura Politycznego byli w 
rožnej mierze wspólodpo-wiedzialni za bl?dy polityczne, w tym takže za 
lamanie prawa. Nie dziwnego, že w tej sytuacji obradujqce w koncu marca 
1956 r. plenum КС KPCz niewiele wnioslo zmian do oceny przeszlosci. 
Wprawdzie krytycznie oceniono „kult jednostki“, jednak w referacie A. No
votný uzasadnial slusznosč „szerokiego stosowania metod wyjqtkowych“ w 
paňstwie. Dyskutanci uznawali wprawdzie fakty naruszania prawa w Cze
choslowacji, lecz odpowiedzialnosciq za nie czynili R. Slänskiego. W kwiet- 
niu 1956 r. przeprowadzono wewn^trzpartyjn^ dyskusj? na ten temat, ale je- 
dynie w ramach ustálen z zjazdu KPCz. Prawdziwa dyskusja odbywala si? na 
zebraniach w zakladach pracy i podezas spotkaň prywatnych, zwlaszcza w 
s'rodowisku inteligeneji twórczej i mlodziežy. Z uwagi na fakt, že w Polsce i 
NRD dyskusja przekroezyla te w^skie granice i stala si? publiczn^ - Biuro 
Polityczne KPCz podj?lo krytyk? PZPR i SED. W partii nadal dominowaly 
poglqdy odrzucajqce wnioski z XX Zjazdu KPZR.

W polowie czerwca 1956 r. obradowala konfereneja KPCz, na ktorej refe
rát wyglosil A.Novotný. W referacie obok slow pot?pienia „kultu jednostki“
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znalazly si? takže stwierdzenia, že dotychczasowa polityka partii byla sluszna 
i nie naležy w niej nie zmieniac. A. Novotný uznal wprawdzie bezpodstaw- 
noáč niektorých aresztowan i procesów politycznych, lecz odpowiedzialnym 
za nie uczynil R. Slänskiego. Pot?pil równiež glosy krytyczne w dyskusjach 
po XX Zježdzie KPZR, odrzucaj^c równoczes'nie postulát zwolania nadzwyc- 
zajnego zjazdu KPCz. Jedynq ofiarq polemiki byl Alexej Čepička, który skry- 
tykowany za metody dzialania, musial opuscič zajmowane stanowiska. 
Wkrótce po konfereneji Biuro Polityczne КС KPCz zdolalo ostatecznie stlu- 
mič wszelkie dyskusje, okreslajqc swoich krytyków jako wrogów socjaliz- 
mu.33

W krajach socjalistycznych poznanski czerwiec i w?gierski paždziernik 
1956 r. wywolal powažne obawy. W Czechoslowacji obawiano si? analogicz- 
nych, dramatycznych nast?pstw, które byly m.in. wynikiem krytycznej dys- 
kusji po XX Zježdzie. W drugiej polowie 1956 r. ograniezono tutaj wszelkq 
krytyczna dyskusje. Obraduj^cy w grudniu 1956 r. КС KPCz ocenil, že po- 
lityczny kryzys na W?grzech byl efektem dzialalnoáci imperialistyeznej agen
tury, która wykorzystala bl?dy partii w?gierskiej. Czechoslowackie wladze 
bezpieczenstwa dostarezaly informacji o tých dzialaczach partyjnych, którzy 
ulegli wahaniom w czasie krwawych wydarzeň w Budapeszcie. M.in. w 
kwietniu 1957 r. usuni?to z KPCz Ondreja Pavlika, który domagal si? reha- 
bilitacji G. Husáka. W paždzierniku 1957 r. komisja КС KPCz kierowana 
przez Baraka, potwierdzila win? R. Slänskiego i wi?kszosci oskaržonych w 
procesach politycznych, uznajúc niewinnosč tylko niektorých osôb. Konsek- 
wencjq takiego stanowiska byl proces przeciwko niektorým pracownikom 
aparatu bezpieczenstwa, którzy dopuscili si? przest?pstw w trakcie prowadzo- 
nych s'ledztw. Otrzymali oni jednak lagodne wyroki, a poniewaž przebywali 
w areszcie od 1955 r. i zostali obj?ci ogloszon^ amnestiq , to wyszli na wol- 
nosč po kilku miesiqcach. W listopadzie 1957 r. zmar! A. Zápotocký, a pre- 
zydentem zostal A. Novotný, zachowujqc dotychczasowq funkej? partyjnq. 
Przynioslo to ujemne nast?pstwa w sprawie rozliczeťi za bezprawne procesy 
polityczne i ewentualnq rehabilitacj? ofiar, poniewaž sam ponosil wspólodpo- 
wiedzialnosč za nadužycia wladzy w poprzednich latach. W lipcu 1960 r. 
Zgromadzenie Narodowe uchwalilo nowí) konstytucje, zgodna z koncepcjq 
Biura Politycznego i rzqdu, že Czechoslowacja stala si? panstwem socjalis- 
tycznym. Zostala zmieniona nazwa paiístwa na Czechoslowackq Republik? 
Socjalistycznq, umocniono centrální) struktur? wladz paňstwowych - przy
nioslo to konsekwencj? w postaci zniesienia Rady Pelnomocników w Bratys- 
lawie. Ustalone w konstytucji kompeteneje Slowackiej Rady Narodowej byly 
symboliezne i obejmowaly tylko zadania o znaczeniu lokálnym. W dalszym 
cií|gu latwo oskaržano o rewizjonizm Slowaków, który utožsamiano jako slo- 
wacki nacjonalizm. W latach 60-tych dalej dominowaly pogl^dy dogmatyczne 
wsród czolowych dzialaczy KPCz.
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Na plenum КС KPCz w listopadzie 1961 r. A.Novotný, za najwi?ksze nie- 
bezpieczeňstwo uznal ponownie rewizjonizm. Znów glówn^ odpowiedzial- 
nosč za represje w Czechoslowacji zrzucono na R.Slänskiego, cz?sciowq 
odpowiedzialnošciq obarczono równiež G. Husáka. A. Novotný oswiadczyl 
takže, že nie ma potrzeby dalszych rehabilitacji. Wkrótce doszlo do ostrých 
sporów wewnqtrz rz^dz^cej ekipy partyjnorzqdowej. W rezultacie w lutym
1962 r. Barák utracil swoje funkcje, zostal oskaržony o nadužycia gospodar- 
cze i otrzymal wyrok 15 lat wi?zienia. Skazanie Baráka pozwolilo Novotnému 
na przedstawienie w sierpniu 1962 r., na posiedzeniu Biura Politycznego КС 
KPCz, wniosku o ponowne zbadanie procesów politycznych z lat 1948-1954. 
Zajala si? tym komisja, którq КС KPCz powolal kilka miesi?cy póžniej. Pod- 
kreslič naležy rzecz charakterystyczn^, že dochodzenie w sprawach zwi^za- 
nych z lamaniem prawa przez organa panstwowe prowadzila komisja partyj- 
na, a nie sqd, prokuratura czy tež komisja powolana przez Zgromadzenie 
Narodowe. 22. 08. 1963 r. podáno wyniki prac komisji do publicznej wiado- 
mosci. Komisja stwierdzila falszywošč zarzutów nátury kryminalnej przedsta- 
wionej w wielu procesach politycznych, w tym m.in. przeciwko Slänskiemu, 
Clementisowi, Husäkowi i Novomeskiemu. Nie roztrzygni?to jednak do kon
ca sprawy rehabilitacji ofiar represji. Wprawdzie ze stanowisk musieli ustqpič 
niektórzy dzialacze (np. Široký), lecz nadal otwarte pozostalo pýtanie o od- 
powiedzialnosč politycznq za represje. Wyniki prac komisji nie mogly zado- 
wolič spoleczeňstwa, przede wszystkim slowackiego. Dlatego jeszcze w czer- 
wcu 1963 r. powolano kolejný komisj?, która miala zbadač slusznosč zarzu
tów dotyczqcych oskaržeň o „slowacki buržuazyjny nacjonalizm“, sformulo- 
wanych w przeszlosci pod adresem polityków slowackich. Pomimo wielu 
trudnosci i niekonsekwencji we wnioskach, komisja orzekla w grudniu 1963 
r., že oskarženia byly niesluszne i wynikaly z przesadnej interpretacji bl?dów 
politycznych i sfalszowanych dokumentów procesowych.

Nast?pstwem tých wydarzen byly kolejne zmiany personálne. W kwietniu
1963 r. zwolniono z funkcji I sekretarza Komunistycznej Partii Slowacji - 
Bacilka, w latach 1952-1953 ministra bezpieczeňstwa, a na jego miejsce 
wybrano Aleksandra Dubčeka. W latach 60-tych pod pozorem dyskusji dotyc- 
z^cej zagadnieň historycznych (ocena ks. Tiso i slowackiego powstania naro- 
dowego w 1944 r.), kryly si? pýtania o wspólczesne miejsce Slowacji w w 
Czeskiej Republice Socjalistycznej.34

Rok 1967 przyniósl nasilenie dyskusji politycznej w Czechoslowacji. Wla- 
dze nie decydowaly si? na zastosowanie represji, natomiast dôrazne ogranic- 
zenia i kary zaostrzaly jedynie konflikty. Np. pisarz slowacki Ladislav Mňač- 
ko, który wyjechal do Izraela zostal pozbawiony obywatelstwa za przychylne 
wypowiedzi o tym kraju. Po zježdzie w czerwcu 1967 r. Czechoslowackiego 
Zwiqzku Literatów w Pradze , na którym padlo wiele slow krytyki pod adre
sem partii i rzqdu, КС KPCZ wydalil trzech pisarzy z partii m.in. Ludvika
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Vaculíka. Po brutálnym stlumieniu demonstracji studenckiej 31.10.1967 r., 
sytuacja polityczna w kraju zaostrzyla si?. W tej sytuacji obradowalo plenum 
КС KPCz, na którym skrytykowano A.Novotnego. Debat? odroczono jednak 
na pocz^tek stycznia 1968 r., w jej wyniku zmuszono Novotnego do ustqpie- 
nia. Jego nast?pcq wybrano A.Dubčeka, zas pierwszym sekretarzem partii 
slowackiej w miejsce Dubčeka zostal 22. 01. 1968 r. wybrany Vasil Bilak.

Ponownie pojawily si? wciqi aktuálne pýtania z przeszlosci, m.in. o oko- 
licznos'ci ámierci Jana Masaryka w 1948 r., jak równiež o odpowiedzialnoáč 
za procesy poltyczne i wci^ž nie rozwiqzana sprawa rehabilitacji ofiar. Ut- 
worzony na poczqtku kwietnia 1968 r. rzqd Oldřicha Cernika poczynil przy- 
gotowania do uchwalenia ustawy o rehabilitacji. Takže Sqd Najwyžszy, pod 
przewodnictwem Otomara Bočka, przyspieszyl procedur? rehabilitacyjntj w 
konkrétných sprawach, które byly dotqd odwlekane. Niezaležnie od tego na 
poczqtku kwietnia 1968 г. КС KPCz powolat kolejnq komisj? pod przewod
nictwem Jana Piliera, której powierzono rehabilitacj? czolowych polityków 
komunistycznych i zbadanie kulis ich procesów. Raport ten nie zostal ukori- 
czony w por?, na przeszkodzie stan?ly wydarzenia zwiqzane z bezprawnq 
interwencj<| paiístw Úkladu Warszawskiego rozpocz?tq 21.08.1968 r. Raport 
zostal opublikowany dopiero w 1970 r. w Wiedniu.35 Represje režimu komu- 
nistycznego w Czechoslowacji w latach 1952-1954 mialy najszerszy zakres 
spos'ród wszystkich krajów tzw. demokracji ludowej. Liczb? represjonowa- 
nych trudno jest dokladnie okreslič, wedlug róžnych žródel szacuje si? ja od 
70 do 130 tys. osob.36

Proces R. Slánskiego byl zaledwie jedným z epizodów tego dramatu, ale 
epizodem przyciqgajqcym najwi?cej uwagi i najglos'niejszym. Zložylo si? na 
to kilka przyczyn. Po pierwsze zbiorowo skazani na smierč oskarženi byli 
wysokimi dygnitarzami partyjnymi i rztjdowymi, byli znáni na arenie mi?dzy- 
narodowej, szczególnie w srodowisku lewicy zachodnioeuropejskiej. Ich pro
ces byl szeroko naglosniony przez ówczesne wladze komunistyczne na Za- 
chodzie, gdzie mial stanowič dowód na agresywnosč paňstw kapitalistyc- 
znych wobec mlodych „demokracji ludowych“. Stqd mial stanowič pewnego 
rodzaju uzasadnienie istnienia systému represyjnego w paňstwach socjalis- 
tycznych. Kiedy w latach 60-tych zacz?to mówič o zbrodniach stalinowskich, 
to procesy te przytaczano jako klasyczne przyklady. Po cz?áci byla to šwia- 
doma manipulacja ze strony wladz komunistycznych, chciano bowiem wyka- 
zač, že represje stalinowskie dotyczyly takže samých komunistów, a wi?c 
byly czynnikiem zewn?trznym wobec nich. Po cz?áci byl to tež swiadomy 
zabieg psychologiczny polegajqcy na tym, že kiedy naležalo juž mówič o 
nadužyciach wladzy, to naležalo glównie przypominač krzywdy ludzi ze 
swojego obozu politycznego. Stqd tež sprawy rehabilitacyjne w Czechoslo
wacji trwaly tak dlugo, bo zajmowali si? nimi ludzie z rzqdzqcej nadal partii 
komunistycznej. Nie naležy zapominač o jeszcze jedným czynniku. Byl nim
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fakt, že jeden ze skazanych w tym procesie, Artur London, znalazi si? póžniej 
we Francji, gdzie opublikowal wstrz^saj^ce dla opinii zachodniej pami?tnik z 
przebiegu šledztwa i procesu, które staly si? wažnym wydarzeniem politycz- 
nym.

Proces grupy R. Slänskiego z punktu widzenia prawa byl absurdem. Zarzu- 
ty sformulowane w oskarženiu byly bzdurne i nie zostaly udowodnione w 
„procesie s^dowym“. Wystarczyl fakt przyznania si? oskaržonych do winy, 
zgodnie z teoriq prawn^ S. Wyszynskiego panujqcq w ZSRR. Sam sqd byl 
niezawisly, albowiem wyrok, który oglosil - zapadl wczesniej na posiedzeniu 
sekretariátu КС KPCz. Potwierdzil to w 1963 r. przed Komisjq Rehabilita- 
cyjn^ jeden z jego bylych czlonków, byly minister sprawiedliwošci i obrony 
narodowej, Aleksej Čepička. Niewtjtpliwie nikt z oskaržonych nie byl agen
tem imperializmu, ani syjonist^, ani szpiegiem Tity, ani sabotažystq. Dlatego 
z pelnym uzasadnieniem smierč 11 skazanych w tym procesie naležy nazwač 
morderstwem politycznym. Jednak takže w imi? prawdy historycznej naležy 
powiedzieč, že wi?kszosč ofiar tego procesu stanowili ludzie odpowiedzialni 
za system, który skaza! ich na smierč. Wielk^ i bezspornq win^ glównego 
oskaržonego w tym procesie, Rudolfa Slänskiego, jest dužy jego udzial w 
stworzeniu tego systému terroru, w Czechoslowacji. Dlatego pomysl zrehabi- 
litowania R. Slänskiego w roku 1968 nie byl spraw^ tak bardzo do konca 
jednoznacznq. Interwencja radziecka wraz z sojusznikami w 1968 r. i póžniej- 
sza „normalizacja“ žycia - odsun?la te problémy na dalszy plan.

Czechoslowacja obok Polski byla jedynym krajem socjalistycznym, gdzie 
usilowano dokonač politycznego, prawnego i moralnego rozliczenia z proce- 
sami z lat40-tych i 50-tych. W Czechoslowacji na poczatku 1968 r. powolano 
specjalnq komisj? КС KPCz do rozpatrzenia tego problému. Zdqžyla ona 
przedstawič tylko pierwsze wst?pne ustálenia, kiedy sierpniowa inwazja pr- 
zerwalajej dzialalnosč. Przygotowany przez пц raport, choč jeszcze niekom- 
pletny i miejscami dyskusyjny, utrzymany jeszcze w duchu partyjnych doku- 
mentów - nie mógl si? ukazač w Czechoslowacji.

W majú 1953 r. L. Beria podal do wiadomosci fakt, ze tzw. spisek lekarzy 
kremlowskich byl prowokacjq tajných služb i polecil aresztowač jako odpo- 
wiedzialnego za niq Michaila Riumina, wiceministra bezpieczeňstwa paň- 
stwowego ZSRR. Beria b?d^c wtedy (kwiecieň 1953 r.) wicepremierem, do
konal w ten sposób prywatnych rozliczeň. M. Riumin byl prawa r?kq S. Ig- 
natiewa, który objql po Berii stanowisko ministra bezpieczeňstwa paňstwowe- 
go ZSRR. J. Stalin zdj^l L. Beri? z tego stanowiska w listopadzie 1951 r. W 
ten sposób krqg zemsty zostal zamkni?ty. Sam L. Beria zostal rozstrzelany 
prawdopodobnie w grudniu 1953 r. Jest to wersja oficjalna, čoraz cz?sciej 
kwestionowana przez historyków. Inne žródla podajq, ž? szef radzieckich 
služb bezpieczeňstwa zostal zamordowany juž w lipcu 1953 r. przez wspól- 
towarzyszy zaangažowanych w wymierzony przeciwko niemu spisek. Tuž po
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nim zostali rozstrzelani m.in. gen. Lichaczew i jego doradca Makarow, czyli 
bezpoáredni organizatorzy procesu R. Slánskiego. Prowadzone przez nich 
sprawy nie zostaly poddane ponownemu rozpatrzeniu, ale w odczuwalny 
sposób znalaly szykany na osoby uwi?zione dzi?ki ich dzialalnos'ci. M.in. od 
polowy 1954 r. A. Londonowi i wielu innym uwi?zionym pozwolono na wi- 
dzenia z rodzinami. Latem 1955 r. prokuratorzy zainteresowali si? warunkami 
odbywania kary przez skazanych w procesach poltycznych. Ustawalo bicie i 
szykany ze strony personelu wi?ziennego. W ramach КС KPCz powolana 
zostala „Komisja Socjalistycznej Praworzadnošci“, która podjala rewizj? kil- 
ku spraw. Gwoli sprawiedliwosci nálezy stwierdzič, že za najpilniejszq 
sprawy w komisji uznáno zwolnienie bylego ministra spraw wewnetrznych i 
innych bylych czolowych dygnitarzy. Jesieniq 1955 r. A. London zostal prze- 
niesiony z wi?zienia w Leopoldowie do sanatorium, a 02. 02. 1956 r. odzyskal 
wolnoáč. Zacz?to równiež zwalniač ze stanowisk osoby odpowiedzialne za 
lamanie prawa, przygotowywanie procesów politycznych i kierowaniem 
sledztwami z zastosowaniem tortur. Niektórzy przyznali si? do winy, np. 
dawny prokurátor Josef Urvälek - oskaržyciel w procesie Slánskiego, twier- 
dzil on jednak, že nic nie wiedzial o metodách prowadzenia sledztw i wymus- 
zania zeznan. Pod presjq opini publicznej wiceprezes Sqdu Najwyžszego dr 
Josef Břestánský, byly animator niektorých procesów - popelnil w 1955 r. 
samobójstwo. Podobnie zakoňczyl žycie naczelny lekarz wi?zienia Ruzyně dr 
Josef Sommer i par? innych osob. Glówni organizatorzy áledztwa i sfalszowa- 
nia aktu oskarženia w procesie R.Slánskiego - major Doubek i kapitan Koho
utek, zostali za to postawieni przed sqdem pod koniec lat 50-tych.

Wi?kszosc skazanych w procesach politycznych z poczatku lat 50-tych, 
wyszla na wolnos'c w latach 1962-1963. Powolanie na poczqtku 1968 r. Ko
misji КС KPCz, stanowil efekt ich staraň o pelnq rehabilitaci? politycznq i 
partyjnq. Problému rehabilitacji politycznej niekomunistów nie podnoszono, 
zacz?to tylko pisad o tym w prasie i to na krótko przed sierpniem 1968 r. Na 
poczqtku lata 1968 r. w prasie partyjnej pojawila si? liczba 40 tys.osôb, kto
rým naležy si? rehabilitacja. W paždzierniku 1968 r. pisano juž tylko o 30 tys. 
Trudno powiedziec ile osob zrehabilitowano. Znané sq tylko wyrywkowe 
dane, np. pomi?dzy lutyml968 a lutym 1969 roku zrehabilitowanych zostalo 
2013 osôb, oskaržonych w przeszlosci o „buržuazyjny nacjonalizm slowac- 
ki“.37 Mówiqc o ofiarach „wielkiej czystki“ w Czechoslowacji naležy takže 
pami?tac o olbrzymiej grupie ludzi, która przymusowo zostala skierowana do 
ci?žkich robôt fizycznych. Wielkosc tej grupy ocenia si? na 90 tys. osob. 
Liczb? t? naležy porównac z liczbq ludnosci ówczesnej Czechoslowacji, która 
wynosila 12 milionów mieszkanców. Otrzymamy wtedy wielkoád skali terro- 
ru jaki panowal wtedy w Czechoslowacji.38

Rudolf Slánský jest symbolem bezprawia i przest?pstw, jakich dopuácili si?

126



PROCES RUDOLFA SLÁNSKI EGO W POĽSKÍ EJ PERSPEKTYWIE

komunisci we wlasnych krajach. R. Slánský, kat i ofiara w jednej osobie, 
uwidacznia dramat w jaki wp?dzil komunizm nawet swoich wyznawców.

Specyfikq represji politycznych stosowanych w Polsce w koncu lat 40-tych 
i pocz^tku lat 50-tych bylo to, že obj?ly one m.in. przedstawicieli elit wladzy 
oraz grup i srodowisk z nit) zwiqzanych. Podobna sytuacja charakteryzowala 
system represji w pozostalých krajach satelickich ZSRR. W Polsce likwidacja 
rzeczywistej opozycji nastúpila juž wczes'niej. Polskie Stronnictwo Ludowe 
zlikwidowano metodami karno-administracyjnymi w latach 1946-1947, nato- 
miast ostatnie oddzialy zbrojnego podziemia zwiqzane londyňskim osrodkiem 
wladzy, zlikwidowano metodami policyjno-wojskowymi w latach 1947— 
1948.

W Polsce stalinizm znalazl zwolenników w szeregach aktywu partyjnego, 
administracji centrálnej i lokálnej, w prokuraturze i sqdownictwie, w wojsku 
i oczywiscie Ministerstwie Bezpieczeňstwa Publicznego (MBP). Na czele 
MBP stal od poczqtków jego istnienia w 1944 r. gen. Stanislaw Radkiewicz, 
który, podobnie jak jego zast?pcy - plk Roman Romkowski i plk Mieczyslaw 
Mietkowski, przeszedl odpowiednie przeszkolenie w ZSRR. Dzialalnosč gen. 
S. Radkiewicza nadzorowal doradca radziecki gen. Lalin (z NKWD). Minis- 
terstwo to skladajúce si? z 19 departamentów, kontrolowalo wszystkie dzie- 
dziny žycia spolecznego, w tym przede wszystkim panstwowo-partyjnego. 
MBP, poza organicznie wchodz^cymi w jego sklad Urz?dem Bezpieczeňstwa 
i Milicjú Obywatelskú, podlegaly takže: Korpus Bezpieczeňstwa Wewn?trz- 
nego, Wojska Ochrony Pogranicza oraz wi?zienia i obozy karne. Terror jako 
metoda sprawowania wladzy služyl komunistom polskim zarówno na etapie 
zdobywania jak i póžniej, w czasie tzw. utrwalania wladzy. Nieludzkie meto
dy sledztwa, zn?canie si? nad wi?žniami, ponižanie ich, wszechwladny terror 
psychiczny - byl powszechnie stosowany wobec oskaržonych i uwi?zionych. 
Za sprawq radzieckich doradców wzorowano si? na sprawdzonych wzorach 
stosowanych w ZSRR przez NKWD (Narodowy Komitét Spraw Wewn?trz- 
nych) i NKGB (Narodowy Komitét Bezpieczeňstwa Paňstwowego).

„Odchýlenie prawicowo-nacjonalistyczne“ to bylo haslo w Polsce, pod 
ktorým odbylo si? wiele procesów politycznych. Teória spisku wymagala 
znalezienia calej rzekomej siatki szpiegowskiej, ktorú možná byloby oskaržyč 
o wspólprac? z krajami kapitalistycznymi. W tym celu celu Komisja Biura 
Politycznego КС PZPR do spraw Bezpieczeňstwa Publicznego, poprzez pod- 
legle instytucje: Glówny Zarz^d Informacji Wojska Polskiego (GZI WP - 
kontrwywiad wojskowy) oraz Biuro Specjalne MBP, opracowala i wprowa- 
dzila w žycie plan, zgodnie z ktorým realizowano w Polsce sledztwa i proce
sy, majúce potwierdzič istnienie rzekomego spisku.

Wytypowani oskarženi, po zastosowaniu specjalnych metod s'ledczych, 
mieli przyznač si? do winy - czyli do wspóluczestnictwa w „wielkim mi?dzy- 
narodowym spisku przeciwko wladzy ludowej“. Náležalo tež wymusič na

127



MAREK J ASI AK

oskaržonych zeznania, potwierdzajqce ewentualnq wspólprac? z obcymi wy- 
wiadami, rzqdem polskim w Londynie, udzialem w Polskich Silách Zbrojných 
na Zachodzie, czy tež w Armii Krajowej itp. W tym systemie nikt nie mial 
prawa czuč si? bezpiecznie. Czlonkom partii natomiast formulowano zarzuty, 
že do partii komunistycznej wnikn?li juž przed wojnq, jako agenci ówczesnej 
polskiej policji i kontrwywiadu wojskowego. W paždzierniku 1948 r. rozpo- 
cz?to sledztwo, które obj?lo ponad 100 osôb. Wymuszone torturami zeznania 
obciqžaly gen. Mariana Spychalskiego (I wiceminister Obrony Narodowej), 
który obok Wladyslawa Gomulki stal si? glównym oskaržonym w przygoto- 
wanym procesie. Wysokie stanowisko M. Spychalskiego w WP wymagalo 
zebrania dodatkowych „dowodów“ rzekomego spisku w wojsku, stqd árodo- 
wisko wojskowych dotkn?ly najbardziej surowe represje stalinowskie.39

O ile proces R. Slänskiego w Czechoslowacji przyniósl najwi?cej ofiar w 
srodowisku komunistów slowackich, bylych dygnitarzy partyjno-partstwo- 
wych, osôb narodowošci žydowskiej, to w Polsce w ramach przygotowaň do 
procesu W. Gomulki i M. Spychalskiego, najwi?ksze represje dotkn?ly gene- 
ralów i oficerów Wojska Polskiego. W Polsce stalinowskq piramid? zbrodni 
budowano od podstaw, a najwažniejszym jej elementem byla tzw. sprawa 
spisku w wojsku.

W Polsce system stalinowskich represji zostal zinstytucjonalizowany po 
lipcowym plenum PPR w 1948 r., przyjmujqcym program budowy podstaw 
socjalizmu. Nie oznacza to, že represje nie wyst?powaly juž wczesniej. W 
1944 r. wprowadzono nadzwyczajne srodki prawne, m.in. sqdy dôrazne, od 
których wyroku nie bylo odwolania, a wyrok wykonywano w ciqgu 24 go- 
dzin. Szczególne uprawnienia nadano sqdom wojskowym, dajqc im prawo 
sqdzenia w sprawach politycznych takže osôb cywilnych. Podstaw? prawnq 
do tego stanowil kodeks karny Wojska Polskiego, wprowadzony dekretem 
PKWN z 23. 09. 1944 r. Obj?cie jurysdykcjq ludnosci cywilnej rozwijaly 
dalej przepisy kolejných dekretów - z 16. 11. 1945 r. oraz z 13. 06. 1946 r. 
o przest?pstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy panstwa 
polskiego. Taki stan prawny obowiqzywal do 05. 04. 1955 r.40 Sqdy wojsko- 
we w latach 1945-1954 za przest?pstwa przeciwko paňstwu skazaly 81,5 tys. 
osôb, w tym w latach 1950-1954 okolo 27,5 tys. Wydaly razem z sqdami 
specjalnymi, okolo 4400 wyroków ámierci, z czego okolo 2800 wykonano. 
Ogólem w stalinowskich wi?zieniach i obozach pracy zmarlo w Polsce w 
latach 1944-1956 okolo 20,5 tys.osôb. Oprócz tego w Polsce stworzono od- 
r?bnq formacj? wojskowq (batalióny pracy, wojskowe batalióny górnicze), do 
których kierowano poborowych pochodzqcych z niegodnych zaufania srodo- 
wisk lub tež politycznie podejrzanych. Np. na jesieni 1953 r. jednostki tzw. 
zast?pczej služby wojskowej skladaly si? z 23 batalionów, liczqcych ponad 
25, 5 tys. osôb. 41

Proces stalinizacji ogarnql równiež wojsko. Pod koniec 1948 r. ujawniono
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istniejqce dotqd nieoficjalnie w Wojsku Polskim struktury partyjne, oficjalnq 
prac? rozpocz?ly wtedy komitéty PZPR rôznych szczebli. Wojsko Polskie od 
momentu powstania bylo zbrojným instrumentem partii w walce o wladze i 
ochranialo jej „rewolucyjne“ zdobycze. Koncepcja armii ogólnonarodowej, 
którq w bardzo ograniczonym wymiarze starali si? realizowač W. Gomulka i 
M. Spychalski, juž na III Plenum КС PZPR w listopadzie 1949 r. potraktowa- 
na zostala jako wyraz „slepoty politycznej umožliwiajqcej przenikanie na od- 
powiedzialne stanowiska wrogiej agentury dzialaj^cej przeciwko ruchowi 
rewolucyjnemu i Polsce Ludowej“.42

Konsekwencjq takiego stanowiska byla stopniowa eliminacja z armii ludzi 
uznaných za obcych i wrogich. Od jesieni 1949 r. do 1954 r., przyjmujqc 
kryterium nieprzydatnosci organizacyjnej, zwolniono z Wojska Polskiego 
okolo 10 tys. oficerów, w tym 1200 ze wzgl?dów politycznych. Jako przyc- 
zyn? zwolnienia podawano okrešlenia, np. „wielbiciel Záchodu“ ; „dwój- 
karz“; „byl zwi^zany z sanacj^“ itp. Równoczesnie w Wojsku Polskim služylo 
na kluczowych stanowiskach 41 generalów i 668 oficerów. Generalowie ra- 
dzieccy kierowali wažnymi strukturami WP od Sztabu Generalnego, dowódz- 
twa okr?gów wojskowych, dowództw rodzajów wojsk až do wažniejszych 
zwi^zków taktycznych. Radzieckie bylo tež kierownictwo Ministerstwa Ob
rany Narodowej, w ktorým oprócz marszalka Konstantego Rokossowskiego 
znajdowali si? takže - gen. Stanislaw Poplawski i gen. Jerzy Bordzilowski. 
Polscy komunisci byli tylko szefami Glównego Zarzadu Politycznego WP.43

Prokuratura i s^downictwo wojskowe na przelomie lat 40-tych i 50-tych 
charakteryzowala duža dyspozycyjnosč wobec osrodków politycznych oraz 
organów sledczych. Bezkrytyczne przyjmowanie spreparowanych przez X 
Departament MBP i GZI WP oskaržen oraz s'wiadome skazywanie na smierč 
niewinnych ludzi, stanowilo pogwalcenie zasad praworz^dnosci i wszelkich 
norm morálnych. Tym zasadom i normom przeczyla praktyka odbywania 
procesów w celách wi?ziennych, bez obroňców, bez przesluchania swiadków, 
nie zezwalajqc oskaržonemu na zabranie glosu. W taki sposób wydawano 
wyroki.

Na morálne, psychiczne i fizyczne zalamanie si? oskaržonych skladal si? 
„wysilek“ wielu ogniw i ludzi represyjnej machiny wladzy. Kierowala niq 
utworzona 24. 02. 1949 r. Komisja Biura Politycznego do Spraw Bezpieczeň- 
stwa Publicznego, któr^ kierowal B. Bierut. W jej sklad wchodzili Jakub Ber
gman, Hilary Mine, Stanislaw Radkiewicz. Komisja ta w sprawie tzw. spisku 
w wojsku byla osrodkiem wszelkich decyzji. Komisji podlegaly dwa piony 
bezpieczeňstwa: cywilny - MBP i wojskowy - GZI WP. W wypracowaniu 
ogólnej koncepcji sledztw i procesów dužy wklad wniešli funkcjonariusze 
MBP: plk Mieczyslaw Mietkowski i plk Józef Jurkowski, a takže zast?pca 
GZI plk Antoni Skulbaszewski. Ten ostatní wykonywal nie tylko polecenia 
wyžej wspomnianej Komisji, ale takže polecenia, które z Moskwy przyeho-
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dziiy przez szefa GZP WP - plk. Dymitra Woznie-sienskiego lub przez dele- 
gowanych doradców radzieckich. Niechlubny wklad w fizycznq eliminacje 
oskaržonych wniosly: Naczelna Prokuratura Wojskowa z gen. Stanislawem 
Zarakowskim i Najwyžszy Sqd Wojskowy pod przewodnictwem oficera ra- 
dzieckiego plk. Wilhelma Šwiqtkowskiego.

Obu tym instytucjom w sprawach procesowych doradzal plk Wasilij Za- 
jcew - radziecki doradca do spraw služby sprawiedliwos'ci przy szefie GZI 
WP.44

Do 1949 r. GZI WP podlegal I wiceministrowi Obrony Narodowej, gen. 
M.Spychalskiemu. Po obj?ciu stanowiska ministra przez marszalka K. Rokos- 
sowskiego, GZI WP zostal podporzqdkowany nowemu ministrowi. On tež 
decydowal o aresztowaniu oficerów starszych, uznaných przez GZI WP za 
„wrogów klasowych“. W latach 1949-1953 organy GZI WP aresztowaly po
nad 2200 osôb, w tym ponad 400 oficerów. Jednak juž wczesniej na mniejszq 
skal? oskaržano i skazywano niewinnych žolnierzy WP. Pierwszymi ofiarami 
represji w Polsce stali si? žolnierze Armii Krajowej. M.in. w paždzierniku 
1944 r. stracono w Kqkolewnicy kilkudziesi?ciu žolnierzy WP. Sqd wojskowy 
2 Armii WP skaza! ich na smierč m.in. za przynaležnos'č do Armii Krajowej. 
W tym samým czasie na rozkaz Naczelnego Dowódcy WP utworzono obóz w 
Skrobowie, dla kilkuset internowanych žolnierzy WP wywodzqcych si? z 
Armii Krajowej. W listopadzie 1944 r. przebywalo tam 439 internowanych.45

Po wojnie zbiorowe represje w Wojsku Polskim rozpocz?ly si? wiosnq 
1947 r., kiedy aresztowano 19 oficerów w Bydgoszczy. Oskaržono ich o 
dzialalnosč kontrrewolucyjnq i wywrotowq i przynaležnosč do organizacji 
„Rycerzy Królowej Korony Polskiej“. Aresztowani oficerowie pochodzili z 
armii II Rzeczypospolitej, a do Ludowego Wojska Polskiego wstqpili ochot- 
niczo. Sledztwo w tej sprawie prowadzono wyjqtkowo brutálnie, z pogwalce- 
niem podstawowych praw aresztowanych. Powodem aresztowaň byly „wrogie 
wypowiedzi“ oficerów niezadowolonych z nowej sytuacji politycznej w Pol
sce. Zadanie oficerów sledczych polegalo na wymuszeniu biciem przyznania 
si? do winy, gdyž innych dowodów poza wypowiedziami nie bylo. Ostatecz- 
nie oskaržono 17 oficerów.

W wyroku ogloszonym 16. 05. 1949 r., 3 oskaržonych zostalo na kar? 
smierci (zamieniono na 15 lat wi?zienia), pozostalých skazano na kary od 15 
do 1,5 roku wi?zienia. Dwóch oskaržonych sqd uniewinil. W wi?zieniu zmarí 
jeden ze skazanych - plk Józef de Meksz.

Kolejnq sprawq zbiorowq byla tzw. sprawa lubelsko-zamojska, nazwana 
równiež „sprawq krwi i lez“. Rozpocz?la si? ona 19.04.1948 r. od prowokacji 
oficerów Wydzialu Informacji 3 Dywizji Piechoty w Lublinie, którzy na te- 
renie koszar rozrzucili ulotki nawolujqce do buntu i wst?powania do nielegal- 
nej organizacji Wolnosč i Niezawislosč (WiN). Spraw? od poczqtku prowa- 
dzil GZP WP, kierowany przez plk. Stefana Kulila. Aresztowano 65 oficerów,
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žolnierzy i pracowników cywilnych wojska. Sledztwo prowadzono z nieby- 
walym okrucieňstwem, z pogwalceniem wszelkich zasad ludzkich i praw- 
nych. Bestialskie bicie podejrzanych bylo podstawowq metodq do wymusza- 
nia požqdanych zeznaň. W wyniku zastosowania tých metod zakatowano na 
smierč ppik. Lucjana Zal?skiego. Aresztowanych oskaržono o dzialalnosč 
spiskowo-wywrotow^ i przynaležnosč do WiN. Procesy w tej sprawie zakoň- 
czyly si? w 1950 r. wyrokami od 5 do 15 lat wi?zienia, jednego oficera ska- 
zano na kar? smierci ( kpt. Edmund Sitek), wyrok ten jednak zlagodzono do 
15 lat wi?zienia.46

W latach 1947-1949 prowadzono takže indywidualne sledztwa przeciwko 
wyžszym oficerom WP.

Do najwažniejszych nalézaly sprawy m.in. kontradmirala Adama Mohuc- 
zego, gen. Stanislawa Matka i gen. Brunona Romiszewskiego. Wraz z za- 
mkni?ciem tých spraw, skoňczyl si? okres zwalczania struktur politycznego i 
zbrojnego podziemia, natomiast panorama opozycji wewn?trznej zostala 
wzbogacona o „odchýlenie prawicowo-nacjonalistyczne“ i „spychal- 
szczyzn?“. Scenariusz procesów politycznych w Polsce rôznil si? niečo od 
tego typu rozwi^zaň w innych krajach np. na W?grzech i w Czechoslowacji. 
W krajach tých najpierw przeprowadzano proces jednego z czolowych przy- 
wódców (W?gry - László Rajk, Czechoslowacja - Rudolf Slánský), a dopiero 
potem przedstawiano opini publicznej „dowody“ ich rzekomych zbrodni, w 
postaci procesów pomniejszych zbrodniarzy. W Polsce realizowano odwrotny 
schémat: procesy zaczynaly si? od dolu, obejmujqc swym zasi?giem dzialaczy 
čoraz wyžszego szczebla. Ostatním w tej kolejce mial byč czolowy przywód- 
ca „odchýlenia prawicowo-nacjonalistycznego“ W. Gomulka. Przygotowa- 
niem procesów zwolenników linii politycznej W. Gomulki na gruncie cywil- 
nym zaj?lo si? MBP, kierowane przez S. Radkiewicza. W Wojsku Polskim 
zajql si? tym GZI i podlegle mu struktury terenowe. Glównymi oskaržonymi 
w WP stali si? oficerowie wywodz^cy si? z armii II Rzeczypospolitej. Wielu 
z nich zajmowalo wysokie w latach 1945-1948 stanowiska w WP. Z tej grupy 
jako pierwszych oskaržono gen. Stanislawa Tatara, plk. Mariana Utnika i plk. 
Stanislawa Nowickiego, którzy przybyli do kraju sciqgni?ci przez szefa Od- 
dzialu II Sztabu Generalnego WP gen. Waclawa Komara. Zostali aresztowani 
na jesieni 1949 r.47

Celem sledztwa bylo udowodnienie istnienia w wojsku pot?žnej organizac- 
ji spiskowo-szpiegowskiej, zložonej z przedwojennych oficerów. Poniewaž 
za polityk? kadrowq w WP odpowiadal I wiceminister Obrony Narodowej 
gen. M. Spychalski, na niego miala spasč odpowiedzialnosč za obecnosč wro- 
gich elementów w wojsku. Z kolei Spychalski byl bliskim wspólpracowni- 
kiem W. Gomulki, cala wi?c sprawa „spisku w wojsku“, miala byč oskarže- 
niem tego ostatniego o zamiar dokonania przewrotu w paňstwie. Aresztowa
nych poddawano wymys'lnym torturom fizycznym i psychicznym, np. podsta-
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wowq metodíj sledczq bylo dlugotrwale przesluchanie (tzw. konwejer), ares- 
ztowanych pozbawiano snu, grožono karq ámierci, represjami wobec rodziny 
itp. Stosowano to wszystko po to, aby zlamač ich i zmusič do przyznania si? 
do niepopelnionych czynów. Brutálne metody s'ledztwa przyniosly oczekiwa- 
ne wyniki. Aresztowani przyznawali si? do „winy“, czyli udzialu w spiskowej 
organizacji. Realizowano wi?c plan zgodnie z založeniami zast?pcy szefa GZI 
do spraw sledczych plk. Antoniego Skulbaszewskiego. Otrzymywal on wy- 
tyczne do prowadzenia sledztwa i stosowania brutálnych metod od samego 
B. Bieruta. Oprócz grupy TUN (Tatar-Utnik-Nowicki) aresztowano w tej 
sprawie jeszcze 126 oficerów. Ws'ród nich znalazl si? takže byly minister 
Obrony Narodowej - marszalek Michal Rola - Zymierski. Represje nie omin- 
?ly równiež srodowiska komunistycznego, aresztowano gen. Waclawa Komá
ra i jego wspólpracowników.48 Powažne reperkusje na spraw? tzw. „spisku w 
wojsku“, wywarly procesy polityczne odbywaj^ce si? wówczas w Czechoslo- 
wacji. 16. 03. 1951 r. B. Bierut otrzymal tajný list od J. Stalina, w którym 
zostal poinformowany o przebiegu i wynikach sledztwa przeciwko Clemen- 
tisowi i Slingowi. Znaczne fragmenty listu to doslowne zeznania aresztowa- 
nych. Stalin pisal, že dementis starý dzialacz KPCz, juž od kwietnia 1945 r. 
wspóldzialal z prezydentem E.Benešem w procesie umacniania pozycji 
paiístw kapitalistycznych w Czechoslowacji. Podejmowal takže wspólnie 
z ministrem spraw zagranicznych rzqdu emigracyjnego Hubertem Ripkq dzia- 
lania, aby do Pragi wkroczyly oddzialy amerykanskie i j^ wyzwolily, uprze- 
dzaj^c w ten sposób Ármi? Czerwon^. Ponadto, wedlug listu Stalina zarówno 
dementis jak i Šling, przyznali si? do wspólpracy z wywiadami W. Brytanii 
i USA. Stalin sporo uwagi poswi?cil Šlingowi, który rzekomo bral udzial w 
przygotowaniach do buržuazyjno-nacjonalistycznego przewrotu w Czechos
lowacji na przelomie 1950/1951 roku. Przyznal si? takže, do przygotowaň na 
zlecenie polityków zachodnich K. Gottwalda. Listem tym J. Stalin mial 
ostrzec B. Bieruta przed agenturalnq dzialalnos'cia nie zlikwidowanych buržu- 
azyjnych i nacjonalistycznych organizacji i grup spolecznych. B. Bierut 
otrzymal wi?c gotowy scenariusz do dzialania i po raz kolejný jasno wskazani 
zostali przeciwnicy polityczni do liwidacji.49

W sierpniu 1951 r. rozpoczql si? proces „kierownictwa spiskowej organi
zacji w wojsku“, nazwany takže procesem generalów, poniewaž z 9 oskaržo- 
nych 4 bylo generalami (Stanislaw Tatar, Franciszek Herman, Jerzy Kirchma- 
yer, Stefan Mossor). Wyrok zapadl wczes'niej, poza ваЦ sqdowq, a przewod- 
niczqcemu skladu s?dziowskiemu - plk. Romanowi Walqgowi, podal go do 
wiadomošci wiceminister MBP gen. R. Romkowski. Wyrok w sprawie wydal 
B. Bierut, który nie zgodzil si? na skazanie oskaržonych na kar? s'mierci, 
poniewaž proces toczyl si? publicznie i byl szeroko relacjonowany. Oskarženi 
otrzymali kary wedlug stopni wojskowych: generalowie-dožywocie, pulkow- 
nicy - 15 lat wi?zienia, majorowie - po 12 i 10 lat.
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W cieniu tego wielkiego procesu trwaly nadal sledztwa w tzw.sprawach 
odpryskowych od sprawy TUN. Toczyly si? one przeciwko oficerom podejr- 
zanym o kierowanie spiskiem w poszczególnych rodzajach sil zbrojných i 
instytucjach. Rozprawy sqdowe odbywaly si? tutaj przy drzwiach zamknu
tých, z wykluczeniem obrony. W procesach tých skazano 93 osoby: 38 ofice
rom wymierzono kar? smierci, 14 - kar? dožywotniego wi?zienia, 19 - kar? 
15 lat wi?zienia, 6 - kar? 13 lat wi?zienia, 8 - kar? 12 lat wi?zienia, 6 - kar? 
10 lat wi?zienia, 1 - kar? 6 lat wi?zienia. Uniewinniono 1 oficera. Wykonano 
wyroki smierci na 20 oficerach. Pozostalým oficerom zamieniono kary smier
ci na dožywotnie wi?zienie. Dziesi?ciu z nich przesiedzialo w celi smierci 
okolo 2 lat, pod grožbq wykonania wyroku w každej chwili. Procesy te mialy 
tragiczny przebieg. Wydawalo si?, že skoro wyroki smierci nie zapadly w 
procesie glównym, to nie zapadnq tež w procesach odpryskowych. Stalo si? 
jednak inaczej, dlaczego - pýtanie to pozostaje bez odpowiedzi do dzisiaj.50

Powolny proces destalinizacji žycia w Polsce rozpocz?to w 1953 r. Zwiq- 
zane to bylo m.in. z zeznaniami gen. W. Komara, aresztowanego wczešniej 
równiež w sprawie tzw. spisku w wojsku.

W odróžnieniu od pozostalých aresztowanych, zastosowal on bardzo sku- 
tecznq lini? obrony. Od samego poczqtku s'ledztwa przyznal si?, že spisek w 
wojsku faktycznie istnial i na jego czele jakoby mialy stač osoby ze scislego 
kierownictwa PZPR (m.in. Eugeniusz Szyr, Hilary Mine, Edward Ochab). 
Wersja ta bardzo zinteresowala B.Bieruta, który w czerwcu 1953 r. polecil 
powolač specjalnq komisj? dla wyjasnienia sprawy gen.W. Komara. Komisja 
pod przewodnictwem E. Ochaba przesluchala szereg oficerów GZI WP i pr- 
zeprowadzila rozmowy z Komárem, który wyjasnit, dlaczego przyjql takej li
ni? obrony. Komisja w 1954 r. zakoňczyla swojq dzialalnosč i ustálila, že 
zarzuty w stosunku do Komara byly nieprawdziwe. Na wskutek interwencji 
E.Ochaba u B.Bieruta odwolano szefa GZI WP plk. Wozniesieňskiego i jego 
zast?pc? plk. Skulbaszewskiego (obaj oficerowie radzieccy). Byl to zwrot w 
tzw. sprawie spisku w wojsku. Kierownictwo partii uznalo, že naležy zmienič 
stanowisko wobec sprawy „spisku w wojsku“. Mimo post?pujqcej odwilžy 
polityeznej w Polsce, B.Bierut nadal chcial wytoczyč proces M. Spychalskie- 
mu. Domagal si? jego rozpocz?cia zaraz po swoim powrocie z XX Zjazdu 
KPZR. Nie przewidzial jednego, že z Moskwy juž nie powróci.51

Wczešniej w listopadzie 1954 r. miala miejsce narada centralnego aktywu 
partyjnego, o ktorej nie poinformowano jednak publieznie. W ezasie tej nara- 
dy poddáno krytyce scisle kierownictwo partii oraz dzialalnosč MBP, a prze- 
wodniczqcy Centrálnej Rady Zwiqzków Zawodowych Wiktor Klosiewicz 
upomnial si? o wi?zionego od 02. 08. 1951 r. W.Gomulk? albo jest winny, 
to go sqdžcie, albo ješli jest niewinny, to go wypuácie“. Par? tygodni póžniej, 
13. 12. 1954 r. W.Gomulka znalazl si? na wolnosci. Innq konsekwencjq tej 
narady byla decyzja Rady Paňstwa z 7. 12. 1954 r. o rozwiqzaniu Minister-
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stwa Bezpieczenstwa Publicznego. Na jego miejsce utworzono Ministerstwo 
Spraw Wewn?trznych oraz Komitét do Spraw Bezpieczenstwa Publicznego. 
Jednoczesnie z resortu bezpieczenstwa publicznego odszedl S.Radkiewicz. 
Nast?pnie w dniach 21-24. 01. 1955 r. obradowalo III Plenum КС PZPR. W 
uchwalach plenum zarzucono aparatowi bezpieczenstwa „ wylamywanie si? 
spod kontroli instancji partyjnych, ingerencj? w rôzne dziedziny žycia spo- 
leczno-politycznego i gospodarczego, stosowanie niedopuszczalnych i kary- 
godnych metod w sledztwie i w pracy agenturalnej oraz cz?ste aresztowanie 
niewinnych ludzi“. Za „niesluszne“ uznáno utworzenie X Departamentu MBP 
powolanego do kontroli partii. Równoczes'nie podj?to decyzje o wykluczeniu 
z PZPR wiceministra bezpieczenstwa publicznego R. Romkowskiego. Jak si? 
póžniej okazalo, byla to zapowiedž polityki zrzucenia niemal calej odpowie- 
dzialnošci za zbrodnie i nieprawosci stalinizmu na wybranych funkcjonarius- 
zy partyjnych.52

Na wskutek prósb skazanych i ich rodzin kierowanych do najwyžszych 
wladz paristwowych i partyjnych - w koncu 1954 r.w КС PZPR powolano 
komisj? do spraw osôb rehabilitowanych. Powolanie tej komisji nie przynios- 
lo spodziewanych efektów. W tej sytuacji 03. 11. 1955 r. powolano specjalnq 
komisj? Biura Politycznego КС PZPR. W sklad komisji weszli : A. Zawadzki, 
E. Ochab, F. Mazur i R. Zambrowski. 19. 04. 1956 r. A. Zawadzki przedstawil 
informacj? o pracy komisji na Biurze Politycznym, które upowažnilo komisj? 
do podj?cia odpowiednich decyzji. Komisja zlecila Naczelnej Prokuraturze 
Wojskowej wznowič i nast?pnie umorzyč wi?kszosč w „procesie generalów“. 
24. 04. 1956 r. sprawa gen.Tatara i pozostalých skazanych zostala wznowiona 
i jednoczesnie umorzona. Z wi?zieň wychodzili czlonkowie Ármi Krajowej 
oraz inni skazani za zarzuty nátury politycznej. Na ogól nie oznaczalo to 
jednak formálnej rehabilitacji s^dowej. Niemniej Polska w 1956 r. byla praw- 
dopodobnie jedynym krajem socjalistycznym, w którym rozpocz?to rehabili
tací? osôb bezpodstawnie skazanych, nie naležacych do partii komunistycznej 
lub b?dqcych w stosunku do niej w opozycji. Zrehabilitowani skazani w tzw. 
sprawie spisku w wojsku opuscili wi?zienia. Jednak w stosunku do gen. Ta
tara, plk. Nowickiego, gen. Mossora i plk. Utnika - Naczelna Prokuratura 
Wojskowa cz?sč zarzutów uznala za uzasadnione, ale uwažala za niecelowe 
ich sciganie. Nie zostali oni wi?c calkowicie zrehabilitowani. Dopiero 26. 01. 
1990 r. naczelny prokurátor wojskowy zmienil to postanowienie z 1956 r. na 
ich korzyáč. Decyzja ta nie dotyczyla gen. Mossora, na którym ciqžy zarzut 
o kolaboracj? z Niemcami. Pozostal wi?c jedynym niezrehabilitowanym do 
koňca.

Ogromna wi?kszoáč oficerów informacji wojskowej, bezpieczenstwa pub
licznego, prokuratury i sqdów - unikn?la odpowiedzialnosci za popelnione 
zbrodnie. Mimo iž specjalna komisja, powolana 10.12.1956 r. w wyniku po- 
rozumienia Ministra Sprawiedliwos'ci, Ministra Obrony Narodowej i Prokura-
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tora Generalnego, w przedstawionym w czerwcu 1957 „ Sprawozdaniu komis- 
ji dla zbadania odpowiedzialnosci bylych pracowników Glównego Zarzqdu 
Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyžszego S^du Wojsko- 
wego“ - wskazala winnych z imienia i nazwiska, to zalecenia komisji nie 
zostaly wykonane. Przed s^dem stanulo zaledwie dwóch oficerów GZI WP 
(plk. W. Kochan i pplk. M. Notkowski). Zostali oni aresztowani w czerwcu i 
lipcu 1957 r. i skazani na 5 i 3 lata wi^zienia. Pozostalí uniknuli odpowie
dzialnosci kamej, szczególnie oficerowie sledczy i ich przeloženi z MBP. W 
wi^kszosci osoby odpowiedzialne za polecanie lub tolerowanie bezprawnych 
metód s'ledztwa oraz za procesy polityczne - spotkaly tylko niskie kary par- 
tyjne. Swiadczylo to o stopniowej zmianie atmosféry politycznej w Polsce juž 
w 1957 r. Dopiero w 1996 r. przed s^dem III Rzeczy-pospolitej stanula nie- 
wielka grupa bylych oficerów MBP na czele z plk. Adamem Humerem. W 
Polsce zbrodnie stalinowskie nie zostaly do konca rozliczone, dalej stanowiq 
politycznie dražliwy temat.
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IMRE O K VÁT H

The peculiarities of Hungarian Military Policy at 
the beginning of the Cold War 1945-1953
Imre 0KVÁTH

The revelation of the Cold War period was in the focus of the historical 
researches during the past years and we have more and more informations 
concerning the events of the aforementioned era. Thank to the researches the 
political intentions and ambitions can be retraced more and more precisely 
together with the military measures having been implemented to execute 
them.

After the Second World War Hungary - as a defeated country - got into the 
sphere of influence of the Soviet Union, consequently the USSR played a 
decisive role in her future political life. During the first two years after WW2 
the Soviet party leadership did not strive for immediate „Sovietization“ in the 
countries of Eastern and Central Europe; their attention was engaged by ne
gotiations with the Western countries concerning the post- war settlement in 
Europe first of all. In this years the main priority of the Soviet policy was the 
determination of their sphere of interest and influence, which, as a consequ
ence of the victory, increased considerably. Their first goal was to gain the 
consent of the Western states, particularly of the United States. The hopes of 
Stalin were based upon the presumption that the policy of the United States 
would be guided by the Roosevelt - line and so the Soviet Union could be a 
major ruling power.1 Eastern and Central Europe played only a minor role in 
the policy of the two Great Powers, seeking the modus vivendi.2

As consequence of this policy the bourgeois forces could have the possi
bility to take part in the political life of these countries even in Hungary,this 
time. It was possible to form a plural political system in Hungary with free and 
open elections and with different parties of the opposition; there could exist 
and work civil institutions and all these pointed towards the development of 
a bourgeois type society.

So far as the principles of the Hungarian military policy are concerned in 
this period it was commonly accepted that the national security of Hungary - 
a theoretically indipendent country after the future peace treaty - is to be 
based on a kind of a collective security system, an outcome of the co-opera
tion of the Great Powers.The Hungarian political and military leadership tried 
to secure the sovereignity and security of the country relying on the United 
Nations Organizationand on its future international armed forces. On the sup-

138



ÍHE PECULIARITIES OF HUNGARIAN MILITARY POLICY AT THE BEGINNING OF THE COLD WAR 1 945-1 953

position that Hungary, as a future member of the United Nations Organization 
will be a member of the international armed forces, too and will take part in 
its work, the Hungarian leaders thought the formation of a new army legiti
mate and lawful. As a permanent source of danger they presumed possible 
attacks from the side of the neighbouring countries. To prevent these they 
planned to create a kind of „defensive“ army, strong enough to repulse the 
individual or simultaneous offensives of the neighbours - before the armed 
intervention of the international forces. In order to assure the peace and secu
rity in the Danube Basin (and Hungary within) - because of the superior 
military potential of the neighbours - the Hungarian political and military 
leadership thought the regulation and supervision of the armament to be ne
cessary, acknowledging the equality of rights at same time.3

Together with the formulation of the future principles of security policy - 
in which process the non-communist officers of the army took a considerable 
part -there was a relentless fight within the army in order to oust the „old“ 
officers.This aim was realized through the continuous reduction of the army 
and that of the body of its officers as well as by the so-called „political scre
ening committees“. In their fight the undisguised and disguised communist 
officers of the High Command were helped by the „ Military Policy Depar
tment of the Ministry of Defense“ and by the political commissars.Their ac
tions were aided by the Allied Control Commission, too, so the result was 
doubtless.

From Autumn 1947, as a consequence of the Marshall-plan, the Soviet po
licy changed. In the field of the relations of the Soviet Union with the Western 
States Stalin chose the way of confrontation, so Eastern and Central Europe 
became a territory of decisive role for the Kremlin.The impact of Stalin s 
decision was not only the acceleration of „Sovietization“: a new demand was 
how towards the aforementioned countries to integrate their armed forces 
within a strict system of military alliance. The antagonism became deep bet
ween the United States and the Soviet Union and the mutual feeling of threat 
of war precipitated Europe s division into two parts, the evolution of the Cold 
War. The two great powers cocentrated on the security policy. The Soviet 
Union - in order to prevent an inexpected attack and to keep the field of 
operations at a distance from Soviet territories (and to carry the principle of 
„advanced defence“ into practice) increased the number of the forces of the 
Red Army in Eastern and Central Europe and redoubled efforts to create a 
military security system with the participation of the countries in the Soviet 
sphere of interest by bilateral military treaties. This buffer zone was planned 
to serve the security of the Soviet Union. The satellite communist parties, 
following the instructions of Stalin, started to hasten the formation of stronger 
armies in their countries.

In the climate of the Cold War Hungary s policy and military policy chan-
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ged radically. In the name of the internationalism the new military doctrine, 
in lieu of the former disaccord with the neighbouring countries in the ques
tions of the state bordersand the national minorities, it was the United States 
what became the main source of danger. In a contemporary Hungarian judge
ment: „...the only way,that leads to security for Hungary is the close and 
clear-cut alliance with the democracies of Eastern Europe and with the gre
atest power of the peace camp, the Soviet Union first of all“.4 •

The leaders of the Hungarian Communist Party tried to meet Stalins new 
requirements quickly. The delegates, having returned from the session of the 
Information Bureau of the Communist and Workers Parties, submitted a me
morandum to the Political Committee of the Hungarian Communist Party in 
which they urged the accomplishment of the proletarian dictatorship, the so- 
vietization of the society and the revision of the former views in connection 
with the considerably small army. On the 11 th of December 1947 the Political 
Committee created a commission with the task to work out the principles of 
the progressive development of the armed forces and to direct the progress. 
The suggestions of this commission were accepted on the session of the Po
litical Committee on the 29th of January. This plan for the development took 
the economical possibilities of the country into concideration and prescribed 
to reach the peace establishment of the army in four years, from 1948 to 1952. 
(This standing army, according to the terms of the peace treaty, meant a peace 
footing of 70 000 men.) So far as the organization was concerned they plan
ned eight brigades in four army corps. The expenses were prognostized in 12 
thousand million forints, which were approximately, 1 thousand million 
U.S.Dollars.5

Hungary was not the only country within the Soviet sphere of interests to 
urge on the development of the armed forces: the Yugoslavian leadership was 
also anxious to meet the demands of the Soviet leaders. They hoped that in 
return of their loyalty and their active part in creating the Information Bureau 
Stalin shall accept Yugoslavia as „ number one among the allies.

Hungary joined to the Soviet security system and signed the Hungarian - 
Soviet Pact of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance in February, 
1948. The contracting parties engaged themselves to save each other s secu
rity and to give military assistance in case of war conflicts mutually.6 The 
designated members of the delegation of the Hungarian government entered 
into special negotiations with the chief of the Soviet general staff and discus
sed the questions of the four years plan of the development of the Hungarian 
Army. They dealt with the needs concerning the arms and equipment, the 
education and training of Hungarian officers in military academies in the 
Soviet Union; the cession of Soviet licenses for the use of the Hungarianwar- 
industry -and they treated the question of the mission of Soviet consultants in 
Hungary.
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The first group of consultants (eight men) arrived at the Ministry of Defen
ce on the 1st of October 1948. Their task was to prepare the Hungarian Armz 
for the third World War, to build up a mass army on the basis of the Soviet 
training principles. The development of the Hungarian Army was a part of the 
Soviet military doctrine, what meant that they were sure, the „West“ will 
surely start a war in Autumn 1948. From this time the Soviet Union urged its 
allies to accelerate the development of their armies in order to reach the mi
litary potential, great enough to beat off any attacks of the Western countries 
-and of Yugoslavia, from Autumn 1949.

According to the Soviet vision of WW 3th hostilities would start with a 
nuclear attack of the U.S. strategicair forces against the most important indus
trial, political, administrative and military targets.The aim of this supposed 
attack would be the destruction or dezorganization of the economic as well as 
military economic capacities and crushing the moral of the armed forces and 
the civilian population. After this a kind of occupation would follow. The 
Soviet military leadership disputed the successfulness of the U. S. strategy. 
They thought that the strategic positions and military possibilities of the So
viet Union were much better than those of Germany during the time of the 
strategic air-raids in 1944-1945.The fire-power of the Soviet anti-aircraft 
defence was far superior to that of Germany; the Soviet air forces were able 
not only to take up the fight against the American bombing forces but even 
to accomplish preventive strokes against outpost of the U.S. Air Forces. 
Moreover the centres of military industry and the armed forces were camouf
lage much better. The Soviet ground forces had the possibility and were able 
to launch attacks into the area of either Europe or the Near-East in order to 
prevent the U.S. in establishing bridge- heads for an attack against the Soviet 
Union. The Soviet self-confidence was increased by their military intelligen
ce work: the Soviet leadership knew the U.S. had neither enough nuclear 
bombs nor war-planes for an all-cut aerial warfare. Due to these facts the 
Soviet political and military leaders thought that the United States would not 
be able win the Third World War.

The Hungarian party leaders, after a number of modifications in the prog
ramme could create a mass army, strong enough to come up to the Soviet 
demand. The effective force of the army was quintupled between the begin
ning of 1949 and of 1952 (41 500 to 210 000 men) and the number of the 
officers increased tenfold higher than it was before (3 000 to 32 000). The 
battle order of the Hungarian Army was formed of 3 rifle army corps and 1 
mechanized /motorized army corps; this meant 13 rifle and 1 armoured divi
sions altogether. The artillery counted 3 divisions and 5 brigades. Beside 
these the effectives of the forces were strengthened by 7 self-sufficient regi
ments, 8 self-sufficient battalions and other (artillary) brigades. The anti-
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aircraf units(7 divisions)and the units of the air force (5 divisions and 2 regi
ments) belonged to the effective force of the army, too.7

Relying on the operational plans agreed with the Soviet general staff in 
1950-51 concerning the organisation of Hungary s defense, utmost was paid 
to Yugoslavia. It was supposed to be the direction from where „a direct attack 
was threatening in any minute8“ The Hungarian general staff considered two 
major possibilities of the military conflict: according to the first theory in the 
case of an attack developed from the West, Yugoslavia would take the offen
sive from the South on her own; whereas the other thought was that the 
Western countries would use Yugoslavia as the means to unleash the Third 
World War. As stated by the evaluation of the general staff in 1952 „the 
Imperialists along with Tito s band are supposed to provoke a war against us 
and extend the war under the pretext of the assistance of Yugoslavia. If this 
be the case, we must reckon with the intervention of the English-American 
Imperialists in a very short time since the Imperialists are aware of the fact 
that Yugoslavia by herself is unable to wage war against the popular democ
ratic block led by the Soviet Union9“.

Hungary’s strategic position was considered primarily important, 
therefore,in the case of an attack launched against Hungary the strategic ob
jectives of the enemy were supposed to run as follows - a succesful attack 
developed from the South or Southern-West against the country would pro
vide an opportunity to break off the communication roads leading to Austria 
and turn the flank of the Soviet occupation army in Austria; - along with the 
occupation of Hungary it would be possible to drive in a wedge into the Allies 
as well as to break off the communication roads between Czechoslovakia and 
Rumania and furthermore, an attack against Czechoslovakia from the South 
could also be executed.

With respect to these facts the organisation of the defense of the country 
was strengthen in the South and Southern-West and at the same time the 
chance of a possible offensive from the West was also taken into considera
tion. In order to repel the attack expected from the South and Southern-West 
against Hungary two options were considered: a sudden, unexpected offensi
ve of the enemy or the elucidation of the attack preparations. In the former 
case the border-guard units would have been the first to join the combat and 
then alarm the so-called full-forced refueled „A“ units of the Hungarian 
Army including the air-force as well. After their breaking through, the „A“ 
divisions alarmed occupied their positions determined and prepared before
hand. Alerting the troops, the „B“ units arranged in the first step were mobi
lized too. The personal and material refuel of these units would have taken 4- 
5 days. After the concentration of the troops, a counterblow were executed to 
repel the attack of the enemy.

In the case of the elucidation of the offensive preparations of the enemy the
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„A“ units would have occupied the position established beforehand wheras 
the mechanized army corps would have stood by for action in the areal of 
Kecskemet or Szekesfehervar depending on the direction of the attack.

Together with the elaboration of the organisational and operational plans 
the principles of the military mobilization were worked out as well. The 
mobilization plan counted with the formation of two additional rifles and one 
mechanized corps the military strength of the army would have been 435 000 
men. Hungary was planned to set up 3 armies (30 divisions) in the case of war. 
Altogether 850 000 men could have been mobilized to the army in case of 
emergency an army with one million men was also possible to set up.10

Simultaneously with the development of a mass army, the formation of the 
management system of the Hungarian Army - within the political establis
hment - was also elaborated which was in operation with some smaller mo
difications until the revolution in October 1956. The most characterizing fe
ature of the system was that the supreme decision making and executive po
wer was exercised by exclusive bodies operating without legal authorization 
of the communist party (the Hungarian Worker s Party - MDP) whose names 
were changed periodically. Neither the legislative body (Parliament) nor the 
party organizations elected possessed the right of control. As for the military 
and home defense affairs it was the MDP State Security Committee founded 
in the beginning of September 1948 that played the primary role in making 
decisions and whose president was Matyas Rakosi", the Cheif Secretary of 
the communist party. All the decisions and commands of the committee con
cerning the army were executed by the Minister of Home Defense and the 
chief of general staff subordinated closely to the minister. With the help of 
advisory counsils the minister prepared suggestions necessary for the higher 
party leadership to take measures and work out its decisions. The College of 
the Minister of Home Defense was established in 18 February 1949 and its 
members were appointed by the minister. The Minister of Home Defense, 
Mihaly Farkas12 defined its central objective as follows: „to make decisions in 
all the military matters of fundamental importance or present the more signi
ficant issues to the Party and discuss them there. Furthermore, if either the 
Party or the College of the Minister of Home Defense has come to a decision, 
it has to execute it. It is to give a hearing to reports on certain labour branches 
and labour areas and address criticism to the work performed. The College of 
Home Defense therefore is a permanent consultative,decision making and 
controlling organ of the Minister of Home Defense.13 The majority of the 
college members was appointed by the minister with respect to their political 
reliability since most of them had no military qualification at all.

As the communist dictatorship had been strengthened, the army and the 
leadership of the country got into the possession of the Committee of Home 
Defense whose members were Matyas Rakosi, Erno Gero14 and Mihaly Farkas

143



IMRE OKVÁTH

and the main aim ofwhich was to coordinate the far-reaching tasks. The 
Central Board of the MDP did not know about the formation of this commit
tee. In reality this committee which lacked full power or any control was 
totally responsible for all the political, economic and military issuesof the 
country. In accordance with the principles of personality cult Rakosi was not 
only the wise leader of the Party and the People but also the Supreme Com
mandant of People s Army. The leadership of the preparation of the country 
for war became the privilege of the Committee of Home Defensef from the 
end of 1952. No government or party ruling regarding its organisation or 
competences had been made, therefore its position, role and legal status were 
clarified by neither the Party nor the State. The leader of the committee was 
always the predident in power, its members were the Minister of Home De
fense, the Minister of Home Affairs, the Chief of General Staff and 3 members 
appointed by the Presidential Council (the successor organ of the rebuplican 
presidential office).

The consultative organ of the Minister of Home Defense had also been 
changed. From August 1953 its name became Military Council of Ministry of 
Home Defense15. Its central role was the professional preparation of ministe
rial commands. Apart from this it had to present proposals concerning military 
subjects to both the Party and the government and it had to decide in any 
important issues like organisational, training, discipline questions,protective 
constructions, military engineering and appointments. The Military Council 
did not discuss operational and mobilization issues since it was the Committee 
of Home Defense that was responsible for these matters. The Military Council 
consisted of the president(the Minister of Home Defense) and 8 full-right 
members and it held its sessions once in a month. The Soviet professional 
consultants of the subject discussed took part in the meetings of the council 
every time just like in the sessions of its predecessors, the College.

Refering to the overall picture outlining the managing and controlling of 
the army, the following summary can be drawn up. Creating the forms provi
ded by constitutional law in the managing and controlling system of the 
Hungarian Army that could have prevented the development of the party army 
did not succeed. After the establishment of the proletarian dictatorship (1948— 
1949) the supreme of the communist party that also made decisions in military 
affairs became the State Security Council, the Committees of Home Defense 
and then the Council of Home Defense.Their decisions were executed by the 
Minister of Home Defense. It was the College and later the Military Council 
as consultative bodies that gave assistance to the Minister. It was an important 
feature of the system that the Soviet consultants took part in the leadership of 
the army in an active way, which ensure the realisation of concepts of the 
Soviet party leadership and general staff concerning Hungary. With respect to
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this fact it is not possible to talk about an independant Hungarian leadership 
of army beween 1948-1956.16

Apart from the higher leaders of the army the Soviet consultants were pre
sent by the side of the Chief of General Staff, the branch commandants, the 
Chief section heads of the Ministry of Home Defense, the section heads of the 
general staff, the corps, the divisions, the brigades, and the indipendant regi
mental and the battalion commandants. As a consequence there were more 
hundred cosultants acting in the Hungarian Army. Beside the army there were 
Soviet consultants in the field of the war-industry, too: they were present at 
most of the firms engaged in war production.

But the system of consultants was only „a slice of the cake“: one must not 
forget about the units of the Red Army,which were also present in the country 
and „ defended the security“ of Hungary. Their presence was sanctioned by 
the peace treaty of the 10th of February 1947 which authorized the Soviet 
Union to garrison troops in Hungary in order to keep up communications with 
the Soviet forces in Austria. However, the strength and dislocation of these 
units were not regulated by any conventions. On the basis of the research 
work it seems to probable that the aforementioned „communication“ task was 
done by a mechanized rifle division of about 12 000 men and its headquarters 
was located at Szombathely.

As a result of the conflict with Yugoslavia and at the suit of Matyas Rakosi, 
Chief Secretary of the Hungarian Communist Party a new division was sent 
to Hungary in August 1949. The rifle armoured and artillery regiments of the 
15th Division (at a strength of about 11 000 men)were garrisoned mainly bet
ween the Rivers Danube and Tisza in the neighbourhood of the Hungarian- 
Yugoslavian border.17 From the begining of the fifties, in order to secure the 
supply lines of the „Central Army Group“ in Austria, more and more military 
bases, refuelling stations and ammunition depots were built. Beside the land 
forces 2 divisions of the Soviet Air Force settled down in 7 Hungarian air
ports.

The development of the mass army, the strong increase of footing, the pur
chase of arms and equipment consumed an enomous sum of money and the 
country was able to ensure it not only by restricting the home 
consumption,reducing the living standards and forcing other branches of eco
nomy back. The whole sum of defence expenses was 42 439 million Ft. bet
ween 1950 and 1953 (USD 3 569 thousand million). This figure of about 43 
thousand million was 13.9 per cent of the national income in 1950; 15.7 per 
cent in 1951; 25.5 per cent in 1952; and 24.3 per cent in 1953.18

In spite of these enourmous sums of money invested in the army neither its 
arms nor its armament and the qualification of the office corps were suitable 
to answer the requirements. Within the land forces the ratio of the rifle troops 
was the highest, to the detriment of the armoured and artillery units; the air
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force -comparing with the land force - was considerably small. Moreover 
there were serious problems with the aeroplanes,forwarded by the Soviet 
Union, especially with the type Yak-9 , which -as a result of improper storage 
after the war - were mostly unserviceable. The other - and more modern - 
aeroplanes (MIG-15, YAK-11, YAK-18) had special problems, too:technical 
insufficiencies and the lack of spare parts caused permanent troubles.

The technical supply was far from being sufficient in the field of the armo
ured troops, too: the number of tanks/armoured fighting vehicles was only 55 
per cent of the required stock.

So far as the infantry weapons (rifles, submachine-guns, light machine- 
guns and machine-guns)) and the means of field artillery (guns and 
howitzers)are concerned, they reached the 100 per cent of the required stock 
though their ratio was very disadvantageous. Two third of the weapons of the 
rifle troops - the „ backbone“ of the army - was the Russian M 1896 repeating 
rifle. The greatest infirmity in the development of the army was the chronic 
lack of heavy arms and low level of motorization.

The incompetency of „the office corps of a new type“ from professional 
point of view developed as a result of the rapid improvement of the army 
became a seriuos problem as well.The strength of the officer corps increased 
tenfold during 3 years,which could be ensured only by sacrifying the qualified 
military education and the reduction of professional requirements to a mini
mal level.The 32 210 member officer corps of the mass army of 210 000 
soldiers was characterized by the following features:

1. Political reliability seemed to be in the first place. 70 per cent of the 
officers (22 457 men)belonged to the members of the communist party whe
reas 22 per cent (7 166 men) was young communist. 100 per cent of the corps 
of generals (26) and 83 per cent of the chief officers (1 460) had a communist 
party card.The majority of the non-party soldiers who took 8 per cent (2 561) 
belonged to those who had lower military ranks.19

2. Low level of education and general knowledge was another significant 
characteristics. 60 per cent of the officer corps had 6th and 8th grade primary 
education, 35 per cent obtained secondary school qualification and 5 per cent 
had a degree. 31 per cent of the corps of generals had completed the 6th grade 
in primary school, 54 per cent had secondary education and 15 per cent had 
a degree, usually Bachelor of Arts (B. A.)

3. Incomplete and low military competence must be also pointed out as one 
of the features. 32 per cent of the higher leadership of the Hungarian Army 
including the chief section heads, the section heads, the branch commanders 
and their deputy officers had finished a higher level course whereas the others 
had completed 1-3 month courses qualifying sub- department or regimental 
commandants or branch schools. Regarding unit-command including the 
cprps, the division and the brigade commander i. e. the military leaders of
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higher ranks guiding military forces on fronts, these conditions were a slightly 
bit more favourable. 58 per cent had higher level experience of command 
whereas the rest (42 per cent) had finished courses qualifying regimental or 
battalion commanders or 1-3 month officer candidate schools. Concerning 
schooling the circumstances seemed to be the worst in the case of company 
and battery commanders since only 26 per cent of them possessed the proper 
qualification. Only the platoon - commanders obtained firm military experti
se, 99 per cent of them acquired the necessary knowledge in one or two year 
officer schools.Due to the strictest requirement, the absolute political reliabi
lity, there were hardly any officer in the army who had started his career in 
the former Hungarian Royal Army. In the beginning of 1953 there were 1 883 
of this kind of officers which meant only 6 per cent of the officer corps.

4. Establishing the officer corps, the higher party leadership intended to 
alter the class structure that had been characterizing till then, on purpose. 
Developing the new officer corps through the urban industrial workers and the 
agricultural cottars was taken for the ideal solution. However, the needs qu
ickly surpassed the supply. Therefore, apart from the soldiers of worker origin 
(32 per cent) and of the peasant origin (39 per cent) the following social 
classes were also allowed to join the officer corps: the so-called „employee“ 
layers (17 per cent), the lower middle-class (10 per cent) and the white- 
collars (2 per cent). Due to this political selection the strength of the officar 
corps of worker-peasant origins increased from the annual 5 per cent (1949) 
to 91 per cent (1953).

As an outcome of the accelarated improvement of the army, it was unable 
to fulfil its primary function i.e. controlling and managing the army, although 
the Hungarian officer corps met the most important requirements claimed by 
the party leadership:the political reliability and the conditions concerning 
origin.20

However, in 1953 there was no more possibility to continue the develop
ment of the army either in the field of organization or financially-without 
jeopardizing - the political system. The changes in the international connec
tions also demended modifications in the development.The Soviet Union star
ted to ponder over co-operation - or at least a kind of co-existence -with the 
Western countries and Yugoslavia and this new situation Hungary s stability 
became very important. This is why the alignment of Imre Nagy got into the 
political foreground. He insisted upon reducing the mass army and strived to 
form an army of smaller footing and of moderate organization. The develop
ment of this would be the task of another paper.

147



IMRE О К V Á T H

NOTES

1. Vladislav M. Zúbok: Eastern Europe s place in the priorities of Soviet foreign policy, 
1945-1947 p. 4 A Paper prepared for the conference „The Establishment of Commu
nist Regimes in Eastern Europe, 1945-1950: A Reassessment" Moscow, 29-31 
March, 1994

2. At the same place p. 9
3. Papers of the Supervisor of the Army Batch No. 4 Appendix No. 8 pp. 100-101 Archi

ves of War History (abbreviated as AWH)
4. The Soldiers, 1948 No. 7, p. 56
5. AWH Operational Staff, 1956 Box No.7. p. 25
6. Denes Halmosi: A Collection of International Treaties Budapest, 1958. pp. 140-143
7. David Holloway: Stalin and the Bomb. The Soviet Union and Atomic Energy, 1939— 

1956 Yale University Press, 1994. pp.227-230
8. AWH Operational Staff Box No. 7. p. 25
9. An Information Report of Operational Staff of General Staff of the Army on the Hunga

rian Army 1st January 1952 AWH Box No. 102/05/152 pp. 1-3
10. At the same place
11. Matyas Rakosi (1892-1971): communist politician. Between 1924-1940 he was im

prisoned for communist and illegal organizátory action, then he emigrated to the Soviet 
Union. He became the Chief Secretary of the Communist Party in Hungary after 1945. 
Keeping this office as well, he was the Hungarian prime minister between 1952-53. In 
Hungary he was the central figure of the Stalinist dictatorship and violations of law. He 
was relieved of his office in the summer of 1956. Until his death he lived in the Soviet 
Union.

12. Mihaly Farkas (1904-1965): communist politician. After 1945 he acted as the secre
tary of the Central Committee of the communist party as well as deputy secretary- 
general. He was the Minister of Home Defense between the period of 1948-1953 re
presenting and serving Soviet interests. He was one of the initiators and the main le
ader of the unlawful suits within the army which resulted the executions of plenty of 
general. For this action he was expelled from the party and sent to prison for 16 years 
in 1957. In 1960 he was place on probation and from that time on he work a literary 
adviser in a publishing house of the party.

13. AWH Box No. 102/05/1
14. Erno Gero (1898-1980) communist politician. During the 30ies he acted as an agent 

of the Communist International and the Soviet Security Service in France and in the 
Spanish civil war. After 1945 he became the central leader of the Hungarian economic 
policy as the deputy prime minister. After Rakosi s dismissal he was the Chief Secre
tary of the communist patty beween 17th July and 25th October 1956. He lived in the 
Soviet Union until 1960 , then acted as a translator in Hungary until his death.

148



THE PECULIARITIES OF HUNGARIAN MILITARY POLICY AT THE BEGINNING OF THE COLD WAR 1 945-1 953

15. AWH Box N0.102/05/1
16. Imre Okváth: Leadership of the Army in Hungary 1945-1956. Military History Review, 

1994. No.2. pp. 75-100
17. AWH 1953 731/13 pp. 66-69
18. AWH Department of Defence. Presidency 43 282
19. AWH 1953. 731/13 pp. 317-326
20. Imre Okváth: The Hungarian Body of Officers in the time of the Cold War. Military His

tory Review, 1995. No. 1. pp. 52-61





SLOVENSKO V BEZPEČNOSTNOM SYSTÉME MEDZI VÝCHODOM A ZÁPADOM V OBDOBÍ ROKOV 1 960-1 968

SLOVENSKO V BEZPEČNOSTNOM SYSTÉME 
MEDZI VÝCHODOM A ZÁPADOM 
V OBDOBÍ ROKOV 1960-1968
Miloslav PÚČIK

Problematika, ktorú referát mieni priblížiť iba v hrubých obrysoch, bola 
pred rokom 1989 tabuizovanou, i keď v období rokov 1960 až 1968 sa v od
borných kruhoch prejavili pokusy o jej čiastočné analyzovanie.

Bavorský štátny minister pre spolkové a európske záležitosti Thomas Gop- 
pel v roku 1994 charakterizoval Európu ako geograficky úzky kontinent, na 
ktorom sú stiesnené štáty, národy a kultúry, ktoré ho udržujú v neustálom 
pohybe. Na ilustráciu možno uviesť: rozpad Cesko-Slovenska, demontáž Ju
hoslávie, ZSSR a zjednotenie obidvoch nemeckých štátov, ktoré revidovali 
výsledky prvej a druhej svetovej vojny.

Význam územia Slovenskej republiky ako priestoru pre potenciálne rieše
nie vojenskopolitickej situácie v Strednej Európe geostrategicky a geopolitic- 
ky vzrátol. Tento priestor bol v každom historickom období vo sfére záujmov 
veľmocí.

V kontinuite s vyššie uvedenými myšlienkami, by som rád zvýraznil dôle
žitosť historického pohľadu, zbaveného nánosov náhodilých záverov alebo 
polemických reflexií. Ich relevancia z hľadiska geografického, geopolitického 
a geostrategického významu je okrem iného odozvou na súčasnú i potenciálne 
možnú budúcu bezpečnostnú situáciu. S pomocou analógií historických prí
kladov sa vyvodzujú strednodobé, ale i dlhodobé prognózy dôležité pre upres- 
nenie budúcej adaptability vojen s prihliadnutím k ich závislosti na súčasnom 
i budúcom vývoji.

• ••

Povojnový tzv. jaltsko-postupimský systém vyjadroval záujmy evident
ných víťazov v druhej svetovej vojne. Na jednej strane Francúzsko a Veľká 
Británia, ktoré boli vo chvíli triumfu opäť vyčerpané ako po prvej svetovej 
vojne. USA tak mali vytvorené objektívne optimálne podmienky rekonštruk
cie časti Európy tzv. Západu podľa svojich predstáv. Na druhej strane Soviet
sky zväz pretváral opatreniami tzv. revolučného charakteru zhora a zvonku 
geopolitický a geostrategický priestor časti Európy tzv. Východu podľa vlast
ných stalinistických a štátnokomunistických predstáv.
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Z hľadiska európskeho vývoja je možné konštatovať, že Európa ako celok 
stratila predchádzajúcu pozíciu sily v svetovej politike. Predpokladaná rovno
váha sa potenciálne mohla stať len jedným z prvkov tvoriacich svetovú rov
nováhu síl. Povojnové Cesko-Slovensko postupne strácalo predchádzajúcu 
možnosť regionálnych či európskych iniciatív.

Povojnový svetový a európsky vývoj bol pod tlakom „štvorky“, ktorej 
postupná polarizácia výraznejšie zužovala priestor prípadnej participácie 
menších štátov na riešení dôležitých medzinárodných otázok.

V období stupňovanej histérie tzv. studenej vojny dochádzalo v geopolitic- 
ky a geostrategicky dôležitom priestore, do ktorého bolo začlenené aj územie 
dnešnej Slovenskej republiky k trendu vzrastajúcej koncentrácie vojakov, 
zbraní a bojovej techniky. Tzv. nový kurz sovietskej zahraničnej politiky v 
rokoch 1953-1957 a súvislosti so stiahnutím vojsk ZSSR z okupovanej časti 
Rakúska súčasne pôsobili na zvyšovanie strategického významu bývalého 
Cesko-Slovenska.

Mocenská elita v ZSSR pokladala Európu z hľadiska vojenského za najdô
ležitejšie predmostie predpokladanej „agresie kapitalistických štátov“, najmä 
USA. Toto hodnotenie vyplývalo nielen z európskej geografickej situácie, ale 
i zo skutočnosti, že sa tam podľa sovietskych hodnotení nachádzali tzv. sekun
dárne strediská imperializmu.

Podľa najnovších výskumov prebiehali v povojnovom období, t.j. približne 
do polovice 60-tych rokov vzájomné pokusy „Východu“ a „Západu“, a to, či 
je možné vzájomne žiť v podmienkach rozumnej stability a minimálneho na
pätia. K prvému pokusu došlo v období bezprostredne po druhej svetovej 
vojne, druhý taký pokus prebiehal v rokoch po Stalinovej smrti a tretí pokus 
bol začlenený do obdobia po tzv. Kubánskej, resp. Karibskej kríze.

Na prelome 50-tych a 60-tych rokov a zvlášť v priebehu 60-tych rokov, sa 
tzv. východný blok ocitol v špecifickej fáze svojho vnútorného vývoja. Pokra
čoval krach sovietskeho modelu „socializmu“ a objavili sa pokusy hľadať iné 
varianty „socializmu“. Čiastočné výsledky medzinárodného vedecko-vý- 
skumného projektu „Cold War Internatinonal History Project“ dospeli k po
znaniu, že „socializmus“ v rámci tzv. východného bloku bol v uvedenej fáze 
relatívne na vrchole svojho vývoja. Všeobecne sa v jednotlivých satelitoch 
Sovietskeho zväzu začal presadzovať moment dezilúzie, ktorý však pôsobil 
rôzne. Sovietska mocenská nomenklatúra sa na začiatku 60-tych rokov snažila 
uskutočniť revanš za rok 1956.17 Sovietsky zväz sa nielenže cítil ako superveľ- 
moc, ale v období 60-tych rokov i tak konal. Obecným rysom tzv. východného 
bloku napriek sovietskemu mocenskému tlaku a opatrení k jeho homogenizá
cii, bola nerovnoměrnost' vnútornej stabilizácie jednotlivých jeho satelitov.

Z pohľadu vojenských stratégov Spojeného velenia Varšavskej zmluvy boli 
ozbrojené sily NATO začlenené do dvoch operačných sektorov.27 Operačné 
územia: „Severná Európa“ , „Stredná Európa“ a „Južná Európa“ tvorili európ-
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sky operačný sektor. Operačné územie - „Stredná Európa“ teoreticky vytvá
ralo dôležitý geostrategický a geopolitický priestor, v ktorom sa očakával 
„agresívny úder“ proti krajinám tzv. socialistického tábora.37

Územie bývalého Česko-Slovenska sa nachádzalo v geostrategický a geo- 
politicky významnom priestore, ktorý okrem iného tvoril súčasť tzv. nárazní
kového pásma obidvoch ideologicky znepriatelených blokov. Uvedený prie
stor bol z geostrategického aspektu dôležitý i v spojitosti s faktom, že územie 
ČSSR ležalo naprieč predpokladanej hlavnej osi každej väčšej vojenskej ope
rácie európskeho významu. Súčasne toto územie tvorilo kryt tzv. sovietskeho 
železného trojuholníka.47

Významným faktorom určujúcim strategické postavenie ČSSR, bola jeho 
výnimočná geografická a geopolitická poloha. Nachádzalo sa v centre Európy 
- v priestore vysokej koncentrácie vojenských síl NATO a Varšavskej zmlu
vy. Jeho západné hranice boli ideologickou hranicou medzi dvoma najsilnej
šími vojenskopolitickými blokmi obdobia tzv. studenej vojny.

Z vojensko-geografického hľadiska bolo územie ČSSR rozdelené na dva 
odlišné celky - „západný“ (na západ od čiary Opava - Brno, Znojmo - pozn. 
autora), ktorý ohraničovali pohoria Českej vysočiny a - „východný“ (na vý
chod od čiary Český Těšín - Holešov - Bratislava - M. P.), ktorého kostrou 
bola časť veľkého tzv. karpatského oblúka.57

Povrch „východného celku“ vystupoval 40-mi % svojej plochy do výšky 
500 metrov nad morom.67 Relatívne výškové rozdiely vzdialeností 4 až 5 km 
sa na 33 % plochy pohybujú medzi 300 až 600 metrov a na 9 % plochy do
konca presahujú 600 metrov. Severnú a západnú hranica „východného celku“ 
tvorilo takmer 500 km dlhé horské pásmo Západných Karpát, ktoré sa nachá
dza v nadmorskej výške 750 až 2 600 metrov.77 Horské pásmo tvorí na západe 
veľký oblúk, ktorý siaha až k toku rieky Dunaj. Za najvhodnejšie miesto na 
priečne prekročenie horského pásma považovali vojenskí odborníci jeho vý
chodnú časť, a to Dukliansky priesmyk, v nadmorskej výške 500 metrov.87

Z jednotlivých pohorí tzv. karpatského oblúka vyniká asi 50 km dlhé po
hraničné horstvo Vysoké Tatry, ktoré leží približne v centre severného okraja 
celku.97 Veľké relatívne prevýšenie chrbtov horstva umožňovalo dobré pozo
rovanie priľahlých údolí rieky Váh. Horstvo bolo v dobových analýzach zo 
60-tych rokov hodnotené ako väčšinou neschodné a jeho prekročenie v danom 
období bolo možné „...len malými jednotkami zvlášť horolezecky vycvičený
mi a vystrojenými...“.107 V uvedenom období mohli „motomechanizované jed
notky“ využiť jedinú komunikáciu na úpätí východnej časti Vysokých Ta
tier."7

V strednej časti „východného celku“ vystupovali horské chrbty z východu 
na západ. Najdlhšie a najvyššie z nich sú Nízke Tatry a Slovenské rudohorie. 
Tento hornatý a zalesnený priestor bol v tzv. cieľovej analýze operačnej sprá
vy GS ČSĽA definovaný ako vhodný pre vedenie obrannej činnosti.127
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Horské masívy boli hodnotené ako vážna prekážka pohybu a súčinnosti 
vojsk nielen svojim hustým zalesnením, ale i strmými svahmi. V uvedenom 
priestore bolo potenciálne použitie „motomechanizovaných“ a tankových 
vojsk, ale aj letectva značne obmedzené a sťažené.13'Prechod horstva Nízkych 
Tatier v hodnotenom období umožňovali tri cestné prechody. Ostatné pohoria 
„východného celku“ ako napríklad Vtáčnik, Inovec, Malé Karpaty, Biele 
Karpaty, ale aj iné dosahujúce výšok do 1 000 metrov, boli charakterizované 
ako prekážky pre tankové a „motomechanizované“ jednotky.14'

Horské masívy „východného celku“ oddeľovali dlhé a väčšinou súvislé 
údolia riek, ktoré vojenskí odborníci vytypovali ako vhodné prietory pre 
pohyb vojsk. Zvláštny význam mali údolia riek Hornád, Poprad a Váh, ktoré 
z vojenského hľadiska tvorili súvislý prechod medzi horskými masívmi Vyso
kých Tatier a Nízkych Tatier. V južnej časti územia zohrávalo v operačných 
plánoch významnú úlohu údolie rieky Hron, ktoré umožňovalo priechod 
medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským rudohorím.15' Údolia riek s pomerne 
plochým a dobre schodným povrchom ako aj ich okolie v šírke 6 až 16 kilo
metrov boli síce zjazdné, ale pohyb vojsk, najmä „motomechanizovaných“ 
jednotiek, bol teoreticky týmito prírodnými podmienkami usmerňovaný do 
smeru východ - západ.16'

V priestore okrajov uvedeného územia bol tento smer prirodzene prehrade
ný Slánskými vrchmi na východe a Javorníkmi na západe, a tak sa predpokla
dala možnosť zmeny pohybu vojsk do smeru sever-juh.17'Prekročenie západ
ného okraja tzv. karpatského oblúka z údolia rieky Váh umožňovali tri vyty
pované priesmyky. Údolia, podľa názorov vojenských odborníkov, vytvárali 
podmienky pre výstavbu poľných letísk aj pre lietadlá s dlhou pristávaciou 
dráhou a boli hodnotené aj ako vhodné pre pristávanie výsadkov.187 Povrch 
údolí bol v danom období väčšinou odkrytý, a preto dobre prehľadný, najmä 
zo svahov susedných horstiev a pohorí.

Južnú časť „východného celku“ vypĺňali takmer nezalesnené nížiny. Ich 
rovinatý, až mierne pahorkovitý povrch, podľa dobových predpokladov dovo
ľoval vedenie rýchlych operácií a rozvinovanie tankových a motomechanizo
vaných jednotiek.19'Teoreticky uvažovaný prístup do susedných nížin Maďar
ska a Rakúska v uvedenom období 60-tych rokov sťažoval len tok rieky Du
naj, ktorý bol v dĺžke 172 kilometrov súčasťou juhozápadných hraníc „vý
chodného celku“ a súčasne tzv. východného bloku.20'

Prechodnou časťou medzi „západným celkom“ a „východným celkom“ bol 
priestor tzv. Moravskej brány s povodím rieky Morava. Povrch uvedeného 
priestoru je najčastejšie rovinatý, značne odkrytý, pri okrajoch susedných 
horských sústav pahorkovitý, až kopcovitý.21' V úseku tzv. Moravskej brány, 
na rozvodí medzi riekami Odra a Bečva, sa v nadmorskej výške do 300 metrov 
nachádzal priestor zúžený do pomerne úzkeho hrdla (15 až 20 km - pozn. 
autora).227 Územie vytváralo široký priečny prechod územím bývalej ČSSR
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od severovýchodu k juhozápadu a podľa tzv. cieľovej analýzy operačnej sprá
vy GŠ ČSĽA umožňovalo v južnom priestore činnosť a súčinnosť všetkých 
druhov vôjsk.23'Zvláštny charakter mal podľa názoru odborníkov priestor pri 
sútoku riek Morava a Dyje, kde bažinatý terén pokrytý lužnými lesmi býval 
pri vyšších vodných stavoch zaplavený na pomerne veľkej ploche a bol poten
ciálne vážnou prekážkou predpokladaného pohybu a súčinnosti vojsk.24'

Územie ČSSR ako celok bolo významným faktorom v predpokladanom 
západoeurópskom priestore bojovej činnosti, ktorý sa svojim hornatým po
vrchom podstatne líšil od jeho ostatných častí a súčasne oddeľoval jeho roz
siahlejšiu severnú časť od južnej. Operačná správa GS ČSĽA spolu s vojen
skými stratégmi štábu Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy územie 
ČSSR hodnotili, popri alpskom horskom systéme v Rakúsku a Švajčiarsku 
ako najmenej vhodný priestor pre vedenie útočných operácií v strednej Euró
pe.25'V tzv. cieľovej analýze vypracovanej na úrovni generálneho štábu ČSĽA 
sa konštatovalo, že územie bývalej ČSSR poskytovalo „...veľké možnosti a 
výhodné podmienky...“ pre vedenie obrannej činnosti.26'

Z pohľadu vojenských stratégov Varšavskej zmluvy bol význam západoe
urópskeho priestoru bojovej činnosti určený najmä geografickou polohou, 
vhodnými klimatickými a prírodnými podmienkami, vysoko rozvinutou vo- 
jenskoekonomickou základňou, značným počtom ľudských a materiálových 
zdrojov a vysokým stupňom operačnej prípravy jednotlivých štátov.27'Uvede
ný priestor si podľa názorov sovietskych vojenských stratégov „...priam vynu
coval vykonanie strategickej operácie hodnotou niekoľkých operačných zvä
zov, operačných a strategických zväzov a z hľadiska rozmiestnenia štátov 
Varšavskej zmluvy bude vedená jednoznačne vojskami spojeneckého zlože
nia...“.28'

Dôležitosť západoeurópskeho priestoru bojovej činnosti v spracovaných 
plánoch Varšavskej zmluvy bola značná.29' Napriek tomu, v tomto priestore 
nebolo vybudované hlavné veliteľské stanoviště Spojených ozbrojených síl 
Varšavskej zmluvy.30'Pomocné veliteľské stanoviště v NDR a záložné veliteľ
ské stanoviště v Poľsku tvorili vybudovaný systém chránených veliteľských 
stanovišť pre hlavné velenie vojsk Varšavskej zmluvy.31'Neskôr bolo vybudo
vané ďalšie záložné veliteľské stanoviště v Bulharsku.32/V podstate až v de
cembri 1984 bolo rozhodnuté vybudovať chránené hlavné veliteľské stanoviš
tě na území vtedajšieho ZSSR s predpokladaným nákladom 200 miliónov rub
ľov.33'Výstavba sa mala podľa plánu zrealizovať v dvoch etapách, s termínom 
ukončenia v roku 1995.34'

V súvislosti s predpokladanými plánmi NATO si velenie Spojených ozbro
jených síl Varšavskej zmluvy uvedomovalo dôležitosť územia ČSSR, pretože 
predstavovalo významný koridor k operačno-strategickým objektom Poľska a 
čiastočne Maďarska a ďalej vstup na územie Rumunska.35'Cez územie ČSSR 
bol teoreticky možný obchvat bývalej NDR z juhu, čo podľa názorov vojen-
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ských stratégov Varšavskej zmluvy v konečnom dôsledku umožňovalo rozde
liť zoskupenie ozbrojených síl tzv. východného bloku na dva izolované cel
ky.36'

Hlavné európske strategické a operačné smery v západoeurópskom priesto
re bojovej činnosti boli vyhodnotené mimo územie bývalej ČSSR. V 60-tych 
rokoch GŠ ČSLA vytypoval vo zťahu k územiu republiky dva dôležité operač
né smery, a to Praha, Plzeň, Saar a opačne; a Brno, Wien, Miinchen a opač
ne.37'

Jedným z najvýznamnejších operačných smerov bol v danom období ope
račný smer Wien, Přerov, Ostrava a opačne, ktorý rozdeľoval územie ČSSR na 
dve časti a súčasne spájal a oddeľoval od seba hlavný európsky strategický 
smer Paríž - Moskva a opačne a jeho tzv. pomocný južný európsky strategic
ký smer Kluj - Nurnberg a opačne.38'Uvedený operačný smer mal v priestore 
od štátnych hraníc po Znojmo šírku približne 70 kilometrov a predpokladanú 
kapacitu dojednej armády s deviatimi divíziami.39/Na východ od Brna sa smer 
zužoval približne v 50 kilometrovom úseku a pri priechode tzv. Moravskou 
bránou do hrdla, ktoré bolo široké 15 až 20 kilometrov.40'

Operačné smery na území Slovenska boli v 60-tych rokoch hodnotené ako 
„...nevýznamné...“, pretože „...sa jedná o smery taktického významu...“, ok
rem smeru, ktorý prechádzal údolím rieky Váh.41'Uvedený operačný smer mal 
podľa názorov odborníkov z operačnej správy GŠ ČSLA a veliteľstva Východ
ného vojenského okruhu, malú kapacitu a „...dal sa prehradiť na mnohých 
miestach...“.42'Približne od úrovne Piešťan sa rozširoval a smeroval k hlavné
mu mestu SSR Bratislave a postupne ústil do širokej nížiny.43'

Územie dnešnej Slovenskej republiky sa z historického hľadiska nachádza 
v priestore - priesečníku rôznych geostrategických a geopolitických faktorov, 
veľmocenských ambícií, plánov a vízií majúcich regionálny, európsky a čias
točne i svetový rozmer. Logicky sa teda tento exponovaný priestor ocital a 
bude sa pravdepodobne i naďalej ocitať pod vplyvom prevažne regionálnych, 
európskych a za určitých okolností i čiastočne svetových procesov. Tieto 
procesy historicky prinášali buď pozitívne stimuly, alebo pôsobili ako brzdia
ce deformačné tlaky.

Teritórium, v ktorom sa rozprestieralo územie Slovenska, zaujímalo strate
gicky dôležitú pozíciu v línii dotyku s potenciálnym „nepriateľom-NATO“. 
Táto línia nazývaná ako tzv. obranná línia Varšavskej zmluvy začínala na 
severozápade tzv. východonemeckou obrannou líniou, prechádzala územím 
Čiech, Moravy, Slovenska a pokračovala na juhovýchode tzv. maďarskou 
obrannou líniou.44'

Z hľadiska Slovenska je možné konštatovať, že i napriek príprave Varšav
skej zmluvy na vojnový konflikt a jeho geografickej polohe v centre poten
ciálneho priestoru európskej vojnovej činnosti neprechádzal územím terajšej 
Slovenskej republiky žiadny vojenský strategický smer.45'
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Z geografického aspektu, v ktorom rozhodujúcim činiteľom je konfirugácia 
terénu, bol česko-moravský geostrategický priestor vyhodnotený ako ťažko 
brániteľný a vytvárajúci pomerne vhodné podmienky pre vedenie rozsiahlych 
vojenských operácií.461 Slovenský geostrategický priestor bol vyhodnotený 
ako účinnejšie brániteľný.47' V uvedenom priestore, vojenskí odborníci vylu
čovali vedenie rozsiahlych vojenských operácií pozemného, či vzdušného 
charakteru.48' Predstavitelia veliteľstva vtedajšieho Východného vojenského 
okruhu a operačnej správy Generálneho štábu ČSTA na základe vojensko- 
obranných úvah doporučovali využiť ako najoptimálnejšie, geografické úseky 
strednej a severnej časti Slovenska.49'

V období definitívneho začlenenia ČSSR do tzv. východného bloku sa 
očakával „agresívny útok vojsk NATO“, a preto sa prevažná časť vojenskej 
sily koncentrovala v priestoroch západnej a juhozápadnej hranice, ktorá tvo
rila kontakt s tzv. imperialistickým svetom.50' Priestor ČSSR sa v plánoch 
velenia Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy teoreticky predurčoval 
na vedenie vojenských operácií s celkovým počtom približne 15 divízií.51'

Vojenskí stratégovia Varšavskej zmluvy dospeli v analyzovanom období k 
záveru, že predpokladaná svetová vojna by bola z hľadiska použitých pros
triedkov, raketovou jadrovou vojnou. Ďalšie kalkulácie ústili do teoreticky 
najpravdepodobnejšieho záveru, že budúca vojna bude zahájená prekvape
ním, bez predchádzajúcich přeskupovaní vojsk, v zásade tými, ktoré sa na 
začiatku 60-tych rokov nachádzali v predpokladaných geografických priesto
roch vojnovej činnosti.52'

Spracované dobové analýzy predpokladali, že potenciálna vojna bude cha
rakteristická pravdepodobným masovým použitím jadrových a raketových 
zbraní obidvoch idelogicky znepriatelených blokov.53' Uvedený teoreticky 
predpokladaný variant podstatne menil vojensko-teoretické uvažovanie, cha
rakter, formy a spôsoby vedenia potenciálnej vojny, ako i organizáciu armád 
a druhov vojsk. Vojenskí teoretici Varšavskej zmluvy kalkulovali so zvýše
ním „... premenlivosti situácie, množstva techniky a ľudí a zložitosti manév
rov ...“, predpokladali priestorové rozšírenie bojových akcií a ich pomerne 
vysokú dynamickosť.54'

Realita existencie kvalitatívne nových zbraní hromadného ničenia zname
nala okrem zásadných zmien v názoroch na vedenie vojnových operácií, v 
príprave, v plánovaní, vytvorení nových špeciálnych druhov vojsk a pros
triedkov aj prehodnotenie použitia klasických druhov vojsk a zbraní vo vzťa
hu k predpokladanému použitiu „...jadrovo-raketových zbraní...“.55'

Vojenskí stratégovia Varšavskej zmluvy v nami hodnotenom období vypra
covali modelové situácie vypuknutia vojny, v ktorých dominovali nasledujúce 
dva teoreticky „...najpravdepodobnejšie varianty...“:
1) Ozbrojenými silami NATO, nachádzajúcimi sa v deň D v predpokladanom

priestore vedenia bojovej činnosti, ktorých prvá operačná zostava mohla
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byť zosilnená a uvedená do bojovej pohotovosti „...pod zámienkou cvičenia 
alebo pod inými vhodnými zámienkami...“.56'

2) Po čiastočnom skrytom rozvinutí ozbrojených síl NATO a po vytvorení 
potrebného zoskupenia na najdôležitejších strategických a operačných 
smeroch.57'
V podkladových materiáloch vypracovaných operačnou a spravodajskou 

správou generálneho štábu ČSLA bol vyššie uvedený druhý variant uvádzaný 
ako najpravdepodobnejší. Tento názor obidve správy GS ČSLA argumentačne 
obhajovali „...analýzou strategickej koncepcie a súčasným stavom a rozlože
ním pozemných síl ideologického nepriateľa...“.58' Obidva varianty, podľa 
vojenských predstaviteľov Varšavskej zmluvy, nevylučovali „...hromadné po
užitie jadrových zbraní s prekvapením...“.59'

V tejto súvislosti bola po roku 1989 diskutovaná problematika rozmiestne
nia jadrových zbraní na území bývalej ČSSR. Dňa 15. decembra 1965 bola 
podpísaná ministrom obrany ZSSR maršalom Grečkom a ministrom národnej 
obrany ČSSR generálom Lomským „Dohoda medzi vládou ZSSR a vládou 
ČSSR o opatreniach k zvýšeniu bojovej pohotovosti raketových vojsk.“, v 
rámci ktorej bola zhájená výstavba troch objektov na území ČSSR, v ktorých 
bolo možné skladovať jadrovú muníciu.60' Generál Lomský podpísal „Doho
du...“ na základe zmocnenia prezidentom A. Novotným zo dňa 17. novembra 
1965.61'

Uvedenému aktu predchádzali dva dohovory medzi ČSSR a ZSSR (prvý z 
30.8.1961 a druhý z 23.2.1962), ktoré v prípade “mimoriadnych udalostí“ 
predpokladali dodanie špeciálnych bojových hlavíc, uskladnených na území 
ZSSR do ČSSR.62/ Pri optimálnych podmienkach sa predpokladalo dodanie 
týchto hlavíc za 18 až 22 hodín.63'Dohovory totiž vychádzali z premisy, že 
budúcej vojne by predchádzalo obdobie „zvýšeného nebezpečenstva“.64'

V nasledujúcich rokoch prevládol v najvyšších kruhoch Varšavskej zmluvy 
názor, že NATO pripravuje prekvapivý jadrový útok.№ ČSLA (s bojovou 
pohotovosťou limitovanou do troch hodín), by potom ako vyplývalo z vyššie 
uvedenej úvahy, musela zahájiť bojovú činnosť „...iba s využitím výsledkov 
strategických jadrových zbraní, ktoré však pôsobili až v určitej vzdialenosti 
od štátnych hraníc ČSSR...“.66'

V priebehu marca 1965 (rokovania 16.-21.3.1965 v Legnici) maršal Greč- 
ko prehlásil: „Je možné uvažovať o uložení špeciálnych bojových hlavíc na 
území ČSSR so sovietskou obsluhou, ak o to požiada vláda ČSSR a dá k tomu 
súhlas vláda ZSSR...“.67' Uznesenie Vojenskej komisie obrany zo dňa 
25.5.1965 poverilo A. Novotného, aby „...vyžiadal potrebný súhlas PÚV 
KSSZ a konkrétne podrobnosti prerokoval s HV SOS Varšavskej zmlu
vy...“.68'

V už spomínanej zmluve z decembra 1965 sa zúčastnené strany dohodli 
„...vybudovať do konca roku 1967 tri objekty...“.69'Vláda ČSSR navrhla, že
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sovietske špeciálne útvary v budovaných objektoch VVP Libava a Mimoň 
(akcia JAVOR) by boli evidované ako spojovacie kábelové útvary priamo 
podriadené GŠ OS ZSSR.70/Dopisom číslo 37/67 náčelníka GŠ ČSĽA náčel
níkovi GŠ OS ZSSR boli zaslané dokumenty o prevzatí objektov JAVOR. 
Objekty odovzdala v dňoch 12.-27.12.1968 komisia vedená generálom Voš- 
térom.71/ Prvý špeciálny sovietsky útvar zaujal stanoviště v priestore VVP 
Mimoň 20.2.1969.72/

Náklady na vybudovanie uvedených objektov (Bílina, Běláp<Kl/Bězdězem a 
Mišov) predstavovali 173,91 mil.Kčs a boli zaplatené Česko-Slovenskom.73' 
Celkové náklady v uvedenom období predstavovali pre ČSSR investície vo 
výške 430,56 mil.Kčs.74'

Na základe dohody medzi vládami ČSSR a ZSSR zo dňa 2.11.1983 bola na 
území ČSSR (na teritótiu terajšej ČR) dislokovaná raketová brigáda OTR SS- 
22 v priestore Hranice na Morave s odpaľovacími zariadeniami v Přáslavi- 
ciach, Starej Vode a Zelenom Kříži.75' Ďalšia raketová brigáda OTR R-300 
bola dislokovaná v priestoroch Turnov a Mimoň-Hvézdov.76/

Dňa 21.2.1986 bola generálom Václavíkom podpísaná „Dohoda medzi vlá
dou ČSSR a vládou ZSSR o rozmiestnení základní s jadrovými nábojmi na 
území ČSSR.“, ktorej platnosť sa časovo neobmedzovala.77'

Štáb Civilnej obrany ČSSR v spolupráci s operačnou správou GŠ ČSĽA 
vypracoval v prvej tretine 60-tych rokov možný variant napadnutia Česko
slovenska s teoretickou kalkuláciou strát civilného obyvateľstva v tzv. počia
točnom období vojny.78'V uvedenom variante sa uvažovalo, že velenie NATO 
sa bude snažiť dosiahnuť maximálnu mohutnosť a prekvapivosť prvého úde
ru.79'

Atómové údery ako súčasť „ prvého úderu “mali podľa vypracovaných teo
retických predpokladov velenia Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmlu
vy a rezortu národnej obrany ČSSR zničiť letiská ČSĽA, rozrušiť systém ve
lenia a navádzania letectva, vytvoriť podmienky pre ovládnutie vzdušného 
priestoru, zlikvidovať podstatnú časť pozemného vojska dislokovaného najmä 
v posádkach na území západných Čiech a údermi na sklady narušiť vytvorený 
systém zásob.807 Súčasťou „prvého úderu“ malo byť zničenie dôležitých poli- 
ticko-správnych a hospodárskych centier a komunikačných uzlov, čo malo v 
konečnom dôsledku viesť k „...dezorganizácii riadenia štátu a mobilizácii zá
loh...“.81'

Celkove sa s prihliadnutím k vytypovaným vojenským a dôležitým civil
ným objektom a normám zabezpečenia „...útočnej operácie vojskami NATO 
na území ČSSR do dňa D + 5...“ sa predpokladalo s 260 až 325 údermi nu
kleárnych zbraní.82'

Na základe vyššie uvedených teoretických kalkulácií, z celkového počtu 
predpokladaných možných atómových úderov, sa počítalo na vojenské ciele 
240 až 300, na ostatné ciele 21 až 25 úderov. V uznesení vlády číslo 1 064
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z roku 1958 boli vytypované najdôležitejšie „cieľové mestá a cieľové objekty“ 
s predpokladanými dňami napadnutia D + 5.83/Na územie Slovenska boli v 
tzv. počiatočnom období vojny kalkulované atómové údery na Bratislavu a 
Košice, sedem významných závodov, šesť komunikačných uzlov a dôležité 
vojenské ciele s celkovými stratami okolo 250 000 obyvateľov. V rámci celé
ho územia Česko-Slovenska sa predpokladali straty vo výške 2 717 000 oby
vateľov.84'

Na základe analýz operačnej správy GŠ ČSĽA vychádzala OMS GŠ ČSĽA 
z predpokladu, že budúca vojna by trvala viac než jeden rok, a tak doporučila 
vo svojej tzv. cieľovej analýze organizovať výcvikové a záložné útvary.85' V 
teoretických úvahách sa kalkulovalo, že stav tzv. vojnovej armády by dosia
hol počet 524 900 vojakov. Organizačná a mobilizačná správa GŠ ČSĽA pri 
výpočte strát vychádzala „...zo schválených % pravdepodobných strát počas 
jedného roku vojny...“ a celkové predpokladané straty boli odhadované okolo 
222 900 vojakov.86' Z uvedeného počtu sa u dôstojníkov vypočítali straty 
17 800 osôb, u práporčíkov 3 800, u poddôstojníkov 71 400, a u mužstva 
134 900.87/

Vyššie uvedené celkové straty bolo nutné nahradiť. V období 60-tych rokov 
boli vypracované dva teoretické varianty nahradenia predpokladaných strát, a 
to vycvičením záloh v priebehu jedného roku vo výcvikových útvaroch, zväz
koch, strediskách, učilištiach a vojenských školách, alebo disponovaním už 
vycvičených záloh „...po postavení vojnovej armády.,.“.88/ Celková kapacita 
záložných útvarov, škôl a učilišť „...v podstate zodpovedala celkovej výške 
úhrady týchto strát...“.89'Podľa údajov OMS GŠ ČSĽA „...disponovala armáda 
dostatočným množstvom záloh v 1. vekovej triede (380 300 vojakov v zálohe 
1. vekovej triedy, 602 000 vojakov v zálohe 2. vekovej triedy, 198 000 voja
kov v zálohe 3. vekovej triedy - pozn. autora) po postavení vojnovej armády 
i k úhrade ročných strát...“.90'Z vyššie uvedených dôvodov OMS GŠ ČSĽA 
navrhovala, aby na začiatku predpokladanej vojny bolo mobilizačné priprave
né vytvorenie výcvikových útvarov, škôl a učilišť „...počas vojny v doteraj
šom rozsahu...“.91'Zabezpečenie nedostatkových odborností prebiehalo podľa 
nariadení ministra národnej obrany už v mierovom období precvičením záloh 
z „ príbuzných odborností“.92'

Vytváranie záložných útvarov sa navrhovalo i v prípade dostatku dobre 
vycvičených záloh po „...zmobilizovaní vojnovej armády...“.93'

Úlohou výcvikových útvarov malo byť „...zhromažďovať, triediť, vystrojo- 
vať a odosielať...“ zálohy určené na doplňovanie záložných útvarov.94'Uvede
né úlohy mohli podľa predpokladov plniť aj samotné záložné útvary „...pokiaľ 
sa budú nachádzať na vlastnom území...“.95'V prípade variantu prechodu zá
ložných útvarov mimo vlastné územie bolo rozhodnuté kompetentnými or
gánmi realizovať doplňovanie prostredníctvom výcvikových útvarov. V ana
lyzovanom období bol vypracovaný model, v ktorom sa počítalo s tým, že vo
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výcvikových útvaroch by boli zálohy organizované do „...kompletných jedno
tiek a útvarov a takto v organických jednotkách odosielané...“ k doplňovaniu 
záložných útvarov a v prípade nutnosti sa uvažovalo aj s variantom priameho 
doplňovania tzv. bojových útvarov a to i za predpokladu, že kapacita zálož
ných útvarov by nestačila nahradiť spôsobené straty.96/

Priame doplňovanie strát bojujúcich vojsk malo byť zabezpečené záložný
mi útvarmi. Ich organizácia a materiálové vybavenie museli zodpovedať tzv. 
bojovým útvarom, ktoré mali doplňovať.97'V súvislosti s úlohami, ktoré mali 
plniť, bolo navrhované, aby boli organizačne začlenené k vševojskovým ar
mádam a frontu.98' Ich kapacita bola teoreticky prepočítaná tak, aby zodpove
dala stratám v priebehu jednej frontovej operácie a to „...hodnote strát celých 
jednotiek, prípadne útvarov, t.j. 13-25 %

Nevylučovala sa však alternatíva, že v dobe zvýšeného ohrozenia budú 
prevádzané opatrenia spojené so zosilňovaním vzdušných a pozemných síl, 
jadrovými prostriedkami. Za rozhodujúcu fázu bol považovaný jadrový útok, 
vedený globálne v celosvetovom meradle všetkými prostriedkami nukleárne
ho napadnutia.100'

Z hľadiska predpokladaného charakteru budúcej vojny v hodnotenom ob
dobí sa značný dôraz kládol na protivzdušnú obranu a protiatómovú ochranu. 
Podľa názorov odborníkov GŠ CSLA vyžadovalo vybudovanie systému pro
tivzdušnej obrany „...vyčlenenie značných síl a prostriedkov pre aktívnu ob
ranu ...“ a súčasne vytvorenie „...dobrej organizácie...“ zameranej na zníženie 
účinkov leteckých úderov a úderov zbraní hromadného ničenia ako i odstrá
nenia ich následkov.101'

Sily a prostriedky protivzdušnej obrany boli dislokované tak, aby teoretic
ky pokryli priestory s vysokou koncentráciu obyvateľstva, priemyslu a poli
tické centrá ako napríklad Praha, Bratislava, Brno, Ostrava a Plzeň.102'Súčas
ne vytypované priestory pri západných hraniciach podmieňovali „...vytvára
nie značnej hustoty protilietadlového delostrelectva, budovanie tzv. systému 
včasného zásahu stíhacieho letectva a sústreďovania jeho síl...“ nad vopred 
vytypovanými najzraniteľnejšími priestormi, kvalitnú organizáciu výstrahy 
atď.103'Ako najnebezpečnejší bol vyhodnotený smer zhodujúci sa s operačným 
smerom Nurnberg, Plzeň, Praha a opačne, ďalej juhozápadný, totožný s ope
račným smerom Wien, Přerov, Ostrava a opačne.104'

Protiatómová ochrana bola v období 60-tych rokov v štádiu príprav. Zahá
jenie prác na riešení uvedenej problematiky riešilo uznesenie politického byra 
ÚV KSČ zo dňa 21 februára 1955, ktoré rozhodlo o vydaní smerníc.105'Ope
račná správa GŠ ČSĽA doporučovala využiť členitosť terénu v najdôležitej
ších lokalitách ČSSR, „...maskovať priemyselné objekty, vybudovať výrobne 
pod zemou a zmenšovať presnosť zásahov nepriateľského letectva...“.106'

V súvislosti s tlakom mocenských elít satelitov tzv. východného bloku bolo 
Česko-Slovensko prinútené udržiavať najvyšší početný stav armády na počet
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obyvateľov v rámci tohto bloku.107'V uvedenej skutočnosti sa ČSĽA ako celok 
cieľavedome a systematicky pripravovala na predpokladanú „agresiu NATO“ 
vedenej zo západného smeru a súčasne na inváziu západným smerom. Úloha 
ČSLA bola daná jej operačno-strategickým postavením a začlenením do Var
šavskej zmluvy.108'

Z hľadiska dislokácie boli motostrelecké divízie v prvej polovici 60-tych 
rokov rozmiestnené nerovnomerne po celom území ČSSR. Najvyššia miera 
koncentrácie motostreleckých divízií bola v súvislosti s blokovou doktrínou 
„logicky“ v priestoroch v blízkosti hraníc s bývalým tzv. Západným Nemec
kom a Rakúskom. Na území dnešnej Slovenskej republiky bola dislokovaná 
jedna motostrelecká divízia „na rámcových počtoch“, ktorú v septembri 1966 
reorganizovali na „rámcovú“ tankovú divíziu.109'

V priebehu 60-tych rokov popri motostreleckých divíziách rástol počet i 
význam tankových divízií, ktoré predstavovali hlavnú údernú silu pozemných 
vojsk ČSLA. Tankové divízie boli plánované k nasadeniu na predpoklada
ných hlavných smeroch k plneniu najdôležitejších úloh. V hodnotenom obdo
bí boli takmer všetky tankové divízie dislokované na území dnešnej Českej 
republiky. Umiestnenie časti týchto divízií do vnútrozemia malo podľa kalku
lácií velenia Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy vytvoriť druhý 
resp. tretí sled vševojskových armád.110'

Z dostupných archívnych materiálov vyplýva, že najpravdepodobnejšia 
vojenská koncepcia velenia Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy 
vychádzala z predpokladu ofenzívneho nasadenia tankových zväzov do dyna
mických, operácií, zahrňujúcich veľké územia proti vojskám vopred určeného 
ideologického nepriateľa. Ťažiskom týchto operácií bolo stanovené operačné 
územie „Stredná Európa“, zvlášť teritórium bývalého tzv. Západného Nemec
ka.111'Operačný plán z roku 1965 teoreticky počítal s realizáciou troch vzá
jomne sa prekrývajúcich fáz:
1) V prvej sa počítalo s obkľúčením priestoru bývalého tzv. Západného Ne

mecka v smere od severu Severonemeckou nížinou k dolnému Rýnu. Sú
časne sa mal obkľučovací manéver zrealizovať z juhu po obidvoch stranách 
rieky Dunaj, a tak sa malo predchádzať prípadnej protiofenzíve vojsk 
NATO.

2) V druhej fáze sa kalkulovalo s rýchlym postupom jednotiek Národnej ľudo
vej armády NDR z priestoru tzv. Východného Nemecka stredom v smere 
Eisenach-Fulda-Frankfurt nad Mohanom.

3) V záverečnej fáze bolo plánované vytvorenie predmostia cez rieku Rýn. 
Predpokladané predmostie v priestore priemyslových centier: Kolín nad 
Rýnom, Frankfurt nad Mohanom a Manheim súčasne predstavovalo v plá
ne velenia Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy aj poslednú fázu 
okupácie celého tzv. Západného Nemecka."2'
Pre front ČSLA bola z hľadiska jeho predpokladaného pásma pôsobenia
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dôležitá časť západoeurópskeho priestoru bojovej činnosti, ktorá bola ohrani
čená: na východe západnou hranicou ČSSR, na západe riekou Rhein, na se
vere mestami Cheb a Wiesbaden, na juhu severnými hranicami Rakúska a 
Švajčiarska. Uvedný priestor sa rozprestieral v južnej polovici územia bývalej 
Nemeckej spolkovej republiky s rozlohou asi 100 000 km2) a rozmermi v 
smere východ - západ 350 kilometrov, sever - juh 270 kilometrov.1137

Uvedeným územím prechádzali dva operačné smery, hodnotené operačnou 
správou GŠ ČSĽA a štábom Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy 
ako „..veľmi dôležité pre front ČSLA..“:

1) Operačný smer Praha, Plzeň, Nurnberg, Saarbrucken a opačne. Tento 
operačný smer bol nazývaný aj ako tzv. plzenský smer a prechádzal stredom 
predpokladaného západoeurópskeho priestoru bojovej činnosti. Smeroval 
najkratšou cestou cez vytypované politické a hospodárske centrá k mestu 
Kôlna"7Rhein a ďalej do oblasti Severného Porýnia - Falcka.1147

Operačné ciele boli stanovené takto : zničenie hlavného predpokladaného 
zoskupenia vojsk, ovládnutie norimberskej priemyselnej oblasti, ovládnutie 
širokého predmostia na dôležitej vodnej tepne Rhein a dosiahnutie sársko- 
lotrinskej ekonomickej oblasti.1157

Celková hĺbka operačného smeru z priestoru okolia Prahy do priestoru 
mesta Saarbrucken sa odhadovala na 550 až 600 kilometrov a po prekročení 
štátnej hranice ČSSR približne 400 kilome- trov. Vzdialenosť k rieke Rhein - 
vytypovanému operačnému cieľu, sa uvádzala okolo 300 kilometrov, t.j. pri
bližne hĺbka jednej armádnej útočnej operácie.1167

Priemerná šírka operačného smeru bola uvádzaná od 100 do 120 kilomet
rov, t.j. kapacita pre 5 až 6 zväzkov. Smerom k západu od hranice bývalej 
ČSSR sa šírka zväčšovala a podľa kalkulácií operačnej správy GŠ ČSLA 
umožňovala teoretické zvýšenie počtu útočiacich zväzkov.1177 Šírka operačné
ho smeru medzi okrajmi vysočín Rhôn a Schwäbischer Jura bola podľa údajov 
vojenských odborníkov GŠ ČSLA uvádzaná v rozpätí od 150 do 200 kilome
trov. V okolí rieky Rhein sa opäť medzi pohoriami Hunsriick a Schwarzwald 
zužovala na 100 kilometrov.1187

Operačná správa GŠ ČSĽA predpokladala, že rozvíjanie tempa útoku by 
ovplyvňovali „...prirodzené obranné čiary...“ tvorené pásmami vysočín, poho
rí, vodnými tokmi atď., čo mohlo mať vplyv na spomalenie pohybu tankových 
vojsk.1197

Najvhodnejšie podmienky pre vysoké tempo útočnej operácie boli vyhod
notené v priestore Nurnberg na jednotlivých smeroch pozdĺž hlavných komu
nikácií.1207 Severná časť, na smere Cheb, Bay reuth, Bamberg bola najčastejšie 
uvádzaná ako zvlášť vhodná, pretože obsahovala sieť výkonných komunikácií 
a „...väčšie plochy dostupného terénu pre tanky...“.1217

Celá stredná oblasť operačného smeru bola hodnotená ako vhodná pre 
„...plánovanie atómových úderov...“.1227Operačná správa GŠ ČSLA v tzv. cie-
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ľovej analýze konštatovala „...značný výskyt priemyselných a komunikačných 
objektov ...a pomerne plochý terén “as tým súvisiacu „...ľahkú zraniteľnosť 
vojsk. ,.“.123'

V priestore operačného smeru bola predpokladaná dislokácia väčšiny od
paľovacích základní taktických riadených striel na území bývalej Nemeckej 
spolkovej republiky. Prvá línia bola vytypovaná vo vzdialenosti približne 
180-200 kilometrov od štátnej hranice ČSSR, a to na čiare Gemunden, 
Wurzburg, Crailsheim, Ulm. Hlavné sústredenie základní odpaľovacích zaria
dení bolo „...zistené prieskumom...“ bolo v priestore západne rieky Rhein v 
kraji Rheinland-Pfalz, najmä v okolí miest Kaiserslautern, Simmern a Bit- 
burg.'24/V priestore celého operačného smeru bolo predpokladaných 21 vybu
dovaných alebo budovaných základní odpaľovacích zariadení.125'Z celkového 
uvedného počtu bolo „...zistených 16 základní...“ západne od rieky Rhein.126'

Generálny štáb ČSLA predpokladal, že vyššie uvedené základne boli budo
vané v blízkosti významných leteckých základní, ktoré mali zabezpečovať 
rýchly prísun rakiet a pohonných hmôt vzdušnou cestou. Proti vzdušnému 
napadnutiu boli základne chránené protilietadlovými riadenými strelami a 
vzdušný prieskum zabezpečovali „. .zvláštne rádiolokočné stanice. ,“.l27/

Hustota letiskovej siete sa dala teoreticky vyžiť najmä taktickým letectvom 
na podporu činnosti pozemných vojsk. Najbližšie k štátnej hranici ČSSR, vo 
vzdialenosti približne 50 kilometrov, boli na čiare Bayreuth, Wilseck, Hohen- 
fels a Regensburg vybudované letiská II. a III. triedy.128'Ďalšie letiskové prie
story a letiská I. až III. triedy boli dislokované v hĺbke pásma operačného 
smeru vo vzdialenostiach 100 až 400 kilometrov od štátnej hranice s ČSSR.129' 
Za najdôležitejší „...letiskový rajón...“ bol v tzv. cieľovej analýze GŠ ČSLA 
považovaný priestor: Sembach, Pferdsfeld, Bitburg a Zweibrucken vo vzdia
lenosti 350 až 400 kilometrov od štátnej hranice ČSSR.130'V uvedenom prie
store sa údajne nachádzali najkvalitnejšie letiská, z ktorých väčšina mohla byť 
zásobovaná prostredníctvom naftovodov. Zvláštny význam bol pripisovaný 
letiskám Bitburg, Hahn a Sembach, kde sa predpokladalo rozmiestnenie lie- 
tadiel-nosičov atómových zbraní a dislokácia „...najbojaschopnejších jedno
tiek...“.131'

Systém protivzdušnej obrany v rámci popisovaného operačného smeru mal 
byť podľa informácií GŠ ČSLA a štábu Spojených ozbrojených síl Varšavskej 
zmluvy „...budovaný podľa zásad prípravy tzv. bojovej zóny stredoeurópske
ho priestoru bojovej činnosti NATO...“.I32/ Teoretické úvahy vojenských od
borníkov tzv. východného bloku predpokladali zo strany NATO, použitie stí
hacieho letectva, protilietadlového delostrelectva a účinných protilietadlo
vých riadených striel.

V priestoroch severného operačného smeru a južného operačného smeru 
bolo vytypovaných päť najdôležitejších priemyselných centier, ktorých 
„...ovládnutie bude znamenať nielen ochromenie hospodárstva NSR, ale i
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ochromenie a znemožnenie mobilizácie vojsk...“, pretože v týchto priestoroch 
bola i najvyššia koncentrácia obyvateľstva.133'

Tri významné centrá na severnom operačnom smere sa nachádzali v prie
storoch: 1) Forchheim, Fiirth, Nurnberg a Lauf. 2) Frankfurt am'Main, Wiesba
den, Ludvigshafen, Darmstadt a Aschaffeburg. 3) Saarbriicken, Zweibriicken, 
Niesau a Saarlouis. Na južnom operačnom smere boli vytypované nasledujúce 
centrá: 1) Munchen, Ausburg, Dachau. 2) Stuttgart, Ludwigsburg a Kirch- 
heim.134'

2) Operačný smer Brno, Wien, Passau, Munchen, Basel a opačne bol nazý
vaný tzv. mníchovský, alebo alpský. Z územia západných Čiech na uvedený 
smer navazovali dva pomocné operačné smery: České Budějovice - Linz a 
opačne, a Vimperk - Passau, a opačne.135'

V pripravovaných operačných plánoch bol vypracovaný aj variant, ktorý 
akceptoval neutralitu Rakúska.136'Vyššie uvedené operačné pásma boli v tom
to variante oddelené hranicou: Domažlice, Gunzenhausen, Stuttgart a Saver- 
ne. Teoreticky tak vzniklo útočné pásmo pre dve vševojskové armády. Obidva 
operačné smery mali podľa dobových kalkulácií na území ČSSR šírku 110 
kilometrov a na rieke Rhein sa pre severný operačný smer kalkulovalo so 
šírkou 150 kilometrov a pre južný 140 kilometrov. Územie, ktorým prechá
dzali obidva operačné smery bolo hodnotené ako vhodné pre použitie tanko
vých vojsk.137'

Južná časť územia, najmä vo východnej časti, vytvárala viac prírodných 
prekážok. Z tohto aspektu GŠ ČSLA a štáb Spojených ozbrojených síl Var
šavskej zmluvy kalkulovali s tým, že „...postup na južnom smere bude značne 
nižší než na smere severnom...“.138'Predpokladané tempo sa približovalo hod
note 70 kilometrov za hodinu.

Pri stanovení úloh, armádam sa počítalo s ovládnutím vyššie uvedených 
priemyselných centier, letísk, mostov a „...stálych odpaľovacích zariadení 
zbraní hromadného ničenia, čo ochromí hospodárstvo, mobilizáciu a aktívne 
zásoby nepriateľa a našim vojskám umožní rýchle rozvíjanie operácií...“.139'

Pre tankové zväzky boli vytypované tieto najvhodnejšie smery: „...na se
vernom smere na krídlach úderného zoskupenia armády.,.“.l4<v Na južnom 
smere: Klatovy, Straubing a ďalej medzi riekami Donau a Isar na smere Aus
burg, Freiburg a Belfort. Súčasne „...nedopustiť nahromadenie vojsk ..." pri 
prechodoch cez Český les, Šumavu, Dunaj a Rhein, kde boli predpokladané 
„...výhodné podmienky pre zničenie našich vojsk zbraňami hromadného niče
nia nepriateľa...“.141'

Z hľadiska vyššie uvedeného plánu zostávala geostrategická poloha býva
lého ČSSR v kalkuláciách vojenských stratégov Varšavskej zmluvy naďalej 
prioritná, pretože sa nachádzala v pásme operačno-strategického smeru Pra- 
ha-NUrnberg-Saarbriicken. Až v poslednej tretine 60-tych rokov po invázii
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časti vojsk Varšavskej zmluvy a následnej okupácii Česko-Slovenska, došlo 
k zmene strategickej situácie.

Približne vyše 80 % ľudského potenciálu bývalej Československej ľudovej 
armády bolo dislokovaných prevažne v blízkosti priestoru pomyselnej delia
cej medziblokovej línie. Budovanie ČSĽA ako prvosledovej frontovej armá- 
dy-súčasti vojsk Varšavskej zmluvy, sa odrazilo okrem iného v absencii vlast
nej štátnej doktríny, podriadení sa v otázkach dislokácie, organizácie, výzbro- 
ja, výcviku... atď. blokovým sovietskym záujmom.

V poslednej tretine 80-tych rokov bola prijatá nová doktrína Varšavskej 
zmluvy, ktorá sa na úrovni jednotlivých členských štátov tzv. východného 
bloku ďalej rozpracovávala. V podmienkach ČSSR bol vypracovaný „Plán 
opatrení na presadenie požiadaviek vyplývajúcich z doktríny členských štátov 
Varšavskej zmluvy v podmienkach ČSLA“. Uvedený „Plán...“ schválilo 45. 
zasadanie kolégia ministra národnej obrany ČSSR dňa 22.1.1988 a predložilo 
ho vláde.I42/

V novej doktríne Varšavskej zmluvy sa konštatovalo, že ČSSR sa „...na
chádza v bezprostrednom dotyku s vojenskopolitickým blokom NATO a jeho 
vojská a ČSLA tvoria prvý operačný sled prvého strategického sledu spoje
ných ozbrojených síl Varšavskej zmluvy...“.143'Úloha ČSLA bola stanovená 
takto: „...musí byť spôsobilá vytvoriť účinný systém PVOŠ, včas rozvinúť voj
ská operačného prikrytia štátnej hranice, organizovane doplniť vojská, vybo
jovať a udržať nadvládu vo vzduchu, vytvoriť zoskupenie prvého sledu k od
razeniu agresie a prechodu do útoku...“.'44/

• ••

Zánikom Varšavskej zmluvy prestal fungovať systém „antagonistickej ko
operácie“ superveľmocí. Vyznačoval sa na jednej strane stálym nebezpečen
stvom globálneho bipolárneho konfliktu, na druhej strane však relatívne vy
sokým stupňom stability vo vnútri blokov a rovnováhou medzi nimi.

Koniec obdobia tzv. studenej vojny je okrem iného spojený i so zánikom 
strategického konceptu delenia Európy na európske centrum a tzv. európsku 
perifériu. V súčasnosti vojenskí odborníci začlenili Slovenskú republiku do 
tzv. východného krízového oblúka, ktorý sa nachádza medzi Nemeckom a 
Ruskom a ďalej sa tiahne od severnej Európy až po Turecko, Kaukaz a Stred
nú Áziu.

POZNÁMKY: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Vojenský historický archív Ministerstva obrany České republiky (VHA), Praha, f. MNO/ 
Sekretariát ministra národní obrany ČSSR (S MNO), 1969/Tajné, signatúra (sig.) 1/ 
30-6.
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2. VHA, Praha, f.MNO/S MNO, 1966/Tajné, sig. 24-5/2-4.
3. Tamtiež.
4. VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1966/Tajné, sig. 24-5/2-4.

VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1967/Tajné, sig. 24-5/1-2.
5. VHA, Praha, f. MNO/Operačná správa (OS), 1962/Tajné, sig. 18-3/10.

VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1966/Tajné, sig. 24-5/2-4.
6. Tamtiež.
7. VHA, Praha, f. MNO/Organizačná a mobilizačná správa (OMS), 1966/Tajné, sig. 25-3/ 

3.
8. VHA, praha, f. MNO/S MNO, 1967/Tajné, sig.24-4/1-7.
9. Tamtiež.
10. VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1964/Tajné, sig.24-4/1-1.
11. VHA, Praha, f. MNO/Námestník MNO ČSSR (N MNO), 1966/Tajné, sig. 24-2/13. 

VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1964/Tajné, sig. 24-5/1-25.
VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1963/Tajné, sig. 24-5/1-51.

12. VHA, Praha, f. MNO/N MNO, 1964/Tajné, sig. 4-4/1.
13. Tamtiež.
14. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1962/Tajné, sig. 18-3/10.
15. VHA, Praha, f. MNO/N MNO, 1966/Tajné, sig. 24-2/13.
16. VHA, Praha, f. MNO/N MNO, 1964/Tajné, sig. 2-9/1.
17. VHA, Praha, f. MNO/N MNO, 1966/Tajné, sig. 24-1/9.
18. Tamtiež.
19. Tamtiež.
20. Tamtiež.
21. VHA, Praha, f. MNO/N MNO, 1966/Tajné, sig. 24-1/9.
22. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1967/Tajné, sig. 45/1-2.
23. Tamtiež.
24. Tamtiež.
25. Tamtiež.
26. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1967/Tajné, sig. 40-60/11.
27. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1967/Tajné, sig. 28/4.
28. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1967/Tajné, sig. 19/2-8.
29. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1967/Tajné, sig. 19/2-9.
30. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1967/Tajné, sig. 18/2-52.
31. Tamtiež.
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32. Tamtiež.
33. Tamtiež.
34. VHA, Praha, t. MNO/OS, 1967/Tajné, sig. 17/7-14.
35. Tamtiež.
36. Archív „Komisie vlády Slovenskej republiky pre analýzu obdobia rokov 1967-1970.“ 

(AKVSR), Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. č. 157.
37. Tamtiež.
38. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1967/Tajné, sig. 2/1.
39. Tamtiež.
40. AKVSR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. č. 157.
41. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. č. 154.
42. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. č. 155. 43.) VHA, Praha, f. MNO/ 

OS, 1967/Prísne tajné, sig. 0017841.
44. VHA, Praha, f. MNO/OMS, 1967/Tajné, sig. 1-4/1.
45. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. č. 1
46. VHA, Praha, f. MNO/OMS, 1969/Tajné, sig. 1 3/1.
47. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. 157.
48. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. 155.
49. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. č. 157.
50. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f.0855/kr. č. 155.
51. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1967/Tajné, sig.22/2-2.
52. VHA, Praha, f. MNO/OMS, 1969/Tajné, sig. 1-2/2.
53. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. 155.
54. Tamtiež.
55. Tamtiež.
56. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. 156. 57.) AKV SR, Bratislava, t. 

AČSA - Olomouc, f. 0855 kr. 155. 58.) VHA, Praha, f. MNO/OS, 1967/Tajné, sig. 17/ 
4-17.

59. VHA, Praha, f. MNO/OMS, 1967/Tajné, sig. 1/6-8.
60. AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1990/Prísne tajné, sig. 0010439.
61. Tamtiež.
62. Tamtiež.
63. AMO ČR, Praha, f. MNO/KaNGŠ, 1991/Tajné, sig. 03322.
64. AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1990/Prísne tajné, sig. 0010439.
65. Tamtiež.
66. VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1969/Prísne tajné, sig.17/1-1. č.j. 009726.
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(Щ7- AMO ČR, Praha, f. MNO/OMS, 1991/Prísne tajné, sig. 002250.
68. Tamtiež.
69. Tamtiež.
70. VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1969/Prísne tajné, sig. 17/1-1. č. j. 009726.
'71. VHA - Praha, f. MNO/Vojenská rada MNO, 1969/Tajné , sig. 1/4-2.
(7J. VHA, Praha, f. MNO/Sekretariát náčelníka Generálneho štábu ČSLA (S NGŠ), 1969/ 

Tajné, sig. 24 1/2.
(73. AMO ČR, Praha, f. MNO/KaMO, 1991/Prísne tajné, sig. 0081304.
74. Tamtiež.
75. AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1989/Prísne tajné, sig. 009077.
76. Tamtiež.
77. AMO ČR, Praha, f. MNO/S NGŠ, 1989/Prísne tajné, sig. 009893.
78. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0926/kr. 13-1.
79. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. 175.
80. VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1970/Prísne tajné, sig. 2/1-1, č.j. 0030477-84.
81. AKV SR, Bratislava, f. P 5/1, inv. č. 23.

AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. 26., č.j. 014295/9.
83. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, t. 0855/kr. 175.
@AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. 28. č. j. 0020928/8.
85. VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1970/Prísne tajné, sig. 2/1-8, č.j. 0040297.
86. AKV ČSFR, Praha, f. A ÚV KSČ - Praha, f. 02/1, P3424.
87. VHA, Praha, f. MNO/Generálny štáb ČSLA (GŠ ČSLA), 1970/Tajné, sig. K 13/6, č.j. 

08177/11.
88. VHA, Praha, f. MNO/HPS ČSLA, 1970/Tajné, sig. 243/1.
89. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. 27. č.j. 0012485/9.
90. AKV SR, Bratislava, f. AČSA - Olomouc, f. 0855/kr. 27. č.j. 0014167/ 1970.
91. VHA, Praha, f. MNO/GŠ ČSLA, 1971/Tajné, sig. K 13/6, č.j. 08177/11-1971.
92. VHA, Praha, t. MNO/GŠ ČSLA, 1971/Tajné, sig. K 3/6, č. j. 0817/11-1971.
93. VHA, Praha, f. MNO/OMS, 1970/Prísne tajné, sig. 23/23, č.j. 00817-13/11.
94. VHA, Praha, f. MNO/OMS, 1970/Prísne tajné, sig. 2/2-2, č.j. 002596 - 13.
95. VHA, Praha, t. MNO/Kádrová správa (KS), 1970/Tajné, sig. 12/1-3.
96. VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1970/Tajné, sig. 24 4/1-23.
97. VHA, Praha, f. MNO/OMS, 1970/Tajné, sig. 1/2/2, č.j. 002596/70.
98. Tamtiež.
99. Tamtiež.
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100. VHA, Praha, f. MNO/OMS, 1970/Tajné, sig. 1 3/1.
(101. VHA, Praha, f. MNO/GŠ ČSLA, 1971/Tajné, sig. K 1 3/6, sig. 08177/11-1971.
102. Tamtiež.
103. Tamtiež.
104. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1971/Tajné, sig. 15 1/8.
105. AMO CR, Praha, f. MNO/S NGŠ, 1991/Prísne tajné, sig.002250.
106. Tamtiež.
107. AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1990/Prísne tajné, 0010013.
108. Tamtiež.
109. AMO ČR, Praha, f. MNO/GŠ ČSLA, 1972/Tajné, sig. K 1 3/6, č.j. 08177/11-1972.
110. VHA, Praha, f. MNO/KS, 1970/Tajné, sig. 12/1-74.
111. AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1990/Prísne tajné, sig. 0010099.
112. AMO ČR, Praha, f. MNO/KaNGŠ, 1991/Prísne tajné, sig. 003612.
113. Tamtiež.
114. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1970/Tajné, sig. 19-1/3.
115. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1970/Tajné, sig. 22-1/13.
116. VHA, Praha, f. MNO/OS, 1970/Tajné, sig. 1-4/16.
117. VHA, Praha, f. MNO/NGŠ ČSLA, 1970/Tajné, sig. 2-1/7.
118. VHA, Praha, t. MNO/Kolégium MNO ČSSR (KM), 1970/Tajné, sig. 1/5-2.
119. VHA, Praha, f. MNO/KM, 1970/Tajné, sig. 1/12-4/9.
120. VHA, Praha, f. MNO/KM, 1970/Tajné, sig. 1/12-4-19.
121. VHA, Praha, f. MNO/KM, 1970/Tajné, sig. 1/12-4/22.
122. VHA, Praha, f. MNO/KM, 1970/Tajné, sig. 6/1-1.
123. VHA, Praha, f. MNO/S MNO, 1971/Tajné, sig. 50 /1-5.
124. VHA, Praha, f. MNO/OMS, 1971/Tajné, sig. 1/2/2.
125. VHA, Praha, f. MNO/Ка MNO ČSSR, 1972/Tajné, sig. 1/12-1.
126. VHA, Praha, f. MNO/Štátny tajomník MNO ČSSR (ŠT), 1969/Tajné, sig. 002509/61.
127. AMO ČR, Praha, f. MNO/KaMNO, 1978/Tajné, sig.06/10.
128. AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1978/Tajné, sig.02/2.
129. AMO ČR, Praha, f. MNO/OMS, 1978/Tajné, sig.05/59.

AMO ČR, Praha, f. MNO/OMS, 1978/Tajné, sig. 05/60.
130. AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1980/Prísne tajné, sig. 0025060.
131. AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1980/Prísne tajné, sig. 0025930.
132. AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1980/Tajné, sig. 025117.

AMO ČR, Praha, f. MNO/OS, 1980/Tajné, sig. 025552.
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133. AMO OR, Praha, f.
134. AMO ČR, Praha, f.
135. AMO ČR, Praha, f.
136. AMO ČR, Praha, f.
137. AMO ČR, Praha, f.
138. AMO ČR, Praha, f.
139. AMO ČR, Praha, f.
140. AMO ČR, Praha, f.
141. AMO ČR, Praha, {.

142. AMO ČR, Praha, f.
143. AMO ČR, Praha, f.
144. AMO ČR, Praha, f.

MNO/OS, 1980/Prísne tajné, sig. 0025390. 
MNO/KaMNO, 1985/Prísne tajné, sig. 0070128. 
MNO/S NGŠ, 1985/Prísne tajné, sig. 009901. 
MNO/OS, 1987/Prísne tajné, sig. 0074602. 
MNO/KaMNO, 1989/Prísne tajné, sig. 0060173. 
MNO/OS, 1988/Prísne tajné, sig. 0076631. 
MNO/OMS, 1987/Tajné, sig. 08302. 
MNO/KaMNO, 1980/Tajné, sig. 08/12.
MNO/S NGŠ, 1979/Tajné, sig. 010/19.
MNO/S NGŠ, 1979/Tajné, sig. 011/21.
MNO/S NGŠ, 1979/Tajné, sig. 03/2. 
MNO/KaMNO, 1978/Tajné, sig. 014/8.
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PAVOL K O L L Á R

Vojensko-zemepisné postavenie Slovenska v 
rokoch 1955-1968
Pavol KOLLÁR

ÚVOD

Vojensko-zemepisné postavenie štátu je všeobecne považované za jedného 
z najvýznamnejších činiteľov, ktoré ovplyvňujú jeho vojensko-strategické 
postavenie na kontinente či na potenciálnom priestore vojnovej činnosti.

Do rámca vojensko-zemepisného postavenia štátu sa spravidla zahrňuje 
zemepisná poloha, terén, rozmiestnenie obyvateľstva a komunikácie.

V rokoch 1955-968, podobne ako i v predchádzajúcom povojnovom obdo
bí, územie Slovenska tvorilo súčasť územného celku v hraniciach unitárneho 
štátu, t. j. Československej republiky, respektíve Československej socialistic
kej republiky.1' Napriek tomu vojensko-zemepisné postavenie Slovenska, 
v sledovanom období, sa môže posudzovať samostatne a to práve pre jeho 
špecifické črty zemepisnej polohy a terénu.

1. Zemepisná poloha Slovenska Už zbežný pohľad na mapu Európy doka
zuje, že územie Slovenska je súčasťou vnútrozemia Európy, jej stredoeuróp
skej časti. Existujú i názory, že práve na Slovensku je i zemepisný stred eu
rópskeho kontinentu. Bez ohľadu na ich vedecké zdôvodnenie, je skutočnos
ťou, že ak urobíme kruh, so stredom na Slovensku, s polomerom 500 km tak 
v kruhu sa ocitne 5 hlavných miest európskych štátov, v kruhu s polomerom 
do 1000 km, už 16 a v kruhu s polomerom do 1 500 km, dokonca 27 hlavných 
miest európskych štátov.2'Vnútrozemné postavenie Slovenska sa môže doku
mentovať tým, že jeho stred je od mora vzdialený okolo 500-850 km.3'

V sledovanom období rozloha Slovenska, v porovnaní s predchádzajúcim 
i nasledujúcim obdobím, sa nezmenila. Územie Slovenska malo 49 039 km2, 
čo predstavovalo 38,9% rozlohy územia Československa.4'Maximálne vzduš
ná vzdialenosť územia Slovenska v smere východ - západ je 395 km, v smere 
sever - juh už len 195 km a najkratšia dokonca iba 76 km.5'

DÍžka hraníc Slovenska dosiahla takmer 1770 km, pričom najdlhšie hranice 
malo Slovensko s Maďarskom, takmer 680 km a najkratšie s vtedajším Soviet
skym zväzom, ani nie 100 km.6'

Pokiaľ ide o polohu územia Slovenska na potencionálnom európskom voj
novom priestore, tak po vytvorení Organizácie varšavskej zmluvy jeho výz
nam nepochybne vzrástol. Bolo tomu tak ani nie z hľadiska taktického a ope-
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račného, ale najmä strategického. Pre zdôvodnenie takého tvrdenia je potreb
ný návrat do minulosti, do rokov druhej svetovej vojny.

Priebeh vojnovej činnosti na stredoeurópskom priestore vojnovej činnosti, 
v rokoch 1944-1945, ukázal, že rozhodujúce operácie na sovietsko-nemec- 
kom fronte sa uskutočnili na 2 hlavných strategických smeroch, teda na Var- 
šavsko-berlínskom a na podunajskom, respektíve Budapeštiansko-vieden- 
skom strategickom smere, čiže severne a južne od územia Slovenska.

V rokoch 1944-1945 existoval i relatívne samostatný strategický smer, 
Karpatsko-pražský, široký asi 150 km, prechádzajúci cez územie Slovenska a 
cez pás územia Poľska, hraničiaceho so Slovenskom. Tento smer bol iba po
mocný a najmä spojovací medzi uvedenými 2 hlavnými strategickými smer
mi. Je skutočnosťou, že i priebeh bojovej činnosti na území Slovenska, respek
tíve úspech a neúspech vojsk Červenej armády v útočných operáciách na 
Slovensku, bol do značnej miery ovplyvňovaný výsledkami útočných operácií 
Červenej armády na uvedených 2 hlavných strategických smeroch.

Podľa zverejnených názorov na vedenie vojnovej činnosti, v prípadnej 
vojne medzi štátmi Organizácie Varšavskej zmluvy a NATO, v sledovanom 
období, v stredoeurópskom priestore vojnovej činnosti mali taktiež existovať 
2 hlavné strategické smery, idúce severne a južne od územia Slovenska. Slo
vensko by sa tak malo stať opäť spojovacím článkom medzi hlavnými strate
gickými smermi, pričom cez jeho územie sa mohol uskutočniť manéver síl a 
prostriedkov z jedného strategického smeru na druhý. Naviac, vzhľadom na 
dosah už vtedy existujúcich zbraní, tak z tých, ktoré by boli umiestnené na 
území Slovenska sa mohlo zasahovať v prospech vojsk, nachádzajúcich sa na 
hlavných strategických smeroch.

O mieste Slovenska v plánoch vedenia Organizácie Varšavskej zmluvy už 
sa tu hovorilo. Z hľadiska vojensko-zemepisného postavenia Slovenska v 
rokoch 1955-1968 bola významná i skutočnosť, že v štátoch susediacich so 
Slovenskom, okrem Rakúska, boli po celú uvedenú dobu dislokované vojská 
Sovietskej armády.7)

2. Terén na území Slovenska Charakter terénu územia Slovenska sa v 
porovnaní s predchádzajúcim obdobím zmenil iba čiastočne.

Územie Slovenska je veľmi členité. Vyše 80% tohto územia sa nachádza v 
nadmorskej výške do 750 m n. m.8)Teda ide prevážne o hornaté územie, pre 
ktoré je charakteristické striedanie pohorí a vnútrohorských kotlín. Na juhu 
Slovenska sú 3 väčšie nížiny: Záhorská, podunajská a Východoslovenská.

Najvyšším bodom na území Slovenska je Gerlachovský štít (2 655 m n. m.) 
a najnižším - hladina rieky Bodrog, pri Strede nad Bodrogom.

Pohoria a vrchy na Slovensku majú rôzne smerovanie a údolia medzi nimi 
vytvorili prirodzené operačné a taktické smery.9*

Pomerne značná časť hraníc Slovenska prechádza pohoriami. Tak tomu je 
v prípade hranice Slovenska s Poľskom i s Českou republikou.10*
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Vyše 1/3 územia Slovenska bola zalesnená.
Územím Slovenska preteká veľa riek, ale prevážne malých, tečúcich ale 

rôznym smerom a v priebehu roka sa ich vodný stav mení a niekedy rýchlo 
a radikálne. Hlavnými riekami sú: Dunaj, Váh, Nitra, Ipeľ, Hornád a Bodrog. 
Váh svojou dĺžkou vyše 400 km bol nielen najdlhšou riekou na Slovensku, ale 
i 2. najdlhšou riekou v celom Československu, po rieke Vltava, s jej vyše 430 
km dĺžkou.10

Niektoré rieky na Slovensku, časťou svojho toku, vytvárajú i jeho prirodze
né hranice v takmer 500 km dĺžke, čo predstavuje skoro 30% celkovej dĺžky 
hraníc Slovenska. Takými riekami sú Morava, Dunajec, Poprad, Hornád, Ipeľ 
a Dunaj. Najdlhšie prirodzené hranice vytvára Dunaj s Poľskom, v dĺžke 17 
km.l2)

Územím Slovenska prechádza i hlavné európske rozvodie, pričom prevaž
ná väčšina vôd je odvádzaná do Čierneho mora a to Dunajom a Tisou - do 
96%. Okolo 4% vôd zo Slovenska je odvádzaných do Baltického mora, a to 
riekou Dunajec a Poprad. V tejto súvislosti sa žiada uviesť skutočnosť, že 
jedinou riekou, ktorá na Slovensko vodu privádza je Dunajec, aby ju potom 
i z územia Slovenska, odviedol.131

Maximálny prietok vôd v slovenských riekach je na jar a minimálny v lete. 
V sledovanom období riečne korytá mnohých riek neboli regulované a pri 
zvýšený vodnej hladiny voda z nich zalievala veľké plochy územia.

Vodný režim Dunaja je iný, pretože najvyšší vodný stav má v lete a je 
pomerne stabilný. V roku 1965 sa ale jeho vody vyliali z koryta alebo prelo
mili hrádze a spôsobili veľké záplavy. Pri záchrane obyvateľstva a jeho majet
ku museli byť použité i vojenské jednotky.

V sledovanom období existovali i 3 väčšie vodné plochy, t. j. Oravská 
priehrada, s plochou do 35,4 km2, Zemplínska Šírava, s plochou do 33,3 km2 
a Veľká Domaša, s plochou asi 15,1 km2. Posledné 2 vodné nádrže boli vybu
dované práve v sledovanom období.141

Z uvedenej stručnej charakteristiky terénu územia Slovenska je zrejmé, že 
pre prípadne vedenie bojovej činnosti na tomto území existuje množstvo rôz
nych prírodných prekážok, výhodných pre brániace sa vojská a nevýhodných 
pre vojská útočiace. Prírodné prekážky existujú nielen priamo na hraniciach 
Slovenska, ale i v jeho vnútrozemí a takého charakteru, že prehradzujú rôzne 
možné taktické i operačné smery. Naviac, z vedenia bojovej činnosti na území 
Slovenska existujú skúsenosti z druhej svetovej vojny, kedy tu bola bojová 
činnosť vedená vyše 7 mesiacov v rokoch 1944-1945.

Domnievame sa, že niektoré skúsenosti z vedenia bojovej činnosti na úze
mí Slovenska sú aktuálne nielen z hľadiska rokov 1955-1968, ale i pre prípad
ne vedenie bojovej činnosti na tomto území v budúcnosti. V tejto súvislosti sa 
žiada uviesť skutočnosť, že i v bývalom Československu sa vo vojensko-teo- 
retickom myslení skúsenostiam nevenovala primeraná pozornosť a tieto sa
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stali viac-menej „akademickou“ záležitosťou, pretože sa prezentovali fakticky 
iba vo výučbe vojenských dejín na vojenských školách. Je ale nespornou 
skutočnosťou, že tieto skúsenosti velenie Červenej armády využilo ešte v 
rokoch druhej svetovej vojny, najmä v Mandžuskej operácii, na Ďalekom 
východe. Nebola to iste náhoda, že jediná tanková armáda, ktorá sa zúčastnila 
bojovej činnosti na území Slovenska, v rámci vojsk Červenej armády, t. j. 6. 
gardová tanková armády, bola nasadená na smere hlavného úderu vojsk Za- 
bajkalského frontu v uvedenej operácii. Okrem tejto armády tam bola nasade
ná i 53. armáda a 1. gardová jazdeckomechanizovaná skupina, ktoré sa taktiež 
v rámci 2. ukrajinského frontu zúčastnili bojov na Slovensku.1511 na Ďalekom 
východe vojská Červenej armády, práve v priebehu Mandžuskej operácie 
museli zdolávať podobné prírodné prekážky, s akými sa stretli počas bojov na 
Slovensku. V tejto situácii skúsenosti z vedenia bojovej činnosti v hornatom 
a zalesnenom teréne Slovenska a vo Východných Karpatoch, teda na prístu
poch k Slovensku, boli jediné ktoré velenie Červenej armády nadobúdalo 
počas celej vojny. Poznatky získané v priebehu bojov na Kaukaze boli iba 
dielčie, pretože tam išlo o útok z hôr do údolia, respektíve nížiny a naviac v 
priaznivých vojensko-politických podmienkach.

Aké sú hlavné poznatky z vedenia bojovej činnosti na Slovensku v rokoch 
1944-1945? Podľa našej mienky sú to predovšetkým tieto: Útočnú bojovú 
činnosť vojská Červenej armády161 museli viesť nielen prirodzenými operačný
mi a taktickými smermi, ale i naprieč takým smerom. To poskytovalo veľa 
výhod brániacim sa vojskám nemeckým. Ich obrana vybudovaná na výšinách 
mohla úspešne odolávať i viacnásobnej prevahe, pretože pre útočiace vojská 
bolo často problémom i premiestňovanie síl a prostriedkov v horskom zales
nenom teréne, naviac v jesenných, zimných a jarných poveternostných pod
mienkach.

Nakoľko údolia na Slovensku sú pomerne úzke, brániacim sa vojskám to 
umožňovalo pomerne rýchlo a efektívne prehradiť tieto údolia, vlastnými si
lami a prostriedkami alebo pomocou obyvateľstva. Pomerne husté rozmiestne
nie osád, dovoľovalo obrancom ich využívať ako oporné body svojej obrany.

Bojová činnosť ukázala, že hromadné využitie tankov v útoku je menej 
efektívne a v niektorých úsekoch i úplne nemožné.

Vedenie bojovej činnosti na území Slovenska neumožnilo ani hromadné 
využívanie delostrelectva, preto velenie Červenej armády ho decentralizova
lo.

Hornatý zalesnený terén na Slovensku znižoval a niekedy i znemožňoval 
efektívne použitie letectva pre podporu činnosti pozemných vojsk.

Na strane vojsk Červenej armády sa veľmi osvedčil operačný zväz zložený 
z jazdectva, tankov a samohybného delostrelectva, t. j. jazdeckomechanizova
ná skupina. V obtiažnych terénnych a poveternostných podmienkach vojská
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tejto skupiny sa pomerne rýchlo pohybovali a nútili velenie nemeckých vojsk 
k opúšťaniu obranných postavení, nakoľko im hrozilo obkľúčenie.

Ak v rokoch 1944-1945 na hlavných strategických smeroch Červenej ar
mády uskutočňovala útočné operácie s tempom postupu pechoty 15-20 km 
denne a s tempom postupu tankových a mechanizovaných vojsk až 40-50 km 
denne, tak v útočných operáciách na Slovensku bolo tempo postupu vojsk 
Červenej armády podstatne nižšie, od 1,5 km denne do 4,5 km denne.171 To 
nebol iba výsledok množstva síl a prostriedkov nasedených do útoku a obra
ny, ale najmä výsledok pôsobenia terénnych a poveternostných podmienok 
vedenia bojovej činnosti na území Slovenska. V tejto súvislosti sa žiada uviesť 
skutočnosť, že v letných mesiacoch bojová činnosť na Slovensku nebola ve
dená, respektíve ani jediná útočná operácia na území Slovenska uskutočnená 
nebola.

Vo všeobecnosti v horskom a zalesnenom teréne Slovenska bojová činnosť 
mala tieto charakteristické črty: - menej východné pomery síl; - nižšie hus
toty síl a prostriedkov; - širšie útočné pásma zväzkov a zväzov; - jednosle- 
dové bojové zostavy a operačné učlenenia; - častý manéver silami a prostried
kami pozdĺž frontu pred začiatkom operácie i v jej priebehu; - útok na širo
kom fronte a na smeroch; - časté obchvatné manévrovanie najmä na taktic
kom stupni; - veľká decentralizácia síl, prostriedkov i velenia, ako i samostat
ný boj od zväzku až po jednotku; - dlhšie trvanie bojov operácií, nižšie útočné 
tempá; - obtiažne zásobovanie vojsk.

V súvislosti so skúsenosťami, ktoré boli získané pri vedení bojovej činnosti 
na území Slovenska v rokoch 1944-1945 je treba uviesť i skutočnosť, že i keď 
v rokoch 1955-1968 sa už uskutočnili i väčšie spoločné cvičenia vojsk člen
ských štátov Organizácie Varšavskej zmluvy, ani jediné neprebiehalo na úze
mí Slovenska.I8)

3. Obwatefstvo Slovenska V rokoch 1955-1968 sa na Slovensku uskutoč
nilo iba jedno sčítanie obyvateľstva a to so stavom k 1.3. 1961. Existujú však 
odhady počtu jeho obyvateľstva k 31. 12. 1955 a k 31. 12. 1965.

Podľa odhadu k 31. 12. 1955 na Slovensku malo žiť 3 756 495 obyvateľov, 
čo predstavovalo 28,5% všetkého obyvateľstva Československa.

Sčítanie obyvateľstva sa stavom k 1.3. 1961 ukázalo že tu žilo 4 174 046 
obyvateľov, teda 30,4% celkového počtu obyvateľstva Československa.

Konečne, odhad počtu obyvateľstva k 31. 12. 1965 uvádza, že počet oby
vateľstva Slovenska sa opätovne zvýšil, na 4 391 768 ľudí čo predstavovalo 
30,9% obyvateľstva celého Československa.

Z uvedeného je zrejmé, že v sledovanom období sa počet obyvateľstva 
zväčšoval a zvyšoval sa i jeho podiel na celkovom počte obyvateľstva Česko
slovenska. Prirodzené prírastky obyvateľstva boli teda vyššie než v českých 
krajoch, ale už mali klesajúcu tendenciu. Tak v rokoch 1950-1954 bol priro
dzený prírastok 17,5% a v rokoch 1965-196 už iba 9,6%.19)
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Hustota obyvateľstva Slovenska bola vtedy nižšia, než aký bol celoštátny 
priemer. V roku 1955 to bolo 77 obyvateľov na 1 km2, v roku 1961 sa to 
zvýšilo na 85 obyvateľov na 1 km2 a v roku 1965 už na 90 obyvateľov na 1
km2.20)

Vzdialenosť (priemerná) jednotlivých sídiel na Slovensku sa pohybovala 
pod 6 km.2l)

Prevažná väčšina obyvateľstva žila na dedine, v roku 1960 vyše 75%, ale 
počet dedinského obyvateľstva klesal, pretože i v rokoch 1955-1968 pokračo
val odliv obyvateľstva z obcí do miest.22’ V sledovanom období sa znižoval i 
celkový počet obcí.23’

Miest s počtom obyvateľstva nad 50 000 bolo veľmi málo, iba 2, t. j. Bra
tislava a Košice.

Vcelku je možno konštatovať, že v sledovanom období bolo obyvateľstvo 
Slovenska pomerne výhodne dislokované a v prípade vedenia bojovej činnos
ti, i pri použití zbraní hromadného ničenia, menej zraniteľné.

Tak ako v celom Československu, i obyvateľstvo Slovenska bolo viac žen
ské, než mužské, ale prevaha žien bola mierna, ani nie 1%.24’

Prevažná väčšina mužskej populácie na Slovensku bola vo veku od 18 do 
59 rokov, teda vo veku produktívnom a priaznivom pre prípadné doplnenie 
vojsk.25’

V rokoch 1955-1968 podiel Slovákov na obyvateľstve Slovenska klesol z 
87% na 85,7%. Zvýšil sa počet Maďarov, z 10,2% na 12,1%. Zbytok obyva
teľstva tvorili Česi, Ukrajinci, Poliaci a predstavitelia iných národností.26’

V sledovanom období sa výrazne zmenila úroveň vzdelania mužského i 
ženského obyvateľstva, vo veku nad 15 rokov, výraznejšie u mužov než u 
žien, čo nepochybne skvalitnilo ľudské zdroje pre prípadné doplňovanie 
vojsk, vybavovaných stále modernejšou vojenskou technikou.27’

Vojenská služba mužskej populácie bola vykonávaná prevažne na základe 
zákona o všeobecnej vojenskej povinnosti. Na základe dobrovoľnosti sa dopl
ňoval fakticky iba veliteľský zbor.

Vojenskú činnú službu obyvatelia Slovenska vykonávali na Slovensku, 
prevažne v rámci vojsk 2. vojenského okruhu respektíve Východného vojen
ského okruhu,28’ ale veľká časť 2 ročnú vojenskú službu vykonávala vo voj
skách dislokovaných v českých krajoch.

4. Doprava na Slovensku Základom dopravnej siete na Slovensku boli 
železnice. V rokoch 1955-1968 dĺžka železničných tratí vzrástla z 3 536 km 
na 3675 km, teda sa zväčšila o 139 km. Niekoľkonásobne ale vzrástla elektri
fikácia železníc, pretože v roku 1955 bolo elektrifikovaných 3.5% z celkovej 
dĺžky železničných tratí a v roku 1968 1717,9%.

Dvojkoľajové železničné trate predstavovali asi 25% ich celkovej dĺžky a 
išlo najmä o hlavnú trať, idúcu zo Žiliny cez Košice do Čiernej nad Tisou, teda 
na hranice s vtedajším Sovietskym zväzom.29’
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V rokoch 1964-1966 bola vybudovaná širokorozchodná železničná trať od 
sovietskych hraníc do obce Haniska, pri Košiciach. Jej hlavným poslaním 
bola preprava železnej rudy pre potreby Východoslovenských železiarní, bez 
prekladania na slovensko-sovietskych hraniciach.

V poradí druhou, z hľadiska jej významu bola cestná sieť. V sledovanom 
období sa jej dĺžka taktiež zväčšila, podstatne viac než dĺžka železničnej siete. 
V roku 1955 cestná sieť na Slovensku merala 16 202 km a v roku 1968 už 16 
890 km, teda bola predĺžená o 688 km. V preprave tovaru automobilová do
prava zaostávala za prepravou železničnou, bola menej zraniteľná a ako uká
zal neskorší vývoj bola to preprava perspektívna.

Vodná doprava bola v sledovanom období fakticky reprezentovaná iba 
dopravou po rieke Dunaj, v dĺžke už spomínaných asi 172 km.

Slovensko v sledovanom období disponovalo i letiskami, vhodnými pre 
leteckú dopravu. Išlo o letiská v Bratislave, v Poprade - Tatrách, v Košiciach, 
v Piešťanoch a na Sliači. Tieto letiská mali nepochybne i svoj vojenský výz
nam.

V prvej polovici 60. rokov bol vybudovaný ropovod, začínajúci pri Kujby- 
ševe, v dnešnej Ruskej federácii. Jedna z jeho vetví končí v bratislavskom 
Slovnafte.30>

Krátko po vybudovaní ropovodu, bol vybudovaný i plynovod nielen pre 
potreby vtedajšieho Československa, ale i pre prepravu plynu cez územie 
Slovenska až do Nemecka. Začínal taktiež v ďalekom vnútrozemí bývalého 
ZSSR.3»

V súvislosti s komunikáciami na Slovensku, v sledovanom období, je pot
rebné poznamenať, že jeho územie bolo prepojené rôznymi komunikáciami so 
susednými štátmi, viac alebo menej využívanými, z hľadiska svojej prepravnej 
kapacity.

Záver: V roku 1955, keď bola základná Organizácia Varšavskej zmluvy, 
tak sa obyvateľov jej členských štátov nikto nepýtal na ich názor na také člen
stvo. Slovensko sa stalo súčasťou tohto zväzku v rámci členstva Českosloven
ska v ňom. Územie Slovenska, v porovnaní s rozlohou územia všetkých člen
ských štátov Organizácie Varšavskej Zmluvy, bolo takmer 477 krát menšie. 
Teda z hľadiska svojej rozlohy, nepatrné.32)Jeho vojensko-zemepisné postave
nie v rámci štátov Organizácie Varšavskej zmluvy, ako sme ukázali, bolo ale 
významné. Na tomto konštatovaní nemôže nič zmeniť ani to, aké plány exis
tovali na jeho Organizácie Varšavskej zmluvy s členskými štátmi NATO. 
Nech už boli viac alebo menej reálne, museli akceptovať reality vojensko- 
zemepisného postavenia Slovenska v Európe, t. j., že je v strednej Európe, 
priamo v strede potencionálneho hlavného európskeho priestoru vojnovej 
činnosti, že svojím terénom v ňom vyčleňuje dva hlavné strategické smery. Je 
šťastím obyvateľov Slovenska, ale i celej Európy, že sa vojnové plány nerea
lizovali. Dokonca Organizácia Varšavskej zmluvy i zanikla.
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V súčasnej dobe sú v plnom prúde diskusie o rozširovaní členskej základne 
NATO. Vyjadrujú sa oficiálne i neoficiálne kritériá, ktoré majú byť splnené 
pre prijatie za člena NATO. Všeobecne sa rozširuje názor, že rozhodujúce 
slovo pritom budú mať predstavitelia politického vedenia NATO. Táto orga
nizácia nie je ale iba politickým zoskupením členských štátov, ale i zoskupe
ním vojenským. Je teda málo pravdepodobné, aby pri rozhodovaní o prijatí, 
či neprijatí toho ktorého štátu do rámca NATO sa neposudzovalo i jeho vo- 
jensko-strategické postavenie v Európe, teda i jeho vojensko-zemepisné pos
tavenie. Budúcnosť ukáže aká bude zvolená hierarchia činiteľov, ktoré roz
hodnú o tom, ktorý štát a kedy bude do NATO prijatý.

POZNÁMKY:

1. Podľa ústavy zo dňa 11. 7. 1960 sa začal používať názov: Československá socialis
tická republika.

2. V kruhu o polomere 500 km sú tieto hlavné mestá európskych štátov: Beograd, Bu
dapest, Praha, Warszawa a Wien. V kruhu s polomerom od 500 do 1000 km sú tieto 
hlavné mestá: Berlin, Bern, Bonn, Bucuresti, Kobenhavn, Luxemburg, roma, San 
Marino, Sofia, Tirane a Vaduz. V kruhu s polomerom od 1000 do 1500 km sú: Am
sterdam, Athine, Bruxelles, Helsinky, Istambul, London, Monaco, Moskva, Oslo, Paris 
a Stockholm.

3. Zo stredného Slovenska je vzdušnou čiarou k Stredozemnému moru okolo 550 km, k 
Baltickému - do 600 km a k Čiernemu - asi 850 km.

4. Celé územie Československa malo rozlohu 127 903 km1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
5. Smer západ - východ na čiare Sekule - Pavlovce nad Uhom. V smere sever - juh na 

čiare Čadca - Štúrovo a Poprad - Turnianske Podhradie.
6. Dĺžka hraníc Slovenska, s: Českou republikou - 265 km, Poľskom - 597,5 km, s 

Ukrajinou - 98 km, s Maďarskom - 679 km a Rakúskom - 127,7 km. Teda spolu: 
1769,2 km.

7. Do roku 1955 boli sovietske vojská v Rakúsku. Po celé sledované obdobie v Poľsku 
a v Maďarsku.

8. Vo výške do 300 m n. m. sa nachádzalo 40,6% rozlohy územia Slovenska, od 300 m 
n. m. do 750 m n. m. 40,9%, vo výške od 750 m n. m. do 1500 m n. m. 17,6% a 
vo výške nad 1500 m n. m. iba 0,9% územia.

9. Tak napríklad Vysoké a Nízke Tatry, Slovenské rudohorie, Oravská vrchovina prehra- 
dzujú smer poludníkový. Považský Inovec, Strážovská hornatina, Veľká a Malá Fatra, 
Štiavnické pohorie, Slánské pohorie, ako i ďalšie, prehradzujú smer rovnoběžkový.

10. Napríklad Biele Karpaty, Javorníky, Oravské Beskydy, Vysoké Tatry, Ľubochnianska 
vrchovina, Ondavská vrchovina.
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11. Uvedené rieky majú na Slovensku tieto dĺžky: Dunaj - 172 km, Váh - 403 km, Hron 
- 298 km, Nitra - 197 km, Ipeľ - 233 km, Hornád - 193 km a Bodrog - 15 km.

12. Dĺžka hraničných úsekov riek je táto: Morava - 114 km, Dunajec - 17 km, Poprad - 
31 km, Hornád - 19 km, Ipeľ - 140 km, Dunaj - 142 km. Spolu teda: 493 km.

13. Dunaj má medzinárodný charakter.
14. Velká Domaša bola budovaná v rokoch 1962-1967 a Zemplínska Šírava v rokoch 

1961-1965.
15. Na Ďaleký východ prešlo i velenie 2. UF a jeho veliteľ, maršal R. J. Malinovskij sa stal 

veliteľom Zabajkalského frontu. Ten plnil i hlavné úlohy Mandžuskej operácie.
16. V rámci vojsk Červenej armády pôsobili i rumunské a československé vojská.
17. Tak napr. vo Východokarpatskej operácii bolo denné tempo postupu vojsk Červenej 

armády okolo 1,5 km, vo Východoslovenskej do 2,1 km, v Západokarpatskej okolo 2,7 
km a v Bratislavsko-brnenskej - 4,5 km.

18. V 60. rokoch sa uskutočnilo niekoľko spoločných cvičení vojsk armád členských štá
tov Organizácie Varšavskej zmluvy. Mali svoje názvy, ako Kvarteto (1963), ktoré bolo 
na území vtedajšej NDR. V roku 1965 tam bolo ďalšie cvičenie - Októbrová búrka. 
Cvičenie Vltava (1966) bolo na území Čiech a cvičenie Odra - Nisa (1969) na území 
Poľska.

19. Prirodzené prírastky obyvateľstva Slovenska boli tieto: v r. 1950-1954 asi 17,5%, v r. 
1955-1959 do 16,2% v r. 1960-1964 asi 12,8% a v r. 1965-1969 už iba 9,6%.

20. V rámci celého Československa bola priemerná hustota obyvateľstva takáto: V r. 
1955-103 obyv./km2. 1961-107 a v roku 1965 už 111 obyv./km2.

21. Spravidla sa uvádza 5,7 km vzdialenosť.
22. V roku 1960 v slovenských mestách žilo 24,9% jeho obyvateľstva a v roku 1970 už 

35,5%.
23. K 1. 3. 1950 na Slovensku bolo 3344 obcí, k 1. 3. 1961 iba 3237 a k 1. 12. 1970 

už len 3091.
24. Podiel žien na obyvateľstve Slovenska k 1. 3. 1961 predstavoval 50,6%.
25. K 1. 3.1961 táto veková skupina predstavovala 52,8% mužskej populácie Slovenska.
26. V štatistických prehľadoch o národnostnom zložení obyvateľstva Slovenska sa spravid

la uvádzali tieto národnosti (okrem už uvedenej maďarskej): Česká, ukrajinská a ruská 
(spolu), poľská, nemecká a nezistená.

27. Odborné, úplné stredné a vysokoškolské vzdelanie obyvateľov Slovenska, mužskej 
populácie vo veku nad 15 rokov bolo vykazované takto: K 1. 3. 1950-9,6%, k 1. 3. 
1961-14,4% a k 1. 12.1970-48,7%.

28. V roku 1950 vznikol 2. vojenský okruh, zahrňujúci územie Slovenska a časť územia 
českých krajov. V roku 1965 bol reorganizovaný na Východný vojenský okruh.

29. 0 uvedenej trati sa vtedy písalo a hovorilo ako o Trati družby, dlhej 338 km. V roku 
1955 bolo dokončené jej zdvojkoľajnenie a v roku 1962 jej elektrifikácia.
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30. Ropovod sa vtedy stal známy ako ropovod Družba.
31. Uvádzaný ako plynovod Bratstvo.
32. Územie štátov Organizácie Varšavskej zmluvy malo rozlohu 23 390 300 km2, z čoho 

22 400 000 km2 predstavovalo územie vtedajšieho Sovietskeho zväzu.
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Vojenské opatrenia na Slovensku v súvislosti 
s vývojom v Maďarsku na jeseň 1956
Jan ŠTAIGL

V polovici 50-tych rokov kulminovala prvá vlna kríz spoločenskopolitic- 
kého systému krajín strednej Európy začlenených do sovietskeho bloku. 
Unifikačná stratégia ZSSR stojaca v pozadí všetkých projektov tzv. budova
nia základov socializmu v týchto štátoch sa ukázala ako nerealizovateľná. 
Neorganická implantácia sovietskeho modelu, potláčanie občianskych práv a 
politických slobôd a najmä narastajúce hospodárske problémy otvárali prie
stor pre sociálne nepokoje a živelnú politickú aktivitu obyvateľstva.

Krízové momenty systému, ktoré sa v roku 1953 otvorene prejavili naprí
klad v Československu a NDR, dočasne utlmila čiastočná modifikácia línie 
ďalšieho vývoja komunistických režimov. Po XX. zjazde KSSZ ich však opäť 
oživila politika obmedzenej destalinizácie riadená z Moskvy. Na rozdiel od 
Poľska a Maďarska však československá politická garnitúra tentoraz dokázala 
situáciu zvládnuť. Nepodstatnými reformami a administratívnymi metódami 
sa jej podarilo vymedziť rozsah demokratizácie spoločnosti, spútať aktivitu 
opozičných síl a vytvoriť fiktívny obraz „konsolidovaného“ Československa.

Vývoj v Poľsku a Maďarsku preto sledovali predstavitelia mocenských 
štruktúr v ČSR so značným znepokojením. Silnejúce reformné a opozičné 
hnutie v týchto krajinách spolu s očakávaným vystúpením niektorých spolo
čenských prúdov pri príležitosti 38. výročia vzniku československej štátnosti 
vyvolávali obavy z možného nového zvýšenia politického a sociálneho napä
tia tiež v Československu. Politické a vládnúce špičky, bytostne spojené s 
komunistickým režimom a existenčne závislé na zachovaní „nemenných“ 
systémových hodnôt, boli rozhodnuté nepripustiť akékoľvek ich narušenie.

Prudké vzodmutie revolučnej vlny v Maďarsku, jej charakter a rozsah, ale 
tiež niektoré excesy, ktoré ju od začiatku doprevádzali, logicky sústredili 
pozornosť predovšetkým na eliminovanie „antikomunistického“ a „antisocia- 
listického“ nebezpečenstva z tejto strany. Postupne, no veľmi rýchlo prijíma
né opatrenia vyvrcholili rozhodnutím o využití armády a iných ozbrojených 
zložiek pre zabezpečenie „kľudu a poriadku“ a pre posilnenie ochrany sloven- 
sko-madärských hraníc. Do značnej miery k tomu prispela aj dlhodobo pretr
vávajúca nedôvera pražského komunistického centra ku Slovensku a obava z 
postoja obyvateľstva maďarskej národnosti k vývoju za Dunajom.

Po čiastkových územných zmenách uskutočnených v roku 1947 južne od
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Bratislavy0, boli hranice medzi Slovenskom a Maďarskom dlhé 679 
km.Nemali žiadne ženijno-technické zabezpečenie a za ich ochranu zodpove
dali ozbrojené zložky ministerstva vnútra. V úseku Bratislava - Štúrovo boli 
rozmiestnené jednotky 11. brigády Pohraničnej stráže a 25. samostatného 
práporu Dunajského, Pohraničnej stráže. Ostrahu hraníc od Štúrova na vý
chod zabezpečovali príslušníci 56. pohraničného oddielu Verejnej bezpečnos
ti. Niektoré úlohy mal v prípade potreby plniť aj motomechanizovaný prápor 
Vnútornej stráže z Bratislavy. Armáda sa do októbra 1956 na ochrane sloven- 
sko-maďarskej hranice nepodieľala.

Od septembra 1950 patrilo Slovensko - spolu s veľkou časťou Moravy - do 
teritoriálnej a veliteľskej pôsobnosti 2. vojenského okruhu s veliteľstvom 
v Trenčíne. Po takmer permanentných organizačných a dislokačných zme
nách československej armády v prvej polovici 50-tych rokov bola k 1. 10. 
1956 uskutočnená ďalšia reorganizácia jej mierovej štruktúry. V novej orga
nizácii boli na Slovensku rozmiestnené predovšetkým útvary a jednotky 4. 
a 18. streleckej divízie, 2. stíhacej leteckej divízie, časť útvarov 34. bitevnej 
leteckej divízie, 22. výsadková brigáda a iné vyššie jednotky a samostatné 
útvary rôznych druhov vojsk. Okrem toho tu boli štyri vojenské učilištia - 
Spojovacie učiliště (Nové Mesto nad Váhom), Automobilové učiliště (Nitra), 
Delostrelecké technické učiliště (Martin) a Letecké technické učiliště (Liptov
ský Mikuláš).

Vyššie jednotky a samostatné útvary 2. vojenského okruhu mali rámcový 
alebo školský charakter a ich plánované aj skutočné počty boli veľmi nízke.2* 
Koncom októbra 1956 sa v okruhových zväzkoch a útvaroch nachádzalo len 
8083 vojenských osôb, čo predstavovalo necelých 5% celkových počtov ar
mády. Z hľadiska ťažkej výzbroje mali jednotky 2. vojenského okruhu k dis
pozícii 1198 diel a mínometov, 198 tankov a 21 samostatných diel. Bol to 
dôsledok dlhodobého trendu vo vývoji armády od roku 1947, no najmä zo 
začiatku 50-tych rokov, kedy sa západné teritórium ČSR vojensky posilňova
lo na úkor východných oblastí štátu. Vznikom Varšavskej zmluvy a odcho
dom sovietskych vojsk z Rakúska sa akcent na sústredenie rozhodujúcej časti 
československej armády v blízkosti západných a juhozápadných hraníc ďalej 
prehĺbil.

Velenie čs. armády venovalo dianiu v Maďarsku zvýšenú pozornosť od 22. 
októbra, kedy bol na generálnom štábe v Prahe zavedený Vojnový denník 
monitorujúci udalosti v tejto krajine a prijímané opatrenia. Operačná a spra
vodajská správa generálneho štábu boli súčasne poverené úlohou vypracovať 
analýzu možného vývoja politickej a vojenskej situácie v Maďarsku. Konkrét
ne akcie vojsk velenie armády však ešte nepripravovalo. Neuvažovalo o nich 
ani politické byro ÚV KSČ, ktoré opatrenia na zabezpečenie „kľudu a poriad
ku“ v tejto dobe obmedzovalo len na zložky ministerstva vnútra a prípravu 
pohotovosti Ludových milícií.3*
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K rozhodnutiu o vojenskej reflexii na vývoj v Maďarsku došlo 24. októbra. 
Bezprostredným podnetom bol pravdepodobne telefonický rozhovor prvého 
tajomníka ÚV KSČ A. Novotného s náčelníkom generálneho štábu generál
plukovníkom V. Kratochvílom po skončení mimoriadneho zasadnutia ÚV 
KSSZ k otázkam Poľska a Maďarska.

Ešte 24. októbra sa na operačnej správe generálneho štábu uskutočnila 
porada o vojenskej situácii po vyhlásení stanného práva v Maďarsku a žiadosti 
vlády I. Nagyho o sovietsku vojenskú pomoc pri obrane komunistického re
žimu. Po jej skončení odletel náčelník operačného oddelenia uvedenej správy 
plukovník V. Vitanovský do Bratislavy s úlohou „preverovať údaje o situácii 
pozdĺž československo-maďarských hraníc“.4) Nasledujúceho dňa, 25. októb
ra, minister národnej obrany generálplukovník B. Lomský vydal nariadenie o 
príprave zásahov vojsk 2. vojenského okruhu k posilneniu jednotiek minister
stva vnútra. Náčelník generálneho štábu súčasne nariadil uviesť niektoré ok
ruhové útvary na Slovensku do pohotovosti a schválil - okrem opatrení celo- 
armádneho charakteru - plán vojenského zabezpečenia slovensko-maďar- 
ských hraníc.5)

Úlohy stanovené vojskám 2. vojenského okruhu vychádzali z rozkazov 
ministra národnej obrany k udržaniu kľudu a poriadku a zabezpečení štátnych 
hraníc vydaných v súvislosti so sociálnymi nepokojmi v Československu v 
roku 1953. Ich zmyslom bola príprava vyčlenených vojenských jednotiek pre 
podporu poriadkových bezpečnostných opatrení ministerstva vnútra proti 
vnútorným „antisocialistickým“ silám a očakávaným „imperialistickým“ pro
vokáciám. K realizácii asistenčných úloh poriadkového a bezpečnostného 
charakteru smerovali aj nariadenia velenia armády z 25. októbra 1956. Exis
tujúci plán využitia armády však nezahŕňal variant súvislého zabezpečenia 
južných hraníc Slovenska vzhľadom k postaveniu Maďarska ako koaličného 
partnera. Nebol ani novelizovaný podľa novej organizácie a znížených počtov 
vojsk 2. vojenského okruhu. Vypuknutie „kontrarevolúcie“ v Maďarsku si 
preto vyžiadalo jeho rýchle upresnenie a doplnenie.

Plán zabezpečenia slovensko-maďarských hraníc schválený 25. októbra 
1956 počítal s nasadením vojenských jednotiek v hraničnom pásme od Brati
slavy po Kráľovský Chlmec o dĺžke 560 km, ktoré členil do šiestich úsekov. 
Predpokladal v podstate plošné a rovnomerné rozmiestnenie pohotovostných 
síl a vytvorenie lineárnej jednosledovej zostavy zabezpečenia hraníc. Jednot
livé zásahové skupiny príslušníkov armády mali byť aktivované na vyžiadanie 
príslušných územných orgánov ministerstva vnútra alebo priamo veliteľov 
Pohraničnej stráže a Verejnej bezpečnosti. Okrem zásahov skupín od útvarov 
dislokovaných v blízkosti hraníc - tzv. prvého sledu - plán počítal aj s mož
nosťou postupného prisunovania záloh z úrovne veliteľa 2. vojenského okruhu 
a ministra národnej obrany. Kalkuloval preto s pomerne rozsiahlym využitím
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jednotiek a útvarov zo Slovenska a v případe zálohy ministra národnej obrany 
tiež 3. mechanizovanej divízie z južnej Moravy.

Vyčlenené jednotky prvého sledu:

Úsek Útvar

Bratislavo-Komárno
9. strelecký pluk, 52. pontónový pluk, 92. pontónový prápor,
6. ženijný prápor (celkom 600 osôb)

Komárno-Šahy
205. protitanková delostrelecká brigáda (bez 219. dp) (150 
osôb)

Šahy—Lučenec 8. strelecký pluk (60 osôb)

Lučenec—Plešivec
219. protitankový delostrelecký pluk, 21. delostrelecký pluk 
(celkom 130 osôb)

Plešivec—Moldava nad Bodvou 64. strelecký pluk (80 osôb)

Moldava nad Bodvou—Královský (hlmet 55. strelecký pluk (100 osôb)

Do zálohy veliteľa 2. vojenského okruhu bola zaradená 31. a 312. ťažká 
delostrelecká brigáda, 22. výsadková brigáda, 64. ženijná brigáda, 262. pro
tilietadlová delostrelecká brigáda, 46. a 49. delostrelecký pluk, 7. a 63. stre
lecký pluk, 9. a 10. tankosamohybný pluk a Spojovacie a Automobilové uči
liště. Zálohu ministra národnej obrany tvorila časť útvarov 3. mechanizovanej 
divízie (4. a 6. mechanizovaný pluk, 13. tankový pluk a 3. delostrelecký 
pluk), 1. školský tankový pluk, Delostrelecké technické učiliště a Letecké 
technické učiliště.

K 25. októbru 1956 mali vyčlenené zväzky a útvary celkom 6 750 osôb. Do 
zásahových alebo pohotovostných skupín bolo z tohto počtu zaradených 5 
330 osôb, čo predstavovalo takmer 80%. Pre skupiny prvého sledu sa počítalo 
s 1 120 osobami, pre zálohu veliteľa 2. vojenského okruhu bolo plánovaných 
2 260 osôb a 70 tankov a samohybných diel a pre zálohu ministra národnej 
obrany 1 950 osôb. Nasadenie záloh malo zabezpečiť zvyšovanie hustoty 
vojskovej clony z počiatočných dvoch na šesť, respektíve na desať vojakov na 
kilometer dĺžky hraníc. Časový limit pre zaujatie zostavy bol stanovený u 
skupín prvého sledu na 3 hodiny, u záloh veliteľa okruhu na 5-6 hodín a záloh 
ministra národnej obrany na 10-12 hodín.6)

Dňom 24. októbra venovalo zvýšenú pozornosť vývoju v Maďarsku aj 
ministerstvo vnútra. Bola vyhlásená stopercentná dosažiteľnosť všetkých prí-
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slušníkov ministerstva a na Slovensku tiež päťdesiatpercentná pohotovosť 
jeho ozbrojených zložiek. Námestníci ministra boli vyslaní do najdôležitej
ších priemyselných a politických centier (plukovník J. Kudrna do Bratislavy 
a podplukovník S. Demjan do Košíc) a na slovensko-maďarské hranice (gene
rálmajor L. Hlavačka) s úlohou riešiť na mieste problémy a denne informovať 
ministra vnútra o situácii. Súčasne došlo k zosilneniu ostrahy hraníc v úseku 
zabezpečovanom 56. pohraničným oddielom Verejnej bezpečnosti. Tajným 
rozkazom ministra vnútra z 25. októbra bola potom ostraha slovensko-maďar- 
ských hraníc v celej dĺžke podriadená náčelníkovi Hlavnej správy Pohranič
nej stráže plukovníkovi M. Dudovi, ktorého veliteľským stanovišťom sa stala 
krajská správa MV v Banskej Bystrici.

V Bratislave vznikol bezpečnostný štáb s cieľom koordinovať presuny jed
notiek ministerstva vnútra, organizovať bezpečnostné opatrenia v pohranič
ných okresoch, získavať informácie o vývoji v Maďarsku a riešiť otázky spo
jené s ilegálnymi prechodmi maďarských občanov na Slovensko. Jeho riade
ním boli poverení námestníci ministra - plukovník Kotal a neskôr plukovník 
Klima.

Ešte 25. októbra sa aktivovali aj prvé zásahové skupiny príslušníkov armá
dy. Na žiadosť krajskej správy ministerstva vnútra v Nitre odôvodnenej „po
kusmi o prechod nepovolaných osôb z Maďarska do ČSR“ boli pripravené dve 
čaty vojakov, ktoré nasledujúceho dňa posilnili ostrahu hraníc v okolí Štúrova 
a Želiezoviec.7’Na základe správ o vývoji situácie v Maďarsku a na osobné 
vyžiadanie plukovníka Dudy sa počet vojenských jednotiek odosielaných do 
pohraničného pásma potom rýchlo zvyšoval. Pozornosť bola zameraná najmä 
na priestory, kde v blízkosti hraníc prebiehali ozbrojené zrážky povstalcov s 
jednotkami maďarskej pohraničnej stráže vernými komunistickému režimu 
alebo kde bola zistená iná zvýšená aktivita povstaleckých síl. Ďalej išlo o 
úseky hraníc s hlavnými cestnými a železničnými prechodmi medzi Sloven
skom a Maďarskom a kde sa po obidvoch stranách nachádzali dôležité poli
tické a priemyselné centrá.

Už 26. októbra vo večerných hodinách obdržal veliteľ 2. vojenského okru
hu generálporučík F. Sedláček od náčelníka generálneho štábu rozkaz k oka
mžitému posilneniu jednotiek Pohraničnej stráže v priestore Bratislava - 
Komárno a to všetkými prostriedkami, s dôrazom na zabezpečenie ochrany 
bratislavského predmostia. Na jeho základe nariadil veliteľovi 4. streleckej 
divízie organizovať hliadkovanie na Dunaji silami 52. pontónového pluku v 
úseku Bratislava - Gabčíkovo a silami 92. pontónového a 6. ženijného prápo
ru v úseku Gabčíkovo - Komárno. Súčasne rozhodol o premiestnení časti 9. 
streleckého pluku tejto divízie z Bratislavy do Petržalky na pravom brehu 
Dunaja a 46. delostreleckého pluku z Pezinka do Dunajskej Stredy, kde mal 
tento byť pripravený k nasadeniu v smere na Bratislavu alebo Komárno. Ďal-
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šie pohotovostné jednotky zostali v posádkach Malacky, Senica nad Myjavou 
a Trnava.8’

Do priestoru Rusovce na bratislavskom předmostí bol okrem časti 9. stre
leckého pluku premiestnený tiež motomechanizovaný prápor Vnútornej stráže 
z Bratislavy v sile 362 osôb a 10 tankov. Jeho úlohou bolo prehradiť smer 
Rusovce - Rajka a zabrániť tak preniknutiu maďarských povstalcov do blíz
kosti Bratislavy.

Do 20,00 hodin 27. októbra posilnilo vojská ministerstva vnútra na sloven- 
sko-maďarských hraniciach celkom 1 899 príslušníkov armády a z bojovej 
techniky 6 tankov, 9 samohybných diel a 5 húfnic 122 mm.9’Oproti pôvodným 
predstavám však neboli vojenské jednotky na hraničnej línii rozmiestnené 
rovnomerne, ale vzhľadom k vývoju situácie na maďarskom území vytvárali v 
jednotlivých úsekoch zoskupenia síl rôznej početnej úrovne. Skupiny boli 
vyzbrojené predovšetkým ručnými zbraňami (pušky, samopaly a guľomety), 
bojová technika bola nasadená najmä na ochranu dôležitých objektov a prie
storov väčšieho vojenského významu (bratislavské predmostie, mosty v Med- 
veďove, Komárne a Štúrove, priestor Plešivec - Moldava nad Bodvou a Ská- 
roš - Kráľovský Chlmec). Jednotky mali nedostatok dopravných prostriedkov, 
chýbali špecialisti a vycvičené obsluhy techniky. Dislokačná roztrieštenosť a 
organizačná nejednotnosť - k plneniu úloh boli určení príslušníci streleckých, 
delostreleckých, tankových, ženijných a iných útvarov, ako aj poslucháči 
vyšších ročníkov niektorých vojenských učilišť - súčasne vytvárali rad prob
lémov v oblasti velenia.

Na základe správ o situácii v Maďarsku, vyhodnotenia doterajších bezpeč
nostných opatrení a ďalších možností vojsk 2. vojenského okruhu v tomto 
smere rozhodlo kolégium ministra národnej obrany 26. októbra o ich posilne
ní a o zdokonalení zostavy jednotiek na južnej hranici Slovenska. Rozkazom 
náčelníka generálneho štábu bolo veliteľovi okruhu nariadené vytvoriť dve 
silné, pohyblivé a bojovou technikou dostatočne vybavené úderné skupiny 
schopné rýchlo zasiahnuť na najviac ohrozených úsekoch hraníc. Prvá úderná 
skupina zložená z 33. tankového a 6. mechanizovaného pluku 3. mechanizo
vanej divízie a poslucháčov tretieho ročníka Pěchotného učilišťa z Lipníka 
nad Bečvou mala byť sústredená do vojenského výcvikového priestoru (VVP) 
Lešť. Druhá úderná skupina sa mala vytvoriť z 10. tankosamohybného pluku 
18. streleckej divízie a 22. výsadkovej brigády v priestore Prešov - Humenné. 
Úlohou obidvoch úderných skupín bola príprava protisečí a likvidácia väčších 
ozbrojených formácií maďarských povstalcov v prípade ich preniknutia na 
územie Slovenska.

Rozkaz náčelníka generálneho štábu ďalej ukladal pripraviť doplnenie útva
rov 3. mechanizovanej divízie ako aj 10. tankosamohybného pluku na pláno
vané mierové počty. Vojaci v zálohe mali nastúpiť do dvoch dní po obdržaní 
povolávacieho rozkazu, pričom bolo nariadené vylúčiť z doplnkov osoby
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maďarskej, poľskej a nemeckej národnosti.101 Okrem toho dostal veliteľ 2. 
vojenského okruhu úlohu prepracovať plán prikrytia hraníc tak, aby viacej 
zohľadňoval nové aspekty vyplývajúce z reorganizácie vojsk a viedol ku zdo
konaleniu organizačnej štruktúry a systému velenia jednotiek v hraničnom 
pásme.

Podobné opatrenia k zosilneniu ochrany slovensko-maďarských hraníc pri
jalo v tejto dobe aj ministerstvo vnútra. Dňa 27. októbra vyhlásilo stopercen
tnú pohotovosť všetkých svojich ozbrojených zložiek na Slovensku a ich jed
notlivé súčasti obdržali upresnené úlohy ku stráženiu určených úsekov a ob
jektov. Z počtov krajských správ ministerstva vnútra v Nitre, Banskej Bystrici 
a Košiciach boli súčasne vytvorené posilové jednotky, ktoré urýchlene dopĺ
ňali pohraničné oddelenia Verejnej bezpečnosti.

Nasledujúce dni charakterizovalo intenzívne zdokonaľovanie zosilnenej 
ostrahy hraníc. Povolaním záložníkov potrebných odborností bol postupne 
riešený nedostatok vojakov - špecialistov, najmä vodičov. Veliteľ 4. strelec
kej divízie, ktorý bol poverený osobnou zodpovednosťou za zabezpečenie 
priestoru juhozápadného Slovenska, prijal 29. októbra rozhodnutie o obrane 
bratislavského predmostia a 30. októbra náčelník generálneho štábu schválil 
prepracovaný plán vojenského prikrytia slovensko-maďarských hraníc.

Plán nepočítal so zásadnými zmenami v uskupení síl a prostriedkov. Dôraz 
kládol najmä na väčšiu operatívnosť jednotiek prvého sledu a na posilnenie 
zodpovednosti veliteľov vyšších stupňov za plnenie ich úloh. Hraničné pásmo 
členil miesto doterajších šiestich na tri úseky a to Bratislava - Šahy, Šahy - 
Plešivec a Plešivec - Kráľovský Chlmec. Za veliteľa prvého úseku bol určený 
veliteľ 4. streleckej divízie plukovník I. Dzamko, druhého veliteľ 31. ťažkej 
delostreleckej brigády plukovník J. Rozehnal a tretieho zástupca veliteľa 18. 
streleckej divízie podplukovník P. Andrejčík (funkcia veliteľa divízie nebola 
v tejto dobe obsadená).10 Dodatočne obdržal veliteľ 2. vojenského okruhu 
rozkaz rozšíriť tretí úsek o časť hraníc Kráľovský Chlmec - hranica so ZSSR.

Jednotlivé úseky zväzkov boli vnútorne rozdelené na „podúseky“ podria
dené príslušným veliteľom nasadených vyšších jednotiek a útvarov. U prvého 
úseku bol za jeho časť „A“ (Bratislava - Komárno) zodpovedný veliteľ 9. 
streleckého pluku podplukovník E. Kosmel a za časť „B“ (Komárno - Šahy) 
zástupca veliteľa 205. protitankovej delostreleckej brigády plukovník M. Ur- 
banec. U druhého úseku za časť „A“ (Šahy - Hámor) zodpovedal veliteľ 8. 
streleckého pluku major O. Pekárek, za časť „B“ (Hámor - Fiľakovo) veliteľ 
21. delostreleckého pluku major M. Kopulatý a za časť „C“ (Fiľakovo - Ple
šivec) zástupca veliteľa 31. ťažkej delostreleckej brigády major A. Muržic. U 
tretieho úseku bola časť „A“ (Plešivec - Moldava nad Bodvou) podriadená 
veliteľovi 64. streleckého pluku majorovi I. Krúpoví, za časť „B“ (Moldava 
nad Bodvou - kóta Veľký Milič) zodpovedal veliteľ 49. delostreleckého pluku
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podplukovník M. Lejach a za časť „C“ (kóta Veľký Milič - Čierna nad Tisou) 
veliteľ 55. streleckého pluku podplukovník V. Černoch.

Pohotovosť k ostrahe a prikrytiu slovensko-maďarskej hranice dosiahli 
vyčlenené jednotky 31. októbra po sformovaní obidvoch úderných skupín. Ku 
18,00 hodín 1. novembra malo celé zoskupenie vojsk ministerstva vnútra a 
armády celkom 11 040 osôb, 280 tankov, 43 samohybných diel a 42 diel iných 
typov, 107 protitankových kanónov a 82 mínometov. Sily a prostriedky armá
dy predstavovalo 8 759 osôb, 270 tankov, 41 samohybných diel a 42 diel 
iných typov, 104 protitankových kanónov, 33 protilietadlových kanónov a 82 
mínometov. Do podriadenosti jednotlivých zložiek ministerstva vnútra patrilo 
2 281 osôb, 10 tankov, 2 samohybné delá a 3 protitankové kanóny.

Do zostavy prvosledových jednotiek (včítane záloh veliteľov streleckých 
zväzkov) bolo zaradených 5 042 osôb (2 761 príslušníkov armády a 2 281 
príslušníkov zložiek ministerstva vnútra), 24 tankov (14, 10), 17 samohyb
ných diel (15, 2), 89 protitankových kanónov (86, 3) a 14 diel iných typov 
(14, 0) a 12 mínometov (12, 0). Na úseku Bratislava - Šahy (dĺžka 225 km) 
sa nachádzalo 2 420 osôb (1 142, 1 272), 24 tankov (14, 10), 5 samohybných 
diel (3, 2), 14 diel iných typov (14, 0), 71 protitankových kanónov (68, 3) a 
8 mínometov (8, 0). Na úseku Šahy - Plešivec (dĺžka 167 km) bolo rozmies
tnených 1 555 osôb (901, 654) a 12 protitankových kanónov (12, 0) a na 
úseku Plešivec - Čierna nad Tisou (dĺžka 287 km) potom 1 067 osôb (718, 
949), 12 samohybných diel (12, 0), 6 protitankových kanónov (6, 0) a 4 
mínomety (4, 0).

Najväčšia koncentrácia síl a prostriedkov sa nachádzala na bratislavskom 
předmostí. Na priestore širokom 30 km a hlbokom 4-5 km bolo rozmiestne
ných 1 022 osôb (348 príslušníkov armády a 674 príslušníkov zložiek 
ministerstva vnútra), 24 tankov (14, 10), 3 samohybné delá (3, 0) a 3 míno
mety (3, 0).12,Najslabšie vojskové krytie mala časť hraníc Šahy - Moldava nad 
Bodvou.

Okrem bratislavského predmostia, ktoré malo charakter vybudovanej obra
ny a desiatich diel určených k ochrane mostu cez Dunaj pri obci Medveďov, 
nevytvárala bojová technika väčšie uskupenia. Delostrelecký a tankový mate
riál bol umiestnený prevažne v stálych posádkach útvarov. Príslušníci armády 
zaradení do zásahových skupín prvého sledu plnili úlohy v zosilnených po
hraničných hliadkach zložených z 5-6 členov Pohraničnej stráže alebo Verej
nej bezpečnosti a 8-10 vojakov. Boli vybavení hotovostným strelivom 
vo výške 0,25 palebného priemeru (neskôr celým palebným priemerom) 
na zbraň.

Za veliteľa údernej skupiny vo VVP Lešť, do ktorej bol dodatočne zaradený 
ešte prápor poslucháčov Tankového učilišťa z Vyškova na Morave, bol meno
vaný zástupca veliteľa 3. mechanizovanej divízie plukovník G. Bobrovský. 
Skupina mala I 260 osôb, 96 tankov, 3 protitankové a 2 protilietadlové kanó-

191



JAN ŠTAIGl

ny a 12 mínometov. Údernú skupinu v priestore Prešov - Humenné (veliteľ 
podplukovník F. Mansfeld - 22. výsadková brigáda) tvorilo 471 osôb, 31 
tankov, 9 samohybných diel, 2 protitankové a 3 protilietadlové kanóny.I3) 
Jednotky obidvoch úderných skupín vykonávali bojové stmelenie a výcvik s 
dôrazom na problematiku střetného boja. K dispozícii mali jeden palebný 
priemer streliva na každý druh a kus zbrane, zásobu pohonných hmôt a ma
teriál potrebný pre život v poľných podmienkach.

V zálohe veliteľa 2. vojenského okruhu bolo v pohotovosti 854 osôb a 7 
diel, zálohu ministra národnej obrany tvorilo 3 413 osôb, 129 tankov, 17 
samohybných diel a 21 diel iných typov, 65 mínometov, 15 protitankových a 
21 protilietadlových kanónov.14’Príslušníci záloh pokračovali v plnení bež
ných výcvikových úloh a zabezpečovali príjem povolancov - nováčikov riad
neho nástupového termínu.

Uvedené sily, prostriedky a stupeň ich pohotovosti pokladalo velenie armá
dy za dostatočné pre ochranu hraníc za situácie, kedy - ako bolo zdôraznené 
na zasadnutí kolégia ministra národnej obrany 29. októbra - zo strany Maďar
ska „nehrozí nebezpečenstvo aktívneho prepadnutia ČSR, hrozí však prenika
nie rôznych agentov, tlúp a utečencov“.13’ Po vypuknutí krízy v Suezskom 
prieplave a v súvislosti s analýzou ďalšieho možného vývoja situácie v Maďar
sku, sa však generálny štáb začal intenzívne zaoberať otázkou nového posil
nenia vojsk na Slovensku. Na spomínanom zasadnutí kolégia ministra národ
nej obrany to náčelník generálneho štábu generálplukovník V. Kratochvíl vy
jadril v konštatovaní, že „Nie je možné vylúčiť, že sa kontrarevolučné sily 
pokúsia preniknúť na naše územie a preniesť povstanie do slovenských krajov. 
Je taktiež možné, že pri postupujúcej likvidácii budú k nám kontrarevolučné 
skupiny zatlačované... Pre tieto eventuality nebudú doteraz uskutočnené opat
renia postačujúce“.16’

Návrhy na posilnenie vojsk 2. vojenského okruhu v prípade potvrdenia 
jedného z variant vývoja v Maďarsku vopred vylučovali možnosť stiahnutia 
jednotiek zo západných oblastí štátu. Tiež úvahy o uskutočnení čiastočnej 
mobilizácie boli zamietnuté s odôvodnením, že by bol „vzbudený dojem, že 
mobilizujeme proti Maďarsku“.17’Náčelník generálneho štábu preto odporúčal 
reagovať na predpokladané situácie realizáciou pripraveného povolania záloh 
ku 3. mechanizovanej divízii a rovnakým spôsobom doplniť na mierové počty 
aj ďalšie vojská 2. vojenského okruhu. Po ich doplnení sa mala uskutočniť 
reorganizácia prikrytia hraníc s Maďarskom tak, aby špeciálne druhy vojsk 
boli stiahnuté z hliadkovej činnosti a zostavu prvého sledu vytvorili len orga
nické celky streleckých útvarov 4. a 18. divízie. Celé uskupenie síl 3. mecha
nizovanej divízie náčelník generálneho štábu odporúčal sústrediť do VVP 
Lešť, odkiaľ by boli pripravené zásahy na jednotlivých smeroch pozdĺž hra
níc.18’

Rokovanie kolégia ministra národnej obrany však tento problém neuzatvo-
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rilo. Minister presadil názor, že „situácia sa zatiaľ neukazuje taká nutná, aby 
ju bolo potrebné takto riešiť“.19’Súhlasil len s istým posilnením protitankové
ho charakteru ochrany hraníc účinnejším využitím tankových jednotiek zo 
Slovenska. Na základe jeho rozhodnutia náčelník generálneho štábu nariadil 
veliteľovi 2. vojenského okruhu okamžite povolať okolo 300 vojakov v zálohe 
pre doplnenie počtov 9. tankosamohybného pluku 4. streleckej divízie a 
samohybných batérií streleckých plukov obidvoch zväzkov.20’

O dva dni neskôr, 31. októbra, sa kolégium ministra národnej obrany za
oberalo znova otázkou odpovedajúcej vojenskej reflexie na vývoj v Maďar
sku. Väčšinu návrhov, ktoré na predchádzajúcom zasadnutí predniesol náčel
ník generálneho štábu, tentoraz schválilo.

Uznesením kolégia bolo nariadené doplniť 4. a 18. streleckú divíziu na 
mierové počty povolaním záložníkov. Na mimoriadne cvičenie mali opäť 
nastúpiť len vojaci v zálohe českej a slovenskej národnosti. Ich výberom boli 
poverené územné orgány vojenskej správy nielen z druhého, ale aj z prvého 
vojenského okruhu, ktorý zahŕňal české kraje a zostávajúcu časť Moravy. 
Doplnenie 4. streleckej divízie malo vytvoriť „predpoklady k zabezpečeniu 
pevnej obrany bratislavského predmostia a prikrytiu štátnych hraníc na rieke 
Dunaj“. Nástupom záloh k 18. streleckej divízii sa predpokladalo vytvoriť 
„reálnu hodnotu k prehradeniu prístupov z Maďarska do východoslovenského 
priestoru, najmä na smere Miškolc - Košice, ktorý vedie k ovládnutiu politic
kého centra Košíc, dôležitého pre nepriateľa z hľadiska možného vytvorenia 
ohniska nepokojov a politickosprávneho ovládnutia východného Slovenska a 
na smere Sárospatak - Kráľovský Chlmec - Kapušany, ktorý vedie k ovlád
nutiu životne dôležitého priestoru prekladísk a komunikačných spojov Česko
slovenskej republiky so Sovietskym zväzom“.21’

Práve regiónu východného Slovenska mala byť podľa upozornenia ministra 
národnej obrany venovaná zvýšená pozornosť. Okrem uvedeného doplnenia 
18. streleckej divízie na mierové počty preto kolégium rozhodlo aj o presunutí 
podstatnej časti 32. bitevného leteckého pluku z Trenčína na letisko v Prešo
ve.22* Súčasne uložilo veliteľovi letectva, aby pre obidva strelecké zväzky na 
Slovensku a úderné skupiny zabezpečil dostatočný počet leteckých špecialis
tov pre navádzanie lietadiel na pozemné ciele. Ďalej mali byť vytvorené dva 
samostatné delostrelecké oddiely z poslucháčov Delostreleckého učilišťa v 
Hraniciach na Morave, ktoré by sa po sformovaní presunuli do Košíc s úlohou 
posilniť delostrelecké zabezpečenie hraníc v tomto priestore. Náčelník gene
rálneho štábu taktiež nariadil presunúť do Košíc dve roty 105. práporu ľah
kých pěchotných ohňometov z Liberca. Od 31. októbra potom začal štáb 
veliteľstva 2. vojenského okruhu pripravovať plán zamínovania hraničného 
úseku Štúrovo - Čierna nad Tisou.23’

Dňa 2. novembra prerokovávalo politické byro ÚV KSČ správu A. Novo
tného a V. Širokého o konzultáciách delegácií komunistických strán krajín
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Varšavskej zmluvy v Moskve, kde vedenie KSSZ informovalo svojich „part
nerov“ o rozhodnutí uskutočniť vojenskú intervenciu do Maďarska. Predstavi
telia Generálneho štábu Sovietskej armády ich súčasne oboznámili aj so zá- 
myslom vojenskej likvidácie povstania, ktorý zrejme kalkuloval tiež s istým 
vymedzením úloh ostatných armád východného bloku. Naznačuje to obsah 
uznesenia prijatého na záver rokovania politického byra ÚV KSČ.

Uznesenie predovšetkým potvrdilo súhlasné stanovisko vyjadrené delegá
ciou ÚV KSČ v Moskve s tým, aby boli uskutočnené „všetky potrebné opat
renia k udržaniu ľudovo demokratického režimu v Maďarsku.“ Ďalej sa v ňom 
konštatovalo, že „v prípade potreby s nimi nielen súhlasíme, ale tiež sa ich 
aktívne zúčastníme.“ Táto pomerne nejasná formulácia o aktívnej účasti bola 
upresnená úlohou pre ministra národnej obrany a ministra vnútra „zabezpečiť 
bdelú a plnú ostrahu, bezpečnosť a pripravenosť našich ozbrojených síl k ob
rane československých hraníc“.24’ Na jej základe vydal náčelník generálneho 
štábu v ranných hodinách 3. novembra veliteľovi 2. vojenského okruhu rozkaz 
pre zaujatie obrany na hranici s Maďarskom.

Činnosť československej armády na južných hraniciach Slovenska tým 
dostala celkom nový charakter. Organizácia obrany predstavovala kvalitatív
ne vyšší stupeň ich ochrany ako doterajšie posilnenie hraničnej ostrahy a 
prikrytia hraníc. Prechod československej armády do obrany tvoril zrejme 
citovaný aktívny podiel ČSR na „všetkých nutných opatreniach“ k udržaniu 
komunistického režimu v Maďarsku. Bol súčasťou plánu sovietskeho generál
neho štábu na vojenské potlačenie povstania, ktorého pravdepodobnú naj- 
obecnejšiu podobu je možné - pri absencii dokumentov z ruských vojenských 
archívov - vyjadriť približne takto: vybudovaním obrany na hraniciach s Ma
ďarskom zo strany Československa a Rumunska tieto štáty vytvoria z maďar
ského územia relatívne uzatvorený priestor, v ktorom likvidácia povstania 
bude záležitosťou sovietskych vojsk. V tomto zmysle by mohlo ísť o prvú 
koordinovanú akciu ozbrojených síl Varšavskej zmluvy.251

Rozkaz náčelníka generálneho štábu o obrane štátnych hraníc vojskami 
2. vojenského okruhu podstatným spôsobom menil zostavu jednotiek v pohra
ničnom pásme s Maďarskom. Vychádzal z návrhov prednesených na kolégiu 
ministra národnej obrany 29. októbra a ukladal budovať obranu organickými 
celkami 4. a 18. streleckej divízie posilnenými útvarmi iných druhov vojsk.

Časť hraníc Bratislava - Hámor (17 km juhozápadne Lučenec) mala brániť 
4. strelecká divízia posilnená časťou 205. protitankovej delostreleckej brigá
dy, 52. pontónovým plukom a 92. pontónovým práporom. Hlavné úsilie zväz
ku bolo zamerané do priestorov Bratislava, Komárno, Štúrovo a Šahy, pri 
organizovaní obrany rieky Dunaj mal veliteľ divízie ďalej venovať pozornosť 
mostom v Medveďove, Komárne a Štúrove. Úsek Hámor - hranica so ZSSR 
bol pridelený 18. streleckej divízii posilnenej dvoma delostreleckými oddiel
mi Delostreleckého učilišťa a dvoma rotami ľahkých pěchotných ohňometov.
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Ťažisko úsilia tejto divízie bolo orientované na smery Miskolc - Košice, Sá- 
rospatak - Trebišov a Miskolc - Rimavská Sobota. Okrem toho mala 18. stre
lecká divízia zabezpečiť ochranu železničnej komunikácie v priestore Micha
ľany - Slovenské Nové Mesto - Čierna nad Tisou.

Náčelník generálneho štábu súčasne nariadil, aby delostrelecké útvary a 
zväzky, ktoré doteraz plnili úlohy ako strelecké jednotky, boli z pohraničného 
pásma stiahnuté. Po doplnení bojovou technikou mali vytvoriť pohyblivé a 
podporné delostrelecké skupiny zálohy veliteľa 2. vojenského okruhu. Do 
podriadenosti veliteľa okruhu ako jeho záloha boli zaradené aj obidve úderné 
skupiny, pričom skupina vo VVP Lešť bola ešte posilnená jedným plukom 
262. protilietadlovej delostreleckej brigády.

Zálohu ministra národnej obrany naďalej predstavovali hlavné sily 3. me
chanizovanej divízie. Oproti pôvodnému zámyslu ich rozmiestnenia na Slo
vensku ale rozkaz náčelníka generálneho štábu nariaďoval, aby sa sústredili v 
lesoch severozápadne od Bratislavy. Mali byť pripravené k zásahom na smere 
Pezinok - Bratislava alebo Pezinok - Štúrovo. Pre ich ochranu bola vyčlenená 
260. protilietadlová delostrelecká brigáda z Bučovic na Morave.

Súčasne bol upresnený aj systém velenia nad jednotkami armády a silami 
ministerstva vnútra pre jednotlivé varianty vývoja situácie. Po dohovore s 
ministerstvom vnútra bolo rozkazom náčelníka generálneho štábu stanovené, 
že „Do narušenia štátnej hranice uskutočňujú a riadia jej stráženie orgány 
ministerstva vnútra v tesnej súčinnosti s jednotkami Československej ľudovej 
armády. V prípade narušenia hraníc maďarskými ozbrojenými jednotkami 
preberajú velenie a zodpovednosť velitelia plukov a divízií v svojich úse
koch.“26'

Pokyny k čiastkovej reorganizácii zostavy jednotiek na hranici s Maďar
skom a jej doplneniu ďalšími silami vydalo tiež ministerstvo vnútra. Veliteľ
ské stanovisko plukovníka M. Dudy bolo premiestnené z Banskej Bystrice do 
Bratislavy a boli vytvorené tri úseky zosilnenej ochrany hraníc. Prvý úsek, 
ktorého veliteľstvo bolo v Banskej Bystrici, zahŕňal pohraničné okresy Luče
nec, Modrý Kameň a Šahy, druhý s veliteľstvom taktiež v Banskej Bystrici 
okresy Šafárikovo, Rimavská Sobota a Fiľakovo a tretí, ktorého veliteľstvo 
bolo umiestnené v Košiciach, okresy Kráľovský Chlmec, Trebišov, Košice a 
Rožňava. Do pohraničného pásma boli súčasne prisunuté úderné skupiny zlo
žené z poslucháčov škôl ministerstva vnútra (Vojenské učiliště Pohraničnej a 
Vnútornej stráže v Olomouci, poddôstojnícka škola v Litoměřiciach, škola v 
Šamoríne a pod.).

Podľa rozkazu náčelníka generálneho štábu bol 3. novembra zahájený ná
stup záloh k vojskám 2. vojenského okruhu. Územné orgány vojenskej správy 
v obvode tohto okruhu zabezpečovali doplnenie 18. streleckej divízie a 92. 
pontónového práporu a orgány 1. vojenského okruhu doplnenie 4. streleckej 
divízie. K ostatným zväzkom a útvarom boli povolaní záložníci z obidvoch
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okruhov. Posilnenie veliteľského zboru útvarov na Slovensku zabezpečovala 
tiež Vojenská akadémia K. Gottwalda v Brne, ktorá k nim odoslala skupinu 
160 poslucháčov tretieho ročníka. Doplňované boli aj politické orgány zväz
kov a útvarov, okrem iného z príslušníkov Hlavnej politickej správy MNO v 
Prahe a redakcií vojenských časopisov.

V noci z 2. na 3. novembra začali presun na Slovensko hlavné sily 3. 
mechanizovanej divízie a v popoludňajších hodinách 4. novembra bolo ukon
čené doplňovanie tohto zväzku. K jeho útvarom nastúpilo celkom 3 108 osôb, 
z toho 244 dôstojníkov a 2 864 vojakov v zálohe. Pluky zaradené do údernej 
skupiny vo VVP Lešf posilnilo 744 osôb a útvary presunuté do priestoru 
Malacky - Turecký Vrch doplnilo 2 764 vojakov v zálohe.27'

Preskupovanie síl a prostriedkov k obrane južných hraníc Slovenska bolo 
ukončené v ranných hodinách 7. novembra. V tejto dobe boli už aj ostatné 
jednotky 2. vojenského okruhu doplnené vojakmi zo zálohy. Ku zväzkom a 
útvarom - včítane 3. mechanizovanej divízie - nastúpilo celkom 13 964 
osôb,28'z toho ku 4. streleckej divízii 3 056 a k 18. streleckej divízii 3 974 
osôb.29'Spolu s vojakmi základnej služby a kádrovým veliteľským zborom tak 
strelecké zväzky na Slovensku dosiahli stav okolo 6-8 tisíc osôb.

Nová zostava vyčlenených vojsk 2. vojenského okruhu rozdeľovala hranič
né pásmo do dvoch obranných úsekov, v ktorých prvý sled tvorili strelecké 
pluky 4. a 18. divízie. V súčinnosti s ozbrojenými zložkami ministerstva 
vnútra mali v prípade narušenia hraníc zadržať alebo spomaliť postup skupín 
maďarských povstalcov a vytvoriť predpoklady pre účinné nasadenie záloh.

Veliteľom prvého úseku Bratislava - Hámor bol opäť ustanovený veliteľ 4. 
streleckej divízie plukovník I. Dzamko. Veliteľské stanoviště mal v Nových 
Zámkoch, záložné v Bratislave. Strelecké útvary divízie boli na hraničnej línii 
rozmiestnené - v súlade s rozkazom náčelníka generálneho štábu - tak, že 9. 
strelecký pluk zaujal obranu v úseku Devín - Malé Kosiny (12 km juhový
chodne Čalovo), 7. strelecký pluk bol v obrannom postavení v priestore Malé 
Kosiny - Vyškovce (8 km západne Šahy) a 8. strelecký pluk bránil úsek 
Vyškovce - Hámor. Ochranu rieky Dunaj naďalej zabezpečovali hliadkové a 
strážne člny 52. pontónového pluku a 92. pontónového práporu.

Veliteľom druhého obranného úseku Hámor - Čierna nad Tisou sa stal 
zástupca veliteľa 18. streleckej divízie podplukovník P. Andrejčík. Jeho veli
teľské stanoviště bolo v Košiciach, záložné v Trebišove a Rimavskej Sobote. 
Rozmiestnenie streleckých útvarov zväzku sa však od zostavy uvedenej v 
rozkaze náčelníka generálneho štábu v tomto prípade odlišovalo. Bolo prispô
sobené ich doterajšej činnosti v pohraničnom pásme, prihliadalo k počtu ne
vyhnutných presunov a zohľadňovalo aj otázky tylového zabezpečenia útva
rov z mierových posádok. Časť hraníc Hámor - Plešivec bránil 63. strelecký 
pluk, úsek Plešivec - Brezina (101 km juhozápadne Trebišov) 64. strelecký
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pluk a na úseku Brezina - Čierna nad Tisou bol rozmiestnený 55. strelecký 
pluk.30)

Hĺbku zostavy vytvárali zálohy veliteľov zväzkov, veliteľa okruhu a minis
tra národnej obrany. Okrem jednotiek určených rozkazom náčelníka generál
neho štábu bola 18. streleckej divízii pridelená časť 64. ženijnej brigády, ktorá 
mala byť použitá ako pohyblivý odriad zatarasovací. Veliteľovi údernej sku
piny vo VVP Lesť bol dočasne podriadený 6. ženijný prápor s rovnakou úlo
hou. Jednotky poslucháčov spojovacieho a automobilového učilišťa boli stiah
nuté do stálych posádok, časť poslucháčov doplnila útvary špeciálnych dru
hov vojsk.

Bezprostredne po preskupení síl a prostriedkov v pohraničnom pásme s 
Maďarskom, 8. novembra, prijal generálny štáb súhrn opatrení na zvýšenie 
bojovej pohotovosti všetkých vojsk ČSR. Podobne ako u iných armád Varšav
skej zmluvy išlo o akciu, ktorá doprevádzala postup sovietskej politiky vzhľa
dom k vývoju situácie na Strednom východe. Opatrenia sa týkali predovšet
kým vojsk 1. vojenského okruhu, letectva a vojsk PVOŠ s dôrazom na zväzky 
dislokované pri západných hraniciach štátu.

U 2. vojenského okruhu boli vyvedené niektoré protilietadlové jednotky k 
ochrane väčších miest a priemyselných centier a z podriadenosti veliteľa 18. 
streleckej divízie boli vyňaté obidve roty ľahkých pěchotných ohňometov, 
ktoré sa 9. novembra vrátili do Liberca. Opatrenia zvýšenej bojovej pohoto
vosti ČSLA boli od 13. novembra postupne rušené.

Základnú zostavu jednotiek prvého sledu na slovensko-madárských hrani
ciach velitelia obranných úsekov upresňovali podľa správ vojskového prie
skumu a informácií orgánov ministerstva vnútra o vývoji situácie v Maďarsku, 
ale taktiež na žiadosť predstaviteľov Sovietskej armády. Pod jej tlakom sa 
manévrovací priestor skupín maďarských povstalcov a ich počet rýchlo zmen
šoval. Jedným z posledných útočísk sa im stala zalesnená vrchovina od mesta 
Tatabánya po údolie rieky Bodrog južne od hraníc Slovenska. Od 6. do 10. 
novembra tu bolo zistených niekoľko väčších skupín povstalcov vyzbrojených 
ľahkými i ťažkými zbraňami. Nachádzali sa predovšetkým v priestore Ostri
hom - Szob (asi 1 000 osôb), severovýchodne Ozd (do 2 000 osôb) a v prie
store Pútnok - Sátoraljaújhely (2 000 osôb).

Na základe informácií o prípravách k ich likvidácii jednotkami Sovietskej 
armády veliteľ 2. vojenského okruhu rozhodol o posilnení obrany niektorých 
hraničných úsekov. Na doporučenie generálplukovníka Pavlovského z Gene
rálneho štábu Sovietskej armády vydal 10. novembra rozkaz o vysunutí tan
kovej zálohy 4. streleckej divízie - jej jadro tvoril 9. tankosamohybný pluk - 
do priestoru Štúrovo - Slovenské Ďarmoty. Po súčinnostnom dohovore s plu
kovníkom Nekrasovom z operačného oddelenia štábu Karpatského vojenské
ho okruhu v Užhorodu nariadil posilniť aj obranu južne od Košíc a to 10. 
tankosamohybným plukom z Humenného.30 K riadeniu činnosti jednotiek 18.
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streleckej divízie, pred ktorej obranným úsekom mala z väčšej časti prebiehať 
likvidácia skupín maďarských povstalcov, súčasne odoslal náčelníka štábu 2. 
vojenského okruhu generálmajora Svitáčka.

Veliteľ 18. streleckej divízie bol v tomto čase v stálom spojení s velením 
sovietskych vojsk operujúcich pri slovenských hraniciach. Spojenie zabez
pečovali styční dôstojníci obidvoch strán v priestore Vyšné Nemecké. Súčas
ne bolo zriadené priame telefónne spojenie medzi štátom 18. streleckej divízie 
a štátom sovietskeho Karpatského vojenského okruhu v Užhorode a boli do
hovorené signály pre vzájomné rozpoznávanie vojsk.

V noci z 9. na 10. novembra sa v obci Vyšné Nemecké uskutočnila orga
nizácia súčinnosti medzi zástupcami 18. streleckej divízie a Sovietskej armá
dy. Jej cieľom bolo zabezpečiť likvidáciu povstalcov v lesnom masíve na ma
ďarskom území južne pod Košicami. Jednotkám československej armády tu 
bola znovu pripomenutá ich úloha „pevne držať hranicu a nedovoliť prechod 
povstaleckých skupín na naše územie“.32’

Organizácia súčinnosti vo Vyšnom Nemeckom pokračovala v ranných 
hodinách 11. novembra a to už za prítomnosti generálmajora Svitáčka a po
vereného veliteľa 18. streleckej divízie podplukovníka Andrejčíka. Zástupco
via Sovietskej armády ich podrobne informovali o akciách, ktoré boli 10. 
novembra zahájené proti povstaleckým skupinám pri slovensko-maďarských 
hraniciach. Súčasne odporučili veliteľovi 18. streleckej divízie, aby posilnil 
obranu hraničnej línie v úseku Svätý Král (11 km južne Šafárikovo) - Buzica 
a Trstená pri Hornáde - Michaľany.

Na základe tento žiadosti veliteľ divízie nariadil čiastkové preskupenie síl 
63., 64. a 55. streleckého pluku. Pre prípad preniknutia povstaleckých skupín 
cez hranicu a zostavu prvosledových jednotiek mal ďalej 10. tankosamohybný 
pluk v zálohe veliteľa divízie pripraviť zásahy na smeroch Košice - Moldava 
nad Bodvou. Veliteľ 2. vojenského okruhu potom nariadil 22. výsadkovej 
brigáde, aby sa pripravila k zaujatiu obrany na čiarach Paňovce (4 km seve
rovýchodne Moldava nad Bodvou) - Šaca a Sečovce - Zemplínská Teplica.33’

V dňoch, kedy Sovietska armáda dokončovala likvidáciu povstaleckých 
skupín pri slovensko-maďarských hraniciach, bola dosiahnutá najväčšia kon
centrácia vojenských síl a prostriedkov na teritóriu Slovenska. K 12. novem
bru sa v zostave vojsk 2. vojenského okruhu nachádzalo 26 658 osôb (z toho 
13 185 vojakov v zálohe), 358 tankov, 141 samohybných diel, 609 diel iných 
typov (včítane mínometov) a 82 bojaschopných lietadiel. Z toho bolo v prvom 
slede - u jednotiek 4. a 18. streleckej divízie - rozmiestnených 14 333 osôb 
(z toho 9 024 vojakov v zálohe), 64 tankov, 64 samohybných diel a 318 diel 
iných typov. Zálohu veliteľa 2. vojenského okruhu tvorilo 5 890 osôb (z toho 
1 816 vojakov v zálohe), 131 tankov, 9 samohybných diel a 135 diel iných 
typov. Zostávajúca časť osôb a bojovej techniky patrila do zálohy ministra
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národnej obrany.34'S istými zmenami zostali vojenské jednotky v týchto poč
toch v podstate až do 20. novembra.

K rozsiahlejšiemu narušeniu hraníc maďarskými povstalcami ani ku stret
nutiu jednotiek československej armády s nimi, však nedošlo. Sovietske voj
ská kombinovali priame útočné akcie proti ich oddielom s obkľučovacím 
manévrom a pomocnými údermi pozdĺž hraníc s cieľom „zabrániť vytlačova
niu povstalcov na územie ČSR“.33'V popoludňajších hodinách 13. novembra 
sa napriek tomu podarilo skupine siedmich povstalcov preniknúť na Sloven
sko v priestore obce Včeláre (20 km juhovýchodne Rožňavy). Skupina bola 
zastavená streľbou príslušníkov ministerstva vnútra a podľa ich hlásenia sa 
pravdepodobne vrátila späť do Maďarska. Pátracia akcia vojenskej jednotky z 
Rožňavy v sile 60 vojakov, ktorú na miesto stretnutia vyslal veliteľ 18. stre
leckej divízie, skončila bez výsledku. Bol to jeden z mála pokusov o skupi
nový prechod hraníc maďarskými povstalcami.

Podľa správ vojskového prieskumu sa pod tlakom sovietskych vojsk 11. 
novembra vzdali povstalci v priestore Ozd, do 16. novembra „vyčistili“ mo- 
tomechanizované a pešie jednotky Sovietskej armády lesný masív západne od 
Sátoraljaújhely a 17. novembra boli skončené boje aj v priestore Ostrihom - 
Szob. Napriek pokračujúcemu odporu menších skupín povstalcov kontrolu 
nad územím pri slovenských hraniciach postupne preberali oddiely soviet
skych okupačných vojsk a maďarskej pohraničnej stráže verné novej „revo
lučnej robotnícko-roľníckej“ vláde v Budapešti. Spolu s jej úsilím obnoviť - 
za hospodárskej a politickej pomoci ostatných štátov Varšavskej zmluvy včí
tane ČSR - fungovanie komunistického spoločenského systému v krajine to 
vytváralo predpoklady k obmedzovaniu rozsahu vojenských opatrení na slo- 
vensko-madärskej hranici.

Už 14. novembra boli na základe nariadenia náčelníka generálneho štábu 
odoslané do stálych posádok prvé väčšie celky zložené z poslucháčov pešie
ho, delostreleckého a tankového učilišťa. O tri dni neskôr, 17. novembra, bola 
z bratislavského predmostia vyvedená časť jednotiek 4. streleckej divízie a od 
21. novembra sa do stálych posádok vracali ďalšie útvary. V tejto dobe boli 
z priestoru Malacky - Turecký Vrch, stiahnuté aj sily 3. mechanizovanej di
vízie, 32. bitevný letecký pluk sa opäť celý sústredil v Trenčíne a 23. novem
bra bola z rozhodnutia ministra národnej obrany zrušená úderná skupina vo 
VVP Lešť (druhá úderná skupina po zaradení 10. tankosamohybného pluku do 
zálohy veliteľa 18. streleckej divízie pozostávala len z 22. výsadkovej brigády 
v Prešove). Do 25. novembra boli z hraničného pásma stiahnuté aj všetky 
úderné skupiny zložiek ministerstva vnútra.

Úlohy zostávajúcich jednotiek armády a ministerstva vnútra opäť nadobú
dali charakter zosilnenej ostrahy hraníc. V súvislosti s pripravovanou výme
nou vojakov v zálohe preto náčelník generálneho štábu nariadil, aby boli 
doplnené už len automobilové útvary okruhu a divízií, strelecké pluky 18.
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divízie, 8. strelecký pluk 4. divízie a 92. pontónový prápor. Na základe jeho 
pokynov veliteľ 2. vojenského okruhu súčasne pozmenil zostavu 4. streleckej 
divízie (7. strelecký pluk bol odoslaný do svojej posádky v Malackách a o je
ho úsek bolo rozšírené pásmo činnosti 8. streleckého pluku) a súčasne redu
koval počet vojakov obidvoch zväzkov vyčlenených pre súčinnosť s jednotka
mi ministerstva vnútra. U 4. streleckej divízie stanovil ich počet na 400 osôb 
a u 18. streleckej divízie na 393 osôb. Hliadkovanie na Dunaji nariadil zabez
pečiť len počtom siedmich člnov od 52. pontónového pluku a 92. pontónového 
práporu.36)

Počiatkom decembra sa uskutočnila výmena záloh. Od útvarov a zväzkov, 
ktoré sa podieľali na zabezpečení hraníc, bolo prepustených celkom 14 711 
osôb povolaných na prelome októbra a novembra na mimoriadne vojenské 
cvičenie. Miesto nich nastúpilo 1 573 nových vojakov v zálohe, z toho 952 k 
automobilovým jednotkám a 621 k útvarom, ktorých príslušníci vykonávali 
zosilnenú hliadkovú a strážnu službu v hraničnom pásme.37'

Rýchle „ukľudňovanie“ situácie na hraniciach s Maďarskom narušil 2. de
cembra pokus o prechod skupiny asi 10 ozbrojených maďarských občanov 
na juh od Modrého Kameňa. Zásahu proti nim, pri ktorej opäť došlo k prestrel
ke, sa však vojaci čs. armády už nezúčastnili.38,Išlo vlastne o posledný incident 
pripomínajúci dramatický vývoj v Maďarsku. Od 9. decembra, kedy aj gene
rálny štáb v Prahe skončil vedenie Vojnového denníka, bol na južnej hranici 
Slovenska postupne zavádzaný normálny hraničný režim. Opatrenia zosilne
nej ostrahy hraníc sa definitívne rušili dňom 21. decembra.

• ••

Vojenské opatrenia na slovensko-madärských hraniciach nie je možné 
hodnotiť bez zohľadnenia zmeny ich charakteru v závislosti na vývoji v Ma
ďarsku. V dobe od 25. októbra do 3. novembra sa vyčlenené jednotky čs. 
armády podieľali „len“ na ochrane komunistického režimu v Československu 
pred jeho možným narušením „kontrarevolučnými“ tendenciami maďarského 
spoločenského pohybu. Táto úloha zostala v zásade zachovaná aj po 3. no
vembri. Rozhodnutie politického vedenia ZSSR o vojenskej intervencii v Ma
ďarsku a vojenskopolitický zámysel jej realizácie ale zmenili rozmer a dimen
ziu činnosti vojsk 2. vojenského okruhu. Ich reorganizovaná zostava v podobe 
obrany hraníc sa stala súčasťou plánu sovietskeho generálneho štábu 
na ozbrojenú likvidáciu povstania. Aj keď sa útvary a zväzky československej 
armády na jeho potlačení bezprostredne nepodieľali, svojim pôsobením v tejto 
fáze zásah sovietskych vojsk nepriamo podporili.
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POZNÁMKY:

1. Na základe mierovej zmluvy s Maďarskom podpísanej vo februári 1947 bola k ČSR 
pripojená časť maďarského územia s obcami Dunacsun (Čuňovo), Horváthjárfalu (Ja- 
rovce) a Oroszvár (Rusovce).

2. Personálna naplnenosť u obidvoch streleckých divízií sa napríklad pohybovala okolo 
2 000 osôb. U 31. ťažkej delostreleckej brigády bolo v tabuľkách mierových počtov 
veliteľského zboru plánovaných 107 osôb (skutočný stav bol 91 osôb), u 205. proti
tankovej delostreleckej brigády 152 (130) osôb, u 262. protilietadlovej delostreleckej 
brigády 130 (110) osôb, u 64. ženijnej brigády 131 (101) osôb atď. Vojenský histo
rický archív (ďalej VHA) Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, č.j. 010738. Správa pre kolé
gium ministra národnej obrany o organizačných a dislokačných zmenách v Českoslo
venskej ľudovej armáde v roku 1956.

3. Štátny ústredný archív (ďalej ŠÚA) Praha. Archív ÚV KSČ (A ÚV KSČ), f. 02/2, zv. 119, 
a.j. 146. Návrh uznesenia 146. schôdze politického byra ÚV KSČ z 23. októbra 1956.

4. VHA Praha, f.MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—49—b. Vojnový denník-zápis 24.10.1956.
5. Tamtiež, zápisy 25. a 26.10.1956.
6. VHA Praha, f.MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—39b. Plán zabezpečenia kľudu a poriadku a 

ochrany štátnych hraníc (mapa).
7. VHA Praha, f.MNO-HPS 1956, sig. 15-1/5-1 b. Písomný materiál o udalostiach v 

Maďarsku a Poľsku. Informačná správa k 25.10.1956.
8. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—4b. Súhrnné operačné hlásenie k 20,00 

hodín 27.10.1956.
9. Tamtiež.
10. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8-2b. Rozkaz náčelníka generálneho štábu 

veliteľovi 2. vojenského okruhu k vykonaniu vojenských opatrení na hraniciach s 
Maďarskom.

11. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—7b. Súhrnné operačné hlásenie k 08,00 
hodín 29.10.1956.

12. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—49b. Situačná mapa 2. vojenského okruhu 
k 18,00 hodín 1.11.1956.

13. Tamtiež.
14. Tamtiež.
15. VHA Praha, f. MNO-SM/KM 1956, sig. 1/10-2. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia 

kolégia ministra národnej obrany 29.10.1956.
16. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—6b. Zabezpečenie kľudu na území ČSR a 

štátnych hraníc s Maďarskom. Správa náčelníka generálneho štábu pre kolégium mi
nistra národnej obrany 29.10.1956.
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17. VHA Praha, f. MNO-SM/KM 1956, sig. 1/10-2. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia 
kolégia ministra národnej obrany 29.10.1956.

18. VHA Praha, f. GŠ/OS 1956, sig. 2/8—6b. Zabezpečenie kľudu na území ČSR a štátnych 
hraníc s Maďarskom. Správa náčelníka generálneho štábu pre kolégium ministra ná
rodnej obrany 29.10.1956.

19. VHA Praha, f. MNO-SM/KM 1956, sig. 1/10-2. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia 
kolégia ministra národnej obrany 29.10.1956.

20. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8-9b. Súhrnné operačné hlásenie k 08,00 
hodín 31.10.1956.

21. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—49b. Správa o opatreniach k posilneniu 
bojovej pohotovosti vojsk z 31.10.1956.

22. Do Prešova bolo presunutých 38 lietadiel typu 11-10 s tromi palebnými priemermi 
bômb a streliva a tromi dávkami leteckých pohonných hmôt. Na letisku v Trenčíne 
zostalo 15 lietadiel rovnakého typu.

23. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—9b. Súhrnné operačné hlásenie k 20,00 
hodín 31.10.1956.

24. ŠÚA Praha, A ÚV KSČ, t, 02/2, z v. 120, a. j. 151. Uznesenie 151. schôdze politického 
byra ÚV KSČ k bodu 1 „Udalosti v Maďarsku“.

25. Tento záver podporuje aj skutočnosť, že na rozdiel od prvého zásahu sovietskych 
vojsk, ku ktorému dal rozkaz minister národnej obrany ZSSR maršál Žukov, nariadenie 
k príprave a uskutočnení vojenskej likvidácie povstania veliteľovi sovietskeho vojen
ského uskupenia v Maďarsku - včítane jeho posilnenia vojakmi z Ukrajiny - vydal 
osobne vrchný veliteľ Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy maršál Konev. Na 
zasadnutí ÚV KSČ v dňoch 5. - 6. decembra 1956 potom aj náčelník generálneho 
štábu čs. armády potvrdil, že všetky opatrenia „boli uskutočňované v tesnej súčinnosti 
so štábom Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy“. ŠÚA Praha, A ÚV KSČ, f. 
01, zv. 51, a. j. 55.

26. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—39b. Rozkaz náčelníka generálneho štábu 
č. 1 pre zaujatie obrany štátnych hraníc vojskami 2. vojenského okruhu.

27. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8-10b. Súhrnné operačné hlásenie k 08,00 
hodín 5.11.1956.

28. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8-13b. Súhrnné operačné hlásenie k 20,00 
hodín 7.11.1956.

29. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8-12b. Súhrnné operačné hlásenie k 08,00 
hodín 7.11.1956.

30. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—12—b a 2/8-13b. Súhrnné operačné hlá
senia k 08,00 hodín 7.11.1956 a 20,00 hodín 7.11.1956.

31. VHA Praha, f. MNO/GŠ/OS 1956, sig. 2/8-15b a 2/8-16b. Súhrnné operačné hlásenia 
k 20,00 hodín 9.11.1956 a 08,00 hodín 11.11.1956.
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32. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8-15b. Súhrnné operačné hlásenie k 08,00 
hodín 10.11.1956.

33. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8-16b. Súhrnné operačné hlásenie k 20,00 
hodín 11.11.1956.

34. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—49b. Mapa situácie vojsk 2. vojenského 
okruhu, záloh MNO, útvarov protivzdušnej obrany štátu a letectva k 08,00 hodín 
12.11.1956.

35. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8-16b. Súhrnné operačné hlásenie k 20,00 
hodín 11.11.1956.

36. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8-34b. Súhrnné operačné hlásenie k 08,00 
hodín 28.11.1956.

37. VHA Praha, f. MNO-GŠ 1956, sig. 2/8—38b. Súhrnné operačné hlásenia k 08,00 hodín 
29.11.1956 a 4.12.1956. VHA Praha, f. MNO-SM/KM 1956, sig. 1/1-3. Správa ná
čelníka generálneho štábu o vyhodnotení skúseností pri opatreniach v dobe mimoriad
nych udalostí v Maďarsku.

38. VHA Praha, f. MNO-GŠ/OS 1956, sig. 2/8—38b. Súhrnné operačné hlásenie k 08,00 
hodín 3.12.1956.



A N D R Á S HORVÁTH

Political Changes in the Central-European 
Region and the Hungarian Military Policy 
between 1954-1963
Andrds HORVÁTH

Stalin’s death and the political changes after that event caused significant 
alterations in the Central-European Region and in the Hungarian People’s 
Army as well. Between 1949 and 1953 a large-scale armament was typical in 
Hungary and at the same time the number of the personal staff was also de
veloped by leaps. Rákosí and his comrades permanently declared the danger 
of the Third World War and they did everything to be suitable for Stalin’s 
will. It is typical for example that the number of the staff of officers was 
grown three times larger than before in that period, but the growing of the 
number of soldiers and the armament, pretty much outnumbered this level.

The first signs of the change emerged in summer 1953, when - instead of 
Mátyás Rákosí - the reformist Imre Nagy became the new Prime Minister, in 
addition the earlier Minister of Defence, Mihály Farkas was replaced and 
István Bata lieutenant-general, the Chief of the General Staff occupied that 
post.

Imre Nagy and his followers declared the policy of the „New Period“, 
which did mean that they loosened the „Stalinistic Reins“ and kept back the 
exaggerated extension of the heavy industry. Their aim was to raise the li
ving-standard by these measures. Naturally, the new measures resulted signi
ficant modification not only in the civil life but also in the Army.

• ••

I. THE HUNGARIAN PEOPLE’S ARMY FROM THE BEGINNING 
OF THE „NEW PERIOD“ - UNTIL THE REVOLUTION:

Because the one of the main causes of the economic difficulties was the 
Army’s exaggerated extension, it became evident, that the politicians who 
directed the policy of the „New Period“, wanted to stop that progression.

Yet in autumn 1953, was a serious reduction of forces in the Hungarian 
People’s Army, which had at the beginning of that year still 211 thousand 
soldiers. The reduction at the rifle-corpses, at the tank-, and artillery-troops 
were the most significant.0 In that situation it was absolutely reasonable and 
necessary, and at the same time it resulted almost 4 Milliard Forints saving in
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the national budget. Nevertheless we can’t speak that the balance of the 
measure was inevitable positive. The reduction was accomplished hastily and 
fitfully, and it caused serious confusion at some branch of military service. 
The regression of the quantity should have been compensated by the perfec
ting of the quality, but it didn’t happen. Although the Minister of Defence 
spoke about the „new course of development“ which is the „imperative requ
irement of the Military Revolution“, really - (among other things) - because 
of Hungary’s political and economic circumstances at that time - it was a too 
early calculation. Really the „Military Revolution“ in 1953-1954 still was only 
a tendency - ascertained by the military experts of the „Super Powers“. It 
means, that until 1953-1954 so tremendous nuclear arsenal had been accumu
lated, what theoretically rendered to apply them - not only as strategic, but 
also as tactical-operational weapons - possible. This fact motivated the men
tioned experts to revise the earlier tactical basic-principles. The result of that 
revision was the next conclusion: to increase the motorization-level of the 
troops and to develop the armouredforces.

In the Hungarian People’s Army that general direction so emerged in 1954, 
that the necessity of the qualitative leap was declarated. It consisted of the 
next measures:4

1. The rifle-regiments were placed onto lorries and - to reinforce the di
visions - a heavy-tank - assault-gun and a medium - tank-troop in addition

2. - to help the tank-divisions - motorized rifle-troops were organized.
Over and above that - the battle order of the Army didn’t change more. In 

1955 were issued the first so kind of tactical regulations and reference-books 
which gave instructions to shape the new kind of tactical elements which 
already harmonized with the new situation.

The publication of the just mentioned regulations naturally didn’t mean the 
new principles to emerge immediately in the everyday military training. Be
cause the Hungarian Army was essentially in the condition of stagnancy be
fore the revolution for 2-3 years, there was no occasion to make the disposab
le military technical instruments suitable for the accomplishment of the new 
tactical requirements, or at least to approach to that level.

The political battles in the leadership of the country in advance made the 
drawing up of a considered modernization strategy impossible, and it affected 
paralyse, surely the contrasted efforts mutually neutralized each other. All 
these resulted a kind of „dead point“, ideological and practical chaos. Mihály 
Farkas for example, who - as we mentioned - in the beginning was the repre
sentative of the Stalinistic line; went over to the other side - from Rákosí - 
to Imre Nagy’s followers. He could reach with this political step, that at the 
Third Congress of the MDP (Hungarian Working People’s Party - HWPP), he 
was elected to be a member of the HWPP’s Political Committee again. The 
fact that the former feared Minister of Defence occupied a high position aga-
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in, caused shock and partly alarm in the Staff of Officers, surely their former 
boss such successfully traveled through the „Damascus Highroad“ that he 
already „gleam“ in totally „reformist colours“. But his former subalterns still 
remembered for Farkas’s „former age“, and knowing this, it is no wonder that 
they didn’t know what have to do. The professional soldiers of 4 the Army had 
no „picture of the future“ and this fact paralysed every initiative in advance.

As regards the leadership of the Army, it had got into the newly created 
„Council of Defence’s“ possession since already the end of 1952.3) There was 
no governmentresolution relating to its organization and sphere of authority, 
so its role and legal status before the revolution hasn’t been yet elucidated. As 
the experts of this topic see the problem: the Council’s activity - relating to 
its procedural and organizational regulation - reflects the influence of the 
Second Act of 1939.4) The members of the Council of Defence were the nexts: 
the prevailing Prime Minister, the Home Minister, the Chief of the General 
Staff, and 3 other persons who were delegated by the Presidential Council of 
the People’s Republic.

Just a half year later, 11 August 1953, István Bata, lieutenant-general, the 
new Minister of Defence presented a proposal to the Political Committee, 
relating to the establishment of a bit similar advisory organization, within the 
Ministry of Defence. It was the so called „Military Council“, in a small size 
the same, what was - in a big size - the Council of Defence for the gover
nment. The Military Council was in the first place the advisory team of the 
Minister of Defence. The problems of the military training, the organization, 
the disciplinary and accomodation matters, defence-building operations, mi
litary engineering and the appointing questions belonged to the sphere of 
authority of the Military Council. There were no on the agenda strategical and 
mobilization matters, because they belonged to the Council of Defence. The 
Military Council consisted of the president and 8 full powers members. The 
members were designated to their post by the Government, according to the 
proposition of the Minister of Defence. The Minister generally appointed 
some other persons and invited them to the Council-Meetings. The Military 
Council worked according to a quarterly labour-plan, which was assented by 
the Minister. There was monthly a - 5 - Council-Meeting. The opinion of the 
persons - who were in minority during the passing of a resolution - was 
including into the protocol of the meeting, if they asked it. The main resolu
tions of the Military Council - if it was needed - were presented to the Prime 
Minister too. The Secretary of the Military Council was the Chief of the 
Minister of Defence’s Cabinet Bureau. The permanent members were the 
Minister, his First Deputy, the Personal Subdepartment Head, the Head of the 
Army Service Corps, the Chief of the General Staff, the Commanders of the 
Artillery-, the Tank-Troops, the Air Forces and the 3. Army Corps.51

Before the revolution opposite to the appearance of the growing constitu-
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tionalism, the Hungarian People’s Army actually wasn’t the Army of Hunga
ry, but really it served only the aims of the dominant one-party system. It was 
characteristic of that age, that the long desired Defence Act wasn’t born, 
because the HWPP and the Ministry of Justice manifested that it is sufficient 
to regulate separately the certain part-questions. The Army could emancipate 
oneself not in the least from the home policy in addition the scope of foreign 
policy and the relatively „independent“ leadership of the military forces were 
practically annihilated by the establishment of Warsaw Treaty in 1955. When 
the revolution exploded in October 1956, the Hungarian People’s Army was 
both psychically and organically in the condition of the confusion.

• ••

II. THE PERIOD OF THE REVOLUTION

The analysis of the Hungarian National Revolt would exceed far the frame
work of this presentation. The Army - although it was emphatically the army 
of the Communists - if it was possible didn’t go against the demonstrative 
crowds, this fact was one of the secrets of the Army’s popularity during the 
revolution. Truly there was some exception who thought the events all along 
to be „contra-revolution“, but the majority’s behaviour was typically kept 
back.

From 28-29 October one after other were founded Revolutionary Military 
Councils at the troops, but we have to fix the fact that the officer-corpses 
were politically very divided at the great number of the garrisons, partly it was 
the one of the main causes of the Army’s passivity.6' When on 4 November 
1956, ensued the Soviet attack with fearful forces, the same passivity was the 
typical behaviour at the majority of the troops. Partly knowing the tremendous 
numerical superiority, partly because of the just mentioned political division, 
the overwhelming majority of the Hungarian People’s Army’s troops didn’t 
leave the garrisons, in addition suffered with resignation the temporary disar
mament too.

• ••

III. THE HUNGARIAN MILITARY FORCES IN THE PERIOD OF 
THE POLITICAL CONSOLIDATION

From 1957, for 2-3 years, the „Kádárist System“ engaged in doing with the 
stabilization of his own authority, and in that framework wanted to make 
reliable the Army. Between 1957 and 1960 there was no opportunity develop
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the technical instruments and the framework of the organization. The „old- 
new political power“ worked for the setting up of a homogeneous and poli
tically loyal staff of officers. For this reason many officers were dismissed, 
directly after the revolution. This procedure resulted a great number of prob
lems, because the staff of officers „diluted“ and the intellectual-educational 
level decreased onward.

Even Géza Révész, lieutenant-general, the new Minister of Defence, ad
mitted in his official report, which was sent to maršali Koniev (who was at 
that time the Commander in Chief of the Warsaw Treaty’s United Armed 
Forces), that the „commanders“ phraseology and the military vocabulary are 
pitiful, the general degree of culture and the military special knowledges are 
on low level, the command of the tactical-trainings and the cartographical 
knowledges of the officers are very-very weak.“7) We can see the evident 
conclusion: to make better the quality-level of the staff of officers was a very 
urgent task.

Whereas - as we mentioned - between 1957-1960 there was no really sig
nificant technical develop, there was occasion only to use better the disposab
le military instruments, for example to exercise the tactics of the motorized - 
rifle-troops.

The year of 1960 is an important date in the history of the Hungarian 
People’s Army. Then was completed ultimately the „Defence Act“, (the IV. 
Act in 1960), and at that time began the considerable develop of the Army too, 
in the framework of the Second Five-Years Plan.

The years between 1960-1963 indicates the second most dynamical period 
in the history of the Hungarian People’s Army. As we mentioned, the advan
ced troops were the motorized-rifles. The 4. and the 7. Motorized - Rifle 
Divisions (reorganized after 1956), located mainly in Central-Hungary, the 
8th one - created in 1958 - was on the territory, which is east of the Tisza- 
river, and last, the 9th Motorized Rifle-Division was in Transdanubia. In 1961
- during the Berlin Crisis - all of those divisions were filled the ranks to the 
war-footing, and that level was maintained also in 1962.8)

By 1 October 1961 - true that with a reducated organization - but was cre
ated a Tank-Division (the 11. Division of the Army), and in 1961-1962 was 
begun the establishment of the already sixth - the 15. Motorized Rifle-Divi
sion. At the same time accelerated the develop of the military engineering and 
at the land-forces emerged the rocket-artillery. The framework of the home
- anti-aircraft defence’s organization was ready by 1962, and its power was 
multiplied. 1963 is the year, when the air forces were already really moderni
zed. Besides, a great number of the organization were established to help the 
main troops at the training, giving service-works to them, to repair the arma
ment and so on.

By the end of the period - discussed by us - took shape the new organiza-
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tion of the Hungarian People’s Army, on a higher level than before. The Army 
was organized according to the next system:

1. The Main Forces of the Army, consisted of 5 motorized rifle-divisions, 
a tank-division, and some important „army -direct“ troops: 2 independent 
artillery-regiments, 1 independent anti-tank artillery regiment, 2 marching 
anti-aircraft defence artillery-regiments, and some service-troops.

2. Troops which belonged directly to the Defence Ministry: a rocket briga
de, a middle-size anti-aircraft defence artillery-regiment, a technical sapper 
brigade, a warship brigade, in addition: non-combatant service.

3. Home Anti-Aircraft Defence There were - subordinated to the National 
Anti-Aircraft Commander - 2 home anti-aircraft divisions (with rocket-, 
anti-aircraft artillery-, and fighting-plane’s regiments, in addition service- 
troops).

During the Berlin Crisis the peace-personal was grown from 78 000 - to 
84 000 persons; the war-personal was on a 200 000 persons level. In 1962— 
1963 it was grown to 85 500 and 220 000 persons. At the peace-personal 
17 000 was the number of the officers, 9 500 the number of deputy-officers.

The stations of the qualitative-development were the nexts:
1. The most important anti-aircraft rocket-complexes, the modern fig

hting-planes, the school-planes, the helicopters, the modern locators, and the 
brand-new service-instruments were bought and entered into the Army’s sys
tem.

2. The so called „first steps“ garrisons which were located mainly in Trans- 
danubia, were supplied with tactical-rocket-instruments, anti-tank rocket 
guns. Many tanks, war-bridges, road and station building machines, radios 
helped that first-steps motorized - rifle-regiments.

3. The divisions of the „second-step“ also got modern armament but only 
few one, and they got the old armament of the first step.

4. At the so called „army-direct“ troops emerged the new strategical-tac
tical rocket artillery brigade, the mobil-anti-aircraft-regiments got new 
57 mm-s Sz-60 weapons.

5. Both the quality and the quantity of the lorries and other motorized in
struments was growing, and the Army was provided with modern hand-we
apons: machine guns, hand -anti-tank guns and so on.

As the experts of the topics said: „The develop of the Hungarian People’s 
Army was a suitable answer for the changes of the strategical-operational 
conceptions.“ We can see that the Hungarian People’s Army reached a kind 
of „peak“ by 1963-1964. After it began the long period of the sinking, mainly 
because of financial problems.

Thanks for listening to me !
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Politika západu a československá kríze 1968
Jan PAUER

Konflikt mezi „západem“ a „východem“, který vzešel ze studené války 
konstituoval „západ“ v dvojakém smyslu: jednak jako společenský a politický 
systém a za druhé jako bezpečnostní společenství (“security community“ 
K.W.Deutsch).1 Mimo tohoto obecného určení byl „západ“ vždy pluralistic
kou mnohotvárnosti dílčích zájmů, národních konkurencí a strategických roz
dílů v zahraniční a velkou mírou i v bezpečnostní politice. Sovětská diploma
cie s tímto faktem samozřejmě počítala a snažila se dané rozdíly a trhliny v 
západním bloku využívat. V průběhu 60. let prožíval „západ“ řadu zlomů a 
krizí a nevyvinul žádnou jednotnou a konsistentní politiku pro případ akut
ních krizí ve východní Evropě. Přesto atakovala sovětská, východoněmecká a 
polská propaganda, sloužící přípravě a ospravedlňování srpnové vojenské in
tervence, tzv. „západní imperialismus“, především USA a Západní Německo 
a vytýkala jim vědomou strategii postupného vyčlenění Československa z vý
chodoevropského společenství. I když to byly ideologické konstrukce, exis
tovaly v Sovětském Svazu, ve Východním Německu a v Polsku obavy, které 
souvisely předně s novou tzv. „východní politikou“ bonnské vlády. V rámci 
logiky zachování systému a sovětské suprematie ve středovýchodní Evropě 
měly tyto obavy racionální jádro.

Šedesátá léta stála na západě ve znamení „détente“ - politiky uvolňování 
napětí. Pro Spojené státy a Velkou Británii byla politika uvolňování napětí 
mezi východem a západem motivována předně bezpečnostními zájmy. Od 
doby, kdy Sovětský svaz byl schopen atomového úderu proti USA, t.j. od 
druhé poloviny padesátých let se postupně prosadila u všech administrací ve 
Spojených státech priorita dialogu s SSSR za účelem kontroly nukleárního 
zbrojení. Po stavbě Berlínské zdi v roce 1961 a po Kubánské krizi v roce 1962 
bylo zřejmé, že jsou obě supervelmoci odhodlány к obraně a upevňování 
svých sfér vlivu. Stále zřetelněji se projevovala nová nukleární diplomacie, 
která v jádru věci znamenala, že žádná z obou velmocí nepovažuje uplatnění 
násilí ve sféře vlivu svého protivníka za důvod ke globální konfrontaci pokud 
nebudou zasazeny vlastní vitální zájmy.

I přes snahy prezidenta Kennedyho o kroky na cestě к vzájemnému dialogu 
o nukleárních zbraních a o politiku uvolňování napětí, byly výsledky americ- 
ko-sovětských rozhovorů skromné. Došlo ke zřízení tzv. „horké linky“ a ke
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smlouvě o zákazu atomových testů v atmosféře a pod vodou v r. 1967. Ačko
liv prezident Johnson v r.1966 vyzval západ i východ к vytváření „mostů“ к 
dialogu a ke spolupráci, nedocílil v otázkách vzájemného odzbrojení až do 
r. 1968 skoro žádného pokroku. Výjimku tvořila smlouva o zákazu atomových 
zbraní ve vesmíru v r. 1967. Tato dohoda o nebi nevedla к valnému pokroku 
na zemi. Zde projevovala sovětská diplomacie poměrně malý zájem o redukci 
strategického zbrojení. Naopak snažila se pomocí zrychlené výstavby vlastní
ho strategického nukleárního potenciálu o dosažení nukleární parity se Spo
jenými státy. Kromě toho tvořila vietnamská válka vážnou překážku pro vzá
jemné dorozumění obou velmocí. Sovětský svaz, který konkuroval v této době 
s Čínou o vedoucí roli v tzv. antiimperialistickém boji, požadoval jako před
poklad rozhovorů o vzájemném zbrojení od USA, ukončení vietnamské války. 
Až úspěšné exploze francouzské a čínské vodíkové bomby v r. 1967 posílily 
motivaci obou supervelmocí к uzavření dohody o nerozšiřování jaderných 
zbraní, к níž došlo 1. července 1968 ve Washingtonu.

Vietnamská vojenská angažovanost USA, к jejímuž kvalitativnímu růstu 
došlo v průběhu Johnsonovy vlády více méně za zády amerického kongresu 
a americké veřejnosti se vyvíjela stále větší mírou směrem к politickému a 
morálnímu fiasku, které absorbovalo postupně skoro všechny síly Johnsonovy 
administrativy. Válka ve Vietnamu rozpoltila americky národ, stala se v me
zinárodním měřítku symbolem nespravedlivé války a oslabila vedoucí roli 
USA v Severoatlantickém paktu. Tet-ofenzíva Vietkongu počátkem r. 1968 
ukázala, že naděje v brzké ukončení vietnamské války jsou iluzí. Rasové 
bouře, studentská revolta a mírové hnutí přispěly v březnu r. 1968 к rozhod
nutí Johnsona nekandidovat v příštích volbách na funkci prezidenta. Brežně- 
vovo vedení mělo v r.1968 co činit s oslabenou administrací, která se snažila 
získat v Kremlu podporu o východisko z vietnamské války.2 Z důvodu kom
penzace vyvíjel Johnson ke konci své politické kariéry až hektickou snahu o 
uvolnění napětí, neboť nechtěl vstoupit do dějin jako válečný prezident.

Vůči Československu zaujala Johnsonova administrativa jen pozici pozoro
vatele. Přes politické sympatie s reformním kursem existovaly i důvody pro 
vzájemné třenice. Jistě nepřispěla československá pomoc Vietnamu nebo 
nevyřešená otázka odškodnění amerického majetku po znárodnění v Česko
slovensku a opačně nevydání části československého bankovního zlata, depo
novaného v USA, nebo politicky azyl uprchlému generálovi Sejnovi, zlepšení 
vzájemných vztahů. Pro ilustraci americké neangažovanosti vůči Českoslo
vensku v r.1968 jen jeden případ. Tři týdny před sovětskou vojenskou inter
vencí se během oficiální návštěvy USA zeptal bavorský politik F.J.StrauS 
tehdejšího ministra zahraničních věcí Dean a Ruska, co učiní USA v nejhor
ším předpokládaném vývoji události v Československu - např. hromadné li
kvidace čsl. inteligence a masových deportací na Sibiř. Odpověď zněla: „Nic. 
Nemůžeme riskovat nukleární válku!“3 Tu samou informaci dal H. Kissinger
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tehdejšímu čsl. ministrovi J.Hájkovi během své návštevy Karlových Var v r. 
1968.4

Souhrnem lze říci, že nejsilnější velmoc západu USA nepraktikovala vůči 
Československu žádnou aktivní zahraniční politiku a nevyvinula žádné dale
kosáhlejší plány pro případ sovětské vojenské agrese. Ačkoliv byl v Statě 
Departementu zřízen malý krizový štáb zabýval se v rámci americké „low-key 
policy“, tj. politiky malých rozměrů, podle svědectví jeho člena Charlese 
Bohlena hlavně situační analýzou a přípravami pro uklidnění americké veřej
nosti.5 Oproti Brežněvovu tvrzení, že Spojené státy daly zelenou к intervenci 
má pravdu Dean Rusk, který s určitosti prohlásil, že USA nevedly v r. 1968 
se Sovětským svazem jakékoliv rozhovory o Československu. Podle svědec
tví polského diplomata R. Spasovského informovalo sovětské ministerstvo 
zahraničních věcí den před intervencí jen Indiru Gándhíovou, Gamála Násira 
a Fidela Castra.6 Všechny ostatní země byly intervenci překvapeny. Je však 
zřejmé, že sovětská nabídka jednání o omezení strategických zbraní SALT 
(Strategie Arms Limitation Talks) a pozvání prezidentu Johnsonovi к návště
vě Sovětského svazu v říjnu, které mu byly předány 19. srpna, t.j. den před 
vojenskou intervencí7 , demonstrovaly, že Sovětský svaz v rámci své vlastní 
nukleární diplomacie od sebe ostře odděluje inter-blokové a intra-blokové 
vztahy, tzn. vztahy mezi oběma bloky a uvnitř bloku samotného. Lze tedy spíš 
hovořit o společném, byť nevysloveném krizovém managementu obou super- 
velmocí.

V. republika prezidenta De Gaulla vyvinula vlastní politiku uvolňování 
napětí, která vycházela ze silně nacionálních motivů. Z prestižních důvodů 
odmítal De Gaulle, aby se Francie stala pouhou součástí obecného politického 
immobilismu v Evropě, jejího rozštěpení na východ a západ. Vinu za tento 
stav rozděloval stejným dílem mezi Spojené státy a Sovětský svaz. Generál 
De Gaulle se snažil o znovunabytí velmocenského postavení Francie a o její 
vedoucí úlohu v Evropě, což pro něho bylo možné jen za předpokladu, že se 
stane suverénní atomovou velmocí. Chtěl toho dosáhnout v úzkém spojení se 
Západním Německem, avšak bez Velké Británie, kterou považoval za „troj
ského koně“ Spojených států v Evropě.8 Po té co Spojené Státy v r. 1958 
odmítly De Gaullův návrh na zřízení atomového triumvirátu v rámci Severo
atlantického paktu a rozšíření pole jeho působnosti mimo Evropu, usiloval De 
Gaulle o výstavbu vlastní nukleární armády - „Force de Frappe“. Uvolnění 
přístupu к jaderným raketám pouze pro Velkou Británii v roce 1962 a rostoucí 
nedůvěra vůči Kennedym započaté a Johnsonem v rámci NATO prosazené 
strategie „Flexible response“ (McNamara), která se jevila nejen De Gaullovi, 
ale i mnoha jiným evropským politikům jako oslabení amerického atomového 
deštníku a tím bezpečnosti evropské části NATO, vedlo к tomu, že se Francie 
v r. 1966 rozhodla vystoupit z integrované struktury Severoatlantického pak-
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tu.9 Tento krok byl De Gaullem podtržen demonštratívni návštěvou v Moskvě 
téhož roku.

De Gaullova vize „Evropy Otčín“, rozprostírající se „od Atlantiku к Ura
lu“10 měla být podpořena výjimečným postavením Francie jako svébytného 
faktoru a zprostředkovatele mezi oběma supervelmocemi. Toto výjimečné 
postavení bylo zdůrazněno odmítnutím „dvojaké hegemonie“ USA a SSSR v 
Evropě, které šlo tak daleko, že alespoň na verbální úrovni panovala pozice 
ekvidistance, t.j. stejné politické vzdálenosti Francie к oběma supervelmocím. 
De Gaullova formule politiky uvolňování zněla „Détente, Entente, Coopéra- 
tion“ a kladla si nesnadný cíl oslabit sovětskou a americkou dominanci v 
Evropě. Cíl, který přesahoval reálné síly Francie. Díky francouzské kritice 
USA a dobrých vztahů s SSSR nerušilo Kreml ani De Gaullovo provolání v 
r. 1967 v Polsku, v němž vyzval Poláky, aby hráli důležitější roli v Evropě než 
dosud. V květnu 1968 navštívil De Gaulle ze stejných motivů Rumunsko. 
Tam vyjádřil veřejně své přání o setkání s Dubčekem. Přesto zůstala franco
uzská politika vůči Československu v r. 1968 - v neposlední řadě i díky vnit
ropolitické krizi následkem pařížské studentské revolty v květnu - zdrženlivá. 
Tak napr. neodpovědělo francouzské ministerstvo zahraničních věcí na žádost 
ěsl. ministerstva zahraničí o vzájemné rozhovory o bezpečnosti v Evropě." 
Sovětský svaz přijímal francouzskou kritiku Spojených států se zadostiučině
ním a De Gaullovu východní politiku bez znepokojení.12

Zahraniční politika Velké Británie v šedesátých letech hledala po ztrátě 
Empire novou roli a koncepty v mezinárodní politice. V r. 1962 se Velké 
Británii podařilo smlouvou v Nassau mezi Kennedym a Macmillanem vytvořit 
privilegovaný vztah к USA na poli nukleárních zbraní a prohloubit ony známe 
„special relationships“ mezi oběma zeměmi. Současně se britská zahraniční 
politika snažila o zachování postavení nezávislé atomové velmoci a o inten
zivnější evropskou orientaci, ačkoliv její vstup do EHS byl blokován vetem 
De Gaulla, naposledy v r. 1967. Tradiční britský pragmatismus nesledoval 
žádné dlouhodobé evropské vize, nýbrž vycházel i ve své politice uvolňování 
napětí vůči SSSR z aspektu národní bezpečnosti. Wilsonova labouristická 
vláda sympatizovala stejně jako ostatní evropské sociálnědemokratické strany 
s reformním kursem v Československu, ale nevyvíjela žádnou vlastní zahra- 
ničně-politickou koncepci vůči ČSSR a stejně tak nepřipravovala žádná kri
zová scénaria. Ve více méně příležitostných a okrajových hovorech ve Wil- 
sonově kabinetu o situaci v Československu koncem července roku 1968 bylo 
podle svědectví tehdejšího ministra sociálních věcí R. Crossmana jasně kon
statováno, že se ČSSR musí postarat samo o sebe a že Velká Británie ani pod 
dojmem sílících obav ze sovětské agrese neplánuje žádnou neobvyklou reak
ci.13

Od svého založení a integrace do Severoatlantického paktu tvořila Němec-
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ká spolková republika západní val proti sovětskému ohrožení a cementovala 
z existenčních důvodů svou vojenskou a politickou vasalitou vůči USA roz
štěpení Evropy na východ a západ. Na druhé straně usilovala z národních 
důvodů o změnu statu quo v Evropě tím, že zakotvila sjednocení Německa v 
ústavě, neuznávala suverenitu Východního Německa a snažila se pomocí 
Hallsteinovy doktríny o jeho mezinárodní isolaci. Pro tyto cíle získala Spol
ková republika podepsáním pařížské smlouvy v r. 1954 všechny tři západní 
velmoci.14 Na rozdíl od nich však Spolková republika neuznávala stávající 
poválečné hranice, zvláště hranici na Odře a Nise, čímž podněcovala existenč
ní strach v Polsku.15 V tomto ohledu učinila Spolková republika podle ame
rického politologa Brzezinského nemálo i pro vnitřní stabilitu východního 
bloku. Již počátkem 60tych let se NSR vyvinula v třetí nesilnější hospodář
skou moc na západě a její politická váha stále rostla. Stavba berlínské zdi v 
r. 1961 a slabá reakce západních velmocí na tento drastický krok stabilizace 
NDR a počátek snah o dorozumění mezi USA a SSSR ozřejmily, že sjedno
cení Německa není celozápadním prioritním cílem. Setrváváním na národním 
cíli sjednocení Německa hrozila NSR v průběhu šedesátých let určitá isolace 
v obecném trendu uvolňování napětí mezi východem a západem. Tím se vy
tvářel zvláštní německý konflikt s SSSR a některými ostatními státy východní 
Evropy.16 Ve snaze nerušit západní strategii uvolňování napětí a současně se 
nevzdat národních opcí se počala vyvíjet první fáze aktivní východní politiky 
NSR. Trochu zjednodušeně lze říci, ze tato první fáze východní politiky byla 
poznamenána snahou vytvářet na NDR a SSSR tlak pomocí prohlubování 
hospodářské spolupráce s jednotlivými východoevropskými zeměmi.17 Zříze
ním obchodních misí ve východoevropských zemích v průběhu šedesátých let 
a navázáním diplomatických vztahů s Rumunskem (1967), které vyvolalo 
okamžitě krizi ve Varšavské smlouvě, a po té znovuobnovením diplomatic
kých styků s Jugoslávií počátkem roku 1968 doufala Bonnská vláda v další 
úspěchy. Bylo známo, že jak Maďarsko, tak Československo a Bulharsko mají 
zájem na rozšíření hospodářské spolupráce s NSR. Tzv. mírová nóta spolkové 
vlády z března 1966 obsahovala výraznou nabídku к navázání kontaktů s 
Československem, neboť poprvé vyslovila oficiálně neplatnost Mnichovské 
dohody. Zda šlo o neplatnost od samého počátku jak to vyžadovala Praha, 
nebo o neplatnost danou novou smlouvou jak chtěl Bonn, nemělo stejnou 
váhu jako uznání NDR a hranice na Odře a Nise.181 když velká koalice křes- 
tansko-demokratické strany a sociální demokracie v Bonnu v r. 1966 již chtěla 
zahrnout NDR do vzájemné smlouvy o zřeknutí se násilí, aniž by však byla 
ochotna uznat její státní suverenitu19, a nesnažila se o vytváření tlaku na 
Moskvu, reagovalo kremelské vedení zostřením vztahů vůči Bonnu. Liberali
zace a zahraničněpolitické otevření Československa vůči západu bylo ve vý
chodním Berlíně, ve Varšavě a Moskvě automaticky chápáno nejen jako ohro
žení „socialismu“, nýbrž i jako ohrožení bezpečnostních zájmů všech těchto
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zemí. Pro sovětskou bezpečnostní doktrínu „železné pěsti“ v Evropě (V. Kar
pov)20, kterou tvořily Československo, Polsko a NDR, znamenalo případné 
vyčlenění Československa nebezpečnou perspektivu. Kremelské vedení se 
obávalo vzniku měkkého jižního boku, v němž by osa Praha, Bukurešť a 
Bělehrad tvořila protiváhu vůči ose Východní Berlín, Varšava a Moskva. 
Představa volné spolupráce této staronové osy s Bonnem dovršovala chmurné 
fantazie kremelských vládců.
„-^.Ačkoliv formulace tehdejšího ministra zahraničních věcí Willy Brandta: 

í„Nejlepší co můžeme pro Československo udělat je, že neuděláme nic“21 se 
stala proslulou, sledovaly Východní Berlín, Varšava a Moskva 1968 úzkost
livě veškeré kontakty mezi Prahou a Bonnem. Některé kontakty na parlament
ní úrovni a návštěva prezidenta spolkové banky Blessinga v Praze platily v 
NDR, Polsku a SSSR jako nezvratné důkazy konkrétního politického angaž
má Spolkové republiky v Československu.22 Za účelem narušení vychodopo- 
litické ofenzívy Bonnu, ponechal Brežněv Ulbrichtovi volnou ruku nad kon
trolou cest a spojení do západního Berlína s tím výsledkem, že NDR zavedlo 
pasovou a vízovou povinnost pro cestující do Berlína. V červenci 1968 zve
řejnila Moskva výměnu diplomatických nót s Bonnem, v němž Kreml upozor
nil bonnskou vládu poukazem na Potsdamskou dohodu na své právo 
intervenovat v celém Německu pokud je ohrožen mír a bezpečnost německých 
sousedů.23 Sovětská diplomacie reagovala zvláště v roce 1968 na bonnskou 
východní politiku zesílením nepřátelských klišé o revanšistickém Německu a 
hrubými pokusy o zastrašení vládní koalice.

V kontextu dosavadní charakteristiky politických diferencí a rozdílných 
motivů politiky uvolňování napětí je zřejmé, že Severoatlantický pakt, který 
od přijetí tzv. Harmelovy zprávy v r. 1967 zakotvil politiku „Détente“ jako 
druhy základní sloup západní bezpečnostní strategie, neprovozoval vůči Čes
koslovensku jakékoliv subverzivní akce, které by směrovaly ke zvýšení napětí 
ve střední Evropě nebo к vylomení Československa z Varšavské smlouvy. 
NATO se choval zdrženlivě a omezil se na systematické pozorování pohybů 
vojsk Varšavské smlouvy. Ne náhodou se vrchní velitel amerických ozbroje
ných sil v jižním Německu, generál Polk dozvěděl o intervenci z rádia. Dlo
uho a v počáteční fázi marně §e snažil dostat z Washingtonu precizní rozkazy 
a směrnice dalšího chování.2^Jediné nekalkulovatelné riziko pro Sovětský 
svaz tvořila světov8 veřejnost, „ta obrovská síla, která zabránila vojenské in
tervenci do Československa“, jak sarkasticky podotknul v jednom ze svých 
aforismů izraelský satirik E. Kishon.25

I přes jednoznačné odsouzení intervence celým západním světem došlo 
к tak rychlému aranžmá západních vlád s okupací Československa, ze lze ho
vořit o přímo ohromujícím úspěchu sovětské imperiálni politiky. Tuto skuteč-
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nost vyzdvihovala ještě v r. 1988 s uspokojením tehdejší sovětská diplomacie, 
která upozorňovala na výrazný rozdíl mezi reakcemi veřejnosti a západních 
vlád. Již nikoli osamělá interpretace intervence jako „purely defensive move“ 
z úst tehdejšího amerického velvyslance Thompsona26 ukazovala kam až sa
hala logika bloků. Hlavní starost Johnsonovy administrativy platila uklidnění 
americké veřejnosti pro případ silných masových frustrací vzhledem к ame
rické politické nečinnosti. I když Johnson, který chtěl 21. srpna seznámit 
americkou veřejnost s plánovanou návštěvou Moskvy tuto návštěvu nejprve 
odmítnul, snažil se již na podzim o nový termín. Bylo to kremelské vedení, 
které jeho snahy odmítlo.

Britská vláda H.Wilsona rozhodně intervenci odsoudila, ale stejným de
chem prohlásila, že politika uvolňování napětí nesmí byt ohrožena. To samé 
zdůraznily vlády Francie a Německé spolkové republiky. Francouzsky ministr 
zahraničních věcí Michel Debré hovořil o docela normální „dějinné nehodě“ 
no jeho dlouholetý předchůdce Couve de Murville ospravedlňuje ve svých 
memoárech v nejčistším jazyku appeasementu lhostejnost francouzské diplo
macie vůči opětovnému podmanění Československa. Píše doslovně: „V srpnu 
1968 ...obsadila sovětská armáda Československo. Měla tím byt zpochybněna 
celá světová politika?“27 Každý ví a malé státy nejlépe, že ne. Ale již pouhý 
politicky takt by musel zamezit, aby z pera dlouholetého francouzského mi
nistra zahraničí v kontextu mnichovské zrady, která byla legitimována stejný
mi slovy, byla vyřčena podobná veta. Sám generál De Gaulle, který v rámci 
své svérázné typologie evropských národů nepovažoval Cechy a Slováky za 
životaschopné národy a o Češích říkal, že jsou „národem profesorů“28 připo- 
měl bezprostředně po intervenci tehdejšímu kulturnímu atašé v Paříži svůj 
rozhovor s Benešem během II. světové války v Alžíru, kde mu Beneš vysvět
lil, že budoucí československá politika musí brát vždy ohled na zájmy SSSR. 
V kontextu intervence to byla výzva к vědomému a disciplinovanému vazal
ství. Krom toho kritizovala francouzská diplomacie bonnskou zahraniční 
politiku, jíž vyčítala, že svými kontakty a nabídkami spolupráce s ČSSR spo- 
luvyprovokovala intervenci.29

Bonnská vláda samozřejmě tyto výčitky odmítla. Někteří bonnští politi
kové, kteří navštívili v r. 1968 Prahu, např. pozdější ministr zahraničních věci 
sociálně-liberální koalice Walter Scheel, provedli ve spolkovém sněmu veřej
nou sebekritiku. Tehdejší ministr zahraničních věcí Brandt zdůrazňoval čisté 
úmysly své nové východní politiky vůči Sovětskému svazu a sešel se již v říj
nu 1968 v New Yorku na okraji plenárního zasedání OSN, na němž byla tzv. 
„československá krize“ s konečnou platností uložena ad acta, s Gromykem, 
aby hovořili o zlepšení německo-sovětských vztahů. O Československu již 
nepadlo ani slovo.10 Ke ztažení československé otázky z programu jednání 
Rady bezpečnosti došlo na nátlak Sovětského vedení a bylo vyžádáno samot
nou československou vládou. Západní mocnosti tento krok přivítaly a bez
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odporu akceptovaly. Tím se podařilo Brežněvovu vedení na rozdíl od Maďar
ska 1956, že i OSN akceptovalo bez odporu sovětskou hegemonii a považo
valo elementární porušení mezinárodního práva za vyřízenou záležitost. Jedi
ně“ tehdejší předseda Socialistické strany Rakouska a pozdější rakouský kan
cléř Bruno Kreisky kritizoval postup západních států v OSN. Malé neutrální 
Rakousko však nemohlo sehrát v tzv. československé krizi významnou roli. 
Během intervence byla Sovětským svazem porušena výsost rakouského letec
kého prostoru a rakouská Rada obrany země se během intervence obávala, že 
sovětské jednotky projdou východním Rakouskem při dalším obsazení Ru
munska popřípadě Jugoslávie. Rakouská vláda diskutovala i možnost dočas
ného přenesení vládního sídla do Lince.31 Ačkoliv tehdejší ministr zahranič
ních věcí Rakouska Kurt Waldheim vydal během intervence pokyn pražskému 
velvyslanci a pozdějšímu prezidentu Rakouska R. Kirchschlägerovi, aby ne- 
vpouštěl do budovy vyslanectví žádné politické uprchlíky32, došlo díky civilní 
neposlušnosti Kirchschlágera přeci jenom к významné humanitní pomoci 
českým a slovenským politickým uprchlíkům. Velkorysá azylová praxe ve 
všech západních zemích vůči československým uprchlíkům v r. 1968 patřila 
к pozitivním znakům západní politiky.

Souhrnně však lze říci: Pokud se „západ“ choval již před vojenskou inter
vencí pasivně a bezkoncepčně, tak po intervenci se choval vůči kremelskému 
vedení vyloženě kooperativně, takže dokonce předčil očekávání sovětského 
vedení. Toto chování dalo popud к Brežněvově poznámce o „bez
charakternosti“ politiky západních zemí.33 Na mrtvole „československého 
jara“, které chtělo byt jarem evropským se stabilizovalo rozdělení Evropy na 
západ a východ. Upevnění sovětské suprematie ve východní Evropě umožnilo 
novou orientaci západoněmecké východní politiky Willyho Brandta, která 
usilovala o bezpečnost cestou normalizace vztahů s SSSR a ostatními zeměmi 
východoevropského společenství a byla z hlediska německých národních zá
jmů úspěšná. To platí i pro novou politiku Nixonovy administrace, která 
vyhlásila další směr politiky uvolňování napětí pod heslem „from confronta
tion to negotiation“. Sovětská západní politika přestala po intervenci podávat 
návrhy na oboustranné rozpuštění vojenských smluv s cílem oslabení přítom
nosti americké armády v Evropě, speciálně v západním Německu. Spokojila 
se s potvrzením statu quo v rozdělené Evropě, který byl slavnostně stvrzen v 
Helsinkách v r. 1975, kde byla studená válka nahrazena „studeným mírem“.34

Na závěr jeden trpký dobový citát z pera známého francouzského intelek
tuála Raymonda Arona:

“Za dob Stalina Sovětský svaz fascinoval, za Chruščeva si podržel jako 
směs Marxe a mužíka cosi pitoreskního, co ho ubránilo proti lhostejnosti; 
Sovětský svaz Brežněva vytváří nudu. Možná neprávem. Podmanění Česko
slovenska v letech 1968-69, které proběhlo s minimum mrtvých je konec
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konců svého druhu mistrovským kouskem...V Československu se nekoná 
žádný hon na čarodějnice...a čím více se reformisté zříkají své politiky pod 
dojmem dobrovolnosti, tím ponižujícněji to působí. Po čtvrtině století ovlá
dají muži v Kremlu imperiálni techniku s takovým mistrovstvím, že jsou ušet
řeni skandálu. To o imperiálni technice mužů ve Washingtonu nelze říci.“35

Skutečnost, ze tehdejší muži v Kremlu byli ušetřeni skandálu mělo několik 
příčin. Vedle již zmíněného imperiálního mistrovství kremelských vládců to 
byla nedostatečnost československé politiky, ale i brzká lhostejnost vládních 
politiků západních států vůči osudu podmaněného Československa.

S historickým odstupem lze říci, ze možnosti uplatnění vlivu „západu“ byly 
limitovány atomovým patem a akceptancí rozdělené Evropy. O tom, zda a 
jakým způsobem bylo za těchto podmínek možné ovlivňovat zásadní vnitrob- 
loková rozhodnutí tehdejšího kremelského vedení se dodnes vedou ostré spo
ry mezi zastánci politiky uvolňování a dialogu a protaginisty konsekventního 
politického a morálního odporu proti všem formám sovětské agrese. Zde se 
otvírá po částečném zpřístupnění sovětských archívů nové badatelské pole. 
Bude jistě napínavé konfrontovat tvrzení bývalého ministra zahraničí USA 
generála Haiga o tom, že rezolutní stanovisko Spojených států ovlivnilo zá
sadně rozhodování sovětského vedení o případné intervenci v Polsku v 
r. 1981. I za předpokladu, že měl generál Haig pravdu, byla rozhodující kon
krétní historické konstelace. Přeneseno na situaci v Československu roku 
1968 působily širší mezinárodní podmínky rivality velmocí v neprospěch 
USA. V r. 1980/81 to na rozdíl od Československa nebyly Spojené státy, které 
hledaly za pomoci Kremlu východisko z Vietnamu, ale opačně si sovětské 
vedení uvědomovalo, že bude bez dohody se Spojenými státy jakékoliv řešení 
afgánistánského fiaska nemožné.361 za předpokladu obdobného chování Joh- 
nsonovy administrativy USA v r. 1968 nedisponovaly touto slabinou protihrá
če. Z dostupných pramenů je známo, že se sovětské vedení v r. 1968 reakcí 
„západu“ zabývalo a došlo v podstatě ke správnému zhodnocení, že se jeho 
reakce omezí na krátkodechý verbální protest.

Na tomto místě se dostáváme к nevyužité, daleko méně spektakulémí 
možnosti r. 1968 než právě zmíněná hypotetická alternativa. Uzavřením tzv. 
„československé otázky“ na půdě OSN se západní země zbavily problému, ale 
i šance systematické dokumentace represe, útisku a porušování lidských práv 
jako tomu bylo po potlačení maďarského povstání v r.1956. Tato „ďrobná 
práce“ mohla možná dlouhodobě zmírnit důsledky normalizační politiky. To, 
že nebyla využita však souvisí i se způsobem porážky reformního hnutí. A zde 
začíná jiná diskuse o vlastní zodpovědnosti tehdejší československé politiky.
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Slovenská spoločnosť v roku 1968
Michal ŠTEFANSKÝ

Spoločnosť na Slovensku, podobne ako v celej Československej republike, 
prešla v roku 1968 v podstate dvoma odlišnými etapami: 1. Od januára do 
intervencie 20. augusta;

2. Od intervencie do polovice apríla 1969. Obidve etapy boli naplnené 
takou dynamikou udalostí, ktorú spoločnosť nezažila v predchádzajúcich 
dvadsiatich rokoch. Preto aj jej analýzu nemožno vyčerpať v krátkom referáte. 
Vo svojom príspevku sa zameriam na niektoré aspekty zmien v komunistickej 
strane, ako organizátorke programových reforiem zhora a tie zásadné zmeny, 
ktoré prichádzali tlakom zdola, od formujúcej sa občianskej spoločnosti.

Väčšiu pozornosť venujeme vývoju od 21. do 26. augusta vzhľadom k 
tomu, že v tomto časovom úseku sa výrazne prejavili diferencované postoje 
k vzniknutej situácii intervenciou zo strany vedenia Komunistickej strany 
Slovenska. Zmenená vnútropolitická situácia následkom intervencie urýchlila 
ďalšiu diferenciáciu. Významné miesto v novej situácii zaujal G. Husák, kto
rého politická váha prekračovala hranice Slovenska.

O dramatických situáciách, ktoré sa odohrávali vo vedení komunistickej 
strany od októbra 1967 do začiatku januára 1968 nebola verejnosť informova
ná.

Komunistický režim, počas predchádzajúcej existencie, vytvoril silné in
formačné bariéry k tomu, aby spoločnosť nebola informovaná o dôležitých 
otázkach celospoločenského významu. Táto prax prísneho utajovania infor
mácií sa plne vzťahovala aj na rokovania ÚV KSČ v októbri, decembri 1967 
a začiatkom januára 1968. Nebolo preto prekvapujúce, že aj zmena na poste 
prvého muža komunistickej strany 5. januára 1968 sa prijímala bez väčšej 
pozornosti. Až po dvoch mesiacoch, po zrušení cenzúry prenikli ucelenejšie 
informácie o strete dvoch frakcií vo vedení KSČ na prelome rokov 1967/68. 
To isté platí aj o zasadaní ÚV KSS v dňoch 22. -23. januára 1968, na ktorom 
A. Dubčeka vystriedal vo funkcii prvého tajomníka na Slovensku V. Biľak. 
Pozornosť občanov Slovenska najviac upútala úpornosť prívržencov A. Novo
tného - najmä M. Chudíka, F. Dvorského, R. Cvika - akou sa bránili pri 
odstúpení z významných štátnych a straníckych funkcií. Odchodom A. Novo
tného z funkcie prezidenta, zvolenie L. Svobodu do tejto funkcie, vymenova
nie nového predsedu vlády, zmeny na ministerstvách, SNR a postoch kraj
ských tajomníkov komunistickej strany koncom marca, citeľne oslabili aj prí-
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vržencov unitárnej politiky na Slovensku. Hoci sa vytrácali z dôležitých funk
cií, ich vplyv na politické dianie neupadol celkom. Z ich radov sa grupovali 
pohotoví informátori sovietskeho veľvyslanectva a konzulátu pred a po inte- 
vencii vojsk v auguste 1968.

V súvislosti s kádrovými zmenami v straníckych a štátnych funkciách, 
ktoré sa začali v januári 1968, treba sa zmieniť o G. Husákovi, ktorému na
priek určitej podpore na Slovensku sa nepodarilo - až do konca augusta 1968 
- získať významnejší stranícky post. Od konca marca bol podpredsedom vlády 
poverený prípravou zákona o čs. federácii. Počiatočný neúspech G. Husáka v 
straníckom postupe má svoje konkrétne príčiny. Nepodporili ho totiž dvaja 
najsilnejší muži v komunistickej strane, a to A. Dubček a V. Biľak.' Keď za
čiatkom roku 1968 neuspel v komunistickej strane, usiloval sa získať funkciu 
v štátnom aparáte. Z iniciatívy G. Husáka sa uskutočnil rozhovor s V. Biľa- 
kom 10. februára 1968, v ktorom sa G. Husák vyjadril, že „chce vedeniu 
strany dať svoje sily“ a je ochotný ísť pracovať aj do Prahy.2 Napriek podpore 
jeho kandidatúry do ÚV KSČ a ÚV KSS na januárovom zasadaní ÚV KSS, 
potom na mestskej konferencii v marci v Bratislave G. Husák až do mimoriad
neho zjazdu KSS koncom augusta 1968 nezastával žiadnu významnú funkciu 
v komunistickej strane, ale do vnútrostraníckeho vývoja na Slovensku bada
teľne zasahoval. Na mestskej konferencii v Bratislave 4.-5. Júla 1968 vystúpil 
ako hosť konferencie s kritikou V. Biľaka a jeho konzervatívnych prívržencov, 
keď povedal, že „so starou perepúťou, ktorá sa naňho vešia, nemožno prejsť 
do nových pomerov“.3

G. Husák až do intervencie patril k zástancom reforiem socializmu. Osobit
ne sa zasadzoval za prijatie zákona o čs. federácii k 28. októbru 1968. Striktne 
odmietal argumenty českých politikov, ktorí heslom „najprv demokratizácia 
potom federalizácia“ odsúvali štátoprávnu otázku do úzadia. Ako skúsený 
politik podporoval A. Dubčeka, ktorý v sociologických výskumoch v prvej 
polovici roku 1968 zaujímal prvé miesto popularity s veľkým percentuálnym 
náskokom. Za ním nasledoval G. Husák a V. Biľak bol až na 8. - 9. mieste. 
Toto poradie popularity si udržal A. Dubček a G. Husák až do konca roku 
1968. V. Biľaka sociologické prieskumy po intervencii, zaraďovali na prvé 
miesto politika, ktorému obyvatelia najmenej dôverujú.

Iné poradie popularity zaujímali traja spomenutí politici zo Slovenska v 
hodnotení sovietskym vedením. Na drážďanskej schôdzke 23. marca Brežnev 
dvakrát kritizoval G. Husáka, že chce strhnúť na seba spoločensko-politický 
vplyv na Slovensku. Ešte aj počas rokovania v Moskve 23.-26. augusta o 
obsahu Moskovského protokolu niektorí členovia sovietskeho politbyra si 
Husáka plietli s Klusákom (zaťom prezidenta L. Svobodu). Sovietske vedenie 
ojedinele kritizovalo G. Husáka až do jeho zvolenia za prvého tajomníka KSČ 
17. apríla 1969.

Inú pozíciu politika zaujímal v sovietskom hodnotení V. Biľak. Na dráž-
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dánskej schôdzke V. Biľak zdôrazňoval nevyhnutnosť kádrových zmien, oso
bitne odchod A. Novotného z postu prvého tajomníka a prezidenta. Vyvracal 
argumenty W. Ulbrichta a W. Gomulku, ktorí A. Novotného obhajovali. Na 
V. Biľaka zrejme veľmi silno zapôsobilo veľmi kritické hodnotenie o „kontra
revolúcii“, ktoré vyslovili všetci lídri v Drážďanoch, len s menšími nuansami. 
V apríli-máji už V. Biľak prijímal sovietsku argumentáciu o čs. vývoji, ako o 
„hrozbe kontrarevolúcie“. Argumenty sovietov a ostatných lídrov varšavskej 
päťky počas rokovaní čs. delegácie v Moskve V. Biľak 4. mája 1968 rozširoval 
o nové fakty. Na stretnutí varšavskej päťky (bez Československa) 8. mája 
1968 sa Brežnev vyjadril, že počas rokovania s čs. delegáciou v zložení 
Dubček, Černík, Smrkovský, Biľak, z celej delegácie V. Biľak hovoril „naj- 
konštruktívnejšie, najsprávnejšie a najucelenejšie“.4 Brežnevovi imponovalo, 
že KSS pod Biľakovým vedením sa neponáhľa s prijatím Akčného programu 
KSS, že na Slovensku sa značne pribrzdili zmeny, osobitne v masmédiách. 
Nepochybne, že informácia V. Biľaka počas moskovských rokovaní o admi
nistratívnych opatreniach na Slovensku, aby sa zamedzilo šíreniu vysielania 
pražského rozhlasu a televízie (preberalo sa len 30 percent) len zvyšovalo 
prestíž V. Biľaka v sovietskom vedení.5

Programové vyhlásenie reforiem komunistickej strany v podobe Akčného 
programu KSS bolo prijaté o mesiac neskôr za Akčným programom KSČ. 
Značná oneskorenosť programového vyhlásenia znamenala stratu aktuálnosti, 
pretože formujúca sa občianska spoločnosť už predkladala ďaleko radikálnej
šie zmeny politického systému. Dotýkali sa nielen uplatňovania vedúcej úlohy 
strany tým, že „musí získavať svojimi činmi“ a nie komandovaním, ale aj 
obnovy činnosti nekomunistických strán a hnutí, (napríklad organizácie na 
ochranu ľudských práv, podobnej K 231). V spoločnosti nastala značná dife
renciácia nielen v nazeraní na úlohu komunistickej strany, ale i spoločenských 
organizácií, ktoré už nebudú organizáciami leninského typu a budú plniť im 
vlastné poslanie. To sa dotýkalo odborov, mládežníckej organizácie, poslania 
cirkvi a iných. Osobitne citlivou pre spoločnosť bol deformovaný výklad 
najnovšej histórie, perzekúcií, represií po roku 1948, hodnotenie osobnosti M. 
R. Štefánika, násilných metód kolektivizácie a rehabilitácií postihnutých po
litickými súdnymi a mimosúdnymi procesmi. Akčný program KSS z 22. -24. 
mája napriek mnohým originálnym myšlienkam o minulosti i prítomnosti so 
svojou programovou požiadavkou pretvoriť KSS na aktívnu, tvorivú politickú 
silu čs. socialistickej politiky, t. j. nejasne formulovanej federalizácie KSČ na 
dve strany sa nejavil širokej verejnosti ako dôležitý program Naplnením ostat
ných cieľov obsiahnutých v Akčnom programe KSS sa mohla ešte viac uvoľniť 
kontrola z centra nad ekonomikou a kultúrou, dávali sa prísľuby partnerstva 
spoločenským organizáciám a pripúšťala sa oponentúra vedúcej sile súťažou 
myšlienok a ľudí.

V máji-júni 1968 vedenie KSS sa usilovalo tlmiť kritiku obsiahnutú v
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masmédiách na hodnotenie obdobia po februári 1948, aby sa neznižovali, 
dobovo povedané, „úspechy socialistickej výstavby“. Aj z tohto dôvodu sa 
objavovali hodnotenia časti vedenia KSS ako konzervatívcov. Ale postoje a 
názory V. Biľaka a niektorých ďalších lídrov, sovietske vedenie považovalo za 
„zdravé marxistické jadro“. Po drážďanskej schôdzke sa v máji-júni častejšie 
objavovalo podozrenie o existencii „druhého centra“, ktoré riadi „kontrarevo- 
lučnú činnosť v Československu“ ako jednom celku.

Konzervatívna politika vedenia KSS, osobitne V. Biľaka, viedla k takým 
návrhom zo strany lídrov varšavskej päťky, ktoré mohli nebezpečne naštrbiť 
slovensko-české vzťahy. Konkrétne šlo o návrh W. Ulbrichta, ktorý na varšav
skej schôdzi v polovici júla (konala sa bez zástupcov ČSSR) povedal „treba 
uvážiť čo urobiť so Slovenskom. Môže sa stať, že Slováci požiadajú o našu 
podporu. Ak Slováci požiadajú, aby sme ich podporili, som za to, aby najbliž
šie cvičenie nebolo na česko-poľských hraniciach, ale na Slovensku “.6 Návrh 
W. Ulbrichta zrejme nevychádzal len z poznatkov o rokovaní v Moskve v 
máji, na ktorom vystúpenie V. Biľaka sa zásadne odlišovalo od postojov 
Dubčeka, Černíka a Smrkovského, ale aj jeho referátov na zasadaniach ÚV 
KSČ a ÚV KSS. Možnosť narušenia slovensko-českých vzťahov nezanikla 
celkom ani neskôr. Objavuje sa v prvých štyroch dňoch okupácie. Spočívala 
v politických rozhodnutiach Predsedníctva ÚV KSS, ktoré zaujímalo nejasné 
stanoviská o vstupe vojsk a pod rôznymi zámienkami bránilo slovenským 
delegátom zúčastniť sa mimoriadneho zjazdu KSČ v Prahe. Časté zdôrazňo
vanie odlišnosti situácie v Prahe a Bratislave evokovalo domnienku, akoby 
okupačné vojská prišli len kvôli neposlušným Čechom.

Diferenciácia názorov na demokratizačný proces osobitne zasiahla kultúr
nu sféru, kde rozdielne názory spisovateľov a publicistov vyústili do otvore
ného sporu medzi „federalistami“ a „demokratmi“. Otovrený spor medzi dvo
ma skupinami slovenských intelektuálov sa prejavil odchodom troch členov 
(L. Novomeského, M. Válka a V. Mihálika) z redakčnej rady Kultúrneho 
života. Táto časť intelektuálov viac akcentovala federalizáciu ako prvotnú 
úlohu v demokratizačnom procese a stala sa oporou G.Husáka. Na verejnú 
mienku zapôsobilo vyhlásenie L. Novomeského, že „je za reformu socializ
mu, ale v žiadnom prípade nechce byť jeho likvidátorom“. Druhá časť „demo
krati“ (P. Stevček, Z. Jesenská a iní) zdôrazňovali, že „federalizácia je len 
jedným z plodov demokratizačného úsilia“. Slová P. Števčeka „buďme moder
nými Slovákmi, občanmi práve takej spoločnosti, nie iba slovenskej“,7 nachá
dzali väčšiu podporu medzi intelektuálmi, ako vyhlásenia prohusákovskej 
skupiny. Do týchto sporov zaznel aj výrok V. Mináča o historickom mieste 
predmníchovskej republiky, v ktorej „inštitúcie a zákony masarykovskej de
mokracie... pre Slovákov mali zmysel takmer genocídy“.8 Slová V. Mináča 
otvorili veľkú polemiku spisovateľov a historikov o slovensko-českých vzťa
hoch v minulosti a prítomnosti.
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Pokus o reformu socializmu priniesol za osem mesiacov aj hmatateľné 
výsledky. Podľa amerického historika G. Skilinga, reformné opatrenia vybo
čili z rámca sovietskeho modelu v troch veľmi dôležitých smeroch: zrušení 
cenzúry, rehabilitácii a federalizácii štátu. Domnievam sa, že tento výpočet 
nie je úplný. Treba k nim prirátať aj uvoľnenie kontroly nad cirkvami a slo
body občanov na náboženský život. Pre Slovensko dôležitý význam malo 
uznesenie vlády ČSSR č. 205 z 13. júna 1968 o obnovení gréckokatolíckej 
cirkvi, zaniknutej po prešovskom Sobore (zhromaždení) v roku 1950. Obnova 
grécko-katolíckej cirkvi sa dotýkala okolo 230 000 veriacich na Slovensku.

Pokusy uskutočniť reformy zasiahli aj celú ekonomickú sféru prostredníc
tvom ekonomickej reformy, začatej v roku 1965, ale s mnohými kvalitatívny
mi prvkami, ktoré im dal demokratizačný proces v roku 1968. Medzi najvý
znamnejšie prvky patrilo uvoľnenie centrálneho riadenia a posilňovania samo
statnosti podnikov, vrátane samostatného podnikania. Bokom celospoločen
ského pohybu nezostalo ani poľnohospodárstvo a vidiek. Do popredia vystú
pili dva veľké okruhy otázok: násilné metódy kolektivizácie a založenie spo- 
ločensko-záujmovej organizácie družstevných a súkromne hospodáriacich 
roľníkov. V súvislosti s kritikou kolektivizácie sa ojedinele objavili aj pokusy 
vystúpiť z družstiev. Družstevníci a súkromní roľníci po zániku jednotného 
zväzu slovenských a českých družstevníkov v roku 1952, nemali vlastnú zá
ujmovú organizáciu. Po búrlivých diskusiách bola na konferencii v Nitre v 
júli založená spoločensko-záujmová organizácia družstevníkov a súkromných 
roľníkov. Až v čase normalizácie boli odbúrané všetky samosprávne prvky 
tejto organizácie.

Postoje obyvateľov k invázii na Slovensku sa podobali situácii v Čechách. 
Spontánny odpor voči okupantom bol v podstate vedený troma formami, ktoré 
možno označiť za formy občianskeho bojkotu. Pozostávali z odmietania spo
lupráce s okupačnými vojskami, vyhlasovania vernosti čs. legálnym predsta
viteľom a napokon, z paralyzovania informačnej deštrukcie varšavskej päťky 
vlastným spravodajstvom prostredníctvom vysielania rozhlasu, televízie, vy
dávania mimoriadnych čísiel novín, letákov, nápisov na múroch a pod.

Značne diferencovaný postoj k intervencii zaujalo vedenie Komunistickej 
strany Slovenska. V Predsedníctve ÚV KSS mali silné pozície konzervatívni 
členovia v čele s jeho prvým tajomníkom V. Biľakom. Na permanentnom za
sadaní Predsedníctva ÚV KSS v dňoch od 21. do 26. augusta sa jeho členovia 
rozdelili v podstate do dvoch skupín. Prvá skupina pozostávala z konzervatív
nych členov predsedníctva a jej názory a postoje vyjadroval M. Hruškovič. 
Zastupoval v predsedníctve neprítomného V. Biľaka, ktorý odcestoval do 
Prahy na zasadanie ÚV KSČ a 23. augusta odletel do Moskvy s delegáciou 
prezidenta L. Svobodu na rokovanie so sovietskymi predstaviteľmi. V. Biľak 
sa do Bratislavy už nevrátil ako prvý tajomník ÚV KSS, pretože mimoriadny 
zjazd KSS, ktorý sa začal 26. augusta na záver svojho rokovania zvolil za
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prvého tajomníka G. Husáka. Podľa názorov a postojov k vzniknutej situácii 
okupáciou, do tejto skkupiny okrem M. Hruškoviča patril M. Pecho, J. Janík, 
O. Klokoč. M. Hruškoviča ešte pred intervenciou zrejme inštruoval V. Biľak 
o tom, ako má predsedníctvo ÚV KSS postupovať po vstupe vojsk. Nasved
čujú tomu viaceré skutočnosti prvých hodín a dní intervencie. Medzi takéto 
skutočnosti možno označiť dezinformáciu M. Hruškoviča pre členov predsed
níctva ÚV KSS, krátko po polnoci 21. augusta, že vstup vojsk sa uskutočnil 
na pozvanie prezidenta L. Svobodu a Predsedníctva ÚV KSČ. Túto informá
ciu vraj získal M. Hruškovič od služby v budove ÚV KSČ, hoci v tom čase 
v budove ÚV KSČ sa nachádzali všetci členovia ÚV KSČ a prezident repub
liky a spojenie s Prahou ešte nebolo prerušené. Po ďalekopise z Prahy, že 
prezident, vláda a Predsedníctvo ÚV KSČ nepozvali cudzie vojská, bola vy
vrátená táto dezinformácia. Ale prvé vyhlásenie Predsedníctva ÚV KSS z 21. 
augusta k obyvateľom Slovenska postrádalo to najpodstatnejšie, a to odsúde
nie intervencie ako aktu odporujúceho základným normám medzinárodného 
práva. Naopak, vo vyhlásení sa intervencia označovala za príchod vojsk na
priek tomu, že situáciu na Slovensku mala „strana a štátne orgány pevne v 
rukách“.

Pokus V. Biľaka ovplyvniť situáciu na Slovensku, resp. Predsedníctvo ÚV 
KSS prostredníctvom M. Hruškoviča, s ktorým telefonicky hovoril zo soviet
skeho veľvyslanectva 21. augusta bol zrejmý z požiadavky, aby slovenské 
predsedníctvo strany neprijímalo rezolutné stanoviská, odmietajúce inváziu 
so zdôvodnením, že eskalácia protisovietskych postojov povedie k použitiu 
zbraní. Takýto postoj sa darilo presadiť M. Huškovičovi až do 25. augusta, 
keď vedenie Predsedníctva ÚV KSS prevzal A. Ťažký.

Skupina konzervatívnych členov predsedníctva sa usilovala ovládnuť situ
áciu aj v ďalších veľmi závažných otázkach. Uskutočňovala praktické kroky 
k tomu, aby zabránila účasti slovenských delegátov na mimoriadnom zjazde 
v Prahe - Vysočanoch. V telefonickom rozhovore 22. augusta V. Biľak pros
tredníctvom J. Janíka tlmočil predsedníctvu názor, že vysočanský zjazd je 
nerugulérny a tým vniesol pochybnosti o účasti slovenských delegátov na 
ňom. Napokon sa převážná časť slovenských delegátov na zjazd nedostala, čo 
neskôr poslúžilo ako jeden z argumentov na vyhlásenie jeho neplatnosti. 
Závažnou politickou otázkou prvchý dní okupácie bolo aj to, či zjazd KSS, 
predtým zvolaný na 26. augusta, sa uskutoční, alebo bude odložený na termín 
po návrate delegácie z Moskvy. O odloženie zjazdu do návratu delegácie 
z Moskvy žiadal predsedníctvo ÚV KSS v telefonickom rozhovore 23. augus
ta G. Husák а V. Biľak z dôvodu „aby sa vytvorili dobré podmienky pre mos
kovské rokovania“ na nový termín „podľa konsolidácie pomerov na Sloven
sku“. V druhom telefonickom rozhovore z Moskvy do Bratislavy 24. augusta 
po 18. hodine o odloženie zjazdu žiadal A. Dubček, G. Husák а V. Biľak.10 
Tretí rozhovor z iniciatívy členov predsedníctva ÚV KSS sa 26. augusta ne-
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uskutočnil, pretože A. Ťažký, J. Zrak a V. Pavlenda, ktorí žiadali sovietske 
veliteľstvo vojsk v Bratislave o spojenie s Moskvou, boli v Petržalke soviet
skymi vojskami internovaní. Po nich aj S. Falťan a R. Harenčár, ktorí žiadali 
ich prepustenie. Z internácie sa dostali večer 26. augusta, keď čs. delegácia 
v Moskve sa chystala podpísať Moskovský protokol.

Zvolaniu zjazdu sa nepodarilo zabrániť napriek urgenciám z Moskvy. Stalo 
sa tak pod vedením A. Ťažkého v predsedníctve a pod tlakom Mestského 
výboru KSS v Bratislave a delegátov na mimoriadny zjazd v Prahe, ktorí sa 
zdržiavali v Bratislave a delegátov na slovenský zjazd. Zjazd KSS v dňoch 
26.-29. augusta sa konal už v zmenených podmienkach, ktoré vznikli podpí
saním Moskovského protokolu 26. augusta vo večerných hodinách. Stal sa 
začiatkom normalizácie, v ktorej KSS pod vedením G. Husáka sa usilovala 
o dôsledné plnenie Moskovského protokolu v domnienke, že Slovensko sa 
môže stať nástupišťom normalizácie v celom štáte.

Druhá časť členov predsedníctva v zložení A. Ťažký, J. Zrak, S. Falťan, M. 
Sedláková, R. Harenčár, odporovala konzervatívnym členom a v prvých 
dňoch intervencie sa domáhala odpovede na otázku kto z členov predsedníc
tva „žiadal príchod sovietskych vojsk priamo alebo nepriamo. Treba, aby sa 
to vedelo - to je dôležité, či sme schopní postupovať spoločne a vytvoriť jed
notu a udržať ju“.11 A. Ťažký veľmi jednoznačne formuloval požiadavku o 
pozvaní vojsk, keď povedal:“Ak súdruhovia Hruškovič, Pecho a Janík nepo
vedia o čo ide, tak aby bolo dané vedenie do iných rúk“.'2 Proreformná a 
protiintervenčná skupina členov predsedníctva považovala vysočanský zjazd 
za legálny, uznávala jeho závery a aj jej pričinením sa zjazd KSS začal 26. 
augusta napriek požiadavkám niektorých členov delegácie v Moskve, aby sa 
konal až po ich návrate z Moskvy. Táto skupina členov predsedníctva udržia
vala úzke kontakty s mestským výborom v Bratislave a krajskými výbormi 
komunistickej strany na Slovensku. Pohotovejšie reagovala na vzniknutú si
tuáciu a zaujala jednoznačné odmietavé stanovisko k intervencii. Na zasadaní 
ÚV KSS 25. augusta, rozšírenom o delgátov XIV. zjazdu KSČS a zjazdu KSS 
bola už pod vedením A. Ťažkého prijatá Výzva ku komunistickým stranám 
ZSSR, Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR. Vo výzve bol 21. august pome
novaný za „neslýchaný akt agresie, ktorého priamym dôsledkom je okupácia, 
narušenie normálneho politického a občianskeho života v našej krajine“.13 
Výzva končila požiadavkou „bezpodmienečného a okamžitého odchodu ar
mád z územia zvrchovanej suverénnej Československej socialistickej repub
liky“.14 Fakticky po štyroch dňoch okupácie vedenie komunistickej strany aj 
pod tlakom zdola, z krajov a okresov, prijalo jednoznačné odmietavé stano
visko k intervencii vojsk varšavskej päťky. Názor silnej skupiny intelektuálov 
(D. Tatarka, M. Kusý, H. Kočtuch, J. Špitzer, S. Štúr, gen. P. Marcely, L. San- 
tó, D. Hatala), aby zjazd KSS považoval výsledky mimoriadneho XIV. zjazdu 
KSČS za záväzné aj pre slovenských komunistov, na pléne tlmočil L. Holdoš.
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Táto skupina intelektuálov požadovala konanie zjazdu v riadnom termíne, t. 
j. 26. augusta, pretože „odloženie zjazdu KSS môže viesť k upevneniu pozícií 
tých ľudí, ktorí v osudových chvíľach neboli svojím postojom na úrovni niž
ších straníckych orgánov a straníckych organizácií v mestách a dedinách“.15

List Predsedníctva ÚV KSČ, adresovaný predsedníctvu ÚV KSS tlmočil V. 
Šilhán V. Pavlendovi. Akcentoval nevyhnutnosť konania zjazdu slovami, 
že:“považujeme konanie zjazdu KSS v tomto termíne za politicky nalieha
vé“.16 Apel na konanie zjazdu zaznel na pléne vo vystúpeniach viacerých dis- 
kutérov so zdôvodnením, aby sa nenarušili česko-slovenské vzťahy. Na tento 
dôležitý aspekt upozornil na pléne L. Novomeský, ktorého požiadali o záve
rečné slovo. Uviedol v ňom, že plénum zdôraznilo „jednotu štátu a neúchylné 
odhodlanie nášho Slovenska, slovenských komunistov a slovenského národa 
žiť s českým národom v jednom spoločnom slobodnom štáte“.17

V podobnom jednoznačnom duchu odsúdenia intervencie sa nieslo aj vy
hlásenie SNR po rokovaní predsedníctva SNR a ČNR a odporúčaní pléna ÚV 
KSS, že treba prehodnotiť prácu členov SNR a doplniť ju novými poslancami 
„pretože posledné rokovanie bolo veľmi plytké“.18 Tým sa SNR dištancovala 
od predchádzajúcich stanovísk SNR z 21. a 22. augusta, v ktorých sa uvádza
lo, že „SNR je znepokojená prítomnosťou spojeneckých vojsk na našom úze
mí“, čím len iritovala slovenskú verejnosť.

Na stretnutí predsedíctiev SNR a ČNR sa členovia dohodli na jednotnom 
postupe ohľadom obnovenia vysielania rozhlasu a televízie. Obe národné rady 
sa dohodli na tom, že obnovenie legálneho vysielania rozhlasu a televízie, sa 
musí dotýkať územia celého štátu. Túto požiadavku formou nóty odovzdal 
člen SNR Š. Brenčič veliteľovi sov. vojsk na Slovensku gen. Provalovovi. 
Tým SNR zmietla zámer niektorých členov Predsedníctva ÚV KSS, ktorí 
rokovali s veliteľom sov. vojsk v Bratislave gen. Petrenkom o vysielaní roz
hlasu a televízie pod sovietskou kontrolou.

Invázia vojsk varšavskej päťky spôsobila mnohé tragédie. Na Slovensku od 
21. do 31. augusta v dôsledku invázie zahynulo 26 osôb a 181 bolo zranených. 
Na uliciach miest a mestečiek zomierali predovšetkým mladí ľudia. V údajoch 
o obetiach za poslednú dekádu augusta sa uvádza: vo východoslovenskom 
kraji zahynulo 11 osôb a 125 bolo zranených, stredoslovenskom kraji bolo 5 
mŕtvych a 14 zranených, v západoslovenskom kraji zahynulo 5 ľudí a 14 bolo 
zranených. V Bratislave bolo 5 mŕtvych a 28 zranených.19 Následkom okupá
cie sa počet obetí v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zvýšil, pretože oku
pačné vojská pri potyčkách s miestnym obyvateľstvom použili strelné zbrane.

Priame škody spôsobené intervenciou na Slovensku boli v polovici septem
bra 1968 odhadnuté na 314 miliónov korún. Išlo len o škody spôsobené na 
komunikáciách, spojoch a budovách. Neboli v nich zahrnuté škody spôsobené 
prerušením medzinárodnej dopravy, spojov a výpadov vo výrobe.20 Veľké 
škody čs. štátu vznikli v súvislosti s redislokáciou čs. armády, ku ktorej došlo
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po podpísaní zmluvy „o dočasnom pobyte“ sovietskych vojsk na našom úze
mí. Uvoľňovanie posádok a vojenských priestorov pre sovietsku armádu si 
vyžiadalo niekoľko miliárd Kčs zo strany čs. štátu.

Po intervencii vojsk na Slovensku, podobne ako v celom štáte nastal v 
septembri dočasný pokles občianskej aktivity. Depresívne stavy vo vedomí 
spoločnosti, ktoré vyplývali z bezmocnosti ovplyvniť situáciu, strach z budúc
nosti, mali za následok novú vlnu emigrácie občanov.

Prítomnosť okupačných vojsk povzbudila konzervatívne sily k otvoreným 
výpadom proti pokračovaniu v reformnom kurze. Ich aktivita naberala na 
intenzite po podpísaní dohody „o dočasnom pobyte sovietskych vôjsk“ v 
októbri 1968. Konzervatívne sily vytvárali rôzne zoskupenia a konšpiratív
nym spôsobom pripravovali a rozširovali rôzne materiály, ktoré očierňovali 
poporedných predstaviteľov reformnej politiky. Dôležité postavenie v uvede
ných zoskupeniach zastával V. Biľak. Na Slovensku tzv. komunisti - interna- 
cionalisti pod záštitou organizácie zväzu čs.-sovietskeho priateľstva organizo
vali aktívy a schôdze, na ktorých dávali otvorene najavo svoj nesúhlas s tem
pom normalizácie. Pre tieto konzervatívne sily objektom útokov bol J. Smr- 
kovský, A. Dubček ale aj G. Husák a ďalší. Kým prvým dvom vyčítali širokú 
škálu „hriechov“ od znevažovania dosiahnutých výsledkov socialistickej vý
stavby, nadržiavania „protisocialistickým silám“ a „oportunistických posto
jov“, kritika G. Husáka mala iný obsah. Jeho najväčším nedostatkom bolo, že 
vo svojej blízkosti, t. j. predsedníctve a sekretariáte U V KSS trpel „oportunis
tov“ typu B. Gracu, A. Ťažkého, J. Zraka a J. Turčeka. Podobnú kritiku J. 
Smrkovského, A. Dubčeka a G. Husáka obsahovali aj informácie pre soviet
ske veľvyslanectvo a konzulát zo strany domácich informátorov.

Informátori z radov slovenských a českých občanov, ktorí sa grupovali z 
radov bývalých prívržencov A. Novotného, nespokojných aparátnikov 
ÚV KSČ a ÚV KSS, príslušníkov bezpečnosti zaťažených minulosťou a spo
ločenských organizácií ochotne a z vlastnej iniciatívy poskytovali sovietske
mu veľvyslanectvu a konzulátu skreslené informácie o vnútropolitickej situ
ácii a postojoch reformných politikov k nej. Sovietska strana bola veľmi dobre 
informovaná o situácii v Československu. Svoje informácie dopĺňala z rôz
nych besied členov početných delegácií s našimi občanmi a tiež informáciami 
sovietskych dôstojníkov, ktorí nadväzovali „družbu“ v závodoch a druž
stvách. Pod prísnym sovietskym dohľadom bola slovenská a česká tlač. „Zá
vadné články“, ktoré sa v nej objavili, sovietom slúžili ako argument o poma
lom tempe normalizácie a pracovníci sovietskeho veľvyslanectva na takéto 
články upozorňovali čs. predstaviteľov s požiadavkami, aby z toho vyvodili 
dôsledky. Prirodzene, že pre sovietsku stranu najdôležitejšie boli informácie 
o tých slovenských a českých predstaviteľoch reformnej orientácie, proti kto
rým mali veľké výhrady. Nátlakom a „salámovou metódou“ sa usilovali ich 
vyradiť z politického života.
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Podľa nášho názoru, osoby, ktoré figurovali v sovietskych informáciách, 
pochádzajúcich či už od čs. občanov, alebo vlastného spravodajstva v ne
priaznivom svetle napríklad pre odmietavý postoj k intervencii, kritike soviet
skeho systému, aktivity v organizáciách sovietmi považovaných za kontrare- 
volučné a pod., nemali šancu - skôr alebo neskôr - vyhnúť sa normalizačným 
čistkám. Nádej na záchranu nemali nielen tí, ktorí sa nachádzali v blízkosti A. 
Dubčeka, J. Smrkovského a ďalších, ale ani G. Husáka. Domáce konzervatív
ne sily zoskupené okolo V. Bilaka, D. Koldera, A. Indru, potrebovali odčiniť 
svoju veľkú prehru v čase intervencie, keď sa im nepodarilo vytvoriť robotníc- 
ko-rolnícku vládu a občania celého štátu odsúdili ich počínanie napriek tomu, 
že nepoznali mnohé konkrétnosti. Toto zoskupenie konzervatívnych síl v 
období od intervencie do polovice roku 1969 usilovne pracovalo na tom, aby 
zhromaždilo a zdokumentovalo „kontrarevolučnú činnosť“ popredných pred
staviteľov reformného procesu. S ich argumentáciou sa v podstatnom stotož
nilo Husákovské vedenie v auguste 1969 a od septembra 1969 aj začalo s 
vyraďovaním popredných predstaviteľov z politického života.

V tejto súvislosti vzniká otázka, aké miesto zaujímal medzi konzervatívny
mi silami G. Husák. Z dokumentov domácej proveniencie z obdobia od 21. 
augusta do konca roku 1968 možno konštatovať, že jeho názory a postoje sa 
menili. Ale nemožno súhlasiť s názorom, že v tomto čase už patril do skupiny 
konzervatívcov, zoskupených okolo V. Biľaka. G. Husák v spomenutom čase 
sa slovami hlásil k reformám s výhradami v tom smere, že demokratizačný 
proces „otvoril aj priestor antisocialistickým silám“. Vo viacerých vyhláse
niach zdôrazňoval, že stojí plne za A. Dubčekom, ale v decembri 1968 a 
začiatkom roku 1969 sa táto „vernosť“ z jeho vyhlásení vytrácala. Do konca 
roku 1968 G. Husák ešte bránil svojich prívržencov, ktorí ho na mimoriadnom 
zjazde KSS v auguste 1968 zvolili za prvého tajomníka komunistickej strany 
na Slovensku pred útokmi komunistov - internacionalistov a bývalých aparát
nikov. Odrážal výpady proti A. Ťažkému, B. Gracovi, J. Zrakoví, J. Turčeko- 
vi, ktorých napádali aj prívrženci V. Biľaka. Ešte na decembrovom zasadaní 
ÚV KSS na výhrady konzervatívnych členov, aby A. Ťažký nekandidoval na 
funkciu podpredsedu SNR, pretože v auguste 1969 nazval V. Biľaka kolabo
rantom, G. Husák reagoval slovami „nebudeme rozoberať detaily okolo au
gusta... Nesúhlasím s tým, aby sme začali vyťahovať, že v augustových 
dňoch...niekto tak alebo inak sa vyjadril“.2' Vo februári-marci 1968 G. Husák 
už veľmi adresne kritizoval niektorých svojich prívržencov z predchádzajúce
ho obdobia.

Treba sa zmieniť ešte o jednej dôležitej skutočnosti z konca roku 1968, 
ktorá významne dokresľuje zmeny v názoroch G. Husáka a to v súvislosti s 
návrhom na funkciu predsedu Federálneho zhromaždenia. Slovenská repre
zentácia navrhovala za predsedu FZ P. Colotku, nakoľko ďalšie dve kľúčové 
funkcie - prezident, predseda vlády - zastávali politici českej národnosti.

231



MICHAL ŠTEFANSKV

Verejná mienka v českých krajoch bola naklonená tomu, aby predsedom FZ 
bol J. Smrovský. Túto požiadavku jednoznačne tlmočil a pod hrozbou štrajku 
presadzoval jeden z najsilnejších odborových zväzov - zväz kovorobotníkov 
a rôzne podniky a inštitúcie. Hrozilo nebezpečenstvo politickej krízy s otvo
reným česko-slovenským konfliktom. V českých masmédiách do paľby ostrej 
kritiky sa dostal G. Husák, ktorý presadzoval kandidatúru P. Colotku. Za 
kandidatúru P. Colotku sa postavili aj konzervatívni členovia ÚV KSČ (Kol- 
der, Indra, Rytíř, Kapek, Pavlovský) na zasadaní 16.-17. januára 1969, s kto
rými sa G. Husák dostal na rovnakú platformu, ale zrejme nie z rovnakých 
príčin. Spomenutým konzervatívnym členom išlo o to, aby legálnou cestou 
nepripustili J. Smrovského do dôležitej funkcie. Ale G. Husák už v tom čase 
nebol na strane reformných komunistov, ktorých názor na zasadaní ÚV KSČ 
v januári 1969 V. Slávik vyjadril slovami:“ Ľuďom na rôznych pracoviskách 
nejde o upieranie práva slovenského národa na príslušnú participáciu v naj
vyšších orgánoch...ľudia sa obávajú o osud pojanuárovej politiky“.22

Postoj G. Husáka k obsadeniu funkcie predsedu FZ ukazuje na dôležitú 
skutočnosť. V čase, keď konzervatívne sily, osobne V. Biľak rozpútali veľkú 
kampaň proti J. Smrkovskému a Moskva začala ignorovať J. Smrkovského, 
keď ho nepozvala na rokovania do Kyjeva, sa k tejto kampani pridal aj G. 
Husák, hoci navonok s odlišnou argumentáciou. A tak po prvom kole vyraďo
vania reformných komunistov tesne po intervencii nasledovalo ďalšie kolo v 
decembri-januári. Ale „salámová“ taktika sovietov ešte bola len pred svojím 
rozhodujúcim kolom čistiek v rokoch 1969-1970.
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Slovenská otázka v období pokusu 
o reformu v roku 1968
Lubomír GAŠPIERIK

Pozitívne aj negatívne stránky československej štátnosti intenzívne 
ovplyvňovali oboch národných spoločenstiev, ktorý spätne ako jeden z rozho
dujúcich faktorov podmieňoval stabilitu spoločného štátu Slovákov a Čechov. 
Relatívne časté krízy československej štátnosti sprevádzané vzájomnými roz
pormi medzi oboma národnými spoločenstvami, poukazovali na mieru vytvá
rania zodpovedajúcich podmienok pre realizáciu civilizačno-kultúrneho po
tenciálu oboch národov. Naviac, z pohľadu medzinárodných súvislostí, Čes
koslovensko až príliš často, sčasti i pochopiteľne podliehalo tradičnému omy
lu malých krajín, stotožňujúcich vlastné národné, záujmy so záujmami nie
ktorej z veľmocí,"čo v neistom geopolitickom priestore strednej Európy malo 
prirodzene aj následné konzekvencie pre vnútropolitický vývoj v českoslo
venskom štáte.

Odhliadnuc od viacerých významných a v mnohých prípadoch určujúcich 
medzinárodných súvislostí vývoja československej štátnosti v jej jednotlivých 
etapách s pomerne rýchlo sa meniacimi spoločenskými systémami a tým i so 
zásadnými zmenami v spoločenskopolitických, hospodárskych a kultúrnych 
pomeroch vo vnútri štátu, mali niektoré prvky vo vzťahu oboch národných 
spoločenstiev podobu určitých historických konštánt, stále prítomných v ich 
vzťahu. Dichotómia vzťahu majoritného národa českého a minoritného národa 
slovenského bola jednou z nich. Vo veľkej miere sa tým sťažovali, nie zne
možňovali možnosti vytvorenia funkčnej a pre oba národy prijateľnej formy 
štátoprávneho usporiadania, nakoľko jej stabilitu vždy ohrozovala ich faktická 
nerovnosť, čo spolu s rozdielmi v historických tradíciách, ekonomickej a 
kultúrnej úrovni Slovenska a českých krajín nesporne podmieňovalo silu spo
ločenského záujmu udržať a zachovať československý štát a súčasne ovplyv
ňovalo tiež názory na formu jeho štátoprávneho usporiadania v oboch národ
ných spoločenstvách.2'Uvedené zložky vzťahu slovenského a českého národa 
boli výrazom reálne existujúcich diferencií medzi oboma blízkymi národnými 
spoločenstvami, ktoré sa však v jednotlivých obdobiach ich spoločnej štátnos
ti adekvátne nerešpektovali a nezohľadňovali, napriek tomu spoluvytvárali a 
formovali normatívnou silou svojej fakticity vzťahy oboch národov. Výsled
kom ignorovania jednotlivých zložiek vzťahu slovenského a českého národa 
boli často redukcionistické a zjednodušujúce predstavy, negatívne ovplyvňu-
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júce ich vzájomné väzby. Tieto tendencie boli umocnené po februári 1948, 
keď KSČ z pozície svojho monopolného mocenského postavenia mierou 
ovplyvňovala formu i obsah jednotlivých štátoprávnych koncepcií. Len zdan
livé zmrazenie národnostných problémov - communist deep freeze3'- vystu
povali tieto naďalej vo viac, alebo menej čitateľnej podobe, danej podmienka
mi totalitného režimu, najvýraznejšie vždy v obdobiach jeho krízy. Nebolo 
tomu inak v čase reformného pohybu v Československu v šesťdesiatych ro
koch. Efektívnosť politiky KSČ bola v tomto období konfrontovaná so schop
nosťou strany reagovať na meniace sa vnútropolitické a zahraničnopolitické 
pomery, v ktorých už nebolo možné v celom rozsahu aplikovať metódy a 
formy politickej praxe päťdesiatych rokov, napriek realite mocenského mono
polu komunistickej strany. Absencia kritickej sebareflexie násobená nepro
duktívnou spätnou väzbou, neumožňovala KSČ korigovať chybné politické 
rozhodnutia a teoretické koncepty budúceho rozvoja spoločnosti. Výsledkom 
bol prehlbujúci sa rozpor medzi proklamovanými vyhláseniami o „všestran
ných úspechoch socialistickej spoločnosti“ a podmienkami reálneho života 
obyvateľov Československa.4'Úroveň politického myslenia a praxe so zjedno
dušujúcimi postavami o možnostiach „urýchlenia“ spoločenského vývoja sa 
premietla do hodnotenia stavu a návodov na riešenie vzťahu Slovákov a Če
chov v šesťdesiatych rokoch. Pre pochopenie postupu novotnovského vedenia 
KSČ pri riešení slovenskej otázky nie je možné vystačiť len s konštaláciou o 
primárnej motivácii, ktorá vychádzala zo superiority triedneho princípu nad 
národným, čo umožňovalo ideologicky zdôvodniť opodstatnenosť účelového 
tendovania k unitárnemu štátu s koincidenčnou tézou o „neustálom zbližova
ní“ oboch štátoprávnych národov, rezultujúcou do záveru o vytvorení „jed
notného československého ľudu“. Takto bolo možné prostredníctvom záľahy 
ideologických konštrukcií zdôvodňovať pragmatické rozhodnutia v konkrét
nej praktickopolitickej práci a obhajovať jednotlivé kroky pri riešení sloven
skej otázky, presadzované mocenským centrom. Avšak každodenná politická 
prax a predovšetkým jej výsledky „presvetľovali“ v mnohom proklamované 
ideologické východiská KSČ pri riešení vzťahu slovenského a českého náro
da, rovnako aj mieru zastúpenia „triedneho“ a „národného“ v politickom roz
hodovaní straníckej a štátnej hierarchie, ktorá oficiálne vyznávala internacio
nalizmus a inferioritu národného princípu vo vzťahu k princípu triednemu. 
Napriek uvedeným deklarovaným zásadám upozorňovalo evidentné a syste
matické poškodzovanie národných záujmov Slovenska na prístupnosť aj iných 
faktorov, motivujúcich politické rozhodnutia o Slovensku, hoci neboli oficiál
ne deklarované KSČ. Jedným z nich boli myšlienkové stereotypy s identic
kým chápaním českého a československého, ktorým nie náhodou zodpovedal 
aj asymetrický model štátoprávneho vzťahu Slovákov a Čechov s existenciou 
ústredných československých straníckych a štátnych orgánov, ktoré suplovali 
činnosť českých národných orgánov, so súčasnou existenciou osobitných slo-
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venských národných orgánov. Identifikácia českého a československého im
plikovala orientáciu na unitárny štát, ktorá existenciu slovenských národných 
orgánov a zdôrazňovanie slovenských špecifík vnímala ako prekážku a redun
dantný medzičlánok v štruktúre štátnych a straníckych orgánov.5)Tieto názory 
premietajúce sa v riešení vzájomného vzťahu Slovákov a Čechov boli akcep
tované aj časťou českej spoločnosti, čo spolu s rezíduami čechoslovakizmu 
ovplyvňovalo jej indolenciu k slovenským národno-emancipačným snahám. Z 
toho pohľadu bolo úsilie o autonómnejšie definovanie hierarchie slovenských 
národných záujmov a snahy o ich presadzovanie v priebehu šesťdesiatych 
rokov limitované nielen politickými podmienkami totalitného režimu. Roz
diely slovenského a českého národného spoločenstva v chápaní hodnoty spo
ločenskej štátnosti, obdobne diferencované možnosti uplatnenia národných 
záujmov, prekračovali hranice spoločenských systémov a boli zdrojom oboj
stranných nedorozumení a konfliktov, tie v jasnejších kontúrach vystúpili po 
januári 1968 a vo svojich krajných podobách predstavovali stret nacionaliz
mov - slovenského a českého.67 Základný politický rámec pre vzájomné po
lemiky, diskusie a politické rokovania o slovensko-českých vzťahoch v roku 
1968, vytvárala nezvyčajná dynamika spoločenskopolitického pohybu. Na 
Slovensku sa snahy o reformu byrokraticko-centralistického modelu socializ
mu spájali s očakávaním aj spravodlivejšieho riešenia štátoprávneho usporia
dania vzťahu slovenského a českého národa. Potencionálně väčší politický 
priestor v porovnaní s minulosťou vytváralo pre artikuláciu slovenských po
žiadaviek už januárové plénum ÚV KSČ, čo sa prejavilo i v ofenzívnejšom 
postupe slovenských straníckych a štátnych orgánov pri riešení štátoprávneho 
problému. V prijatom stanovisku zo zasadnutia januárového pléna ÚV KSS sa 
potvrdzoval plný súhlas s proklamovanou, ale už menej v štátoprávnej praxi 
akceptovanou, zásadou spolužitia Slovákov a Čechov na princípe „rovného s 
rovným“. Súčasne sa deklarovala ochota slovenského národa niesť ešte väčší 
podiel v poznávaní, riadení a tvorbe celoštátnej politiky, spolu s jej realizá
ciou, na ktorej chcelo Slovensko vo väčšej miere participovať. V najvyšších 
straníckych a štátnych orgánoch na Slovensku počas januára nepokračovali 
oficiálne názory a stanoviská k možným zmenám v štátoprávnom usporiadaní 
hranice asymetrického modelu. Avšak návratom k pôvodným predstavám o 
štátoprávnom usporiadaní z roku 1945, s dôslednou interpretáciou princípu 
„rovného s rovným“ indikovali možnú orientáciu na federáciu. Politická ne
istota a opatrnosť straníckeho a štátneho aparátu kontrastovali so vzostupom 
straníckeho a štátneho aparátu kontrastovali so vzostupom spoločenskopoli- 
tickej aktivity občanov Československa a ich postupnou radikalizáciou a to aj 
v polemikách o štátoprávnom usporiadaní. V slovenskom národnoreformnom 
hnutí zdiskreditovaný asymetrický model štátoprávneho usporiadania nebol 
dostatočnou garanciou aplikácie princípu „rovného s rovným“ vo vzťahoch 
oboch štátoprávnych národov. Nedôvera k tejto forme štátoprávneho usporia-
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dania vychádzala z negatívnych historických skúseností a asymetrickým 
modelom, ktorý ani nemohol vytvárať priestor a záruky pre uplatnenie zásady 
„rovného s rovným“. Naopak, umožňoval postupovať podľa momentálnych 
potrieb a záujmov centra, raz smerom k redukcii právomocí slovenských 
národných orgánov, menej už k ich rozšírenie, vždy však v hraniciach exis
tujúceho asymetrického modelu a v zásade s prevažujúcou tendenciou k po
silňovaniu centrálnej moci. Tá sa potvrdila a najvýraznejšie prejavila po roku 
1960, keď boli slovenské národné orgány bezbranné vo vtedajších podmien
kach de facto už unitárneho štátu a nemohli efektívne čeliť centralizačnému 
tlaku, podporovanému naviac časťou straníckej a štátnej hierarchie na Sloven
sku.7> Výsledkom negatívnych historických skúseností a asymetrickým mode
lom štátoprávneho usporiadania bolo tendovanie prevažnej časti slovenského 
národného spoločenstva ku konzekventnému riešeniu národnostného problé
mu, s hľadaním optimálnejšej formy štátoprávneho usporiadania inklinujúce
ho k alternatíve federácie. Avšak v najvyšších straníckych orgánoch KSČ a 
KSS sa ešte vo februári uvažovalo o dvoch alternatívach - korektúra, alebo 
federalizácia štátu, ktoré boli obsiahnuté v prvom variante Akčného programu 
KSČ, predloženom príslušnou riadiacou komisiou ÚV KSČ 19. 2. 1968.^Sil
nejúce požiadavky na federalizáciu štátu zo strany predstaviteľov slovenského 
reformného hnutia, vytvárali stály tlak na slovenské stranícke a štátne orgány, 
ktorý spolu so zmenou vnútropolitických pomerov po januári 1968 vytváral 
predpoklady pre presadenie federácie. Pre politické rozhodnutie slovenských 
straníckych a štátnych orgánov, nebol dôležitý len postoj celoštátnych ústred
ných orgánov, veľmi významnú úlohu zohrávali názory českého národného 
spoločenstva na myšlienku federácie.9* Miera jej akceptovania aj českou stra
nou podmieňovala reálnosť federalizácie štátu. Pripravenosť, respektíve 
schopnosť českého národného spoločenstva, pochopiť naliehavosť demokra
tickej požiadavky na zmenu štátoprávneho usporiadania na princípe federácie 
zo strany Slovenska, bola výrazom podpory slovenského národno-reformného 
hnutia a ovplyvňovala jeho koordináciu s reformným hnutím v českých kra
jinách. V tejto súvislosti bola veľmi dôležitá vzájomná komunikácia s vyjas
nením si vzájomných postojov a stanovísk.10*

V marci sa požiadavka federácie nastolila na niektorých okresných konfe
renciách KSS. V tom istom mesiaci s dôležitou iniciatívnou prichádza SNR, 
na jej zasadnutí 14.-15. 3. 1968 sa SNR už jednoznačne prihlásila k myšlien
ke federalizácie štátu.11* Podpredseda SNR F. Barbírek oznámil, že Predsed
níctvo SNR na svojom zasadnutí 11.3. 1968, pripravilo a schválilo tieto zá
sady, podľa ktorých by sa malo pristúpiť ku zmene ústavy. Paralelne s prácami 
na ústavných zmenách, mali byť ešte pred voľbami do NZ a SNR odstránené 
najväčšie nedostatky a obmedzenia asymetrického modelu štátoprávneho 
usporiadania.

Predložené návrhy ústavných zmien vychádzali v podstate z obnovenia
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stavu postavenia a právomocí slovenských národných orgánov po prijatí vlád
neho programu z roku 1945. Predpokladalo sa konštituovanie SNR ako záko
nodárného orgánu s vymedzením jej zákonodarnej činnosti. Mali sa tak od
strániť experimenty zlučovania zákonodarnej a výkonnej moci slovenských 
národných orgánov, ktoré presadzovalo Novotného vedenie KSČ.

V procese prípravných prác na zmene štátoprávneho usporiadania a v zá
pase o demokratickú federáciu, bolo určujúce a rozhodujúce presadenie celé
ho komplexu reforiem byrokraticko-centralistického modelu socializmu. 
Efektívny proces reforiem vtedajšieho systému predpokladal vypracovanie 
ich strategickej orientácie, spolu s prijatím konkrétnych opatrení na ich rea
lizácie. Hoci rámcovo bol projekt reformy systému vypracovaný v odborných 
tímoch Z. Mlynára, O. Šiška a R. Richtu,l2> po januári 1968 vyvstávala pred 
Dubčekovým vedením KSČ potreba programového politického konceptu „ob
rodného procesu“, ktorým chcela komunistická strana udržať reformný pohyb 
v „hraniciach zákonov mierneho pokroku“ tak, aby sa nenarušila jej kontrola 
nad procesom reformných zmien v slovenskej a českej spoločnosti.

Významným momentom v naplňovaní tohto predpokladu malo byť rokova
nie plenárneho zasadnutia ÚV KSČ v dňoch 28. 3. a 1.-4. 4. 1968.131 Roko
vanie pléna sa zaoberalo predovšetkým meritórnymi otázkami komplexnej 
reformy poststalinského modelu socializmu, ktorá však bola už vo svojich 
počiatkoch, ako ukázal sčasti aj priebeh diskusie, limitovaná vnútropolitický
mi determinantami a často podceňovanými zahraničnopolitickými vplyvmi. Z 
hľadiska dynamiky vnútropolitického vývoja v Československu po januári 
1968, oneskorene vypracovaný a následne schválený Akčný program KSČ na 
aprílovom pléne ÚV KSČ, mal byť východiskom z celospoločenskej krízy a 
určujúcou orientáciou na hľadanie predpokladaného potencionálu v demokra
tizácii režimu.14’Jej významnou súčasťou malo byť konštituovanie federatív
neho štátoprávneho usporiadania. 1. tajomník ÚV KSČ A. Dubček vystúpil na 
aprílovom pléne s kritikou predchádzajúcich štátoprávnych úprav, zvlášť 
Ústavy z roku 1960, ktorá podľa jeho názoru takmer anulovala elementárne 
práva slovenského národa. A. Dubček navrhoval, aby na základe analýzy 
politickej, kultúrnej ale hlavne ekonomickej oblasti vzťahu Slovákov a Če
chov, bol vypracovaný federatívny model a to ako jedna z hlavných úloh 
Akčného programu.15’ V zmysle schválených záverov aprílového pléna ÚV 
KSČ, bol nakoniec schválený postup, podľa ktorého sa mal najskôr v prvej 
etape spracovať a prijať ústavný zákon, ktorý by zakotvil princíp symetrického 
štátoprávneho usporiadania ako cieľ.16’Následne na to v druhej etape mala byť 
po XIV. zjazde KSČ prijatá federácia. Po absolvovaní oboch etáp od príprav
ných prác na federalizácii štátu až po jej schválenie, sa predpokladal časový 
horizont dvoch rokov.

V existujúcom politickom systéme, s dominantným mocenským postave
ním komunistickej strany, bolo veľmi dôležité aj riešenie postavenia KSS vo
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vztahu ku KSČ a vytvorenie jej možného pendantu v českých krajinách. V 
politickej praxi byrokraticko-centralistického modelu socializmu v Českoslo
vensku, bol reálny vplyv slovenských národných orgánov odvodený nielen z 
ich právomocí a postavenia v systéme štátnych orgánov v zmysle ústavy. 
Podstatným spôsobom ich možnosti boli ovplyvnené mierou autonómneho 
postavenia KSS vo vzťahu ku KSČ, ktorá naviac pri absencii českých straníc
kych orgánov suplovala ich činnosť, čo v konečnom dôsledku narúšalo a 
deformovalo akúkoľvek symetriu v usporiadaní štátnych orgánov. Preto po 
prijatí federatívneho princípu štátoprávneho usporiadania najvyšším celoštát
nym straníckym orgánom, sa začal prirodzene objavovať aj problém postave
nia KSS v organizačnej štruktúre KSČ. Upozornilo naň i plénum ÚV KSS 9. 
4. 1968, na ktorom odznela požiadavka dopracovať postavenie KSS „... ako 
územného a národnopolitického činiteľa.“17) Jeden z diskutujúcich V. Pavlen- 
da zdôraznil potrebu všestranného chápania a rozvíjania jednotlivých demo
kratizačných zmien na Slovensku, keď konštatoval v súvislosti s národným 
hnutím aby sa „... neobmedzovalo na národný princíp ako taký, ale aby sa dal 
priechod obsahovým súčastiam demokratizácie...“18*

Aprílové plénum ÚV KSS v závere rokovania prijalo - Stanovisko k štá
toprávnemu usporiadaniu vzťahov českého a slovenského národa, v ktorom 
bola jednoznačne nastolená požiadavka „... pristúpiť neodkladne...“19’ k prí
prave nového štátoprávneho usporiadania. V záujme zintenzívnenia príprav
ných prác na federalizácii štátu uložilo plénum ÚV KSS komunistom SNR, de 
facto SNR, najneskôr do konca júna 1968 vypracovať návrh ústavného zákona 
o novej pôsobnosti SNR a jej výkonných orgánov spolu s návrhom ich orga
nizačnej štruktúry. Dôležitosť, ale i problémovosť ekonomického aspektu fe
derácie sa prejavila v prijatom osobitnom uznesení k vypracovaniu rozboru 
„ekonomickej federácie“ s dôrazom na obsahovú a vecnú stránku ekonomic
kých vzťahov.20’

Bezprostredne po zasadnutí ÚV KSS, prerokovalo a schválilo Predsedníc
tvo SNR 10. 4. 1968, harmonogram prác na úlohách vyplývajúcich z Akčného 
programu KSČ, obsahujúceho aj zadanie prípravy projektu federalizácie 
štátu. Predsedníctvo SNR zriadilo komisiu, ktorá si podľa slov K. Lacu vzala 
za úlohu „... vypracovať návrh ústavného zákona o federácii a to principiálne 
pre celú republiku. Nepôjde v ňom o nijakú novelu VI. hlavy ústavy, ale 
predovšetkým jej paragrafov, ktoré konzervujú asymetriu.“21’

Problému štátoprávneho usporiadania bola venovaná aj časť programového 
vyhlásenia novovymenovanej vlády O. Černíka, ktoré predniesol predseda 
vlády 24. 4. 1968, na 23. plenárnej schôdzi Národného zhromaždenia. Vládne 
vyhlásenie v intenciách záverov obsiahnutých v Akčnom programe, prijalo 
zásadu federalizácie štátu. Osobitne bol zdôraznený ekonomický aspekt fede
rácie.22’Stanoviská a vyhlásenia straníckych a štátnych orgánov dokladujú, že 
v apríli roku 1968 sa alternatíva federatívneho štátoprávneho usporiadania v
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podstate presadila. Avšak nevyjasněnost otázok nového štátoprávneho uspo
riadania, zvlášť v krajných polohách argumentácie zo slovenskej i českej stra
ny - vyvolávala u časti obyvateľov Slovenska určité obavy z možných dôsled
kov federácie na ich životnú úroveň. Naopak, iná časť slovenských obyvate
ľov požadovala federalizáciu štátu, bez ohľadu na jej ekonomické dôsledky. 
Niektoré sociálne skupiny, zvlášť robotníci, spájali so zmenou štátoprávneho 
usporiadanie zlepšenie svojej životnej úrovne.231 V zásade bola federácia na 
Slovensku prijímaná ako jediné možné východisko z krízy zdiskreditovaného 
asymetrického modelu štátoprávneho usporiadania a to aj s vedomím rizík 
federalizácie štátu, zvlášť v ekonomickej oblasti. Prevažovala vôľa zmeniť 
nerovnoprávne postavenie Slovenska.24'V priebehu mája, poznačenom spormi 
o termín prijatia ústavného zákona o federácii, politickú dimenziu prípravným 
prácam na novom štátoprávnom usporiadaní, ako aj celkových vzťahoch Slo
vákov a Cechov, spoluvytváral konflikt reformných a antireformných síl v 
komunistickej strane.25'Jeho výrazom boli spory o termín zvolania mimoriad
neho zjazdu strany, od ktorého každá zo súperiacich strán očakávala posilne
nie svojich pozícií. V tomto období tiež dochádza k postupnému spomaleniu 
prípravných prác na federácii, čo bolo na Slovensku často spájané s neocho
tou českej strany akceptovať slovenské požiadavky. Naviac, na júnovom pléne 
ÚV KSS, vyvstávali aj obavy z možného zvrátenia federalizačného procesu 
KSČ, „... z asymetrického modelu v strane by mohol vyrásť len asymetrický 
model v celom politickom systéme, asymetrický model i v štátoprávnych 
vzťahoch“26', konštatoval na uvedenom zasadnutí ÚV KSS L. Holotník.

Spory o podobu federácie sa na prelome júna a júla 1968 postupne sústre
ďovali na niektoré problémové okruhy, z nich otázky ekonomického obsahu 
federácie boli jedny z podstatných a rozhodujúcich.27'Napriek tomu, že zjav- 
nejšie vystupoval problém termínu prijatia ústavného zákona o federácii. 
Rovnako intenzívne sa diskutovalo o otázkach zákazu majorizácie sloven
ských poslancov českými poslancami, vo federálnom parlamente, podobne 
frekventovanou témou bol aj problém rozsahu uplatnenia princípu parity v 
zložení témou federálnych orgánov - v oboch prípadoch sa do riešenia uve
dených problémov objektívne premietala dichotómia vzťahu väčšinového 
národa českého a menšinového národa slovenského. Často diskutovanou otáz
kou, osobitne medzi členmi komunistickej strany bola federalizácia KSČ 
významná zvlášť z hľadiska politických záruk presadenia „nedeformovanej“ 
federalizácie štátu.28'Avšak najbezprostrednejšie sa záujmy oboch národných 
spoločenstiev prejavovali v sporoch o ekonomických problémoch federácie. 
Nevyjasněnost- viacerých základných otázok pri spracúvaní ekonomického 
obsahu federácie spôsobovala viaceré rozpory, ktoré v konečnom dôsledku 
oslabovali rozvíjanie reformného procesu v Československu. Pokračujúce 
spory o federatívne štátoprávne usporiadanie viedli k vzostupu nacionalizmu 
na českej aj slovenskej strane a zostrovali napätie vo vzťahoch oboch národov.
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V reakcii na silnejúci nacionalizmus vydalo Predsedníctvo ÚV KSČ 9. 7. 
1968 komuniké, v ktorom odsúdilo pokusy vnášať do štátoprávnych otázok 
argumentáciu, ktorá vyvoláva nervozitu a zneužíva národné cítenie na presa
denie iných cieľov. Predsedníctvo ÚV KSČ sa snažilo upokojiť nacionalistické 
vášne a ubezpečovalo obe strany, slovenskú aj českú, že „Ekonomické i štá
toprávne otázky musia byť riešené tak, aby nemohlo v celoštátnych orgánoch 
dochádzať k majorizácii Slovákov v otázkach ich záujmov, a zároveň aby 
federálne orgány boli schopné riadiť z hľadiska celoštátnych záujmov a po
trieb oboch národov hospodársku a ostatnú politiku štátu.“29)

Po Varšavskej schôdzke „päťky“ 14.-15. júla 1968 začína gradovať jej 
konflikt s KSČ,30) vedomie politického tlaku Moskvy posilnilo tendencie ku 
kompromisom v procese príprav nového štátoprávneho usporiadania, čo vied
lo k čiastočnému zmiereniu vzájomných rozporov a zintenzívneniu prác na 
federalizácii štátu.

V prvých augustových dňoch bol vypracovaný „Návrh zásad štátoprávneho 
usporiadania ČSSR“,3I) ktorý mal byť jedným zo zásadných podkladových 
materiálov pre rokovanie mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ a súčasne aj výcho
diskom pre záverečnú fázu prípravy ústavného zákona o federácii. Napriek 
tomu, viacero faktorov v auguste roku 1968 vo väčšej alebo menšej miere 
indikovalo, že zďaleka neboli odstránené všetky príčiny vzájomných rozporov 
v otázke federatívneho štátoprávneho usporiadania,32’ pričom potencionálně 
vytvárali rôzne alternatívy vývoja federalizácie štátu v súvzťažnosti s reform
ným procesom a z toho plynúcich dôsledkov. Avšak rozhodujúcim a zásad
ným spôsobom ovplyvnila vývojové možnosti federalizácie štátu intervencia 
vojsk Varšavskej zmluvy v noci z 20. na 21. 8. 1968, znemenajúca ruptúru ich 
potenciálneho rozvíjania.

Aj keď nie bezprostredne ale až následne a postupe, pôsobila intervencia na 
proces federalizácie štátu. Z hľadiska priameho vplyvu na prípravu ústavného 
zákona o federácii, neboli jej dôsledky natoľko zjavné. Naopak, v niektorých 
prípadoch, ani nie paradoxne, ako skôr prirodzene a zákonite, pomohla zblížiť 
do určitej miery stanoviská slovenskej a českej strany. Potvrdzujú to i slová 
Z. Jičínského, vtedy predsedu štátoprávnej komisie ČNR, ktorý na otázku 
Reportéra v roku 1969 - akým spôsobom zmenil 21. august roku 1968 prípra
vu federácie, odpovedal slovami: „V Českej národnej rade boli pred 21. au
gustom vážne námietky proti vyhláseniu federácie k 28. októbru. Mali sme za 
to, že práve zložitosť vecí aj určitá neprepracovanosť niektorých otázok vyža
duje, aby samotný ústavný akt ktorým sa má federácia uskutočniť, bol prijatý 
neskôr. Po 21. auguste Predsedníctvo ČNR zmenilo stanovisko. Ako výraz 
spolupatričnosti oboch národov...“33’Skutočne, prijaté komuniké zo spoločné
ho zasadania Predsedníctva SNR a zástupcov ČNR 25. 8. 1968 vyjadruje 
obojstrannú vôľu prijať zákon o federácii 28. októbra 1968. Následne uvedený
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postoj prezentovali všetky reprezentatívne zastupiteľské zbory vo svojich 
výrazoch a prehláseniach - NZ, ČNR, SNR.

Jednoznačný nesúhlas drvivej väčšiny obyvateľov Československa s inter
venciou vojsk Varšavskej zmluvy, zblížil národné spoločenstvá. Súčasne však 
vojenský zásah proti reformnému procesu v Československu vytváral základ
ňu pre nástup neokonzervatívnych síl v komunistickej strane, s postupným 
vytláčaním reformne orientovaných komunistov z ich pozícií. Sprievodným 
znakom boli aj politické metamorfózy časti z nich, s prirodzeným dosahom na 
politickú difereciáciu v komunistickej strane, ktorá postihla aj tvorcov fede
rácie. Z tohto dôvodu, napriek pokračujúcim prácam na ústavnom zákone o 
federácii a jeho podpore slovenskou i českou verejnosťou, sa posilňoval vplyv 
neokonzervatívneho prúdu v KSČ, na proces federalizácie štátu. Predovšet
kým z pohľadu meniaceho sa pomeru síl v prospech neokonzervatívcov, s po
stupnou retardačné pôsobiacou likvidáciou reformného procesu, ktorého in
tegrálnu súčasť tvorila aj federalizácia štátu. Tým nevyhnutne dochádzalo, i 
v tak meritórnej otázke, akou boli ekonomické federácie, k zmenám pôvod
ných východísk predovšetkým vo vzťahu k niektorým podstatným prvkom 
ekonomickej reformy, ktorá nemala neskôr možnosť ďalšieho rozvíjania. Po
dobne, ako v prípade celého reformného procesu, bola aj jej postupná likvi
dácia sprevádzaná návratom do starých pomerov, opäť s jednoznačnou orien
táciou na centrálne riadenú a plánovitú ekonomiku. Postupne sa tak zastavuje 
proces nevyhnutných štrukturálnych zmien vtedajšej československej ekono
miky, smerujúcej k posilneniu intenzifikačných faktorov so snahou o uplatne
nie niektorých prvkov trhového mechanizmu. Napriek rozdielnym názorom 
slovenských a českých ekonómov na viaceré, niekedy aj podstatné otázky 
v procese riešenia problémov ekonomického obsahu federácie, existovala 
v podstate zhoda a presvedčenie o potrebe ekonomickej reformy, čo umožňo
valo hľadať prijateľné kompromisy. To už v podmienkach okupácie s opätov
ným návratom k „osvedčenému“ modelu sovietskej ekonomiky, nebolo mož
né.

Retardačná tendencia sa výrazne prejavila zvlášť v politickej oblasti, kde sa 
rovnako zastavila reforma KSČ, ktorá v danej konkrétno-historickej situácii 
tvorila základný predpoklad reformy celého politického systému. Tu, do roz
hodujúceho mocenského centra vtedajšieho politického systému, sa sústredila 
aj najväčšia pozornosť Moskvy, ktorá násilným spôsobom zmenila pomer 
„pro“ a „proti“ reformne orientovaných síl v komunistickej strane, pričom 
podporovala direktívne chápanie vedúcej úlohy komunistickej strany v spo
ločnosti, od ktorého sa dištancovala prevažná časť orientovaných komunistov, 
aj na základe platformy akčného programu KSČ, ktorý mal byť základným 
východiskom pre reformu strany. Jej súčasť tvorila federalizácia KSČ, ktorá 
tiež bola postupne zastavená v záujme jednoty „zdravých“ síl v strane.34’ 
Vytváral sa tak politický predpoklad pre zachovanie praktickej asymetrie,
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napriek federatívnej úprave štátoprávnych vzťahov ústavným zákonom č. 143/ 
1968 Zb. z 27. októbra 1968.

Uvedené retardačné tendencie boli v septembri a októbri roku 1968 ešte len 
vo svojich počiatkoch, začali prevažovať až v nasledujúcich mesiacoch, ale 
ich nárast bol zrejmý už v tomto období. Nesporne mali vplyv aj na priebeh 
prípravných prác na konečnom znení ústavného zákona o federácii. V záve
rečnej fáze prípravných prác, spočiatku ešte fungovala určitá zotrvačnosť 
návrhov na federatívne štátoprávne usporiadanie, spracovaných pred inter
venciou. Spolu s nedoriešenými problémami, s kompetenčnými spormi, nedo
riešenými otázkami ekonomického obsahu federácie, vytváral aj problém roz
sahu uplatnenia zákazu majorizácie, ktorý nastolila ČNR a návrhom k jeho 
zúženiu, objavili sa tiež názory na rozšírenie inštitucionálnej bázy federál
nych orgánov. Napriek tomu prevážila tendencia prijať ústavný zákon k do
hodnutému termínu35* a to aj za cenu nutne rozsiahlych kompromisov. Na 
rokovaní Predsedníctiev SNR a ČNR 2.-3. októbra 1968 v Brne, bola dosiah
nutá spoločná dohoda v niektorých otázkach návrhu ústavného zákona o fe
derácii.36* Následne o ňom rokovalo Národné zhromaždenie a tiež aj o prísluš
ných alternatívnych riešeniach SNR a ČNR.37* Tým sa prípravné práce na 
ústavnom zákone o federácii dostali do záverečného štádia, ktorým sa zavr
šoval viac ako polročný proces intenzívnych prác, obojstranných sporov s 
hľadaním kompromisov a dohôd.

V záujme dodržania termínu vyhlásenia ústavného zákona k 28. októbru 
1968 a vyriešenia existujúcich rozporov, boli prijaté rozhodnutia k otvoreným 
a sporným otázkam federácie, na zasadnutí politickej komisie ÚV KSČ 17. 
októbra 1968 za účasti predsedu SNR O. Klokoča, predsedu ČNR Č. Císařa, 
predsedu NZ J. Smrkovského, predsedu vlády O. Černíka, 1. tajomníka ÚV 
KSČ A. Dubčeka, 1. tajomníka ÚV KSS G. Husáka a P. Colotku, zastupujú
ceho odbornú komisiu. Komisia prijala zásadné politické rozhodnutie o ukon
čení príprav ústavného zákona o federácii a jeho prijatí k dohodnutému ter
mínu. Komisia v snahe konsolidovať vnútropolitický vývoj rozhodla o prijatí 
ústavného zákona v tej podobe, ktorá bola negatívne ovplyvnená záverečnou 
etapou prípravných prác a aj samotnými rozhodnutiami uvedenej komisie. Z 
ústavného zákona o federácii bol vyňatý citlivý problém štruktúry federál
nych výkonných orgánov, ktorý bol predmetom viacerých sporov. Výsledkom 
nedoriešených ekonomických problémov federácie, bola vážnosť niektorých 
článkov ústavy, ktoré mali byť konkretizované až ďalšími zákonmi, ako napr. 
v oblasti ekonomických kompetencií. Prijatý ústavný zákon 4. 143/1968 Zb. 
o československej federácii mal nadobudnúť účinnosť dňom 1. januára 1968.

Do ústavného zákona sa prirodzene premietlo dobové myslenie, ovplyvne
né vtedajším stupňom poznania. Spolu s nutne rozdielnymi, ale aj spoločnými 
záujmami oboch národných spoločenstiev, čiastočne deformovanými v preja
ve, ktorý podmieňovala realita byrokraticko-centralistického modelu socializ-
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mu. Priestor pre ich vyjadrenie vytvoril až postupne sa rozvíjajúci reformný 
proces po januári 1968. Výrazne ovplyvnil konečnú podobu ústavného záko
na o federácii už spomínaný zlom vo „vývojových možnostiach“ prípravy 
federalizácie štátu, po intervencii vojsk Varšavskej zmluvy, čo viedlo k po
stupnej modifikácii pôvodných stanovísk k federácii s orientáciou na rozsiah
le kompromisy, v ktorých prevažovala snaha prijať federáciu v záujme kon
solidácie spoločnosti. Konečná fáza prípravy ústavného zákona o federácii, 
predznamenala aj jeho ďalšie úpravy, ktoré boli výrazom rastúcich retardač
ných tendencií sprevádzajúcich obdobie normalizácie. Jednou zo zásadných 
úprav ústavného zákona o federácii bol kompetenčný zákon č. 125/1970 Zb., 
ktorým sa výrazne posilnilo postavenie federálnych orgánov na úkor národ
ných vlád, ktoré sa dostali do pozície vykonávateľov rozhodnutí a pridelených 
úloh z centra. Silnejúci centralizmus bol súčasťou znovuupevnenia byrokra- 
ticko-centralistického systému moci, čiastočne otraseného a narušeného po
kusom o reformné zmeny poststalinského modelu socializmu v Českosloven
sku po januári 1968.
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„postupnom odumieraní štátu“. Formálne sa zachraňoval asymetrický model štátop
rávneho usporiadania vzťahu Čechov a Slovákov, ale reálne sa presadil unitárny typ 
štátu s faktickou likvidáciou slovenských národných orgánov. V súvislosti s prijatím 
novej Ústavy, sa uskutočnila v roku 1960 územná reorganizácia štátu. Jej výsledkom 
bol vznik desiatich krajov a stoôsmich okresov, z toho tri kraje a tridsaťtri okresov bolo 
vytvorených na Slovensku. Pri riadení krajov a okresov ústrednými orgánmi v Prahe, 
sa výrazne zúžila možnosť ovplyvňovania, prípadne modifikovania rozhodnutí ústred
ných orgánov viažucich sa na riešenie celoslovenských problémov. Slovenské národ
né orgány tak stratili možnosť ovplyvňovať a riadiť vývojové procesy na Slovensku, 
z hľadiska celonárodných záujmov a potrieb slovenskej spoločnosti. „Slovensko sa 
vlastne začalo rozpadávať na tri kraje.“ In: Lipták, L.: Slovensko v 20. storočí. Bratisla
va 1968, s. 338

6. Archív Komisie vlády SR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967-1970, Poli- 
tologický kabinet SAV (ďalej AK PK SAV) P II/2 (Archív ÚV KSS), Stenografický zá
znam zo zasadnutia ÚV KSS 22.-23.1.1968

7. Predseda SNR L. Beňada farbisto vykresľoval budúcnosť Slovenska, ktoré malo pred 
sebou v podmienkach ústavy z roku 1960 „... nové prekrásne perspektívy ďalšieho 
mohutného rozvoja hospodárstva a kultúry.“ In: Rákoš, E. - Rudohradský, Š.: Sloven
ské národné orgány 1943-1968. Bratislava 1973, s. 223. Podobne oficiálne vyhláse
nia zo slovenskej strany neboli ojedinelé, naopak, s povinným nadšením a servilnou 
poslušnosťou hovorili a písali o budúcnosti Slovenska a novom postavení slovenských 
národných orgánov aj ďalší predstavitelia straníckych a štátnych orgánov na Sloven
sku. Oficiálny súhlas a ústretovosť straníckej a štátnej hierarchie na Slovensku, uľah
čovali presadenie silných centralizačných snáh po roku 1960.

8. Bližšie pozri: Janáček, F. - Moravec, J.: Leden 1968 a spor o jeho smysl. In: Česko
slovensko roku 1968. 1.- díl: obrodný proces. Praha 1993, s. 40-42

9. Ilustráciou postojov českého národného spoločenstva k otázke federácie môže byť aj 
výskum verejnej mienky z apríla 1968. Podľa výskumu s federáciou v českých kraji
nách súhlasilo 52% a na Slovensku 79% občanov. S výhradami súhlasilo s federáciou 
31% občanov v Čechách a 15% občanov na Slovensku. Úplne odmietalo federáciu 
10% obyvateľov v Čechách, na Slovensku 0% obyvateľstva. Výrazné rozdiely boli v zá
ujme o federáciu v Prahe a Bratislave. V Prahe to bolo len 5% občanov, ktorí prejavo
vali záujem o federáciu, v Bratislave naopak až 95% občanov súhlasilo s federáciou.
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In: AK PK SAV, Komentovaný tématický prehľad výsledkov závažných prieskumov ve
rejnej mienky v Československu v rokoch 1968-69 celkovo a podľa hlavných triedia
cich znakov. Spracoval Ing. J. Bečvář, a AK PK SAV. Kaplan, K.: Československá re
forma 1968. Odborná štúdia. Praha 1990, s. 327.

10. Určitý presun v tomto smere predstavovala vedecká konferencia v Smoleniciach 6.-8. 
marca 1968,kde sa na širokom vedeckom fóre za účasti slovenských a českých his
torikov, ekonómov, právnikov atď., v živej diskusii vysvetlili niektoré aspekty federatív
neho štátoprávneho usporiadania. Súčasne sa ukázali aj určité rozdiely v chápaní tohto 
problému, pričom vznikli polemiky v otázkach jeho organizačného začlenenia do vý
skumu politického systému v medziodborovom tíme vedenom Z. Mlynárom. Ten po
dobne ako aj P. Pithart, nebol naklonený začleneniu problému štátoprávneho usporia
dania do výskumných úloh medziodborového tímu, obaja zastávali názor o prioritnom 
riešení problémov optimalizácie vtedajšieho politického systému ako celku, v ktorom 
by sa prípadne riešila aj otázka štátoprávneho usporiadania, ale vo všeobecnej rovine. 
Uvedený prístup do určitej miery charakterizuje postoj predstaviteľov reformného hnu
tia v českých krajinách, ktorí sa v rozhodujúcej miere opodstatnene orientovali na 
meritórne demokratizácie politického systému byrokraticko-centralistického modelu 
socializmu, s čím sa nesporne stotožňovali aj slovenskí reformní komunisti, hoci ich 
dôraz na federalizáciu štátu, ako dominantnej súčasti demokratizačného procesu, spô
soboval viaceré nedorozumenia s českými reformátormi.
V diskusii na vedeckej konferencii v Smoleniciach, koreferátom H. Kočtúcha, S. Falfa- 
na, Z. Jičínského, J. Grospiča a ďalších, boli prezentované viac alebo menej zaujaté 
názory k problému federácie. Vcelku však umožnila diskusia posun v poznaní vzájom
ných stanovísk českých a slovenských účastníkov konferencie a ukázala, zvlášť čes
kým spoločenským vedcom, aký význam prikladá otázke federalizácie štátu slovenská 
strana.
In: AK PK SAV, Řehůřek, M.: Záznam o prípravách, priebehu a záveroch konferencie o 
federalizácii. Bratislava, október 1970, xerokópia osobného materiálu F. Vašečku. Do
kumentácia Komisie...

11. AK PK SAV P II/2 (Archív SR), Stenografická správa o schôdzkach Slovenskej národ
nej rady 14.-15.3.1968.

12. Výrazom snahy KSČ uplatňovať vo väčšej miere pri koncepčných politických rozhod
nutiach poznatky spoločenských vied v záujme naplnenia proklamovanej tézy o „ve
deckom riadení socialistickej spoločnosti“, bolo vytvorenie odborných tímov R. Rich- 
tu, 0. Šika a Z. Mlynára. Práca odborných tímov bola podľa Z. Mlynára „svojím spôso
bom ... plnením určitej objednávky zo strany politickej moci, bola to snaha o príspevok 
k racionálnej reforme stavu, ktorého rozpory a trvalú neudržateľnosť stranícke vedenie 
videlo.“ In: Mlynář, Z.: Československý pokus o reformu 1968. Analýza jeho teorie a 
praxe. Kolín nad Rýnom 1975, s. 98.
Hoci výsledky práce odborných tímov prispeli ku kritickej sebareflexii byrokraticko- 
centralistického modelu socializmu vychádzajúcej z marxistických pozícií, návrh mož
ných alternatív „racionálnych reforiem stavu“ bol ťažko akceptovateľný pre veľkú časť 
straníckej hierarchie, lebo anticipoval nevyhnutnosť demokratických zmien a svojou
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kritičnosťou narúšal jej rigidně predstavy o socializme, ovplyvnené dlhoročnou indo- 
ktrináciou stalinskej interpretácie marxizmu-leninizmu.

13. Bližšie pozri: Plenární zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Českosloven
ska 28.3. a 1.-5.4.1968, In: Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV 
KSČ. Praha 1969, s. 48-102.

14. Bližšie pozri: Akční program Komunistické strany Československa prijatý dne 5. dub
na. In: Tok šedesátý osmý..., s. 103-162.

15. Pozri poznámku 13, s. 80.
16. Pozri poznámku 14, s. 120.
17. AK PK SAV P/2 (Archív ÚV KSS), Stenografický záznam zo zasadnutia Ústredného 

výboru Komunistickej strany Slovenska dňa 9. apríla 1968, s. 11.
18. Tamtiež, s. 57.
19. Tamtiež, s. 206.
20. Tamtiež, s. 206.
21. Záznam z rozhovoru s prof. K. Lacom v Bratislave 19.4.1968, citované podľa: Plevza, 

V.: Československá štátnosť a slovenská otázka v politike KSČ. Bratislava 1971, s. 
251.

22. Ekonomický aspekt federácie vychádzal zo základnej zásady integrácie dvoch národ
ných ekonomík v československej ekonomike s jednotným trhom a jednotnou menou.
Podľa vládneho vyhlásenia, sa chcela vláda v zmysle ústavy podieľať... najmä na
vymedzení vládnej a výkonnej činnosti národných orgánov v súlade s ústavnou úpra
vou zákonodarnej činnosti.“ In: Programové vyhlásenie československej vlády publi
kované v Pravde z 25.4.1968.

23. Politická situácia na Slovensku do 15. apríla 1968. In: Slovensko v rokoch 1967- 
1970. Výber dokumentov. Bratislava 1992, s. 39.

24. V podstate jednoznačný súhlas a podpora federatívneho štátoprávneho usporiadania 
na Slovensku, mali svoje obmedzenie v tom, že boli spájané s rôznymi predstavami na 
obsah federácie a na jej prepojenie s ostatnými demokratizačnými zmenami, kde exis
tovali tiež diferencie v názoroch na ich rozsah a prioritu.

25. Politický boj reformných a antireformných síl spoluutváralo v polovici roku 1968 čoraz
zrejmejšie zasahovanie Sovietskeho zväzu a jeho satelitov do vnútorných záležitostí 
Československa, s cieľom zastaviť proces reforiem, ktorými sa cítili byt ohrozené po
litické vedenia ostatných štátov sovietskeho bloku. Významný signál nesúhlasu s re
formným pokusom v Československu vyslalo Brežnevove vedenie KSSZ na spoločnom 
rokovaní s politickým vedením KSČ 4.-5. mája 1968. Spoločné rokovanie sa uskutoč
nilo z iniciatívy vedenia KSSZ. Sovietski predstavitelia počas „rokovania“ ostro kritizo
vali politiku KSČ a reformný proces v Československu. Podľa ich názoru hrozil v Čes
koslovensku kontrarevolučný zvrat, podporovaný predovšetkým masovokomunikačný
mi prostriedkami, v ktorých podľa N. V. Podgorného... vystupuje kto chce a s čím
chce“. Predstavy politického vedenia Sovietskeho zväzu o možných zmenách v politike
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KSČ jednoznačne vyjadril L. I. Brežnev hranicami subordinačného a satelitného posta
venia Československa vo vzťahu k ZSSR. V demagogickej a rozporuplnej argumentácii 
upozornil na realitu vzťahu KSČ a KSSZ keď tvrdil, že základ údajného principiálneho 
postoja a pozície KSSZ spočíva „... v plnom uznaní všetkých bratských strán a krajín“,
aby hneď na to upozornil, že... nie každý problém je čisto vnútornou záležitosťou",
ako príklad takého „problému“ uviedol údaj, podľa ktorého... cez hranice Českoslo
venska každodenne prechádza 40 000 ľudí zo západného Nemecka bez akejkoľvek 
kontroly... máme s vami dohodu o priateľstve a vzájomnej pomoci, záväzok vystúpiť na 
obranu jeden druhého - tak potom to už nie je len vnútorná záležitosť. Spoliehame sa 
na vašu silu tak isto ako sa vy spoliehate na silu Sovietskeho zväzu. Nikto nemôže 
garantovať, že zajtra nevypukne nová vojna. To nie je vnútorná záležitosť, to je naša 
spoločná vec ako komunistov - leninovcov.“ Hranice reformného procesu v Českoslo
vensku boli takto jednoznačne určené. Pozri: Zápis peregovorov s delegaciej ČSSR 
4. maja 1968 goda. In: The Prague Spring 1968. A national security archive decumen- 
tes reader. Published by The New Prese, New York 1994.

26. AK PK SAV P II/2 (Archív ÚV KSS), Stenografický záznam zo zasadnutia Ústredného 
výboru Komunistickej strany Slovenska dňa 20. júna 1968, s. 103.

27. Význam ekonomického aspektu federácie sa prejavoval aj v ostrých názorových stre
toch a polemikách slovenských a českých ekonómov. Otvorené a neuzavreté problémy 
späté s federáciou v ekonomickej oblasti vyžadovali v konečnom dôsledku kompromis 
medzi dvoma predstavami o federácii - voľne koncipovanou federáciou s rozsiahlymi 
právomocami národných orgánov, ku ktorej tendovala slovenská strana a federáciou 
so silným postavením federálnych orgánov, akcentovanou českou stranou.

28. Atmosféru vtedajších polemík v otázke federalizácie KSČ medzi českou a slovenskou 
stranou pomerne výstižne charakterizujú slová J. Zraka „...musím v budúcnosti stavať 
na realite, na reálnych vzťahoch, ako sa ony ukazujú a táto realita, ako vidíte, je veľmi 
rozdielna v našom vedomí a veľmi rozdielna vo vedomí druhej strany, s ktorou musíme 
vytvoriť spoločné orgány vo federatívnej Čsl. socialistickej republike.“ In: AK PK SAV 
P II/2 (Archív ÚV KSS), Stenografický záznam zo zasadnutia ústredného výboru Komu
nistickej strany Slovenska dňa 20. júna 1968. s. 95.

29. Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV KSČ. Praha 1969, s. 234.
30. Varšavskou schôdzkou „päťky“ začína gradovat jej konflikt s KSČ. V jeho vývoji je Var

šavská schôdzka „medznou fázou ... okamihom keď sa približuje konečné rozhodnutie“ 
o osude reformy v Československu. Bližšie: Navrátil, J.: Vyvrcholení vnitřní i vnější kri
ze. In: Československo roku 1968.1. díl: obrodný proces. Praha 1993, s. 129.

31. AK PK SAV F I (Archív SNR), Návrh zásad federatívneho usporiadania ČSSR.
32. Hoci „Návrh zásad federatívneho usporiadania ČSSR“ bol solídnym východiskom pre 

prípravu ústavného zákona o federácii, predpokladalo jeho vypracovanie ešte mnoho 
práce na riešení sporných otázok, obzvlášť v ekonomickej oblasti federácie. Naviac, 
v súvislosti s prerokovaním Návrhu... v ústavoprávnej komisii ČNR 14. augusta 1968, 
mali jej členovia viacero pripomienok k otvoreným otázkam a poukazovali, podobne 
ako aj niektorí členovia parlamentných výborov Národného zhromaždenia, na časovú
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náročnosť ich riešenia. In: AK PK SAV, Kaplan, K.: Československá reforma 1968. 
Odborná štúdia. Praha 1990, s. 450. Tieto postoje, nie bez ohlasu v českej verejnosti, 
vyvolávali prirodzene obavy slovenských členov odbornej komisie z ohrozenia termínu 
prijatia federácie. Hrozila možnosť dalšieho vzrastu vzájomných rozporov a to nielen 
v odborných komisiách.

33. Reportér z 28.11-3.12.1968.
34. Na spoločných československo-sovietskych rokovaniach v Moskve 3.-4. októbra 

1968, kde sa prejednávalo plnenie záväzkov Moskovských protokolov z 26. augusta 
1968, sa členovia sovietskeho politického vedenia vyjadrovali aj k federalizácii KSČ. 
Z ich argumentácie bola zrejmá neochota pripustiť federalizácie KSČ, ktorá mohla po
tencionálně ohroziť jednotu „zdravých síl“ v komunistickej strane. Prezentuje to aj na
sledujúca časť rozhovorov z druhého dňa rokovania. Po tom ako A. Dubček referoval 
o federalizácii KSČ, reagovali jednotliví členovia sovietskeho vedenia nasledovne:
„L. I. Brežnev - Problém federácie je vefmi zložitý problém. Čo sa týka federatívneho 
usporiadania štátu, to je pomerne jasné. V tomto zmysle aj u nás, aj v niektorých iných 
socialistických štátoch máme určité skúsenosti. Iné je to však s federáciou v strane. 
Už som spomínal, a vy ste sa tým tiež určite zaoberali, že u nás napríklad je Komunis
tická strana Ukrajiny, Bieloruska, Uzbekistanu so svojimi Ústrednými výbormi. No nie 
je vyčlenená ruská strana a jej Ústredný výbor. Nie je to náhoda. Je to principiálna 
otázka národnostnej politiky. V podmienkach takej početnej prevahy akú má v našom 
štáte ruský národ, by utvorenie ruskej strany a ruského ÚV nevyhnutne viedlo k tomu, 
že by sme dominovali nad ostatnými stranami. Aj preto Lenin namietal proti takémuto 
riešeniu problému. Keď bol Chruščov vodcom našej strany, vytvoril Byro ÚV v RSFSR. 
No v praxi sa neosvedčilo.
N. V. Podgornyj - Zlikvidovali sme ho.
A. N. Kosygin - Bol to zbytočný orgán.
L. I. Brežnev - Prešli sme týmito etapami a nakoniec sme sa vrátili k Leninovi.
A. N. Kosygin - Byro ÚV RSFSR nič neurobilo, okrem zmätkov a miešania sa do funkcií 
iných orgánov. Napokon sa oblastné výbory prestali obracať na byro a obracali sa vyš
šie, na všezväzové orgány.
G. Husák - Je tu však rozdiel súdruhovia. U nás sú len dva štátotvorné národy. Pričom 
jeden z nich je väčší a druhý značne menší. Samozrejme poznáme vaše skúsenosti a 
vaše podmienky. No u nás je špecifická situácia a musíme sa s tým vysporiadať.
L. I. Brežnev - Aj u nás už sú, medzi nami, aké - také skúsenosti. Doteraz pražský 
mestský výbor do takej miery ovládol moc, že bol pripravený prehlásiť sa za český ÚV 
a uskutočňovať rozhodujúci vplyv na politiku celej strany. Či sa dá na to zabudnúť? A 
to bolo ešte v podmienkach, keď neboli žiadne právne splnomocnenia, žiadne ústavné 
právomoci. Nezabúdajte na to súdruhovia a zapamätajte si, ako pražská konferencia 
prijala rozhodnutie o konaní mimoriadneho zjazdu KSČ, napriek doporučeniam s. Dub
čeka a s. Černíka. Z týchto prípadov treba vyvodiť zodpovedajúce závery a musíte ich
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urobiť najmä vy.“ In: AK PK SAV, Stenograma peregovorov delegácii KPČ s delegaciej 
KPSS. Vtoroj deň peregovorov - 4. oktabrjá 1968 goda. s. 40-41.
Hoci v českých krajinách vzniklo „Byro pre riadenie straníckej práce v českých kraji
nách“, ktorého postavenie rámcovo vymedzovalo uznesenie novembrového pléna ÚV 
KSČ v roku 1968 - to malo podobné postavenie ako ÚV KSS, prevážila nakoniec ten
dencia centralizácie a KSČ tak „zakonzervovala“ asymetrický model vo svojej organi
začnej organizačnej štruktúre. „Doporučenia“ členov sovietskeho politického vedenia 
boli tak v celom rozsahu akceptované. In: AK Ústavu soudobých dějin D VIII/1 (Archív 
ÚV KSČ), Byro pro řízení stranické práce v českých zemích. Návrh na prozatímní struk
turu aparátu BÚV KSČ.

35. Stanovisko k tederalizácii ČSSR - Návrh na federatívne usporiadanie vzťahov Čechov 
a Slovákov. In: Slovensko v rokochl967-1970. Výber dokumentov. Bratislava 1992, 
s. 333-362.

36. Napriek spoločnej dohode SNR a ČNR, ostávali naďalej otvorené otázky spôsobu utvá
rania a postavenia oboch komôr federálneho parlamentu.
Druhý okruh nedoriešených problémov predstavovali otázky vytvorenia federálnych 
ministerstiev a výborov pôsobiacich vo sfére spoločných kompetencií a to na základe 
ústavného zákona (stanovisko SNR), alebo obyčajným zákonom (stanovisko ČNR).

37. Pri prekonaní ústavného zákona o federácii SNR a ČNR, po ich spoločnej dohode v 
Brne (2.-3. októbra 1968) v jednotlivých výboroch Národného zhromaždenia, charak
terizoval stupeň rozpracovanosti jednotlivých návrhov predseda ústavoprávneho výbo
ru NZ V. Knapp, pričom kriticky hodnotil skutočnosť, že „... obe národné rady pri prí
prave osnovy zákona sa nedokázali zjednotiť na spoločnom návrhu a predložili NZ ná
vrhy dva, v podstate síce zhodné, ale viac menej sa líšiace vo významných otázkach. 
Táto skutočnosť, sprevádzaná niekedy až znepokojujúcou neústupnosťou oboch strán, 
veľmi zvyšovala zodpovednosť vlády...“ In: Citované podľa: Jičínský, Z.: Vznik České 
národní rady v dobé Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969. Kolín nad 
Rýnom 1984, a. 66. Prijatie ústavného zákona o federácii к 20. októbru 1968 tak pred
pokladalo ešte viacero rokovaní a politickú vôľu dosiahnuť dohodu.
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Vojenská okupácia Slovenska častou vojsk 
Varšavskej zmluvy v auguste 1968
Miloslav PÚČIK

Vývoj po novembri 1989 vytvoril priestor aj pre skúmanie zložitej proble
matiky tzv. česko-slovenského pokusu o reformu a jeho násilného potlačenia 
vojenskou intervenciou časťou vojsk 5-tich krajín Varšavskej zmluvy v augus
te 1968.

Otvorenie celospoločenských problémov, snahy a prístupy k ich riešeniu 
vyvolávali rôzne reakcie mocenských špičiek jednotlivých satelitov tzv. vý
chodného bloku. Postupne sa vytváral priestor na presadenie krajného varian
tu riešenia, tzv. česko-slovenského problému, t.j. vojenskej intervencie. Vo
jenská intervencia bola pripravovaná ako jedno z alternatívnych riešení s 
paralelne pôsobiacim politickým tlakom.

• ••

Rýchlosť a hĺbka spoločenských zmien v bývalom Cesko-Slovensku vyvo
lávali v mocenských centrách členských štátov Varšavskej zmluvy okrem 
iného i pokusy formulovať rôzne nátlakové alternatívy hospodárskeho, poli
tického, psychologického, ale i vojenského charakteru.0 Alternatívy boli často 
kombinované a ústili do permanentného, silnejúceho tlaku na oficiálne česko
slovenské mocenské zložky. Pomerne dlhodobá nerozhodnosť zástancov „tvr
dého kurzu“ proti ČSSR vo výbere alternatívy riešenia tzv. česko-slovenské
ho problému spôsobila vytvorenie časovo obmedzených a účelovo vytvára
ných heterogénych, ale i homogénnych koalícií nielen v sovietskom mocen
skom centre, v tzv. východnom bloku, ale aj v heterogénnej protinovotnov- 
skej opozícii.

Po páde A. Novotného a jeho skupiny sa vplyvná a účelovo vytvorená 
protinovotnovská opozícia pomerne rýchlo rozpadla do rôznych zoskupení, 
blokov, či koalícií vnútorne sa diferencujúcich, vznikajúcich a zanikajúcich 
vo väzbe na hĺbku a dynamiku vývoja tzv. česko-slovenského problému vo 
všetkých jeho aspektoch. Tlak blokov, zoskupení a koalícií, prikláňajúcich sa 
k voľbe krajného variantu, t.j. k vojenskej intervencii postupne silnel.

Pojanuárový politický trend, ktorý otvoril veľmi široké a zložité spektrum 
celospoločenských problémov, súčasne vytvoril časovo obmedzený priestor 
na ich potenciálne riešenie. Uvedené skutočnosti sa pozitívne premietli aj do

251



MILOSLAV PÚČIK

armádneho organizmu. V tejto mocenskej zložke sa počas pomerne krátkeho 
obdobia poodhalili dovtedy tabuizované a neriešené problémy.2) Dobovým 
pokusom riešiť komplex vnútroarmádnych problémov bol proces spracováva
nia „Akčného programu ČSĽA", jeho finálna verzia a časové horizonty rieše
nia v ňom obsiahnutých problémov.3*

Vojenská rada Východného vojenského okruhu (VVO) vo svojom stano
visku zo dňa 23.marca 1968 okrem iného žiadala prehodnotiť celkovú dislo
káciu ČSĽA a súčasne presadzovala vlastný variant teritória okruhu, zahrňu
júceho územie Moravy a Slovenska.4’Navrhovaná redislokácia mala umožniť 
maximálnemu počtu brancov zo Slovenska slúžiť v útvaroch rozmiestnených 
na slovenskom území.5*Ďalej vojenská rada VVO navrhovala v rámci požado
vanej redislokácie ČSĽA vytvoriť na Slovensku dva vševojskové zväzy, z 
toho jeden výcvikový na prípravu záloh. Celkove sa mali podľa predstáv funk
cionárov veliteľstva VVO zriadiť tri armády, a tak vytvoriť optimálne pod
mienky na existenciu „...slovenských národných útvarov...".6*

Vyššie naznačený vývoj vytváral podmienky pre dynamický proces pola
rizácie spoločnosti a armády. V pojanuárovom politickom trende negatívne 
pôsobilo cvičenie Šumava, ktoré býva často chápané ako generálny nácvik na 
augustovú vojenskú intervenciu. Uvedené vojenské cvičenie riadil hlavný 
veliteľ Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy maršal Jakubovskij so 
svojim štábom.7* Podľa pôvodných predstáv malo cvičenie presvedčivo doká
zať vopred sformulovaný politický záver, že ČSĽA nie je schopná splniť ope- 
račno-strategickú úlohu v tak dôležitom a strategicky exponovanom priestore 
a negarantuje bezpečnosť časti západnej hranice tzv. východného blokuíi 
Predstavitelia spojeného velenia Varšavskej zmluvy predpokladali, že velenie 
ČSĽA dospeje k záveru o nutnosti vnútroblokovej koordinácie. V konečnom 
dôsledku to znamenalo akceptovať tzv. vzájomnú vojenskú pomoc, t.j. „po
moc“ vojsk Varšavskej zmluvy.

Letné mesiace roku 1968 boli charakteristické stupňovaním a postupným 
dokončovaním príprav operačných plánov pre armádne skupiny A, B a C, 
ktoré už boli dislokované na území niektorých štátov-bezprostredne susedia
cich s bývalým Česko-Slovenskom. Súčasne na území Ukrajiny, Bieloruska, 
západnej časti Ruska, Lotyšska a postupne i v podmienkach Poľska a bývalej 
Nemeckej demokratickej republiky cvičili v rámci cvičenia „Nemeň“ logistic
ké útvary a zariadenia, ktoré už uskutočňovali rozličné mobilizačné opatre
nia.1*” V rámci cvičenia „Horizont“ bola čiastočnou mobilizáciou na teritóriu 
NDR, v pohraničných oblastiach susediacich s Česko-Slovenskom koncentro
vaná značná vojenská sila."’*

Počas augustovej bratislavskej schôdzky tzv. varšavskej päťky nepadlo ešte 
definitívne rozhodnutie vojensky riešiť tzv. česko-slovenský problém, ale 
podľa najnovších výskumov bola táto schôdzka jedným z pokusov politickej 
alternatívy. Tesne po jej skončení však už boli schválené operačné rozkazy
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pre armádne zoskupenia A, B a C, ktoré sa nachádzali vo východiskových 
priestoroch. Ako uvádza Jiří Valenta, časť oficiálnych miest členských štátov 
NATO považovala v danom období vojenskú alternatívu za nepravdepodob
nú, i keď ju úplne nevylučovala.10

Na južnom nástupovom smere, ktorý vychádzal z priestoru Maďarska, plá
novali autori vojenskej intervencie nasadiť vojenské jednotky Južnej skupiny 
sovietskych vojsk, ktorá disponovala celkove 64 548 vojakmi, 1085 tankami, 
934 obrnenými transportérmi, 606 delami a mínometmi, 285 lietadlami a vr
tuľníkmi.12* Z tejto vojenskej sily bolo na realizáciu jednej z variánt vojenskej 
intervencie na územie Slovenska nasadených 48 055 sovietskych vojakov, 
840 tankov, 684 obrnených transportérov, 177 lietadiel a vrtuľníkov, 419 diel 
a mínometov, 126 protitankových diel a značné množstvo ďalšej zabezpečo
vacej vojenskej techniky.131 Podľa vypracovaného plánu boli sovietske inter
venčné sily doplnené maďarskou motostreleckou divíziou.141

V procese plánovania vojenskej intervencie z južného nástupového smeru 
bolo rozhodnuté, že armádnu skupinu C budú tvoriť sovietske divízie: 93.msd, 
254.msd, 48.msd, 13.gardová tanková divízia, 11.gardová letecká stíhacia 
divízia, 1.letecký stíhací bombardovací pluk, 727. gardový letecký bombardo
vací pluk a ďalšie sovietske špeciálne a zabezpečovacie jednotky.151 Z maďar
ských ozbrojených síl velenie vyčlenilo 8. motostreleckú divíziu, doplnenú 
31. tankovým plukom z 11. tankovej divízie a 22. delostreleckým plukom.161

Vyčlenená maďarská divízia bola počas prípravy vojenskej intervencie 
podriadená veliteľstvu Južnej skupiny sovietskych vojsk a potom bola začle
nená do armádnej skupiny C. Útvary 8.msd disponovali v danej dobe moder
nými zbraňami a bojovou technikou.171 Z hľadiska vycvičenosti bola divízia 
ako celok vysoko hodnotená a podľa názoru predstaviteľov spojeného velenia 
Varšavskej zmluvy patrila medzi najlepšie v rámci Maďarskej ľudovej armá
dy.181 Mierový priestor divízie sa nachádzal v juhozápadnej časti Maďarska v 
blízkosti hraníc s bývalou Juhosláviou, a tak musela byť 8. msd. s dostatoč
ným časovým predstihom vyvedená do východiskových priestorov, ktoré boli 
vytypované prevažne v Novohradskej župe. Priestory sa vyberali zámerne 
mimo obývaných oblastí a boli podmienené kritériami utajenia a strážili ich 
špeciálne útvary ministerstva vnútra a vlastné sily divízie. Maďarský historik 
Iván Pataky píše o doslovnom „...izolovaní od vonkajšieho sveta...".191 Po 
zmobilizovaní vzrástla bojová sila 8.msd. celkovo na 10 372 osôb, 242 tankov 
a rôznych druhov obrnených transportérov a 205 kusov delostrelectva.201

Podľa pôvodne pripravených plánov sa počítalo s nasadením maďarskej 
divízie do prvého sledu intervenčných vojsk.211 Tesne pred samotnou inváziou 
bol plán upravený s tým, že 8. msd. mala operovať na druhoradom smere so 
zámyslom obsadiť časť slovenského územia o rozlohe približne 10 000 km2.221

V tomto predpokladanom priestore žilo vysoké percento príslušníkov ma
ďarskej národnostnej menšiny a neboli tu dislokované významnejšie bojové
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útvary ČSLA. Plán preto počítal s pomerne rýchlym obsadením vytypovaného 
územia. 231

Na plánovanom procese vojenskej intervencie sa zúčastnili aj niektorí 
predstavitelia generálneho štábu Maďarskej ľudovej armády a veliteľstva 5. 
maďarskej armády. Nedisponovali však presnými informáciami o celkovom 
dislokovaní útvarov a zariadení ČSLA na teritóriu Slovenska. Poznali len 
všeobecné údaje o bojovej sile vojenských jednotiek Východného vojenského 
okruhu nachádzajúcich sa v stanovených smeroch plánovaného postupu a 
neustále boli dezinformovaní správami o vnútropolitickom vývoji na Sloven
sku.241

Maďarské intervenčné jednotky dostali 20. augusta 1968 vo večerných 
hodinách smery postupov a stanovené miesta prekročenia štátnej hranice 
ČSSR. Plán okupácie bol veliteľom Južnej skupiny sovietskych vojsk generá
lom Provalom upresnený v dvoch variantoch. Prvý variant počítal s ozbroje
ným odporom ČSLA a druhý s tým, že nebude kladený ozbrojený odpor.251

Veliteľ maďarskej divízie generál Lakatos predpokladal, že jednotky ČSLA 
budú klásť ozbrojený odpor.2® Po prekročení štátnej hranice 21.8.1968 
o00'5hod. pri meste Šahy jednotkami 31. tp musel generál Lakatos vytvoriť 
prieskumnú skupinu, pretože informácie o komunikačnej sieti na obsadzova
nom území boli nedostačujúce. Po vstupe na teritórium Slovenska maďarskí 
vojaci nadväzovali okamžite kontakty s miestnym obyvateľstvom, vymieňali 
peniaze, rozpredávali vojenský materiáli2? Len niektoré jednotky sa pokúšali 
odzbrojovať vojenské jednotky ČSLA. Na základe informácií a kontrolných 
akcií veliteľstva VVO a orgánov ministerstva vnútra bola zistená pasívna re
zistencia v konaní väčšiny príslušníkov maďarskej národnosti v okresoch 
Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Nitra.©Tento postoj bol 
podľa hlásenia generála Lakatosa neočakávaný a šokujúciC^

Postup intervenčných vojsk orientovaných v niekoľkých smeroch na najdô
ležitejšie politické, hospodárske a vojenské centrá jednotlivých reginónov 
vylúčil uskutočnenie mobilizácie a potenciálny vznik samostatných lokálnych 
centier odporu. Armáda ako celok bola šokovaná a čakala na reakciu velenia, 
ktorá v prísne centrálne riadenom organizme prišla neskoro.301 Minister M. 
Dzúr vydal dva rozkazy, z ktorých jeden bol adresovaný všetkým vojskám 
jednotlivých vojenských okruhov a druhý veliteľstvu 10.leteckej armády a 7. 
armády protivzdušnej obrany štátu.311

Obsahom rozkazov bol zákaz „použitia zbraní“ a nariadenie poskytnúť 
„maximálnu všestrannú pomoc sovietskym vojskám".321 V podobnom duchu 
boli orientované i ďalšie zložky ozbrojených síl ČSSR. Politické rozhodnutie 
sformulované Predsedníctvom ÚV KSČ požadovalo „...urobiť všetko pre za
chovanie rozvahy...akýkoľvek odpor vojskám bol nezmyselný a tragický...".331 
Tento ďalekopis odoslaný z ÚV KSČ 21.8.1968 o 0145hod. bol adresovaný ÚV 
KSS v Bratislave.341
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Konfigurácia terénu Slovenska vylučovala možnosť vedenia tzv. priestoro
vej obrany. Na teritóriu Slovenska bola prevažne sústredená logistická kapa
cita potrebná na ofenzívu západným, resp. juhozápadným smerom podľa spra
covaných operačných plánov.35' Vedením útoku z juhu časťou síl Južnej sku
piny sovietskych vojsk a Maďarskej ľudovej armády velenie intervenčných 
vojsk minimalizovalo riziko potenciálnej účinnej obrany jednotkami priamo 
podriadenými veliteľstvu VVO.

Východný vojenský okruh bol tvorený bojovými útvarmi, technickými 
zariadeniami a logistickými útvarmi a zariadeniami.36'Na teritóriu VVO bolo 
dislokovaných celkom 81 útvarov a zariadení, ktoré podliehali priamo minis
terstvu národnej obrany a jeho jednotlivým správam, veliteľstvu 7. armády 
protivzdušnej obrany štátu a 10. leteckej armády.37'Východný vojenský okruh 
plnil mimoriadne náročné výcvikové a mobilizačné úlohy. Zálohy evidované 
na teritóriu VVO tvorilo celkove 56 500 dôstojníkov, 16 000 práporčíkov, 
730 000 poddôstojníkov a vojakov.38’Z celkového počtu 802 500 záloh bolo 
podľa dobových údajov „použiteľných“ len približne 50%. Mobilizačné plány 
VVO ako celku kalkulovali s potrebou 12 000 dôstojníkov, 6 700 práporčí
kov, 123 000 poddôstojníkov a vojakov ,t.j. 17% z celkového počtu záloh a 
30% z „použiteľných“ záloh.39'

Z matematického pomeru síl a prostriedkov inváznych vojsk, bez znalosti 
počtu síl a prostriedkov jednotiek Bulharskej ľudovej armády a časti vojen
ských jednotiek, ktoré prenikli tzv. Moravskou bránou do priestoru Žiliny je 
možné konštatovať niekoľkonásobnú prevahu inváznych vojsk. Jedine pomer 
v počte tankov sa blížil k hranici 1:1. Považujem za potrebné zdôrazniť, že 
v sledovanom období do teritória VVO patril aj Severomoravský kraj. Prevaž
ná časť tankov patrila medzi zastarané typy a bola dislokovaná v značnom 
počte mimo územie Slovenska. Naopak invázne vojská disponovali najmoder
nejšími typmi tankov, mali drvivú prevahu v leteckých silách, delostrelectve, 
obrnených transportéroch a ďalšej technike. Na území Slovenska bola síce 
dislokovaná časť síl 7. armády protivzdušnej obrany štátu a 10. leteckej armá
dy, ale pokrývala nimi len časť územia Slovenska. Týmito silami však veliteľ 
VVO nedisponoval.40'

Vojenská intervencia a následná okupácia Česko-Slovenska bola potvrde
ním správnosti Kahnových teoretických úvah a analýz, na základe ktorých 
vypracoval v 60-tych rokoch šestnásťbodovú „eskalačnú stupnicu“. V rámci 
nej reálne uvažoval o možnej „demonštrácii sily“ v jednotlivých oblastiach 
európskych regionálnych geostrategických priestorov. V súčasnosti publiko
vané odborné štúdie sovietológov dokazujú, že sovietske mocenské kruhy 
prisudzovali efektívnej vojenskej sile mimoriadne dôležitý význam.

V súvislosti s okupáciou Česko-Slovenska považujem za potrebné zvýraz
niť aspoň jeden z poznatkov, ku ktorým dospeli rôzni vojenskí historici a 
teoretici, ktorého podstata spočíva v tom, že často pertraktovaný matematický
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pomer síl a prostriedkov môže byť aj bezcenný, keď sa abstrahuje od morál
nych, fyzických a ďalších činiteľov.

Dislokácia a organizácia ČSLA vyplývali z predpokladanej „koaličnej ob
rany“ síl Varšavskej zmluvy proti „očakávanej vojenskej agresii NATO“ zo 
smeru juhozápadného.4,) Na tomto smere , t.j. v priestoroch juhozápadnej časti 
Čiech a Moravy bola sústredená väčšina jednotiek ČSLA.42) Na obranu proti 
intervencii koaličných vojenských síl bloku, do ktoréhu bola ČSLA začlene
ná, jednoducho nemohla byť pripravená.

Realita okupácie Česko-Slovenska sa legalizovala podpísaním moskovské
ho protokolu. S úlohami, ktoré z neho vyplývali pre ČSLA, boli jej predsta
vitelia oboznamovaní na služobných zhromaždeniach v dňoch 28.8. a 
1.10.1968.43) Velitelia armád, vojenských okruhov, náčelníci politických 
správ vojenských okruhov a poprední funkcionári rezortu národnej obrany 
boli ministrom M. Dzúrom informovaní o reagovaní armády ako celku na 
kritické dni vnútropolitického vývoja v období intervencie a bezprostredne po 
nej. Na konci mesiaca augusta minister národnej obrany už formuloval niekoľ- 
kobodovú tzv. líniu postupu, spočívajúcu v obrate ústretovosti smerom k 
okupantom.441 Uvedený obrat prevažnej časti armádnych špičiek v čele s mi
nistrom bol jasne sformulovaný rozkazom č. 012.

Jedným z problémov, ktorý muselo armádne velenie vyriešiť a obhájiť tým 
tzv. novú líniu bola otázka dislokácie okupačných vojsk. Vypracovaním ná
vrhu projektu poveril minister M. Dzúr generálny štáb ČSLA a v rámci neho 
operačnú správu.451

Na základe harmonogramu uvoľňovania objektov boli redislokačné opatre
nia zahájené 23. septembra 1968.46) Rozkazom ministra národnej obrany číslo 
001089-13 bolo nariadené uskutočniť v rámci VVO organizačné a dislokačné 
zmeny začínajúc dňom 28.9.1968.47) Na základe uvedeného rozkazu ministra 
vydal veliteľ VVO vykonávaciu smernicu číslo 004502 s cieľom uvoľniť sta
novené posádky a objekty do 15.10.1968. Protokolárne odovzdanie soviet
skym intervenčným jednotkám sa plánovalo na obdobie od 15.10. do 
20.10.1968.48>

V celoštátnom rozsahu sa redislokačné a organizačné zmeny bezprostredne 
vzťahovali na 100 útvarov a zariadení ČSLA. Celkový rozsah uvedených 
zmien je možné dokumentovať i faktom opustenia 32 posádok, presunom I 
200 kusov tankov, 1 000 diel a 700 obrnených transportérov.49* Hlboko a s 
ťažko odhadnuteľnými dôsledkami zasiahli do rodín približne 5 000 vojakov 
z povolania a asi 900 civilných zamestnancov.50*

V rámci Východného vojenského okruhu redislokovali 23 vojenských út
varov a zariadení, 8 vojenských útvarov bolo zrušených a ďalších 5 prevede
ných z podriadenosti veliteľstva VVO k inému veliteľskému stupňu.5l)Celkove 
bolo na teritóriu VVO uvoľnených 22 posádok.52*

Finančné náklady spojené s redislokáciou v roku 1968 boli vyčíslené gene-
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rálnym štábom ČSLA a ministerstvom pre národohospodárske plánovanie na 
jednu miliardu až jednu miliardu päťsto miliónov korún.53)

Sovietska vojensko-strategická koncepcia prekvapivého zahájenia raketo- 
jadrovej vojny rátala s alternatívou vytvorenia vysoko bojaschopného, mobil
ného prvého sledu vojsk Varšavskej zmluvy v stredoeurópskom priestore. 
Jeho úlohou by bolo pozemnými operáciami viesť a udržiavať rýchle útočné 
tempo. K dispozícii boli vyčlenené sovietske vojská dislokované na území 
NDR, ČSSR a divízie 1. a 4. armády ČSLA. Dislokovanie časti sovietskych 
okupačných vojsk na územie Slovenska vytváralo optimálne podmienky na 
prípadnú vojenskú agresiu priestorom južného strategicko-operačného smeru, 
t.j. cez územie Rakúska západným smerom.
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КIE R A N WILLIAMS

Explaining normalization
Kieran WILLIAMS

Though at times uncertain of the motives and reliability of the Dubček 
coalition, the Czechoslovak public overwhelmingly supported the changes 
introduced in the first half of 1968. Around sixty percent of citizens were 
content with the pledges of the Action Programme, while another 21 percent 
favoured a more radical approach; about 17 percent would have preferred a 
more restrained reform or none at all.1 Given such levels of support, how can 
we explain public acquiescence to the rollback of reforms, and then quiescen
ce for two decades under the authoritarian regime of Gustáv Husák? Put dif
ferently, how was normalization accomplished in a society that would clearly 
have preferred to proceed instead to full democratization?

THE MEANINGS OF NORMALIZATION
The term normalization should first be explained. The word was coined in 

the 1860s to mean the action of making something normal, be it a situation or 
a thing; originally it was applied to orthographical and metallurgical standar
dization. In the 1920s it was adopted by psychologists to describe subconscio
us devices for altering images or patterns to resemble more familiar forms. In 
the late 1930s it came to mean the advent or renewal of stable relations bet
ween two once-hostile states, in particular a local hegemon and a weaker 
power. After 1955 it was frequently used to describe Soviet-Yugoslav dea
lings,2 and appeared in West Germany’s OstpolitikIn Russian normalizatsiia 
has two meanings, that of the process of „making normal,“ and the adaptation 
of an object to conform to a norm. After the 1956 crises it entered Soviet 
parlance as a euphemism for the restoration of communist control, the return 
to the „normal“ Soviet-type system, or, to use its second Russian gloss, the re
calibration of the local system to match the norm represented by the Soviet 
model.4

Among Western scholars, Táborsky understands normalization as „the re
establishment of rigid centralized control over Czechoslovak society by a 
disciplined, pro-Soviet party.“5 Kusin sums it up as a „restoration of authori
tarianism in conditions of a post-interventionist lack of indigenous legitima
cy, carried out under the close supervision of a dominant foreign power.“6 
Gitelman considers it the attempt „to reconcile populations to regimes after 
they had been brought together by force, or, minimally, to demobilize and
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neutralize populations that have gone through a period of intensive political 
activity.“7 For Valenta it is a long-term policy „to partly or fully reverse re
volutionary change,“ distinct from consolidation, which is just the immediate 
post-intervention clampdown.8

Altogether these definitions capture the many nuances of the word; a single 
working gloss is elusive. Furthermore, we should consider definitions provi
ded by normalizers themselves. Husák, who preferred the term consolidation, 
spoke of a process of ensuring

a quiet life for people, upholding legality, the free development of society, 
favourable conditions for the development of economic activity, stability, 
social and existential certainty, a perspective for people, so that they do not 
live from week to week, so that there be no scares with supplies or the cur
rency. It all creates conditions to live well and quietly, so that it is worth 
living.9

In his 1970 New Year’s address, President Ludvík Svoboda described 
normalized life as one guided by the „three certainties“ of an assured oppor
tunity to work calmly and systematically „for a better tomorrow“, the „leading 
role“ of the party, and hermetic alliance with the Soviet Union.10 What these 
definitions convey is that if democratization is about introducing organized 
uncertainty, then normalization is primarily about restoring extreme predicta
bility, far beyond the certainty provided, for example, by the rule of law. After 
a period of not knowing what might be published tomorrow, who will be in 
office or how much potatoes will cost, the normalized citizen goes about her 
day in the shadow of a very certain future that stretches on in terms of multi
year plans that ensure a social minimum and quinquennial party congresses 
and bogus elections that produce few or no surprises. In an ideal normalized 
setting, from the point of view of the rulers, all outcomes are intended, desi
rable and certain.

EXPLAINING QUIESCENCE

This language of enforced predictability partly explains the quiescence of 
most citizens under the Husák regime. It signalled to the public that many 
items of policy and ideology were non-negotiable, and that the disgruntled 
should not expect an opportunity to participate in decision-making. In this 
light, quiescence could be explained either as conditional tolerance (a rational 
choice made by each citizen after weighing up the costs of insubordination),11 
or as a non-rational response of frustration. Unlike rational action, which is 
goal-oriented and instigated by motivation, frustration produces behaviour 
that simply tries to relieve or avoid anxiety or pain. Typical outcomes include 
individualism, fatalism, and dependence on the immediate family, resulting
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on a community-wide scale in an „analgesic subculture.“12 Frustration can be 
reproduced by an illegitimate ruler mobilizing systemic bias through various 
forms of power, such as the use of language, symbols, myths, rituals and, not 
least, coercion, to persuade the discontented that there is no alternative to the 
status quo and even to convince some of them of its self-proclaimed virtues.13

EXPLAINING ACQUIESCENCE

Before these reinforcing cycles of powerlessness could begin, however, 
normalizers first had to win access to power and secure initial public acquies
cence to their hegemony. The textbook explanation is that „the Warsaw Pact, 
led by Soviet tanks and infantry, entered Czechoslovakia on August 20, 1968, 
ending the „experiment with socialism with a human face.“ The invasion was 
not resisted by the people or by the Czechoslovak armed forces.“14 The inter
vention was of course essential to normalization; it was a momentous event, 
the sort that inspires witnesses to use superlative adjectives, but all of them 
surprisingly positive. Instead of sending Czechs and Slovaks cowering under 
their beds, the invasion provoked a week-long campaign of massive non-vio
lent resistance that specialists describe as „the most significant attempt thus 
far to improvise civilian struggle for national defense purposes“15 and „the 
most dramatic case of non-violent action against foreign aggressors that the 
world has ever known.“16 For journalist Jiří Lederer it was „the most fantastic 
film I have ever watched,“17 and for Milan Kundera it was „the most beautiful 
week that we have ever lived through.“18 The ample evidence of overwhel
ming opposition to the invasion, and of its unintended consequence of instil
ling in Czechs and Slovaks an even stronger commitment to reforms and re
formers, destroys a simple attribution of acquiescence to foreign interven
tion.19

Other studies have interpreted the authoritarian restoration as a metaphori
cal social compact, under which the public acquiesced to normalization in 
exchange for regime promises of assured employment, a reasonable standard 
of living, and adequate (if mediocre) public goods. It was also part of this 
metaphorical contract that the regime would not subject citizens to random 
terror and would demand of them „little real effort, personal involvement or 
individual initiative.“20 Many Czech and Slovak thinkers feared that compat
riots had succumbed to the insidious notion that „for a man it is „only natural“ 
that he limit his life to uninspired sustenance and willingly exchange his soul 
for a cushy existence,“ and to an „idea of society, the goal of which is no 
longer the growth of free people but a life of contented farm animals in the 
model byre of the Grand Inquisitor.“21

This social-contractual interpretation, however, is also inadequate, for two
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reasons. First, the analogy is unsatisfactory, since contracts are bargained 
between two parties and are enforced by a third; without the outside enforcer, 
one of the parties would probably defect to seek a more favourable arrange
ment.22 Though it was a critical factor in Czechoslovak politics, the Soviet 
Union could not be described as this requisite third party, as it hardly acted 
as a neutral arbiter between the regime and the people. The Church in Cze
choslovakia never played the third-party role that it could in Poland. Moreo
ver, there was no mechanism by which to arrive at some sort of social-con
tractual understanding; it might have been created only if the corporatist re
forms had continued.

Second, in 1969-1970, when normalization took place, rulers were in no 
position to offer economic security, nor did the public believe that they could. 
In fact, the economy was in disarray, markets were bare and inflation was 
threatening.23 Thanks to these conditions, Czechoslovak leaders told a sequ
ence of East German visitors in October and November 1969 (more than a 
year after the invasion) that „there are still very great political problems in 
Czechoslovakia,“24 that „people are nervous and have no trust in the otherwise 
correct measures taken by the party and government,“25 and with a severe 
winter predicted, „the breakdown of political morale has become so bad [...] 
that further economic deterioration is endangering the party’s consolidation 
process.“26 It was not until late 1970, after the normalization regime had en
trenched itself, that consumer expectations improved, as the opinion polling 
data below indicate:

Table 3.1 Which of the following statements on the development of prices 
in the coming months reflects your opinion? (in percentages)

12/68 11/69 11/70 6/71 5/72 4/73 2/74 2/75 4/77

Will rise 88 73 37 14 22 22 29 59 53

Will stay the same 6 18 44 52 54 56 59 27 26

Will fall 3 4 11 25 1Í 14 12 3 3

Don't know 3 5 8 9 8 8 0 11 18

[Source: Kabinet pro výzkum veřejného mínění, č.j. 8/77-4.]
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Table 3.2. Do you believe that market supply is at present: (in percentages)

February 1970 April 1973 January 1975 Mo* 1975

Generály satisfactory 6 55 40 43

Not entirely satisfactory 42 39 51 47

Unsatisfactory 51 4 7 8

Don't know 1 2 2 2

[Source: Kabinet pro výzkum veřejného mínění, č.j. 16531/75-9.]

The economic recovery after 1970 made it easier for people to seek solace 
in the private pursuit of a good life, and thus contributed to quiescence, but 
cannot explain the initial acquiescence to normalization.

A third possible explanation would invoke political culture, but this tack is 
problematic as the culture’s precise content could be the subject of endless 
dispute. Western scholarly debates before 1989 tried, indirectly or directly, to 
address the origin, nature and effect of the Stalinist sub-culture that made 
authoritarian rule possible when the dominant culture seemed to prefer plura
lism. Some analysts saw the sub-culture as exogenous and dependent on So
viet meddling.27 Skilling, taking a more pessimistic view, saw it as originally 
exogenous but, over time, endogenized,28 while Rupnik presented it as having 
taking root in the Czech working class in the 1930s thanks to economic dep
ression.29 Confusion over just what the Czech(oslovak) political culture is, 
either in terms of patterned behaviour or self-reported value systems, renders 
it unoperational as an explanatory framework. Ultimately, cultural explana
tions collapse in the face of Milan Šimečka’s protest that any other European 
people, put in Czechoslovakia’s position, would have acted no differently.30

A final explanation on offer is that of the Czech historian Vilém Prečan, 
who seeks the origins of public acquiescence in the behaviour of reformers 
after the invasion:

I am of the opinion that the private capitulation by which traumatized, 
internally divided and demoralized people adapted externally to the rules of 
real socialism (living in falsehood) was the result of deep disillusionment and 
disappointment; its beginning was the small-minded and defeatist policy of 
the „leaders“ of the Prague Spring [...]. The people did not give up its rights 
„for a mess of pottage,“ on the basis of a „social contract“ with the rulers. At 
the beginning was disappointment and disgust for those whom it considered
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„its“ representatives; after that quickly followed fear of losing what little so
cial certainty the renewed order could provide and of being socially degraded 
overnight with the entire family.31

Prečan does not idealize the people - they were not lions led by donkeys - 
but stresses that it was the poverty of political leadership in 1968-69, the 
gradual metamorphosis of beloved leaders back into aloof apparatchiki and 
the ensuing sense of frustration that this generated, and not the Soviet inva
sion or the temptations of private consumerism, that made normalization 
possible without terror.

Given the lack of relevant polling data from the critical period between 
August 1968 and January 1970, we cannot reconstruct definitively the prima
ry motives of citizens in acquiescing to the reversal of the reforms they fer
vently supported. What my research has undertaken is to pick up Prečan’s 
argument in looking at the strategies adopted by liberalizers after the inva
sion, in particular at the incentives they gave the public to refrain from col
lective action. Archival evidence plus close reading of public statements sug
gest that a deal was offered, though not the trade-off between compliance and 
material comfort of the purported social contract. Rather, reformers signalled 
very openly that if citizens refrained from exercising their new liberties, rulers 
in turn would attempt to salvage as much of the reform programme as possib
le. It was a powerful inducement to deter most people from resuming the 
effective campaign waged in the invasion week, and served unwittingly to 
demobilize a society that had only just reawakened.

Moreover, my research has tried to demonstrate the effect of liberalizers’ 
limited goals, including the contradictions within the reform programme, in 
facilitating normalization. Disturbed by the largely unintended pace and di
rection of events after February 1968, many leading reformers were already 
contemplating the reimposition of central control long before foreign inter
vention occurred. While partly wishing to soothe Soviet displeasure, centrists 
like Dubček sincerely disliked some of the more radical trends appearing in 
the intelligentsia and within the party, and already in the spring of 1968 were 
introducing into public discourse terminology from orthodox denunciations of 
revisionism. The more radical reformers inside the party were branded „rig
htist,“ based on the militaristic metaphor of a social-democratic deviation 
from the Bolshevik line of march, and/or „opportunist,“ suggesting a short
sighted attempt to curry favour with the masses (especially the trade unions 
and workers) at the expense of Leninist principles.32 Those outside the party 
were „anti-socialist“ or, at their most extreme, „counterrevolutionary.“ The 
use of such language confused many party activists and ordinary citizens, 
crudely obscured subtle variations in socialist outlooks, and helped to revive 
the us/them dichotomy of authoritarian pseudo-solidarity.
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So, in an effort to resume mastery of the reform course and defend a cen
trist position, reformers unintentionally performed some of the most onerous 
tasks of normalization, and demoralized much of the public in the process. 
This disappointment quickly resurrected the frustration that citizens knew 
well already from the pre-reform period, with only a small minority clinging 
to the hope that direct action would restore reformers’ mettle.

WHO NORMALIZED?

It follows from this that many normalizers were in fact erstwhile champions 
of reform who had succumbed to a profound fear of uncertainty or glimpsed 
an opportunity to advance their careers by pleasing Moscow or saw themsel
ves as playing the role of the „lesser evil.“ Normalization was executed by 
four general groups, the three most influential of which were affiliated to the 
reform coalition: centrist reformers like Dubček who unwittingly wounded 
reform in an effort to save it; those who renounced reform in the months after 
the invasion (an act they initially condemned), who might be called „realists“; 
and those who had joined the coalition to overthrow Novotny and introduce 
very limited reform but quickly turned against it and collaborated actively 
with the invasion, to whom I will refer as „neo-conservatives.“ The final 
group were the confirmed conservatives (often called „ultras“ or „supernor- 
malizers“) who had opposed reform from the very beginning.

What is particularly striking is the continuity in élite membership during 
the entire period from 1968 to early 1970. As Jan Pauer notes, it was essen
tially the same Central Committee that overthrew Novotný, invested Dubček 
with only one vote against, unanimously approved the Action Programme, 
removed Dubček and installed Husák with almost no opposition, anulled the 
reform programme and finally turned on itself in a vicious purge.35 The only 
significant change in the Central Committee’s composition was the sweeping 
co-optation of 80 new members in late August 1968, but they were all con
sidered advocates of reform, as shown by the fact that ninety percent of them 
were eliminated from the Central Committee by 1971. Only after normaliza
tion was completed did a new cohort ascend that had not participated in either 
the pro- or anti-reform campaigns: half of the 115 members of the Central 
Committee elected at the 1971 party congress were new, and only 26 were 
survivors from the 1966 congress.34

That leading normalizers were not just elderly, unreconstructed Stalinists 
but often younger members of the reform coalition emerges from a glance at 
the post-Dubček Presidium and Secretariat from April 1969 to late 1970. 
Apart from Husák, these were men of Dubček’s age, born in the 1920s, mem
bers of the charmed cohort that built the new establishment after 1948, and
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who realized by their mid-forties that Novotný had failed them. If we look at 
the eleven full members of the Presidium in September 1969 (a critical time 
in normalization, when it was unanimously decided to expel Dubček from the 
Presidium and purge the entire party), we find that only one, Bilak, had ac
tively collaborated with the Soviet-led invasion a year before; the rest had 
denounced the occupation and later had to convince Moscow of their reliabi
lity and „realism.“35 It is noteworthy that the man who took Dubček’s place 
in the Presidium, Josef Kempný, had so opposed the invasion in 1968 that he 
had called publicly for Czechoslovakia to leave the Warsaw Pact.

ARGUMENTS USED BY NORMALIZERS
Normalizers, for all their materialist orthodoxy and profound fear of con

spiracies and Western intrigue, often attributed crisis to forces that had not
hing to do with concrete social relations. Rather as Lenin suspected that the 
working class, if left to itself, would never aspire to anything more radical 
than „trade-unionism,“ so normalizers questioned whether the triumph of so
cialism really signalled an irreversible change in mass consciousness. Such 
concerns were often expressed by Czechoslovakia’s conservative neighbours 
during 1968; the East German leader, Walter Ulbricht, repeatedly rebuked the 
CPCS for years of failure to address „the alteration of the population’s con
sciousness“ {die Bewufitseinsänderung der Bevôlkerung) and the „long-term 
ideological process“ of working with „the broad masses of the people.“36 
Gomulka agreed in July 1968 that counterrevolution stemmed from the heri
tage of „the past in the human spirit, from the heritage of capitalism, the 
thoughts, the mentality of capitalists. After all, remnants of the propertied 
classes remain.“37 Biíak dutifully regurgitated such opinions, agreeing that 
exploiters have children, and grandchildren, and they propagate old bourgeois 
values despite the socializing efforts of the state. Hostile ideas thus remain in 
circulation, continue to influence certain groups and continue to pose a threat. 
Free up the media and hold open elections, he feared, and the regime could 
be overthrown bloodlessly by constitutional means.38 For him, this not unre
alistic fear of a velvet counterrevolution justified a permanent state of emer
gency.

Believing in the power of ideology, therefore, normalizers did try to find 
arguments that might persuade the public to see the benefits of dictatorship. 
One line followed the conservative jeopardy thesis, that reform, though well 
intended, might endanger cherished existing achievements.39 The reversal of 
reform was justified by the claim that had it been allowed to proceed, it would 
have undone the social revolution carried out after 1948, which (it was alle
ged) had ended exploitation, alienation and immiseration. Reformers’ talk of 
market relations and pursuits of group interests, as Strougal warned the 1971
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party congress, were „meant to deprive the working class and all the working 
people of the revolutionary attainments and of their fundamental political and 
economic security.“40

As normalization was thus presented as the defence of the revolution, as the 
re-revolutionizing, re-Bolshevization of the party,41 and since many normali- 
zers were themselves originally reformers, they tried to convince themselves 
and the public that they were in fact creating something new and bold, not 
restoring a mouldy status quo ante. They often used the rhetoric not of reac
tion but of reform, marketing their policies as the quest for an effective power 
structure that could calmly resolve the problems of socio-economic develop
ment. As one normalizer told a Soviet contact in autumn 1968, „We should 
snatch the popular banner of January [the beginning of the reform period]“ 
from the centrist liberalizers.42

Grand, if vague, ambitions fill some normalization speeches. In November 
1968, presenting a three-stage plan to the Central Committee, Alois Indra 
predicted that after the party had isolated „liberal tendencies“ in its ranks and 
removed them from state offices, re-evaluated the reform programme, bolste
red the army and security police, and taken control of the media (stage one, 
to last several weeks), and had repaired the economy (stage two, lasting two 
or three years), it would embark on a bold ideological, political and techno
logical offensive to modernize the country.43 Two years later Husák justified 
a deep purge of the party to make it „capable of solving all problems and 
fulfilling] all the expectations of our working people,“ „so that never again 
will a situation similar to that which arose in 1968-1969 be able to be repe
ated, so that above all there will be no internal conditions in our party [...] for 
revisionist and opportunist views and tendencies.“44 The aim was not just to 
establish order, but to achieve an order immune to future crises.

SOVIET EXPECTATIONS

Ultimately, of course, normalization took place because Moscow deman
ded it. Many liberalizers who transformed themselves into anti-reformers did 
so partly because they discovered that the post-Khrushchev Politburo would 
not tolerate qualitative changes to the Soviet political model. The Soviets, 
however, communicated only a general set of expectations and left the actual 
detail of normalization to local cadres. In 1968, but in other cases as well, 
Moscow stressed that its primary concern was that the West have no reason 
to suspect (or be able to exploit) fissures within the Warsaw Pact and Come- 
con. This meant that no satellite should undertake any policy (domestic or 
foreign) that would generate international speculation of weaknesses or dis
putes within the Soviet sphere of influence. This also meant that any factio-
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nalism within ruling communist parties had to be concealed and decision
making restricted to the innermost circle of party functionaries. The duty of 
any functionary or institution outside the inner circle, especially the media, 
was to relay and execute, not debate, official policy. The army and security 
police had to be operational, either for war or surveillance and riot control.

This was the end-state that the Soviets expected to result from normaliza
tion; they were willing to be flexible on how it would be achieved as long as 
they could trust those who had assumed the responsibility of power. For Brez
hnev in particular, the ultimate guarantee of party hegemony was the promo
tion of reliable cadres, comrades who Moscow sensed had the authority or 
nous to keep their country off the front pages of Western newspapers. And 
just as nothing pleased the Soviets more than a transparent, predictable com
rade, nothing infuriated them more than one who seemed to be playing games.
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Reflexe Slovenska v české politice v roce 1968
Sylvestr CHRASTU

Vývoj posledních let, zejména rozdělení československého státu ve dva 
samostatné subjekty, které ukončilo období společné cesty našich národu v 
posledním třičtvrtěstoletím, nutí historiky vracet se к řadě otázek našich spo
lečných dějin, které z těch či oněch důvodů nebyly dosud dostatečně zkoumá
ny. Zejména česká historiografie, v minulosti přejímající převládající přístup 
české společnosti - ztotožnění se s československým státem, hledá v hodno
cení řady otázek „český“ úhel pohledu, který na mnoze dosud nebyl uplatněn. 
К prohloubení problému přispěl i složitý postoj к národnostní otázce a jejím 
projevům v éře reálného socialismu, kdy problémy česko-slovenských vztahů 
byly zpravidla přenechávány především slovenské straně.

Jedním z málo prozkoumaných problémů z uvedených důvodů se jeví i 
reflexe Slovenska v české veřejnosti v převratném roce 1968. Jistě к tomu 
přispívá i celkové tabuizování tohoto období v době husákovsko-jakešovské- 
ho režimu, ale i problémy heuristické, vyplývající nejen z dlouhodobé neprís
tupnosti pramenů, ale i z jejich záměrného ničení. Malým příspěvkem ke 
zpracování této problematiky chce být i toto vystoupení.

Jak z dobových materiálů vyplývá a jak se i většina historiků shoduje, 
základem postojů к česko-slovenskému vztahu v drtivé většině české společ
nosti v roce 1968 bylo tradiční ztotožnění se s československou státní myšlen
kou. Sporadické projevy národní ideje na české straně zde byly považovány 
za retardační, zavádějící, nenosné, či - zejména v projevech mládeže - za 
extrémistické. Zároveň se česká společnost musela vyrovnat s tím, že myšlen
ky národní svébytnosti se staly jádrem a nositelem pokrokového hnutí sloven
ské společnosti a podstatnou součástí celkových progresivistických proudů v 
zemi, tak jak to ukázala významná role slovenských komunistů v ústředních 
orgánek při odstranění A. Novotného z funkce prvního tajemníka a jak to 
ostatně prokázalo i postavení Slováka A. Dubčeka do čela KSČ.

Toto pochopení legitimních snah slovenské společnosti o i formální vyjád
ření svébytnosti národního kolektivu, prezentované v dobové podobě snah o 
federalizaci státu, nebylo na české straně jednoduché. Na straně jedné byl 
uznáván pozitivní význam slovenských politických snah pro vítězství progre
sivního směru v KSČ, v živé paměti zejména v intelektuální části české spo
lečnosti zůstaly i výhody jisté decentralizace politické moci v podobě vzpo-
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mínek na roli slovenských kulturních časopisů v polovině 60. let, kdy se staly 
jedinou tribunou prodemokratické opozice.

Na straně druhé byly přijímány se zřetelnými obavami, jejichž základem 
byla možnost destabilizace, či ohrožení československého státu, nebo jeho 
myšlenky. Historické pozadí těchto obav tvořily reminiscence z let 1938— 
1939, kdy se slovenský autonomismus a separatismus výraznou měrou „pod- 
epsal“ na rozpadu společného státu, které latentně existovaly zejména u starší 
generace a nebyly zcela překryty ani dlouholetou propagandou komunistické
ho režimu. O síle těchto reminiscencí svědčí i skutečnost, že našly odezvu (v 
podobě zásadního odmítnutí ovšem) i v rovině oficiálních dokumentů KSČ.1'

Polednový vývoj v komunistické straně a společnosti, umožňující stále 
otevřenější prezentaci názorů jednotlivců i malých skupin, navodil situaci, 
kdy byly veřejně ventilovány i otázky do té doby tabuizované. Určitým způ
sobem к nim patřila i národnostní otázka a její projevy, která ve vládnoucí 
marxistické ideologii a ještě více v od ní odvozené politické praxi reálného 
socialismu zastávala velmi svérázné místo. Ačkoliv se ve druhé polovině 60. 
let objevila řada teoretických prací z marxistických pozic, poukazujících na 
vážnou nepropracovanost a nezbytnost dalšího zpracování tohoto problému 
(např.. z pera J. Kořalky, J. Kolejky aj.), v oblasti praktické politiky byla 
národnostní otázka „Pandořinou skříňkou“, kterou je nejlepší neotevírat. Ten
to postoj překvapivě shodně zaujímali představitelé všech komunistických 
proudů, od progresivistických komunistických intelektuálů, až k L. Brežněvo- 
vi a jeho následovníkům ve vedení KSSS. Na straně Brežněva vedl tento 
postoj к odmítání využití (či lépe zneužití) diferencí mezi českou a slovensko- 
u politikou к posílení pozic konzervatistů, na straně českých progresivistů к 
jisté křečovitosti v akceptování slovenských odstředivých tendencí jako reál
né části progresivistických sil v Československu. Konečně i nejvýznamnější 
a nejdále jdoucí dokument této provenience - „2000 slov“, bohužel dosti jas
nozřivě, upozorňoval: „Považujme federalizaci za způsob řešení národnostní 
otázky, jinak je to jen jedno z významných opatření к demokratizaci poměrů. 
Toto opatření samo o sobě nemusí ani Slovákům přinést lepší život. Režim - 
v českých zemích zvlášť a na Slovensku zvlášť - se tím ještě neřeší, vláda 
stranicko-státní byrokracie může trvat, na Slovensku dokonce o to lip, že jako 
„vybojovala větší svobodu“.“2'

V českém prostředí se projevy obav nad navrhovaným řešením slovenské 
otázky projevují už v prvním období po lednu, zcela jistě již před publiková
ním akčního programu. Soustřeďovaly se především do těchto rovin. Předev
ším státoprávního uspořádání, kde bylo často argumentováno nezbytností 
řešit v rovnováze problémy Slovenska a českých zemí, které mají též své 
specifické problémy, nejen Slovensko. Proto bylo často požadováno současné 
vytvoření územních orgánů к jejich řešení, velmi často v podobě požadavku 
zemského zřízení. (Na Moravě převzaly tyto požadavky podobu „politického
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moravismu“ v požadavcích na znovuzřízení země Moravskoslezské a státní 
trialismus v podobě tří zemí - České, Moravskoslezské a Slovenska.) Druhou 
významnou skupinou pochybností a obav byla rovina hospodářská. Zde bylo 
poukazováno především na stálou hospodářskou preferenci Slovenska, při
čemž řada moravských a českých okresů, zejména pohraničních, vyžaduje к 
rozvoji přinejmenším stejné péče. I tato problematika našla svůj odraz i v 
rovině oficiálních stranických dokumentů, přičemž se mezi nimi a připomín
kami „zdola“ na členských schůzích nejeví žádný příčinný vztah, spíše šlo o 
nezávislou reflexi stejného problému v různých rovinách. Třetí významnou 
skupinou kritických reflexí řešení národnostní otázky byly obavy, zda prefe
rence Slovenska, nebo i realizace zásady parity neznamenají praktickou hroz
bu demokracii ve smyslu možné převahy menšiny nad většinou, které nabý
valy nejrůznějších podob. V této souvislosti bylo často poukazováno na po
měr požadavku politické parity a podílu Slovenska na tvorbě národního dů
chodu, který činil 24,4% (dle statistiky za rok 1965).

Za projevy možné diskriminace v tomto smyslu byly označovány též např.. 
požadavky na určitý počet studentů slovenské národnosti, nebo v jiné rovině 
udělení statutu městu Bratislavě s 220 000 obyvateli a jeho neexistence v Brně 
s 350 000 obyvateli.

Velmi specifické podoby nabyly tyto připomínky odrážející národnostní 
problematiku v armádě, která samozřejmě nebyla vyňata z celospolečenského 
procesu snahy odstraňovat v minulosti nahromaděné nedostatky. V armádě se 
národnostní problematika odrazila ve vleklém problému nedostatečného za
stoupení důstojníků slovenské národnosti, který měl hluboké historické koře
ny a jehož líčení přesahuje možnosti tohoto příspěvku. Proto se brzy po lednu 
objevují v závěrech a rezolucích stranických organizací v armádě návrhy na 
řešení tohoto problému. Pokud zaznívaly (což bylo ve většině případů) z úst 
slovenských důstojníků, byly zpravidla chápány (a to i přes obecné uznávání 
reálnosti tohoto problému) jako rušivý prvek obecně demokratických zásad, 
jako jistá forma znevýhodňování důstojníků ostatních. (V praxi to vyvolávalo 
představu o tzv. „slovenském ČVO“, zvláštních kvalifikačních preferencích, 
zejména v rovině úvah o zastoupení slovenských důstojníků v různých úrov
ních armádního organismu).

Tyto rozporuplné reflexe řešení česko-slovenského vztahu nebyly zcela 
vyřešeny ani schválením Akčního programu KSČ v dubnu 1968, který nejob
sažněji a nejúplněji formuloval dosavadní nedostatky, i navrhované způsoby 
řešení česko-slovenského vztahu. Jeho formulace „je nevyhnutelné dosáhnout 
zásadního obratu i ve státoprávním uspořádání vztahů Čechů a Slováků ... za 
účelem upevnění jednoty československého lidu“ 31 nezbavovala i část čes
kých progresivistů obav, zda právě tato cesta je к upevnění jednoty lidu ta 
nejlepší.

S postupným vyhrocování politického boje mezi dubnem a srpnem 1968

275



S Y L V E S T R CHRASTIL

řešení česko-slovenských vztahů v českém prostředí poněkud ustupuje do 
pozadí a jsou akcentovány spíše problémy politického systému, včetně posta
vení KSČ ve společnosti, které byly považovány za jádro postupujících spo
lečenských změn. Toto opadnutí zájmu v širokých vrstvách je v rozporu s 
akcelerací, která nastala po dubnu 1968 v rovině oficiální politiky v řešení 
tohoto problému, (viz zřízení výboru pro přípravu státoprávního uspořádání a 
další kroky). Je třeba připomenout, že české reflexe česko-slovenských vzta
hů byly v této době chápány spíše jako zavádějící, ba na mnoze jako zdroj 
možného ohrožení jednoty progresivních sil a tedy nebyly nijak upřednostňo
vány, spíše naopak. Objevovaly se proto především na základní úrovni vzni
kající demokratické platformy - na členských schůzích KSČ, kdežto na vyšší 
úrovni (okresní a vyšší) byly české reflexe tohoto problému zpravidla elimi
novány prosazením základní linie Akčního programu, která chápala zvolený 
způsob řešení jako jednoznačnou podporu a zároveň imanentní součást prog
resivního vývoje.

Z této situace také vyplývají vážné důsledky pro dnešní zpracovávání to
hoto tématu. Základní prameny v podobě usnesení a připomínek členských 
schůzí KSČ jsou vzhledem к pozdějšímu vývoji, ale i „řádné“ skartaci, pro
váděné po roce 1990 (!) značně neúplné. Naopak se zpravidla zachovaly 
svodky vyšších orgánů v podobě hlášení či shrnutí o politické situaci, které 
právě tyto problémy eliminovaly a odrážely zcela nedostatečně a jsou pro 
dnešního (a zejména budoucího) historika pramenem značně zavádějícím.

Na základě uvedených pochybností, které se na české straně objevovaly, 
není nepochopitelné, že i srpen 1968 byl v českém prostředí přijat namnoze 
s latentní obavou jak se v této vyhrocené situaci zachová slovenská politika. 
Pokud tyto obavy zejména ve starší části české populace existovaly, byly 
rychle a zásadně rozptýleny působením slovenských masmédií již v prvních 
srpnových dnech. Bereme-li srpnové dny jako praktickou a těžkou zkoušku 
československé jednoty, pak dopadla velmi dobře. Snad nikdy nebyla pociťo
vána tak autenticky, jako v těchto dnech společného ohrožení. Drobné diskre- 
pance jistě existovaly, ale zcela zanikly v osvobozujících pocitech českoslo
venské jednoty, oboustranně demonstrované, a to i přes složité momenty typu 
nezaviněné neúčasti řady slovenských delegátů na 14. sjezdu.

Je pozoruhodné, že zatímco ve „vnitřních vztazích“ nebyly diskrepance 
výrazněji zaznamenány, o to citlivěji je registrovali příslušníci okupačních 
armád, jak o tom již dosavadní historická literatura zúčastněných pěti zemí к 
zásahu v Československu v srpnu 1968 vypovídá. Tak plukovník polské ar
mády E. Stegliňski ve svých vzpomínkách na obsazování Československa 
uvádí: „Nejčastějšími informátory byli Slováci. Když jsme se jednoho z nich 
ptali, proč tak ochotně s námi spolupracuje, vyprávěl o starých rozporech 
mezi nimi a Čechy. Podle jeho názoru bylo Slovensko po léta cílem brutálního 
využívání a proto oni dnes odplácí stejným“.4' Také plk. R. Konopko, který
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obsazoval Československo s 11. „drážďanskou“ pancéřovou divizí polské 
armády uvádí: „Přicházeli к nám Slováci a říkali, že nastal nejvyšší čas, aby
chom je připojili к Polsku“.5' Tyto projevy byly zřejmě ojedinělé a lze je 
připsat na vrub minulým vývojem značně stratifikované slovenské společnosti 
(jejíž hlubší analýzu pro toto období ostatně dodnes nemáme), nepochybně 
však existovaly, byly citlivě registrovány, o čemž ostatně svědčí i jejich uvá
dění v pamětech účastníků po téměř čtyrt století, a především se mohly stát 
významným objektem vyhodnocování zpravodajských a politických orgánů, s 
možným dopadem na další postup vůči obsazené republice.

S postupujícím vývojem tzv. „normalizace“ ubývá jakýkoliv demokratic
kých projevů včetně samozřejmě sledovaného problému, výrazně po listopa
dovém plénu 1968 a téměř zcela mizí po nástupu G. Husáka к moci v dubnu 
1969, sporadické projevy ještě po květnovém plénu 1969 jsou už spíše dílem 
к likvidaci určené a likvidované progresivistické části komunistické strany. 
Znovuobnovená totalitní podoba strany nahrazuje autentické projevy oficiál
ním stranickým žargonem. Zkoumání oficiálních přístupů znormalizované 
KSČ a formujícího se disentu na straně druhé však už překračuje rámec tohoto 
příspěvku.

Celkově lze shrnout, že česká společnost akceptovala slovenské požadavky 
federalizace státu v roce 1968 a jejich prezentaci jako imanentní součást de
mokratizačního procesu ve společnosti, neučinila to však bez projevů jistých 
obav z oslabení jednoty československého státu. Tyto obavy byly zřetelněji 
formulovány „zdola“, stranickou základnou, v širokých vrstvách, než v rovině 
oficiální politiky a vysvětlovat je pouze „přežitky čechoslovakismu“ respek
tive „projevy českého šovinismu“, jak to činila oficiální komunistická propa
ganda, je hrubým zjednodušením. Evokují mj. i závažnou otázku, na kolik se 
skutečně realizovala představa komunistických progresivistů Dubčekova 
křídla, že nastolené „... pojetí federalismu, založené na respektování specific
kých dílčích národních zájmů a současně na jejich harmonizování s interna
cionálními, obecnými a společnými zájmy federace jako celku, se může stát 
spolehlivým základem к tomu, aby československá federace nebránila, ale 
naopak pomáhala potřebnému sjednocování a integraci hlubších ekonomic
kých, politických a jiných společenských procesů“.6' Tento závažný problém 
však už obsahově přesahuje rámec zvoleného tématu.

POZNÁMKY:

1. Viz „Podrobnější informace ÚV KSČ o průběhu jednání říjnového, prosincového a 
lednového zasedání ÚV KSČ“. In.: „Rok šedesátý osmý“, Praha 1969, s. 21.

2. Literární noviny roč. XVII, r. 1968, č. 18, s. 1 a 3.
3. Akční program KSČ, Rudé právo 10. 4. 1968, s. 13.
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O formovaní systému ideologickej práce 
v armáde ČSR 1948-1953
Vincent TKÁČ

Problematika ideologickej práce v česko-slovenskej armáde v období 
1948-1955 v kontexte s tematickým zameraním bloku „Vojensko-politické a 
vojenské aspekty utvárania sovietskeho bloku a ich slovenské súvislosti v r. 
1948-1954“ predstavuje subtílnu - citlivú súčasť historického vývinu, nie 
však marginálnu.Citlivosť možno vidieť v tom, že ideologická práca smerova
la do vedomia príslušníkov armády, do ich svedomia, myslenia, citov, posto
jov, do myšlienok procesov, do svetonázorového spektra, ovplyvňovala ich 
konanie. Citlivosť problému je daná i tým, že systém ideologickej práce v 
armáde, ako sa vytvoril v rokoch 1948, resp. 1949-1953 reálne - s istými 
obmenami - fungoval až do roku 1990. Teda vojaci z povolania, ktorí pôsobili 
v armáde do r. 1990 boli jeho súčasťou. Nielen preto je potrebné používať 
dobovú, historickú terminológiu.

Ideologická práca v česko-slovenskej armáde v rokoch 1949-1954 bola 
jednou zo súčastí celého procesu výstavby armády.

Jej širší historicko-politickv kontext predstavuje (okrem iného):
- výsledky 2. svetovej vojny a začlenenie ČSR do sovietskeho vojensko- 

politického bloku,
- prijatie strategického programu na vybudovanie socializmu v ČSR s apli

káciou tzv. leninského plánu, v ktorom „sociálna kultúrna revolúcia“ pred
stavovala jeho základnú časť - revolúciu v ideologickej oblasti.

Voiensko-historickv kontext predstavuje (o.i.):
- koncepcia zaisťovania bezpečnosti Česko-Slovenska a jeho vojenskej ob

rany na internacionálnom princípe s dominantným československo-soviet- 
skym spojenectvom,

- rezignácia na česko-slovenskú vojenskú doktrínu a akceptovanie i apliká
cia najmä politickej časti vojenskej doktríny ZSSR,

- aplikácia sovietskeho modelu výstavby armády (vyjadrená i zdôvodnená 
heslom „Sovietska armáda náš vzor!“),

- aplikácia sovietskeho systému ideologickej práce v armáde ČSR.
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Užší, tzv. česko-slovenský historicky kontext ideologickej práce v armáde
o. i. predstavuje:
- podriadenie ideologickej práce, najmä jej ideovopolitickej časti, politike 

pri realizácii „vedúcej úlohy KSČ“,
- špecifické podmienky Československa na presadzovanie marxizmu-leni- 

nizmu ako ideológie socializmu, ideológie vládnucej komunistickej stra
ny, ideológie štátnej,

- špecifické podmienky (sociálne, kultúrne, ideové, historické) na vytvore
nie systému ideologickej práce v celej spoločnosti ČSR, osobitosti pod
mienok Slovenska,

- aplikácia tézy „o zostřovaní triedneho boja pri približovaní sa k socializ
mu“ v celospoločenských podmienkach v armáde osobitne,

- absolutizovanie internacionálneho aspektu nad národný, československé
ho nad slovenský.

O slovenskom aspekte ideologickej práce v Česko-slovenskej ľudovej armáde 
v r. 1948-1954 možno hovoriť v takej miere,v akej možno o ňom hovoriť 
v celej vojenskej politike KSČ, vojenskej politike štátu. Teda, sotva mož
no. Slovenský prvok bol akože obsiahnutý v československom, národný v 
internacionálnom. Prípadné pripomínanie historických ideových koreňov 
slovenského národného prvku bolo teoreticky, politicky i právne postiho
vané.

Ako príklady uveďme:
- Postupné rozpustenie slovenských - národných častí Košického vládneho 

programu.
- Procesy s tzv. „buržoáznymi nacionalistami“, odhaľovanie i odstraňovanie 

nositeľov buržoázneho nacionalizmu v armáde.
- Politicky účelové skresľovanie a falšovanie histórie Slovenského národné

ho povstanie v celom systéme ideologickej práce.
- Rezíduá čechoslovakizmu v personálnej oblasti.
- Rezíduá čechoslovakizmu v praxi s jeho teoretickým a historickým vzťa

hovaním na vznik ČSR vr. 1918 v jeho trojjedinom vyjadrení: - jeden 
národ, - jeden štát, - jeden jazyk.

Na ilustráciu uveďme:
- História SNP bola obsiahnutá v koncepcii bojových tradícií ČSĽA. 

V r. 1953, kedy je táto koncepcia obsahovo určená, bola história SNP ob
siahnutá v časti „Boje robotníckej triedy pod vedením KSČ proti buržo
ázii, za slobodu našich národov v SNP a májovom povstaní českého ľudu“. 
Základnou literatúrou na výklad témy o SNP - vo všetkých formách po
litického školenia - bola kniha V. Kopeckého „Třicet let KSČ“ (str. 148— 
153) a prejav V. Širokého o odhalení buržoáznych nacionalistov v KSS. 
Dodajme, že na konferencii československých vojenských historikov v r.
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1972 v Prahe bol tento prístup к historii SNP podrobený kritike a odmiet
nutý.

- Ako prejav čechoslovakizmu v armáde uveďme postoj ministra národnej 
obrany A. Čepičku k služobnému jazyku v armáde. Na pripomienky z 
radov vojakov z povolania slovenskej národnosti - v diskusii o záveroch 
zasadania ÚV KSČ o ideologickej práci v decembri 1953 - prečo sa nedo
držiava Košický vládny program, prečo je služobným jazykom čeština, 
reagoval MNO nasledovne: „Štátnym jazykom je jazyk český, v ktorom 
boli vydané tiež všetky poriadky a podľa toho sa musí postupovať. Každý 
iný prístup je proti poriadkom.“ Na námietky náčelníka Hlavnej politickej 
správy, že čeština sa na slovenských školách nevyučuje, teda vojaci slo
venskej národnosti ju nemôžu ovládnuť, reagoval návrhom na zavedenie 
výučby češtiny na slovenských školách a tento návrh hodlal predložiť 
politickému byru ÚV KSČ.1'

- V personálnej oblasti pripomeňme problémy s prijímaním Slovákov - 
účastníkov SNP (najmä z radov povstaleckej armády) za vojakov z povo
lania.

Pre ideologickú prácu v ČSĽA v r. 1948-1954 bolo príznačné:
- jej podrobenie a podriadenie politike vojenskej, politike KSČ, štátu a pri

súdenie úlohy zdôvodňovať, vysvetľovať a presadzovať túto politiku, resp. 
obhajovať ju,

- dominantné postavenie ideologickej práce v procese výstavby armády nad 
ostatnými oblastiami,

- nekritické prevzatie a aplikácie sovietskeho systému ideologickej práce v 
armáde ZSSR - princípov, - koncepcie, - obsahu, - foriem a metód, - 
prostriedkov,

- vytvorenie aparátu, štruktúry, na realizáciu ideologickej práce,
- doktriálne presadzovanie ideológie marxizmu-leninizmu a ostrý ideologic

ký boj proti „buržoáznym, nevedeckým, náboženským“ a iným nemarxis- 
tickým a neleninským ideám, teóriám. Ideologický boj bol súčasťou „zo- 
strovania triedneho boja“, súčasťou podstatnou i v podmienkach - do
ktriálne presadzovanie marxisticko-leninského učenia o vojen a armáde, 
dogmatický prístup k sovietskej vojenskej vede a sovietskemu vojenskému 
umeniu, negativizmus vo vzťahu k iným - západným, buržoáznym vojen
ským teóriám, názorom,

- razantnosť vytvárania systému ideologickej práce, v r. 1953 je vytvorený 
a funguje,

- podceňovanie ideovoteoretickej a vedeckej práce v ideologickej oblasti a 
účelový prakticizmus, t.j. uprednostňovanie propagandy a agitácie, resp. 
kultúrno-osvetovej činnosti,

- určitý mechanický prístup, keď administratívne, organizačné a technické
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opatrenia pokladané za rozhodujúce pre efektívnosť ideologickej práce, z 
toho vyplývajúca kampaňovitosf.2)

Za rozhodujúci medzník v procese vytvárania systému ideologickej práce 
možno pokladať zasadania ÚV KSČ vo februári 1950. Jeho rozhodnutie - čo 
najviac urýchliť budovanie armády - odrážalo vtedajší prístup k vojensko- 
politickej situácii a malo dopad na celú spoločnosť.

V roku 1950 boli realizované významné opatrenia vo výstavbe armády. 
Uveďme rozhodnutie Najvyššej rady obrany štátu o unifikácii výzbroja a 
výstroja so Sovietskou armádou, reorganizáciu vojenského školstva, nábor 
kádrov pre veliteľský zbor a straníckopolitický aparát z radov členov strany, 
vydanie nových služobných poriadkov, opatrenie na zvýšenie materiálnej sta
rostlivosti o potreby príslušníkov armády. Medzi významné opatrenia patrí 
vytvorenie novej štruktúry straníckopolitického aparátu. Bola vytvorená 
Hlavná politická správa, politické správy vojenských okruhov a veliteľstva 
letectva, politické oddelenia zborov, divízií, brigád, učilišť, akadémií, ústa
vov, štábov, okruhov, ministerstva národnej obrany, ustanovení zástupcovia 
veliteľov pre veci politické.

V roku 1950 dochádza k zásadnému obratu velenia armády a HPS v ideo
logickej práci. Sú vydávané nové dokumenty pre politickú prípravu. Hlavné 
úlohy pre politicko-výchovnú prácu vytýčila Základná smernica pre výcvik, 
Rozkaz MNO a Smernica pre politické zaistenie Rozkazu ministra národnej 
obrany. Boli vydané Organizačné a metodické smernice pre politickú prípravu 
a smernice pre jednotlivé oblasti politicko-výchovnej práce na výcvikový rok 
1950/51.

V dokumentoch boli vytýčené základné úlohy v politickovvchovnej práci:
- Zomknúť všetkých vojakov okolo KSČ a československej vlády, vychová

vať ich v duchu socialistického vlastenectva a proletárskeho internaciona
lizmu, k láske a oddanosti prezidentovi republiky K. Gottwaldovi, k So
vietskemu zväzu a generalisimovi J. V. Stalinovi.

- Všetkými prostriedkami stále upevňovať a rozvíjať priateľstvo so ZSSR a 
jeho nepremožiteľnou armádou, s armádami krajín ľudovej demokracie, 
rozvíjať a upevňovať družbu armády s pracujúcim ľudom miest a vidieka.

- Vychovávať vojakov k vernosti vojenskej prísahe a neustálemu upevňova
niu vojenskej disciplíny, viesť ich k zdokonaľovaniu vojenských a politic
kých vedomostí, k vzornému plneniu všetkých rozkazov a nariadení a tak 
upevňovať silu armády a morálnopolitický stav všetkých jej príslušníkov, 
vychovávať ich k osobnej zodpovednosti za obranu ľudovodemokratickej 
vlasti.

- Upevňovať útvarové organizácie KSČ, útvarové skupiny ČSM, rozvinúť 
boj za plnenie vedúcej úlohy komunistov v bojovej a politickej príprave.
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- Rozvinúť masovopolitickú prácu a upevniť vplyv útvarových organizácií 
KSČ na masy nestraníkov.

- Vychovávať vojakov k nenávisti voči angloamerickým agresorom a všet
kým nepriateľom Československej republiky.

Formulácia úloh a cieľov ideologickej - politickej práce v armáde odráža 
vtedajšie ponímanie velením armády, jej ilustráciou a aplikáciou historicky 
známeho „rozpracovania záverov ÚV KSČ do praxe“.3)

V rokoch 1949-1953 (v základe už vo výcvikovom roku 1950-1951) sa 
vytvorila následovná štruktúra ideologickej práce v ČSĽA:

1. Ideovoteoretická práca
2. Komunistická propaganda a agitácia
3. Kultúrnoosvetová činnosť

Formy jednotlivých súčastí:
Ideovoteoreticá práca:
a) marxisticko-leninská príprava dôstojníkov a generálov
b) politické školenie mužstva a poddôstojníkov v základnej službe, pod

dôstojníkov a staršinov z povolania
c) politická príprava žiakov a poslucháčov vojenských škôl a akadémií
d) edičná a publikačná činnosť vydavateľstva Naše vojsko
e) teoretická a vedecká i publikačná činnosť časti pedagogického zboru 

vojenských škôl akadémií
f) politická príprava občianskych zamestnancov vojenskej správy

Komunistická propaganda a agitácia:
a) politické informácie
b) besedy v skupinách a s jednotlivcami
c) prednášky a referáty na rôzne, najmä politické aktuálne témy
d) vojenské schôdze a mítingy
e) názorná agitácia
f) práca s tlačou a rozhlasom

Kultúrnoosvetová činnosť:
a) práca s knihou
b) armádna súťaž tvorivosti
c) práca s filmom, rozhlasom, činnosť armádnych divadiel
d) činnosť rôznych záujmových krúžkov v jednotkách a útvaroch

Do spektra foriem ideologickej - v praxi používanom pojme politicko-vý- 
chovnej - práce doplňme: ľudové kurzy ruštiny, kurzy ZČSSP, družstevné 
práce, krúžky negramotných, socialistickú súťaž, patronáty útvarov nad zá-
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vodmi a Jednotnými roľníckymi družstvami a ďalšie, aby sa nám vybavila 
predstava o maximalistickom prístupe k vytváraniu systému ideologickej prá
ce v armáde. Medzi príklady maximalistického prístupu možno uviesť vytvo
renie armádnej opery, konanie medzinárodného festivalu filmov s vojenskou 
tematikou, zakladanie Klubov žien vojakov z povolania a pod. Marxizmus sa 
prejavoval ako nekritické preberanie foriem a metód ideologickej práce, ktoré 
mohli byť efektívne v Sovietskej armáde, ale nedali sa aplikovať mimo svojho 
pôvodného sociálneho a kultúrneho prostredia.

Neprimerane vysoké požiadavky na finančné, materiálne i personálne za
bezpečenie takto „rozvinutej“ politickovýchovnej práce boli predmetom kri
tiky zo strany verejnosti a neskôr boli redukované.

Niekoľko poznámok k niektorým častiam tohto systému:
- ideovopolitická práca, jej rozvoj bol podmienený absolutizáciou soviet

skej vojenskej vedy, sovietskou školou rozpracovaným učením o vojne a 
armáde a ich dogmatickým preberaním, česko-slovenská vojenská veda sa 
v danom období nerozvíjala, ešte v r. 1955 sa rozvoj vojenskej vedy v 
ČSLA hodnotí ako nedostatočný,

- boj proti prejavom a pozostatkom buržoáznej ideológie a náboženskému 
tmárstvu, kozmopolitizmu a masarykizmu, buržoáznemu nacionalizmu 
apocifizmu bol jednou zo základných preferovaných častí politickový
chovnej práce. Okrem zásadných ideových, historických, sociálnych i ve- 
deckoteoretických faktorov, ktoré zoslabovali či eliminovali úsilie vynalo
žené v tejto oblasti to bola aj kampanovitosť, ktorá charakterizuje ideolo
gickú prácu v danom období. Na ilustráciu uveďme kampaň konferencií na 
vojenských školách o škodlivom pôsobení buržoáznej ideológie v r. 1952, 
kampaň na objasňovanie cirkevnej politiky (na jeseň 1952) s cieľom, aby 
vojaci z povolania vystupovali z cirkvi a odhlasovali deti z vyučovania 
náboženstva (tu aj niekoľko údajov: aj po kampani zotrvalo v cirkvi 21% 
politických pracovníkov 1. vojenského okruhu a 22% 2. vojenského okru
hu. K 1. januáru 1954 sa z celkového počtu dôstojníkov v armáde hlásilo 
k rímskokatolíckej cirkvi 15 442 osôb, k iným cirkvám 4 125 a 27 171 sa 
hlásilo bez vyznania),

- marxisticko-leninská príprava dôstojníkov a generálov, politické školenie 
mužstva a poddôstojníkov bolo okrem teoretických ovplyvňované aj per
sonálnymi faktormi, osobitne kvalifikáciou, či skôr nedostatočnou kvalifi
kovanosťou lektorov a vedúcich skupín (i tu možno uviesť niekoľko čísel: 
vo výcvikovom roku 1951/52 bolo v armáde 7 584 skupín politického 
školenia mužstva. Vedúcimi boli zo 63,2% dôstojníci, 20% poddôstojníci 
an dôstojníckych funkciách, 14,5% poddôstojníci základnej služby a 2,3% 
príslušníci mužstva. Vyše 77% vedúcich bolo robotníckeho - 70% a roľ
níckeho pôvodu - 7,4%. V KSČ bolo organizovaných 58,4% vedúcich, v
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ČSM 39,4%, neorganizovaných 8,5%. Priemerná účasť na školeniach bola 
88,5%. V marxisticko-leninskej príprave dôstojníkov a generálov bolo 
1533 skupín s priemernou účasťou 86%. Z vedúcich skupín bolo 7% veli
teľov, 75% politických pracovníkov, 18% ostatných. V KSČ z nich bolo 
96,6%, v ČSM 1% nestraníkov 2, 4%. Robotníckeho pôvodu bolo 76%, 
roľníckeho 2%, iného 22% vedúcich. K 1. 1. 1952 bol priemerný vek 
dôstojníkov 32 rokov, pričom dôstojníci do 30 roku veku tvorili 56,4% 
dôstojníckeho zboru. Len asi 6% dôstojníkov malo vyššie vzdelanie ako 
vojenské učiliště a 25% bolo bez vojenského vzdelania.)4'

- ilustratívnym príkladom rozmachu politickovýchovnej práce v kvantitatív
nom ponímaní je práca s tlačou. I tu bol vydaný rozkaz ministra národnej 
obrany o vojenskej tlači (1951), uložené úlohy, stanovené ciele a formy 
(novinové skrinky, predčítanie novín, kolektívne čítanie novín, najmä pre
javov vedúcich politických činiteľov strany a vlády), individuálne čítanie 
novín, nástenné noviny, vydávanie bleskoviek, štartoviek (v letectve) a 
bojových letákov, činnosť dopisovateľských krúžkov, vydávanie divíznych 
a útvarových novín. V roku 1954 vychádzalo vyše 40 titulov vojenských 
časopisov a novín. Masívny bol odber tlače v armáde, v januári 1952 sa 
odoberalo 78 tisíc výtlačkov Obrana lidu, 7 830 Pravda (slov.), 46 tisíc 
Rudé právo, 9 194 Tvorba. V r. 1952 stanovila HPS povinnú normu na 
odber tlače pre jednotlivé stupne armády.5'

- osobitnú pozornosť v skúmaní ideologickej práce v danom období zaslu
huje kultúrnoosvetová činnosť, najmä tá časť, kde sa mohol prejaviť a rea
lizovať záujem i potreba vojakov, kde sa mohli aktéri realizovať ako tvor
covia, kde mohli spontánnejšie voliť formy a prostriedky tejto činnosti a 
prezentovať sa hoci vo formálne organizovanej Armádnej súťaži umeleckej 
tvorivosti, i tu boli vydané rozkazy ministra národnej obrany (a rozvoji 
kultúrnoosvetovej práce, 1950., o zriadení Divadla československej armá
dy, 1950., o kultúrnej a umeleckej činnosti v armáde, 1953. Prvá ASUT sa 
konala v výcvikovom roku 1950/51 v oblasti literárnej, v speve, v hudbe 
a ľudových tancoch. V r. 1952 pracovalo - jestvovalo v armáde 808 kul
túrnych a umeleckých krúžkov. Od januára 1951 do mája 1951 vzniklo s 
pomocou inštruktorov AUS V. Nejedlého 523 krúžkov. V decembri 1952 
sa v útvaroch uskutočnilo 1 655 vystúpení týchto krúžkov. Vo výcviko
vom roku 1950/51 pracovalo v krúžkoch okolo 20 000 vojakov, usporia
dali 1710 vystúpení na verejnosti).6'

Ideologická práca v ČSLA v rokoch 1948/54 mala všetky charakteristické 
znaky daného historického obdobia, možno povedať, že toto obdobie priamo 
odráža, reprezentuje. Razantnosť a rozhodnosť s akou v armáde prekonával - 
likvidoval dovtedajší systém osvetovej činnosti v armáde a zavádzal nový 
systém ideologickej práce boli súčasťou nekompromisného etablovania sa
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novej formy politickej moci v Česko-Slovensku s historickým pomenovaním 
„diktatúra proletariátu“.

Z vtedajšieho obdobia možno vyvodiť veľa ponaučení - napr. z prejavov 
dogmatizmu, schematizmu, prakticizmu a formalizmu, z doktrinálnej ideovej 
vyhranenosti a neznášanlivosti, z nadmerného používania administratívnych 
prostriedkov v ideologickej práci.
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Politicko mocenské súvislosti postavenia 
Slovenska pri integrácii Československa 
do sovietskeho bloku po roku 1948
Jan PEŠEK

Dôsledky februárového prevratu roku 1948 a definitívneho uchopenia moci 
komunistami boli pre Slovensko mnohostranné. V prvom rade sa dotýkali 
Slovenska ako súčasti vtedajšieho Československa. Nastolenie totality a jed
noznačná zahraničnopolitická orientácia v rámci sovietskeho bloku prinášali 
tie isté dôsledky ako v českých krajinách, tzn. perzekúcie, sovietizáciu a zá
sadnú prestavu spoločenského i ekonomického života atď. Tieto otázky sú 
riešené v pomerne veľkom počte prác rôzneho druhu, boli zaradené aj do 
programu rokovania konferencie a preto nie je potrebné zaoberať sa nimi v 
mojom vystúpení. Ďalšia sféra dôsledkov februára 1948 bola tvorená tými 
momentami, ktoré formovali postavenie Slovenska v rámci Československa v 
celom nasledujúcom období. Všeobecne politickým, vojensko-politickým a 
vojensko-strategickým aspektom už bola venová pozornosť v predchádzajú
cich vystúpeniach, do úvahy je však potrebné brať aj ďalšie politicko-mocen- 
ské súvislosti.

Likvidácia základných princípov parlamentnej demokracie vo februári 
1948 a krátko po ňom znamenala definitívne presadenie tvrdej centralizácie 
v česko-slovenských vzťahoch a aj formálne zrušenie do tejto doby pretrvá
vajúcich pozostatkov slovenskej autonómie. Po prevrate sa naozajstná moc 
preniesla na vedenie KSČ, respektíve na úzku skupinu tých „najelitnejších“ 
funkcionárov v Prahe. Za tejto situácie nebolo ani tak podstatné, že Zbor 
povereníkov bol teraz podriadený ústrednej vláde, ale skôr skutočnosť, že aj 
formálne sa KSS stala len územnou organizáciou KSČ.1' O všetkom podstat
nom sa rozhodovalo v najužšom pražskom straníckom centre, čo vtedajšia 
vedúca slovenská garnitúra z rôznych dôvodov nielen akceptovala, ale sa s 
tým aj ztotožnila a „pomoc“ z Prahy priamo vyžadovala.

Tzv. demokratický centralizmus, o ktorý sa opiera komunistická diktatúra, 
platil nielen vnútri Československa (t.j. v podobe podriadenia Slovenska praž
skému centru), ale tiež v rámci sovietskeho bloku, a to podriadením Prahy 
diktátu Moskvy. Sovietske vedenie akceptovalo stanovisko vedenia KSČ o 
Slovensku ako „slabom článku“ a súčasne nemalo a ani nemohlo mať záujem 
na tom, aby medzi ním a jeho satelitmi existoval akýsi medzistupeň, v tomto 
konkrétnom prípade vedenie v Bratislave. Nielen že to odporovalo ponímaniu
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vzájomných vzťahov zo strany Moskvy i miestnych držitelov moci, ale bolo 
to aj nepraktické, komplikovalo by to existujúci mechanizmus prevodových 
pák, robilo celý systém menej efektívny a pomalšie fungujúci. Moskve stačilo 
vydať pokyn Prahe a tá už ho realizovala vo vlastnej, aj keď pochopiteľe ob
medzenej kompetencii. Stručne zhrnuté, reálna existencia väčšej alebo menšej 
autonómie Slovenska v rámci Československa odporovala samej podstate 
diktatúry vo vnútroštátnom rámci (teoreticky mohla zostať v platnosti napr. 
III. pražská dohoda alebo byť prijatá zásada federácie, bola by však len for
málna, ako napr. v ZSSR alebo vtedajšej Juhoslávii) a neodpovedada ani 
podobe vzťahov v rámci sovietskeho bloku, vyjadrujúcim v prvom rade záuj
my sovietskeho vedenia.

Geografická poloha Slovenska medzi členmi sovietskeho bloku, Poľskom a 
Maďarskom, ovplyvňovala nielen jeho vojensko politické a vojensko strate
gické pozície, ale z hľadiska záujmov vedenia ZSSR i vzťahov v rámci tohto 
bloku vyžadovala mať s nimi „dobré susedské vzťahy“. Išlo pochopiteľne o 
vzťahy na štátnej úrovni, t.j. vzťahy československo-poľské a československo- 
madärské, mali však aj svoju „slovenskú dimenziu“, už aj preto, že vzťahy s 
týmito štátmi boli v minulosti mnohdy viac ako konfliktné. Vo vzťahu k Poľ
sku išlo najmä o známy problém dedín na Orave a Spiši, po roku 1948 však 
k zjavnejším výrazným konfliktom nedochádzalo a napr. vzájomné presídlo- 
vanie rodín prebiehalo viac menej kľudne (išlo však o minimálne počty oby
vateľstva s porovnaní s migráciou cez maďarsko-slovenskú hranicu). Podstat
ne zložitejšie boli vzťahy s Maďarskom, kde existovalo konfliktov mimoriad
ne veľa. V rámci integrácie do sovietskeho bloku boli síce formálne ukončené, 
prakticky však pretrvávali (boli umelo utlmené, nie však vyriešené), pričom 
v mnohom mali podobu historicky podmienených konfliktov slovensko-ma- 
därských. Príkladom môže byť tzv. Akcia Juh z jesene 1949 (nútené presíd- 
ľovanie Maďarov z južného Slovenska do českých krajov), samostatne inicio
vaná a organizovaná straníckym vedením na Slovensku.4 Ako plošne protima- 
därská a nacionalistická musela byť odvolaná, a to aj z hľadiska „narušovania 
vzťahov v rámci sovietskeho bloku“. Tvrdá kritika z pražského centra len 
„utvrdzovala“ chápanie Slovenska ako „slabého miesta“, na ktoré je potrebné 
„dávať pozor“.

Geograficko-politicky tvorilo Slovensko akýsi koridor od Západu k soviet
skym hraniciam. Režim v Československu i ZSSR mal pochopiteľne záujem 
na „kľudnom, pacifikovanom Slovensku“, predovšetkým v jeho vnútri. Vte
dajšie chápanie Slovenska ako „slabého miesta“ umocňovalo intenzitu pôso
benia týmto smerom, pričom rozhodujúca úloha pripadala súčasne s politic
kým pôsobením ústredne riadeným bezpečnostným zložkám. Nie je náhodné, 
že zatiaľ čo slovenské národne orgány zostali aspoň formálne zachované, ria
denie bezpečnostných zložiek bolo v plnej miere zcentralizované a všetko, čo 
aj len vzdialene pripomínalo akési skoršie slovenské „centrály“, prestalo exis-

290



tovar. Názorným prípadom môže byť situácia v Štátnej bezpečnosti, teda v 
jednom z rozhodujúcich mocenských nástrojov režimu. Po dlho trvajúcich 
sporoch o kompetencie tu bol к 1. septembru 1950 bez náhrady zrušený do
vtedajší odbor ŠtB (odbor BA) Povereníctva vnútra a na Slovensku od tohto 
času pôsobili len krajské veliteľstvá ŠtB, priamo riadené z pražského Veliteľ
stva ŠtB. V rámci krajov pritom pôsobili pracovníci ŠtB z pražskej centrály, 
ktorí fungovali celkom nezávisle od krajských štruktúr a riadila ich priamo 
Praha. Bol to nielen dôsledok akéhosi „pragocentrizmu“, ale aj výrazné nedô
very k „slovenským súdruhom“.3'

Záujem na „kľudnom a pacifikovanom Slovensku“ sa prejavoval aj smerom 
navonok, tam, kde existovali určité väzby v minulosti, predovšetkým smerom 
na Ukrajinu. Súviselo to s ukrajinským nacionalizmom a hnutím odporu pred 
vojnou, za vojny i po nej, pozíciami grékokatolíckej cirkvi atď. Prejavovalo 
sa to zvýšenou pozornosťou mocenských orgánov režimu voči povojnovej i 
pofebruárovej emigrácii, pôsobeniu rôznych ilegálnych zoskupení na Sloven
sku a ich spolupráci s emigráciou. Štátna bezpečnosť už napr. od júla 1949 
„rozpracovávala“ činnosť francúzskeho generálneho konzulátu v Bratislave. 
Ku koncu roka 1950 sa podľa jej vyjadrenia „potvrdila-špionážna a protištátna 
činnosť konzulátu“, najmä v napojení na pofebruárovú politickú emigráciu (J. 
Slávik, J. Lettrich a ďalší). Na začiatku roka 1951 ŠtB realizovala „Akciu 
Monako“, ktorej dôsledkom bolo zastavenie činnosti francúzskeho generálne
ho konzulátu v Bratislave, vyhostenie niekoľkých francúzskych diplomatov a 
veľký proces so skupinou „domácich špiónov a zradcov“ v prospech Francúz
ska.4*

Názorným príkladom pôsobenia politických a mocenských orgánov režimu 
s cieľom „pacifikovať Slovensko“ bola tzv. „Akcia P“ na jar 1950 (nútený 
prechod grékokatolíkov k pravosláviu). Sledovaval tým nielen oslabenie po
zícií katolíckej cirkvi v konfliktu s totalitným režimom a štátom ako vykoná
vateľom jeho politických zámerov, ale aj zpretrhanie rôznych prepojení na 
sovietsku Ukrajinu. V plnom rozsahu to preukázal vykonštruovaný proces s 
gréckokatolíckym biskupom Pavlem Gojdičom na počiatku roka 1951 (súde
ný spolu s rímskokatolíckymi biskupmi J. Vojtaššákom a M. Buzalkom), voči 
nemu vznesené obvinenia i zdôvodnenie rozsudku.5* Vo vyhrotenej situácii 
studenej vojny orgány Štátnej bezpečnosti tiež argumentovali tým, že hornaté 
a lesnaté územie Slovenska (oblúk Karpát od moravsko-slovenského pome
dzia až po hranice s Ukrajinou) umožňuje prechod špiónov a diverzantov do 
ZSSR, čo priamo vyžaduje dôslednú pacifikáciu územia Slovenska.

Súvislostí a aspektov, ktoré určovali postavenie Slovenska ako súčasti 
Československa v rámci sovietskeho bloku, bolo pochopiteľne viacej. Veľmi 
podstatný bol další vývoj česko-slovenských vzťahov, respektíve štátoprávne
ho postavenia Slovenska v Československu, charakter a smerovanie industria
lizácie Slovenska, budovanie a doslova expanzia zbrojného priemyslu, ale aj
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ďalšie momenty. Ich rozbor či prinajmenšom nástin by však vyžadoval pod
statne väčší priestor, než aký poskytovali limitované možnosti v rámci prebie
hajúcej konferencie.
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Postoje slovenskej spoločnosti v čase tzv. 
maďarských udalostí na jeseň 1956
Jan PEŠEK

Spoločenskopolitická situácia na Slovensku (ako aj v celom vtedajšom 
Československu) bola na jeseň 1956 iná ako v Maďarsku, ale napr. aj v Poľ
sku. Kríza režimu sa síce prejavovala aj tu, zďaleka však nedosiahla takej 
intenzity ako v týchto susedných krajinách, najmä v Maďarsku. Bolo to dané 
historickými, politickými, sociálnymi a mnohými ďalšími dôvodmi. Viaceré 
čiastkové reformy po roku 1953 do značnej miery uvolnili sociálne napätie. 
Vládnuca garnitúra dokázala utlmiť prejavujúcu sa politickú krízu a osvedče
nými administratívnymi opatreniami ju zvládnuť. Vo vnútri komunistickej 
strany ani v jej vedení sa nezformovali reformné sily, ktoré by boli schopné 
postaviť alternatívu voči postupu dovtedajšieho vedenia. Nedošlo k žiadnej 
podstatnej zmene a nič podstatného sa nezmenilo ani na Slovensku, napriek 
silným pochybnostiam o správnosti boja proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu 
a averzii voči Antonínovi Novotnému, majúcej hlbšie korene.

Stranícke a štátne vedenie vyvinulo na zvládnutie situácie na Slovensku 
mimoriadne velké úsilie. Na ÚV KSS bol z členov sekretariátu ÚV KSS, 
pracovníkov bezpečnosti a armády vytvorený operatívny štáb, ktorý na zákla
de informácií z „terénu“ riadil činnosť celej straníckej štruktúry a prostredníc
tvom nej aj štátnych orgánov a spoločenských organizácií. Jednotliví členovia 
byra ÚV KSS boli vyslaní do krajov, susediacich s Maďarskom, kde sa spolu 
s krajskými štruktúrami podielali na uskutočňovaní opatrení podľa akútnej 
potreby. S určením pre pohraničné okresy vznikol na ÚV KSS štyridsaťčlenný 
aktív referentov, ovládajúcich maďarský jazyk, a tí potom organizovali propa
gandistické pôsobenie medzi obyvateľstvom Slovenska maďarskej národnosti. 
V rámci krajov a okresov sa permanentne usporiadavali rôzne aktívy a zhro
maždenia, na ktorých bola organizovane vyjadrovaná „podpora postupu stra
níckeho a štátneho vedenia“.°

Vývoj v Maďarsku sa bezprostredne dotýkal predovšetkým Slovenska, kto
ré s ním susedilo, pozorne ho však sledovalo aj pražské centrum. Krátko po 
prepuknutí tzv. maďarských udalostí v ich vyhrotene dramatickej podobe, t.j. 
po 23. 10. 1956, prišiel na Slovensko tajomník ÚV KSČ Bruno Kôhler, „sivá 
eminencia“ režimu, dogmatik a stúpenec tvrdej línie. Prišiel pomáhať či skôr 
dozerať, dávať pozor na „súdruhov zo Slovenska“, aby postupovali tak, ako to
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od nich vedenie v Prahe očakávalo. Vzhľadom na zloženie vtedajšej vedúcej 
slovenskej garnitúry to ani nebolo potrebné, nedôvera voči Slovensku ako 
„slabému miestu“ však permanentne pôsobila. Každé podstatnejšie rozhodnu
tie preto vedenie KSS predkladalo na schválenie sekretariátu ÚV KSČ do 
Prahy. Pokladalo to za celkom samozrejmé, lebo na podobný štýl práce bolo 
navyknuté a „pomoci“ v Prahy sa priamo dožadovalo.

Na vývoj situácie v slovenskej spoločnosti výrazne vplývali mocenské 
nástroje režimu. Vyčlenené jednotky československej armády, posílené na 
počiatku novembra 1956 povolaním takmer 14 000 záložníkov na mimoriadne 
vojenské cvičenie, doplnili vojská ministerstva vnútra. Samotná prítomnosť 
pomerne silných armádnych zložiek demonštrovala akcieschopnosť a rozhod
nosť režimu, respektíve odhodlanie použiť silu v eventuálnej konfrontácii, čo 
pochopiteľne nemohlo neovplyvniť postoje obyvateľstva. Príslušníci vojen
ských jednotiek vrátane zkúsených propagandistov sa zúčastňovali rôznych 
zhromaždení občanov miest a dedín na južnom Slovensku, verejných schôdzí 
a aktívov a vystupovali na nich jednoznačne v intenciách politickej línie, s 
cieľom dať najavo „jednotu a vysokú morálku príslušníkov armády“.2* Taktiež 
zmobilizované jednotky Ludových milícií (ich tri týždne trvajúca bojová 
pohotovosť bola najdlhšia od roku 1948), ktoré sa spolu so zložkami vojsk 
ministerstva vnútra a armády podielali na hliadkovej a strážnej službe, na 
prečesávaní lesov atď.3’ pôsobili ako demonštrácia sily a odhodlania režimu 
tvrdo sa vysporiadať s tými, ktorí by chceli vystúpiť proti nemu.

Zatiaľ čo armáda a Ludové milície pôsobili na obyvateľstvo skôr psycholo
gicky, samotnou svojou prítomnosťou a priamo nezasahovali (a ani zasahovať 
nemuseli), bezpečnostné zložky, prokuratúra a súdy v maximálnej miere zin
tenzívnili svoje pôsobenie. Vo všetkých krajoch „...bola zosilnená ostraha 
vlastných útvarov, zhustený styk s agentúrou a zariadené hliadkovanie vo 
všetkých obdobiach dňa, najmä však v dobe nočnej, v mestách a na dôležitých 
úsekoch a tepnách nášho národného hospodárstva a verejného života, aby 
poriadok, kľud a bezpečnosť nebola narušená.“4*

Na zabezpečenie „kľudu a poriadku“ sa angažovali zložky Verejnej bezpeč
nosti, z pochopiteľných dôvodov však najväčšiu aktivitu prejavovala Štátna 
bezpečnosť. Získávala informácie prostredníctvom agentúrnej siete, t.j. využí
vaním agentov a informátorov) i od stranických aktivistov, straníckych a štát
nych orgánov. Sledovala nálady v rôznych sociálnych vrstvách a profesných 
zoskupeniach, najmä v takých, ktoré sa z rôznych dôvodov javili ako „podo
zrivé“. Išlo predovšetkým o stredné a vysoké školy, tzv. buržoáznych nacio
nalistov, „bývalých ľudí“, sionistov, ale aj súkromne hospodáriacich roľníkov, 
cirkevné kruhy a pod. Napr. v Nitre sa pozornosť zamerivala na vysokoškol
ské internáty, hotely a cirkevné objakty s cieľom „...sledovať, či študenti sa 
negrupujú do skupín, t.j. či sa nepripravujú na nejaké provokácie a demonštrá
cie. Taktiež si všímať osoby podozrivé, ktoré sa v blízkosti budov budú zdr-
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žiavať. V kostoloch sledovať, či sa negrupujú väčšie skupiny občanov a neve
dú protištátne výroky.“5)

Na základe „dôkazov o nežiadúcich aktivitách“ boli na podozrivé osoby 
podávané trestné oznámenia, poprípade ich priamo zaisťovali. Napr. len v 
Košickom kraji bolo do začiatku novembra 1956 zaistených 43 osôb, väčši
nou preto, že „vedli v opilosti nevhodné řeči jako v Maďarsku“.6’ Zaregistro
vané boli aj drobnejšie prípady sabotáží a len v Kysuckom Novom Meste to, 
čo sa hodnotilo ako „pokus o vážnejšiu sabotáž.“7’ Ani na slovenskej dedine 
neboli zaznamenané vážnejšie prejavy odporu, skôr sa prejavovali rôzne ver
bálne výhrady, miestami sa šírili poplašné správy a prejavy nervozity, napr. 
v súvislosti s povolaním záložníkov na mimoriadne vojenské cvičenie (najvý
raznejšie prejavy tohto druhu sa objavili v okresoch Poprad a Fiľakovo).8’ 
Niekedy tiež dochádzalo k zvýšeným nákupom potravín, motivovaným oba
vami z vypuknutia vojny, a to nielen medzi obyvateľstvom, ale aj vo vyšších 
Strukturách režimu, napr. u niektorých poslancov SNR, prípadne aj v rodinách 
vysokých štátnych úradníkov.9’ Individuálne sa viac alebo menej prejavovali 
niektorí z tých, ktorí boli v minulých rokoch režimom perzekvovaní. V inten
ciách neostalinských ideologických prístupov sa práve na tieto osoby úmysel
ne zameriavala pozornosť, ani nie tak preto, že by boli schopné vyvolať akcie 
s väčším ohlasom, ale skôr preto, že to napomáhalo vytváraniu obrazu nepria
teľa, proti ktorému je potrebné sa zomknúť a postupovať jednotne.

Obyvateľstvo Slovenska slovenskej národnosti vyjadrovalo podľa oficiál
nych hodnotení, ktoré v podstate aj odpovedali realite, „podporu straníckemu 
a štátnemu vedeniu“. Nebola to len propaganda „kľudného a konsolidovaného 
Slovenska“, ktorá sa určitým spôsobom transformovala do širokých vrstiev 
obyvateľstva. Situácia vo vtedajšom Československu ostro kontrastovala s 
rozbúrenou situáciou v susednom Maďarsku, ľudia mali obavy z brutálnych 
foriem konfrontácie (propaganda pochopiteľne v maximálnej miere využívala 
rôzne excesy vývoja v Maďarsku, napr. povestný pogrom na budapeštianskom 
Námestí republiky 30.10.1956), mali svoje túžby a nádeje. Životné podmien
ky u nás sa zlepšovali (v porovnaní s búrlivým rokom 1953) a v porovnaní so 
susednými štátmi vyznievali vcelku priaznivo, mnohí ľudia boli presvedčení 
o oprávnenosti a úspešnosti postupu súčasného vedenia. Pôsobili aj historic
kým vývojom determinované slovensko-madärské vzťahy, keď hnutie prichá
dzajúce z Maďarska narážalo na psychologické bariéry, niekedy aj na intuitív
nu averziu, tým skôr, že miestami sa objavili extrémistické vyjadrenia v 
zmysle obnovy „velkého Maďarska“, poprípade aj výhružky na adresu Slová
kov, žijúcich na južnom Slovensku."’

Obyvateľstvo maďarskej národnosti sa tiež vo svojej prevažnej väčšine 
postavilo k udalostiam v Maďarsku odmietavo a výzvy z maďarskej strany 
hraníc sa nestretli s aktívnou podporou. V niektorých prípadoch síce časť 
obyvateľstva určitú formu sympatií k madarským povstalcom prejavovala,
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nebolo to však charakteristické.121 S nepochopením z ich strany sa napr. střetlo 
rozhodnutie nepovolávať záložníkov maďarskej národnosti na mimoriadne 
vojenské cvičenie, vychádzajúce z obáv a nejistoty o zmýšlaní týchto osôb. 
Ako „veľmi krásnu skúsenosť“ hodnotilo neskôr velenie československej ar
mády, že „...se naši občané maďarské národnosti cítili dotčeni, že nemohli 
plnit tu nejčestnější občanskou povinnost v době ohrožení, aby mohli jít ob
léci vojenskou uniformu a střežit naši státní hranici.“131 Dôvody postojov 
obyvateľstva maďarskej národnosti boli veľmi rôznorodé, od nesúhlasu s tým, 
k čomu v Maďarsku dochádzalo, vrátane vyskytujúcich sa excesov, ztotožně
me sa s podstatou systému v Československu cez obavy z nacionálnych spo
rov a ich dôsledkov (spomienky na Horthyho režim a povojnový vývoj na 
južnom Slovensku boli ešte priveľmi živé) až po neochotu ku konfrontácii so 
štátnou mocou, vystupujúcou ako stabilizovaná a akcieschoná sila.

Slovensko, tak ako celé vtedajšie Československo, zostalo na jeseň 1956 
„pevné a stabilizované“, zohrávalo v tomto čase úlohu akéhosi konsolidujú
ceho činiteľa. Bolo to práve územie Slovenska, ktoré od seba oddělovalo 
Poľsko a Maďarsko, dva štáty sovietskeho bloku, kde sa kríza systému preja
vila v tomto čase najvýraznejšie. Vládnuce štruktúry nielen udržali, ale do
konce, čo je určitým paradoxom (má však svoje logické zdôvodnenie), upev
nili svoje pozície. Čas na vyjadrenie výraznejšieho odporu a nesúhlasu 
s totalitným režimom na Slovensku ešte neprišiel.
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