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Jánovi Repaskému,
človeku, ktorý urobil všetko pre to,
aby sme sa vyrovnali s vlastnými dejinami...

Niekoľko slov na úvod

Biografický náčrt je pokusom priblížiť čitateľovi životné osudy najvýznamnejšej 
vojenskej osobnosti Slovenska - prvého ministra národnej obrany v našich deji
nách - generála I. triedy Ferdinanda Michala Čatloša. Ide o osobnosť, v ktorej sa 
klbila vysoká vojenská erudícia s obdivuhodným spoločenskovedným rozhľadom 
a národovectvom.

Doterajšia historická spisba o Čatlošovi je pomerne skromná. Ak odhliadne
me od syntetických prác, v ktorých o ňom nájdeme zmienky, tak najväčší prie
stor venoval analýze Catlošovho pôsobenia v čase príprav Slovenského národné
ho povstania J. Pivovarči v nepublikovanej práci Vojenské prípravy SNP. (VHU 
Bratislava 1975) Pozoruhodné sú hodnotenia F. Čatloša v monografii F. Vnuka 
-Rebelanti a suplikanti, ktorá vyšla v Ohaiu (USA) v roku 1989. Osobitne cenné 
sú z nej archívne poznatky anglickej proveniencie. Čiastočne to platí aj o štúdii 
M. Lička - Čatlošov plán - politická naivita alebo strategická iniciatíva, publiko
vanej v časopise Svědectví v roku 1978. Hodnotenie Čatlošovho plánu ako pre
javu politickej naivity sa však rozchádza s mojím poznaním. Mnohé poznatky 
o Čatlošovi obsahuje aj najnovšia monografia J. Jablonického Povstanie bez legiend 
(Obzor, Bratislava 1990.

Absenda genézy Čatlošovej osobnosti bola hlavným dôvodom, ktorý ma vie
dol k náčrtu jeho pôsobenia v čs. légiách v Rusku, ako aj v predmníchovskej čs. 
armáde. Rovnako som sa pokúsil o ucelenejšie zhrnutie jeho pôsobenia vo funk- 
di ministra národnej obrany, aj keď len vo fragmentárnej podobe, čo bolo limi
tované rozsahom príspevku. Z priestorových dôvodov som sa nevenoval obdobiu 
jeho_ života v rokoch 1945-1972.

Ďalším dôležitým momentom pri koncipovaní biografického náčrtu bolo úsi
lie posunúť poznanie predmetných otázok tak, ako som sa k nemu dopracoval 
na základe archívneho výskumu. Či sa mi podarilo priblížiť sa k objektívnemu 
zhodnoteniu tejto významnej osobnosti v našich národných dejinách, už posúdi 
čitateľ.

V Bratislave 3. februára 1998



Legionár Ferdinand Čatloš

Ferdinand Michal Čatloš sa narodil 17. októbra 1895 v Liptovskom Sv. Pet
re. V rodisku začal chodiť do slovenskej školy. Ako deväťročný prešiel do ma
ďarskej v Liptovskom Hrádku. Čatlošovmu otcovi bolo jasné, že syn sa bez ma
ďarčiny neuplatní, ak nechce, aby ustrnul v rodnej dedine. Učiteľ Matuška v 
Liptovskom Hrádku Ferdinanda hneď pochválil, že má pekné maďarské meno 
i priezvisko. To malého Čatloša zarazilo, lebo dovtedy ani rodičia, ani predošlý 
učiteľ v Petre - Dérer - mu to nedali na vedomie. Pritom za to vďačil iba notá
rovi, ktorý mu zapísal toto meno preto, že sa narodil na „Ferdinanda“.

Čatlošov otec bol murár a v tom čase pracoval v Pešti. Pri narodení syna sta
čil napísať iba list. Syn sa mal podľa otca menovať Michal. Notár však svojvoľ
ne v matrike urobil poradie Ferdinand Michal...

Malý Čatloš mal tmavšiu pleť a nezasvätená ho pokladali za írečitého Maďara. 
Ferdinand bol prvorodeným synom spomedzi desiatich súrodencov. Po skončení ma
ďarskej elementárky otec si trúfol dať ho do meštianskej školy v Liptovskom Sv. Mi
kuláši. Cez letné prázdniny pokračoval v murárskom učení a napokon získal aj vý
učný list. Po absolvovaní meštianskej školy pokračoval v štúdiu na Vyššej obchodnej 
škole v Kežmarku.

Perzekúcia mladých slovenských študentov na maďarských školách ho inte
lektuálne nekompromisne postavila do protimaďarského tábora. Nakoniec bol per
zekvovaný ako člen študentského hnutia tzv. Morhistov1 a zo školy vylúčený 
v roku 1913. Štúdium sa mu podarilo dokončiť v Dolnom Kubíne.

Roku 1914 nastúpil F. Čatloš na vojenskú službu na základe mobilizačnej 
vyhlášky. Nemal ešte ani devätnásť rokov. Narukoval k 67. pešiemu pluku do 
Prešova. Potom bol odvelený do Fúzesabonyi a neskôr do Lučenca, odkiaľ ho 
poslali na ruský front. V rakúsko-uhorskej armáde si odslúžil presne jeden rok, n t 
keď sa 15. septembra 1915 dostal ako kadet pri Tarnopole do ruského zajatia, -i 
K tomuto kroku ho viedol jeho svetonáhľad, ktorý mal od perzekúcie na ma
ďarských školách „horizont zidealizovaného panslavizmu“. Česko-slovenský 
problém mu ešte nebol známy. Videl pred sebou len ruskú moc proti maďar- 
sko-nemeckej.

V zajatí prešiel najskôr cez tábor v Proskurove a odtiaľ putoval do Caricyna, 
kde sa prvý raz stretol s českými zajatcami. K nim sa neskôr aj presťahoval, keď 
v spoločnosti Ukrajincov a Poliakov (rakúskych) sa „otrávil“ pri ich protiruských 
rečiach. V českom prostredí^ začal vnímať československú orientáciu. Bol by tu 
pevne zakotvil, keby medzi Čechmi neboli bývali trenice a rôzne pohľady na Rus
ko. Hod mal nepríjemné skúsenosti, jednako bol Rusom oddaný a tento názor 
s ním zdieľalo len niekoľko Čechov.

V Caricyne jeho ďalší myšlienkový vývin do veľkej miery poznamenalo pria
teľstvo so spoluzajatcom Dr. Koptákom. Pravda nespájalo ich len to, že obidvoch 
vylúčili z maďarských škôl. Kopták sa začal angažovať v rusko-slovenskom spol
ku pamäti „Štúra“. Povolali ho do Moskvy ako spolupracovníka spolku. Z Mos-
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Čatloš...........

kvy Kopták písaval Čatlošovi listy, ktoré mu otvorili perspektívu „nazierania v slo
vanských otázkach“2, spomína Čatloš.

Obsah listov zrejme korešpondoval so starším Čatlošovým videním „slovan
ských otázok“, a preto mu bol názorovo blízky. Prvé listy pochádzajú z roku 1916 
a v jednom z nich sa Kopták Čatlošovi posťažoval; že „Čechoslováci chcú spolok 
»Štúra« pre seba okupovať... Tak sa mi zdá, že my Slováci ruskej cenzúry sa ne
musíme báť, ale českej, ktorú majú v rukách pp. českí oficieri...“3 V novembri 1916 
si Dr. Kopták „ťažkal“, že nemôže pochopiť, prečo nedostáva jeho listy Dr. Ra- 
vasz.4 „Očul som, že to, v čom som ja jemu písal, zase sa dozvedeli petrohradskí 
Čechoslováci... Ináčja sa nemám čoho báť... Robím rusko-slovenskú politiku a že
lám si, aby nielen Česko a Slovensko, ale dľa možností celá Ugória (Vengria) po 
vojne pripojená bola k Rusku. Že sa toto nepáči čechoslovakistom, ktorí by chce
li pomocou československého štátu znemožniť to, aby sa Severoslaviani priblíži
li k Juhoslavianom, za to ja nemôžem.“5

Vo februári 1917 Kopták v liste napísal: „Mám česť ti oznámiť, že ročné val
né zhromaždenie spolku »Štúra« uskutočnilo sa 2. februára t. r. a skončilo sa ví
ťazstvom »Ruských Slovákov«. Čechoslováci utrpeli strašnú porážku. Týmto spô
sobom »Štúr« bude teraz robiť výlučne slovensko-ruskú politiku...“ „Nakoľko,“ 
dodáva v liste z apríla 1917, „v Československom štáte nášmu národu hrozí fa
tálny osud Moravských Slovákov“.6

Čatloš priznáva, že Kopták mal naňho svojimi informáciami veľký vplyv, čo 
ho aj zdržalo pri rozhodovaní o vstupe do légií. Napokon to všetko „prekonal“ 
a 23. júna 1917 vstúpil do čs. légií.

Rozkazom komisie formujúcej československé vojenské jednotky v Kyjevskom 
okruhu bol zaradený k 7. streleckému pluku v hodnosti práporčíka. Od 21. júla 
1917 vykonával funkciu mladšieho dôstojníka 3. roty a od 6. augusta toho isté
ho roku pôsobil ako pomocník pobočníka veliteľa pluku.

Po pätnástich rokoch svoj vstup do légií zdôvodnil týmto stanoviskom: „Pou
čený a vytriezvený aférou študentskej perzekúcie... stal som sa obozretným. Ne
budoval som zámky v hmlách a prijímal som len skutkové riešenie. Preto ani s hlá
sením do vojska som sa neponáhľal. Pomery som už poznal natoľko, že som si 
umienil podať prihlášku len vtedy, keď budú i volať. Do tej doby som všetku pred
časnú horlivosť tohoto druhu považoval za formalitu a lacnú argumentáciu... Po
zeral som na ved, ktoré nás spájajú s Ruskom a na jeho kroky učinené v prospech 
našej národnej slobody ako na sväté. S takouto úctou som hľadel i na vedúce or
gány nášho zjavného odboja. Anevedel-som nijako pochopiť, že československé 
spolky sa hašteria, Kyjev s Petrohradem, Petrohrad s Moskvou. Tamojší usadlíd 
so zajatcami a títo medzi sebou!!! Bol som mladík a všetko som sa snažil poní
mať ideálne... Tieto spory zobudili vo mne odpor a pôsobili na mňa hlavne vte
dy odpudivé, keď som sa dozvedel, že jestvuje v Moskve spolok, ktorý robí opo- 
zídu tomuto rozvadenému táboru. Myslel som, že tento spolok (Štúra) kráčal 
(podľa všetkých voľakedy známych príznakov) správnou cestou. Dostal som ame
rické správy... o tom, že uznala Štúrov spolok za jediného reprezentanta zahra
ničných Slovákov pre Rusko aj Slovenská liga v Amerike. A jeho členovia (univ. 
prof. Dr. Kvačala, osobný lekár Tolstého Dr. Makovický a iné význačné osobnosti)
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Legionár Ferdinand Čatioš

mi nadmieru imponovali. Dezorientovaný bral som za bernú mincu všetky smer
nice, ktoré vydával tento spolok pre zajatých Slovákov. ...Čítal som vyzvu Štú
rovho spolku, aby Slováci boli prichystaní na to, ze v krátkej dobe budu sustre 
dení . Vyjednáva sa vraj o ich... vystúpení... v ráma ruskej armady. Tak som 
netrpezlivo čakal a čakal som až do ruskej revolúcie, keď som sa presvedčil, ze 
rusko-slovenský spolok pamäti Štúra len hatil včasné splynutie organizačných zlo
žiek nášho odboja...“7 v , , . ..

Dňa 11 septembra 1917 Catloša odvelili do Kyjeva na výpomoc komisii or
ganizujúcej nábor dobrovoľníkov do československých jednotiek. Tu pracoval 
v Správe čs. záložných vojsk, ktorá prevzala úlohu predtým zriadenej Komisie na 
formovanie čs. vojenských častí. Spracúval materiály týkajúce sa Slovákov ktoré 
dodávali komisári vysielaní za náborom do légií. Nábor v zajateckých táboroch 
vykonávalo takmer 300 komisárov a ich výsledok sa prejavil y podobe 38 500 
prihlásených osôb, z ktorých sa sformoval na kond septembra 1917& armadny 
ШхГ1 uvedeného počtu bolo asi 1000 Slovákov sústredených predovšetkým
v 7. čs. streleckom pluku Tatranskom. ,

'V čase vypuknutia októbrovej revolúde sa čs. armádny zbor nachadzal na Ukra
jine kde sa v novembri 1917 dostala k mod Ukrajinská centrálna rada. Parale - 
ne s'ňou existovala od 24. novembra aj Ukrajinská sovietska republika. Legie s ra
dou uzavreli dohodu o poskytovaní zásob potravín a výstroja^a nasadení cs. 
jednotiek do strážnej služby. Zásadná zmena sa vsak udiala po 12. januan i У1«, 
keď rada vyhlásila Ukrajinu za samostatný štát, čo zároveň znamenalo aj uza
tvorenie prímeria s Centrálnymi mocnosťami. Bezprostredným dôvodom na vy
hlásenie samostatnosti Ukrajiny bol nesúhlas rady s mierovými rokovaniami 
v Brest-Litovsku. Sovietska vláda odpovedala vyhlásením vojny Ukrajine Rada 
začala hľadať podporu na boj s boľševikmi a našla ju v Nemecku, ktorého voj
ská začali postupovať na Kyjev. , v , .

Československým légiám hrozilo, že budú obklúčene a ich prislusma zajatú 
Na tento vývoj situáde velenie légií reagovalo 13. januára 1918 vypovedaním 
zmluvy s radou a oznámením o odchode z Ukrajiny. T. G. Masaryk velím sta
rostlivo sledoval vývoj politických plánov Dohody a po úvahe sa rozhodol nena
sadit’ čs. zbor proti sovietskym vojskám na Ukrajine. Krátko pred dobytím Kyje
va boľševikmi (7. februára 1918) preto verejne vyhlásil zbor za Autonómnu cast 
francúzskej armády a oznámil rozhodnutie o jeho presune do Francúzska.^

Toto rozhodnutie sa rozšírilo v zbore v čase, keď Nemci a Rakúšania začali na 
základe dohody s Ukrajinskou centrálnou radou obsadzovať Ukrajinu a ked po 
stroskotaní rokovaní v Brest-Litovsku začali 18. februára útok na celom vycliod-

Rvchly postup Nemcov na Kyjev a Gomel’ urýchľoval sústreďovanie a násled
né sťahovanie čs. légií z Ukrajiny, pričom dochádzalo k lokálnym zrazkam le
gionárov s nemeckými jedotkami. K najvážnejšej došlo v dňoch 8.-13. marca 
1918 na prístupoch k železničnému uzlu v Bachmači. Velenie zboru tu bolo nú
tené zadržiavať nemecký postup, aby mohlo naložiť na železničné vozne vojsko 
a materiál. Preto dostali jednotky 6. sp. Hanáckého a 7. sp. Tatranského 8. mar
ca 1918 rozkaz udržať železničný uzol do odchodu všetkých cs. vlakov. Do o-
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jov zasiahli 10. marca aj jednotky 1. záložného pluku, večer boli nasadené i prá
pory 4. sp. Prokopa Holého. Kombináciou boja a rokovania o prímerí sa čs. jed
notkám podarilo zadržať presilu nemeckých vojsk, a tak umožniť prejazd česko
slovenských vlakov na východ.

Pred odchodom čs. légií z Ukrajiny sa F. Čatloš hlásil späť k 7. sp. pluku. Z ná
boru dobrovoľníkov sa vrátil 2. februára 1918 a v 11. rote zastával funkciu veli
teľa čaty. V tejto funkcii sa zúčastnil aj bojov pri Bachmači. „Pre 11. rotu 7. plu
ku znamenala ona (bitka) vari maximálne fyzické vyčerpanie. Naviazali sme dotyk 
s Nemcami postupujúcimi od Moskvy. Potom bojom na zdržanie manévrovali sme 
v teréne veľmi ťažkom. Vo dne v blate a vode, v noci v mraze, bez oddychu a 
riadneho stravovania sme prežili takú únavu, že sme počas pochodu na nohách 
usínali.“8

Pri Bachmači Čatloš bojoval s boľševikmi proti Nemcom, aby sa ako salto mor- 
tale jeho karta obrátila a bil sa tu proti boľševikom s Nemcami o dvadsať rokov 
neskôr.

Začiatok anabázy čs. légií v Rusku zastihol Čatloša vo funkcii veliteľa čaty 
7. Tatranského pluku. Po rokoch sa vo svojich návratoch k zážitkom v Rusku veľ
mi často vracal k mestu Mariinsk. Tu zažil v máji 1918 krušné chvíle, keď na 
miestnej železničnej stanid ich ešalón zadržiavali červenoarmejd, s ktorými ^po
tom museli vstúpiť do otvoreného boja, a ten pokračoval v Nižne-Udinsku. Cat
loš potom napísal, že bojov sa zúčastnil ako veliteľ „bočnej ochrany frontu“. Od
tiaľto jeho legionárska cesta viedla do Irkutská.

S Irkutskom mali v rokoch 1918-1920 najviac legionárskych skúseností a bez
prostredných kontaktov práve Slovád. 26. mája 1918 tu maďarsko-nemecký pre
padový oddiel, vydávajúd sa za boľševický, bez akýchkoľvek príčin streľbou na
padol čs. delostrelecký transport. Zastrelili 14 čs. dobrovoľníkov a 61 zranili. 
Konflikt v záujme pokojného presunu čs. légií do Vladivostoku sa mierne likvi
doval a Slovád - 12. rota 7. Tatranského pluku obsadili Irkutskú stanicu.

Dňa 11. júla 1918 po bojoch v Mariínsku 7. pluk druhý raz obsadil Irkutsk. 
Jeho obsadením sa vytvorili možnosti ďalšieho postupu na východ a spojenie s vla- 
divostockou skupinou. Na obsadení Irkutská sa zúčastnil aj I. а П. prápor 7. Ta
tranského pluku.

Dňa .31. augusta 1918 sa spojili skupiny čs. vojska zo západu i od Vladivos
toku na rieke Onon v Olovianej. Velenie légií vydalo 20. augusta 1918 rozkaz 
o mobilizádi Čechov a Slovákov nachádzajúdch sa na Sibíri v zajateckých tábo
roch. Mobilizádou sa rady legionárov rozšírili o 14 000 bojovníkov, z ktorých 
boli vytvorené nové útvary.9 Asi jedna štvrtina mobilizovaných odmietla vstúpiť 
do légií, a tak ich zaradili do pracovných jednotiek.

V Irkutskú bol zriadený výchovný tábor pre Slovákov. Rozkaz veliteľa vý
chodného frontu č. 24 z 3. septembra 1918 nariaďoval: „7. Tatranský pluk od
velí do výchovného tábora pre Slovákov v Irkutskú ako inštruktorov: por. Čatlo
ša a Kujana s poddôstojníkmi Slovákmi all strelcami. 6. Hanácky pluk prap. 
Ledníka s troma ďalšími mladšími dôstojníkmi a 5 poddôstojníkmi a strelcami, 
podľa možnosti slovenskej národnosti: Veliteľom tábora bude ppor. 4. strelecké
ho pluku Emil Geryk a jeho pomocníkom prap. 7. pluku Dr. Vladimír Daxner,
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ktorý do príchodu Gerykovho do Irkutská (do 14. októbra 1918), vykonáva funk
ciu veliteľa tábora. Vlastná činnosť tábora sa začne 7. septembra 1918...“10

Dňa 11. septembra menovaní legionári nastúpili do služby y tábore. Hneď sa 
vytvorila 1. vojenská rota, ktorej veliteľom bol menovaný F. Čatloš. Ostatní za
jatci sa po príchode do tábora zaraďovali do pracovných rôt. Zajatci neschopní 
služby boli sústreďovaní v invalidnom oddiele. V tábore sa založil vzdelávací krú
žok, ktorý vydával táborový Denník, beletristi cko-poučný Týždenník, odborný ča
sopis Vojak, humoristicko-zábavný časopis Rarášek a vychádzal aj Spevník s dvoj
hlasné upravenými pochodovými slovenskými i ruskými piesňami.

Úlohy, respektíve poslanie inštruktorov, im ozrejmil Dr. Daxner v príhovore 
slovami: „V tábore... budeme mať do poldruhatisíc Slovákov - zajatcov... A ešte 
pribudnú. Bude to veľmi rozmanitý živel. Mnohí sú doterajším nahováraním... 
zastrašení... I boľševická agitácia pôsobila na nich, národne sú neuvedomelí... Bu
deme musieť pracovať trpezlivo, pomaly, obozretne. Pospolitý náš človek je ne
dôverčivý... Ľahko by v nás mohol vidieť platených agentov. Nebol by div. Mali 
pod maďarským režimom dosť príležitostí skúsiť, ako takí platení agenti lákajú 
ľud... Dopoludnia bude škola, popoludní vojenský výcvik po rotách. Budete im 
prednášať, učiť ich pravopis... O vstupe do vojska predbežne ani slova. Nájde sa 
príhodná chvíľa, slávnostná príležitosť - potom sa nábor vykoná hromadne...“11

27. novembra 1918 prijal zástupcov tábora generál M. R. Štefánik. Pre cho
robu a zimu nemohol tábor osobne navštíviť, a tak sa stretnutie odohralo vo vla
ku. V príhovore, ktorý si vypočul aj Čatloš (o dva dni neskôr povýšený na poru
číka), im povedal: „Vítam Vás, bratia, nie ako rakúsko-uhorských poddaných, ale 
ako slobodných občanov československého štátu... Prišiel som k Vám ako minis
ter, mal by som úradovať, konať po ministersky - a nemôžem: také sú mi drahé 
Vaše slovenské zvuky, ktoré som dávno už nepočul... Prihováram sa Vám ako Váš 
brat. Váš rodný brat, ktorý prišiel k svojim milým bratom, aby poľahčil ich ťaž
ké postavenie...

Z irkutského tábora utvorím pluk. Vzorný slovenský pluk... Irkutský prvý slo
venský pluk bude po uliciach Bratislavy predo mnou defilovať...“12

V nasledujúcom 132. armádnom rozkaze vyšlo nariadenie:
„ 1. Koncentračný tábor pre Slovákov - zajatcov v Irkutskú menuje sa česko

slovenský tábor pre Šlovákov v Irkutsku«.
2. Veliteľovi Československého tábora pre Slovákov v Irkutskú udeľujú sa prá

va veliteľa pluku a podriaďuje sa priamo inšpektorovi československých vojsk.
3. Veliteľ Československého tábora pre Slovákov v Irkutskú, ako plnomocník 

Náborového odboru, prijíma novobrancov do československého vojska.
Z prihlásených novobrancov formuje pochodové prápory.“13
Ferdinand Čatloš medzitým 11. decembra 1918 postúpil z funkcie veliteľa 

1. roty do funkcie veliteľa 2. práporu. 2. januára 1919 prišlo do Čs. tábora pre 
Slovákov nové velenie. Reč, ktorú v tábore predniesol podplukovník Doubek, 
otriasla celým osadenstvom. Oznámil, že preberá velenie, ktorým ho poveril pán 
minister a má sformovať z tábora pluk. On vraj úlohu prijal pod podmienkou, že 
v tomto pluku si po svojom zavedie železnú disciplínu: „Žádné bratříčkování, žád
né mítingy, žádné komitéty... Páni oficíři se nebudou s manschaftem mazlíčko-
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vat... Očekávám, že se pánové bezpodmínečné podrobí Dienstreglamá, které dám 
ihned vypracovat...“14

Pravda, už nestihol, lebo ho aj so spoločníkmi z tábora eskortovali do Čeľa- 
binska. Po vyhostení nežiaducich sa 6. a 7. januára konali porady dôstojníckeho 
zboru ako postupovať ďalej. 8. januára podpísali prosbu:

„Plnomocníkovi vlády Československej republiky pre Rusko,
Ministrovi národnej obrany!

Vo veci odoslania... piatich novobrancov menom: podplukovník Doubek, ma
jori Schenfler a Šrámek, kapitáni Redl a Hodina, - komandovaných údajne ako 
veliteľov k utvoriť sa majúcemu dvanástemu čisto slovenskému pluku - dolu- 
podpísaní dôstojníci čslov. tábora pre Slovákov dna 8. januára 1919 uzniesli sa 
takto: ... ani zďaleka nezdá sa pochopiteľným naznačenie k nášmu nádejnému 
slovenskému pluku za veliteľov ľudí duševne tak ďalekých citom a túžbam, aké 
prechováva v srdci každý roduverný Slovák, takých cudzích nášmu zmýšľaniu 
a chápaniu národnej povinnosti, odlišných, cudzojazyčnými vojenskými ná
zvami pretkávanou mluvou a vystupovaním, ale nadovšetko následkom nedáv
neho a teda núteného vstupu do vojska pochybných ešte len i v národnej spo
ľahlivosti...

Preto úplne sa stotožňujúc s náhľadmi a počínaním veliteľa tábora majora Ge- 
ryka - i do vyjasnenia aféry Doubek a kômp. - predostrieť... zo znalosti pomerov 
a z hlbokého presvedčenia prýštiacu prosbu: naznačovať za náčelníkov a velite
ľov častiam, vedením ktorých doteraz sme boli poverení, jedine ľudí Slovákom 
dtove blízko stojadch, zaslúžilých a dušu našich vojakov znajúcich a si vážiadch, 
- lebo len tak vidíme zaručenú zdarenú prácu a možnosť vytvoriť disdplinova- 
ný a národu osožný slovenský pluk.“15

Zdá sa, že bezprostredným impulzom na eskortovanie uvedených dôstojníkov 
bola skutočnosť, že niektorí legionári spoznali v prišelcoch zarytých rakušiackych 
dôstojníkov zo zajateckého tábora. Odpoveď signatárom „prosby Plnomocníko
vi“ prišla veľmi rýchlo. 9. januára majora Geryka telegraficky pozbavili velenia 
a ešte v ten večer musel odcestovať do Omska. Tábor prevzal poručík Dr. Dax- 
ner ako dovtedajší pomocník veliteľa.

Musíme poznamenať, že Štefánik ešte pred svojím odchodom z Ruska sa roz
hodol odstrániť príčiny, ktoré podľa jeho názoru viedli k morálnemu úpadku lé
gií ako celku. Základnú príčinu videl v priveľkej demokratickosti legionárskeho 
života, ktorá sa vytvorila v rokoch 1917 a 1918. Preto sa rozhodol na radikálne 
opatrenia. Dňom 14. 12. 1918 zrušil Odbočku ČSNR a nahradil ju „Zvláštnym 
zborom“ a „Dočasným odborom MNO“, ktoré mali byť jedinými orgánmi zod
povednými československej vláde. 16. 1. 1919 vydal rozkaz, ktorým zrušil legio
nársky „Snem čs. revolúcie v Rusku“ - vytvorený na I. zjazde čs. vojska na Rusi 
v septembri 1918a rotné komitéty i plukovné zastupiteľstvá, ktoré vznikli v prie
behu roka 1917 na základe demokratizačných rozkazov „Dočasnej vlády“ ako ná
stroj vojakov pre rozhodovanie o vnútornom živote útvarov. Rozkaz vzbudil v le
gionároch značný odpor.
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Po vydaní rozkazu generál Štefánik odovzdal vojenské velenie generálovi 
M. Janinovi, politické ved boli zverené B. Pavlů a 20. januára 1919 z Ruska od
cestoval.16

Ešte pred likvidáciou čs. tábora pre Slovákov v Irkutskú (3. júna 1919) Čatloš 
bol uvoľnený z funkde veliteľa 2. práporu a ustanovený za veliteľa 3. práporu 
na Hviezdočke v irkutskom tábore. Jadro tábora sa včlenilo do 12. pluku, nesú
ceho neskôr (od 6. decembra) meno nebohého M. R. Štefánika. A práve z nasle
dujúceho dňa - 4. júna 1919, pochádza najzásadnejší dokument, na tvorbe kto
rého sa zúčastnil aj F. Čatloš - Memorandum slovenských legionárov - adresované 
Bratovi Bohdanovi Pavlů, Plnomocníkovi Československej vlády pre Rusko. V jeho 
prvom odseku sa hovorilo: „V poslednej dobe častejšie stávalo sa, že hodnostári, 
zastávajúci vysoké miesta, v neprajnom zmysle vyslovovali sa o prád slovenskej 
inteligencie, zvlášť dôstojníctve a minister Štefánik priamo vyslovil svoje pohor
šenie nad tým, že sme nezriadili dosiaľ ani len jednej slovenskej vojenskej jed
notky. »Myslel som si, že tu máte už aspoň dva slovenské pluky a vy ste nič ne
spravil^.“17

Vieme, že v tomto duchu prebiehali rokovania medzi M. R. Štefánikom a zá
stupcami slovenských legionárov v Irkutskú v novembri 1918. Napokon sme v pl
nom znení uviedli aj konkrétne závery, ktoré sa po rokovaní prijali. Keďže sa však 
do leta 1919 z toho nič podstatné neudialo a medzi legionárov predsa len pre
nikli isté správy o situádi v novej republike, aj keď v idealizovanej podobe, do
žadovali sa analogického riešenia situáde aj v légiách. „Podľa správ z vlasti úze
mie obývané Čechmi a Slovákmi tvorí jednotnú ríšu pod správou jednotnej vlády, 
ktorej rovnoprávnymi členmi sú aj Slováci. V Rusku príslušníkmi českosloven
ského vojska sú aj Slovád, ale zo správy tohto vojska sú úplne vylúčení... i vo voj
sku samom Slováka na vedúcom mieste niet, ba stalo sa, že Slovák bez príčiny 
z významnejšieho miesta bol prevedený na podriadené. Okolnosti tieto mnoho
krát privodia vedúce naše orgány k neželateľnému vyústeniu vecí slovenských 
a predstavujú nás Slovákov za element podrídený.“18

Memorandisti (bolo ich dvadsaťosem, medzi nimi aj F. Čatloš) preto žiadali 
adekvátne zastúpenie v oddelení Ministerstva vojenstva v Rusku, vo velení légií, 
v zaraďovaní do dôstojníckej školy, vojenských kurzov, žiadali 12. pluk pome
novať menom M. R. Štefánika, zadeliť všetkých Slovákov z Irkutského tábora 
do 12. pluku a napokon žiadali, aby Slováci boli „koncentrovaní“ do 3. divízie.

Citované memorandum nám v prvom rade približuje postavenie Slovákov v čs. 
légiách v Rusku. Dokumentuje, že v česko-slovenských vzťahoch nebolo zďale
ka všetko v poriadku a situácia sa nezlepšila ani po vzniku ČSR, skôr naopak. 
Konfliktné situácie sa ešte viac vyhrotili. Štefánikove myšlienky o tvorení samo
statných slovenských vojenských jednotiek zasa významne prispievajú k lepšie
mu pochopeniu česko-slovenskej otázky uňho v čase bezprostredne po vzniku štá
tu. Šú dôkazom toho, že v tejto otázke prešiel dôležitým vnútorným prerodom 
a prekračujú jeho predchádzajúce stanoviská, v ktorých neakcentoval myšlienku, 

'ztržeskoslovenský štát bude štátom dvoch rovnoprávnych národov.
Keďže na memorandum neprichádzala odpoveď, uzniesli sa jeho iniciátori 

12. júla 1919 v Krasnojarsku (Čatloš bol od 8. júla veliteľom 12. roty v 12. stre-
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leckom pluku) „požiadať v Irkutskú sa nachodiacich delegátov (tých, ktorí boli 
poverení doručiť memorandum Bohdanovi Pavlů), Jozefa Gregora Tajovského, 
majora Hoj u, aby na všetky v memorande uvedené body žiadali presnú písom
nú odpoveď“.19 V druhom bode zápisnice sa uvádzalo: „S ohľadom na to, že 
v blízkom čase delegácia z vlasti bude už medzi nami, za potrebné sa pokladá 
slovenských členov delegácie informovať o pomeroch v čsl. vojsku poťahom na 
nás Slovákov... do toho času požiadať veliteľa kpt. Viesta, aby poslal veliteľovi 
12. pluku podrobné vysvetlenie ohľadom dôstojníkov tábora... 0 

Ďalšia schôdzka memoraridistov sa konala 21. júla 1919 a mala prerokovať žia
dosť kapitána R. Viesta veliteľovi 12. pluku, ako aj odpoveď na jeho žiadosť. Viest 
napísal žiadosť 17. júla 1919 a prosil v nej, aby rozkazy 12. streleckého pluku sa 
vydávali v slovenčine, a nakoľko je to možné, aby aj administratíva pluku sa vied
la v slovenčine. Dôvodil takto: „Pridelením Československého tábora pre Slová
kov do pluku, 12. strelecký pluk vo veľkej väčšine stal sa slovenským. Ďosiaľ ani 
v jednej časti československého vojska na Rusi rozkazy nie sú vydávané v slo
venčine, hod ministerským dekrétom je stanovená úradnou rečou vojska čeština 
alebo slovenčina. Z uvedeného totiž vysvitá spravodlivosť mojej žiadosti, aby as
poň v tom pluku, ktorý je v prevažnej väčšine slovenský, bola slovenčina podľa 
možnosti čím najviac užívaná v úradných vedách, aby aj týmto spôsobom bola 
dokumentovaná československá vzájomnosť, aby sa Slovák mohol cítiť rovno
právnym a nie druhotriednym členom spoločnej vlasti.“21

Odpoveď veliteľa 12. pluku majora Palackého Viestovi mala dátum 19. júla. 
Oznamoval v nej, že „rozkazy... pluku sú vydávané v českom jazyku a neboli do
teraz žiadne námietky proti tomu od bratov Slovákov... Ohľadne používania slo
venčiny v pluku ako úradnej red... každý má právo hovoriť vo svojej materdne 
a nemôže byť ani red o prvo alebo druhotriednych denoch spoločnej vlasti.“22 
Odpoveď, ktorou sa Palacký usiloval vysvetliť situádu a ktorá bola napísaná v re
latívne zmierlivom tóne, slovenská strana neakceptovala. Skôr ako uvedieme dô
vody, prečo to bolo tak, žiada sa ešte oddtovať bezprostrednú reakdu R. Viesta. 
Ten konštatoval: „...ja vec túto nemôžem tak nechať a v prípade ďalšieho od
mietnutia stiahnem konzekvende. Predostretie žiadosti... pokladal som za svoju 
povinnosť, ako bývalý veliteľ tábora, úplne pochopuj úc význam toho, keď Slo- 
vád už tu privykajú vážiť si, ľúbiť svojeť.“22

Na schôdzke sa okolo tejto otázky rozvinula živá diskusia a všetci zhromaž
dení sa vyslovili, že v prípade zápornej odpovede na ich žiadosť o používaní slo- 
vendny v administratíve 12. pluku (veliteľ pluku posudzoval žiadosť Viesta ako 
súkromné želanie) sa všetd slovenskí dôstojníd zrieknu svojich hodností. Napo
kon sa zhromaždení dôstojníd uzniesli, že k veliteľovi pluku vyšlú dvojčlennú de- 
legádu (poručíka Čatloša a podporučíka Kustru), ktorá mu oznámi, že „sloven
skí dôstojníd pluku úplne súhlasia so žiadosťou kapitána Viesta, podporujú ju 
a žiadajú, aby bola vyplnená“.24 Ďalšia zápisnica pochádza z 23. júla 1919. Z nej 
sa dozvedáme, že na programe schôdzky bolo referovanie F. Čatloša a J. Kustru 
o rokovaní s veliteľom pluku. Ako prvý vystúpil Čatloš, ktorý uviedol, že veliteľ 
pluku „nedal nám však ani dôkladne vyjadriť sa, vpadol nám do reči a hneď od
sudzoval celú akdu... Hovoril, že my, dôstojníd - Slovád, sme sa ushovorili a chce-
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me tu vykonávať separatistické zámery, že sa snažíme dať celému pluku ráz slo
venský“.25

Major Palacký ďalej poznamenal, že keby zaviedol slovenčinu, „tak by zase Česi 
neboli spokojní. A ostatne - česká literárna reč skôr existovala ako slovenská... 
Vy sje sa vliali do českého pluku a nie 12. pluk do vás...“26 Vo svojom stanovi
sku k slovenskému jazyku anticipoval prístupy najvyšších českých politikov a ja
zykovedcov medzivojnového obdobia, keď povedal: „Ale, aká slovenčina? Roz; 
diel je len v háčkach, a že za »ř» príde «i» - nič viac.“27 Racionálna argumentácia 
Catloša a Kustru sa nestretla s porozumením. Následný historický vývin však dal 
tejto hŕstke dôstojníkov - Slovákov úplne za pravdu, najmä Čatlošovej myšlien
ke, ktorú na rokovaní predniesol: „Len keď prirodzené a samozrejmé práva Slo
vákov budú už tu akceptované, zostane pevnou baštou (Slovensko - pozn. V. Š.) 
v mori štvanie. Obávame sa práve toho, aby Slováci, následkom nesprávneho chá
pania zo strany Čechov, nestali sa skutočne separatistami.“28

Po vystúpení F. Čatloša potvrdil J. Kustra pravdivosť Čatlošových poznámok 
a začala sa diskusia o ďalšom postupe. Napokon bol prijatý návrh, ktorý pred
niesol рог. V. Manica: „Navrhujem, aby sme každý osobitne úradne podali žia
dosť na plnomocníka čsl. vlády v Rusku o zbavenie nás hodnosti a úradu, na zá
klade toho, že pri utvorivších sa pomeroch nemôžeme brať na seba zodpovednosť 
za smer, akým náš priamy náčelník, veliteľ 12. pluku, pokračuje v otázke česko
slovenskej vzájomnosti a rovnoprávnosti...“29

V rokovaní o tejto otázke sa pokračovalo 25. júla 1919. Zároveň so žiadosťa
mi sa mal podať obšírny protest a požiadavka vyšetriť „čou vinou sa stáva, že 
právne požiadavky Slovákov nebývajú všímané a na doterajšie žiadosti ani len od
povedi nedostávame“.30

Po posúdení návrhu sa schôdzka uzniesla zvoliť 4-člennú komisiu, ktorá zos
taví protest so žiadosťou, aby bolo zavedené súdne vyšetrovanie. Komisia zača
la pracovať v zložení: kapitán R. Viest, poručík F. Čatloš, podporučík I. Daxner 
a J. Kustra. Materiály mali byť vypracované do 28. júla. Prerokúvanie materiálu 
nazvaného - Politickému plnomocníkovi vlády Československej republiky pre Rus
ko - sa začalo 29. júla 1919. Napriek tomu, že materiál je pomerne obsiahly, po
važujeme za dôležité uviesť z neho čo najviac, pretože je jedinečným dokumen
tom o tom, ako vtedy videli slovenskú otázku legionári. Okrem iného sa v ňom 
hovorilo: „Od samého počiatku boja za samostatnosť národa nášho vyznačovali 
sa Slováci, účastníci odboja, svojou precítenou lojálnosťou. V mnohých veciach, 
v ktorých bolo treba objasnenia a neraz i súdneho rokovania, nepodnikli nijakých 
krokov, len aby nebolo navonok ani len zdania o tom, že československý pomer 
má svoje tienisté stránky...

Ako dojímavo pôsobí rozumné a precítené slovo Čecha F. X. Saldu o Sloven
sku... «Slovensko bude národné i státně tím jednotnější s nami, čím více mu bude 
přáno jeho samostatnosti... Nebylo by nic osudnější, než kdyby Češi na Sloven
sku chtěli si hrát na jakési kulturní kolonisátory, nebo donášeče kultury. Sloven
sko jest prastará kulturní země, ...doslova jedinečná v Europě... jeho inteligence 
vzdělaností nestojí nikterak za inteligencí naší, spíše naopak... Všem, kdož jdou 
na Slovensko, rád bych zdůraznil, že vstupují na půdu posvěcenou velkou tvor-
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bou, utrpením, prací, heroismem minulosti a přítomnosti, a že sluší se jim spíše 
než uäti a opravovati - pozornosti a učiti se«.

Bolo vždy naším pevným presvedčením, že len obapolná vzájomnosť Čechov 
a Slovákov, rovnoprávnosť každého príslušníka československého národa prive
die nás ku žiadanému áďu... Ale čo vidíme naproti tomu u nás, tu v Rusku? 
...S ľútosťou musíme si pripomenúť, že plnomocník vlády pre Rusko... na ko
lektívnu žiadosť 28-ich Slovákov nedal ani len povinnej pre každého úradníka 
formálnej odpovedi. Toto nezaslúžené macošské konanie privodí nás k smutné
mu vývodu, že niektoré úrady... odkloňujú sa od... svojej povinnosti, keď ide o zá
ujmy Slovákov, čím škodia nielen Slovákom, ale - vnášajúc v svorné dosiaľ rady 
Čechov a Slovákov nepokoj a pochybnosti - škodia záujmom republiky...

Dôrazne žiadame bezodkladné vyšetrenie najmä v týchto prípadoch:
1. Prečo dosiaľ nie je naznačený k min. voj. - oddeleniu v Rusku - zástupca 

Slovákov, s právom účasti vo »Zvláštnom zbore«?
2. Ako mieni plnomocník vlády postarať sa o zastúpenie Slovákov vo vedení 

na ten prípad, že ministerstvo vojenstva... a Zvláštny zbor budú likvidova
né a v Rusku ostane len vojenská organizácia?

3. Prečo bol vydaný a správcom Voj. správy min. voj. schválený cvičebný po
riadok český, keďže jednota československého vojska vyžaduje, aby jednot
né povely mohli byť ako Čechmi, tak i Slovákmi užívané, každým v svojej 
materčine?

4. Prečo i proti želaniu ministra Štefánika zo slovenského tábora nebol utvo
rený pluk?

5. Prečo za veliteľa 12. pluku nebol naznačený Slovák alebo prečo nebolo uro
bené zadosť aspoň sľubu plnomocníka vlády, že »keď nie veliteľ, tak aspoň 
pomocník veliteľa pluku má byť Slovák«“?31

V ďalšej časti materiálu boli opísané „spory“ s majorom Palackým. B. Pavlu 
adresoval 28. septembra 1919 list bratovi kapitánovi Viestovi, pomocníkovi ve
liteľa 12. pluku. 2 V záhlaví listu bolo napísané - Československá republika. Mi
nisterstvo vojenství. Politický oddíl. Náčelník čís. - úradné číslo chýba, podpí
saný nie je plnomocník ale iba Bohdan Pavlů. Nešlo teda o povinnú úradnú 
odpoveď so všetkými náležitosťami, ako sa memorandisti dožadovali, ale o nie
čo iné. Nehovoriac už o tom, že list nedával odpoveď na jednotlivé body memo
randa, ale na druhej strane nezabudol poúčať. „Zo spolužitia česko-slovenského 
mám dojem a pozorovania druhých to potvrdzujú, že by osožilo Slovákom viac
ej žiť s Čechmi... Myslím, že by i sebavedomie slovenského prostého človeka bliž
ším spolužitím získalo... Máte v 12. pluku veľkú zodpovednosť v tomto ohľade; 
Usilujte sa, aby ste pred súdom budúcnosti dobre obstáli.“33

Na inom mieste sa s neodôvodnenou suverenitou vyjadril takto: „Predsa mô
žeme si medzi sebou celkom otvorene povedať, že Slovákov v našom hnutí v Rus
ku je málo, a čo vykonali, najmä vojensky - je ešte menej... Zriedka dostanem od 
slovenského dôstojníka list, písaný bezvadným pravopisom. O slovenskej grama
tike a syntaxi ani nehovorím.“34 A znalec slovenského jazyka v odpovedi napísal: 
„Slovenská otázka zásadne sa má riešiť doma a tam je tiež riešená. Dočkajme teda 
s neposednou svrbľavosťou (podčiarkol V. Š.) až domov a tam pracujme a doháňaj-
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me to, čo sa tu zameškalo.“35 Po takejto odpovedi sa tento problém prestal me
dzi legionármi - Slovákmi pertraktovať. Príčiny zmeny nie sú celkom jasné, isté 
však je, že ju mohla napomôcť nasledujúca skutočnosť: od 12. augusta 1919 sa 
rozkazy v 12. pluku vydávali striedavo v češtine a slovenčine, R. Viest bol vy- 
menôväny'ža zástupcu veliteľa 12. pluku a v neposlednom rade to bola aj inten- 
zívhábojová činnosť 12. pluku pri ústupových bojoch.

‘Zároveň ši v naznačených súvislostiach treba pripomenúť, že koncom roka 
1919 sa uskutočnila konečná reorganizácia najvyšších orgánov čs. vojenskej sprá
vy. Nariadením plnomocníka československej vlády bolo zrušené „Ministerstvo 
vojenstva - oddelenie v Rusku“ a jeho úlohu prevzala „Vojenská správa na Sibi
ři“, ktorú od 18. novembra 1919 viedol poslanec F. V. Krejä.36 12. novembra 
1919 odišiel do vlasti B. Pavlu a jeho povinnosti prevzal dr. Girsa.37

Catloš sa medzitým (9. októbra 1919) stal na šesť dní dočasným veliteľom 
3. práporu a potom sa znova vrátil do funkcie veliteľa 12. roty. Súvislosti tých
to zmien sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. 19. októbra predsa len preňho prišla 
povzbudivá správa. Najvyššie velenie Čs. vojska ho povýšilo na kapitána s účin
nosťou od 1. mája 1919, „šťastie“ veliť 3. práporu sa opakovalo aj 30. januára 
1920. Pred odchodom do vlasti (10. mája) ho vyznamenali Francúzskym vojno
vým krížom s palmou.

Je neoddiskutovatelným faktom, že československý zahraničný odboj v pod
state začínal ako české hnutie, ktoré si vytýčilo za cieľ utvorenie čs. štátu. Ob
zvlášť jeho demokratické krídlo vstupovalo do vojny s predstavou jednotného „čes
koslovenského“ národa. „Na jednej strane to znamenalo zdroj sily, pretože toto 
chápanie československej jednoty bolo súčasne vyjadrením slovenského národ
nooslobodzovacieho programu. Na druhej strane to bolo zdrojom vážnych roz
porov vnútri československého hnutia. V priebehu vojny sa ich síce podarilo 
utlmiť, no nie vyriešiť a prekonať.“38

Nedostatok sebadôvery, ako aj historicky podmienená slabosť slovenskej po
litiky jej v novom štáte určili druhoradú pozíciu, respektíve status prívesku čes
kej politiky.39

Ortodoxný čechoslovakizmus sa stal všeliekom, ideológiou, ktorú spočiatku vy
znávali bez výnimky všetky české politické smery a na Slovensku sa nenašla vý
raznejšia politická sila, ktorá by sa mu postavila dôrazne na odpor. Bolo to tak 
aj preto, že čechoslovakizmus sa spočiatku nepovažoval na Slovensku za vážnej
šie nebezpečenstvo. Nebol totiž ešte dostatočne „čitateľný“. Konkrétnu skúsenosť 
s ním však mali, na rozdiel od domova, legionári - Slováci v Rusku. Zdá sa, že 
práve z tohto poznania pramenil aj ich „radikalizmus“, s ktorým sa na Slovensku 
stretáme v podobe autonomistických úsilí až neskôr. Nehovoriac o tom, že pre
sadzovanie myšlienky regulárnych vojenských slovenských jednotiek sa po Rus
ku objavilo až pred rozpadom ČSR na prelome rokov 1938 - 1939. Legionári- 
Slovád v Rusku, pokiaľ išlo o používanie slovenčiny ako služobného jazyka 
a utváranie samostatných slovenských vojenských jednotiek, tak anticipovali vý
voj o dvadsať rokov neskôr.

Lenže o to, čo si „vydobyli“ v Rusku, prišli hneď po návrate do novej vlasti. 
Repatriácia légií sa začala v roku 1919. Spočiatku to bolo len niekoľko transportov
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invalidov a starších príslušníkov. Spolu odišlo 7 transportov, ktoré odviezli 1900 
legionárov. Jednotky 12. pluku dorazili do Vladivostoku 26. júna 1920. Evakuá
cia légií trvala až do 30. novembra 1920. Legionári 12. pluku vyplávali 21. júla 
1920 na americkej lodí Logan ako 33. lodný transport v počte 1997 osôb. Do 
prístavu v Terste doplávali 9. septembra 1920 a do ČSR cez Rakúsko a České 
Budějovice prišli 14. septembra 1920. 16. septembra boli jednotky pluku dislo
kované v Komárne. Tu sa z neho unifikáciou s domácim 12. peším plukom sfor
moval peší pluk č. 12 Generála M. R. Štefánika a jeho posádkou sa stalo Komárno.

Zo 7. čs. streleckého pluku Tatranského vznikol unifikáciou s domácim 4. stre
leckým plukom peší pluk č. 7 Tatranský, so stálou dislokáciou veliteľstva pluku 
v Nitre.

Od októbra až do decembra 1920 F. Čatloš zastupoval v Komárne veliteľa 
12. legionárskeho pluku a mal hlavný podiel na jeho unifikácii s domácim 12. pe
ším plukom. K Vianociam sa nechal demobilizovať s predsavzatím natrvalo za
kotviť v civilnom živote. V civile začal pracovať vo firme Boroš-ICráliček v Ru
žomberku ako manipulant s drevom.



Legionár EadinaruLČatloš

Poznámky

1 Morhisti - Mor ho! - spolok slovenských študentov, založený 6. 8. 1912 v Martine. V Kežmarku 
vydával časopis Púčky. Študenti sa zoberali aktuálnymi politickými otázkami, skúmaním medzi
národného postavenia Uhorska a Slovákov. Spolok mal svojich členov v Banskej Bystrici, Tur
čianskych Tepliciach, Kežmarku, Šoporni, Martine a Békéscabe. Článok Mateja Janča, tajomníka 
spolku, o vyučovaní dejepisu na kežmarskom gymnáziu, uverejnený v časopise Slovenský hlás
nik v Amerike, vyvolal v januári 1913 vyšetrovanie, ktoré ukončilo činnosť spolku. Zo škôl bolo 
vylúčených 17 študentov.

2 Spolok vznikol na jar 191 5 pod ideovým vedením univerzitného profesor;) J. Kvačalu -i prívrženca 
rusofiIskej orientácie slovenskej politiky. Vo svojej činnosti vychádzal z faktu, že slovenský ná
rod j é svojbytný a žiadal jeho pripojenie k cárskemu Rusku. Jeho protičechoslovakistický náboj 
mal za následok, že i vedenie Zväzu česko-slovenských spolkov na Rusi muselo v máji 1915 vy
dať v Petrohrade osobitné vyhlásenie o pomere Čechov a Slovákov. Išlo o prvý oficiálny doku
ment českých organizácií v Rusku o slovensko-českých vzťahoch. Vyhlásenie síce zotrvávalo na 
stanovisku, že Česi a Slováci sú jeden národ, no s dvoma spisovnými jazykmi, pričom o politic
kej samospráve Slovenska v rámci budúceho kráľovstva československého, slovenskom sneme 
a iných otázkach sa v ňom hovorilo ako o samozrejmej politickej zásade. Bližšie o týchto otáz
kach - vrátane tzv. Kyjevského zápisu, kde M. R. Štefánik použil formuláciu o jednotnom česko
slovenskom národe pozrir'.HRONSKÝ, M.: Slovensko pri zrode Československa, Bratislava 1987,. 
s. 75 - 94.

3 SNA, Spomienky F. Čatloša..., s. 5.
4 Dr. Kopták sa nakoniec tiež prihlásil do légií. Po návrate do vlasti bol verejným notárom v Par- 

kani a Komárne, kde i zomrel. Dr. Viktor Ravasz pôsobil po roku 1918 ako hlavný slúžny v Le
viciach, v rokoch 1920 - 1922 ako hontiansky župan. Od roku 1925 bol senátorom Ľudovej stra
ny. Do 9. augusta 1943 vykonával funkciu Predsedu Štátnej rady Slovenskej republiky.

5 SNA, Spomienky F. Čatloša..., s. 6.
6 Tamže.
7 Sborník rozpomienok ruských legionárov Slovákov. Praha 1933, s. 20-21.
8 Sborník rozpomienok..., c. d. s. 22.
9 MINAŘÍK, P.: Československý zahraničný vojenský odboj v letech 1914 - 1918. In.: Veda - Ar

máda - spoločnosť. Vysoká vojenská pedagogická škola. Bratislava, č. 1, s. 101.
10 VHA, f. F. Čatloš, kr. č. 2, pr. č. 370, s. 19.
” ]CACEK, M.: Sibírske zápisky. Matica slovenská 1936, s. 179! Príslušníci tábora mali vo výučbe 

tieto predmety: písanie, čítanie (zväčša boli negramotní) počty, geometriu, miery, zemepis, deje
pis, občianske právo, zdravovědu, telocvik a spev. Súčasne si mali osvojiť vojenské predpisy, cvi- 
čebné poriadky a prejsť základným výcvikom so zbraňou. Pre potreby táborovej školy vyšli v edí
cii Slovenských hlasov populárne vlastivedno-geografické brožúrky o jednotlivých slovenských 
krajoch a základná príručka slovenskej gramatiky.

12 Tamže, s. 184.
13 Tamže.
14 Tamže.
15 Tamže, s. 192 - 193.
16 O formách odporu proti Štefánikovmu rozkazu č. 588 bližšie pozri: KVASNIČKA, J.: Českoslo

venské légie v Rusku 1917- 1920. Bratislava 1963, s. 170 a ďalšie.
Rozkaz generála Štefánika zo 7. januára 1919 došlo k zrušeniu Čs. armádny zbor a legionár

ske jednotky dostali pomenovanie Čs. vojsko na Rusi. Dočasný odbor MNO, ktorý dňom 14. de
cembra bezprostredne nadviazal na činnosť vojenského odboru Odbočky ČSNR v Rusku, bol na
riadením ministra vojenstva č. 456 z 8. januára 1919 reorganizovaný na Ministerstvo vojenstva - 
oddelenie v Rusku. Zároveň v duchu rozkazu ministra vojenstva z 12. februára 1919 generál Ja
nin vykonával funkciu (počas neprítomnosti ministra vojenstva) prostredníctvom veliteľa čs. voj
ska v Rusku a Hlavného veliteľa čs. vojsk na Sibíri generála Syrového.
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Generál M. Janin (1862 -1946) od apríla 1916 viedol francúzsku vojenskú misiu v Rusku. V au
guste 1917 sa vrátil do Francúzska, kde organizoval československé, srbské a poľské jednotky. 
Od decembra 1917 vykonával funkciu veliteľa čs. légií vo Francúzsku. V apríli 1918 sa stal hlav
ným veliteľom čs. vojsk a od 15. augusta 1918 bol poverený velením čs. légií v Rusku. Od ok
tóbra 1918 pôsobil ako hlavný veliteľ spojeneckých vojsk na Sibíri.

Bohdan Pavlu (1883 - 1938) bol od mája 1917 členom Odbočky ČSNR v Rusku a spolupra
coval s T. G. Masarykom. V máji 1918 bol v Čeľabinsku zvolený za predsedu Dočasného vý
konného výboru a od augusta 1918 ako prvý podpredseda riadil reorganizován ú Odbočku ČSNR. 
14. októbra 1918 sa stal zástupcom Dočasnej vlády ČSR v Rusku. Po príchode M. R. Štefánika na 
Sibír bol menovaný za prednostu politického oddelenia čs. ministerstva vojny. Od januára 1919 
bol na čele Zvláštneho zboru pre Rusko.

17 LAMS, f. J. G. Tajovský, sig. 43 CCC40, Bratovi Bohdanovi Pavlů Plnomocníkovi Českosloven
skej vlády pre Rusko.

18 Tamže.Memorandum podpísali: kpt. R. Viest, por. F. Čatloš, ppor. V. Ballo, práp. L. Bodický, práp. 
j. Chorvát, práp. J. Kulík, práp. M. Gacek, kpt. dr. V. Daxner, práp. A. Ruman, práp. P. Topoľský, 
por. M. Ledník, práp. D. Izák, práp. R. Slabej, práp. M. Lajda, kpt. P. Zachar, ppor. P. Klimo, 
J. G. Tajovský, mjr. E. Geryk, práp. P. Marendíak, práp. J. Kustra, práp. R. Klačko, ppor. J. Kunaj, 
práp. Smeták, ppor. M. Štefanovič, šikovateľ J. Sýkora, práp. Klátik.

19 GACEK, M.: c. d., s. 196 - 197. Koncom roka 1919 bolo v légiách 5104 Slovákov, čo predsta
vovalo asi 7,2 percenta z celkového počtu československých legionárov v Rusku. Najviac ich do 
légií vstúpilo v roku 1918 - 3393 osôb. Bližšie pozri: Sborník rozpomienok ruských legionárov - 
Slovákov. Praha 1933, s. 20 - 21....

20 GACEK, M.: c. d., s. 197, Československá vládna delegácia pod vedením dr. F. V. Krejčího pre
chádzala úsekom 12. pluku 16. septembra 1919. V Kľukvennej ju slávnostne uvítali, tu bola aj 
slávnostná prehliadka legionárov. Zúčastnil sa na nej 12. jazdecký pluk a z 12. pluku veliteľ plu
ku major Palacký, jeho zástupca kapitán Viest, jazdecká čata a 9. a 12. rota s veliteľmi Brychtom 
a Čatlošom. V delegácii bol aj zástupca Slovákov A nadporučík Krivoss Zeno, ktorý bol príslušní
kom a spoluorganizátorom I. pluku slovenskej slobody a zúčastnil sa vojenského obsadzovania 
Slovenska. Delegácia mala za úlohu „urovnať" pomery v légiách a pomôcť ich veleniu. Členovia 
delegácie však ani približne nepoznali skutočné pomery v légiách a ich cesta bola vlastne iba vý
letom na Sibír.

21 GACEK, M.: c. d., s. 199. Major Jozef Palacký (1888 - 1938) vstúpil do légií začiatkom roka 1917, 
absolvoval dôstojnícky kurz v Borispoli. Od júla 1917 velil čate, od októbra 1917 bol veliteľom 
8. roty, od júna 1918 veliteľom II. práporu, v decembri sa stal náčelníkom štábu pluku a od feb
ruára 1919 velil 12. streleckému pluku.

22 GACEK, M.: c. d., s. 199.
23 Tamže, s. 200.
24 Tamže, s. 202.
25 Tamže, s. 204.
26 Tamže.
27 Tamže.
28 Tamže, s. 205.
29 Tamže, s. 208.
30 Tamže, s. 209.
31 Tamže, s. 212-218.
32 Kapitán R. Viest (1890 - 1945) bol vo funkcii zástupcu veliteľa pluku od júla 1919. Súvislosť me

dzi funkčným postupom a korešpondenciou s majorom Palackým sa nám nepodarilo zistiť.
33 GACEK, M.: c. d., s. 248 - 250.
34 Tamže.
35 Tamže.
36 V. F. Krejčí (1867 - 1941) - spisovateľa novinár. Počas vojny sa zapojil do domáceho odboja. Po 

vzniku ČSR bol poslancom Národného zhromaždenia.
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37 Václav Girsa (1875 - 1954) bol pred prvou svetovou vojnou lekárom a zároveň riaditeľom ky
jevskej zemskej nemocnice. V roku 1917 sa stal predsedom správy Svazů čs. spolku na Rusi, po
tom sa podriadil Odbočke ČSNR v Rusku, od augusta 1918 bol jej členom.

38 PICHLÍK, K.: Bez legend. Praha 1991, s. 39.
39 ŠOLC, J.: Slovensko v českej politike. Banská Bystrica 1993, s. 39 - 62.
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V službách prvej republiky

Nepomemé zastúpenie Slovákov vo formujúcom sa dôstojníckom zbore čs. ar
mády bolo objektívne dané predchádzajúcim vývojom Slovenska. Ten bol príči
nou, že Slováci vstupovali do spoločného štátu s neporovnateľne menším počtom 
aktívnych dôstojníkov. Pri dostatku politickej vôle z českej strany bolo možné toto 
zastúpenie prekonať pomerne rýchlo - v priebehu niekoľkých rokov. Vývoj sa však 
postupne zauzľoval a na česko-slovenské vzťahy začínal zhubne pôsobiť čecho
slovakizmus so svojím centralizmom, ktorý česká strana považovala za najlepší 
nástroj na upevnenie novej štátnosti.

Jedným z konkrétnych prejavov čechoslovakizmu, prejavom nerovnoprávneho 
postavenia Slovákov v armáde bolo postupne nerozlišovanie národnosti, jazyka 
a úplné vylúčenie dejín Slovákov z výučby vo vojenských školách.

Slováci, 150 - 200 dôstojníkov, chceli po vzniku republiky zotrvať vo zväzku 
armády a podali si aj prihlášky. Veľký počet dôstojníkov slovenskej národnosti 
však „z dôvodov ich neschopnosti a národnej nespoľahlivosti“1 rozhodnutím Zem
ského vojenského veliteľstva (ZW) prepustili. Ťažko posudzovať odbornú spô
sobilosť prepustených. (Legionárskym dôstojníkom sa možno vyrovnali, ale to nie 
je dôležité.) Totiž, vynára sa otázka, na základe akých kritérií sa posudzovala ná
rodná nespoľahlivoť. Isté je len to, že národná nespoľahlivosť dôstojníkov a ge
nerálov českej národnosti, ktorí slúžili v rakúskej armáde na najvyšších miestach, 
sa hodnotila benevolentnejšie.

Mnohí z tých Slovákov čo zostali, nevideli svoju perspektívu v čs. armáde a časť 
z nich aj odišla. V armáde zostalo 70 -80 slovenských dôstojníkov, pochádza
júcich z légií a bývalej rakúsko-uhorskej armády. Pričom, ako konštatoval fran
cúzsky generál Hennocque, pred vznikom štátu Slováci nestáli nečinne bokom. 
Slovák vedľa Čecha bojovali spoločne o slobodnú vlasť. Spolu vykonali veľký čin 
oslobodenia.“2

F. Čatloš sa vrátil neskoro do vlasti, ale bol hrdý na to, že nový štát vznikol aj 
jeho pričinením. Po naliehaní niektorých slovenských legionárov, osobitne pod
plukovníka Jozefa Gregora Tajovského, vtedy aktívneho dôstojníka, Čatloš 1. ap
ríla 1921 prešiel do aktívnej služby v čs. armáde.

Ministerstvo národnej obrany ho pridelilo do Košíc k 14. pešiemu pluku. Tu 
už boli funkcie obsadené a veliteľ pluku (nelegionár) plukovník Korzelt určil Čat- 
loša za veliteľa čaty. Z funkcie dočasného veliteľa pluku tak klesol na funkciu, 
ktorú opustil v rakúsko-uhorskej armáde pred šiestimi rokmi.

Čatloš bol v légii zvyknutý veliť po slovensky, lebo tam v slovenských jednot
kách platili slovenské povely. Ale keď v Košiciach zavelil rote „na pravo vprieč“, 
rota povelu nerozumela. Okrem málo Slovákov to boli zväčša Nemd a Rusíni a na 
neznámy povel sa rozpŕchli, lebo si mysleli, že veliteľ im rozkazuje ísť preč. Plu
kovník Korzelt potom kvalifikoval kapitána Čatloša ako priemerného dôstojníka 
so známkou 3, z piatich možných stupňov. Poznajúc dehonestovanie nemd inú 
možnosť ako si zlepšiť kvalifikáciu, len sa hlásiť do rozličných kurzov a dobrým
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prospechom donútiť veliteľa pluku, aby ho rešpektoval. Tak sa z deprimujúceho 
postavenia postupne dostal na úroveň dôstojníka, ktorému sa bývalé kvalifikač
né popisy prinavrátili na nadpriemerné.

Absolvoval osvetový kurz v Prahe, granátnický a pyrotechnický v Milovidach, 
prešiel delostreleckou stážou v Košiciach a leteckou v Chebe. Medzičasom sa stal 
veliteľom roty a posádkovým vedúcim ostrých cvičení útvarov pechoty, jazdec
tva a delostrelectva v hádzaní ručných granátov v Košiciach.

Jeden biľag z Košíc mu však uškodil a poznačil jeho vojenskú kariéru počas ce
lého trvania prvej republiky: veliteľ práporu podplukovník Bořecký mu napísal 
do kvalifikačnej listiny, že sympatizuje s hlinkovcami, čo nebola pravda, pretože 
jeho priťahovala Slovenská národná strana. Do ďalšieho problému sa nechtiac na
močil koncom roka 1922 v Martine.

Aby MNO malo stále čo riešiť, pokiaľ išlo o Slovákov, o to sa 27. decembra 
1922 postarali: nadporučík Jozef Martin Kristín, nadporučík Emil Krivoš, kapi
tán Augustín MilarTšťábny kapitán Ferdinand Catloš, kapitán Jozef Turanec, ka
pitán Ľädislav Bodický a poručík Štefan Čáni. Zo spisu spravodajského oddele
nia hlävhShčrštäbú (20. marca 1923) sa dozvedáme o schôdzke v Turčianskom 
Sv. Martine, na ktorej uvedení dôstojníci rokovali o týchto otázkach:

1. o účasti všetkých aktívne slúžiacich slovenských dôstojníkov na matičných 
slávnostiach v auguste v Turčianskom Sv. Martine,

2. o postupe smerujúcom k upevneniu pomerov medzi dôstojníkmi Cechmi a Slo
vákmi,

3. o slovenskom dôstojníckom doraste,
4. o historickom spracovaní účasti Slovákov v zahraničnom odboji a o bojoch 

na Slovensku,
5. o vypracovaní súpisu všetkých slovenských dôstojníkov v čs. armáde,
6. o rozdiele požitkov na Slovensku a v Čechách.3 Nasledujú silné slová o po

dozrení, že na schôdzke mali byť prijaté smernice na propagáciu separatis
tických úsilí slovenských dôstojníkov, zodpovedajúce známym požiadavkám 
slovenských autonomistov, čo bola nezmyselná dedukcia.

Vierohodné sa zdajú slová kapitána A Malára, že účelom schôdzky malo byť 
prerokovanie sťažností niektorých dôstojníkov, ktorých pre národnosť urážali čes
kí dôstojníci. Ďalej podľa Kristína išlo o zoznámenie sa aktívne slúžiacich slo
venských dôstojníkov. Kristín, ktorý bol zvolávateľom schôdzky, chcel týmto či
nom dosiahnuť, „aby sa dôstojníci poznali nielen osobne, ale aj svoju silu, názory, 
aby sa dosiahlo toho, že aj bratia Česi by boli nútení všimnúť si Slovákov a pod
ľa toho i konať“.4 V spise sa uvádzajú ďalšie fakty, ktoré spravodajcovia získali 
z korešpondencie zúčastnených. Kristín v liste Čatlošovi písal, že treba „nejakým 
spôsobom manifestovať, aby bol prijatý do čs. armády väčší počet slovenských 
dôstojníkov“.5

Justičné oddelenie MNO 23. marca 1923 sa vyjadrilo, že „priebeh schôdzky 
robí na nás dojem, že ide o separatistické snahy dôstojníkov Slovákov“.6

Spravodajské oddelenie hlavného štábu urobilo záver, že schôdzka bola poku
som priradiť k vtedajším dôstojníckym organizáciám novú, a tým, pravda, pomery 
v dôstojníckom zbore ešte viac komplikovať a zhoršiť. Záver bol veľmi zhovie-
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vavý, jednoducho preto, aby problém nedostal publicitu, a tým aj politickú di
menziu.

Stanovisko к tomuto prípadu obsahoval spis z 28. apríla 1923, ktorý MNO 
poslalo všetkým štyrom zemským vojenským veliteľstvám. Hovorilo sa v ňom: 
„MNO bol oznámený prípad, že zvolal dôstojník dôvernú schôdzku dôstojníkov 
určitej národnosti, jednej oblasti republiky... MNO pozerá na tento pokus sta
vovskej separácie na podklade národnostno-teritoriálnom ako mladícku neroz
vážnosť niekoľkých dôstojníkov... MNO zdôrazňuje, že nebude trpieť prúdy 
v dôstojníckom zbore a zakročí so všetkou prísnosťou proti pokusom spoločen
skej alebo národnostnej separácie...“7

V roku 1924 sa začali ohradzovať proti nedostatočnému zastúpeniu Slovákov 
v dôstojníckom zbore aj najvyšší slovenskí verejní činitelia. Minister s plnou mo
cou pre správu Slovenska dr. Kallay poslal 12. januára 1924 prezídiám všetkých 
ministerstiev v Prahe veľmi zaujímavú analýzu o stave ved slovenských pod ná
zvom Aktuelne otázky slovenské. Pokiaľ išlo o rezort obrany, analýza poukazovala 
na nedostatočný počet slovenského dorastu vo Vojenskei akadémii v Hranidach 
a Kallay navrhoval zriadiť dôstojnícku školu v Banskej Stiavnid. Od novej ško
ly sa očakával prílev Slovákov do dôstojníckeho zboru.

Vojenská správa reagovala bleskové, dôvodiac, že návrh naráža na neprekona
teľné finančné ťažkosti a záujem vojenskej správy je, aby výchova a výcvik dôs
tojníckeho dorastu prebiehal jednotne. Generál Mittelhauser za hlavný štáb na
písal, že zo slovenských otázok zaujímajú štáb najmä tieto štyri:

1. Zvýšenie počtu kandidátov slovenského pôvodu vo Vojenskej akadémii 
v Hranidach.

2. Zriadenie priemyslových stredísk, osobitne potom priemyslu prichádzajúceho 
do úvahy pre vojnovú výrobu, vnútri Slovenska.

3. Komunikáde, jednak medzi Moravou a Slovenskom, jednak na samotnom 
Slovensku.

4. Utvorenie leteckej základne na Slovensku.8
Mittelhauser k týmto štyrom bodom dodal svoj komentár, kde uvádzal, že sa 

už dlho usiluje o zvýšenie počtu Slovákov v hranickej akadémii, pričom význam 
toho videl v politickej, ale aj vo vojenskej rovine. Zároveň si posťažoval, že od 
svojho úsilia očakával lepšie výsledky. Navrhol urobiť osobitné opatrenia na zís
kanie „elity slovenskej mládeže pre vojenské povolanie“.9 To chcel dosiahnuť ak
tívnou a vytrvalou propagandou, čo svedd o tom, že v poznaní česko-slovenských 
vzťahov v armáde neprenikol do podstaty problémov.

Najviac Slovákov prišlo do akadémie študovať v prvej polovid dvadsiatych ro
kov. Spolu ich bolo 53. Najsilnejšie ročníky z nich boli potom vyraďované v ro
koch 1925 - 1927 - dohromady 45 poručíkov. To znamená, že až na ôsmich všet- 
d začali študovať najneskôr v roku 1925.

Maličkú iskierku nádeie na leDŠie časv wkresalo rozhodnutie MNO 12. máia



vensku pokyn učiť sa a naučiť sa po slovensky. ZW sa uložilo urobiť vhodné 
opatrenie vo svojom obvode, pokiaľ ide o dôstojníkov a rotmajstrov.10

Istým medzníkom vo vývoji slovenskej otázky v čs. armáde sa mohol stať rok 
1923. Vyplýva to z listu hlavnému štábu - výchovnému odboru, ktorý poslal 
20. novembra 1923 generál Čeček.11 8. novembra 1923 na pravidelnej audiencii 
u prezidenta republiky sa náčelník hlavného štábu generál Mittelhauser12 zmienil 
o otázke doplňovania dôstojníckeho zboru slovenským „elementom“. Čeček uvá
dza, že minister národnej obrany doplnil túto poznámku v tom zmysle, že „bude 
snáď prospešné zaviesť vo vojenských školách systém štipendií pre Slovákov“.13

Zásluhou generála Mittelhausera sa zvýšil v rokoch 1923 - J 925 počet sIot 
venských akademikov hranickej akadémie na 25. V jednotlivých rokoch to bolo 
Г97Т71ГТ4 akademikov. Nastúpený trend bol však dočasný. Zrejme aj preto, že 
koncom roka 1925 Mittelhausera z funkcie odvolali a na jeho miesto nastúpil ge
nerál Faucher, ale iba do funkcie zástupcu náčelníka hlavného štábu. Zníženie 
funkčného zaradenia súviselo s tým, že od 1. januára 1926 sa z francúzskej vo
jenskej misie stal iba poradný orgán ministerstva. V prvom desaťročí existencie 
Vojenskej akadémie v Hraniciach bolo vyradených 1677 poručíkov. Z nich bolo 
len 74 Slovákov.

Pomerne veľký rozruch medzi slovenskými dôstojníkmi vyvolal v roku 1927 
článok majora gšt. v. v. Jeronýma Holečka, ktorý vyšiel v Slovenských hlasoch - v prí
lohe Národního osvobození - 17. novembra 1927. Holeček doslova napísal: „...je chú
lostivé na vojne zveriť slovenské mužstvo slovenskému dôstojníkovi, a lepšie je 
zverovať ich Čechom, prípadne Nemcom“.14 Článok vyvolal nečakanú polemiku 
v slovenských denníkoch. Pritom Holeček sa iba preriekol a vyjadril českú ofi
ciálnu politickú líniu v prístupe k Slovensku a k Slovákom. S tou sa však na ve
rejnosti nevystupovalo.

V reakcii na to 18 aktívnych i záložných slovenských dôstojníkov podalo pí
somnú sťažnosť a žiadali disciplinárne pokračovanie proti Holečkovi. 25. no
vembra Holeček uverejnil vyhlásenie, v ktorom sa ospravedlnil, že nemal v úmys
le uraziť slovenských dôstojníkov a celá záležitosť sa navonok uzavrela.

O zmýšľaní vtedajších dôstojníkov Slovákov vypovedá aj prednáška F. Čatlo- 
ša na tému Slovenská inteligenäa v čs. armáde a naše vojensko-politické vzťahy k zahra
ničiu, najmä k Maďarsku, ktorú predniesol 2. decembra 1927 v Prahe pre sloven
ský akademický spolok Detvan. Poslucháčstvu tu predložil svoje názory na riešenie 
slovenskej otázky na základe svojho videnia problémov zo svojho stupňa pozna
nia. Dôvodil, že „my Slováci mali sme viac dbať o zachovanie svojho sebavedo
mia. Jednať s každým ako rovný s rovným. Nie Česi s Maďarmi, ale aj Slováci 
s Maďarmi. Bo my, Slováci sme úmyselne obchádzaní v slovníku ako slobodný 
národ. Nech sa páni už raz naučia dejinám poslednej doby a uvedomia si, že my 
Slováci sme medzi inými slobodnými národmi rovnoprávnym činiteľom a nie len 
nástrojom, ktorým narábajú jedni alebo druhí podľa svojej vôle. Nie sme už kas
tou otrockou, ktorá je pri živote udržovaná z milosti toho, alebo onoho pána, ale 
toho sme si v mnohom sami vinní.“15

V nadväznosti na tieto konštatovania Čatloš neobišiel ani problém Slovákov 
v čs. armáde a zdôraznil, že bezvýznamnosť slovenského živlu v čs. živote naj-
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viac badať vo vojsku „a toto vypojenie Slováka z obcovania celej veci, celej re
publike na újmu“.16 V závere prednášky vlastne načrtol program riešenia slo
venskej otázky na konci dvadsiatych rokov. Podľa neho patinovému zastúpeniu 
mužstva nezodpovedal počet slovenských inštruktorov a aktívni dôstojníci ne
tvorili ani tri percentá dôstojníckeho zboru. Obdobne na tom boli aj rotmajstri 
slovenskej národnosti. Tento stav pokladal za škodlivý aj preto, že „vniknúť... do 
duše slovenského vojaka môže doopravdy a za krátky čas a najviac... len dôstoj
ník Slovák... teda čím viac slovenských dôstojníkov v armáde, tým viac dobrého 
vzťahu s obyvateľstvom na Slovensku... My musíme preraziť ľad indiferentnos- 
ti Slovenska voči svojej armáde.“17 Prerážať ľady však nebolo také ľahké a jed
noduché. A to preto, že ľudia na Slovensku nehovorili o svojej armáde, ale o čes
kom vojsku rovnako ako Česi.

Čatloš však nerezignoval, naopak, pevne veril v pozitívnu zmenu: „Myslím 
a úfam, že pričinením sa každého povolaného činiteľa, vytvorí sa prostredie pre 
Slovákov pri vojsku priaznivé, vytvorí sa prostredie lákavé a uspokojivé. Je to nie
len záujem slovenských vojakov, je to záujem v prvom rade všeobecný.

Lebo veď Slováci dôstojníci nenechávajú po sebe cesty neschodné. Ich zaob
chádzanie s mužstvom a ich vplyv výchovný a príkladný sa odráža častokrát na 
disciplinovanosti vojska. Viem z vlastnej skúsenosti, že jednotky kde sa mohli Slo
váci ako inštruktori uplatniť, boli v ohľade vojenskosti, disciplinovanosti a bo
jovnosti prvotriedne. Slovenskí dôstojníci vytvorili a vychovali z najzatvrdilejších 
Slovákov najodvážnejších a najdisdplinovanejších vojakov.

Povedačky, že slovenským dôstojníkom nemožno zveriť slovenské mužstvo, sú 
výplody predpojatého a nezodpovedného paušalizovania.“18

Hoci F. Čatloš nepredniesol prednášku priamo v armáde, boli to odvážne myš
lienky, lebo nekorešpondovali s oficiálnou koncepciou unitámej armády doplňo
vanej z politických dôvodov kvôli národnostným menšinám a Slovákom exteri
toriálnym spôsobom. V tom čase Slováci mali menšie zastúpenie v dôstojníckom 
zbore ako nemecká národnostná menšina.

Čatloš nebol ani tajný člen, ani sympatizant HSĽS, ako evanjelik inklinoval 
k Slovenskej národnej strane a udržiaval dôverné vzťahy s Martinom Rázusom, 
ktorý žil od roku 1927 v Prahe.

Do tých čias však ani SNS, ani HSĽS nemali vypracovaný ucelený vojenský 
program. Vo svojom prvom návrhu autonómie Slovenska z januára 1922 sa HSĽS 
síce dožadovala, aby na Slovensku boli vojenské útvary zložené výhradne zo Slo
vákov, ale postupne sa táto požiadavka pretvorila do úsilia docieliť pomerné za
stúpenie Slovákov v dôstojníckom zbore.

Otázky vojenskej politiky neboli koncepčne prepracované ani po dohode o spo
ločnom postupe HSĽS a SNS na začiatku tridsiatych rokov, na platforme auto
nómie.

Na začiatku tridsiatych rokov sa počet akademikov všeobecne výrazne znížil. 
Systemizované miesta nižších dôstojníkov v tomto období už obsadili bývalí pod
dôstojníci légií a aktivovaní rakúsko-uhorskí vojenskí gážisti mimo hodnostnej trie
dy. Táto kategória dôstojníkov bránila obmene veliteľského zboru a širšiemu uplat
neniu mladých absolventov vojenských škôl.19
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Stalo sa to v čase, keď po nástupe A Hitlera k mod vzniklo nebezpečenstvo 
bezprostredného vojenského ohrozenia ČSR. Aj z toho dôvodu venovalo velenie 
armády väčšiu pozornosť nemeckej otázke než slovenskej. Pritom v obidvoch prí
padoch mala otázka pomerného zastúpenia štátotvorného slovenského národa 
a nemeckej národnostnej menšiny spoločného menovateľa - politické dôvody. Slo
vensko bolo podľa velenia armády i naďalej málo československý a čechoslova- 
kisticky mysliace a tomu zodpovedal aj stupeň dôvery vo vojenskej oblasti.

Keď sa od konca roka 1935 začal o Slovákov v armáde zaujímať predseda vlá
dy Milan Hodža, Vojenská kancelária prezidenta republiky (VKPR) v správe (pro 
pana kandéře) zo 6. februára 1935 uviedla tri hlavné príčiny nízkeho zastúpe
nia Slovákov v dôstojníckom zbore: „...v začiatkoch republiky nezáujem o vo
jenskú službu vôbec a dôstojnícku osobitne..., behom času sa však pomery zlep
šili, ale hlavnou závadou prijímania Slovákov bolo ich nedostatočné vzdelanie, 
nedostatok dtu celoštátnosti, uspokoja sa s iným, trebárs podradným štátnym 
zamestnaním, len aby boli na Slovensku...“20 Uvedené príčiny boli prinajmen
šom zjednodušením skutočnosti. Pokiaľ ide o začiatky republiky, treba povedať, 
že v prvej polovid dvadsiatych rokov nastúpilo do Vojenskej akadémie v Hra- 
nidach najviac Slovákov. Ďalšia takáto vlna prišla až v čase bezprostredného 
ohrozenia republiky.21

Príčiny nezáujmu spočívali v nedobrých skúsenostiach slovenských dôstojní
kov v Čechách. Museli hovoriť po česky, a žili často izolovane od tamojšej spo
ločnosti pre nich v cudzom prostredí; na rozdiel od českých dôstojníkov na Slo
vensku, ktorí tu mali silné české zázemie - spoločnosť dôstojníkov Čechov. Preto 
vzdelaní a národne uvedomelí Slovád, ktorí poznali situádu v armáde, nemali zá
ujem o dôstojnícke povolanie. Najviac od pravdy bolo vzdialené konštatovanie 
o nedostatku dtu celoštátnosti.22 Zásluhou M. Hodžu sa dozvedáme, koľko Slo
vákov vlastne slúžilo v armáde. 14. novembra 1936 Predsedníctvo ministerskej 
rady rozhodlo, že každoročne sa bude k 1. januáru príslušného roka robiť štatis
tika štátnych zamestnancov vojenskej správy - Slovákov. Stihli sa urobiť prehľady 
za roky 1937-1938. Z nich sa dozvedáme, že k L 1. 1937 sa k slovenskej ná
rodnosti hlásilo 318 dôstojníkov, 89 frekventantov Vojenskej akadémie v Hra- 
nidach, 362 rotmajstrov a 954 ďalejslúžiadch poddôstojníkov.23

O rok neskôr Hodža požadoval už inak spracovanú štatistiku. Chcel, aby mu 
MNO oznámilo, koľko je systemizovaných miest iba na Slovensku a na koľkých 
z nich sú Slovád. Dozvedel sa, že na Slovensku k 1. januáru 1938 slúžilo 3126 
dôstojníkov a 196 z nich boli Slovád. Na Podkarpatskej Rusi pôsobilo 321 dôs
tojníkov, z toho bolo 21 Slovákov. Rotmajstrov bolo na Slovensku 2191, z toho 
Slovákov 331. Na Podkarpatskej Rusi pôsobilo 222 rotmajstrov, z nich 20 boli 
Slovád. Ďalejslúžiadch poddôstojníkov bolo najviac - 2537, z toho bolo 927 Slo
vákov. Na Podkarpatskej Rusi ich bolo 274 a 59 z nich boli Slovád.24

Celkové počty Slovákov k uvedenému dátumu boli takéto: 422 dôstojníkov, 
86 frekventantov akadémie, 421 rotmajstrov, 1196 ďalejslúžiadch poddôstoj
níkov.25

Vyhlásenie autonómie Slovenska a následný vývoj po 6. októbri 1938 zásad
ne poznamenal aj riešenie slovenskej otázky v čs. armáde.
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Poznámky

1 VHA Trnava, f. ZVV Bratislava, kar. 9.
2 VHA Praha, f. MNO Presidium, kar. 337.
3 VHA Praha, f. MNO Presidium, kar. 337.
4 Tamže.
5 Tamže.
6 Tamže.
7 Tamže.
8 VHA Praha, f. MNO Presidium, kar. 427.
9 Tamže.

10 VHA Praha, f. MNO Presidium, kar. 650.
11 Stanislav Čeček bol legionár. Tu získal aj prvú dôstojnícku hodnosť. Po návrate z Ruska v sep

tembri 1920 bol zástupcom náčelníka hl. štábu. Po štúdiách vo Francúzsku (1920 - 1923) pôso
bil do roku 1929 ako prednosta VKPR.

12 Eugéne Mittelhauser bol od 25. októbra 1919 do 30. decembra 1920 Zemský vojenský veliteľ v Bra
tislave. Až ďalší výskum ukáže, či sa podieľal na hodnotení slovenských dôstojníkov z národnej 
a odbornej nespoľahlivosti a nespôsobilosti alebo nie.

13 VHA Praha, f. VKPR, 1923, dúv. č. j. 765. K uvedenému počtu 72 akademikov Slovákov sme sa 
dopracovali kombináciou dvoch prameňov. Prvými boli údaje generála Mittelhausera z roku 1924, 
kde uviedol tieto počty: rok 1921 - 12 Slovákov (261 Čechov, 8 Nemcov), rok 1922 - 14 Slo
vákov (269 Čechov a 4 Nemci), rok 1923 - 19 Slovákov (287 Čechov a 3 Nemci). In: VHA Pra
ha, f. MNO presidium, kar. 427. Údaje za roky 1924 (8) a 1925 (19) akademikov sú prevzaté z pub
likácie Deset let Vojenské akademie v Hranicích. Hranice na Moravě 1930. V publikácii nie je 
uvedený rok 1921 a za roky 1922 - 1924 sú uvedené iné údaje 2-10-8. Prikláňame sa k úda
jom generála Mittelhausera, pokladáme ich za presnejšie. V týchto súvislostiach údaj 74 poručí
kov Slovákov za prvé desaťročie nie je presný. Ďalší výskum je tu nevyhnutný.

14 VHA Praha, f. MNO Presidium, kar. 7145.
15 VHA Trnava, ť. MNO - KM, sig. 7/6.
,6 Tamže.
17 Tamže.
18 Tamže. Po Košiciach Čatloš krátko pôsobil na Zemskom vojenskom veliteľstve v Bratislave. Od

tiaľ odišiel v roku 1925 na MNO, kde na hlavnom štábe pracoval v študijnej sekcii spravodaj
ského oddelenia. Po dvojročnom pobyte v Prahe bol vymenovaný za zástupcu vojenského atašé 
v Budapešti, odkiaľ sa po roku vrátil a v roku 1927 začal študovať na Vysokej škole válečnej v Pra
he, ktorú ukončil v roku 1930 ako major generálneho štábu. Po absolvovaní školy bol pridelený 
k 2. horskej brigáde v Spišskej Novej Vsi, kde sa striedal vo funkciách: prednostu spravodajské
ho a operačného oddelenia. Po odchode vtedajšieho podplukovníka gšt. Vedrala prevzal od neho 
funkciu náčelníka štábu. Presnejšie časové údaje, žiaľ, nemôžeme (zatiaľ) uviesť, pretože osobný 
spis generála Čatloša sa „záhadne" stratil.

19 Bližšie pozri: ANGER, J.: Národnostná štruktúra dôstojníckeho zboru česko-slovenskej armády v ro
koch 1918 - 1938. In: Historický časopis, 1993, 5, 6.

20 VHA Praha, f. VKPR 1935, dúv. č. j. 63.
21 Bližšie pozri ANGER, J.: c. d.
22 VHA Trnava, f. MNO - KM, sig. 2/1.

V roku 1938 sa na Hodžu obrátil nadporučík Jozef Parčámi z posádkového veliteľstva v Chus- 
te. V liste ho prosil (9. 11. 1938), aby do Vojenskej akadémie povolali polovicu Slovákov a po
lovicu Čechov, aby sa tým Slovákom dostalo adekvátne zastúpenie v dôstojníckom zbore. Ďalej 
ho Parčámi upozorňoval, že veľa Slovákov dôstojníkov sa hlásilo do Válečnej školy, ale každý, 
ktorý mal slovenské povedomie, nebol povolaný ani ku skúškam, alebo keď skúšky urobil, zas ho 
nepovolali „pro nedostatek místi! Tak to urobili aj so štábnym kapitánom Emilom Perkom... Vy
čítali mu, že vraj rád tancuje čardáš, „proto nemůže býti dobrý Čechoslovák".
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Ferdinand Čatloš a armáda na Slovensku
(október 1938 -14. marec 1939)

Pred 6. októbrom 1938 F. Čatloš pôsobil ako náčelník štábu 8. pešej divízie 
v Hraniciach na Morave. Po Spišskej Novej Vsi to bolo druhé miesto náčelníka 
štábu vyššej jednotky. Možno povedať, že šlo o krikľavo výnimočný prípad, lebo 
každý náčelník štábu takéhoto zväzku postúpil vyššie. V tomto postavení bol Čat
loš podriadený šiestim vtedajším generálom: Plačekovi, Šidlíkovi, Klecandovi, In- 
grovi, Birulovi a Zahálkovi. Z nich Klecanda a Plaček boli istý čas šéfmi misií v za
hrania: prvý v Kolumbii a druhý v Uruguaji. Obidvaja Čatlošovi ochotne poskytli 
svoje zahraničné skúsenosti.

Keď sa mobilizáciou vytvorila z 8. divízie ďalšia poľná, jej veliteľom sa stal 
generál Záhalka, v časy mieru veliteľ Vojenskej akadémie, a náčelníkom štábu 
podplukovník gšt. F. Čatloš. Divízia v októbri 1938 ustupovala od nemeckých 
hraníc v pásme Krnov - Bohumín. Nachádzali sa severne od Olomouca a Nem
com mali prepustiť poslednú časť priestorov odovzdaných po mníchovskom dik
táte, keď na štáb divízie prišiel ďalekopis od hlavného veliteľa operujúcich ar
mád. Bolo to 18. októbra 1938. Generál Krejčí osobne Čatlošovi nariaďoval: 
„Okamžite odcestujete do Bratislavy k prevzatiu novej funkcie! Určujem Vás za 
svojho zástupcu hlavného veliteľa operujúcich armád pri novozriadenej sloven
skej autonómnej vláde. Hláste sa u jej predsedu Dr. Jozefa Tisu, od ktorého si 
vyžiadajte podrobnejšie informácie ohľadne Vášho určenia, nakoľko vec je s ním 
dohodnutá!“1

Čatloš so súhlasom generála Zahálku odovzdal funkdu svojmu nástupcovi. 
Autom potom cestoval do Hraníc, k svojej mierovej posádke a zavčasu ráno 19. ok
tóbra sa vydal na cestu do Bratislavy. Pred dvoma dňami akurát oslávil 43. na
rodeniny a na svoje meniny (19. októbra) cestoval s významným poslaním na Slo
vensko.

Veľmi zaujímavou a dodnes neobjasnenou skutočnosťou zostáva to, prečo ge
nerál Krejčí nevymenoval do tejto funkcie jediného slovenského generála Viesta, 
oddaného čechoslovakistu. Krejčí ich oboch poznal a rozhodol sa tak, ako sa roz
hodol, čím predurčil ich osud.

Časť svojich pocitov po príchode do Bratislavy Čatloš opísal takto: „Celkové 
položenie na Slovensku po mojom príchode do Bratislavy, po štvorročnom po
byte na Morave, v októbri roku 1938, ma nutkalo, aby som vo vojsku, kam som 
patril, pomáhal práva Slovákov reparovať a zaisťovať. Vychádzal som z toho, čo 
sme mali a v čom sme zaostali pri vymáhaní a vydobíjaní si svojbytnosti, v lé
giách. Za služby v prvej ČSR som prišiel k pevnému názoru, že vojsko nie je čes
koslovenské, ale výlučne české duchom i služobnou rečou. Veľa závažných ved 
sa v ňom len zhoršilo a vývojom neriešilo i nezlepšilo. Keď aj preexponovanosť 
jeho nemeckými vojenskými »odbomíkmi« tlačilo Slovákov do pozadia. Nemec 
bol rád, že si ako-tak osvojil češtinu a nakoľko na Slovensko zadeľovali nadmer
ný počet nemeckých veliteľov, títo sa nechceli uponižovať ešte s neuznávanou 
slovenčinou (česť málo výnimkám): a ignorovali úplne jej práva a mentalitu slo-
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venského mužstva. V Rakúsku panovala nemčina, v prvej ČSR len čeština! Slo
vák sa pomaly ale iste odcudzoval alebo počešťoval.“3

Predseda vlády Jozef Tiso prijal Čatloša hneď na druhý deň ako docestoval do 
Bratislavy. Čatloš osobne nepoznal nikoho zo slovenských politikov, ktorí sa vte
dy dostali na popredné miesta. O prvom stretnutí s Tisom napísal: „Tiso ma pri
jal rezervovane, ale korektne a na jeho kňažské povolanie ozaj príkladne vojen
sky. Mal som totiž všelijaké pocity pred hlásením sa mu, lebo na základe správ 
z novín i verejnej mienky pokladal som ho za vlažného Slováka. Prvá moja náv
števa trvala asi desať minút a vyznačovala sa okamžitou vecnou náplňou. To som 
si neskoršie vysveďoval okolnosťami, že Tiso čakal vojenského zástupcu svojho 
človeka, lebo Haššík presadzoval pomocou Tisovou katolíka a dávnejšieho člena 
ľudovej strany majora gšt. Jurecha, a nie mňa luterána a legionára. Tiso, po zdvo
rilostnom privítaní ma poveril ihneď, bez akéhokoľvek priechodu, poslaním: ísť 
do Kremnice k hlavnému veliteľovi slovenskej operujúcej armády Prchalovi a tl
močiť mu prianie slovenskej autonómnej vlády, ktoré znelo: následkom uvoľňo
vania mužstva pri demobilizádi nesmie na Slovensku utrpieť pevnosť obrany úze
mia proti Maďarom, lebo slovenská vláda nepripustí v nijakých okolnostiach 
oklieštenie Slovenska.“3

f~ Ďalšiu významnú úlohu dostal F. Čatloš 21. októbra 1938, tentoraz z Prahy, 
keď mal zabezpečiť prijatie najvyššej vojenskej delegácie u Tisa. Delegácia v zlo
žení - generáli: Krejčí, Eliáš, Ingr, podplukovník gšt. Jirka a major Novák, prišla 
do Bratislavy rokovať s Tisom o odstúpení exekutívnej právomoci Krajinského 
úradu vojenskému veleniu do ukončenia brannej pohotovosti štátu. Tiso im však 
odpovedal, že „akonáhle mu donesú protokol o tom, že keď začala vojenská ope
rácia v Sudetoch, prešla právomoc pražského zemského úradu na vojsko, a že všet
ci četníci a policajti prešli pod komando vojska, potom bude o ved meritóme uva
žovať a rozhodovať.^ Nastalo trápne ticho, a aby sa návšteva nejak skončila, 
vyzvaný som bol (F. Čatloš - pozn. autora) podať vo ved moje dobrozdanie. Vy
slovil som mienku, že vojenské skrotenie Slovenska by urýchlilo rozkladný pro
ces a minulo by sa účinkom.“4

Rokovanie u J. Tisa síce neprinieslo pre vojakov očakávaný výsledok, ale je 
z neho zrejmé, že sa stalo začiatkom veľkej hry o Slovensko. Zámienka pre vo
jenské uchopenie mod na Slovensku vyvstala aj v súvislosti s maďarskými územ
nými nárokmi. Bolo to obdobie krátko pred Viedenskou arbitrážou, po ktorej aj 
Slovensko malo mať svoju „konečnú úpravu“ hraníc. AHSĽS, na ktorú mala pad
núť zodpovednosť za stratu južného Slovenska, by takto nebola už potrebná 
a bolo ju treba odstrániť skôr, ako sa pomery konsolidujú a život príde do svo
jich koľají.5

Mimoriadnu aktivitu, okrem už spomínaných generálov, začal v tomto smere 
vyvíjať minister dopravy slovenskej autonómnej vlády a zároveň podpredseda Zvä
zu československých dôstojníkov Ján Lichner, ktorého Čatloš poznal z ruských 
légií. Depresia z odovzdania Sudet a Těšínská bez jediného výstrelu sa v armáde 
prejavovala veľmi výrazne. Predpokladaná redukda armády existenčne ohrozo
vala mnohých dôstojníkov, prehlbovali sa rozpory medzi Slovákmi a Čechmi 
v dôstojníckom zbore, čo vyvolalo najmä úsilie slovenskej strany budovať na Slo-
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vensku vojenské útvary vedené s dôstojníkmi Slovákmi. To bol druhý závažný 
faktor, ktorý existenčne ohrozoval mnohých českých dôstojníkov. Aj preto me
dzi nimi narastalo protiautonomistické vrenie.

O vtedajší vnútropolitický vývoj na Slovensku sa vážne zaujímal aj Hlavný štáb 
operujúcich armád. Z toho dôvodu sa jeho náčelník armádny generál L. Krejä už 
5. novembra 1938 pýtal F. Čatloša doslovne toto: „Prosím o otvorené vyjadre
nie, ako posudzuješ situáciu na Slovensku po posledných udalostiach. Prežíval si 
ruskú revolúciu a som presvedčený, že vieš predvídať vývoj. Mám na mysli ruši
vé javy vo vojsku a politický vývoj u Vás. O situácii nemám vlastnú predstavu.“6 
F. Čatloš vtedy odpovedal, že vnútropolitická situácia na Slovensku je v rukách 
vlády a môže sa ľahko udržať v poriadku. Vyvarovať sa možno očakávaných vý
buchov vtedy, keď vojenské velenie prejaví nevyhnutnú pružnosť pri plnom reš
pektovaní slovenských záujmov. A napokon uviedol, že rozvážne rozhodovanie 
predsedu slovenskej vlády zabraňuje povážlivým konfliktom.7 Krejä ďalej od Čat
loša požadoval jeho mienku o potrebe priameho kontaktu s bratislavskou vládou. 
Pýtal sa, „ä má generál Prchala, ako veliteľ slovenskej armády dochádzať do Bra
tislavy osobne, alebo ä by toto priame sprostredkovanie mohol vybavovať aj ge
nerál Viest.“8 Čatloš odpovedal, „že je absolútne jedno, kto z vyšších veliteľov 
bude určený, ale zdôrazňoval nepretržitú prítomnosť takého veliteľa pri sloven
skej vláde, ktorý má zvrchovanú právomoc vo všetkých vojenských rozhodova
niach a môže želanie slovenskej vlády vo vojenských veciach priaznivo vybavo
vať a realizovať.9 „Vysveďovania“ situácie generálovi L. Krejčímu sa zúčastnil aj 
generál R. Viest, ktorý na jeho otázku odpovedal zhodne s Čatlošom: „Som toho 
názoru, že je treba za každú cenu udržať terajšiu vládu pre Slovensko, pretože 
inakšie mám obavu, že by došlo k úplnému rozvratu, čo by bolo krajne nebez
pečné, pokiaľ otázka hraníc nie je plne likvidovaná. Myslím, že armádny generál 
Prchala by mohol mať svoje sídlo tu a mohol by byť poverený touto úlohou.“10 
Velenie armády po týchto informáciách menovalo za nového zástupcu hlavného 
veliteľa pri slovenskej autonómnej vláde divízneho generála Miloša Záka, no s mi
nimálnymi kompetenciami. Podplukovník gšt. Čatloš požiadal na druhý deň pod
plukovníka gšt. A Malára v Prahe, aby reagoval na medzitým došlé určenie hlav
ného štábu takto: „ divízneho gen. Záka za predstaviteľa hlavného veliteľa bez 
tejto autority mod je iluzórne, ak nedostane mimoriadne zmocnenie, podľa kto
rého by mohol ihneď na mieste rozriešiť uräté otázky... ďalej podriadenie už raz 
na samostatnú funkdu určeného Slováka zasa Čechovi, aj keď generálovi, nepô
sobí navonok dobre...“11

V októbri 1938 sa na Slovensko začali vracať mnohí slovenskí aktívni dôstoj- 
níd z posádok v Čechách a na Morave. Boli pridelení k Fllinkovej garde. Stalo sa 
tak na základe výnosu č. 6894 hl. št.-br. vých. pražského MNO. Dôstojnía na
stupovali do funkdí inštruktorov a zároveň aj zástupcov vojenskej správy v Hlin
kovej garde ako jedinej ustanovizni brannej výchovy na Slovensku. Čatloš spo
mína, že na základe dtovaného výnosu prišlo do Bratislavy do sto dôstojníkov. 
„Na Krajinskom vojenskom veliteľstve som z nich poslal vari 60 k HG. Kto z nich 
nemal chuť ísť k HG, toho som jednoducho navrhol, aby ho KW pridelilo k ne
jakému útvaru na Slovensku, pravda vojenskému a nie gardistickému.12
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Čatloš prišiel na Slovensko s dostatočnými poznatkami o problémoch v čs. ar
máde, a preto sa zamýšľal ako ich koncepčne riešiť. Autonómnej vláde navrho
val urýchlene doplniť dôstojnícky zbor čs. armády o Slovákov, a to vo všetkých 
stupňoch a hodnostiach. Na Slovensku utvoriť slovenské vojenské útvary. Za
stúpenie českých a nemeckých osôb by v nich bolo len výnimočné a podmiene
né ozajstnou potrebou.

Vo vojenskej akadémii navrhoval zriadiť osobitné paralelky slovenských roč
níkov tak, aby sa dlhodobým plánom dosiahol počet 10 000 slovenských dôstoj
níkov a tiež toľko slovenských rotmajstrov. Ročne sa malo počítať s 500 prijatý
mi frekventantmi. Malo sa odčiniť dovtedajšie zdržovanie pri povýšení 
slovenských gážistov či už následkom českej konkurencie, alebo politického a ra
sového prežierania.

Do vojska na Slovensku sa mal vniesť slovenský národný duch. To sa malo do
cieliť utvorením slovenskej vojenskej administratívy, zavedením slovenských po
velov, zrušením vnútorných i vonkajších českých nápisov na budovách a miest
nostiach vojenskej správy, doplnením knižníc slovenskými a inými národnými 
publikáciami, vydaním spevníka slovenských vojenských piesní, zriadením oso
bitného slovenského vojenského, četníckeho, policajného, finančno-strážneho 
a gardistického odborného časopisu.

Čatlošovi neboli tieto požiadavky cudzie. S väčšinou z nich sa stotožnil ešte 
ako kapitán ruských légií. A po takmer dvadsiatich rokoch bolo treba znovu žia
dať o to, čo si slovenskí dôstojníci vydobyli už v Rusku.13

V Prahe sa 12. decembra 1938 zišla porada všetkých troch vlád (centrálnej 
a obidvoch autonómnych - slovenskej a podkarpatskej), ktorá schválila zriadenie 
inštitúcie vládnych delegátov. 20. decembra 1938 poslanec Štefan Haššík prevzal 
úrad slovenského delegáta na MNO.

Na 20. januára 1939 Haššík zvolal členov klubu vojenských redaktorov. V zá
zname o schôdzke (urobil ho jeden z redaktorov) je niekoľko zaujímavých sku
točností. Š. Haššík uviedol, že v armáde je 430 dôstojníkov Slovákov, z toho 180 
poručíkov. Vzápätí dodal, že zmienka o veliacej reči a počte dôstojníkov Slovákov 
nebude nikde publikovaná. Pokiaľ išlo o veliacu reč, Haššík sa mal vysloviť „že ne
možno zavádzať překotné a nepremyslené nejaké okamžité ved. Snáď'sa urobia 
nejaké drobnosti, akési zjednotenie jazykové. Naviac nie je vhodná doba ani čas.“14

Haššíkovo taktizovanie v jazykovej otázke nemalo už nijaký význam. Po liste 
okresného náčelníka zo Spišskej Novej Vsi (7. 1. 1939) Prezídiu krajinského úra
du v Bratislave sa rozkrútil kolotoč, ktorý sa čiastočne zastavil až na prelome ja
nuára - februára 1939.

Náčelník v liste uviedol: „Tunajšiemu úradu stále dochádzajú od rôznych na 
Slovensku trvale usídlených vojenských úradov a ústavov neslovenský (česky) pí
sané prípisy, dožiadania atď.

Nakoľko podľa § 2 odst. 1. ústav, zákona, č. 299 Sb. z. a n. z roku 1938 na 
území Slovenska úradným jazykom je slovenčina - oznamujem to s deľom prí
padného ďalšieho opatrenia a zjednania nápravy.“15

Na predsedníctve slovenskej vlády (po postúpení Prezídia krajinského úradu 
27. 1. 1939) sťažnosť evidovali 30. 1. 1939. V ten istý deň minister národnej
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obrany armádny generál Syrový vydal nariadenie: „je povinnosťou všetkých za
mestnancov vojenskej správy, dôstojníkov, rotmajstrov, ďalejslúžiacich i všetkých 
zamestnancov vojenskej správy a útvarov dislokovaných na Slovensku, aby si čo 
najskôr osvojili slovenský spisovný jazyk...“16

Začali sa kurzy slovenčiny. Slovenčina po dvadsiatych rokoch začínala nado
búdať postavenie, aké jej právom prislúchalo. Na tomto fronte sa v podstate uspe
lo. Ale kde sa nedal vyvinúť potrebný tlak, a to bolo v Prahe, tam sa v riešení slo
venských problémov neustupovalo, neriešili sa. Aj z toho dôvodu návrh Tisovej 
vlády z 27. februára na vytvorenie slovenských vojenských jednotiek nemal šan
cu presadiť sa

Dňa 7. marca 1939 sa zišiel Personálny komitét ministrov, ktorý sa zaoberal 
povýšením dôstojníkov Slovákov. Išlo o to, že Haššík 11. januára 1939 navrhol 
generálovi Syrovému povýšiť podplukovníkov gšt. Čatloša a Malára na plukov
níkov gšt., majora, gšt. Jurecha na podplukovníka gšt. štábneho kapitána gšt. Ta- 
tarka na majora gšt. a kapitána gšt. Lavothu na štábneho kapitána gšt.

„Povyšovanie“ sa skončilo veľmi rýchlo, pretože podľa MNO povýšenie mimo 
poradia „by podlomilo disciplínu vo veliteľskom zbore i v armáde vôbec.. Pri plat
nom povyšovacom systéme nerozhoduje a nerozhodovala doteraz príslušnosť ur
čitej národnosti, ale len kvalifikácia a schopnosti dôstojníka... Za veliteľov plu
kov ich nemožno ustanoviť, pretože uvedení dôstojníci nevelili ani práporu...“17

Čo z toho bola pravda? Kvalifikáciu a schopnosti im nemohol nikto uprieť. Čat- 
loš ešte v légiách v Rusku velil práporu a ako jediný zo Slovákov prišiel s jednotkou 
ako celkom do Komárna (roku 1920). Lenže ani on, ani ďalší z menovaných sa 
v čs. armáde nedostali na vyššie veliteľské funkcie. Po absolvovaní Vysokej ško
ly válečnej pracovali v rôznych štáboch a administratívnych funkciách. Bolo to 
tak preto, že nielen im, ale ani ostatným slovenským dôstojníkom pražské MNO 
dostatočne nedôverovalo.

Po „Homolovom puči“18 sa novým predsedom vlády stal K Sidor, ktorý sa 
13. marca 1939 o 14.30 h obrátil hughesogramom na Berana s touto požiadav
kou: „V záujme zabezpečenia osobnej istoty ľudských životov i vojenskej bez
pečnosti Slovenska žiadam okamžite prideliť poverencov slovenskej vlády vyšším 
vojenským veliteľstvám, a to:

Pri veliteľstve Krajinskom vojenskom v Bratislave pplk. gšt. Ferdinand Čatloš.
Pri veliteľstve V. sboru v Trenčíne major gšt. Štefan Jurech.
Pri veliteľstve VI. sboru v Spišskej Novej Vsi podplukovník gšt Augustín Malár.
Pri veliteľstve VII. sboru v Banskej Bystrici major pechoty Ján Imro.
Pri veliteľstve IX. divízie v Bratislave major pechoty Ladislav Bodický.
Pri veliteľstve troch rýchlych divízií v Bratislave štábny kapitán Ben. Dúbravec
Pri veliteľstve X divízie v Banskej Bystrici štábny kapitán Mikuláš Markus.
Pri veliteľstve XI. divízie v Spišskej Novej Vsi major Pavol Kuna.
Pri veliteľstve XV. divízie v Trenčíne štábny kapitán J. M. Kristín.
Pri veliteľstve XVI. divízie v Ružomberku major delostrelectva Jozef Turanec
Pri veliteľstve XVII. divízie v Prešove major Michal Širica.
Na Sidorovu žiadosť odpovedal generál Eliáš (teda nie minister národnej ob

rany Syrový) v ten istý deň o 19.00 h. Okrem iného uviedol: „Niet pochýb o tom,
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že slovenských dôstojníkov minister národnej obrany v súlade s Vami na vyššie 
veliteľstvá odošle. Generál Vojta má prísny rozkaz, aby bez dohody s Vami ne
podnikol nič.“20

Čatloš ešte pred Sidorom oznámil Eliášovi, že bol nepravdivo informovaný o vo
jenských aktivitách generála Homolu. Povedali mu totiž, že ide len o cvičný po
plach. Vojenskému veleniu na Slovensku Čatloš vyčítal, že pri zrážkach vojska 
a žandárov s HG a civilným obyvateľstvom neboli použití ako sprostredkovate
lia slovenskí dôstojníci, čím by sa zabránilo mnohým neprístojnostiam. „Hlavné 
veliteľstvo HG“, pokračoval Čatloš, „v ktorom boli slovenskí aktívni dôstojníci, 
bolo obsadené a ohrožené guľometmi bez toho, aby bol urobený pokus dohod
núť sa s týmito spojkami armády a HG.“21

Eliáš po nasledujúcom rozhovore so Sidorom žiadal, aby prišiel do Prahy pod
plukovník Čatloš, aby sa v Prahe dohodol o kompetencii dôstojníkov Slovákov. 
Sidor o tom napísal, že sa s Čatlošom dohodli počkať na telefonickú správu z Ber
lína (Tiso na rokovaní u Hitlera) a ak by sa v tej hovorilo o potrebe vyjednávať 
s Prahou, dá Čatlošovi ešte v nod auto na cestu do Prahy. O 19.35 h však tele
fonoval Dr. Tiso a požiadal Sidora, aby predseda ústrednej vlády Beran vymohol 
u prezidenta republiky zvolanie slovenského snemu na 14. marca o 10 hodine.22

Opatrenia, respektíve ich návrhy vo vojenskej oblasti, ktorú vypracoval Čatloš, 
prakticky už nemali nijaký význam pre „záchranu“ Česko-Slovenska. Na druhý 
deň bol vyhlásený Slovenský štát a od toho dňa sa začala budovať aj jeho armá
da, a tak predurčenie jednotlivých slovenských dôstojníkov k vyšším jednotkám 
bolo pre najbližšie dni neoceniteľné.



Poznámky

1 SNA, f. Spomienky F. Čatloša, pr. č. 98992/60.
2 Tamže.
3 Tamže.
4 VHA, Trnava, f. F. Čatloš, kr. č. 2. List P. Čarnogurskému zo 16. 12. 1965: Pozri: ČARNOGUR- 

SKÝ, P.: 14. marec 1939. Bratislava 1992, s. 94.
5 ČARNOGURSKÝ, P.: c. d., s. 97.
6 SNA, f. Spomienky F. Čatloša „K tejto korešpondencii na objasnenie treba dodať, že vo vojsku na 

Slovensku sa šírili nepokoje vyvolávané najmä záložníkmi - Slovákmi, ktorí pod vplyvom poli
tických výkyvov odopierali poslušnosť českým veliteľom, ba často vystupovali aj výbojné. Došlo 
aj k vražde dôstojníka českej národnosti podriadeným mu vojakom Slovákom. Okrem toho Hlin
ková garda mávala s vojskom potyčky a niekde i otvorené boje. Vo verejných miestnostiach sta
li sa i prípady, že jednotlivci a menšie skupinky českých uniformovaných osôb boli napádané a pro
vokované. Heslá, ako «von s Čechmi' a pod. ozývali sa až do ohlušenia. Dezercie vo vojsku sa 
množili. To všetko bolo patričnými činiteľmi podrobne a včas hlásené do Prahy a generál Krejčí 
hlásenia dostával aj do Vyškova. Vedel teda viac a lepšie bol informovaný o situácii ako my v Bra
tislave, kam dochádzali správy len z druhej ruky", uviedol F. Čatloš.

7 Tamže, s. 35.
8 Tamže.
9 Tamže.

10 Tamže.
11 Tamže, s. 38.
12 Tamže, s. 43.
13 Bližšie pozri: ŠTEFANSKÝ, V.: Slovenská otázka v čs. légiách v Rusku. In: Vojenské obzory, 2, 

1995, príloha H, s. 17-29.
14 VHA, Praha, f. MNO Presidium, kar. 13023.

1. marca 1939 na zasadaní ministerskej rady (prítomní - Beran, Chvalkovský, Syrový, Kalťus, 
Havelka, Krejčí, Fischer, Sidor, Teplanský, Haššík a Hrnčár) Haššík žiadal pomoc „čechofilom", 
medzi ktorých sa sám zaradil. Na to reagoval Sidor poznámkou: „Neviem, prečo hovorí Haššík, 
že je čechofilom, ja hovorím, že je on češko-filom, lebo má Češku za ženu". Pozri: SIDOR, K.: 
Takto vznikol Slovenský štát. Bratislava 1991, s. 53.

15 VHA Trnava, f. KVV - 4 - 98 - 15.
16 VHA Trnava, ť. KVV - 4 - 37 - 5.
w VHA Praha, f. MNO Presidium, kar. 13023.

Na spomínanej ministerskej rade 1. marca 1939 sa dostal Haššík do ostrého konfliktu s gene
rálom Syrovým. „Generál Syrový vyhlásil návrh Haššíka, schválený celou slovenskou vládou vo 
veci povýšenia slovenských dôstojníkov a rotmajstrov za nezmysel. Poslanec Haššík búchal päs
ťou na stôl na veľké pohoršenie českých ministrov, ktorí pripomenuli, že v ministerskej rade ešte 
nik päsťou o stôl nebúchal." Sidor, K.: c.d., s. 56.

18 VHA Trnava, ť. F. Čatloš, kar. č. 6.
Pre pochopenie súvislostí „Homolovho puču" sa treba vrátiť až na koniec roka 1938.
Najvýznamnejšou udalosťou z hľadiska ďalšieho autonómneho vývoja na Slovensku sa stali voľ

by do slovenského snemu, ktoré sa skončili 18. decembra 1938 podľa platnej ústavy. Na zákla
de volebných výsledkov sa do snemu dostalo 63 poslancov a to znamenalo, že autonómia sa sta
la trvalým javom Slovenska v pomníchovskej Česko-Slovenskej republike. V sneme však nemali 
vlastné zastúpenie Česi žijúci na Slovensku, čo vyvolalo ich veľké roztrpčenie.

Od okamihu vyhlásenia výsledkov volieb sa začala konkrétne rozvíjať príprava vojenského zá
kroku na Slovensku. Generál A. Eliáš sa už pred Vianocami pred najbližšími spolupracovníkmi 
vyjadril, že Slovensko sa usiluje odtrhnúť od Čiech a Moravy a vyhlásiť samostatnosť.

Najriskantnejšou črtou niektorých politikov HSĽS bolo v tom čase ich úsilie získať si priazeň 
Berlína. Naznačovali to cesty F. Durčanského i V. Tuku v októbri a novembri 1938, ako i Tisová
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cesta 15. októbra 1938 do Mníchova za ministrom zahraničných vecí J. Ribbentropom. A práve 
ako dôsledok politiky týchto reprezentantov HSĽS sa zrejme vyvíjali názory generála A. Eliáša 
o tom, že česká politika v čase ohrozenia národa musí siahnuť k mimoriadnym opatreniam, kto
ré znemožnia Slovákom odtrhnúť sa od spoločného štátu.

Niet pochýb, že generál Eliáš mal dobré spravodajské informácie. Spravodajskej službe neu
nikla ani informácia, že A. Hitler koncom januára 1939 dal pokyn svojej rozviedke vo Viedni, 
aby rozvinula činnosť na Slovensku a podporovala ten prúd v HSĽS, ktorý presadzoval vyhláse
nie slovenskej štátnej samostatnosti.

Eliášova skupina s predstihom jedného mesiaca vypracovala a prerokovala plán vojenského pre
vratu na Slovensku, ktorý v nasledujúcom období len spresňovala.

Dňa 12. februára 1939 sa za prísnych konšpiratívnych podmienok stretli na tajnej porade v Un- 
hošti všetci českí členovia čs. vlády, okrem Berana, Syrového a Chvalkovského a za plnoprávnej 
účasti dr. H. Masaříka ako zástupcu ministerstva zahraničia.

Dušou celého podujatia bol generál A. Eliáš, ktorý bol od začiatku v spojení s Benešom. Pred
sedu vlády R. Berana nepozvali, lebo podľa názoru väčšiny umožňoval Slovákom separatistické 
prejavy tým, že akceptoval všetky požiadavky. Vyčítali mu, že veľmi podlieha K. Sidorovi, ktoré
mu potom ustupuje v jeho snahe odstrániť zo Slovenska české rozhodovanie a české mocenské 
pozície. Ani s postojmi druhého najsilnejšieho činiteľa vo vláde ministra národnej obrany gene
rála J. Syrového neboli spokojní a na poradu ho nepozvali. Syrový sa okrem iného dlho zdráhal 
odvolať zo Slovenska generála L. Prchalu, ktorý so sympatiami pristupoval k Tisovi a Sidorovi. 
A napokon ani minister zahraničných vecí F. Chvalkovský, ako výrazný odporca Dr. E. Beneša, 
dôveru ľudí, ktorí prípravou prevzatia moci na Slovensku pokračovali v Benešových intenciách.

L. Feierabend, účastník unhoštskej schodky, o nej napísal: „Eliáš referoval podrobne o situácii 
na Slovensku na základe správ vojenských spravodajcov. Ľudácki radikáli sú stále silnejšie pod
porovaní Karmasinom a viedenskými nacistami a ich vplyv rastie. Tiso tomuto vývoju nebráni, 
dokonca sú náznaky, že ich podporuje. Svet nevie o rozvratných nacistických a ľudáckych silách, 
ktoré nahlodávajú súdržnosť Čechov a Slovákov a osamostatnenie Slovenska bude mu prezento
vané ako želanie celého slovenského národa...

Tomuto vývoju možno zabrániť, ale treba rýchlo konať. Prezident Hácha musí odvolať Tisovú 
vládu a ústavne menovať inú. Predsedníctvo slovenského snemu, ktoré prezidentovi navrhuje slo
venskú vládu, je vo svojej väčšine československého zamerania a po objasnení situácie uzná dô
vody, prečo sa zmena deje. Je však potrebné zabezpečiť, aby sa Hlinková garda nepostavila za 
Tisu a neurobila štátny prevrat. V tomto smere sa možno spoľahnúť na vojsko na Slovensku, ge
nerála Vojtu, ktorý urobil všetky prípravy, aby sa zmena režimu uskutočnila bezpečne a pokoj
ne. Ubezpečil nás, že sa ani gardisti, ani slovenskí Nemci neopovážia niečo podniknúť proti čes
koslovenskej vojenskej sile...

Eliáš tvrdil, že ak má Hitler záujem na zničení Česko-Slovenska, chytí sa každej príležitosti a ak 
bude Tiso odstránený, môže to Hitler považovať za zámienku, aby zakročil. Hitlerov zákrok a jeho 
možný dôsledok - koniec Česko-Slovenska vnútorným rozkladom.

Ak zostane Tiso vo vláde, budú radikáli za jeho tichej pomoci pracovať v ľudovej strane s pl
ným nasadením za osamostatnenie a Slovensko sa jedného dňa vyhlási za samostatný štát. Potom 
už bude neskoro na nejaký zákrok - Nemecko poskytne ľudákom pomoc tým, že zakročí proti 
Čechom... Nacistická propaganda bude presviedčať verejnú mienku, že Hitler mal pravdu keď tvr
dil, že Česko-Slovensko je umelým útvarom neschopným života a je tu obava, že stratí sympatie 
slobodného sveta.

Po dlhej debate sa všetci priklonili k Eliášovmu názoru a dohodli sa, že o svojom rozbore slo
venskej situácie budú informovať prezidenta republiky a ministerského predsedu." - FEIERABEND, 
L. K.: Ve vládách Druhé republiky. Universum Press Co., New York 1961.

Nasledovala schôdzka v Agrárnom klube Obecného domu v Prahe, ktorá sa uskutočnila 15. feb
ruára 1939. Jej cieľom bolo presvedčiť predsedu vlády R. Berana a prezidenta E. Háchu, že zá
krok na Slovensku je nevyhnutný. Zasadanie zvolal Beran. Boli na ňom prítomní všetci českí čle
novia vlády a ministri J. Havelka a A. Eliáš na ňom predniesli resumé z predchádzajúceho
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rokovania. Pre zákrok sa nevyslovil generál Syrový a nesúhlasil s ním ani Chvalkovský. Beran sa 
bezprostredne nevyjadril, ale požiadal ministra národnej obrany a ministra vnútra, aby urobili prí
pravy na eventuálny zákrok neskôr.

Českí reprezentanti v Unhošti a potom v agrárnom klube tak rozhodovali o Slovákoch bez Slo
vákov v presvedčení, že za nimi stojí verejná mienka i dobro Slovákov. Navyše svoj plánovaný 
vojenský zákrok konzultovali aj v Nemecku a zistili, že nenarazí na nemecký odpor.

Nasledovala tajná cesta generála A. Eliáša do Banskej Bystrice k veliteľovi VII. zboru generá
lovi B. Homolovi, ktorý podľa rozkazu MNO vyhlásil 9. marca 1939 na Slovensku stanné právo. 
Dal pozatýkať niektorých funkcionárov HSĽS a Hlinkovej gardy, ktorých odviezli do väzenia na 
Špilberku v Brne. Niektorým sa podarilo ujsť do Viedne. Prezident Hácha zosadil Tisu z kresla 
predsedu vlády a pozbavil F. Ďurčanského, M. Pružinského a M. Vanču vládnych funkcií. No
vým predsedom vlády sa stal K. Sidor.

19 VHA Trnava, f. F. Čatloš, kar. č. 6.
20 SIDOR, K.: c. d., s. 145.
21 Tamže, s. 146.
22 Tamže, s. 147 - 148.



F. Čatloš ako legionár v Rusku V Rusku roku 1917

Na ceste domov. Charbin 13. 6. 1920. Čatloš sediaci tretí zľava















Prehliadka slovenskej armády v Zakopanom, september 1939

Prehliadka a vyznamenáváme v Zakopanom, september 1939



Generál Čatloš vyznamenává poručíka J. Nálepku, september 1939

Pri prehliadke dôstojníkov Rýchlej brigády, júl 1941





Generál F. Čatloš vyznamenává príslušníkov Rýchlej brigády po bojoch pri Lipowci, 1941

Na cintoríne pri Lipowci, júl 194 i





Príslušníci Rýchlej divízie pri Azovskom mori v roku / 941

Vojak Rýchlej divízie pri Azovskom mori, leto 1942



Príslušníci Rýchlej divízie na pochode k Roštovú v roku 1942

Rekapitulácia bojov o Rostov v júli 1942. Zľava generál Čatloš, podplukovník gšt. Š. Tatarko, 
generál Wetzel, generál j. Turanec



S generálom Wetzelom a generálom Turancom po bojoch o Rostov v júli 1942

V Tatranských Zruboch





Učňovská smlúva.
Dolupodpísaní, menovite:

majster a {y^^O'C^LO^-

ýuzavreli dnešného dňa nasledujúcu smlúvu:
I sfa***^***^ berie za učňa

(narodeného dňa/y^ ho Z^rv*' roku ), ktorého pod iiižudanýiu

časom a nasledujúcimi podmienkami remeslu vyučí.

2: Učňovský pomer sa nasledovne ustáluje:
potrvá: č&S-tSV - . ... ........................

Zi,,K)S..e Sa: /tfOf -^7<*yU 2^Ý,
zakonči sa: ,f ^

3. Ohľadom vydržiavania a znopatrovania menovaného učňa sa stránky nasle

dovne dohovorili:

Učňa vydržiava í a zaopátrovaf je dolupud písaný lemeselník povinný,

Poneváč vedia tejto siniuvy učňov r^^it učebný plat platiť nie jc povinný, 

týnilo sa ustáluje, že v tom páde, jesiliby zrušenie učňovského pomeru učen zaprí

činil. alebo jestliby, následkom prestúpenia na druhé remeslo, vypovedal: vtedy povinný 

je učňov piss* horerečeiiému a dolupísanémn icmesehiíkovi pod menom odškodenia 

K. h. to jest korún i...... ha Mierov zaplatiť.

čC
Dané v Lipt. Sv. Mikuláši, dňa^í^ím ^

Táto smlúva sa uzavrela tye,d predstavenstvom Liptovsko Sv. Mikulášského priemysel
ného spolku. Jej dáta sa yoújfifotfé číslom do učňovského registra vniesli.

9£> 4n ' ~Dané v Lipt. Sv. Mikuláši,
, dňa^^ li

/С-
I 4y ■? roko

ako predsednik.

Faksimile Učňovskej zmluvy
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Domovský list zo Svätého Petra





íutloiová Elena,zák.manželka 
gen.F.ČÄloäa,Bratislava,ul.
'•'lákové 50.

Vee:Žladoať o zaopatrovacie 
platy.

Prílohyi_ A\

Bratialava,3.septembra 1*45.

Vo jenský utv*r 2143 ' '

Bratislava, 

poät.prieč. 2016.

na výn.KHO éía.o753/l)óv.-III/2,oídel.l945 a výn. 
|7/Dóv.it.taj.l946 prosím o povolanie výplaty zao

patrovacích platov pra aňa a pre moju maloletú dceru Viarku Ča- 
tloiovu odo dňa l.oktobrá 1995.

í žiadosti uvádzam:
a/ Som zákonitou manželkou gen.iatloía Ferdinanda,dôstoj

ník* z povolaala,v olnnaj služba u býv.KNO v Bratislave.Hoja 
dosra ja jeho manželskou dcerou.

MBJ manžsl ja národnosti slovanskej.
■ b/ Kój manžel odcestoval autom dna 31.augusta’ 1944 do Bansksj 

Byatrloe.eby aa zapojil do Slovenského národného povstania.Tu 
bol vslltažom éa.armády odovzdaný velitelovi ruských partizánov 
pplk.Jegorovl.Dňa lľ.eeptembra 1944 ol odvszaný lietadlom do 
Buska.Toto ml oznámil osobná pplk.Jegorov dňa 11.septembra 1944 
na blavnom valltalatv* ruských partizánov na Hladali.Od tohoto 
dna naaám o svojom manželovi žiadnych oficiálnych zpráv.

о/ 0 dinnosti môjho manžela za býv.Slovenskej republiky po 
stránke národnej a politickej rtfu podať svoje dobrazdanls tieto 
osoby:

pplk. git. S tane k J.,Žilina, 
ikpt.git.Straka Jar.,Nitra, 
plk.git.Talský Viliam,Bratislava,
Dr.Imrloh Karvaä.Bratislava,
Ing.Peter Zaťko,Bratislava,

• i Ivan Žldmenec,prezidlálny iéf povereníctva spcíalnej sta
rostlivosti,Bratislava.

d/ Za býv.Slovanské j republiky som nepoberala za evojho 
manžela nijaké alužobné platy.Posledný služobný plat dostal 
môj manžel od hospodárskej správy býv.MNO Bratislava a eíce na 
mesiac september 1944.

e/ Z rozhovorov,ktoré som mala s zo; í r. danielom na jar 1P4-,

(1-4) Žiadosť manželky Eleny o zaopatrovacie platy pre seba a pre svoju dcéru a odporúčanie pred
sedu prijímacej komisie MNO podplukovníka pech. M. Kristína



vedela som,že môj manžel ako najvyääí velitel býv.Slovenské j armády 
bol v spojení a ruskými partizánmi a Ich prostredníctvom tiež s ur
čitými vojenskými ôinitelmi priamo v Rueku.Ďalej mi bolo známe,Že 
pripravoval Slovenská národná povstanie po stránke voJenskeJ.per
sonálne j i .materiálne j.Mienil sa osobne zúčastniť Slovenského ná
rodného povstania.Akonáhls sa mu podarilo kritického dna 31.augusta 
1944 uniknut? zo zaistenia v Bratislave - bol zaistený Ďr.Jozefom 
Tisom v býv.prezidentskom paláci - odcestoval do Banskej Bystrice, 
aby sa zappjtl osobne do povetania.

Vyššie uvedené potvrdzuje tá okolnosť,že bol býv.slovenským 
vládnym režimom pozbavený hodnosti a odsúdený na smrť.

f/ iokiai' ea mojej osoby týka bola som dňa 3.septembra 1944 
odvezená slovenskými partizánmi do Banskej -ystrice odtial na Dono
valy odkiaľ mňa ruekí partizáni odviezli na ich hlavné velitelstvo 
na Hladeí.Tu som hole až do odchodu môjho manžela načo som.bola do
pravená do Lubietove;.io príchodu nemeckých vojak som odišla do 
blízkej dediny na Šajfcu.kde som sa sl^ývala až do oslobodenia Červenou 
armádou.0 mojom chovaní viň prílohu i...*!*.....

Hárok na výplatu zaopatrovacích platov som uplatňovala už v ju
ni 1945.Moja žiadosť nebola do dnešného dňa vybavená.

Vplyvom vojnových udalosti sok prišla o celý m3j movitý maje
tok a svršky.Ocitla som sa celkom bez prostriedkov š po celé dva 
roky žijem z podpory a pôžičiek rodiny a známych.Nakolko som ohorá 
a a stálom laaárskom ošetrení nie som schopná nijakej zárobkovej 
činnoeti.Okrem toho starám sa o výživu a výchku svojej maloletej
dcéry.

j/ Moja presná ad.' sea t.c. je :
Čatlošova zlene,^ratialava Vlčkova 50.
Žiadosť dokladám:
Ŕríl.l• Odpisom potvrdenia vojenského utvsru 2143,ktoré má 

nahradiť sobášny list.
Pri!.?: tdplsom osvedčenia ONV Tur.Sv.Martin o mojej národ

nej a politickej apolahlivásti.Poznamenávam, že do 
15.augusta t.r. žila som u Bvojioh rodičov v Tur.Sv. 
Martine.

Príl.3: Odpisom potvrdenia MNV Bratislava o svojich majet-

ktorú bolo vyplácané výchovné' a na ktorú tiež žiadam 
zaopatrovacie platy.

Príl.5: Odpisom potvrdenia o mojom ohovaní počas Slov
—.„š....------- ^............................ ............luk__Ш__.á^:>sá.;v:n«a#-íii<'>,4».iikŕii«i



VecxCatLoSová Elena, Brati
1 А 4* ř 4 ajV#. flX Jk -' 1 ^ .

qesveetnom sanlelovi 
býr.g®.

■

-Jd-
ho národného povetenia.

ŕríl.6: Potvrdením IfflY Bratislava,íe tento nemá námietok pro- 
tomu.aby ml vojenská apráva vypláoala zaopatrovacie 
platy na vrub náleíitoetí mčjho nezvestného maníela.

Cm
Čatloäová Elena 

Bratislava,Vlčkova 50.
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ííiliíilIílíS-DÍISÍíSi.HilíSiiEIlJí?;21 » .

V» *Äl«le ner.Brexhi Štítneho tejoaniko ИКС íí*.101.e57/D3v.-it. tej.1946 10 
dne ll/lr l94f.«ko 1J výnosdMÍÔ Síe. 40. J£7-tP/2. Pd4.1.1945.P««i- o «ozhodimti. 
e oznámenie;pif by vyhovoril stanoveným pod*lankám prd prijatie do ís.ermády nezvest
ný geo.býv. slov. armddy Perd.nsnd SatloiS.koby sa o prijatie nehádzal pri event.ni- 
vrate do vlaatl.

Vtěe rozhodnú ti o potrebujem totiž nevyhnutne prerokovhnio pripojenej iía- 
desti zo dna 3/9 I946 pani Eleny Catloépyoj ktorou »t uchádza pro аеЪа a pre его J u 
nezaopatrená dcéru Vieru o priznanie zeopetrovacích platov po-svojom nezvestnom 
Btinželoví.,rm ktoré Je odV’lzaná.

i oho U
Prosia o vrátenie pripojenej prosby íledntetfcy 1 e 5 prílobnmi. Vyznačenou pri- 

>tt 2.6 nebola žladoet doložená.

2. X.
Z* veiit#l«i 

ŕrcd.'.oata inter.*., r1 nity VO^j

.Л/7'-
Dôverné

Prqfmada ftc-;s!a MNO
prv «fcť. * 1Щ I Вс». niíHretn

D0SI0:

ŕ)---Ж Prii.: t^I

Veliteí rtvo 4. oblast Г, lntendanola - Bratislava.

Žladost pí Eleny ČatloSoveJ,manželky nezvestnáhd gen.íerdlianda 
CatloSa s.d.3.9.1946,Vaie čie.288.179 Dov.int.l946,4oporučujem na. 
priaznivé vybavenie.

rcdía zákona z.d.6.marga 1946 čie.72 Sb mohol by byt goň.Čatlol 
pel jetý do CSA.nakolko: ž • -

/ ' ШУ'-'Зв iÁ/y *&äča&tisíik/ m
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V«Hi*ŕsfvo'!4v oblasfl * 

Inlendoncla

fa dí*.l2b.210/i»t.l9+í):

VectčatloSová ELeaa-žladoeť 
9 zálohová vyjláoanie 
eluž,požitkov naaiela gea.

í*
Prílohyi 2.

■4t

Bratleluva.dřa l//y 194Э.

Súrne
Velítelatvo 4,oblaetl, 
oaobae oddelenie,

Bratislava;

Žiadam o vyjadreale »a o oaobe gea.Perdlaaada Catloša 
a o jeho víťahu k terajšej Sa.araáde.

lateadanola VO.4.

4ko вia jit Хайм», gea.Ferdinand (atloi pridal aa v prv/oh dňoch Slov.ná- 
rodndhc porátania k pavatalaokaj arndda a prilial aa pevatalackd uaa.le do 
Baapkaj Byatrioe. Ťjntl avajfa dlaoa dokáaal, la ad klada/ pomer k obaoaawla 
СЭВ a k ,fa1 aatlaT al.lt 1. r ŠÍSSX p rata ’JefiaaíleHtoel* prijatia ala-
t>ä B№jjatla do meraj Je7 aráidaý~a{a je vyrleiená.

Zladoar J• ho aaalalkr c ftnaBínu podpore doporučuje..

19/9 1945
Z roikuu i 

^•WWiiflr ttíbu 4. йШ : 
ppttr. B£»

Videa t i Osobné oddal. Tu.

3 poukazom na oznámenie podnášeLuka štábu VO 4 žiadam o oznámenie 
šl možno gen.Ferdinanda C a t 1 o š a pokládat za njijrMtného y amydle 
výnosu UBO šišlo 5753/ddTjIII-3-1945 posledný oda.7uTere]ňeňí v rozkaze 
velitel*tv%^tyln iiil VO 4 Sialo 5 šlánok 20/v ktorom prípade by irfla 
manželka uvedeného nárok na výplatu náležitostí v citovanom výnosy uve
denýoh.
Lásk.vráťte. 25.septembra 1945.

У
Лл ve lite la tyli 

-^intendant VO 4 
q Pplk.lnt.Edaayd Schni

'bpčí/ M
r /

ь.

Odporúčanie, aby manželke generála Čatloša bola priznaná finančná podpora



Ют dfal. a rtm. dne Ji. března 1048,

;lo8’ferdirandj gen.
odvolání.

J dekret,,o porolánť do érimé glužby.

Ferdinand Čatloä

r 1 -•* - usneseni
-Ministr národní obrany schválil podle § 18 odst. 2. rák. č. .72/1046 Sb. rozhodnuti Odvo-

16. ledna 1948 ,lácí komise pro důstojníky a rôtmistry x povolání xe dne
v4 JŠ- ... .... ... ....

:л kterým —bylo vyhověno Vašemu odvolání ze dne 22» prosince, 1947

■Oenámcni 6j. <wifto -pMovo-Qdwol—tH faowAó- -pro

»vtmw4ey-e-povolánJi Proho- Dňriohovo.námástř. й,..ат kwrfocw dv.
Důvody! Byl jeté členem slovensko-nämecké společností. Nezú

častnil jste se Slovenského národního povatání. V dob§ nesvobody 
jste zastával vedoucí funkci ve veřejných službách. Zúčastnil jste 
se nepřátelského válečného podnikání. O své ujmä jste obhajoval 
•režim .zrádců. - - ; . Předseda Odvolací komise Dři MNO; " • ,

У HÚ-Brati slave
..Archív. . _
Pr.6.370 Ц)

ď-j, .. iC^XŽĽíĹ: Siffiií* >й*й:«гс*'.г-л. I'./ --

Zamietnutie Čatlošovho odvolania z MNO v Prahe
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MINISTERSTVO NÁRODNÍ OSRANY

435 - I.odbor 1948

Satie* ře r dlaand,bý v.pplk.g*t.- 
Vfcpřlhlá»ka

22.5ervemeo
194.

Pet řerdlnand 6 a t 1
Bratislava 

Vysaká ul.6.34

>a VaSi přihláška га d же б. шага 194?»
Razsadкем národního eoudu v Bratislav* za dna 10.prasiace 1947 

čj.Tulud 12/47 byl Jste edseazea k trestu aa svobod* v trvání 5 let 
Jako trestu hlavníma a ke ztrát* občanských práv na tatáž dobu Jako 
trestu vedlejžíau.

Ztráta občanských práv znamená podle $ 71 prováděcího nařízení 
sboru pevěřenod SHH 5.55/1945 Sb к nařízení 8BR č.33/1945 8b mima 
Jiná ztrátu veř.hodností a ztrátu odpočivných a zaopatřovacích platů.

Ztratil Jste tudíž dnen 10.prosince 1947 vynesením rozsudku vojen
skou hodnost podplukovníka gät.

TaSo povýčení na generála v býv.armád* tak sv.81ovenskáho státu, pro 
vedená v dob* nesvobody, bylo zruSeno ode dne svá účinnosti ustanovením 
{ 1, odst.l a odst.2, pian.a/ dekretu presidenta republiky ze dne 20/8 
1945 č.59 Sb. •

Vzhledem к tomu netřeba rozhodnout o VaSí přihlášce, kterou jste 
podal podle § 15 zákona č.72/1946 Sb.,a přihláška bude založena ke 
spisům Jako marná.

Ministerstvo národní obrany překládá Vás proto podle $ 144 br.př. 
do počtu mužstva Jako vojína v záloze. Vzhledem к tomu včak, že Jste 
již dovríil 50.rok víku, budete z branná moci propučtin po splnční 
branná povinnosti podle ustanovení § 235 br.př.

ZaTOlnistA

í Z**' 'zdvrw—:

V'

Ta

«Г

S.Vir.lfu F^CTvr/bJ"

V HÚ-BratisIav*'
Archiv (------"■

Pr.č.37 0 ___IJl_,
»4> ■■■

Generál 1. Nosko odmieta Čatlošovu přihlášku zo dňa 6. februára 1947



Prepúšťací list z brannej moci



MNO 8. marca 1957 odmietlo F. Čatlošovi priznaťdôchodok



Prvým ministrom obrany 
Slovenskej republiky

Vytvorenie Slovenského štátu 14. marca 1939 vynieslo podplukovníka gšt. 
F. Čatloša do funkcie ministra národnej obrany novej republiky. Ministerské kres
lo bolo preňho prekvapením a dlhé roky nevedel, ako k tomu došlo a koho zá
sluhou. On totiž očakával, že ministrom obrany bude Štefan Haššík.

Hneď po menovaní F. Čatloš 15. marca vydal novému veliteľovi VII. zboru 
v Banskej Bystrici majorovi Jánovi Imrovi rozkaz vypracovať plán zabezpečenia 
hraníc proti Maďarsku. Ten istý rozkaz vo vzťahu k Poľsku dostal major gšt. Šte
fan Jurech, nový veliteľ V. zboru v Trenčíne. 15. marca bola vyhlásená aj mobi
lizácia I. zálohy odvodných ročníkov 1932 - 1936. Súčasne bol veliteľ VI. zbo
ru v Spišskej Novej Vsi podplukovník gšt. Augustín Malár vymenovaný za veliteľa 
východnej skupiny a poverený obranou východného Slovenska.

Prvé kroky vojska ozrejmovala výzva ministra národnej obrany F. Čatloša, kto
rou sa obracal na vojakov, rotmajstrov a dôstojníkov - tak Slovákov, ako aj Če
chov na Slovensku. „Vyhlásenie samostatného Slovenského štátu zasiahlo hlbo
ko do doterajšieho vojenského poriadku... V poslušnosti a rozvahe budeme môcť 
správne vyriešiť otázku vojenskej rozluky... Rozlúčka nech je, kde toho bude tre
ba priateľskou... Slovenskí vojaci a Hlinková garda ani obyvateľstvo nesmie sa 
dotýkať Čechov v ich vyčkávacom postavení... Českí vojaci a gážisti nesmú za
sahovať do ved vnútorného poriadku.

Pre tých Čechov, ktorí sa na Slovensku aklimatizovali, majú rodiny, duševný 
a myšlienkovo kladný vzťah k Slovákom, rozumejú im, bude usporiadaný súpis 
a o každej osobnej ved rozhodne slovenské MNO v dohode s českým MNO...

Slovád, voj ad, odo dneška sami preberáte zodpovednosť za svoj štát a život 
slovenského národa, preto slúžte verne, oddane a s najväčším oduševnením. Češi, 
ktorí ste vykonali pre Slovensko záslužnú prácu, buďte uistení, že Vám Sloven
sko bude navždy povďačné.“1

Do prvého ozbrojeného konfliktu slovenská armáda vstúpila už 23. marca 1939. 
Stalo sa tak po maďarskom útoku z troch smerov na najvýchodnejšiu časť Slo
venska: od Veľkého a Malého Berezného v dvoch prúdoch smerom na Stakdn 
a Sninu, od Užhorodu smerom na Pavlovce a Michalovce.

Maďarsko svoj vpád na územie východného Slovenska (zo slovenskej strany 
neočakávaný) zdôvodňovalo potrebou presnejšej úpravy hraníc voči Slovensku, 
respektíve medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou, ktorá sa stala súčasťou Ma
ďarska.

Maďarský útok (Maďarsko ofidálne uznalo Slovensko už 15. marca 1939) 
vyvolal na Slovensku vlnu odporu a odhodlania brániť svoj nový štát. V popo
ludňajších hodinách 23. marca začali jednotky východnej skupiny podplukov
níka gšt. A Malára klásť maďarským jednotkám odpor. V rovnakom čase in
formoval F. Čatloš Malára o podpísaní Ochrannej zmluvy s Nemeckom, ako aj 
o tom, že Maďarsko sa ofidálne dištancuje od útoku svojich vojsk. Následne mu 
vydal rozkaz, v ktorom sa uvádzalo: „Ide nám o to, aby sme každopádne doká-
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žali, že chceme a vieme si samostatne obhájiť svoje územie. Preto musíš stoj čo 
stoj hneď zajtra t. j. 24. marca 1939 vytvoriť si na výhodnom mieste relatívnu 
prevahu síl a zahnať Maďarov za hranice. Použi k tomu všetky zálohy a sústreď 
ich len na smere Michalovce - Užhorod. Rekvíruj dopravné prostriedky a zariaď 
potrebné prevozy. Činnosť letectva presne koordinovať s akciami pozemných 
vojsk... zázemiu nevenuj zbytočnú pozornosť, aby sa netrieštili sily a bol docie
lený úspech na hlavnom smere, preto všetky prostriedky zasadiť do jedného prie
storu...“2

Malár, obávajúc sa útoku Maďarov od Košíc na Prešov, Čatlošov rozkaz neu
poslúchol. Utvoril pod velením majora M. Širicu prešovskú skupinu s úlohou brá
niť priestor Prešova. Táto skutočnosť spôsobila trieštenie síl a neumožnila hlav
nej útočnej skupine v priestore Michaloviec docieliť žiaduci úspech. „Toto 
nedodržanie rozkazu je ponaučením“, napísal vtedy Čatloš, „aby podriadený ve
liteľ, ktorý neovláda úplne celkovú situáciu bezvýhradne sa podčinil vyššiemu roz
kazu, za ktorý nesie zodpovednosť vyšší veliteľ.“3

Dňa 24. marca 1939 maďarská vláda navrhla slovenskej vláde prímerie, ktorá 
ho na nemecký nátlak prijala. Čatloš ten istý deň vydal Malárovi rozkaz zastaviť 
bojové akcie. Zároveň mu nariaďoval udržať dosiahnuté pozície. „Keby maďar
ské vojská útočili na vaše postavenie, prestáva dohoda a treba ich odraziť novým 
bojom.“4

Dohodnuté prímerie malo vstúpiť do platnosti 26. marca 1939. Dovtedy i po
tom však pokračovali incidenty miestneho významu. Situácia sa koncom mesia
ca upokojila natoľko, že 1. apríla 1939 nariadilo MNO demobilizádu a 8. aprí
la zrušilo mimoriadne opatrenia. Predchádzal tomu podpis dohody v Budapešti 
4. apríla, na základe ktorej Slovensko stratilo ďalších 74 obcí s viac ako 40 000 
obyvateľmi.

Pre rodiacu sa armádu Slovenského štátu bol maďarsko-slovenský konflikt pr
vou vážnou skúškou, v ktorej aj zásluhou F. Čatloša čestne obstála. 14. apríla 1939 
bol Čatloš povýšený na divízneho generála.

Prvý minister obrany v slovenských dejinách generál Čatloš dokázal vo veľmi 
krátkom čase s nepočetným veliteľským zborom postaviť slovenské vojenské jed
notky, zorganizovať armádu na princípe všeobecnej brannej povinnosti. Zosta
vovali sa väčšinou samostatné prápory ponajviac dislokované na maďarskom po
hraniu. Na začiatku druhej polovice roka 1939 sa však nemecké vojenské orgány 
usilovali presmerovať ťažisko slovenskej armády na sever. Už 24. augusta 1939 
oznámil nemecký vyslanec na Slovensku Hans Bernard slovenskej vláde, že sa 
chystá nemecká operácia a pod zámienkou poľského vpádu na Slovensko žiada
li od vlády podriadenie slovenskej armády nemeckému veleniu. Ríšske minister
stvo zahraničia zároveň oznámilo, že od slovenskej vlády očakáva lojálnu spolu
prácu. Reciprocitou mala byť garancia hraníc Slovenska a navrátenie slovenského 
územia, ktoré Slovensko Poľsku odstúpilo v roku 1938. Na druhej strane minis
terstvo zahraničia ubezpečilo slovenskú vládu, že jej armáda nebude použitá mimo 
hraníc Slovenska.

Hlava Slovenského štátu J. Tiso ako najvyšší veliteľ slovenskej brannej mod 
podriadil slovenské vojsko s jeho veliteľom nemeckému veleniu. Stalo sa tak
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Prvým ministrom obrany Slovenskej republiky

29. augusta 1939 v Bratislave. Tento akt sa vykonal v prítomnosti štyroch osôb: 
jTTisa a generála F. Čatlosa zo slovenskej strany a generálov Barckhausena a En- 
gelbrechta z nemeckej strany.

Už 29. augusta sa utvorilo Veliteľstvo slovenskej poľnej armády v Spišskej No
vej Vsi na čele s generálom Čatlošom. 1. septembra 1939 vstúpila slovenská ar
máda do protipoľského ťaženia. Čatloš odovzdal funkciu ministra obrany F. Dur- 
čanskému a do 7. októbra 1939 zastával iba funkciu hlavného veliteľa slovenskej 
poľnej armády, ktorú tvorili tri divízie a Rýchla skupina. V mobilizácii prebie
hajúcej od 28. augusta do 20. septembra nastúpilo päť ročníkov zálohy a celko
vý počtový stav armády dosiahol 148 113 mužov.

Treba povedať, že Catloš už v prvý deň ťaženia prišiel do konfliktu s nemec
kým generálom Engelbrechtom, náčelníkom nemeckého styčného štábu pri slo
venskej poľnej armáde. Catloš bol síce podriadený nemeckému veleniu, no nerá
tal s tým, že Nemci vydajú rozkaz slovenským jednotkám prekročiť hranice.
1. septembra prišiel takýto rozkaz od generála W. Lista. Nariaďoval, aby slovenské 
vojsko útočilo v smere na Javorinu - Nowy Targ.

Išlo o to, že službukonajúci dôstojník na slovenskom veliteľstve nechcel po
slúchnuť Engelbrechta^ aby rozkaz bol doručený priamo generálovi Pulanichovi 
bez vedomia generála Čatloša. Čatloš o tom napísal: „Keď som vstúpil do miest
nosti, videl som ako von Engelbrecht s vytasenou pištoľou sa rozhadzuje i nadá
va Peknikovi. Zistiac prečo, oboch som umiernil... Peknik mi vyhlásil, že von En
gelbrecht údajne nechcel mňa zobudiť, priamo jemu rozkazuje, aby podľa... 
rozkazu gen. plk. Lista zariadil útok proti Poliakom aj za hranicou od Javoriny 
až k Nowému Targu. On to vraj nechcel, kým nedostane rozkaz odo mňa.

Von Engelbrechtovi som pokojne oznámil, že na takéto spôsoby nie sme zvyk
nutí a moji dôstojníci smú poslúchať iba mňa a on je predsa nemeckým generá
lom. Ja, ako podriadený generálovi Listovi musím rozkaz poslúchnuť, ale ide o me
dzištátnu vec a prekročenie hraníc môžem nariadiť iba so zvolením Dr. Tisa, ktorý 
je najvyšší veliteľ slovenskej brannej moci...“5

Ostrie noža však podľa Čatloša otupila obava o Slovenský štát a jeho ľud. 
O vzniknutej situácii ihneď upovedomil J. Tisa s tým, že ak nezareaguje zápor
ne na nemecké rozkazy slovenskej armáde,Tnide sa to pokladať” za súhlas a slo
venské vojsko bude poslúchať to, čo mu Nemci nadiktujú. „Tiso s odpoyedriu_ 
meškal, až kým sme zabrali Javorinu. Keď už bola v našich rukách, ohlásil sa te
lefonicky, a to hneď s gratuláciou i s pripomenutím, aby sme sa vyhýbali kon- 
Tliktom s Nemcami v týchto pre Slovensko osudových dňoch a poslúchali ich roz- 
kazy bez odporu.“6

V tom čase sa nemeckým miestam dostalo od ich dôverníka aj hodnotenie Čat
loša (popri Tisovi) ako skutočne Nemecku nakloneného ministra. Ten istý pra
meň však zároveň uvádzal aj silné protivládne nálady v armáde. Pripomenul vzbu
ry vojakov v Kremnici, vo Zvolene a Banskej Bystrici. V Kremnici tiahlo asi 1500 
záložníkov a regrútov ešte v civile a bez zbraní mestom, pričom spievali piesne 
o Sidorovi a vykrikovali, že nechcú strieľať na Poliakov. Aj vo Zvolene a Banskej 
Bystrici volali demonštrujúci vojaci na slávu Sidorovi. Dôverník zároveň nezabudol 
uviesť, že po incidentoch Čatloš osobne navštívil tieto posádky a zistil, že ne-
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spokojnoť vojakov sčasti vypila z toho, že mužstvo v mnohých prípadoch šty
ri dni nedostalo jedlo a dôstojníci sa o mužstvo nestarali.7

Hlavný veliteľ 14. armády generálplukovník List vydal 7. septembra 1939 „Po
kyny pre pána ministra národnej obrany, pána divízneho generála Čatloša.“

Uvádzalo sa v nich: „Prosím, aby slovenská armáda bola v budúcnosti upotre
bená podľa nasledujúcich stanovísk:

1. Vojenské obsadenie území odstúpených 1938 Slovenským štátom Poľsku.
2. Vojenské zaistenie poľsko-slovenskej hranice proti poľským voľným trupám, 

povstalcom atp. menovite na cestách pochodových.
3. Ďalšie zaistenie oných tratí a dest na Slovensku, ktoré majú význam pre ne

meckú brannú moc.
4. Uvedenie v pohotovosť všetkých ostatných častí slovenskej brannej mod na 

ich stanovištiach k okamžitému upotrebeniu keby také bolo treba (Bojová 
pohotovosť).“8

Prinavrátenie zabratého slovenského územia výrazne stabilizovalo dotváranie 
Slovenskej republiky a jej armády. V neposlednom rade posilnilo aj autoritu Tisu 
a Čatloša

Upevnenie pozíde Čatloš osobitne potreboval aj preto, že jeho rivali, ako boli 
major gšt. Š. Jurech, major J. Turanec, major gšt. V. Talský i niektorí ďalší, pat
rili do skupiny, ktorú Nemd „držali na výslní“. Čatloš v tom čase neváhal vyu
žiť pomocnú ruku V. Tuku. Napísal o tom: „Osobne som pre všelijaké nezhody 
s Tisom dostal sa bližšie k Tukoví, ktorý z rivality mi vypomáhal vojenské ved 
od Tisovho klerikálneho zasahovania obhajovať.

No rok 1940 vyjasnil, že Tuka pomáha z vypočítavosti, aby získal vo mne spo
jenca a keď som už mal dôkazy, že Tuka kladie ved národa na vedľajšiu koľaj i ces
tou nadzmu snaží sa vyšvihnúť mocensky na najvyššie miesto v štáte, prešiel som 
lojalitou k Tisovi, ktorý mi zaručoval jednako len väčšie národne klady...9

Závažné je Čatlošovo konštatovanie o období, keď V. Tuka vystriedal vo funk- 
di predsedu vlády J. Tisa a začal venovať neobyčajne veľkú pozornosť armáde. 
„Pomáhal mi vzdorovať, nakoľko sa dalo, klerikálnym extravagandám v sloven
skej armáde, ktorých Tiso bol zástancom i nanucovateľom. Pri posudzovaní ar
mády som takto chtiac-nechtiac v Tukoví našiel výdatného pomocníka, čo nás 
zbližovalo. Tuka, konkurent Tisov, videl vo mne a vo vojsku zase oporu pre svo
je postavenie proti Tisovi.

Tento úzky pomer medzi mnou a Tukom trval zhruba vyjádřeno cez celý rok 
1940. Vyvrcholil príchodom do Bratislavy osobitného Hitlerovho pomocníka, vy
slanca Killingera.“10

Po salzburských rokovaniach v júli 1940 možno badať u Čatloša jednoznačný 
príklon k Tisovi. Ten bol spečatený začiatkom roka 1941, keď Hlinková garda 
mala na Tisovo miesto dosadiť na čelo štátu Tuku. „Vtedy som váhou vojska pre
kazil prevrat v štáte a Tiso mi z povďačnosti za tento môj postoj dôveroval i ne
chcel sa ma zriecť ani na Tukové a Hitlerove naliehanie až do povstania“.11 _

Z donedávna celkom neznámeho dokumentu sovietskej proveniende sa o Čat- 
lošovi dozvedáme „sovietske“ hodnotenie jeho osobnosti. Čharakteristiku Čatlo
ša napísal vtedajší sovietsky veľvyslanec v Bratislave Georgij M. Puškin na vy-
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žiadanie Ľudového komisariátu pre zahraničné ved ZSSR vo februári 1941, teda 
štyri mesiace pred začiatkom protisovietskeho ťaženia slovenskej armády. Píše sa 
v nej: „Čatloš je jediným evanjelikom (protestantom) v slovenskej vláde. V kato
líckom Slovensku evanjelia sú menšinou. Medzi katolíkmi a evanjelikmi sa ve
die boj, hod sa to starostlivo tají. Evanjeliá sa všade zatláčajú do pozadia. Voči 
vláde sú naladení opozične. Sčasti už aj preto, že Čatloš je protestantom, požíva 
určitú popularitu v opozičných kruhoch vod vláde. Počas rozhovoru s Čatlošom 
v mard 1940 ten vyhlásil, že ho evanjeliá pokladajú za svojho predstaviteľa vo 
vláde. Ale Čatloš sa nepokladá za takého. Rozvíjal myšlienku o pokojnom spo
lužití katolíkov a evanjelikov. Hovoril, že podnecovanie sváru medzi katolíkmi 
a evanjelikmi... neprinesie úžitok Slovensku... Čatloš dobre vie po rusky. Raz mi 
povedal...Verím, že Sovietsky zväz je neporaziteľný. Rusko nedokázal poraziť ešte 
ani [eden Napoleon. Pritom sa obzeral okolo seba, obávajúc, či ho nepočujú Nem- 
d. Čatloša ja nepovažujem za nemeckého človeka... Vystupuje v úlohe zmiero- 
vateľa zoskupení Tiso a Tuka - Mach, lebo sa bojí, že sváry na Slovensku môžu 
viesť k tomu, že Nemd úplne okupujú krajinu. Čatloša som ochotný pokladať 
za človeka s dobrým vzťahom k Sovietskemu zväzu. Ale on je dostatočne chytrý 
a opatrný, aby otvorene vyjadroval sympatie k nám. To neurobí do tých das, kým 
sa nezmení politická situáda v strednej Európe, ináč povedané dovtedy, kým Ne
mecko neprestane hrať úlohu určujúceho faktora.“12 Charakteristika Čatloša bola 
pomerne presná a osobitne za povšimnutie stojí posledná veta, ktorej obsah na
plnil svojím správaním a konaním v nasledujúcich rokoch.

O účasti slovenskej armády v ťažení proti ZSSR sa rozhodlo krátko pred jeho 
zadatkom. 21. júna 1941 tlmočil nemecký veľvyslanec H. E. Ludin záujem ne
meckého vedenia na účasti Slovenska vo vojne prezidentovi J. Tisovi a predse
dovi vlády V. Tukovi. U oboch sa stretol so súhlasom.

F. Čatloš spomína, že keď 21. júna 1941 prišiel k Tukovi, sedel uňho Ludin 
a Tuka mu pred ním povedal, že „Nemecko nám úradne oznamuje vojnový stav 
so ZSSR a vyslanec nás vyzýva, aby sme podľa zmluvy viedli zahraničné a vo
jenské ved v súlade s nemeckými, to znamená: podobne ako v protipoľskom ťa
žení pridať sa aj teraz k Nemecku. Na to som podotkol, že slovenské vojsko môže 
byť sovietskym letectvom rozbombardované ešte počas nástupu do poľa, čo nám 
znemožňuje vykonať našu spojeneckú povinnosť. Do red mi skodl Ludin a po
znamenal, že on nie je generálom, ale toľko vie, že vojensko-technické ved sa mu
sia vždy podriadiť politickým potrebám. Tuka reč ukondl tým, že beztak o tom 
rozhodne prezident republiky, ku ktorému ihneď zájdeme.“13

V ten istý deň - 21. júna 1941 prezident Tiso vydal ministrovi národnej ob
rany F. Čatlošovi rozkaz, ktorý nariaďoval povolať potrebný počet ročníkov pr
vej zálohy do výnimočnej dnnej služby na čas nevyhnutnej potreby. V úsilí pred
behnúť maďarský vstup do vojny, Čatloš vydal osobitný rozkaz na postavenie 
Rýchlej skupiny (RS) slovenskej armády. Rýchla skupina pod velením plukovní
ka gšt. R. Pilfouska 24. júna prekrodla hranice Slovenska v priestore Duklian
skeho priesmyku a bola podriadená veliteľstvu 17. nemeckej armády.

Početný stav RS bol 1910 osôb. 7. júla 1941 bola RS premenovaná na Rých
lu brigádu (RB) a k 8. júlu 1941 sa jej početný stav zvýšil na 3546 mužov. Aj

43



v nasledujúcich dňoch jej početný stav naďalej rástol a pred bojom pri Lipowd 
k 21. júlu mala 4902 členov.

Rýchla skupina mala podľa Čatloša symbolizovať ochotnejšie plnenie spoje
neckých povinností voči Nemecku, ako to robilo Maďarsko, aby Slovensko zís
kalo výhodu pri očakávanom riešení otázky odtrhnutých slovenských území. Tak 
išlo o čas predbehnúť Maďarov - a preto, podľa Čatloša, prekračovalo hranice 
Slovenska to, čo mohlo ihneď.

Prvé citeľné straty zaznamenala brigáda v bojoch pri Lipowci, čo zapríčinil jej 
veliteľ R. Pilfousek. Brigáda stratila jednu štvrtinu výzbroje a výstroja a mala 
75 mŕtvych, 176 ranených a dvoch zajatých, z toho 7 mŕtvych dôstojníkov, 9 ra
nených a jedného zajatého.

Veliteľské schopnosti Pilfouska Čatloš neskôr ohodnotil takto: „V Lipowci... 
zapríčinil Slovákom citeľné straty, keď nerozvážne ich hnal do boja proti presi
le a dobre pripravenému postaveniu sovietskej obrany. Umienil som si, že ho už 
nepoužijem na zodpovednú funkciu, kde sa vyžaduje operačná schopnosť a roz
vážnosť i zodpovednosť. On nesvedomité si myslel, že z »cudzieho krv netečie* 
i nechápal slovenskú mentalitu.“14

Reorganizáciou mobilizovaných poľných jednotiek na základe rozkazu MNO 
z 25. júla 1941 sa sformovala Rýchla divízia (RD) pod velením plukovníka J. Tu- 
ranca a Zaisťovacia divízia (ZD) pod velením plukovníka gšt. A Malára, ktoré 
sa spolu s letectvom zúčastnili na protisovietskom ťažení. Spolu to bolo 50 698 
mužov. Bol to najvyšší početný stav jednotiek slovenskej armády v protisoviet
skom ťažení. Už v auguste 1941 minister obrany odsunul z frontu 35 623 voja
kov a dôstojníkov a do októbra 1943 neprevýšil stav vojsk 18 502 mužov.

Keďže stiahnutie 35 623 vojakov a dôstojníkov z frontu sa dodnes vysvetľuje 
ich nespoľahlivosťou, či potrebami žatevných prác na Slovensku, žiada sa uviesť 
aj tretí dôvod, a to ten hlavný. Tu je svedectvo (nenahraditeľné) ministra obra
ny Čatloša: „Príčina bola v inom, nie v nespoľahlivosti... Nemd... požadovali bo
jový efekt všetkých Slovákov v poli!

Uviedol som dve príčiny, ktoré znemožňovali vyhovieť nemeckému požia
davku:

1. Okrem RB, slovenské vojsko nemá mobilné prostriedky na rýchle premies
tňovanie sa v tak pohyblivom boji, aký nastal v roku 1941. Preto nemôže 
držať tempo a zaostáva.

2. Veliteľský zbor je v slovenskej armáde narýchlo a núdzové zostavený a veľa 
veliteľov (aktivovaných najmä pre režim nespoľahlivých učiteľov) nemá pot
rebnej kvalifikáde a skúsenosti veliť jednotkám mimo mierového stavu aj 
v poli, bez obavy, že by obstáli a nezapríčinili neúmerné straty na ľudských 
životoch, za ktoré nesiem zodpovednosť.

Nemd, po náležitom uvážení a porade so slovenskými vyššími veliteľmi, sa do
hodli s nami, že Tukom vyforsírovaných 50 689 bojovníkov do poľa, zredukuje
me na taký početný stav, pre ktorý bude dostatok motorových vozidiel a tiež ve
liteľov s vyhovujúcou kvalifikáciou.

Toto je argument celej redukde slovenskej armády v roku 1941.“15 V auguste 
sa z poľa vrátil aj F. Čatloš.
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Rýchla divízia potom postupovala južne od Kyjeva, pozdĺž Dnepra do Kre- 
menčugu, ďalej cez Dneper smerom na Rostov a Záporožie. V novembri ju ne
mecké velenie nasadilo do obrany pobrežia Azovského mora od mesta Mariupol 
(Ždanov) po ústie rieky Mius. Od júla 1942 do januára 1943 Rýchla divízia pre
konala cestu od rieky Mius cez Rostov, Beluju Glinu, Kropotkin na rieku Pse- 
kups pri Goriačom Kľúči na Kaukaze.

Zaisťovacia divízia sa v polovici augusta 1941 presunula na severovýchodnú 
Ukrajinu a mala za úlohu strážiť železničné a cestné komunikácie a objekty v prie
store Fastov - Žitomir - Ovruč. Po ročnom pôsobení v tomto priestore bola s ne
zmenenými úlohami dislokovaná v juhovýchodnom Bielorusku v trojuholníku Ko- 
rosteň - Mozyr - Gomel’.

Pri treťom výroä slovenskej samostatnosti v marci 1942 minister obrany Slo
venskej republiky generál Ferdinand Čatloš okrem iného konštatoval: „Náš štát 
pocítil už tri veľké vojenské otrasy. V každom z nich sa nielen ubránil a udržal, 
ale aj scelil a spevnil. Výrazom a štítom našej samostatnosti je slovenské vojsko, 
ktoré vo všetkých troch razoch obstálo dobre. Bránilo republiku v marci 1939. 
Ubránilo ju za cenu 22 ľudských životov. Keď stálo už istejšie na nohách, dyna
micky sa chopilo príležitostí, aby aktívnym zásahom vydobylo životom 24 svo
jich bojovníkov neprávom odňatú nám Javorinu a severnú Oravu.

Terajšia vojna postavila slovenskú armádu do popredia medzinárodnej pozor
nosti. Vedie zápas za svoje ďalšie existenčné záujmy nepretržite od počiatku pro- 
tisovietskeho ťaženia.

Od 22. júna 1941 až do 6. marca 1942... mala dohromady len 271 padlých a zo
mrelých. Nezvestných je doteraz 51, z toho bude asi väčšina zajatých. Zranených 
v bojoch bolo za celý čas 616 a následkom úrazu 290. Ochorelo 940 vojakov.“16

Pri zamýšľaní sa nad tým, čo bude ďalej, F. Čatloš poznamenal, že v dohľad
nom čase Slovensko nehodlá nič podnikať, čo by vybočovalo z medzí jeho do
vtedajšieho programu. Že sa nepripravuje a ani nebude „nijaká mobilizácia ani 
tajná, ani zjavná, ani mimoriadne povolávanie záložníkov do zbrani. Slovensko 
bojovalo aj cez zimu, jemu primeranými silami, preto nemá príčinu, aby na jar 
robilo dajaké výstrednosti.“17 Toto lakonické zhodnotenie trojročnej existencie 
slovenskej armády a jej budúcej orientácie treba uviesť preto, lebo s rokom 1942 
je spojený zásadný obrat Čatloša v hodnotení vojnových udalostí i spojenectva 
Slovenska s treťou ríšou.

„Tak či tak, povinnosť k národu“, ako sám neskôr napísal „kázala kolaborá
ciou svoju funkciu i naďalej držať, avšak mierniť i pripravovať vojsko na budú
ce rátanie..., teda do konca vojny.“18 Lojalita voči Hitlerovi však „nebola slepá, 
ale prezieravá a vypočítavá povždy u Čatloša... To vyžadovalo: Kolaborovať a nie 
búrať slovenské vojsko a slovenské hodnoty a neisť hlavou do múra, tobôž pred
časne.“19

Dr. Ing. Peter Zaťko po vojne v súvislosti s osobou Čatloša vypovedal: „Ešte 
skôr ako v roku 1942 často sme spolu s Ursínym hovorili o tom, že bude veľmi 
dôležité, aby na dôležitých miestach v armáde boli spoľahliví dôstojníci pre vec 
odboja. Niekedy v máji, lebo v júni 1942, keď gen. Malár prišiel z východného 
frontu, mal som s ním rozhovor o tejto otázke a dohodli sme sa uskutočniť o tých-
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to vedách rozhovor s gen. Čatlošom. Takto prišlo k schôdzke s gen. Čatlošom 
v júni 1942, na ktorej boli prítomní gen. Čatloš, gen. Malár a ja. Tam som po
vedal a zdôraznil, že je možné, že slovenská armáda bude musieť zasiahnuť do 
boja, či už proti Maďarom, alebo Nemcom. Gen. Čatloš vtedy povedal, že to po
važuje za dôležité a túto požiadavku bude plniť. Gen. Čatloš povedal, že ostat
né už začal robiť, že je to ťažké, lebo sú niektorí dôstojníci, ktorých chce vláda 
respektíve Tuka... My sme sledovali gen. Čatloša, či pokračuje v našich intendách. 
1. januára 1943 bol som na byte gen. Čatloša a spýtal som sa ho, ako ďaleko po
kračuje jeho práca, na čo mi odpovedal, že už sa mu podarilo na mnohých mies
tach dosadiť spoľahlivých ľudí.“20

Z roku 1942 pochádza aj ďalšie svedectvo o obrate Čatloša. Je ním výpoveď 
prednostu oddelenia MNO kapitána gšt. Ľudovíta Stdnera, ktorý uviedol: „V ok
tóbri 1942 po mojom príchode z Ruska mi gen. Čatloš povedal, že na Slovensku 
bude podporovať partizánov a neskoršie, že sa osobne postaví na čelo odboja pro
ti Nemcom.“21

Ten istý svedok ďalej vypovedal: „V roku 1943 gen. Čatloš za prítomnosti gen. 
Malára hovoril, že na východnom Slovensku zhromaždí obe divízie zo Sloven
ska, ako aj obe divízie zahraničné k ochrane hraníc na východnom Slovensku, kto
ré budú mať úlohu útokom do tyla nemeckej armády cez Karpaty umožniť pre
chod jednotiek ČA a rýchle obsadenie celého Slovenska. Po rozhovore som sa 
čestne zaviazal gen. Malárovi, že o tom nepodám nikde správu.“22

Zároveň treba povedať, že Nemd si v tom čase o Čatlošovi nerobili ilúzie. Sved
čí o tom napríklad aj hodnotenie týždenného školenia vyšších funkcionárov HSĽS 
a zástupcov Hlinkovej gardy, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. a 28. septembra 
1942 na Sliači.

Na školení prednášali vedúce osobnosti HSĽS, štátu a hospodárstva. Bolo to 
prvé takéto školenie, ktoré urobilo vedenie strany od jej založenia a očakávala sa 
od neho aktivizáda strany. Nemecký spravodajca uviedol, že „minister národnej 
obrany Čatloš zastával na Sliači tú istú líniu ako Čamogurský. Aj on označil Ma
cha a Tuku za zradcov a vyhlásil, že národný sodalizmus nie je slovenskou zále
žitosťou, a preto musí byť zamietnutý. Ďalej vyhlásil, že Nemd sú preto tak sta
toční, pretože sa jednotne zoskupili okolo jedného muža, a preto sa musia i Slovád 
takto zoskúpiť okolo Tisa. To ovšem nejde s «importovanými ideológiami«, Si- 
dor musí sa vrátiť na Slovensko a HG musí byť viac ako doteraz eliminovaná.“23

Prvé konkrétne kroky svojej odbojovej činnosti Čatloš urobil už 1. septembra 
1943, keď nemeckému generálovi pri slovenskom MNO generálporučíkovi Schlie- 
perovi poslal uznesenie slovenskej vlády z 25. augusta 1943. V uznesení sa ho
vorilo, aby disponovanie prvou a druhou divíziou sa dialo len s predbežným sú
hlasom slovenského hlavného veliteľa, t. j. ministra, a aby slovenský minister 
národnej obrany neschvaľoval prípadné nasadenie divízií do boja, ak nie sú ná
ležité predpoklady na dávané úlohy.24

Nemecké stanovisko k vládnemu uzneseniu ministra obrany bolo nasledovné: 
„Slovenský krok súvisí s pochybnosťami o nemeckom konečnom víťazstve ná
sledkom situáde, ktorá vznikla v predošlých týždňoch; ďalej aj s pochybnosťami 
prinášať obete za deľ, ktorý - podľa slovenskej mienky - nemožno už dosiah-



nuť, a s vážnou obavou pred vnútropolitickými ťažkosťami, ktoré by mohli otriasť 
postavenie slovenskej vlády. Okrem toho, Slovád chcú zrejme ťažiť z terajších 
ťažkostí nemeckého rozpoloženia, aby presadili isté uvoľnenie závislostí od Ne
meckej ríše.“25

O tom, že Čatloš bol dôsledný pri plnení uznesenia vlády 25. augusta, svedäa 
dokumenty z tohto obdobia i konkrétne kroky Čatloša v poli, keď odmietol pl
niť nemecké príkazy a nariadenia.

Október 1943 priniesol ďalšiu, a to podstatnú zmenu v zápase o slovenskú ar
mádu. Nemecké velenie sa rozhodlo reorganizovať Zaisťovaciu divíziu na tech
nickú brigádu a odsunúť ju do Talianska.

K tomuto rozhodnutiu dospeli najvyššie orgány tretej ríše už zaäatkom októbra 
1943. V ďalekopise (podpísal ho Keitel), ktorý bol adresovaný aj nemeckému ge
nerálovi pri slovenskom MNO, stálo: „Z rozkazu vodcu treba oznámiť sloven
skému prezidentovi nasledujúce:

Skúsenosti s 2. slovenskou divíziou ukázali, že divízia už nie je súca na plne
nie bojových úloh na východe. V záujme jej použitia takým spôsobom, aby moh
la v súlade so želaním slovenského štátneho vedenia byť užitočná a zostala cen
ným faktorom pre vedenie vojny, uvažuje sa preto o jej nasadení na stavebné úlohy 
za frontom v Taliansku. Za tým účelom sa navrhuje reorganizovať divíziu na sta
vebnú s výzbrojou, ktorá by zodpovedala jej neskorším úlohám. Žiada sa o sú
hlas s touto úpravou.“26

Súhlas slovenskej vlády s reorganizáciou a premiestením divízie do Talianska 
oznámil nemecký generál pri slovenskom MNO generálporučík Schlieper svojim 
nadriadeným orgánom 8. októbra 1943. Zároveň im odovzdal aj niektoré požia
davky slovenskej vlády týkajúce sa divízie. Vláda požadovala:

a) Krátkodobé preloženie divízie do niektorého rakúskeho vojenského prie
storu, kde by sa reorganizovala. (Tým slovenská strana ustúpila od požia
davky návratu divízie do vlasti.)

b) Nepoužívať divíziu v partizánskom území so slovanským obyvateľstvom.
c) Sústrediť jednotku ako celok pod slovenským vedením.
d) Preložiť spolu so stavebnou brigádou aj 12. stavebnú rotu železničných že- 

nistov.
e) Zbrane a zariadenie, ktoré divízia po reorganizácii nebude potrebovať, vrá

tiť na Slovensko.27
Schlieper v mene nemeckej vojenskej misie odporúčal vyhovieť všetkým žela

niam okrem prvého, kde sa vyjadril, že najvýhodnejšie je uskutočniť reorganizá
ciu až v Taliansku, lebo na východe existuje nebezpečenstvo prebehnutia na so
vietsku stranu.28

Rozkaz operačného oddelenia veliteľského štábu Hlavného veliteľstva brannej 
mod z 10. októbra 1943 nariaďoval, aby sa divízia spolu s 12. stavebnou rotou 
železničných ženistov ihneď vyčlenila z dovtedajšieho nasadenia, stiahla sa na 
uskutočnenie reorganizáde a po nej, najneskôr od 22. októbra, sa pripojila ku sku
pine armád B.

Nemecký generál pri slovenskom MNO mal zariadiť, „aby Slovád podľa do
hody s generálnym štábom pozemného vojska až do odsunutia vykonali reorga-
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nizádu aspoň do takej miery, že brigádu v novom členení vcelku postavia a nad
bytočné zbrane atď. sa budú môcť poslať bezprostredne na Slovensko. Reorga- 
nizáda sa môže ukončiť v novom priestore nasadenia.“29

Skupina armád B mala brigádu pokiaľ možno využívať ako uzavretý celok pod 
slovenským vedením. Nasadenie „na území s bandami hovoriacimi slovanským 
jazykom“30 rozkaz nepripúšťal.

Na začiatku roka 1944 Čatloš vystúpil s myšlienkou sformovať Východoslo
venskú armádu. V podobe rozpracovaného návrhu s ňou predstúpil pred Najvy
ššiu radu obrany štátu (NROŠ), ktorá prijala uznesenie o opevnení časti Karpát 
na severovýchodných hraniciach Slovenska proti Červenej armáde. Ofidálnym dô
vodom tohto rozhodnutia bolo odvolávanie sa na susedné Maďarsko, ktoré vte
dy už stavalo opevnenia vo svojom priestore. Na maďarské opevnenia (známe ako 
Arpádova línia) mali nadviazať slovenské opevnenia v priestore Lupkovského 
a Duklianskeho priesmyku.

Rozhodnutie NROŠ bolo 8. januára 1944 (na druhý deň po prijatí) oznáme
né nemeckým politickým a vojenským kruhom na Slovensku. Keď rozhodnutie 
preskúmali na Hlavnom veliteľstve brannej mod v Berlíne, 12. februára 1944 po
slali na túto slovenskú aktivitu kladnú odpoveď. Pravé dôvody irddátora návrhu 
im, pochopiteľne, neboli známe.

Čatloš chcel sformovaním východoslovenských divízií a prikrytím severový
chodnej hranice Slovenska predísť tomu, aby nemecké vojenské jednotky obsa
dili obranné postavenia v Karpatoch. Súčasne chcel týmito silami uvoľniť cestu 
Červenej armáde na Slovensko. Otvorené protinemecké vystúpenie plánoval na 
chvíľu, keď Sovieti dosiahnu priestor Krakova.

V čase keď F. Čatloš predkladal v NROŠ plán na opevnenie Karpát, prebiehali 
aj rokovania predsedu slovenskej vlády V. Tuku s nemeckým vyslancom H. E. Lu
ciinom o použití 2. slovenskej technickej divízie v Taliansku a neskôr aj 1. slo
venskej technickej divízie v Rumunsku. Úsilie o návrat týchto divízií na Sloven
sko bolo jednou z hlavných otázok Čaťlošovej koncepde protinemeckého 
vystúpenia na Slovensku.

Nemeckej strane pritom bolo jasné, že slovenská vláda, ktorú inšpiroval Čat
loš, sa myšlienky návratu divízií domov len tak ľahko nevzdá ani napriek pred- 
chádzajúdm negatívnym stanoviskám Berlína.

Predpovede sa potvrdili veľmi rýchlo v súvislosti so spomínaným opevňováním 
severovýchodnej hranice Slovenska. V dokumente úradu nemeckého generála pri 
slovenskom MNO z 8. mája 1944 sa v súvislosti s opevňováním Slovenska mož
no okrem iného dočítať: „...slovenská vláda... pravdepodobne požiada o stiahnu
tie slovenských vojsk na východe a v Taliansku“.31

Pri rokovaní s viceadmirálom Búrknerom 6. mája 1944 Čatloš túto požiadav
ku s odvolaním sa na nedostatok dôstojníkov a veliteľského personálu pre utvá
rajúce sa divízie na východnom Slovensku naozaj predniesol.32 Avšak na roko
vaní s Keitlom v hlavnom stane A Hitlera 12. mája 1944 bolo Čatlošovi 
oznámené, že „slovenskú technickú divíziu v Taliansku a slovenskú 1. pešiu di
víziu, ktorá sa má premeniť na stavebnú divíziu, nemožno stiahnuť z ich bojísk, 
primerane ich výstroju však budú nasadené len pri stavebných úlohách. Z ne-
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meckej stxany sa kladie dôraz na to, aby oba stavebné zväzky boli doplnené na 
stav po 6000 mužov...“33

Ako vyplýva z ďalších dokumentov, slovenská vláda a osobitne jej minister Čat- 
loš sa s odpoveďou Keitla neuspokojila a v zápase o návrat divízií na Slovensko 
pokračovali.

Keď Nemci vyjadrili súhlas s opevňováním Karpát, vzniklo v Prešove veliteľ
stvo opevňováních prác. Zároveň sa pripravovala mobilizácia záloh a sformova
nie dvoch východoslovenských divízií. Dňa 3. mája 1944 už odchádzali prvé jed
notky a útvary zo západného a stredného Slovenska na „východ“.

Dňa 17. mája 1944 sa v Prešove z veliteľstva opevňovacích prác utvorilo ar
mádne veliteľstvo, resp. Veliteľstvo Východoslovenskej armády. Jej veliteľom bol 
najprv plukovník gšt. Rudolf Pilfousek, po ňom velenie prevzal generál A Malár, 
dovtedajší vojenský atašé v Berlíne. 14. augustu 1944 mala Východoslovenská ar
máda tieto stavy: 327 aktívnych a 644 záložných dôstojníkov, 175 rotmajstrov, 
406 poddôstojníkov z povolania, 12 332 mužov základnej služby a 16 298 mu
žov zo zálohy. Spolu mala 30 182 osôb. Neboli to však konečné číselné stavy Vý
chodoslovenskej armády krátko pred vypuknutím Povstania. K Východoslovenskej 
armáde stále prichádzali nové jednotky a niektoré zasa odchádzali. Tento kolobeh 
trval až do konca augusta 1944. Výsledky podrobného zisťovania stavov umož
ňujú súhlasiť s konštatovaním, že „počet vojakov a dôstojníkov Východosloven
skej armády sa pohyboval tesne pred povstaním medzi 35 000 až 40 000 mužov. 
Vo výzbroji mala 219 diel rôzneho kalibru, 91 mínometov, 1540 ľahkých a ťaž
kých guľometov, 15 871 pušiek, 130 samopalov, 6558 pištolí, 30 tankov, 20 samo
hybných diel a 42 lietadiel.“34

Východoslovenská armáda bola najlepšie vyzbrojená a vycvičená časť sloven^ 
ského vojska^ Ako je však známéTzamery s ňou nernTT IerTFrCatloš. íj vojenský 
jííán Povstania, ktorý poslalo Vojenské ústredie 28. júna 1944 do Londýna 
a 29. júna predložilo SNR, rátal s tým, že „Poľná armáda (2 pešie divízie na vý
chodnom Slovensku) v súčinnosti s Ruskou armádou uvoľní tejto priechody na 
Slovensko.“

Malé „zemetrasenie“ vyvolal v politike slovenskej vlády konflikt medzi Catlo- 
šom a nemeckým generálom na Slovensku Schlieperom o 12 stavebných prápo
roch v polovici roka 1944. Tu sa Tiso dokázal postaviť aj proti samotnému Keit- 
lovi, keď Čatloš podal demisiu. „Tvrdil som na jej odôvodnenie“, napísal neskôr 
F. Čatloš, „že niekto z nás troch (rozumej Keitl, Schlieper, Čatloš - pozn. V. S.) 
tu musí byť luhárom. Ak som to ja, nepatrím na miesto ústavného činiteľa... Ak 
sú to dvaja nemeckí potentáti vo vojenských veciach, tak nech Slovensko vezme 
na vedomie tento fakt a zreviduje svoj pomer k Nemecku, ak ho Hitler satisfak
ciou neurovná. Výsledok bol, že Tiso lúštil tvrdý oriešok Vec nastolil Berlínu, slo
venskej Najvyššej rade obrany štátu a vláde. Vláda sa vyhlásila solidárnou so mnou 
avprípade, že nám Nemecko nedá zadosťučinenie, ponúkla demisiu celej vlády.“35 
Ako je známe, spor vyhral Čatloš a Schlieper musel zo Slovenska odísť.

Konflikt sa odohral v čase, keď Schlieper už jednoznačne hovoril o nespo
ľahlivosti slovenskej armády a v tomto duchu informoval aj príslušné miesta 
v Berlíne. Na druhej strane Čatloš už bol definitívne rozhodnutý pre protine-
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mecké vystúpenie na Slovensku. S mnohými svojimi závermi v tomto smere 
v náznakoch oboznámil aj Tisa. Keď však zistil, že prezident nehodlá „zradiť“ 
Hitlera a pristúpiť na kontakty so Sovietskym zväzom, rozhodol sa konať na 
vlastnú päsť.

Čatlošove zámery protinemeckého vystúpenia na Slovensku boli nepomeme šir
šie koncipované než plány Vojenského ústredia. Potvrdzuje to aj Čatlošova ne- 
odbytnosť v otázke repatriácie 1. a 2. technickej divízie v auguste 1944. Dokla
dom toho sú dve verbálne nóty slovenskej vlády.

Dňa 18. augusta 1944 zaslalo slovenské ministerstvo zahraničia nemeckému 
vyslanectvu v Bratislave nótu so žiadosťou slovenskej vlády o repatriáciu dvoch 
technických divízií (z Rumunska a Talianska) na Slovensko.

Ministerstvo zahraničia v nóte žiadalo, aby sa jednotky slovenského pozem
ného vojska nachádzajúce sa v Rumunsku a v Taliansku čo najrýchlejšie vrátili 
späť do vlasti. Dôvodiac, že „denno-denne sa stupňuje nutnosť väčšieho počtu 
slovenských jednotiek za účelom silnejšieho obsadenia mostov železničných tra
tí a iných dopravných prostriedkov, ako aj zosilnenie frontového úseku, ktorý majú 
obsadiť slovenské jednotky.“36

Obsiahlejšie zdôvodnenie odišlo o týždeň v podobe nóty ministerstva zahra
ničia z 25. augusta 1944. Prípis MNO podpísal osobne Čatloš. Okrem iného sa 
v ňom uvádzalo: „Slovensko má t. č. dve poľné divízie pripravené pre obranu na 
svojich severovýchodných štátnych hraniciach, okrem toho má dve technické di
vízie v Taliansku a Rumunsku. I keby postupná obrana Slovenska vyžadovala naj
menej šesť vyšších jednotiek, ak rátame nové nebezpečie zo severu z priestoru 
Tarnowa a Krakowa, aj tak vzhľadom na obmedzené veliteľské a materiálne pod
mienky môže Slovensko postaviť pre boj len štyri vyššie jednotky. Predpokladom 
toho je, aby k doterajším dvom poľným divíziám sa pridružili aj dve technické 
divízie zo zahraničia, lebo práve u týchto sa nachádza posledná rezerva veliteľ
ského a materiálneho kádru...“37

V spise sa ďalej vyslovuje požiadavka vláde Nemeckej ríše, aby predložené 
slovenské stanovisko „s pochopením terajšieho významu láskavo akceptovala 
a zakročila u najvyššieho nemeckého a vojenského vedenia s cieľom okamžité
ho vrátenia slovenských technických divízií z Talianska a Rumunska na Slo
vensko...“38

Prvá reakcia nemeckých miest na uvedené nóty je viacmenej známa z telegra
mu nemeckého vyslanca H. E. Ludina v Bratislave z 24. augusta 1944, v ktorom 
Ludin po dohode s nemeckým generálom žiada presťahovať slovenskú technic
kú divíziu v Taliansku z vojenských, a predovšetkým politických dôvodov na Slo
vensko. Ludin ďalej oznámil, že nemecké vojenské miesta považujú za potrebné 
technickú divíziu v Rumunsku ponechať.39

V stanovisku 26. augusta 1944 najvyššie kruhy nacistického Nemecka však za
ujali opačný postoj. V odpovedi na verbálnu nótu slovenskej vlády sa uvádzalo: 
„Preloženie v Taliansku sa nachádzajúcej 2. technickej divízie t. č. nie je možné. 
Divízia je nasadená pri výstavbe tylových pozídí a predbežne sa bez nej nemož
no zaobísť. So stiahnutím 1. technickej divízie z Rumunska Hlavné veliteľstvo 
brannej mod súhlasí... Aby sa však podporilo zriadenie nových slovenských jed-
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notiek, navrhuje sa za týmto účelom vhodných dôstojníkov a poddôstojníkov 
2. technickej divízie vymeniť za tých, čo už nie sú spôsobilí pre boj.“40

K tomu ešte treba dodať, že v čase vypuknutia SNP slovenskí protinemecky 
naladení dôstojníci a vojaci 1. a 2. technickej divízie nemali žiadne spojenie 
s ozbrojeným hnutím doma ä s predstaviteľmi čs. zahraničného odboja v Lon
dýne. Čatlošov plán padol a s ním aj akákoľvek starosť o divízie. Boli ponecha
né samy naHebačTlepšie povedané napospaslĎSTIctil

Celkove branný potenciál Slovenska na sklonku druhej svetovej vojny bol po
merne veľký. Okrem dvoch divízií na východnom Slovensku Čatloš rátal utvoriť 
z posádok tretiu divíziu a z Pracovného zboru štvrtú. Dve zahraničné divízie po 
návrate na Slovensko by boli počet zvýšili na 6 divízií a 2 technické brigády. Pri 
zarátaní partizánskych oddielov by branný potenciál Slovenska predstavoval vo
jenskú silu 8-9 divízií.

Východoslovenské divízie boli posilnené armádnymi útvarmi a neskoršie tech
nickou brigádou. V skutočnosti to bol zbor. „Pomenovanie armádou som nároč- 
ky volil“, napísal neskôr F. Čatloš, „aby veliteľ, generál Malár, bol vybavený všet
kými právami z toho plynúcimi ako samostatný rozhodca - nepodliehal generálovi 
Turancovi a postupne vyforsírovanými plnými mocami stal sa aj v politickom 
zmysle suverénom v jeho frontovej oblasti.“41 (

V Zamutove bolo utvorené tajné veliteľstvo zboru a poľné letisko pri Stráž
skom. Obidve zariadenia mali slúžiť pre Malárove potreby v Povstaní.

Možno nie je všeobecne známy ani fakt, že o ozajstnom poslaní východoslo
venských divízií dlho nevedelo ani Vojenské ústredie. Ono len z rozličných prí
znakov usudzovalo o použití týchto divízií pre Povstanie, no nie dôsledne. Keď 
sa totiž SNR a Vojenské ústredie rozhodli použiť divízie pre Povstanie bez Čat- 
loša i bez Malára, ich účasť sa riešila nejasne a neurčito. Bolo však nevyhnutné 
prevziať divízie pod kontrolu bez týchto veliteľov.

F. Čatloš k tomu za seba napísal: „Ako vedeli Beneša skrotiť politicky^ tak mali 
ho skrotiť aj v jeho zaujatosti a umienenosti proti Čatlošovi a znajúc Čatlošove 
konkrétne prípravy pre povstanie..., mali Čatlošovu kolaboráciu s Nemcami, kto
rá bola ostatne podmienkou aj pre možnosť vzniku samého povstania, kvalifiko
vať ako nutné zlo, pre ktoré vec národa, čiže v danom prípade povstanie, nesmie 
utrpieť fatálnu ujmu!“42

Ďo vypuknutia Povstania sa Vojenskému ústrediu nepodarilo ustanoviť po
vstaleckého veliteľa Východoslovenskej armády. Niežeby sa o to neusilovalo. Pre
zident Beneš a čs. MNO v Londýne sa však dlho nevedeli rozhodnúť medzi ge
nerálom Malárom a plukovníkom gšt. Talským. Dovtedy skúmali, analyzovali 
spoľahlivosť obidvoch, až Povstanie vypuklo.

Vývoj situácie na Slovensku s veľkými obavami sledovali aj nemecké orgány. 
Vzhľadom na zhoršujúcu sa vnútropolitickú i medzinárodnopolitickú situáciu Ne
mecka to bolo celkom logické. Porážky nemeckých armád predovšetkým na vý
chodnom, ale i západnom fronte, ako aj odboj v okupovaných krajinách boli roz
hodujúcimi faktormi, ktoré zvyšovali nedôveru i ostražitosť Nemcov. Nemecký 
vyslanec na Slovensku Hans E. Ludin ešte začiatkom apríla 1944 s uspokojením 
hlásil do Berlína, že „na Slovensku dnes nie sú partizáni, o prípadoch sabotáže
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nemôže byť ani reči“.43 Hlavné nebezpečenstvo pre nemecké záujmy videl vo voj
sku, ktoré je „zamorené antinemeckými ba komunistickými tézami a už dávno 
nie je tým spoľahlivým nástrojom, akým bolo ešte pred rokom“. 44

O nedostatkoch v slovenskej armáde referoval 20. júla 1944 prezidentovi Ti
soví nemecký generál pri slovenskom MNO generálporučík F. Schlieper. Upozornil 
ho, že partizánov podporuje nielen civilné obyvateľstvo, ale aj vojenské jednot
ky. Jeho celkový záver bol, že „slovenská branná moc nie je odolná proti krízam, 
nevydrží pri vážnom zaťažení, ani v bojovej skúške proti boľševizmu. Nie je teda 
tým nástrojom, ktorý vedenie štátu potrebuje. Ak sa teraz nezakročí, hrozí ne
bezpečenstvo. ‘<45

Ak Ludin v apríli nevidel partizánske nebezpečenstvo, tak Schlieper v júli už 
mal ucelenejšie poznatky o partizánskej činnosti, najmä na východnom Sloven
sku a dal to do súvislosti s bojaschopnosťou dvoch východoslovenských divízií. 
Pravda, koncom júla a začiatkom augusta po príchode desantných organizátor
ských skupín zo Sovietskeho zväzu sa situácia podstatne zmenila aj na strednom 
Slovensku. Ich príchod, ale predovšetkým činnosť neostala, a ani nemohla ostať 
utajená. Z rozličných nemeckých i režimistických slovenských úradných miest sa 
množili sťažnosti, že sa proti partizánom nič nepodniká.

Dňa 10. augusta 1944 sa ľudácka vláda uzniesla vyhlásiť na celom území Slo
venska stanné právo (štatárium) s platnosťou od 12. augusta 1944. Cieľom toh
to opatrenia bolo paralyzovať partizánsku činnosť na Slovensku, resp. likvido
vať ju. Splneniu tejto úlohy mala prispieť aj protipartizánska akcia jednotiek 
slovenskej armády v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre, ktorá sa začala 12. au
gusta a skončila sa 15. augusta 1944.

Minister Čatloš, ktorý priebeh „prečesávania“ osobne kontroloval, ešte pred 
jeho začatím upozornil naň partizánov prostredníctvom svojho spravodajského 
dôstojníka stotníka Staneka. Upozornenia o pripravovanej akdi prišli aj z Golia- 
novych kruhov.

Je pochopiteľné, že výsledok protipartizánskej akde nemohol byť iný ako ne
gatívny. Ak v niektorých prípadoch došlo k stretnutiu, vojaci sa s partizánmi spria
telili a nechýbali ani prechody k nim.

Za uskutočnenie spomínanej akde bol osobne zodpovedný generál Jozef Tu- 
ranec, veliteľ pozemného vojska v Banskej Bystrid. Aj keď sa nevydarila a Tura- 
nec nepoznal pravé príčiny jej neúspechu, nevzdával sa a 23. augusta 1944 vydal 
obežník Veliteľstva pozemného vojska vojenským a politickým orgánom s po
kynmi utvoriť vojenské asistenčné oddiely proti partizánom. Zdôrazňoval v ňom, 
že „ani žandári, ani dvilné úrady, ale v prvom rade vojsko je povinné zakročovať 
tam, kde sa objavia záškodníd,“ (t. j. partizáni - pozn. V. S.) „a našou povin
nosťou je: týchto krátkou cestou a bez milosti potierať a ničiť, aby sme takto chrá
nili náš štátny majetok a životy našich občanov... Doterajšie pochodové jednot
ky pechoty, delostrelectva, ako i roty inštruktorov nováčikov stávajú sa súčasne 
asistenčnými oddielmi.“46

Turanec však už mal dni spočítané a armáda, ako je zrejmé z celého predchá
dzajúceho vývinu, už nemohla túto úlohu splniť, lebo jej podstatná časť zaují
mala antifašistické stanovisko.
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Na to, že „slovenská armáda a bezpečnostné orgány“ slovenského štátu proti 
podstatne vzrastajúcej partizánskej činnosti na Slovensku samy nestačia, prišiel 
hneď na druhý deň po vydaní Turancových protipartizánskych smerníc aj ne
mecký vyslanec Ludin, aj veliteľstvo skupiny armád Severná Ukrajina,47 ktoré
mu boli od 29. júla 1944 podriadené obidve východoslovenské divízie. 28. au
gusta to musel priznať už aj prezident Tiso.48

Ludin 24. augusta 1944 oznámil Ministerstvu zahraničných ved v Berlíne, že 
„v posledných dňoch podstatne vzrástla partizánska činnosť na Slovensku a s tým 
spojené sabotážne akty. Po dôkladnom uvážení a po konzultádi s príslušnými 
miestami, najmä s prezidentom dr. Tisom a s nemeckým generálom, požiadal som 
napriek všetkým politickým námietkam Nemeckého generála, aby zariadil pre- 
miestenie niekoľkých nemeckých vojenských jednotiek na slovenské územie. Pod
ľa všeobecného názoru možno teraz ešte rýchlym a energickým zásahom zame
dziť ďalšie rozšírenie partizánov. Slovenská armáda a bezpečnostné orgány na to 
samy nestačia. Možno očakávať, že prítomnosť nemeckých vojsk môže zname
nať nielen bezprostredný a účinný zásah proti partizánom, ale aj všeobecné upo
kojenie nemeckého a slovenského obyvateľstva“.49

Citovaný telegram je vôbec prvým nadstickým dokumentom, v ktorom sa ob
javuje myšlienka premiestiť niekoľko nemeckých vojenských jednotiek na západné 
a stredné Slovensko.
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Poznámky

1 VHA Trnava, f. F. Čatloš, kar. č. 6, Autentický úvod k slovenskej státnosti.
Čatloš sa až v roku 1964 dozvedel od generála Kristina, že ho spolu s častou slovenských dôs

tojníkov navrhli do funkcie ministra obrany. Kristínovci boli na Hlavnom veliteľstve HG а к nim 
prišli 9. marca 1939 z poverenia Nemcov Karol Murgaš (náčelník štábu HV HG) s nemeckým agen
tom Karbusom a vtedy „upiekli" návrh na slovenského ministra národnej obrany. Nemci totiž chce
li mať pre vedenie slovenského vojska aktívneho dôstojníka - odborníka. Pozri: A MSNP, sig. 
38/67, F. Čatloš, Dôverná informácia, Sub. príloha 3 - a, s. 17 - 18.

2 VHA Trnava, f. F. Čatloš, kar. č. 6.
Ochranná zmluva bola podpísaná vo Viedni 18. marca 1939 a v Berlíne 23. marca 1939. Slo

vensko sa zaviazalo uskutočňovať vnútornú i zahraničnú politiku v súlade s politikou hitlerovského 
Nemecka. Taktiež v súlade mala byť budovaná slovenská armáda. V ochrannej zmluve si Nemecko 
vymienilo pre seba časť slovenského územia, tzv. Schutzzone. Išlo o pásmo územia západného 
Slovenska ohraničené na západe hranicou slovenského štátu, na východe okrajom Malých a Bie
lych Karpát a Javorníkov, na ktorom dostala nemecká armáda v zmysle zmluvy z 18. marca 1939 
právo kedykoľvek zriaďovať vojenské objekty a držať ich obsadené. V tomto pásme vykonávala 
nemecká armáda svoju výsostnú právomoc.

3 Tamže.
4 Tamže.
5 Tamže, kar. č. 8.
6 A SNM, Bratislava, f. F. Čatloš, sig. H 1090/67.
7 VHA Trnava, f. Nemecké dokumenty, MZV, Politické oddelenie, Akty, dok. č. 588947, s. 238 - 239.
8 VHA Trnava, f. F. Čatloš, kar. č. 6.
9 A MSNP Banská Bystrica, f. VII. F. Čatloš - Zápisky z obdobia október 1938 - jún 1941.

10 SNA, f. Spomienky F. Čatloša. Manfred von Kíllinger bol druhým nemeckým vyslancom pri slo
venskej vláde od 8. augusta 1940 do 18. januára 1941.

11 VHA Trnava, f. F. Čatloš, kar. č. 2.
27. - 28. júla 1940 slovenská delegácia v zložení J. Tiso, A. Mach a V. Tuka rokovala v Sal

zburgu s J. von Ribbentropom a A. Hitlerom. Na rokovaniach Nemecko diktátorsky zasiahlo do 
vnútornej politiky Slovenska. F. Durčanský bol pozbavený funkcie ministra zahraničných vecí a 
vnútra. Do funkcie ministra zahraničia (popri funkcii predsedu vlády) bol dosadený V. Tuka a do 
funkcie ministra vnútra A. Mach.

12 MARJINA, V. V.: Väzeň Butyrskej cely Ferdinand Čatloš, In: Historický časopis, 44, 4, 1996, 
s. 679 - 680.

13 VHA Trnava, Zbierka OVDS - VHA, kar. 15 - 301, Priateľstvo v nepriateľstve.
14 Tamže, Dejinná retrospektíva - výklad o mojej činnosti za 2. svetovej vojny.
15 A MSNP, nezaradené, F. Čatloš, Moje poznámky k Dejinnej križovatke.
16 LAMS, Martin, sig. 129 E 1, koncept, Pozri: Slovenské vojsko, 1. marca 1942, s. 65 - 68.
17 LAMS, Martin, sig. 129 E 1.
18 Tamže.
19 Tamže.
20 A MV Praha, sig. 302 - 119-4.
21 Tamže, sig. 302 - 29 - 3.
22 Tamže.
23 Tamže, sig. 135 - 2 - 4/77, Informácia bola napísana 3. októbra 1942 a určená SD-WIEN do rúk 

SS - Hauptsturmfiihrera Hermana. V záhlaví je pokyn -"Ihneď správu na RSHA". Vojenskú prob
lematiku na školení prednášali: generál F. Čatloš - Slovenská armáda, V. Talský - Účasť sloven
skej armády na východnom fronte. V. Kanák - Vojna a vojak, A. Pulanich - Vojenská správa a jej 
význam v národe a štáte. L. Bodícký - Pracovná služba, J. Imro - Civilná protiletecká obrana, 
Dr. G. Zapletal - O vojenských školských inštitúciách, J. Parčan - Armáda a národ, J. Dolanský 
- Kult hrdinstva.
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Slovenskej republiky

Podľa informácie P. Čarnogurský povedal, že „nemecký vyslanec v Kežmarku hovoril pravdu, 
že Nemci sledujú plán germanizácie Slovenska, chcú vymeniť slovenských vedúcich za nuly, aby 
mali ľahšiu hru... že jediným vodcom Slovákov je Tiso, všetci ostatní sú zradcovia. Zákon k za
vedeniu autoritatívneho systému v Hlinkovej strane, ktorý bude o niekoľko týždňov vydaný, dá 
tú možnosť, že hitlerovci v dokumente budú celkom vyradení... z tohto dôvodu musí sa čo naj
rýchlejšie vrátiť Sidor z Ríma, pretože Ďurčanský nemôže bohužiaľ oficiálne vystupovať. Týmto 
vývodom sa veľmi tlieskalo."

Menej známou kapitolou je aj vzťah F. Čatloša kŽidom. Branný zákon z 18. 1. 1940 vylučo
val Židov spomedzi vojenských osôb a stanovil, aby konali prácu v osobitných skupinách. Na zá
klade tohto zákona MNO zorganizovalo PSb a VI. prápor, pozostávajúci z troch židovských 
a dvoch cigánsko-trestaneckých rôt. Prápor bol pomenovaný nie pracovným, ale „robotným", aby 
uvedené roty boli na rozoznanie od „árijcov".

Príslušníci pracovnej služby boli brancami Slovenskej republiky na rozdiel od príslušníkov pra
covnej povinnosti, kde boli zadelení Židia a Cigáni. Zároveň treba rozlišovať dve veci: Židov pre
zenčnej služby a zmobilizovaných bez ohľadu na vek.

Čatlošv súvislosti so svojimi „mierovými plánmi výstavby" (mám na mysli výstavbu letiska Mok
raď a okolia) neskôr uviedol: „Vláda mi ochotne vyšla v ústrety, lebo som jej hladko a osožné vy
bavil vážny problém iného druhu. So Židmi nevedela čo robiť, keď židovský kódex sa začal pro
ti nám na Slovensku ozývať. Zmobilizovali hromadu Židov na prácu a zapriahnuť ich bolo tým 
ťažšie, lebo v civilných rezortoch bol orieškom okamžitý stav stravovania, ubytovania, šatstva a roz
deľovania na pracoviskách. Keď som žiadal schváliť mi letisko, vláda bola rada, že letisko môžu 
budovať zmobilizovaní Židia. - VHA Trnava, f. F. Čatloš, kar. 8.

Čatloš v súvislosti so svojimi „mierovými plánmi v čase vojny" si síce získal vládu a jej súhlas, 
ale problémy sa objavili s Nemcami, ktorí proti tomu protestovali. Vyčítali mu, že zneuctieva vo
jenský zbor, keď jeho uniformu dáva k dispozícii Židom. Tí však boli zdrojom pracovných síl, 
ktorý znamenal začiatok výstavby v okolí Liptovského Hrádku.

Na inom mieste, zhodne s predchádzajúcim konštatovaním, minister obrany ohľadom vojen
skej výstavby napísal: „Celú vec prekvapivo urýchlila mobilizácia Židov na manuálnu robotu, pre 
ktorých nebol pripravený nijaký plán a program zamestnania, uložili mne, aby som ich prevzal, 
o nich sa staral a ich zapriahol do užitočnej veci. To neboli ešte Židia v prezenčnej vojenskej 
službe, ale Židia zmobilizovaní v horúčke protižidovskej kampane z celého Slovenska bez ohľa
du na vek. - VHA Trnava, f. F. Čatloš, kar. 1.

Pochopiteľne, bolo by nesprávne, keby na základe týchto poznámok vznikol dojem, že jed
notky VI. práporu nepôsobili nikde inde, iba na Liptove. Tento príklad používam len preto, lebo 
podľa môjho názoru možno na ňom najlepšie sledovať vzťah ministra obrany k Židom. - Bližšie 
pozri: Pracovné jednotky a útvary Slovenskej armády, 1939 - 1945, VI. robotný prápor. Zborník 
materiálov z medzinárodného seminára, Bratislava 22. - 23. novembra 1995.

Už v apríli 1940 prezident Slovenskej republiky Dr. jozef Tiso pred dôstojníckym zhromažde
ním v kine hotela Tatra v Bratislave na adresu PSb povedal, že je to „moderný prídavok armády, pra
covné tábory vykonávajú naozajstnú národu a štátu osožnú prácu." - Slovenské vojsko 29.4. 1940.

Toto konštatovanie som pochopiteľne neuviedol samoúčelné, ale ako dôkaz, že F. Čatloš mal 
pre svoje konanie požehnanie z najvyšších miest a mohol podľa svojho úsudku i svedomia po
stupovať aj voči VI. práporu. Požehnanie bolo o to dôležitejšie, že nebola núdza o hlasy, aby Ži
dia a Cigáni svojou príslušnosťou k prezenčnej službe neznižovali jej úroveň, tak „neškodili ani 
menu vojska a nenaštrbovali česť práci v PSb... a vraj majú patriť inému rezortu". - ČATLOŠ, F.: 
Pracovná služba. In: Slovenské vojsko 15.2. 1941. Proti tomuto názoru sa postavil F. Čatloš. Ozna
čil ho za „logicky neudržateľný, lebo sa stavia proti Židom a Cigánom a v skutočnosti im pomá
ha. Nijaká civilná organizácia nemohla by tak prísne a nekompromisne narábať s nimi ako tá, kto
rá to robí na vojenskom podklade vojensky! Súc od vojska a od árijských pracovníkov jednotlivo 
i pomenovaní oddelení, nemôžu im škodiť." - Tamže.

Z oficiálnej podpory svojho „stavbárskeho" úsilia Čatloš vychádzal aj v roku 1942, keď trans
porty Židov boli na programe dňa (1. etapa deportácií). V dokumente o stanovisku Čatloša k de-

55



Prvým ministrom.ohmnv Skvenskej republify ___._______ _
portáciám príslušníkov VI. práporu sa doslovne uvádza: „Pán plukovník Bodický telefonicky hlásil 
dnes o 11.15 hod. (1. apríla 1942 - V. Š.) Transport prezenčne slúžiacich Židov z rozhodnutia mi
nistra národnej obrany generála Čatloša nemôže byť pripravený na 11. apríla 1942, lebo tento trans
port bude zaradený ako posledný transport odsunu Židov." - SNA, f. MV, sig. 14 - D4 - 1077/1.

Od apríla do augusta 1942 sa situácia podstatne zmenila a táto otázka nadobudla radikálnej
šiu dimenziu. A to napriek tomu, že ešte 17. augusta Jozef Tíso navštívil spolu s ministrom ná
rodnej obrany okrem iných miest aj pracoviská PSb vo Sv. Petrí a „ako oznámili všetky noviny, 
Vodca národa po tejto prehliadke vyslovil uznanie a spokojnosť ministrovi generálovi Čatlošovi 
s doteraz vykonanou prácou príslušníkmi mladej zložky brannej mocí - Pracovnému sboru MNO". 
- VHA Trnava, f. VPSb N D číslo 17-18.

Ale o dni - 19. augusta 1942 - uzrel svetlo sveta spis MNO - Správy pracovného zboru č.j. 
381/362/Dôv-ll. 8. - 1942, hovoriaci o predčasnom prepustení robotníkov - Židov z prezenčnej 
pracovnej povinnosti za účelom vysťahovania. Doslova sa v ňom hovorilo: J. rozkazu pána mi
nistra NO majú byť všetci robotníci - Židia, konajúci prezenčnú pracovnú povinnosť, prepustení 
dňa 31. augusta 1942 do pomeru mimočinnej služby. Týchto robotníkov - Židov po prepustení 
z prezenčnej pracovnej povinnosti má prevziať ministerstvo vnútra." - VHA Trnava, f. VPSb - NO, 
Správa pracovného zboru 381.362/DÔV-II.8. - 1942.

Čatlošovo dôvodenie k tejto otázke bolo takéto: „Dotiaľ som ich držal na vojenských prácach, 
kým mi ich neodobrali pre transporty na deportáciu. Na týchto som právo nemal. Mal som však 
právo na príslušníkov prezenčnej služby a keďže bola vojna, tak aj na ich ďalšie ponechanie ako 
aktívne slúžiacich záložníkov... Nepustil som ich do civilu, lebo im hrozila deportácia s ostatný
mi Židmi... do osvienčimských vtedy ešte záhad." - VHA Trnava, f. F. Čatloš, kar. 1.

24 PREČAN, V.: Nemci a Slovensko. Dokumenty. Bratislava 1971, s. 26.
25 Tamže.
26 Tamže, s. 37.
27 Tamže.
28 Tamže.
29 Tamže, s. 38.
30 Tamže.
31 Tamže, s. 93.
32 Tamže.
33 Tamže, s. 95.
34 Bližšie pozri: PIVOVARČI, J. Vojenské prípravy SNP. VHÚ 1975, Bratislava.
35 LAMS, f. F. Čatloš, sig. 129 J 4a.

Podrobnejšie to Čatloš vysvetlil takto: „Pri štátnej návšteve u Hitlera som nič nesľúbil, lebo nič 
formálne nežiadali... Pred odchodom do Berlína nemecký generál pri MNO na Slovensku Schlie- 
per pripravil elaborát všetkých jeho poznatkov a nemeckých požiadaviek... Do tohto elaborátu 
vsunul aj 12 práporov, aby boli v Berlíne nám zdôraznené. Urobil to nevhodne, lebo to bola otáz
ka medzištátna a nie čisté vojenská, o ktorej rozhodovať musela vláda a prezident.

Hitler si okupoval Tisu a Tuku a mňa ponechal na starosť Keitlovi, ktorý mi mohol tlmočiť iba 
veci technického rázu, nie však zásadné. Preto Keitl vynechal z čítania niekoľko strán elaborátu, 
keď sa presvedčil, že nepatria do jeho kompetencie. Elaborát však nedopatrením uložili ad acta 
a jeho zásadnú časť, mne nečítanú, nepredložili Hitlerovi, takže zabudli na to najdôležitejšie. 
Schlieper, či už o tom nevedel, alebo mal to byť zákerný podfuk, po návrate na Slovensko hneď 
na druhý deň prišiel na MNO, aby prerokoval vraj podrobnosti otázky 12 práporov a tvrdil, že 
som ich dodanie Keitlovi prisľúbil... Na moje prekvapenie, na tretí deň dostal Ti so z Berlína diaľ- 
nopisnú sťažnosť na mňa, v ktorej ťahali ma na zodpovednosť, že som vraj urazil nemeckého ge
nerála, ktorého slovo som vzal v pochybnosť. Sťažnosť podpísal sám Keitl a podotkol, že nemec
ký generál má pravdu... Pozri LAMS sig. 129 J 4a.

36 PREČAN, V: c. d., s. 146.
37 Tamže, s. 161.
38 Tamže.
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39 Tamže.
40 Tamže, s. 165.
41 LAMS, sig. 129 J4.
42 Tamže.
43 PREČAN, V.: Slovenské národné povstanie. Dokumenty, c. d., s. 189.
44 Tamže, s. 190.
45 PREČAN, V.: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko, Bratislava 1971, s. 1
46 PREČAN, V. : Slovenské národné povstanie. Dokumenty, c. d., s. 313.
47 PREČAN, V.: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko, c. d., s. 157 - 159.
48 Tamže, s 178.
49 Tamže, s. 157.
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Hľadanie kontaktov s odbojom

F. Čatloš v lete 1944 vedel, že na Slovensku existujú dve hlavné protifašistic
ký orientované organizácie: jedna výlučne československého zamerania a druhá 
komunistická. Túto informáciu získal od svojho prednostu spravodajského od
delenia na MNO stotníka gšt. Jána Staneka, ktorého potom požiadal, aby ho spo
jil s domácim odbojom. Stanek sa následne informoval u členov SNR na ich pos
toj voči ministrovi Čatlošovi, na postup pri jeho eventuálnom zapojení do odboja. 
Stanekovi oznámili, že sa to musí dôkladne uvážiť, premyslieť a že zakrátko sa 
dozvie. Čatloš však znovu naliehal na nadviazanie spojenia s odbojom, aby ko
nečne vedel, čo má robiť a či môže s niečim počítať.

Nasledovalo rokovanie o Čatlošovi (niekedy v polovici júla 1944) medzi G. Hu- 
sákom, stotníkom Františkom Lipkom a stotníkom gšt. Stanekom. Jeho výsled
kom bolo konštatovanie, že osobu Čatloša nemožno brať do úvahy, keďže sa mu 
absolútne neverí, pretože je kompromitovaný s fašizmom a predstavitelia odbo
ja budú žiadať od neho určité ved, ak ich chce splniť. Lenže to neznamenalo par- 
donovanie jeho osoby, v budúcnosti sa mal zodpovedať zo svojej činnosti pred 
súdom. To, že chce byť nápomocný odboju a partizánskemu hnutiu, sa hodno
tilo ako chvályhodné.

Čatloš cez Staneka tlmočil odkaz ilegálnej SNR, že je ochotný splniť jej po
žiadavky. Husák potom oznámil Stanekovi, aby Čatlošovi predniesol požiadav
ku SNR, že „ilegálne vedenie potrebuje odoslať do Moskvy kuriéra kvôli určitým 
dohovorom a za tým účelom potrebuje lietadlo, ktoré má poskytnúť Čatloš... dá
tum odletu kuriérneho lietadla a pohotovosti k odletu mu bude cestou mňa včas 
oznámený... Čatloš bol s týmto poverením zrozumený a požiadavku SNR prisľúbil 
splniť.“1

Ako je známe, Čatlošovo lietadlo, ktoré pilotoval major M. Lisický, 4. augus
ta preletelo sovietsko-nemecký front a pristálo pri ukrajinskom meste Vinnica. Na 
jeho palube bola delegáda SNR - K Šmidke a M. Ferjenčík, ktorá priniesla aj 
Čatlošovo memorandum sovietskym orgánom.

Keďže ide o kľúčový dokument, ktorý vyjadruje vtedajšie Čatlošovo videnie slo
venských problémov v ich blízkej perspektíve, považujeme za potrebné oddtovať 
ho v plnom znení: „Slovensko ako štát od Nemecka závislý, ktorého zahraničná 
politika je zmluvne podmienená správať sa podľa nemeckej, faktickým diktátom 
muselo vypovedať vojnu ZSSR a jeho spojencom. Dnes nemecká sila sa láme a na 
Slovensku sa uvoľňujú putá závislosti od Nemecka. Malý národ v položení tak zá
vislom sa musí prispôsobovať mocným susedom. Je len radosťou, keď pritom môže 
dať výraz svojmu títeniu. Dnes je čas, že slovanské založenie nášho národa na
chádza cestu, aby jeho slobody stal sa zástancom nie cudzí, ale pokrvný brat. Do
terajšou obozretnosťou vedení, chceme vyčkať v záujme svojho národa do po
sledného okamihu, aby sa Slovensko nestalo druhým nešťastným Talianskom.

Záujem tak slovenský ako aj ZSSR je, aby sa nerozpútali boje na území Slo
venska predčasne, lebo neskoršie to pôjde ľahšie, bez bojov. Teda neútočiť hneď

58



UVadanie kontaktov j odbojomЖЪШ&Аьм.........------------

pri dosiahnutí dotyku našich severovýchodných štátnych hraníc. Maďari majú 
v priestore Košíc najväčšie strategické zálohy, ktorými chcú operovať proti so
vietskym vojskám na území východného Slovenska. Usilujú sa aj teraz už vziať 
si na starosť obranu priesmykov Lupkov a Dukla. My, Slováci, to nepripustíme, 
a preto robíme všetko tak, aby bolo presvedčenie i na strane nemeckej i maďar
skej, že na obranu vlastnými silami vystačíme. V tom nás musí podporovať ne
priamo aj ZSSR v jeho vlastnom záujme. Neskoršie, ale už podľa presne doho
voreného plánu, bolo by dobre previesť na tomto úseku demonštráciu 
delostrelectvom a predstieraným útokom, ktorý by slovenské jednotky tiež dob
re markírovanou obranou odrazili, aby Nemci a Maďari nemali dôvodu pre ich 
pomoc a zásahy a dôverovali by Slovákom.

Slovensko ponúka svoje sily pre spoločnú vec so ZSSR takto: Sovieti nech tla
čia intenzívne na priesmyky Užok a južnejšie proti Maďarom, aby tam pripúta
li čo najviac maďarských síl. Ďalej nech vyvinú ofenzívne úsilie severne Karpát 
smerom na Tamow a Krakow. Bočného protiútoku zo Slovenska nech sa neobá
vajú, lebo slovenské vojsko by už sledovalo neskoršiu svoju kooperáciu s vojska
mi ZSSR a v prípade nemeckého a či maďarského zásahu zo Slovenska by včas 
upozornilo Sovietov, ak by samo nebolo v stave čeliť týmto nástrahám. - Len keby 
Sovieti dosiahli a dobre ovládli priestor Krakowa, nastala by možnosť prekvapu
júceho a úspešného útoku proti Maďarom a umožnenie ďalších operácií aj proti 
Nemcom z južných a západných hraníc Slovenska. Slovenské vojsko by pripra
vilo a umožnilo totiž rýchly a hladký presun sovietskych vojsk cez slovenské úze
mie a samo by sa pripojilo k ťaženiu proti Maďarom. Bezpodmienečným pred
pokladom však pre toto úspešné uskutočnenie by bola naprostá tajnosť 
vzájomnej dohody a nijakým náznakom nezviklaná propaganda i spolupráca do 
tých čias Slovákov s Nemcami i Maďarmi - tým by ZSSR razom a bezpečne uro
bil velký a rozhodujúci skok vo vojne na tomto priestranstve.

V rozhodujúcom okamihu slovenské vojenské vedenie by urobilo štátny pre
vrat. Odstránili by sa neželateľné osoby z vedenia a zrušili by sa organizácie, kto
ré boli režimom jednostranne vytvorené. Slovenská vojenská diktatúra by našla 
vo všetkých vrstvách národa porozumenie a podporu, čím by sa stav vecí hneď 
stabilizoval a poriadok udržal. Zrušila by vypovedanie vojny ZSSR a jeho spo
jencom so súčasným vypovedaním vojny Maďarom, čo by ju razom urobilo veľ
mi populárnou. Cez noc by zneškodnila nemecké vojenské i civilné zariadenie na 
Slovensku a vytvorila možnosti pre sovietske operácie velkého rozmeru. Aj tu je 
predpokladom, že slovenská branná moc by udržala svoju štátnosť, stala by sa 
však súčasťou armád ZSSR a kooperovala by aj s československými jednotkami 
na podklade vzájomnej nezávislosti, lebo inak by nastali obapolné sváry a po
vážlivé konflikty.

Preto žiada sa, aby v prípade zásadného súhlasu zriadili sa permanentné ko
misie, ktoré by kontakt udržovali na oboch stranách v blízkosti zázemí a mali ďa
lekosiahlu vojenskú i politickú oprávnenosť. Na Slovensku by vec predbežne zo
stala vo vojenských rukách a postupom času by boli priberané aj politické 
osobnosti. Tajná organizácia slovenských boľševikov by tu sprostredkovala vzá- 
iomné styky, ale predbežne by sa do ved v záujme prirodzeného priebehu a prie-
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chodu, a tak i zapojenia celého národa, okaté nemiešala. Štátoprávne dedukcie 
by vyplynuli beztak po ukončení vojny, aby riešenie vnútropolitické bolo v súla
de so záujmami ZSSR. V doterajších ujednaniach sovietsko-československých tre
ba vyhradiť Slovensku právo zaujať k nim svoje stanovisko a preto styk Slová
kov so ZSSR nech sa deje pokiaľ možno priamo.“2

O jeho pláne sa už popísalo a narečnilo veľa. Ale doterajšie verdikty o tom, že 
Čatlošov plán bol naivný, sú založené na holých frázach, a nie na vecnej kritike. 
Vždy sa z celkového kontextu vytrhli iba tendenčné úryvky, pomocou ktorých sa 
hľadala aj možnosť diskreditovať celkový návrh na Povstanie.

Keďže doteraz vojenská časť plánu je viac-menej známa len v stručnej podo
be memoranda, dovoľujem si uviesť jeho detailnejšiu podobu, ako ju napísal sám 
Čatloš: „V mojom pláne pre Povstanie som mal už na písme pripravené veliteľ
stvo pre operácie proti Maďarsku, ktoré by začalo fungovať okamihom vstupu 
slovenského vojska cez Karpaty na slovenské územie. Dve Mal árové divízie po 
otvorení brány na Duklu a Lupkov sa mali obrátiť proti juhu, kde boj nemecký 
pancierový zbor, ktorý potom odzbrojil Malárove divízie a proti maďarským stra
tegickým zálohám, ktoré mali pozície podľa mojich presne zistených správ - 
v priestore Košice - Miškovec. Druhá technická brigáda by bola postupne dopl
nená na divíziu a z jej obranného postavenia od rieky Poprad po Vysoké Tatry, 
by sa bola presunula s Malárovou zasadenou na juh, aby predĺžila jej západné 
krídlo proti maďarskému vojsku. Prvá technická brigáda v priestore Liptovské
ho Mikuláša bola ďalšou posilou (tiež doplnená na divíziu) proti maďarským 
bojovým zoskupeniam. Do tých čias som očakával príchod divízie zo ZSSR (cez 
Rumunsko a Maďarsko). Táto by nedošla do vnútrozemia, aby znovu bojovala 
o terén, ktorý už mala pod sebou. Túto divíziu som zamýšľal zasadiť na Buko
vých vrchoch okolo Miškovca, aby bolav dotyku s maďarskými vojskami a tým 
pomohla ostatným slovenským jednotkám. To bolo možné pod zámienkou uspo
riadania sa pred vstupom na Slovensko, a tak by sa časové jej pobyt tam odô
vodnil i zastrel jej cieľ.

Vojsko, ktoré Golian v Povstaní skutočne použil, by zabezpečovalo hranice sJo- 
vensko-maďarské západnejšie a keby divízia z Talianska do tých čias sa tiež do
stala na Slovensko, podobne ako z Ruska, by nedošla na Slovensko, ale zaistila 
Dunaj na Žitnom ostrove.

To znamená: Dve Malárove, dve technické (čo som Nemcom nedal pre Poľ
sko). Dve zahraničné a v hodnote najmenej jednej (čo Golian použil pre Povsta
nie); dáva silu 7 slovenských divízií pre Povstanie. K tomu by sa bola pripojila 
8. divízia, zostavená z vycvičených príslušníkov Pracovného zboru MNQ, ktorá 
š posádkovými oddielmi svojich odvodov bola by zaisťovala pohraničné precho
dy na severe a západe proti Nemcom, kým by sovietske jednotky neprevzali si 
túto základňu pre ich ďalší postup: 1) na Viedeň, 2) na Berlín. To bola podstata 
môjho plánu.

V týchto súvislostiach nemôžeme obísť ani problém alibizmu. Tradovalo sa, 
že všetko, čo Čatloš robil, robil len pre svoje alibi. Jeho názor je však v tomto 
smere diametrálne odlišný. K tomu napísal: „Mnohí zlomyseľne pripisujú, že Čat
loš konal takéto ved pre alibi v prospech svojej osoby. Prečo potom ešte pri osla-
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vách Štefánikových v máji 1944 rečnil proti Benešovej politike v obľube? Dve 
protichodné ved nemohol pri zdravom rozume naraz vykonať! V tomto je pre
svedčivý dôkaz, že nie alibi a sebeckosť boli vodidlom jeho činnosti, ale záujmy 
národa tak, ako sa vývojom vojny formovali. Inak by nebol posielal svoje memo
randum priamo do ZSSR, ale cez Beneš a a Londýn!“4

G. Husak vo svojom Svedectve o SNP po rokoch v súvislosti s memorandom na
písal, že Šmidke spolu s Čatlošovým plánom niesol k nemu aj principiálne sta
novisko KSS. Malo znieť takto:

,,a) Catloša považujeme za osobu ťažko kompromitovanú s domádm fašistic
kým režimom a nadstami, najmä vedením vojny proti ZSSR. Preto ani KSS, 
ani Slovenská národná rada s ním pri príprave Povstania nepočítali, vôbec 
nerokovali. Na tomto zásadnom stanovisku sa nebude nič meniť ani v bu
dúcnosti.

b) S vojenskou spoluprácou slovenskej armády so sovietskou armádou počíta
la Slovenská národná rada od zadatku svojej existende. Čatlošova pozída. 
v slovenskej armáde je už slabá, antifašistickí dôstojnía ovládajú rozhodu
júcu časť armády. Delegáda Slovenskej národnej rady so sovietskymi čini
teľmi prerokuje vlastný politický a vojenský plán Slovenského národného 
povstania a potom Slovenská národná rada bude postupovať podľa rady 
a pokynov sovietskych činiteľov.

c) Politicky odmietame Catlošov návrh ako alibistický pokus zachraňovať v inej 
forme Tisov režim.

d) Nech sovietske miesta uvážia, d má Slovenská národná rada v prvej chvíli 
použiť aj Catloša na prevedenie slovenskej armády, pretože urdtý vplyv ešte 
má.

e) Do vyjadrenia sovietskych miest žiadny styk s Čatlošom neudržiavať.
f) V tomto zmysle má Šmidke informovať v Moskve zodpovedné miesta a sám 

má s takýmto stanoviskom ÚV KSS odovzdať Čatlošovo memorandum so
vietskym dniteľom.“5

Tu treba zdôrazniť, že existenda takejto smernice, d pokynov, ktoré uvádza 
Husák, je viac ako otázna. K tomuto záveru ma vedie obsah rozhovoru, ktorý sa 
uskutočnil 7. augusta 1944 medzi Šmidkem, Ferjendkom a generálmajorom Sla- 
vinym, náčelníkom oddelenia špedálnych úloh Generálneho štábu Červenej ar
mády. Na rozhovoroch bol za sovietsku stranu prítomný aj generálplukovník Kuz
necov a zapisovateľ podplukovník Diakonov. Prvý problém, ktorý na rokovaní 
Šmidke predniesol, bol návrat Čatlošovho lietadla na Slovensko. Uvádzal, že sa 
potrebuje spojiť so Slovenskom, vyžiadať si rozkazy od Catloša pre návrat lie
tadla, ktoré minister národnej obrany poslal (pred Nemcami) na prieskum.

Ako druhú a hlavnú otázku uviedol potrebu kontaktovať sa so sovietskym ge
nerálnym štábom za účelom koordináde bojovej dnnosti medzi Červenou armá
dou a slovenskou armádou proti Nemcom. Nasledovalo Šmidkeho konštatova
nie, že „v dokumentoch, ktoré odovzdal Generálnemu štábu Červenej armády 
minister národnej obrany Slovenska Čatloš odporúča ako najlepšie postupovať, 
aby sa celá slovenská armáda zúčastnila bojov proti Nemcom... Minister, vediac 
kam ideme, dal nám plán a rôzne iné dokumenty, ktoré sme sem priviezli a je
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úplne v našich rukách...“6 Na otázku Kuznecova či sa líši od seba plán, ktorý pri
viezol 2. augusta nadporučík Korecký a Čadošov plán Povstania, Šmidke odpo
vedal, že v podstate nie.

V zázname sa Čatloš už viac ráz nespomína. V spise z 9. augusta 1944 infor
moval Stalina o predchádzajúcich rozhovoroch zástupca náčelníka GŠ ČA ar
mádny generál Antonov. K spisu bol priložený preklad Čatlošovho memoranda 
a Catlošova charakteristika, že zastáva orientáciu Slovenska na Sovietsky zväz, 
želá si nadviazanie priameho spojenia s velením Červenej armády a je pod vply
vom komunistickej strany. Vo svojich plánoch sľubuje všestrannú pomoc Červe
nej armáde.

Takéto hodnotenie Čatloša si prečítal J. V. Stalin. Tvrdenie o tom, že Čadoš 
je pod vplyvom komunistickej strany však bolo prehnané a zveličené. K motivá
cii orientácie na ZSSR F. Čadoš po vojne uviedol: „nezvrtnul som na rub to, čo 
som predtým dôsledne hlásal, lebo k ZSSR som nešiel prosiť s tým, že odvolá
vam svoje reči i skutky, ale iba preto, že uznávam jeho víťaznú moc a v záujme 
svojho národa sa jej podrobujem - pravda donútené vojnou“.7

Sovieti z doteraz neznámych príčin Smidkemu neumožnili spojenie s domo
vom, kde všetd zainteresovaní netrpezlivo očakávali akúkoľvek správu. Čatloša 
v tom čase zámerne dezinformoval stotník Stanek. Oznámil mu, že sovietske ve
lenie súhlasí s tým, aby vedenie Povstania prevzal do svojich rúk a že aj Golian 
vie o jeho kladnom stanovisku k Povstaniu, preto sa ho bude môcť zúčastniť.

Plukovník V. Talský, ktorý sa stretol s Čatlošom z jeho iniciatívy v Bradslave, 
k tomu vypovedal: „21. augusta 1944 musel som odísť služobne do Mikuláša, 
Trenčína a Bratislavy, odkiaľ som sa vrátil do Prešova 28. augusta odpoludnia. 
V Bratislave si ma zavolal Čatloš a v prítomnosti generála Malára, stotníka Sta- 
neka a ešte jedného dôstojníka nám oznámil, že Londýn a Moskva potvrdili jeho 
účasť v odboji. Vyhlásil, že už dávno vie, že pracujem v podzemnom hnutí, a že 
nastal čas, kedy osobné veci musia ísť stranou a všetci musíme spolupracovať. 
Nariadil mi postaviť preňho v Bratislave štáb spoľahlivých spolupracovníkov a dať 
mu zoznam dôstojníkov spoľahlivých pre odboj. Povedal som mu, že zoznam 
môže spraviť iba Banská Bystrica, načo mi dal rozkaz odísť do Banskej Bystrice. 
Tento rozkaz som ihneď hlásil dr. Ševčíkovi, s ktorým sme spolu odišli do Ban
skej Bystrice ku Golianovi. Tomuto som rozpovedal celú záležitosť s Čatlošom. 
Zoznam sme Čatlošovi, samozrejme nedali a dohodli sme, že Čatloš, ak by pri
šiel do Banskej Bystrice, bude zaistený.“8

Na tomto mieste treba pripomenúť depešu S. Ingra z 9. augusta 1944, v kto
rej sa v súvislosti s využitím Čatloša uvádzalo, že „vývoj udalostí dospel tak ďa
leko, že takéto kompromisy by za to nestáli“.9 Z výpovede Talského je jasné, že 
spolu s Golianom boli v tom čase odhodlaní konať v duchu citovanej depeše a Čat
loš potom po vojne napísal: „Celý august 1944 ma Golianovd so Stanekom za
vádzali rozličnými výhovorkami...“10

Ako ohlasy na činnosť partizánov začali z jednotlivých žúp prichádzať do Bra
tislavy znepokojujúce hlásenia, v ktorých ľudácki funkcionári vyjadrovali obavy, 
že o niekoľko dní budú mnohé oblasti pod priamou kontrolou partizánov. Aj ne
mecké vyslanectvo v Bratislave a jemu podriadené orgány boli už dlhší čas zne-
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pokojené týmto vývinom. Navyše aj do Berlína začali prichádzať z mnohých po
litických, diplomatických i vojenských kruhov konkrétne návrhy na neodkladnú 
okupáciu Slovenska.

Najagilnejší v tomto smere bol generálporučík SS Karl Hermann Frank, ne
mecký štátny minister a vyšší veliteľ zbraní SS a polície pre Čechy a Moravu. Dňa 
27. augusta 1944 sa so svojimi obavami o vývoj na Slovensku zdôveril priamo 
Himmlerovi. Vo svojom ďalekopise mu okrem iného zdôraznil: „Tento vývoj bude 
mať čoskoro veľmi značné následky na Protektorát Čechy a Morava. Podľa môj
ho názoru treba preto bezodkladne konať. Jediné účinné protiopatrenie je okam
žite nasadiť nemecké bojové jednotky, ktoré by teraz ešte pomerne malými sila
mi boli schopné znovunastoliť pokoj a poriadok. Čo najskôr by sa mohol nasadiť 
výcvikový prápor nemeckého armádneho žandárstva v Púchove (na Považí me
dzi Dubnicou a Považskou Bystricou). Okrem toho by sa mohli použiť jednotky 
zbraní SS v protektoráte, ktoré mám pripravené...“11

Deň predtým, 26. augusta 1944, Hlavné veliteľstvo nemeckej brannej mod po
slalo Ministerstvu zahraničných ved v Berlíne telegram, v ktorom oznamovalo: 
„Žiada sa, aby zahraničný úrad ustanovil osobitného splnomocnenca pre roko
vania so slovenskou vládou o všetkých zo silnejšieho vojenského obsadenia Slo
venska vyplývajúdch otázkach, pokiaľ nie sú výlučne operačného charakteru, 
a uložiť mu úzku spoluprácu s Hlavným veliteľstvom brannej mod a Nemeckým 
generálom pri slovenskom Ministerstve národnej obrany.“12

V nemeckých kruhoch však neboli zhodné názory na termín okupáde Slo
venska. Čiastočné vysvetlenie možno nájsť v telegrame nemeckého vyslanca v Bra
tislave Ludina z 27. augusta 1944. Ministerstvu zahraničných ved v Berlíne v ňom 
okrem iného oznamoval: „Keďže tak prezident, ako aj minister Mach a generál 
Turanec, najmä z prestížných dôvodov naliehavo žiadajú, aby sa teraz, keď ge
nerál Turanec preberá hlavné velenie, neposielalo hneď do krajiny nemecké voj
sko, odstúpili sme zatiaľ od tohto kroku, pričom sa nevzdávame možných zása
hov na slovenskom vojnovom území zo strany skupiny armád Severná Ukrajina. 
Napriek silným námietkam zo slovenskej strany sme presadili preloženie jednej 
SS jednotky (ktoré je po ruke) do Ružomberka. Ako mi hlásili dnes ráno, me
dzičasom sa začali uskutočňovať aj bezpečnostné opatrenia nariadené Turancom 
a rovnako aj sebaobrana ríšskych Nemcov a slovenských Nemcov, ktorí sú priro
dzene, obzvlášť ohrození.“13

Sústreďovanie nemeckých vojsk v blízkosti slovenských hraníc viedlo vo večer
ných hodinách 24. augusta 1944 F. Čatioša k vyhláseniu poplachu v bratislavskej. 

v posádke. Ofidálne bol poplach namierený proti partizánom, ktorí prepadli vojen
ský sklad pri Železnej studničke. V skutočnosti však delil proti Nemcom. Čatloš 
mal správy, že nemecké jednotky sa sústreďujú v údolí Dyje na Morave a pri 
Hainburgu. Očakávalo sa, že tieto vojská budú okupovať Slovensko. Preto Čatloš 
nariadil postaviť pri dunajskom moste protitankové a drôtené prekážky. Nemec
kí vojad však neskôr Slovensko obišli a boli nasadení v Rumunsku.

Na Tisov rozkaz Čatloš nočné „cvičenie“ odvolal. Nemecké spravodajské or
gány pochopili, že nešlo o nočné cvičenie, ale že sa slovenské jednotky chceli pos
taviť na odpor postupujúdm nemeckým oddielom. Dôstojník Abwehru podplu-

63



...—  .......—i---------------- - ---------------- -— 

kovníkHans Kroha 27. augusta 1944 podával na Hlavný úrad ríšskej bezpečnosti 
nasledovné informácie: „slovenský minister národnej obrany dostal 24. 8. dopo
ludnia správy o údajnom sústreďovaní nemeckých vojsk v pohraničnom území... 
Dolný Dunaj - Morava a vážne usúdil, že hrozí bezprostredný vstup nemeckých 
vojsk na Slovensko. 18.00 h pohotovosť v slovenských kasarňách, povolanie dôs
tojníkov a mužstva, ktorí sú na dovolenkách, mimo službu a výdaj ostrého stre
liva. 24. 8. o 20.00 h do 25. 8. 04.00 h obsadenie severného a severovýchodné
ho okraja mesta Bratislavy jednotkami slovenského jazdectva a pechoty v poľnej 
zbroji, zabezpečenie výpadových ciest pancierovými vozmi...“1'*

Po poplachu vyniesli nemecké kompetentné miesta (25. augusta) nad Čatlo- 
šom ortieľ. V Ludinovom telegrame 27. augusta 1944 sa uvádzalo: „Na náš sil
ný nátlak teraz menovali generála Turanca za hlavného veliteľa všetkých armád
nych jednotiek a organizácií so širokou právomocou. Čatloš už činný iba ako 
minister, prakticky zbavený všetkej právomoci...“15

Čatlošovi nepomohlo ani Tisovo vysvetlenie Nemcom, že bol o poplachu in
formovaný. Ešte pred vypuknutím SNP Nemd zamýšľali urobiť zmeny aj v slo
venskej vláde s cieľom koncentrovať všetky sily, ktoré sú rozhodnuté všetkými 
prostriedkami udržať v krajine pokoj a poriadok. Napriek zlému zdravotnému 
stavu Tuku neboli za jeho odchod z vlády. Z Macha zamýšľali urobiť zástupcu 
predsedu vlády. V súvislosti s prípravami na zmeny vo vláde Ribbentrop 29. au
gusta 1944 jednoznačne nariaďoval Ludinovi: „Je samozrejmé, že Čatloša treba 
pri tejto príležitosti vysánkovať. Na dosiahnutie tohto cieľa prosím, aby ste pre
zidenta upozornili na to, že udalosti z 24. augusta treba pokladať za Čatlošov 
pokus o puč a to by malo Tisu pohnúť k tomu, aby z toho vyvodil nevyhnutné 
dôsledky“16

Po vypuknutí SNP vyvstala pred nemeckými orgánmi na Slovensku aj otázka, 
čo ďalej s bratislavskou „pučistickou“ posádkou. Problém začal už 29. augusta 
1944 riešiť Ludin spolu s prezidentom Tisom. Obidvaja sa zhodli na neodklad
nom profylaktickom odzbrojení posádky. Keď ich však nemecký generál na Slo
vensku informoval, že sú na to k dispozícii iba veľmi malé sily, predbežne od toho 
upustili. „Prezident Tiso však navrhuje“, informoval Ludin Berlín, „aby len čo 
bude na to k dispozícii dosť síl, odrazu odzbrojiť celú slovenskú armádu. Priho
váram sa naliehavo za tento návrh a za jeho skoré uskutočnenie.“17

Na spoločnej porade Ludin a Tiso neobišli ani osobu Čatloša. Keďže v tom čase 
sa rozšírila správa, že Povstanie slovenských jednotiek sa začalo na jeho rozkaz, 
menovaní rozhodli, že Čatloš prehovorí večer v rozhlase. Navyše Ludin hlásil, že 
na jeho „naliehavú radu bude prezident odo dneška (29. augusta - pozn. V. Š.) 
Čatloša držať v akomsi čestnom domácom väzení. Nateraz však niet spoliehavých 
dôkazov na to, že sa spolčil s dezertérmi.“18

Dňa 29. augusta 1944 bola v odpoludňajších hodinách vzrušená porada u pre
zidenta. Ako spomína T. J. Gašpar, „ministri navrhovali, aby prezident hneď pre
hovoril do rozhlasu. Prezident povedal, že prehovorí, ale prvý musí prehovoriť 
Čatloš, lebo sa to týka jeho rezortu. Medrický ešte poznamenal, že Čatloš je mimo 
Bratislavy (Čatloš bol navštíviť svoju rodinu v Horných Motešidach, ktorá tam 
bola evakuovaná - pozn. V. S.) a že bude udalosťami asi rozrušený. Ktovie či bude
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disponovaný robiť si reč. Na to ma prezident poveril pripraviť krátku, vojenskú 
reč. Spravil som. Úpravu mi nijakú nedali.“19

O 19.00 h prejav T. J. Gašpara predniesol F. Čatloš v rozhlase ako prejav mi
nistra národnej obrany. Uvádzame ho takmer v doslovnom znení: „Dôstojníci, 
vojaci, občania!

...nepriateľ v hanebnej forme partizánov zákerne prepadol našu drahú slobod
nú vlasť... ničia výstavbu nášho štátu... prepadávajú naše dediny, orabúvajú náš 
národný majetok a zákerne vraždia našich ľudí... V takomto položení, ktoré nám 
hrozí najkrvavejším ničením a zotročením, vlastné vojenské sily účinnej obrany 
nám nedostačujú.

V dôsledku tejto skutočnosti prichádzajú na Slovensko jednotky nemeckej ar
mády... oznamujem Vám túto skutočnosť s tým, aby ste v nemeckom vojsku, kto
ré prechádza Slovenskom videli našich priateľov. Prišli, aby nám pomohli zdolať 
zákerného nepriateľa.

Náš najvyšší veliteľ, prezident republiky, vláda a ja, minister národnej obrany 
sme pevne presvedčení, že v spojení s nemeckými vojskami podarí sa nám zákerný 
vpád nepriateľa odraziť a vo všetkých krajoch nášho Slovenska bývalý pokoj, po
riadok znovu nastoliť.

Preto vás vyzývam, aby každý statočný vojak a každý statočný Slovák privítal 
všade nemecké vojská ako našich spojencov a aby im každý účinne pomáhal... Aby 
sme sa partizánskej pliagy navždy zbavili a čestne i v sláve zachovali si našu slo
bodu a náš Slovenský štát...“20

Takýto prejav sa Čatlošovi nečítal ľahko, ak si pripomenieme jeho predchá
dzajúce odbojové aktivity a osobitne jeho memorandum. Je nesporné, že Čatloš 
bol vývojom udalostí viac ako zaskočený. Prejavom dezorientoval aj časť vojen
ských posádok, ktorých predurčení povstaleckí velitelia čakali iba na vyhlásenie 
dohodnutého hesla pre začiatok Povstania. K tomu došlo po prejave Čatloša, keď 
vojenské ústredie SNR v Banskej Bystrici vydalo heslo pre začiatok Povstania - 
Začnite s vysťahovaním, platí od 20.00 h dnešného dňa.

Po rokoch Čatloš v súvislosti s prejavom napísal: „Tiso... dal mi prečítať... pre
jav, ktorý Čatloš prečítať musel, nie zo zbabelosti, ale preto, lebo chcel ním ozná
miť povstalcom, že nemecké vojská už tiahnu na Slovensko, aby boli ostražití. 
Čatloš nepredpokladal, že Golian a jeho podvelitelia s mužstvom neprezrú karty 
takéhoto rozhlasového prejavu... Vediac, že Čatloš sa zaviazal svojím memoran
dom Sovietskemu zväzu držať s povstalcami proti Nemcom... Kto Čatloša do ta
kejto situácie zatiahol, aby mal možnosť sa podobným činom postaviť proti Pov
staniu? Avšak pre vedenie Povstania V. Talský nemal byť ničím a nikým 
pomýlený, menovite nie Čatlošom, o ktorom vedel, že ho nechcú mať v Povsta
ní... Dal rozkaz divíziám a zistil, že ho v nich dakto neposlúchol? Nič takého sa 
nestalo, a preto nie je zistené, že divízie nešli do Povstania pre Čatlošov prejav...“21 
V závere svojho vysvetľovania sa znova vracia k otázke zbabelosti a celý problém 
uzatvára nasledovne: ,Akáže to zbabelosť? Zbabelosťou by bolo bývalo zostať 
pri prejave a zostať s Tisom pri Nemcoch“.22

Dňa 29. augusta, keď už v priestore Žiliny prebiehali prvé boje medzi po
vstalcami a nemeckými okupantmi, priletel v neskorých večerných hodinách (oko-
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1о 22.00 h) do Bratislavy generál Malár. Cestu vykonal na rozkaz najvyššieho ve
liteľa slovenskej brannej mod - prezidenta Jozefa Tisa. Na veliteľskom stanoviš
ti armády zostal plukovník gšt. V. Talský (ofidálna funkda náčelník štábu), kto
rý, podľa istých svedectiev, dal Malárovi čestné slovo, že počas jeho neprítomnosti 
povedie divízie tak, „aby zostali neporušené do jeho návratu.“23 Malár sa dopustil 
hrubej chyby, keď Talskému nedal dispozíde pre prípad nepredvídanej zmeny.

V. Talský dostal po odlete A Malára rozkaz od J. Goliana, aby začal s ozbro
jeným bojom. Signál na začatie Povstania zachytili v Prešove 29. augusta krátko 
pred polnocou. Talský sa o ňom dozvedel až na druhý deň, t. j. 30. augusta ráno 
a je len samozrejmé, že mal o tom informovať Malára. Nielen že to neurobil, ale 
v podstate sa ani neujal velenia divízií. Naopak, rozhodol sa, ako je známe, od
letieť za maršalom Konevom. Jeho úchytkové poverenie podplukovníka gŠtľF. Ur
bana svojím zastupovaním situádu neriešilo, lebo Urban nestačil uviesť divízie 
do bojových formácií. Je neodškriepiteľné, že Nemd by v tom čase ešte neboli 
začali odzbrojovať Východoslovenskú armádu, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, 
v sledovanom priestore nemali nazvyš techniky a živej sily a po druhé, generál 
Malár sa v Bratislave „zhodol“ s generálom Hubickim na tom, že „stredosloven
ské vzbury“ nie sú známkou nespoľahlivosti jeho divízií. To bol zo strany Malá
ra taktický ťah, aby Nemd nezačali hneď s odvetou na celom Slovensku.

Talského odlet so všetkými lietadlami na sovietsku stranu spečatil osud Vý
chodoslovenskej armády. To bola bezprostredná injekda pre nemecký zásah pro
ti nej. Navyše Talský ako zastupujúd veliteľ nevykonal pred svojím odletom ani 
povinné bezpečnostné opatrenia v divíziách, ktoré sú elementárnou samozrej
mosťou každého veliteľa.

Pochopiť motivádu konania plukovníka gšt. V. Talského nie je vôbec jedno
duché. Tu si však treba pripomenúť dve skutočnosti, ktoré sú známe zo začiat
ku augusta 1944. Vtedy, 10. augusta, povolali na nemecké veliteľstvo do Už
horodu generála Malára. Tam mu vyčítali, že trpí vo svojej oblasti partizánov, 
ba že ich aj podporuje. Nemecké velenie v Užhorode, na čele ktorého stál ge
nerál Heinrid, nebolo spokojné s generálom Malárom a neverilo mu. Preto si zrej
me o týždeň neskôr povolali Talského. S ním už podľa všetkého boli spokojnejší, 
lebo následne mu generál Hdnrid daroval auto volkswagen. Logicky sa tu vy
nára otázka, či sa Talský odletom nevyhýbal dotyku s Nemcami (aby sám neu
dával udalostiam tón) a nepočítal s tým, že sa udalosti samy rozriešia. Dobre ve
del, že po odlete letcov a jeho samého Nemd nebudú čakať ani minútu na 
odvetu. Nehovoriac už o tom, že svoju „cestu“ nepovažoval za potrebné ozná
miť ani Golianovi.

Nepriamo túto hypotézu potvrdzuje aj neskoršie svedectvo vtedajšieho velite
ľa letectva Východoslovenskej armády majora Júliusa Trnku, v ktorom napísal: 
„Po porade s plukovníkom Talským sme došli k záveru, že je nanajvýš riskantné 
čakať s leteckými jednotkami na letisku do rána... Radili sme sa, čo ďalej. Boli 
prakticky tri možnosti:

1. zostať na letisku v Prešove,
2. preletieť na niektoré letisko na Slovensku,
3. preletieť na sovietsku stranu.
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Prvú alternatívu sme vylúčili... Druhý variant bol tak isto nesmierne riskant
ný, lebo sme nemali nijaké správy o situádi na Slovensku, nevedeli sme, ktoré le
tisko je voľné a ktoré obsadené Nemcami a o letisku na troch Duboch sme vô
bec nevedeli, že je tam nejaká odbojová, alebo dokonca povstalecká centrála. Do 
tohto okamihu nás nik o ničom neiformoval, nik nám nedal žiadne príkazy, či 
pokyny, nemohli sme teda riskovať prelet troch letiek do neznámeho prostre-

Na mieste je otázka, kto iný ak nie Talský, mal najviac informácií o prípravách 
Povstania? Na záchranu divízií, vrátane letectva ich však nevyužil, respektíve ne
konal ha ich základe.

Dňa 31. augusta 1944 (v ten deň ráno odletel Talský) o 13.08 h vydalo hlav
né veliteľstvo skupiny armád Severná Ukrajina rozkaz armádnej skupine Heinri
ch „Okamžite vykonajte akciu Kartoffelemte mit Prämie.“ Znamenalo to odzbrojiť 
a internovať všetkých príslušníkov Vvýchodoslovenskej armády. Ako je známe, 
vykonaním rozkazu bol poverený XXIV. tankový zbor, skupina generálmajora von 
Rintelena a skupina veliteľa tylového armádneho priestoru 531.

V ten istý deň Golian odoslal do Prešova telegram tohto znenia: „Včera sme 
boli bombardovaní a dnes opäť očakávame nálet. Odošlite preto hneď na Tri Duby 
najmenej troch stíhačov k obrane Banskej Bystrice.“ Pravda nijaká pomoc nepri
šla a ani nemohla prísť, lebo lietadlá v tom čase už boli v ZSSR.

Po ňom nasledoval ďalší veľmi súrny telegram: „Už 3. deň sme v boji s Nem
cami a vy zatiaľ ležíte... a tým je náš pôvodný plán zmarený. Divízie pod vele
ním plukovníka Markusa a plukovníka Husára zmocnia sa Prešova, čo najrých
lejšie sa prebijú na stredné Slovensko a to 1. divízia do údolia Váhu, 2. divízia 
do údolia Hrona, kde budú podchytené vlastnými jednotkami“25.

Generál Malár plánoval návrat do Prešova na 30. augusta, najneskôr 31. ráno. 
V Bratislave ho však zdržal J. Tiso i niektoré rodinné povinnosti. V prezident
skom paláci sa 30. augusta náhodou stretol aj s F. Catlošom, ktorý bol „čestným 
väzňom“ prezidenta. Catloš ho presviedčal, aby sa bez meškania vrátil, a to cez 
Banskú Bystricu, lebo „vec Povstania začatého už proti očakávaniu i spusteniu... 
treba nevyhnutne dojednať s Golianom! ... neočakávane sa objavil Tiso a posledné 
slová počul... Malárovi zakázal letieť do Banskej Bystrice a zdržal ho s tým, že 
musí prečítať v rozhlase prejav podobne, ako to večer predošlého dňa vykonal 
z jeho rozkazu Catloš.“26 Malár večer prečítal známy prejav, v ktorom okrem iné
ho povedal: „Stáť! Čelom späť! Pochod do materských posádok k svojim jed
notkám. Odkazujem Vám teda všetkým, ktorí ma mnohí dobre poznáte a viete, 
že som vám len dobre chcel, zadržte, ani krok ďalej...“27 Po tomto vystúpení Ma
lár zostal aj nasledujúci deň (31. augusta 1944) z nepochopiteľných príčin v Bra
tislave a do Prešova odletel až na poludnie. Na rozdiel od Čatloša sa voľne po
hyboval po Bratislave, podľa všetkého navštívil v tom čase aj Nitru a nič mu 
nebránilo čo najskôr sa vrátiť do Prešova, dokonca cez Banskú Bystricu. Žiaľ, ne
stalo sa tak

Pravdou však je aj to, že rozmery povstaleckej akcie sa v Bratislave nedali vte
dy odhadnúť. Navyše Malár dohodol s nemeckým generálom A Hubiciam, že 
jeho divízie zostanú intaktnými v konflikte, ktorý si sami „zlikvidujeme“. Dňa
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1. septembra 1944 prezident J. Tiso poslal ministra NO generála F. Čatloša a ge
nerálneho inšpektora slovenskej armády generála A Pulanicha na nemeckú mi
siu prerokovať odzbrojenie bratislavskej posádky s generálom A von Hubickim. 
Ten vydal Čatlošovi príkaz na odzbrojenie posádky. Čatloš však namietal, že v tej- 
to ved musí dostať nariadenie od Tisa. Následne u Tisa odmietol vydať rozkaz 
vo svojom mene. Tiso vtedy vyhlásil, že rozkaz vydáva on a Čatlošovi prikázal, 
aby rozkaz vydal v jeho mene. Čatloš k tomu neskôr poznamenal: „Oznámil som 
Tisovi, že ja taký rozkaz nikdy nevydám, lebo som svojich vojakov vždy učil, aby 
sa nedali nikomu odzbrojiť a ja nemôžem zostať pri odzbrojenej armáde. Pula- 
nich ma v tomto podporoval. Tiso na nás naliehal, aby sme rozkaz vydali, lebo 
že jedine Nemd sú nám zárukou, že urobia poriadok,“2“ Čatloš sa do konca svoj
ho života nedozvedel, kto bol otcom myšlienky na odzbrojenie celej slovenskej 
armády, teda nielen bratislavskej posádky. Tušil však, že sa tak deje „rozhodne 
z popudu pričinenia sa slovenských ľudí“.29 Chybne sa domnieval, že Machov- 
mu okoliu záležalo na tom, aby zo slovenského vojska nezostala ani pamiatka 
a aby sa stará rivalita s HG vyriešila v jej prospech. Ani len nezauvažoval o sku
točnom pôvodcovi odzbrojenia a najvyššom veliteľovi armády dr. J. Tisovi.30

H. E. Ludin opísal účinkovanie Čatloša pri odzbrojovaní posádky takto:
„1. septembra sa malo uskutočniť odzbrojenie bratislavskej posádky. Na spo

ločnej porade s SS - Obergruppenfuhrerom Bergerom ako veliteľom pre Sloven
sko sa uvažovalo o otázke, či sa má odzbrojenie uskutočniť násilím, alebo vzhľa
dom na naše slabé sily studenou cestou. Generál Hubicki napokon navrhoval, 
v snahe zabrániť zbytočnému krviprelievaniu, aby bol generál Č., ktorého ozna
čil výslovne za pozitívneho, nasadený pri odzbrojovaní, a aby sa mu prostred
níctvom prezidenta prikázalo osobne doručiť bratislavskej posádke rozkaz na od
zbrojenie. S týmto návrhom Berger jednoznačne súhlasil a nariadil jeho 
vykonanie. V dôsledku toho bol Čatloš požiadaný, aby sa dostavil v sprievode ge
nerála Pulanicha na rokovanie s generálom Hubickim. Okrem toho bol na ceste 
tam i späť sprevádzaný našim vojenským atašé. Rokovanie sa skončilo o 16.15 h 
a Čatloš predniesol prezidentovi výsledok rokovania v prezidentskom paláci. Na 
to dostal generál Čatloš od prezidenta rozkaz, aby technicky vykonal odzbroje
nie, ktoré bolo dohodnuté na rokovaní. Po rozhovore s prezidentom sa Čatloš 
v prezidentskom paláci vyslovil pred vojenským atašé, že kým vydá rozkaz k od
zbrojeniu zaviaže každého jednotlivého veliteľa čestným slovom, aby zložil zbra
ne bez odporu. Rozkazy na odzbrojenie boli primerane vyhotovené, takže až do 
neskorých nočných hodín z 1. na 2. septembra nevznikla nijaká pochybnosť o Čat- 
lošovej vernosti Tisovi.“31

Po vojne Čatloš napísal, že 1. septembra 1944 dopoludnia, v čase keď pripra
voval zhromaždenie veliteľov bratislavských útvarov, prednostovi spravodajské
ho oddelenia MNO stotníkovi gšt. Jánovi Stanekovi nariadil, „aby Kovačovič 
s ozbrojenými jednotkami bratislavskej posádky vytiahol do večera do lesov za 
Vajnory a neposlúchal na rozkaz, ktorý mám vydať od Tisu na odzbrojenie.“32

Po rokovaní u prezidenta prišiel Čatloš na MNO v sprievode generála Pulani
cha a plukovníka B. Dúbravca, aby prítomným veliteľom bratislavských útvarov 
oznámil Tisov rozkaz na odzbrojenie. Na zhromaždení veliteľov „som Kovačo-
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viča mal s pár inými jednotlivcami osobitne povolaného do vedľajšej miestnosti 
než zhromaždenie bolo uskutočnené. Tam Staneka už nebolo a sám Kovačovič 
mi hlásil, že na hrade je s práporom obklopený už nemeckými tankami a nemô
že sa cez ne dostať von. Vzhľadom na kontrolovanie ma nemohol som si s Ko- 
vačovičom pohovoriť o jeho stykoch so Stanekom a vyjasniť si, ä mu Stanek moje 
rozkazy skutočne zdelil. Len potom som Tisov rozkaz všetkým spolu tlmočil. 3 

Skutočnosti, ktoré uvádzajú Kovačovič, Stanek a Čatloš, sa dosť rozchádzajú 
a ich overovanie bude veľmi ťažké, ak to bude vôbec možné, pretože ani jeden 
z nich už nežije. Len ich vzájomná konfrontácia by totiž mohla vniesť do vecí 
viac svetla. J. Jablonický napísal, že major Kovačovič sa vracal z Banskej Bystri
ce od Goliana do Bratislavy v nod na 1. septembra. Prichádzal s ústnym rozka
zom, aby sa bratislavská posádka prebojovala na stredné Slovensko. „V skorých 
ranných hodinách prišiel Kovačovič do budovy MNO, kde ho čakal kapitán Sta
nek. Radili sa, ako zabezpečiť odchod posádky smerom na Banskú Bystricu. 
V priebehu rozhovoru prišiel do miestnosti Čatloš, ktorému Kovačovič oznámil 
Golianov rozkaz, aby sa odobral do Banskej Bystrice.“34

Čatloš si pamätal, že Kovačovič mu odkázal (nepamätal si už po kom), že pri
pravuje autobusy s vojskom do Banskej Bystrice. Ponúkol mu, že ak chce, aj on 
sa môže zviesť. „To bolo v paláci. Ja som odkázal, že tiež vtedy chcem odísť z Bra
tislavy, a preto ak nebude inej možnosti, šiel by som s nimi spolu. Túto správu 
som si v myšlienkach spojoval s tým, čo mal vybaviť Stanek s Kovačovičom a -vy
svetľoval jej určitý nesúlad tým, že ju počúvam z druhej ruky, ktorá nemá byť do 
meritória zasvätená.“35
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Čatlošovi sa v noci z 1. na 2. septembra podarilo ujsť z Bratislavy. Odišiel slu
žobným autom, ktoré riadil jeho šofér Čamek Za Vajnorami hľadal vojenské jed
notky, ktoré sa tam mali zhromažďovať. Pochopiteľne, nijaké nenašiel. V ceste 
pokračoval cez Hlohovec, Topoľčany, Zemianske Kostoľany (tu navštívil kapitá
na Weinholda - povstaleckého veliteľa na Hornej Nitre), zastavil sa pri svojej ro
dine v Horných Motešidach a pokračoval cez Veľké Pole a Žarnovicu do Ban
skej Bystrice. 2. septembra 1944 sa Čatloš hlásil na veliteľstve povstaleckej armády 
v Banskej Bystrici. V rámd svojich možností a schopností chcel pomôcť Povsta
niu a prijať funkdu, akú plukovník gšt. J. Golian, uzná za vhodnú a ponúkne. 
V ten istý deň požiadal podplukovník Mirko Vesel generála Čatloša, aby skond- 
poval rozhlasový prejav, ktorým by negoval predchádzajúce vystúpenie. Nasle- 
dujúd deň 3. septembra Vesel oznámil Čatlošovi, že nemôže vystúpiť v rozhla
se, lebo text jeho prejavu nevyhovuje SNR. Čatloš k tomu po rokoch dodal: „A text 
nevyhovoval preto, že som Slovenskú republiku povstaním nebúral a nevzdával 
sa jej! Naopak, mnou pripravované Povstanie malo za deľ národ udržať v jeho 
samostatnosti, ba túto novým zvratom posilniť v nezávislosti, menovite od Ne
mcov.“1

Golian dal zároveň Čatlošovi na vedomie, že „jeho spolupráca neprichádza do 
úvahy“.2 Medzitým bratislavská vládna vysielačka oznámila, že Čatloš bol pre prí
pravu velezrady degradovaný na obyčajného vojaka. Krátko na to si dal kúpiť d- 
vilný odev a pohyboval sa už len v dvile.

Dňa 3. septembra 1944 sa u Goliana objavil sovietsky kapitán Jegorov a po
žiadal ho, aby mohol hovoriť s Čatlošom. Jegorov potom s Čatlošom zotrval v ho
dinovom rozhovore a priateľsky sa rozlúčili. Nasledujúd deň Jegorov znova pri
šiel a priniesol list od generála Turanca adresovaný generálovi Čatlošovi. Turanec 
v ňom písal, že sa mu dobre darí, že s ním dobre zaobchádzajú a že urobil veľkú 
diybu, keď prenasledoval partizánov, ktorých teraz poznal ako dobrých ľudí. Na 
kond požiadal Turanec Čatloša, aby ho vyhľadal. „Bolo mi známe“, vypovedal 
pred nemeckými orgánmi Golian, „že Čatloš má byť týmto listom vlákaný do pas
ce, lebo Jegorov mi už deň predtým oznámil, že na rozkaz Moskvy chce dostať 
Čatloša do svojej mod. Čatloš krátko na to, keď sa oboznámil s obsahom listu, 
odišiel a už sa nevrátil.“3

J. Stanislav v biografickom náčrte Goliana napísal, že Golian sa svojim naj
bližším spolupracovníkom neskôr „priznal, že si nemohol odpustiť skutočnosť, 
že i napriek súhlasu SNR vojensky nevyužil generála Čatloša, ministra Sloven
skej republiky...“4

Golian konal v súlade s intendami, ktoré prichádzali z Londýna. Keďže bol 
poslušný vojak, nešiel proti direktíve odoslanej z Londýna na Slovensko 1. sep
tembra. Stanovisko Beneša, prezidenta neexistujúcej republiky a jeho ministra ná
rodnej obrany Ingra bolo jednoznačne odmietavé, pokiaľ išlo o využitie Čatloša, 
ale zároveň jednoznačne poškodilo odboj na Slovensku. Obidvaja súhlasne ozna-
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movali: „Naše odbojové hnutie musí zostať ästé od každého kolaborationizmu... 
akékoľvek prijímanie kolaborantov a kompromitovaných činiteľov, najmä tak 
hrozne kompromitovaných ako Čatloš, do priamej akcie bojovej a politickej, 
v akejkoľvek forme absolútne odmietame. V cudzine by to nikto nepochopil a ne
prijal... Oznámili sme tiež do Moskvy, že za dohadovanie s Čatlošom nikdy žiad
nu zodpovednosť nenesieme.“5

Čatloš, pochopiteľne, nebol nijakou slovenskou špecifickosťou. Tá existovala 
viac-menej vo všetkých krajinách, kde časť vedúcich funkcionárov kolaborovala 
s nemeckým fašizmom. Je všeobecne známa pod pojmom „darlanizmus“ podľa 
vichystického admirála Darlana, ktorého Američania využili na uľahčenie svojho 
afrického ťaženia v roku 1942.

V najvyšších kruhoch protihitlerovskej koalície sa takýto postup pokladal za 
jednoznačne správny. Potvrdil to aj J. V. Stalin v známom posolstve W. Chur- 
chillovi z 27. novembra 1942: „Vojenská diplomacia musí vedieť na vojenské de
le využívať nielen Darlanov, ale hod aj čerta a diabla.“6 Obrátiť kolaborádu pro
ti Hitlerovi sa vyplácalo predovšetkým preto, že to umožňovalo šetriť sily 
bojujúdch armád a skracovať vojnu.

Napokon ani Sovietsky zväz neváhal využiť „darlanovdnu“, respektíve „mi- 
chalovčinu“ (podľa rumunského kráľa Michala I.) v prípade Rumunska. Je dob
re známe, čo znamenal rumunský 23. august pre zrútenie južného krídla nemec
kého frontu.

Otázka využitia generála Čatloša sa však vinou londýnskej emigrantskej vlády 
nečakane „zauzlila“. Celý problém svojho nevyužitia Čatloš pregnantne ozrejmil, 
keď napísal: „Keďže nezávislosť Slovákov nezhodovala sa s politikou a vôľou Če
chov a Sovietov, ktorí nepriali ani formálnej zvrchovanosti slovenského národa, 
každý pozorovateľ môže mať jasno, že prečo ma do Povstania nechceli a prečo 
ma z neho vysánkovali!... Môj krok od Tisu k Povstaniu treba posudzovať nie zo 
stanoviska víťazov vojny, ale zo stanoviska subjektívneho. Šiel som do Povsta
nia, ktoré som pripravoval azda väčšmi než jeho čelní uskutočňovatelia, nie s fir
mou ČSR a sovietskou, ale so slovenským vojskom proti nadzmu, v spoluprád 
s oboma,“7

Čatloš sa napokon nielenže aktívne nemohol zúčastniť Povstania, ale navyše 
sa mu dostalo označenie zradcu. „Zrada“ sa vzťahovala na všemožné strany: „Ti
sová ju rozumeli proti sebe. Benešovd tiež proti sebe - jednak v predbežnom od
skoku od ČSR a jednak trvaním na slovenskej štátnosti aj v Povstaní. Komunis
ti tvrdili, že som zradil slovanstvo a sodalizmus. Doma evanjelická opozída ma 
pokladala za zradcu jej ved.

A ja som stále myslel a myslím i dnes, že som nikoho nezradil tým, že som sa 
pridŕžal základu slovenskej národnej myšlienky. Túto som nezradil...

Politika Tisová zmeravela a skostnatela. Preto som sa jej držať kŕčovite ne
mohol. Prechádzal som však neopúšťajúc základ a nesúhlasil som so samovoľ
ným prechodom k čs. štátnosti bez národného plebiscitu. Bol som odstráne
ný...

Čatloša pre Povstavnie nakoniec nevyužili ani po rádiograme generála H. Piku, 
odoslanom na Slovensko 12. septembra 1944: „Po odporúčaní splnomocnenca so-
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vietskej vlády odovzdajte generála Čatloša veliteľovi čs. vojsk na Slovensku, kto
rý môže Čatloäove informácie využiť vojensky. Golian dostane pokyny k zaiste
niu Čatloša pre súd.“9

* * *

Čatloš sa ocitol spolu s generálom Turancom v internácii Jegorovovej 1. čs. par
tizánskej brigády J. V. Stalina. Najskôr to bolo v masíve Prašivej a neskôr v Hia- 
deľskej doline. 13.9. 1944 obidvoch slovenských generálov odviezli po 23. h z le
tiska Tri Duby do zajatia v ZSSR. 15. 9. 1944 pokračovali v ceste z Kyjeva do 
Moskvy. V Moskve sa Čatloš stal väzňom Butyrskej väznice.

Charakteristika F. Čatloša, ktorú urobil veľvyslanec Puškin, bola 20. sep
tembra 1944 v podstate zopakovaná a doplnená v materiáloch Ľudového ko
misariátu štátnej bezpečnosti ZSSR (NKGB). Samo hodnotenie jeho osoby bolo 
veľmi priaznivé. Hovorilo sa o ňom ako o človekovi, ktorý do vojny Nemecka 
so ZSSR bol stúpencom spojenectva so ZSSR. Že režim na Slovensku, ktorý 
v tom čase vytvorili Nemd, považoval za dočasný a predpovedal, že „za priaz
nivejších podmienok Slovensko vystúpi proti Nemcom“. Rad symptómov na
svedčuje, hovorilo sa ďalej v správe, „že Nemci nedôverovali Čatlošovi, pokla
dali ho politicky za nespoľahlivého... pokiaľ ide o jeho osobné vlastnosti, tak 
Čatloša možno považovať za chytrého, rozumného a obratného človeka, schop
ného využiť perspektívne sa vytvárajúcu politickú situáciu na svoje karieristic- 
ké dele.“11

V inom svetle je F. Čatloš vykreslený v informádi Hlavnej výzvednej správy 
Červenej armády, ktorá bola vypracovaná na základe správ získaných od Golia- 
na a z ďalších prameňov. „Podľa výpovedí zajatých Slovákov, hovorilo sa v sprá
ve, „autoritu v armáde nepožíval, pokroková časť dôstojníkov ho nenávidela pre 
jeho bezprindpiálnosť. Spolupracoval s existujúdm Tisovým režimom, keďže bol 
presvedčený, že Nemci vyhrajú vojnu. Od roku 1942 pomáhal Nemcom v opa
trnej forme, bol nápomocný pri okupádi Slovenska Nemcami. V poslednom ob
dobí sa pokúšal predkladať rôzne návrhy a viesť boj proti Nemcom. V tomto sme
re uľahčil prípravu Povstania. Ale svojím vystúpením na začiatku Povstania mu 
spôsobil veľa škôd. Partizánov aktívne nepodporoval, ale svojou pasivitou pomáhal 
partizánskemu hnutiu. Príčinou jeho odstránenia a uväznenia bola nedôvera a ná
tlak zo strany Nemcov, ktorí ho upodozrievali, že sabotuje realizádu prijatých 
opatrení v prospech Nemcov. Vystúpenia Čatloša ovplyvňované slovanofilstvom, 
mali určitý antisovietsky charakter.“12

Citované hodnotenie Čatloša nebolo ďaleko od pravdy. No tvrdenie, že nepo
žíval autoritu v armáde, nebolo pravdivé. Stád iba pripomenúť, že na jeho ceste 
do Povstania vojad, obyvatelia oba a miest ho vítalť

Značné rozdiely vo výpovedi sú okolo vystúpenia Čatloša v banskobystrickom 
rozhlase. Vo vypočúvacom protokole v Moskve totiž Čatloš uviedol, že o roz
hlasový prejav ho požiadal Golian spolu s Mirkom Veselom. Ale vystúpenie v roz
hlase sa neuskutočnilo vinou poškodenia rozhlasovej stanice pri bombardovaní 
Banskej Bystrice. Teda nie pre nesúhlas SNR s obsahom jeho prejavu. Ako to bolo 
v skutočnosti, sa už asi nedozvieme.
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Nová je aj Čatlošova interpretácia stretnutí s kapitánom A. S. Jegorovom. 
V Moskve uviedol, že v Banskej Bystrici Jegorova požiadal o pomoc pri prepra
ve do Sovietskeho zväzu, aby sa tam dohovoril o spoločných akciách a vysvetlil 
situáciu na Slovensku. Jegorov, podľa slov Catloša, ho pozval k svojej brigáde do 
hôr, akoby kvôli účasti na výsluchu zajatého generála Jozefa Turanca. Po príchode 
k brigáde bol Čatloš zatknutý.13 Tu treba podotknúť, že je nepravdepodobné, aby 
Čatloš požiadal Jegorova o prepravu do ZSSR. Ide pravdepodobne o upravenú 
výpoveď.

V. V. Marjina uvádza, že v septembri bol Čatloš zrejme ešte presvedčený o mož
nosti dôverných stykov so sovietskymi orgánmi. Ako to vyplýva z jeho neskor
šieho vyhlásenia pre česko-slovenskú vládu, neočakával, že v Moskve ho uväznia.14

Aj keď som uviedol Čatlošov výklad príčin vstupu do vojny proti ZSSR, tre
ba, myslím si, odcitovať aj tie dôvody, ktoré uviedol ako zajatec v Rusku: „Tiso 
dlho rozmýšľal, bol nerozhodný, ale nemecký vyslanec súril (keď dnes Hitler ne
dostane odpoveď, povedal, tak Slovensko pocíti dôsledky). Prezident sa vyjadril 
nie za vyhlásenie vojny ZSSR, ale za pripojenie slovenskej armády k nemeckej 
armáde, aby ukázal svetu, že sme boli prinútení to urobiť... Predpokladal som 
(F. Čatloš - pozn. V. Š.), že odpor malého Slovenska proti nemeckej armáde by 
priviedol na začiatku vojny k vykynoženiu slovenského národa...okolnosti dikto
vali... nevyhnutnosť - prostriedkami oportunistickej politiky zachrániť národ... 
iného východiska nebolo.“15 Z uvedeného vidieť, že táto výpoveď sa podstatne 
nelíši od vysvetlení, ktoré napísal Čatloš o tejto otázke po vojne na Slovensku.

Čatloš prosil sovietske orgány, aby ho využili v hocijakej funkcii v slovenskej 
armáde, „v záujme Sovietskeho zväzu a slovenského národa... Keby som nemal 
čisté svedomie, neutiekol by som dobrovoľne z Bratislavy. Dobrovoľne som pri
šiel do ZSSR, ako brat k bratovi, proti ktorému z prinútenia som musel bojovať. 
A keď nastala chvíľa a slovenský národ sa oslobodzuje od Nemcov, chcem robiť 
to, čo som nemohol robiť predtým... že slúžil a budem slúžiť svojmu národu za 
hocijakých podmienok... Ak budúca forma ČSR dá slovenskému národu rovnaké
práva s Čechami, tak úplne súhlasím so zväzkom s Čechmi a Sovietskym zvä- 

** 1 6zom... 10
Čatloš sa tu vzdával slovenskej štátnosti, čo navonok znamená zásadnú zme

nu v jeho myslení a konaní. Možno však predpokladať, že išlo skôr o taktický 
manéver než nejaký vnútorný prerod. Zdá sa, že tom čase už pochopil „kurz“ 
ZSSR na obnovenie ČSR a „spojenectvo“ s exilovou vládou na čele s Benešom.

Čatloš sa však nevzdával myšlienky aktívne sa zúčastniť boja proti Nemecku. 
„Som presvedčený“, napísal, „že príslušné ustanovizne Sovietskeho zväzu sa do
pátrajú pravdy v tejto ved a dajú mi možnosť splniť svoju túžbu. “17 Zároveň pro
sil o dovolenie stretnúť sa s generálmi R. Viestom a H. Píkom, „aby ľahšie sa dali 
odstrániť prežívajúce na Slovensku antagonizmy vo vzťahu k česko-slovenskej vlá
de v Londýne. Osobne nie som fašista ani náboženský fanatik. Podľa svojho pre
svedčenia som na strane ZSSR... Som presvedčený, že som robil pre svoj národ 
len dobré. Môj národ s výnimkou niekoľkých osôb ma chápe.“18

Podľa V. V. Marjiny Čatloš v októbri a novembri 1944 napísal viacero žiadostí, 
ktoré svedčia o tom, ako si predstavoval svoju rolu. V žiadosti z 26. októbra 1944
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žiadal o prijatie na hocijakú funkciu do operujúcej česko-slovenskej armády a sľu
boval plniť všetky zverené úlohy.

Zásadný obrat v Čatlošových výsluchoch ruská historička Marjína spája s de
cembrom 1946, keď sa začal súdny proces s J. Tisom. Vyslovuje hypotézu, s kto
rou sa možno stotožniť. A to, že proces sa pripravoval v spolupráci predstavite
ľov príslušných česko-slovenských orgánov s ich sovietskymi kolegami. Azda aj 
výsluch Čatloša bol súčasťou scenára zatínajúceho sa procesu. V každom prípa
de možno pripustiť, že aj konštrukcia výsluchu a jeho obsah boli vopred dohod
nuté, zosúladené s česko-slovenskou a sovietskou stranou. Možno však predpo
kladať aj niečo iné. Bolo jasné, že Čatloša nemožno donekonečna držať 
v sovietskom väzení, že musí byť postavený pred súd v procese s vedúcimi čini
teľmi slovenského štátu a sovietska bezpečnosť sa rozhodla podrobiť ho výslu
chu posledný raz pre svoje vlastné potreby.

„Po oboznámení sa s protokolom výsluchu vzniká pocit nemilosrdnosti Čatlo
ša voči sebe. Vysvetlenia sa nám ponúkajú hneď dve. Buď bol tentoraz veľmi ot
vorený a prísny pri hodnotení vlastných postojov a činností v minulosti, alebo 
jasne pochopil (nemohol proti tomu nič robiť), čo od neho chceli, aké odpovede 
čakali. (Myslím si, že bližšie k pravde je druhé vysvetlenie - pozn. V. S.) For
mulácie odpovedí Čatloša sú až príliš sebakritické a podľa štýlu pripomínajú ka
júcne, sebademaskujúce prejavy „nepriateľov národa“ v sovietskych procesoch tri
dsiatych rokov a neskôr „zradcov“, „vlastizradcov“, „špiónov“, „buržoáznych 
nacionalistov“, „imperialistických agentov“ a podobne počas politických proce
sov v krajinách sovietskeho bloku koncom štaridsiatych a začiatkom päťdesiatych 
rokov.“ '9

Z Butyrskej väznice presťahovali Čatloša 17. decembra 1946 do väznice mi
nisterstva štátnej bezpečnosti. Nasledujúci deň zástupca ministra zahraničných 
ved ZSSR Dekanozov poslal ministrovi štátnej bezpečnosti ZSSR Abakumovovi 
dopyt o možnosti odovzdať F. Čatloša, J. Turanca, M. Sokola a J. Spišiaka čes- 
ko-slovenským orgánom. Akt odovzdania bol podpísaný v Prahe 8. januára
1947.2°

Pre Ferdinanda Čatloša sa začalo nové obdobie trestanca. Národný súd v Bra
tislave ho 10. decembra 1947 odsúdil na 5 rokov odňatia slobody. Z toho mu bol 
odrátaný pobyt vo väzení v ZSSR a v zaisťovacej väzbe v Prahe a Bratislave. 
V roku 1948 bol prepustený na slobodu.

Zomrel 16. októbra 1972 v Martine vo veku 77 rokov.
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Poznámky

1 Tamže. Vo svojej súdnej výpovedi Čatloš celý problém ešte upřesnil konštatovaním, že po napí
saní prejavu Vesel s ním šiel do SNR a potom Čatlošovi oznámili, že v SNR v nedeľu neúradujú. 
„Druhý deň však vysielacia stanica bola rozbitá... Dodatočne som bol vyrozumený, že s tým pre
javom nesúhlasila národná rada." VHA, Zbierka OVDS - VHA, kar. 15 - 301, s. 42.

2 AMV, Praha, sig. 302 - 64 - 11.
3 Tamže. Alexej Semionovič Jegorov (1914 - 1970). V lete 1944 Ukrajinský štáb partizánskeho hnu

tia v Kyjeve vymenoval A. S. Jegorova za veliteľa partizánskej organizátorskej skupiny skladajú
cej sa z 22 sovietskych a československých občanov, ktorú v noci zo 7. na 8. augusta 1944 vy
sadili na strednom Slovensku, na základni prvej partizánskej organizátorskej skupiny P. A. Veličku 
na Latiborskej holi v masíve Prašivej. Jeho skupina sa s prispením miestnych vlastencov a voja
kov povstaleckej slovenskej armády čoskoro rozrástla na Prvú československú brigádu J. V. Stali
na, ktorá mala asi 3000 bojovníkov.

4 STANISLAV, J.: Generál J. Golian. In: Zborník Múzea Slovenského národného povstania, č. 15, s. 156.
5 PREČAN, V.: Slovenské národné povstanie. Dokumenty, c. d., s. 395 - 6.
6 Osobné a tajné posolstvo premiéra Stalina Ministerskému predsedovi pánovi Churchillovi. In: Ko

rešpondencia predsedu Rady ministrov ZSSR s prezidentmi USA a ministerskými predsedami Veľ
kej Británie za Veľkej vlasteneckej vojny 1941 - 1945. Bratislava 1982, s. 98 - 99.

7 LAMS, sig. 129 J 4a. Členovia SNR - Ladislav Novomeský a Ján Ursíny, ktorí 14. novembra 1944 
odleteli z Londýna do Moskvy, si 6. decembra 1944 vypočuli názory vedúceho zahraničného od
delenia ÚV KSSZ na riešenie slovenskej otázky. G. Dimitrov im okrem iného povedal: „...bolo by 
chybou, ak by si slovenskí komunisti mysleli, že je snáď v záujme Sovietskeho zväzu oddelenie 
Slovákov od Čechov. V žiadnom prípade oddelenie Slovákov od Čechov nie je teraz v jeho zá
ujme a poškodilo by samotných Slovákov...

Pokiaľ ja poznám záujem Sovietskeho zväzu, tak záujmom je, aby Česi a Slováci žili v spo
ločnom štáte. A aby žili v bratskom zväzku so Sovietskym zväzom, pričom by sa tento zväzok 
mohol vyvinúť až do tej miery, aby, ako Lenin to kedysi predvídal, mohol sa raz uskutočniť kon- 
íederatívny vzťah demokratických štátov k ZSSR." Rossijskij centr chranenija i izučenia dokumentov 
novejšej istorii (RCCHIDNI, Moskva, ť. 495, op. 71, d. 720, I. 89-91.

8 Tamže.
9 VHA Praha, f. ČsVM - SSSR, 188 b/1/28.

10 MARJINA, V. V.: c. d., s. 680.
11 Tamže, s. 680 - 1.
12 Tamže.
13 Tamže, s. 682.
14 Tamže, s. 683.
15 Tamže, s. 685.
16 Tamže, s. 686.
17 Tamže, s. 687.
18 Tamže.
19 Tamže, s. 695.
20 Gen. Turanecjozeť (1892 - 1957) bol Národným súdom v Bratislave 10. decembra 1947 odsú

dený na trest smrti zastrelením. Trest bol milosťou prezidenta republiky 31. mája 1949 pozme
nený na 30 rokov odňatia slobody.

Dr. Spišiak Ján (1901) bol od mája 1939 mimoriadny a splnomocnený minister Slovenskej re
publiky v Budapešti. Rozhodnutím Národného súdu zo 4. júna 1947 bolo stíhanie J. Spišiaka vzhľa
dom na pomoc protiťašistickému odboju zastavené.

Dr. Sokol Martin (1901) sa v januári 1939 stal predsedom Slovenského snemu, podpredsedom 
HSĽS, predsedom stáleho výboru snemu, členom Štátnej rady, členom predsedníctva HSĽS a pred
sedom Ústredného súdu HSĽS. Patril k umiernenému kresťanskému krídlu HSĽS. Národný súd 
v Bratislave ho 18. októbra 1947 odsúdil na 5 rokov odňatia slobody.

77



Záver

Historicky podmienená slabosť slovenskej politiky po prvej svetovej vojne jej 
v novom štáte uräla druhoradú pozíciu. Čechoslovakizmus, ako ideologická kon
cepcia jednotného československého národa, sa spočiatku nepovažoval pre Slo
vensko za vážnejšie nebezpečenstvo. Konkrétnu skúsenosť s ním však mali na roz
diel od domova legionári, Slováci v Rusku. Pokiaľ išlo o používanie slovenčiny 
ako služobného jazyka a vytváranie samostatných slovenských jednotiek, antici
povali vývoj o dvadsať rokov neskôr.

Pobyt v légiách bol pre Čatiošovu hodnotovú orientáciu nesmieme dôležitý. 
Tam sa upevnilo a prehĺbilo jeho národné cítenie. Aj keď nebol radikálom, ob
hajoba slovenských záujmov v čs. légiách mu bola vlastná a sprevádzala ho aj ako 
dôstojníka v čs. predmníchovskej armáde, kde odborne i ľudsky dozrel.

Jeho politickú orientáciu do veľkej miery určovala konfesionálna príslušnosť, 
ale aj rodinná tradícia, ktorá bola oddávna spojená so Slovenskou národnou stranou.

Situácia na domácej pôde bola však nepriaznivejšia ako v légiách. Nedôvera 
a upodozrievanie zo separatizmu spôsobovali v konečnom dôsledku nerovnopráv
ne postavenie slovenských vojakov a dôstojníkov v čs. armáde od samého vzniku.

Ideológia a politika čechoslovakizmu s jej teóriou jednotného československé
ho národa vytláčala slovenčinu a slovenskú národnosť z armády a mala ďaleko
siahle negatívne dopady v personálnej oblasti dôstojníckeho zboru. Necitlivosť, 
alebo iba formálne pokusy riešiť slovenské problémy badať nielen v 20. rokoch, 
ale aj v čase bezprostredného ohrozenia republiky fašistickým Nemeckom.

Politická zaslepenosť v uprednostňovaní nemeckej otázky pred slovenskou vied
la napokon k víťazstvu autonomistických síl na Slovensku, čo bolo logickým vy
ústením predchádzajúceho politického vývinu čechoslovakizmu.

Po 6. októbri 1938 sa začali riešiť otázky postavenia Slovákov v čs. armáde, 
ktoré sa nahromadili za predchádzajúcich dvadsať rokov. To, čo druhá ČSR po
kladala za samozrejmé, napríklad uznanie samobytnosti slovenského národa 
a všetky konzekvencie z toho plynúce, to predmníchovská republika hrubo a bezo
hľadne potláčala.

Udalosti i okolnosti, ktoré Čatloš v predmníchovskej armáde zažil a v ktorých 
sa pohyboval, vykryštalizovali jeho národné presvedčenie do tej miery, že jeho 
prechod do autonomistického tábora mu nespôsobil neprekonateľné problémy. 
Ferdinand Čatloš bol od októbra 1938 do septembra 1944 ústrednou postavou 
vojenského diania na Slovensku.

Od druhej polovice októbra 1938 do 14. marca 1939 sa významnou mierou 
zasadil za riešenie slovenskej otázky v čs. armáde. Jeho zásluhou boli nastolené 
základné problémy týkajúce sa adekvátneho zastúpenia Slovákov vo velení armády 
a vytvorenia slovenských vojenských jednotiek so slovenským velením.

Čatlošova činnosť vo funkdi ministra národnej obrany bola pochopiteľne ďa
leko mnohostrannejšia ako v predchádzajúcom období a spočívala predovšetkým 
v budovaní armády a jej velení vo vojenských konfliktoch - v slovensko-maďar-
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skom, v mard 1939, v protipoľskom ťažení v septembri 1939, ako aj v ťažení 
proti ZSSR od 24. júna 1941.

Čatloš bol spodatku vďačný A Hitlerovi a Veľkonemeckej ríši za vytvorenie 
Slovenského štátu. Nikdy sa však nestotožnil s filozofiou národného sodalizmu. 
Čadoš nevstúpil ako jediný člen vlády do HSĽS a armádu sa usiloval uchrániť od 
bezprostredných politických dakov. Vojenským osobám v činnej službe dokon
ca zakázal členstvo v HSĽS. V armáde sa mu tak podarilo udržať relatívne auto
nómny vývoj a zamedziť, aby armádu ovládala HG podobne sko Wehrmacht pred
stavitelia SS. Od roku 1942 sa začal postupne odkláňať (pochopiteľne, 
neoficiálne) od spojenectva s nadstickým Nemeckom a zamýšľal sa nad úlohou 
slovenskej armády v závere vojny tak, aby Slovensko z nej vyšlo s minimálnymi 
ľudskými a materiálnymi stratami a aby sa pritom zachovala slovenská štátnosť. 
To bolo jadro jeho filozofie. Jeho plán protínemeckého vystúpenia sa však nere
alizoval nielen pre predčasné vypuknutie SNP, ale aj pre zásadný odpor exilovej 
vlády v Londýne. Na škodu ved sa Čatiošova odbornosť a autorita v armáde ne
využila.
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