


PRTSTUPY K SLOVENSKEJ OTÁZKE
Na Západe a oni už dlhý čas. Počas tejto doby, hlavne 

od založenia SKS som sa snažil slúžiť slovenskému národu 
zo všetkých síl. Nielen, medzi Slovákmi, aj na medzinárod
nom fóre. Nahromadil som tu mnoho poznatkov a skúseností, 
ktoré sa sne*ím ortredkcvať slovenskej í medzinárodnej 
verejnosti. Robím to bez toho, či ma niekto bude chváliť 
alebo kritizovať. V očakávaní, že aj Slováci prijmú moje 

* stanovisko .bez podráždenosti.
Často dostávam prejavy súhlasu i vdaky "za odvahu 

vidieť •slovenskú otázku zo širšieho hľadiska a predstavo
vať slovenské právo na samostatný život v'medzinárodných 
súvislostiach". 0 to som sa snažil aj v článkoch v Bulle
tine a Horizonte.

Mech sa na mňa díva kto chce ako chce, nárokujem si 
právo hovoriť Slovákom pravdu o ich živote a ich veci. 
Viem, že ma niektorí radikáli považujú za starého žida, 
ktorý im nemá čo radiť. Raz aj títo poznajú,.že im sta
rý žid Lôbl ukazoval certu vpred, ak so svojou politickou 
zaujatosťou v~ chcú ^troskotať.

Slováci musia poznať, že v modernom kultúrnom národe 
musí byť miesto pre každého, nielen pre katolíkov a ľudá
kov, aj pre protestantov, aj pre židov, aj pre ateistov, 
aj pre .liberálov a socialistov.

Môderná spoločnosť žiada pluralitu myslenia, aj eva
njelium lásky ako hlása terajší pápež Ján Pavol TI. Nie 
nenávisť, ktorá sa šíri v exile, nie fanatizmus, ale roz
hľad a zodpovednosť sa tu žiada viac ako všeličo iné. De
mokracia musí byť základom nášho myslenia a solidarita mu 
sí byť znakom našej politickej i národnej vyspelosti. Tá 
solidarita, ktorá aj Poliakom, získala toľko obdivu a sym
patií vo svete. To je cesta k prevej slobode.

Zásadné fakty
1. /Slováci sú samostatným národom. Ako takí majú 

právo aj na politickú samostatnosť. Tieto danosti nesmú 
a nemôžu byť nikdy medzi nami predmetom sporu.

2. /Nie je vineu Slovákov, že ako Mačari za starého 
Uhorska, tak Česi za ČSR, za pomoci slovenských čechoslo- 
vákov im upierali právo na politickú rovnoprávnosť. Slo
váci z vlastnej prirodzenej s ily a zo svojho historické
ho poznania sa postavili tvrdo proti hungarizmu i proti 
čechoslovakizmu. Do 1918 pre nadvládu Nadarov a po 1918 
pre nadvládu Čechov a čechoslovíKcv nemohli pre seba 
uplatniť samourcovacie právo národa. Toto právo reali
zovali až v čase hlbokej krízy európskej demokracie, keä 
Anglicko a Francúzke ustúpili Hitlerove j agresii a vydali 
mu na pospas stredmi a východnú Európu. 6. októbra 1938 
legálnym spôsobom dosiahli autonómiu, za ktorú bojovali 
2C rokov.

3. /Vyhlášeni e Slovenského štátu sa stalo za celkom 
nových okolností, pod masívnym tlakom Hitlerovho Nemecka, 
které si vyrútilo jednak politicky a jednak vojensky ta
kú politickú Štruktúru strednej Európy, ako zodpovedala 
Hitlerovým svetovládnym plánom.
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k

r- c e t i. n a z c 3, •- cr 1 14 marca ľ
en "ko j á ti t r., r t j na pri ncipe

■ - .J ' . ■ CTa * p' • Z rr 1- U.,. K I -f? 1hoha'k ' d v. mu n,
h tne 1 1 rx 0- r v 1.d í Stíne nie sl* ̂j 0 ~\f -Vnrrcu st1 3' tn-: m z yazku, akí
v en ̂ k;-i ' n rpp- P ’■ r\ r \ yr .- > " ,s rským

Rozdiel .medzi nimi je však 
sa iomijna slovenskej štét- 
39- Druhý sa domáha slo~ 
samourčovecieho práva ná
rodu, teda aj Slovákom, 

lovenskoj štátnosti v cesko- 
ako bezpečnej ochrane Slo- 

vizioniztncm. Tieto tri
p, vy q r p r i 0 p ú obrazum 3:0 z d
nej vypi "VB'ú a 9 všetkj*

y c "ľ. priete

. i v ivers kor exile,

r- " k- 1

t, kiá diferencie.
týmto trom smere,m

okov 1939-1945 je histórie- 
Slvvlci , ktorí s nadšením 
ť ov c cie svojho ví tazstva.

■ov p Č i alebo nepáči , vznikla 
ikonu Sem Ľurčánský, ktorý sa 

u v. u*..- , ■ ■■ ;t j. rarviac angažoval pre epclu-
hemockom za účelom vyhlásenia štátnej

Slovanská republikŕP\ , 1 , -U w I '"Í ú. y V- íi-i V z r11 J. b p r v n
;!ali auton 0 ti: i u., rn 0 h 1 j... T ,, ^ -0 3 ’ Q r;nj 2 0 g j_ 0 V B
.v r i a my m Tí.itlercvýr. t).
jleom už q P B'.corif 1-^5

z
.e í
u':

t lerc 7 c pL p p b a p—■se m c-t. a t no? ti. , na . jedrej stisne tvrdí , ze Slov 
publika nevznikla v dôsledku nemeckých tlakov, na druhé 

; r áva rť e1e n Bitier ove 1 1aky,.aleI
•f-porip nr ■ u m - i - e. j- -

r * i p  ly
hrozby,

v-f-e z n árie, že Hitler už od roku 1538
nažneti n i. e 1 e n h r o z i 1 B e n o z ovi., s. 1 e 

cz biti o ČPP. Hitler ta nestaral 'o SI c 
o u-išlo len o dosiahnutie vlastných

v' o • v á ; y *i. c n p r e 7 a v o c t
p V a _u . t  P P’IJ V H P P

vvkov a ich práve.,
cieľov,. Pcdpcsoval maďarské nároky na slovenské územia, 
tak"e Ribbentŕóp a Csaro s jeho súhlasom delili sloven
ské územie. Verejne priznával, že mu ide nielen o likvi- 
3 ,.! u "idov, ale s.j zrnesakrovatia a zotročenie Slovanov, 

u. o r-’.r pe+rili aj Slováci. Nemecká armády a nemeckéVi r)



štátu čakali na rozkaz, aby Slovákom, ak nebudú poslúchať, 
ukázali kto je pánom v strednej Európe. Návštevy Hitlero
vých emisárov na Slovensku mali ten istý cieľ: rozbiť ČSR.

Toto ukazuje, že po vynútení Mníchovskej dohody nech
cel hr e g raasí vnnuvc jenskou akciou provokovať Západ, ale 
ČSR stála v ceste jeho výbojom na východ, tak ju chcel 
rozbit: za ka*dú cenu. Kea nechcel poučiť zbrane proti štá
tu, ktorý mal ne. Západe povesť "vzornej demokracie'■ , za
čal hrať so s]ovr n síru kartou. Slováci vyhlásením samostať 
ncsti mali pomôcť presadeniu jeho cieľov. To bola Hitlero
va "láska" k Slovákom.

A čo sa stalo v marci-, keó Hitlerovi už prechádzala 
trpezlivosť s prípadom Č.SR ? Keď Si d or odmietol ponuky ne
meckej pomoci, pozvali do Berlína Dr.Tisu, ktorého na tej
to ceste sprevádzal aj Ďurčaneký. Je známe, že žiadali 
Tisu, aby z Berlína vyhlásil slovenskú samostatnosť. Keä 
odmietol, priamo z Berlína žiadal zvolanie slovenského 
snemu na 14. marca 1939. A čo ĵ  tu dôležité, že ešte 
nebol vyhlásený Slovenský štát, už v noci z 13. na 14. mar 
ca a,v do neskorých hodín nútili Tisu a Ďurčanskéhc, aby 
pridali tzv. Schutzvertrag /Ochrannú zmluvu/, ktorej text 
vypracovali úradníci v Bibbentreppovóm ministerstve za
hraničia, Už v 1. čl. tohto S c h u t z v e r t r a gu sa hovorí, že 
"Nemecká ríša preberá ochranu politickej nezávislosti 
Slovenského štátu a integrity jeho územia". V 2. čl. si 
už Hitler vynútil právo na usadenie nemeckých armád na 
západnom Slovensku od Malaciek až po Javorníky a že toto 
územie môže držať obsadenie vlastnými silami podľa po
treby. V 3íčl. Schutzvertragu sa nemeckej vôli podriaďuje 
slovenská zahraničná politika. V 4. čl. aj slovenské ar- 
ma d a. o

Známe je tiež, a to verejne priznal aj prezident 
Tiso, že Hitler na jednej strane hovoril, že nemá záujem 
na území východne od Karpát, na druhej strane pozval Ti
su do Berlína a k°ä sa vzoprel vyhlásiť slovenský štát 
z Berlína hrozil, že sa Slováci musia rozhodnúť "blitz- 
schnell", inak ich ponechá osudu. Znamenalo to odtrhnúť 
sa od Čechov a Hitlerovi pomôcť rozbiť ČSR: Ak by sa 
zdráhali, hrozil im "osudom", to jest Maäarmi. Hitler te
da nerobil r i č pre pekné oči Slovákov. On len využíval 
Slovákov pre svo3e ciele. Slovensko bolo presne zakalku
lované do jeho dobyvačných plánov. Keď niekto prehliada 
tieto Hitlerove zámery a brutalitu s akou presadzoval svo
je ciele a keď vyslovuje Hitlerovi za to pochopenie a njpž- 
no aj obdiv, tým cak či onak vyslovuje súhlas s jeho d*- 
bývačrosťcu. Toto je nebezpečné pre slovenskú vec. Obdi
vovať Hitlera za to, že vyhlásenie Slovenského štátu 
využil pre svoju agresiu, by nás pripravilo o sympatie 
demokratického sveta a tých, ktorí viedli vojnu proti 
Hitlerovi s obrovskými stratami na-životoch. Medzi tými
to" bojovníkmi boli ar americkí Slováci,

Toto- je všetko slovenská história. My ju nemôžeme 
vidieť len z hľadiska - Hitler nám dopomohol k štátnej 
samo r tatr.osti - ale aj z hľadiska nacistické j stratégie, 
ktorú presadzoval s bezohľadnou krutosťou. Keä si pritom



eát° uvedomíme, že pod jeho tlakom, samozrejme že ej za 
spolupráce slovenských kolaborantov, likvidoval slovenských 
židov v plynových komorách, kde ich zahynulo vyše 60 tisíc, 
doptáváme pravý Hitlerov obraz. To u! bol priamy zásah do 
vnútornej slovenskej politiky. Ako brutálne Zasiahol proti 
Ďurčanskému, ktorý musel odísť zo slovenského života, tak 
diktoval vyviesť slovenských židov za hranice a ponechať 
ich nacistickej rasovej pomste. Bohužiaľ, slovenský snem 
na iniciatívu Tukových kruhov, vydal zákon na vyvážanie 
.židov.

Neverím, napriek kritickým postojom Slovákov.k ži
dovskému obyvateľstvu, ktorému vytýkali jednak úžeru 
/krčmári, advokáti a pod./ a jednak maďarizáciu /že boli 
mneho ráz na strane maďarských'hazufikov/, že by Slováci 
z vlastnej vole chceli likvidovať židov. Ale táto strešné 
Hitlerova poli.tka zasiahla aj Slovenský štát, aj jeho po
litiku vtiahla do tejto brutality.

Slovenským záujmom preto musí b}'t dištancovať sa od 
tejto politiky a vyslavit to veľmi jasne. Vyslovovať sympa
tie Hitlerovi a vidieť ho len z krátkozrakého slovenského 
uhla, by znamenalo zaťahovať jeho zločinmi aj Slovákov.
Toho si musíme byt vedomí. Preto sa od Hitlera a jeho zlo
čineckého režimu odvrátili demokratické národy a všetci 
kultúrni ľudia na svete.

Na druhej strane trudíme otvorene povedať, že Sloven
ský stát zachránil s.lcvenrký národ pred rozdelením a ma- 
^ar'kou okupáciou. Slovenský národ a jeho zodpovední po
litici priviedli Slovenský štát k obdivuhodným úspechom.
To bol Šikovný spôsob ako vedeli'využiť situáciu pre reba. 
Preto Slovenský štát nemožno zatratiť, ale treba veci vi
dieť v perspektíve doby a slovenskej situácie zvlášť.
Bolo malým zázrakom, čo vedeli Slováci v tomto mocenskom.
Hitlerovom 
vyspelosť, 
všetko,. čo 
To by bolo 
kritérií a 

Tým

ohrození vytasiť pre seba. Dokázali tým svoju 
To treba uznať a nemožno paušálne zatracovať 
sa za vcľ’ny v Sleven kej republike robilo., 
preberanie somur ietických e čechoslováckych 
popieram" e objektívneho hodnotenia doby. 
vlc <• tne dostávam k druhému smeru slovenskej

politiky, ktorý sa zasadzuje za slovenskú, štátnosť rovnako 
ako prvý, ale nechce, aby jej základom beli okolnosti 
a tlaky, ped akými vznikla Slovenská republika. Tento smer, 
ku ktorému sa hlásim aj je, chce veci vidieť obj ktívne 
a chce spravodlivo hodnotiť aj ľudí. Politické previerky sú 
tomuto pmeru cudzie. Jeho prístupom k politike i politi
kom je pravda, spočívajúca na objektívnych faktoch.

K tretiemu Československý orientovanému smeru možno 
povedať toto: zostal za vývojom slovenského života. Tým, 
že obchádza požiadavky národe, spôsobuje politické škody. 
Ešte horšie je, že dezinformuje západnú verejnosť o samo
zrejmej požiadavke Slovákov, že chcú byt sami pánmi svo
ji ch osudov. Preto táto slevení ká menšina aj keä má ešte 
politický vr. I y v , nemá šance pre budúcnosť.



Pripomienky na zaver
Kto chce globálne obhajovať politiku slovenského 

exilu prel vznikom SKS by mal vidieť, že už vtedy boli 
veľké, rozdiely medzi Sidorcir a Čurčanským. Už vtedy sa 
vytvorila"7 skupina, ktorej boli odporné spory a útoky 
a chceli spoločne pracovať pre dobro národa. Už tu bol 
jasný odpor voči nacizmu, ako sme ho videli u Prídavka, 
Sidorá, .Eohffiá e iných.

Západní-Rsp^ jenci, ktorí vyhrali vojnu, anulovali 
platnosť vsétkých politických zmien v Európe, ktoré 
vznikli pod Hitlerovým tlakom. Tak bola anulované Mní
chovské dohoda a tým. sa stratila aj Slovenská republika. 
Purčaneký sa to snažil obísť argumentami, že Slovenský 
štát rebol výsledkom Hitlerovej intervencie. Preto hlá
sal' kontinuitu Slovenskej republike a bol ochotný akcep
tovať Slovenskú republiku ako porazený stát, aby zacho
val právo jej existencie. Toto stanovisko sa-nedalo obrániť.

Slovenská republika nestratila platnosť povstaním 
roku 1944, ale anulovaním Hitlerom vytvorených zmien 
v politickej štruktúre Európy, Možno by sa bola vytvorila 
-iná situácia, keby slovenské vláda bola zorganizovala 
protihitlerovské povstanie a prešla na stranu spojencov.
To je však vec špekulácie a politika sa musí opierať o 
realitu.

Často nie je jasné, aký je rozdiel medzi poráfkou 
de facto a de jure. Nie som medzinárodný právnik, ale 
politická realita mi tu ukazuje dobré príklady. Sú to 
baltické štáty.De facto sú porazené, lebo boli okupované 
Sovietskym zväzom. Nakoľko však vznikli pred Hitlerovým 
zásahom do politickej štruktúry Európy, .Zá-pad ich právne 
uznáva, v USA majú diplomatické zastúpenie. Myslím aj vo 
Vatikáne. Baltické štáty nezanikli de jure.

Potreba reality
Ani Slováci nežijú v uzavretom priestore, ich-koo

perácia so susedmi e. so svetom je žiaduca, aj nutná. Nacio
nálny * politický radikalizmus privádza však časť slovenské
ho exilu do slepej uličky politickej nenávisti, osobných 
útokov, dokonca do blízkosti nacizmu.

Vyslovovať, rozdielne názory jo potrebné. Tak sa dostá
vame k. jadru veci. Robme to však na úrovni, bez upodozrie
vaní, nedôvery a osobnej politickej zaujatosti. SKS je na
šou jedinou reprezentáciou na demokratickom základe a s pred 
stížou už medzinárodnou. Nerúcajme jeho autoritu, nepodrý- 
vajme dôveru v ľudí a riezoslabujme jeho váhu i jeho prácu. 
Tým by sme si podrývali ipôdu pod nohami. SKS j.e spoločnou 
reprezentáciou všetkých 'Slovákov. 'Nestavajme do popredia 
slovenskú malosť. SKS potrebuje všetkých mysliacich, pracu
júcich e obetavých ľudí. Tí sá stretnú ku konštruktívne j 
práciy lebo vedia, čo -je zcUpóvedne pracovať slobodu.
Ťo je najväčšia- služba y-U o ľ a k e jvS'bmOže "postaviť človek.
To nech je riešim sléVerským ohnivom.

EUGEN LOBL
/Prevzaté z časopisu HORIZONT 88, dvojčíslo VT/



SLOVÁCT PO SEPP,':' ’ATTCH ROKOCH

Čiarok "Čer i a Slováci po sedumdesíti letech" uverej
nený tie- v Katolíckom■ mesačníku č.5 z r. 19PS a napí
naný e'dobrým úmyslom, má niektoré nejasné a .nesprávne hod
notenia slovenskej otázky. Autor vychádza z povrchného po
znania problému viac subjektívne, než z objektívnej histo
rickej pravdy. Pretože vykladá citlivé problémy slovenskej 
histórie - Hlinková opozícia, zradu Slovenska, židovská 
cene ci d.a na SIOverr ku, stanoviská Vatikánu, politické v z ťa*

• - by, je "mojou rr'cŕálncu povinroc tou povedať poznanú pravdu. 
Mlčať yždý znamenalo súhlasiť, žiaden národ ei nedovolí 
hazardovať so rvqjim menom. Nie je zrelý, ani vhodný čas 
; na euverenné. hodnotenie historických faktov. Je treba na 
to’*čssový odstup a objektívne histoické spracovanie. Sud
com chýb národa, bez zaujatosti, nech je si každý národ sám. 
Lepšié by bolo, keby sa autor bol zámer,1 na náboženské 
vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi a vyvaroval sa starých poli
tičkách úskalí , chýb- a nesprávnych hodnotení. Nesmieme ml- 
.cať ani pre taktiku, ani zo r t:- cbu z demagegickýeh osočo- 
’ vacích titulov - vlérefasi s ta, -ep r.t'sta, atä. Každý súdny 
• Človek rozozná deravé~.iuyd píu vdy. Pravda týchto titulov 
je v tom, že jn to donagógir. V minulosti Slovákom bojujú
cich ô rárc^rc práva sa ušiel titul "penelav." Dnes je iná 
doba, preto s_; nové dobové tituly.

:ýtí'j • Autor článku i_~. . ..j 
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svetovc sť politi ky, s vet ov: p, • 
o jednote československého nor 
la do opozície 
re. Tak Slováci 
Stenciu ako za káčerov 
Klinka znovu sur?l -i e 
kalváriou akc za "'n* 
bratsky verilo V

úprimne verili českým poli
ca,od Slovákovy ČSR zostal#' 
a o g iá mená velikášstvom - jej 

ametre jedraniá a ilúzie 
dá, vlastne českého, zahna- 

a národu, nie karié- 
sveju národnú exi- 

To bolo hlovnou príčinou opozície.- 
ť od väzenia po osočovanie tou istou 

árov. Žií 
ž i v c t e n á š

Slovákov verných pravde 
znovu trú r e 1 i. bo ~ c v r ť o

ľ bolo to od tých, ktorým sa 
vzťah k priateľom býva ta-

aký je ich k rám. Úprimnosť vzťahov aj láska dokazuje
sa skutkami. 
b°z skutkov 

Autor č 
Slovenskej r 
u slovenské! 
národa za Rak 
bytre°ť. Keď 
chie, bola to

Vi e rP; h p r7l e ku t k:ov e
TIP TPrtva, c'-1 bo^veľ,:;.i
r l c-í r\ -j s eJ vy p. v eČ á i•p g
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Taktiež dôvera 
povaľuje vznik

irko-
' C C r
zr,cd

mŕtva, 
n a i v n á,
Čechov
logický stav, ako bol 
prvej CSR, bol u českého 

chie, bej za práva a svoj-

konal

uhorskej mene
ký národ odtrhol od Rakúskej monar- 
c Z hľadiska monarchu, ktorý bezprá

cne
rnale

vie
sa bezprávie 
rodnú existenciu, 
ti národa, alebo sem 
m ~ r c 1 ne v z ťah v zraclv

iný y úzov tomu dal národ, na ktorom 
ked Slová d cm išlo predovšetkým o ná- 
zdiel je, či sa posudzujú reprezentan-
C + ný /' -r ŕ*

ČÍ
nerob. nie me potrebné analyzovať 
zrádza ten, kto sľubuje a nesplní,



alebo ten, kto sa domáha prirodzených práv. Nebolo to raz, 
čo sa Slováci sklamali v sľuboch. Masaryk - Pitteburgská 
dohoda, Beneš - pred voľbou prezidenta - autonómia,, nov
šie - realizácia1 Košického vládneho programu. Veľmi záva
žných príčin pre.dôvod nedôvery je dosť. Pri hodnotení 
vzniku Slovenského-' štátu treba vidieť širšie súvislosti. 
Slováci v r. 1939 mali len dve alternatívy: bučí sa nechať 
ešte viac rozparcelovať, časť Maäarsku, Časť Poľsku, osta
tok Protektorátu, alebo realizovať svojbytnosť, o ktorú 
bojovali, vo• vlastnom.štátnom útvare, hoci v nepriazni
vých podmienkach. Myslím., ks~dý iný národ v takej situácii
ináč by sa nerozhodol 
Je ironické, ak- sa to 
ňoveť Slovákov zo 
Nemcov proti SLov 
V období "Prátr kéh 
kupácii ČSSR*

, Ci toto je nacionálny oportunizmus ? 
hovorí vážne, nie ako žart, cbvi- 

spoluúčasti na vojnových dobrodružstvách 
noro a eel-rou civilizovanému'svetu.

zrodeného m Slove
no ako rárod

risku, pri o-
ša zúčastnili Poliaci aj Faäari. či ich-mož- 
obviňcvať z medzinárodnoho dobrodružstva ?

Autor píše o spoluvine Slovákov na židovskej genocíde... 
hriech o to väčší, že sa na ňom podielal národ hrdý na kres
ťanskú tradíciu... Autor židovskú' otázku pozná zrejme z de
magogickej propagácie .a pritom suverénne hodnotí. Myslím, 
že je -to povážlivé,-, keč to robí kresťan. Ak. publikovať ho
dnotenie, tak pravdivo, objektívne s preštudovaním histo
rického materiálu. D9póručujeme prečítať si štúdiu: Slo
venský podiel no európskej tragédii Židov, od_ slovenské
ho historika profesora Ďuricu, žijúceho v Taliansku, ale 
štúdia je dostupná aj u nás, ktorý sa opiera o historické 
pramene z Tzraela--, Vatikánu' a Nemecka. Prof. Ďurica uvá
dza, že slovenská vláda oklamaná Nemcami, že Židov použí
vajú Nemci na prácu, po správe o skutočnom stave, zastavila 
deportácie Židov a .práve cez Slovensko tolo veľa Židov zachrá
nených. Židovský historik G.Reitlinger píše, že v jeseni 
19‘42 išlo v židovskej otázke o rebéliu Slovenska, sloven
skej vlády proti. fi'istI*rovi. .. Slovenskí Židia., pod zášti
tou slovenských úradov v Bratislave vytvorili radu na zá
chranu Židov, nielen ná -Slovensku, ale aj v iných štátoch.
Jej členmi boli rabín Frieder, Dr.Kováč, Steiner, Dr.Ábe
les s iní, " . .

Autor dal s j p ide,- že v súčasnej dobe nikto nie je tak 
povolaný vytvoritb'néúodné spoločenstvo Čechov o Slovákov 
ako katolíci, predovšetkým mladší, nezatajení predsudkami. 
Autor má na mysli politické spoločenstvo. Takéto spolo
čenstvo slovenských a českých katolíkov už prešlo zaťaž- 
kávajúce skúšky. Prvá bola spojenie sa Hlinku s Lidovou 
stranou. Keó zistil u nich nepochopenie pre spravodlivosť 
v slovenskej otázke, že -.predovšetkým -sú najprv Čechmi 
až potom, katolíkmi, aby nezradil národné záujmy, sa osa
mostatnil. U nás Slovákov sa preferuje- najprv katolík 
až potom. Slovák. Druhé skúška bola cez Demokratickú stra
nu Slovenska s Lidovou stranou v prvých voľbách po druhej 
svetovej vojne. ■ • ; ■ - .



■ Okrem výsledku volieb, L: dovi strana, ako reprezentan
tka kresťanskéj tradície v Čechích, ke3 išlo o hlasovanie 
vo vláde c potvrdení rozsudku smrti, vyslovene nespravo
či 1 i vo, nad ke telí c k.y n kňazom, pre z i d e n tom SI o v e n c kej repu
bliky, Dr. Tisom,' jej ministri ra takticky nedostavili na 
zasadanie, aby nemuseli podporiť slovenských ministrov 
z Demokrati okej strany. Skúsenosti ukázali, že českí kato
líci, hoci v spojení so slovenskými katolíkmi, nie sú roz
hodujúcou zložkou Fŕ politických váhach, pretože prevažnej 
väčšine českých intelektuálov je 'bližšia Špekulatívna filo
zofia .-ne ž kresťanská. Z t ehe 'v£ relativita subjektív
nej pravdy, ich volncmyslie.skvrstve, ktorého výsledkom je 
súčasný poli.ti oký e morálny stav nielen v Čechách, ale aj^ 
na Slovensku. Dokazuje to ej súčasná kvalita opozície, v Če
chách preveď ne poli ti ckc-1 i ■ s rvlr.a , ne Slovensku* -kresťanská. 
Myslím, že Slováci českým kvtelíkcm ukázali markantne svoju 
podporu či už kar d ■? nálovi Tomáškovi, alebo petícii 31 bodov. 
Ž iskierky zapálenej na ľerave vyáľahol na Slovensku plameň. 
Več dve třetiny podpisov je slovenských. Z takej podpory je 
obarclrý osoh. Najprv skepticky posudzované púte na Sloven
sku, "slovenský národ je púťový národ", sa pochopilo aj 
v Čechách ako meniles tá:ie ducha. Autor sa ohracia k slo
venskej mládeži, ako ■ .orácii reze.tr,žene j predsudkami.My - 
slím, že " p:r 'v'^eie by bolo povedané, ako generácii neza
ťaženej, historickými skúsenosťami. Je kvalitatívny rozdiel 
medzi předsudkem e, faktom.
Pre^súdok s pochybňuáe tak o  C N Cí S C'. slovenské mládež ukazuje, 
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3 Slovák kardinál Tomko 
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bolo odeslaných 50 pód
iu...'': c: obetavý prácu kolektívu 
V porVncvuví bola zdôraznená jed- 

i Slovákmi doma a za hra- 
to cni za nás robia vonku. 
Otec Pán Pavel TI.pri 
sále v septembri 1983 
za hranicami..ľ Tc je 

f ne r oirebujeme. Potrebuje to 
dobude1 kresťanskú tvár a silu

viac čerpal a koreňov 
Sv.Ctec Ján Pavc1 

ku kŕ e s ť s n r k e j t r a di c i 
kultúra. Len ten národ 
rý sa rv utopí v zmätku novo 
31ic r v c v ý c h prúdov

svatbváclevsk®j tradície.
TT. hovoril o Surope ,• o jej návrate 
, z ktere-j vyrástla celá Európska 
môže stáť na vlastných nohách, kto- 

cbýeh, stále r a meniacich my- 
czoí Les si ng hovorí : Filo-?nemecký íl



zofir je cintorín e pomníksmi, na ktorých je napísané :Tu 
odpočíva systém XT Kresťanstvo je Sivé. Je pilierom nemen
ných, z prirodzenosti vychádzajúc i ch právd, držiacich duchov
nú podstatu ľudskej spoločnosti. V tomto sa chceme pri budova
ní rove j Európy -s oojit v spolupráci s českým národom a ostat
nými národmi. Chceme si vzájomne pomáhat a spolupracovať ako 
kresťania. Však očakávame pochopenie pre naše prirodzené prá
vo, ako právo každého národa, žiť v takých podmienkach, aké 
budú vyhovovať rásmu národu pre plný a rehatený rozvoj ná
rodnej svojbytnosti a hodnotiť našu národnú históriu podľa 
našich slovenských 'marítak, podľa obetí a hodnôt, ktoré je
dinec alebo kolektív pre národ priniesol. Určite nebolo by 
taktné, keby sme my vnucovali rase hodnotenie T.G. Masaryka, 
-V; h o realizáciu demokracie aplikovanú na slovenskú otázku 
a jeho subjektívnu filozofiu a prax odlišnú od kresťanskej 
fi lozo i o.

Máme ea od českého národa cc učiť. Chýba nám vystupova
nie na medzinárodnej scéne. Nevieme vyťaž iť z kladov, ktoré 
máme. Iní z mále, senzáciami vyťažia maximum. Nevieme dosta
točný hodnotiť svojich dobrých synov národa. Nevieme im v me
dzinárodnom meradle urobiť reKlu.ru, hoci kvalitou prevyšujú 
tých, ktorí sú na výslní medzi národnej slávy, tým aj slávy 
národa. Poškuľujeme veľakrát po mierkach iných e necháme sa 
n i m i ' ô v p 1 y vn i ť.

Jozef Hladký

NÁRODNÉ UYDDCN1KIE A PRJRODZENOSÍ

Problém národného uvedomenia si vyžaduje podrobnejšiu
analýzu než je načrtnutá, 
problém faktora utvárajúc1 
ráz, ktorý sa prejavuje vo

Autorovi ide predovšetkým ujasniť 
?ho s rozvíjajúceho národný svo j-
vš'-tkj "h sférach spoločenského ži

je celá jeho 
alebo deíorroo- 

tvu
rodné uvedomenie, taká

svojrázom,
vota národa. Aké ye r.
kultúra. Duel je formovaná národným wvu^«~vuJ? 
vaná cudzím, vplyvem, Ka dá doba v kultúre prináša ľud 
nové prvky. Živ: o ta seno pros ť každého, národa tieto dobové prv-
ky pretvára, asimiluje vo svoje vlastné, národné. Práve tou-

r? tto špecifickou etnickou asimiláciou dobových prvkov každý 
národ vkladá do pokladnice ľudstva vlastný prínos. Jednota 
kultúry ľudstva je v pestrosti, špecifických národných kultúr. 
V. procese aemilécié dobových prvkov národ z 
to, čo mu je cudzie o prepracováva vo svoje 
je blízke. Tvorivým činiteľom to!to procesu

rich vytriežupe 
vlastné, čo mu 
je národné uve- 
kopíruje dobové 
stráca silu a cu- 
Pr.eto nemá čo dať

domenie a tradícia, 
prvky .signalizuje, že 
dzím vplyvom'aj s v o j u  
zo s vc“ho vlas t r 6ho dc

iroci ktorý mecháni 
jeho národná vitalita 
vlastnú národnú tvár. 
po k 1 ad ni c e l;uá s t v a,.

Celá súčasná doba je dobou vyspelej komunikačnej tech
niky a reklám. Nimi sa útočí na citový život Človeka, aby 
sa s ním mohlo svojvoľne manipulovať. Z ekonomickej sféry 
prenikla reklama do kultúrne j  sféry ako gýč, do sféry sociál
nej demagógie c .Prekrúcajú sa pravé hodnoty s obchoduje sa



po slobodou človeka aj', nábodpv ? viac' ner- predtým. Manipu
láciou komunikačných j rpslri e č kov v politickej aj kultúrnej
pfére človek za perúkar predávánú slobodu e trčc svoju vlaet
nú slobodu, za ponúkaný bi a1, c ty t okráda' e á m seba o vlastnú 
silu stáť na vlastných nohách, Tak sa vtiera..špeciŕi&ký rys 
človeka, jeho originálnosť, a j - pacifické rysy národa jeho 
svojráz. 1'Pi-estc or:
1 i z tu r u ed o 11 i v
mi ako velkými tak 
1 á r ky~ h'a * tupuje e 
e. tak ľudstvo óale 
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historii
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li by sme sa

la v ochote k p. n ,o + • *a T a. v ú c t e ;i e c e r k
štvem bol pre': i e. k n uity celý t po le čerí s ký
co vr é vzťahy, zvyk: , celá slovenská kul

"kresťanského svetonázoru" a národného uvedomenia.
Treba sa n 'mv'“re zamy-hi."-ť noc týmto dvoma prameňmi 

našej národnej identity. Tradičná hlboká viera sa prejavova-
ľlruhému. Kábožen- 
ňivot - rodinné, pr-a- 

j.ltúra-piecne, pore
kadlá, pranostiky, aj literatúra a výtvarná tvorba. Sc zvý
šenou votnou materiálnou úrovňou prenikla do nášho národa 
aj ľahostajnosť k hĺbke viery, tým náboženský formalizmus, 
ktorý súčasne našiel živnú pôdu . sebaúcte a sebaláske, čo

:ti. Vášne 
imperatív,

svedomie, ktoré človeka vy'trika pred chybami e vedie po 
správnej ceste. U mnohých c e k siatej viere pridružil strach 
o stratu s.poločenr1" 'hr postavenia. Cpc Č i t ku sa tc prejavo-

k" potom udusené svedomie 
. ľ.'vec c á. ch. To všetko tná spoloč^ 
latexializmus. Preto nie je divr.
: eh c mat  e r  i  a 1 i  z mu, k t o r é h o

princípom, je nskcmprcmisňý pro t i náboženský životný štýl, 
ktorý cez trhanie tradičných r;,šbc'. en’:- kých koreňov národa 
zrelativizoval morálna' hodno yy -aj medziľudské' vztahy v spo
ločnosti. Z&s-i d e o 1 c gľc'. cu oponou znášanlivosti, ‘"lehody }

t k c .c ť Lcd-bpt celej .1udsvej c r 0ľ.U
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vale ako spclceerská. p hoc vr
ľahko šllapalo po duchct yác
neho r. povateľa - kcnžuvpv ý
né, že zspadol dc ideoloyi. c

jednoty, rokreku,
Protipólom 

vé jadro nároŕ! n. kto

x'cxciy opon✓ • d . 0 u
: varu aa c p
i ta vie a ti , p
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noencty.

hlboké
n ebná o*

loby, je zdra- 
viery, ochotné 

ete lásky. Toto je
’ra-vých koreňov nérodné-

prinášať za dedičstve otcov pc 
p r i r o d z e ný ž i v c t vy r a s t a j ú c i. s 
ho dedičstva. Zdravé j vr3 r o je aj v'mladom tele národa, 
v mládeži e. tc sú pre' náš národ veľmi radostné perspektívy.

ná boženského prameňa 
-zumného meterializ-

Tak ako prenikla lano s ternu, c r do 
identity národa, podobne, pod vplyvom k o 
mu prenikla aj do ná-\ ,dnáhb' uvedeme r . a, Sebectvo, ktoré pes
tuje materializmus, odhadzuje všetky duchovné vznesené 
hodno ty, a 1 e b o i c h z ne x: í v: 
b o e  n y k o m. ži v o t e , ta k a j c: 
vu j e met í v stra clu. U j *10 
t p r* i B11 r t ̂ c lev C h. P c- P ' ‘"j o ý + "■

k P p. Í.c r iy >y- cieľom. Ako v né-
t a ■ Úrc žr ch.c uve^cme-nia sa obje'
•c h vychádza z existenčne má
lu hivot-a, u dru 'ch je to skôr



nedostatočné informovsnost, psychologické podlahnutie de
zinformačné informovanost, .psychologické podľahnutie dezin
formačnému tlaku tých, ktorým záleží, aby bolo slovenské 
národné uvedomenie potlačené a pod rúškom internacionalizmu, 
bratstva, -jednoty dalo sa s národom bez chbtovej ker ti ma
nipulovať, uz nie.ako s národom, ale s masou, podľa zámer
ných ideových alebo politických potrieb,

Pre objasnenie problému národného uvedomenia chce au
tor načrtnúť hlbšiu analýzu.

Medzi prirodzené vlastnosti človeka patrí spoločenský 
cit vyplývajúci zc závislosti človeka na človekovi. Spolo
čenský oit sa začína prejavovať v rodine ako individuálny 
etický a ekonomický cit medzi členmi rodiny, ktorý sa pln
šie prejaví v spoločnej zodpovednosti za rodinu. Hodina je 
závislé od hierarchicky vyšších vzťahov, ktorým dáva sama 
špecifický ráz, ale je aj v nich stvárňovaná. Tieto vzťahy 
vychádzajú z prirodzených tradičných koreňov národa, ktorým 
je uvedomelé národné uvedomenie. Preto rodina, ako základnéJbunka národa, má osobitnú spoločenskú zodpovednosť za svoj 
koreň, z ktorého vyrástla, za národ. Zodpovednosť si vyžaduje 
poznať pravdu o sebe, rodine, spoločnes ti a národe. To je 
právo a povinnosť na plný rozvoj ľudskej osobnosti, rodiny 
a národa. Ka>:dý človek je svojou, osobnosťou jedinečný, kaž
dá rodina má svoje rodinné špecifické črty a každý národ má 
etnický svojráz.. Prsto kavdý si vytvára vlastné špecific
ké podmienky pre evoj prirodzený vývoj. Prirodzenosť je die
lom bo*im s. človeka zaväzuje k povinnosti k tomuto daru.
Ak •«•£ jedná o hier ornici ú úroveň povinnosti, tak zodpoved
nosť k rodine a národu patrí medzi najvyššie záujmy. Samo
zrejme, že najvyššou hodnotou je Eoh, ktorý nikdy neruší to, 
Čo je pre dobro prirodzenosti. Ako Boh cez zákony stvárňuje 
celý svet, tak cez prirodzené právo človeka a spoločnosti 
stvárňuje každého jednotlivca, rod i nu aj národ. Však právo 
je viazané na slobodnú vôľu človeka, zákon,}'' sú nezávislé 
od jeho vôle. Vytvárať si podmienky pre prirodzený rozvoj 
človeka, rodiny a národa je v jeho vlastnej vôli. človek 
p a nôxe rozhodnúť, uplatňovať •'d právo na prirodzený rozvoj, 
alebo byť k nemu ľahostajný. Ži.-dny vyspelý národ nie je
ľahostajný k svojej minulosti, prítomnosti budúcnosti.
Bolo by to neprirodzené a nelogické. Ako zodpovednosť k se
be vychádza z prirodzených vzťahov v individuálnom živote, 
tak tým viac to platí pre život národa. Záleží vždy na hod
note osobnosti Človeka. 'Uplatňovať .právo vyžaduje vznešené 
vlastnosti, predovšetkým lásku a obetu k spoločenstvu do 
ktorého Boh'človeka postavil. Láska si vyžaduje -ochotu k o— 
betiam pre spoločné doiro a inteligenciu nezávislú od vzde
lania a spoločenského f ostavenia.

V histórii nášho národa národné uvedomenie v spoloč
nosti vvchédžalo spontánne zýpíirodzených potrieb reči,
v z/ 1 r\ pn Y) O • ’Cl :rsdícíe a zvlášť vvvrcholilo v nábo-

tských prejavoch. U slovenskej inteligencie bola to pri
rodzené nutnost historicky aj kultúrne zdôvodniť svoj ko
reň národnej identity. Však našli sa vždy, čo zrádzali ná
rodné práva za svoje osobné materiálne výhody s odôvodnením 
výhodnejšej sebaresiizáeie.
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alebo evanjelickí kňazi, popri laikoch zväčša stáli na po
predných miestach kultúrneho alebo národ nehu d it eľ e kého dia
nia života nášho národa. K prvým národným buditeľom v 17. r 
storočí patrili kňazi **ate j Eel, J.E.ľagin, zvlášť jezuiti 
z trnavskej univerzity Martin Szentivsnyi, ktorí vysvetľova
li etnické korene Slovákov ako starobylého kmeňa Slovanov. 
Svojimi vedeckým prácami o 
o Veľkej "krave, predovšetk-

pôvode Slovanov á Slovákov,
m opodstatňovali prirodzené
s v o j by t n o s t e t ak na svoj ná-
rifti v tom'čase na svojich ákoredný rozvoj. Jezuiti aj p: 

lách učili bezplatne, aby pomohli chudobným nadaným sloven
ským mladíkom zaradiť sa do súčasnej kultúrnej úrovne a 
tým aj zdvihnúť kultúrnu úroveň slovenského národa.Prevaž
ne väčšina profesorov trnavskej univerzity boli Slováci. 
Vydávali aj slovenské knihy. V roku 1548 vydali lat^neko- 
maďarsko-slovenský slovník, na ktorý nadviazal Anton Berno- 
lák. Plameň slovenského národného uvedomenia, ktorý sloven
skí jezuiti zapílili svojou kultúrnou činnosťou sa rozrastal. 
Nositeľmi tejto pochodne popri la i. k c: h -túrovcov bola celá 
plejáda kňaz©v: kardinál Rudnay, Berrol ák, Féndly, Radlin
ský, Hurban, Ho 11ý, Puzmányi, r"oy-zps, -meť, Papánek, Hatta- 
la, Sládkovi Č a iní.

Preto nie div, že aj novšie ztvárňovanie národného úsi
lia o existenčné práva nášho národe, niesli kňazi Hlinka,
Rázus, Br. Tis*. Prevažná väčšina národa si ich spontánne 
zvolila za svojich reprezentantov. Neboli násilne dosade
ní úzkym politickým kruhom. V tom. je práve podstatný roz
diel. V každom fašistickom systéme je diktatúra nanútenej 
vlády ľudu s-politickým systémom, ktorý narúša prirodzený 
rozvoj života národa. Preto reprezentanti tohto systému po
trebujú široko rozvetvený policajný aparát. Pc
n '   -u-t. é  ̂-u     '  n   ‘ i * ~ -u  ̂ 4 ~ U ,4 á

Policajné kor- 
pred ludom,dory, ktoré * ch sprevádzajú, ich nielen chráni. 

ale predovšetkým ich od národa oddeľujú.
'Súčasná doba preferuje 'problém ľudských práv. Je do

bou aj rozmachu doteraz umlčovaných mnohých národov počtom 
omnoho menších než je náš národ. Ak sa chceme zaradiť medzi 
národy vstupujúce na medzinárodnú scénu, tak musíme prejsť 
zo súkromného prejavu národného uvedomenia do spoločenské
ho ako je to u všetkých konsolidovaných, vyspelých národov. 
Znamená to jednotu národa, s. ktorou sa potom už nedá kup
čiť a manipulovať. Svätopluk bol prvý, ktorý zdôrazňoval 
jednotu /povesť o zväzku prútov/ alebo predvídal slabú strán
ku slovenských kmeňov ? Všetci veľkí synovia-národa spi
sovatelia, básnici, národovci, na poprednémiestp medzi 
mravné hodnoty národa dávali jednotu. Len jednota tvorí 
celok a len celok môže reprezentovať.

Ako všetko v ľudských štruktúrach má svoje medze, tak 
aj národné uvedomenie. - Národné uvedomenie je kladná priro
dzené 'vlastnosť ľudskej osobnosti. Všek pestovať národné 
uvedomenie nenávisťou k inému národu, alebo podceňovať 
iný národ je primitívny nacionálny šovinizmus. Velikášstvo,

\\



nenávisť, nýc ha sú nielen osobními hriechámi, ale ťažkými 
hriechami národa, za ktoré aa draho platí. Národné uvedo
menie je čietá prirodzená láska k svojeti, ale aj inteli
gencia prejavená v uzraní práv druhého národa, tiež úcta 
ku každému'" národu bez ohľadu na jeho chyby. Najspravodli
vejším sudcom chýb človeka aj národov je Boh. Nás národ 
budoval národný život na kresťanských základoch a udrží si 
kresťanskú tvar len kresťanskými zásadami.

Jozef Hladký

PROBLEMATIKA. SLOVENSKEJ STATNOSTI
Veľa sa dnes hovorí o práve národov na samobytný 

život až po ich inštitucionálnu sebarealizáciu vo vlastnom 
štáte. Bytostne sa tieto otázky dotýkajú predovšetkým ma
lých národov. Nás, Slovákov, o potrebe vyjasniť túto tému, 
nie je treba presviedčať, Mnoho rokov nám naši susedia úpie 
rsli vôbec právo iba povaľovať sa za svojbytný národ a nie 
to ešte uvažovať o slobodnej organizácii územia /"od nepa
mäti nám patriaceho"/ podľa svojich vlastných predstáv. 
Väčšina národov, ktoré sa neprepadli v hlbinách dejín 
a dožili sa svojho novodobého uvedomenia, ktoré nazývame 
sformovanie sa do podoby moderného národa, Čerpali princí
py svojej štátnosti z prameňa histórie. Takýmto hlbokým 
zdro jom sloven'•koho národného uvedomenia bola a je pre nás 
Veľkomoravská ríša. Jadro Veľkej b orsvy tvorilo územie 
dnešného Slovenska a j bravy. "Domovskými občanmi" ríše 
beli. Slovieni, bezpochyby predkovia dnešných Slovákov.
Je známe, ~e Svätopluk na krátky čas rozšíril svoje pán- 
stvo aj o územie dnešný ch Čiech a svojou vojenskou si
lou ovládol obyvateľstvo tohto teritória. Naši predkovia 
mali teda takú silu e. schopnosť, že sa dokázali zorgani
zovať a vytvorili /v intenciách vtedajších pomerov/ svoj 
vlastný štát. Odkaz histórie Veľkej Moravy je tým najpô
vodne jšim a prvým prameňom práva slovenskej štátnosti. Do-

szľ kedkedy budeme brať ohľad na to, či sa niekto "neurj 
sa prihlásime k odkazu Veľkej ""obavy ?

Pravdu napísal nedávno v Literárnom týždenníku Ján 
Bobák: "Ukradomky pozeráme' nsýľavo a napravo a bojíme sa 
povedať, že Veľká Morave, patrí Slovákom-Slovier.cm, že De
vín je v prvom rade symbolom s!cvienrkcsti-slovenskosti 
/u” bv sme tu mali prestať hľadať etnicky indiferentných 
"Slovanov/, že Veľkou "'bravcu sa začína slovenská národ
ná história." +

Literárny týždenník 
piťr.íku článok autora

č.5 z 21. októbra 1983, str.5 v Zá- 
Jána Bokáka "Kto potrebuje legendy ?"



r’c zániku Veľkomoravskej ríše °telo r a Slovensko so 
n v o j i r. obyvateľstvom súčasťou Uhorska. Spolužitie Slovákov 
c Maďarmi vo viacrárcdnom Uhorsku trvalo tisíc rokov. Ke Čí
še sme nepodľahli asimilačným tendenciám vládnuceho národa, 
svedčí to o nasej nezlomnej národnej vitalite. Samotné spo
lužitie nadobudlo stupen 'reznesiteľncsti" až v období sú
mraku Uhorska. Intenzita maďarizácie vtedy dosiahla charak
ter gemcídy a to nielen voči Slovákom, ale aj Rumunom a 
juřným slovanským národom.. Odlial sme brali silu prešiť 
a kto bol nositeľom budovania račej národnej identity •? 
Objektívne dejiny vedie dokumentovať, že tou životodárnou 
sile u národa bolo po stáročia kresťanstvo e nositeľmi a bu
dovateľmi národnej- identity boli tiež katolícki a evanje
lickí kňazi. Táto historická realita i dnešných Slovákov- 
kresťanov oprávňuje vyjadřovat ss k zásadným otázkam národ
ného jestvovania.

Nesmierny význam pre národ a jeho uvedomenie, už aj 
s prvkami štátoprávnych ambícií, má činnosť Ľudovíta Štúra, 
J.M. nurbana a celej."štúrovskéj"generácie. Štúrovské ná
rodná ideológia je druhým a trvalým prameňom práva sloven
skej Štátnosti uš v modernom chápaní. Štúrovci 'deklarova
li" našu národnú samobytnosť so všetkými právami, ktoré na
plňujú tento podem. Aj keď snahy štúrovcov neboli naplnené, 
ako vieme z dejín, ich odkaz je trvalým slovenským národ
ným. programom.

Maďarský šovinizmus zakódoval do slovenskéj politiky 
nemeniteľnú tézu /aspoň, pre 20. storočie/, že slovenský ná-

rozvíjať len v takom štáte, ktorý bu-rodny život sa rô 
de mať medzinárodnú dohodami 
medzi Maďarskom a Slovenskom.

zabezpečenú hraničnú čiaru 
K e ď t p d a n ac t s 1 s m c no s t o -

drej Hlinka, najvačšia slo\ 
jej doby, vyjadril lapidárr 
mám výroku takto: . . ti sícročné 
rilc, musíme sa rozísť * ’’

28. októbra 1 Q1S vznik 
spoločný štát Čechov a Slov 
ä i °ho počtu n s r o d no r tn ý c h m e n 
Čia zafixovaného osídlenia, 
tir kou deklaráciou z 30. c
z vdle Cechov a Slovákov, ale tiež e to predovšetkým z vo
le vtedajších veľmocí /najmä Francúzska/, ktoré mali zá- 
u'v:m na rozbití Rakúsko-Uhorska.

S j takmer sto Cor c ent sloven.
to eve-r tuali tUl z s r-voju. An-
e k /B perli ti c k á Qsob n cst svo
te'n •+.o mement ve 8 VO jom zná

/
y >  p U"1sršal r-1 vo 8a n ✓8ni nevydá-

čo pkoslevenoké r epublika,
ov cí tiež väčsi oho J ex men-

SJ 3. ako dôsl o"Oa; T“'.yo stáro-
x\ého územia. si0 v (\ci sa Már
,6br c... 1918 jodnoz na one k nej
:o K 8ždý malý š ti.t, vznikol

Dejiny T. ČSR poznáme. Je zaujímavé, že názov česko
sí v-vensko je v Pitisburgekej dohode a vo francúzskej pô- 
vc' ne o vyme "zení medzinárodrých hraníc Čerkcrlcvenska 
ozr kovaný ako Česko-Slovensko s pomlčkou. A" český pre
klad "zjednodušuje" toto písanie názvu, ktorý je dnes už 
medzinárodne vžitý ako Československo. To je však iba malý 
detail veľkého problému, ktorý sa právne kodifikoval v ro
ku 1220. Ústavné listina, proti jestvujúcej skutočnosti
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vtedy "e tvorila*’ de i u r c fikciu jednet n é r. o českosloven
ského národe* Neislo však iba o nejakú papierovú teóriu, 
ale ako ukázalo 20-rccíré obdobie J. ČSR, išlo c každoden
ne realizovanú prax v kultúre,# ekonomike atä, smerujúcu 
k asimilácii menši efcc národu väčším.' Vyznieva to paradox
ne. /nemožno sni porovnávať život Slovákov v Úboreku a Če
pko sloven r ku/ avšak ei-rkt ideologie hungarizmu a čechoslo
vakizmu mal rovnaký ciel: pohltiť malý národ a na jeho 
úkor "byť väčšía."k Pri tom ani jeden, ani druhý smer nech
cel fyzicky likvidovať Slovákov, ale chcel z nich mať Ma
ďarov, resp. Čéchcv. Tak'sa stalo, ako to povedal spiso
vateľ. V. ?'ir<áč: že pre vstúpili ž jedneho tútorstva
do druháho.Z Uhorska do Če skos lo venšk-a. T ba kvalita tú
torstva sa zmenila f + Reakcia slovenskej politiky, sle
dujúca. národný záujem, bola prirodzená. Vzniklo autono
mistické hnutie-organizované v .Slovenskej ľudovej stra
ne, neskoršie hlinkovéj slovenskej ľudovej strane. Táto 
strana, podľa velebných výsledkov na Slovensku najsilnej
šia, nemala za dvadsať rekov 'svojho pôsobenia väčšie štá
toprávne ambície oko: uznať svojbytnosť národa,dosiahnuť 
federáciu Če r-k o slovenská l V tom čase bol. zaužívaný po
jem.." získať autonómiu v rámci ČSR." Ani najväčšia de
magógia stojace proti slovenským národným záujmom nemá 
argumenty r e. vyvrátenie tohto tvrdenia i S ohľadom ne 
pohnuté- novodobé -dediny Čechov a Slovákov dnes u? iba 
so smútkom kenštotujeme, že vo vládnych kruhoch J. ČSR
nebolo n á :bácbie tej sily, ktoré by spra
vodlivo vyriešila národnostrú- otázku dvoch svojbytných 
štátoprávnych národov a tak upevnila republiku pred na
stávajúcou svetovou pohromou.

Za tejtc rituéc.ie je pochopiteľné počínanie väčši
ny "slovenskej vetvy jednotného československého národa”. 
Československú republiku nerozbili Slováci"/slovenskí 
separatisti"/, ale vnútorne nejednotná nesprávne vede
ná a slabá, republika, opustená, veľmocami Anglickom a 
Francúzkom, podľahla nemeckej /nacistickej/ rozpínavosti.

Keď pred päťdesiatimi rokmi 14° marca 1939 vyhlásil 
Slovenský kraji;s ký sne r t vznik nového štátu Slovenskej 
republiky, v skutočnosti Českeslovenská republika už ne
jestvovala- T. ČSR ako niečo čc musí o pár hodín umrieť 
stála pred dvoma alternatívami: prvá - obsadenie Čiech 
a Moravy nacisti okou veľmocou Nemeckom a zánik Slovenska 
jeho obsadením T-Ta?srskcm čí u. x 'j h o obsadenie Čiech a Mora
vy, nacistickou veľmocou Nemeckom a na Slovensku vznik
malého štátuu e P pi 1v,á slt f: r.n8 hu. '•8 b_ iC -L8p p83i.ae Ne ch c e 10 p p? puc? pót'p r*n Furope na uk rp rvr', cvPrvV O 1 2á ch r•snu p 1 0 v rP. óhpn p0 ■ptvu úcéh0/, ál0 0 pG“* 0 C
hľ8d vr' mar éY0P X* P0 r0 áSť 0I

t J-
íovensko'u správou. Musíme konštatovať, 

nacistické Nemecko výhod- 
'utdlnenia Maďarska v stred- 
Tifcí c i í - Hitler teda nesle- 
éroda /právne v tom čase ne- 
le. Ako mala na tento prie-

Literárry týždenník č-? z 3G.septembra 1988, str.ll 
v besede "Slováci a Česi v roku osemnástom.”



c ké, t a k i ne s kor S i e kom u n i f ti c k í ir •"* r\ -p,agenda vznik Sloven
skej republiky jednoznačne odsúdili ako zradu, ale ;ni ue-e n rch+c pólo tiských smerov nikdy dostatočne nevysve-

a hlavne -.-.kým spôsobom mali Slováci v danom hieto-
’cb: tk Zastávame názor, že jedinou alterna-

roe nato , že or e ,s loven s kú polit
ť sa v roku 1939 pod maďař■ r kú n
Slovensku v tom ;2 p p p s.s r cvnale
účené, že Hitler vo e v c j i c■ú plá
al.
dÔ3eži t0^3-frn mer*í t k c-m úspechu, p

tlil «o
rickrm momente.
tívou bolo vyhlásiť samostatnosť- a dômyselne čeliť nevyhnu
tnému nacistickému vplyvu a tak zachrániť národ . Nezabú
da;
stať sa v roku 19.39 pod maďarskú nadvládu i Takáto možnosť

a k t u samovraždy.Ni e je 
r o ch aj e týmto momentom

rát,
■po k o j n o e ť

domáceho obyvateľstva. Vyhlásenie Slovenského štátu pri
jalo s uspokojením 90 % obyvateľstva Slovenska, ako o tom 
vydal svedectvo arcibiskup - Kmeťko.+ Tento spontánny sú
hlas národa svedčil c tom, že zodpovední peli tici se roz
hodli pre optimálny politický ťah. Vznik Slovenskej repu- 
blikv je však jednou vecou, druhou bola jej reálna poli
tika. 'Stá t jestvoval v ■ skutočnosti , aj právne. Uznalo bo 
?7 vtedajších štátov, včítane Sovietskeho zväzu. Ak teda 
pripustíme skutočnosť, že realizované slovenská štátnosť 
nebola sama o sebe principiálne zlá, že nebola proti ná
rodným. záujmom v daných pomeroch, potom musíme•odpovedať 
na otázku aké bola reálna politika štátu a ako obstali tí, 
čo v darom historickom momente .žobrali na, seba zodpovednosť 
presadzovať slovenskú národnú politiku proti nacistickému 
vplyvu. Je našou národnou povinnosťou dôsledne a čestne sa 
s týmito otázkami vyrovnať. Politika Slovenského štátu 
v niektorých oblastiach opustila tradičné krestanské prin-

. jeř o predstavi telia vedeli odhadnúť op- 
:ňej" spolupráce s Nemeckom. Osobitne 
ud prezidenta Slovenskej republiky Jo-

oipy a nie všetci
timálnu mieru 
tragicky vyzr 
zefa Tisa. Na 
nejsi ch politike

n u
L c'-en š ku bol v tom čase jedným z najschop- 

.Osobne mravne bezúhonný a počas celej 
politickej kariéry tiež reálne vykonávajúci činnosť kato
líckeho knai 
neho krídla 
spoluprácu.

n  so bol 90 r.ckov predstaviteľom umierne-
ct  C.Ti o L /

samozr ;me
pre® a -i i 1 v s t u p H SL€ do vlády v

dôsledne presedzujúc-i čosko-slovônskú 
odmietnutím čechoslovakizmu. On

val funkciu ministra zdr 
HSLS v decembri 1935 pri 
za E„ Beneáa, ktorý tak poraz

■anuc n
)*i C p  

r c o

1>?7 a súm vykona- 
.o tní c tva CSR. Jeho z é s1uh ou sa 
prezidente P ý c b. vo ľ b é c h post a v i la 

pravicovo or ■ntovaného
Nemca. Keď uá boli v marci 1935 "kocky hodené", uľ]a.

nevďačne j roly, zachrániť čo se dá. "Vnc-hí ho neskoršie.y j /j g c u i  pi:-L g p p  ■ --tu

konfrontovali s postojom K. Sidera, ktorý odmietol "spolu-
nemôže poprieť skutočnosť,pracú Nemeckom, M- V+.o

Anči ti skup J' arol Kme 
povedal: "¥ôžem poved 
na 90 % s tý̂a. súhlasí 
stát. Ja myslím, že m 
li povedali: Nám 
prevzaté s tesnor

:kO

i,:io

v precese s Jozefom Ti'on doslova 
žc Slovensko a Slováci v tom Čase 
keď oznámili, že máme samostatný 
takých Slovákov bole, ktorí by bo

ne ľúb i ten samostatný štát 
eokého záznamu súdnych aktov.



z p ke lirtória dala Sidorovi o 5 rokov za pravdu, bol 
Sidorcv poeto;' v marci 1939 pohodlněji!, než Tisov riskan
tný krok. Vo funkcii prezidenta prispel Tieo velkou mierou
k brzdeniu snáh niektorých "přena cis. t i. oky"orientovaných je
dnotlivcov Vnapr. presadenie 'prezidentskej výnimky" z vlád
neho nari -děnia tzv. židovského kodexu/,vOstává sporné, pre
čo Tiro r • r ig: o vsi o -vojen funkcie, keď boli v politike 
ohrozená kre~ tem t r princípy.! Vainina komentátorov týchto 
udalosti poukazuje na ter. moment, že -Tisq si túto skutoč
nosť uvedome.val, a-bak nsochtáp^l v krízových momentoch pre
to-, aby zabránil, horšej alternatíve, ktorá bola signalizovaná
pre pr;par jeho e: ' ŕ r . c i e vieme,
ť m d o v ý "  " k s l i  ch ho rkos t i "  až do dir

že J. Tise 
u. Dnes až nejde

vypil svoo
o nekri

tické. preceňovanie, či prepaga?
v  en z r sluh v 
vien e -totiž 'k 
bolo vyššie k

našich de?i‘
ir r

en. S
problém"„ Tiso 

tohto <
co Vc smrti

>tetovaná-4-rn

.ické podceňovanie Tiso- 
jeho reálnou.činnosťou sa 
bol katolíckym kňazom, ako 
vojhc "úrodu" sa nevzdal až

ľento r'por: ieratelný fakt vyučili a dema-J

rn.irgie.ky zneužívajú d c dne r politická sily nepriateľsky zamě
řené voči katolíckej cirkvi e kotol i c; zrnu vôbec, Čo sa na 
Sloven ku pri. ‘ima obzvlášť citlivo ...
Až história zbavené subjektivného náhľadu a ideologicky odo
sobnená vy n e s 1. e def .h" i t-vny posudok o prezidentovi Tisoví a

Ílov onakého štátu v rokoch 1939 
1945. ' ' i
Si o v

l hi sto"rc  k. 0  m f-k t
r< c ]cf: «P.tr t. ro rf v*»
rez m rp. p  -.3 0‘CÍCO -k

0 -T tCí t  8 orP; y k
:1 i zované

preura
vákov mať
triob. Toto bol rozhodujúci mement

■f tanci ou Slovenského 
1a schopnosť SI o - 
c i podľa svojich po- 

orý otvoril oči aj
rm o n ym opozicny s 
oj keď sa obnov 
bytrest a s1ovr r 
ne z

P' i tisom n Slovens1 u.Tí si uvedomili, že
Čoako sioyenská republika -

31 nos ť-
abuéne 8. ak é k ež vek r e í'ln a
zreteľ 1

Dne s viene, ž. zoápc: v ad.

Lovenska samo- 
-ne tieto pojmy už nikdy národ 
oolitila ich bude musieť brať

politici v rokoch 1945 až 
február 134P a 1949 a? 1967 nebrali na zreteľ túto nevyhnu
tnú. zásadu česko-n lovené kého spolužitie., Pred históriou 
nikdy nemôže chřtán "argument", ktorý' používa aj súčasná 
propaganda, že vraj "česká verejnosť" nebola ešte pripra
vená na to, aby sa republika, dôsledne štátoprávne upravila !? 
To. je predsa nezmysel. Akým právom sa-mála "česká verejnosť" 
•-připravit, na to, aby dal r. súhlas k spravodlivému š táto-

5 r"! y* >právnemu usporiadaniu republiky ? Kal o sa to azda chápať 
tak, že cnp oe riečo viac ako "slovenské verejnosť" ?" Tá- 
to demagógia sama seba us-/ed.čuje z lži. História a; v tom
to vynesie pravdivý posudok a demaskuje postoje konkrétnych 
politikov. Jedno je isté, že tak ako za I.ČSR /demokratickej/,

J. Tis o bol 
prila 1947. Pá 
sv. omšu v cele 
Hiláris.

odsúdený v reku 1947 na smrť a popravený 18.a- 
pocin pred popravou slúžil svoju poslednú 
smrti za prítomnosti kapucínskeho kňaza



tak aj v komunistami vedenom Československu - trvalo 20 ro
kov /1948 až 1-966/, než sa pristúpilo k reálnejšiemu rie
šeniu česko-elovenského vzťahu, teda aj k riešeniu sloven
skej štátnosti /na druhej strane aj .štátnosti českej/.+Je príznačné, že akc v prvom, tak a:’ v druhom prípade ini
ciatíva riešiť česko-slovenské štátoprávne vztahy vychádza
la zo Slovenska. V obidvoch prípadoch pozerala "česká ve
rejnosť" na túto iniciatívu s podozrievaním. Aj to je teda 
jedným z reálnych poznatkov nášho 70-rocného spolužitia.

Čo rám prinieslo 20 rokov federácie ? Zdôrazňujeme, že 
v našej úvahe sledujeme iba štátoprávny aspekt Č'esko-slo- 
ven°k.ých vzťahov. V prvom rade zastávame názor, že federa
tívne usporiadaní e Československa utužilo Česko-o í oven ské 
vzťahy. Nebyť toho naše vzťahy b;/ mali tendenciu odcudzova
nia sa navzájom s zo slov.en~kej strany by sa vzťah .spolu
žitia blížil k- obdobe slovensko-madarekého spolužitia 
v roku 1918. V druhom rade 'nás posledných 20 rokov presve 
čilo o tom, že ani terajšia "vedúca sila -spoločnosti" nie 
je schopné dospieť k optimálnemu česko-slevenskému štáto
právnemu vzťahu. Federácia nebola za celé obdobie dôsled
ne právne doriešená / 3 Ústavy s jasnou a nedotknuteľnou 
kompetenciou národných republík, štátne republikové symboly 
ata./ Dnes už. môžeme je sne identifikovať navonok síce skrytú, 
ale v skutočnosti reálne sa prejavujúcu tendenciu posilňo
vania centra - rrahy ra úkor národných republík. Keä si 
toto premietneme v detail och, prídeme Jc záveru, že spomí
naná tendencia je zas výhodnejšia pre Cechov ako pre Slo
vákov . 0 tomto tvrdení dčí napríklad beseda sloven
ských spisovateľov o. historikov /komunistov/ publikovaná 
v Literárnom týždenníku.

70 rokov Československa nám dáva v česko-slovenských 
vzťahoch dostatok poučenia, aby sme aj v štátoprávnej o- 
blesti došli k optimálnemu vzťahu. Nech už robil politiku 
ktokoľvek, pokiaľ mal úmysel viesť Československo z Prahy 
centralisticky, táto cesta viedla vždy ku kríze Česko - 
slovenského spolužitia. Jedinou správnou cestou štáto
právneho usporiadania ô t-.Hu Čechov s Slovákov je maximál
na decentralizácia. Forma právnej konfederácie Česko
slovenska ako'jedna z vyúsťujúcich ciest decentralizácie

Obdobie 1918 - 1938 vyústilo do vyhlásenia autonómie 
Slovenska 6- . októbra 1938. Obdobie 1948 - 1368 20 ro
kov asymetrického modelu štátu nahradilo, federatívne 
usporiadanie štátu.

++
vió Literárny týždenník 4 z 1989



by ume?ni3:** plný rozvoj Čiech s Slovenska na svojom a 
zo. svo jho. _Taký t o vztah by navždy vylúčil domienku,

/ktorá prežíva najmä v Čechách/ o doplácaní jeden na dru
hého . Na Slovensku by táto cesta znamenala dôsledné napl
nenie "Štúrovského národného programu" a v Čechách by zna
menala budovanie "českého štátu", českým národom len na 
českom území. Če<<ý lev s korunou na hlave a slovenský 
dvojramenný kríž týčiaci sa ne trcjvráí /vedľa seba 
a nie v sebe/ ako symboly českej ovenekej národnej

štítnej suverenity by boli tak príspevkom Cechov a SIo 
vákov k budovaniu Európskeho domu, či celceurónske.i nérokej národ
nej integrácie, o ktorých pej^och -sa v poslednom čase 
veľa hovorí, ale v skutočnosti málo robí. Naše,návrhy 
nepovažujeme za absolútne a nemeniteľné. Absolútna a ne
meniteľná. je jvšak téza, že každý nárvod má prirodzené 
právo na svoj štát a len jeho demokratickou väčšinou 
zvolení predstavitelia môžu rozhodnúť o konkrétnej forme 
tohto štátu

Štefan Maroš

SLOVO i ČTTATEÍOV

Ústrednou témou nášho časopisu sú otázky, ktoré sa 
dotýkajú nášho národa. 'Pochopiteľne ide väčšinou o pro
blematiku, ktorú nie je možné v súčasnej dobe /ešte ani 
dnes nie !/ publikovat v oficiálnych časopisoch. V roz
sahu našich možností chceme aspoň čiastočne prispieť k 
zužovaniu tohoto existujúceho spoločenského vákua. 
Uverejňujeme príspevky, od ktorých očakávame, že najdu 
odozvu medzi čitateľmi- Prajeme si, aby čitatelia HS 
reagovali na názory podávané v jednotlivých článkoch. 
Konštruktívna pluralít názorov a vzájomná polemika, to 
je cesta k optimá1 o*rm pohľad o n n s ten - ktorý problém. 
Nebojte sa päste "dať" svoj r, zor na papier a doručiť 
ho "reťazovou poštou" do redakcie.
Vznikla jedna malá polemika, či uverejňovať články pod 
plným menom alebo pseudonymom, Prikláňame sa zatiaľ k_ne- 
uverejňcveniu mien, pokiaľ si to autor výslovne nepraje. 
Nie je to otázka strachu, ale jednoducho nechceme uľahčo
vať "prácu" tým. ktorí nám neprajú. Berieme život v na
šej "nepluralisti c ke y" spoločnosti reálne• Tak teda 
r optimizmom do budúcŕ.a.

Redakcia



ČO rfšu O NÁS T O SEBE

Príležitosť k politickému zreni-u -poskytujú Čechom 
Slováci. V poslednej dobe nie sú u nás obľúbení. Čechom 
vadí, že ne nich doplácajú. Je to. osi. z hľadiska- ekonomic
kého rozocčtu pravďs, ale Slovensko zasa dáva Čechom pra
covné sily, ktoré sa tu do značnej, miery asimilujú.. Ono 
doplácanie vsak nie je hlavným dôvodom:zväčšujúcich sa roz 
dielov medzi če.f kou rezignáciou a slovenskou .starosťou 
o vlastný dom - Čechom Šalej vadí, žé ‘prezident - je Slovák

Slovák/, že .Bi ľ ak je Slo- 
a z ich televízorov ozýva 
nich ozýva Čeština/. Na svo- 
vôbec veľmi závislí a nena-

/nevadilo im, že i Dubček bol 
vák / čo nie je pravda/ a že s 
slovenčina /na Slovensku sa z 
jich televízoroch sme my Češi 
padne nás, že by sme ich mali častejšie vypínať.
Kedysi som nadobudol zaujímavú, skúsenosť. Všímal som si po 
váhové•rysy tých, ktorí dali príležitostne najavo svoj an
tisemitizmus. Nie som žid, preto ma takýto prejav nezasa
huje osobne. Ale všimol som si, že vš--tci moji antisemit
sky cítiaci spoločníci mali závažný s dosť nepríjemný han
dicap ? ktorý sa u ni ch prejavoval i nezávisle na i ch anti
semitizme. Boli ctižiadostiví, chceli vile č o znamenať, nie
čomu rczumiet a pod., ale chýbali im potrebné schopnosti, 
skúsenosti alebo vzdelanie, alebo, plody práce vykonané 
na sebe samom.
Hľadal som teda spoločného menovátela u tých, čo nadávajú 
na Slovákov a myslím, že- som ho našiel. Je to' zm.es hlúpos
ti a bohužiaľ i akejsi krivej nalomenosti. Mnoho vecí 
v nás -Čechoch vyvoláva nespokojnosť a popudzujo nás. Bohu
žiaľ nemajú prostú a ľahko uchopitelná príčinu. Pokiaľ by 
sa chcel niekto vyznať v spleti skutočných príčin, nemohol 
by sa vyhnúť spytovaniu českého i svojho vlastného svedo
mia. Musel by ‘pripustiť; že tá popud žujú e a mizéria je 'tak
tiež dôsledkom českej čdcšvy na výzvy dvadsiateho storočia 
Potom by objavil, že Česi uvažujú•o sebe a 'svojej situácii 
spôsobom, ktorý pokladajú za tri zvy, realistický., a že 
k nemu patrí neochota u riziku a k obeti * A že tie triezve 
kalkulácie nepokor, nevychádzajú. Objavil by, že jedinou 
českou vierou za posledných sto rokov, bola lacná opti
mistická viera v samočinný pokrok, že sa teraz táto viera 
rozpadla a že uč nie je nič, čo by stálo za české -..na
ženie. Že väčšina tých, ktorí sa sťažujú na pomery sa ich 
nesnaží zmeniť /'nič sa nedá robiť”/ a že ich mizériu vo 
svojom na j bližšom .okruhu /keby sa sní <3 niečo robiť i ale/ 
dokonca prehlbuje. Objavil by skrátka českú neodolnoeť.
A to je zložité a hlavne nepri jemná. Preto je vítaná pros- 
tá a jednoducho uchopitelná príčina. Preto je ľahšie nadá
vať na komunistov, na Rusov, ale ľ  to je vlastne riskantné 
Nadávanie na Slová bo v prejde ľahšie, dokonca i pred niekým 
° kým sedíme v pohostinstve a koho a r. i poriadne nepoznáme. 
A tak teda Češi ošívajú e nadávajú na Slovákov. V niečom 
sa Slovákom darí lepšie než Čechom a Česi si to vysvetľujú 
politickou a ekonomickou preferenciou Slovákov. Zdá sa, 
že kooperácia mr1zi slovenskými inštitúciami, podnikmi 
a celými resortami tur u je naozaj účelnejšie. Lenv'e diel
ci slovenský zdar tu vôbec, 'nemusí znamenať českú újmu.



Ak sa dostane Slovák ľahšie do zahraničia, alebo ak 
vychádzajú na Slovensku zaujímavejšie knihy, je to 
mo'̂ né len preto, že príslušný slovenský byrokrat je 
mene j obmedzený ne? ýehb český súdruh. Slováci .totiž 
vychádzajú medzi sebou lepšie ako Česi.
Podobne ako Hactiri, Peliaci a i. uchovali si totiž 
i Slováci živé národné vedomie. Vedomie národnej to
tožnosti sa má k nacionalizmu ako prirodzená rodinná 
súdržnosť ku kolektívnemu národnému sebectvu*
To prvé funguje tvorivé a smerom, dovnútra, zetiaľ- 
čo to druhé•pôsobí rczpínávo, deštruktívne a smerom 
vch. Veľmi tomu nerozumiem, ale zdá. sa mi, že vzhľa
dom k juhoslovenským Faäarom Slováci neodolali po
kušeniu nacionalizmu. Češi majú k svojej vlasti iný 
vzťahu Uy du nemilujú, zlahostajneli k nej. Akoby 
ich " skladala ď. Ako k-r kavčie matka svoje mléäatá. 
Takéto krkolomné zvláštnosti Slováci nepoznajú, a pre
čo by aj 1 Veci Slovač, to sú oni sami. Preto Čech, 
ktorého národnostná vedomie a vlastenectvo vyprchalo, 
alebo ra vôbec ^vytvorilo, cíti k národne uvedomelé
mu SI c v á k o v i_ r.š c prvotné, ako zlost ný a otrave ný 
chlap, od ktorého utiekla žena ku Š ť: s tne zaľúbené
mu [novomanžel ovi. Nepri srávc cá to a radšej pova
ľuje slovenskú národnú zakctv -nosť za provinčiona- 
lizmus. Hádam by mal nato trochu právo, keby bol 
v dobrom zmysle svetoobčanom, vyznávačom. národných, 
teda všeľudských hodnôt-. Po takých však v Čechách 
niet sni chýru, ari slýchu.
Situácia Slovákov pritom, nie j í-n i zilaleka r-užová.
Ich novodobý národ ma utváral revneka akc náš - iba 
od konca oeemnár. t eh o .storočia. Ak e i obdoba českých 
spomienok'ne vzdialér s> j 'é iu minulost vlastného státu 
im dokonca chýba. T oni majú svoje dlhy k dejinám: 
pokiaľ viem, nevyspcri sdali sa doteraz s rozporupl
ným. faktom, že jediný samostatný štátny útvar svo
jich dej í r. urobili kedysi poplatný nacistickej meči. 
Komunistický re 'im ii "rezli! intelektuálnu elitu dô
kladnejšie ako nám. Napriek tonú však zostali národ
nou pospolitosťou, ^kou Češi už zrejme nie sú. Nesta
lo ss tak len pokročiléjšcu českou industrializá
ciou, ako chcú Češi variť.
Sú národy civ; lizov.nejoie než my a predsa nezabudli, 
čím sú. Čím to teda je ? Nie sú nám Slováci v tomto 
smere napomenutím a nabádaním ? Alebo aspoň otázkou ?-

/Úryvek prevzatý z Článku "Dětské etudy o nás i o svě
tě ze humny", ktorý bol úvere^roný vc štvrťro-čníku 
"SVĚDECTVÍ" č..,. 2 z roku 19fc7/

Z češtiny preložila M.G



Z • ALFFDÄRá NAŠICH DEJÍN PRED PÄÍDESIATIMI ROKMI
1 , ~aruyre 'J939*. Prestal vychádzať denník bývalej a- 

pr-'i'” p t raný’” Slov. denník. Ľudáci totiž kúpili tlačový 
korcom Novina, v ktorom vychádzal Slov. denník a Slov. 
rol:. vika.

ď. januára 1939: Vodcovia nacionálneho socializmu v Ra 
kúsku nřthur"von”Seyss-Tnauart a Otto Burckel boli povere
ní , aby na Slovensku rozpútali agitáciu pre nezávislosť 
Slovenska. PcuNili k ternu viedenský rozhlas.

ÍR. januára■1939: V rámci veľkých slávností bol otvo
rený- Slová Lsnem v” Bratieláve, ktorého predsedom sa stal 
dlhoročný generálny tajomník HSLS a poslanec tejto stra
ny pr.r. Sokol. Predsedníctvo ehemu podalo prezidentovi 
ČSR Dr.Hochovi návrh, na novú vládu, -ktorej predsedom sa 
stal znovu Dr.J.Tiso.

18. januára 1939: Konal so celoslovenský nástup a prí
saha HG najma za tým účelom, aby fíSÍS dokumentovala silu 
separatistov a ovplyvnila ministra Čeeko-Slov. vlády Bera
na á č’alších členov ústrednej vlády, ktorí sa zúčastnili 
na slávnostnom zasadaní snemu.

18. januára 1939*. Vyšlo, prvé číslo Gardistu. Tento ofi
ciálny organ HG však začal vychádzať pravidelne ako denník 
až od 1; nov.1940 /označený ako II.ročník/. Šéfredaktorom 
Gardistu hol od 1. rov. 1940 známy slov. spi sovo teľ Milo 
Urban. —

2(h_ januára 1939: Podala demisiu Slov. autonómna vláda 
u s t ah ô v e n ž 1 .' decembra 1938.

20. januára 193,9- Beli zrušené -dovtedajšie roľnícke od
borové .organizácie’ s bola vytvorená akc jediný a dočasný 
orgán .Zemedelská rada pre Slovensko pod predsedníctvom 

■ řt.Herihala,
21-_jenujárc. 1939: Prezident ČSR Br. Há cha vymenoval no

vú /treliu? Sľóv. krajinskú autonómnu vládu opäť na čele 
s Dr. Tisom s týmto zlovením:
Dr. Ĵ -zef Sivá k, minister školstva a národnej osvety, Dr .Mi 
los Vančo, minister spravodlivosti, Pavol Tepláns ký, mini
ster financií4 'Orh'akuláš Pružinský, minister Hospodárstva 
Dr.Ferdinand Durčínský,' minister dopravy a verejných prác.

Túto vládu odvolal prezident Dr. Hácha 9- marca 1939.
Po vymenovaní novej krajinskej vlády došlo k osobným 

zmenám v obsadení ministerstva školstva a národnej osvety, 
kde namiesto U. Černíka nastúpil.PrvJozef Sivék. Okrem 
tejto personálne~ zmeny došlo aj k novej organizácii mi
nisterstiev. ministerstvo hospodárstva ’sá rozčlenilo na 
nové "inisterstvo hospodárstva a Ministerstvo financií.

23.. jfenuára 1938: Slov . autonómna vláda sa uzniesla 
rozpustiť na Slovensku KSČ, sociálno-demokratickú stra
nu , Deutsche .sozisrldernokŕatische Arbei-ter Partei, Ži
dovskú stranu s Zjednotenú socialistickú .sionistickú 
stranu robotnícku.



/

30. januára 1939: Bola založená S1 o vens ko~n uuec k á spoločnosť. Za jej predsedu bol zvo
lený Br.V, Tuha. Ďalšími joj funkcionármi boli Br.F. Surčanský, M,černákf Macfc a iní.

január 1)39 : Vy U a UŽ -Kuká teologická ročenka Rim.-kat, teologickej fakulty v Bra
tislave, v ktorej sú uverejaeré štčdie profesorov íľ kulty.

Začiatkom februára 1939: Generál Alois Eliáš predložil svoj podrobný návrh na "rie
šenie slov. otázky" členom českej vlády.

Február 1939: Slovensko v ’ V.l .voci združenie v iíewarku zaslalo prezidentovi republiky 
Br.Háchovi rezolúciu k pciiyiekej situácii v ČSR. v ktorej sa protestuje".*, proti akémukoľvek 
prenasledovaniu príslušníkov bývalých opozičných politických strán a organizácií, či už pre 
politické a náboženské presvedčenie, alebo pre rasovú príslušnosť, akc aj proti obmedzeniu 

s 1 c bo dy 11 če, slov.. a vo ľnóho zhroua ž do Vania."
3. febrL-c.ru 1 j. 9; Britský konzul v Bratislave Peter Pares vo svojom nemo rande takto vy

stihuj e po. dl. to, tu dvadsaťročného s? o v,-českého vu káliu i ‘Je nepopierateľnou skutočnosťou, že Slo— 
váci očakávali, že dostanú určitú autonómiu, ku o r v im Česi v rámci Čs.-slov. štátu prisľúbili.
Ale českí štátnici nedodržali sľuby, ku ktorý r: sa zaviazali, ba Čo viacej, česká vláda začala 
robia' ostrú čerti 1 i začnú politiku, čo bolo pravým opakom predchádzajúcich českých záväzkov... 
Slováci boli vo svojej väčšine nábožným a kat. cítiacim národom a nad výčinmi českého antiklo- 
r ikalismu sa zhrotili a pohoršili. Len jedna vrstva SIovánov udržala priateľský pomer k Čechom, 
a to príslušníci dosť početnej cv« cirkvi, ktorí sa pokladali za vodcov slov.nacionalizmu pod 
maurským'útlakom... no inak boli hlavo;, mi propagátormi čs. idey..."
* á* februára 19 g: nariauil krajinský úrad v Bratislave viesť evidenciu o ilegálnom komu**
nistickom hnutí, rptuaovať sieť 1$ verní kov, zavi sť cenzúru a podávať správy o komunistickom 

hnutí.

á* f ebruára 1939: Rečnil Alex, Mach v lišn:-vc '.ach. Vo s v ;• j reči zdôraznil význam samo
statného štvčťa i rc národ, najmä pre národ slovenský. Kategoricky vyhlásil: "Mať svoj vlastný 
štát znamená život, nemať vlastný Štát znomana smrť, večnú smrť slov. národa"! Šalej vyzdvihol, 
že " . . .  pred ó. c kto brom bolo zrak,u to, Čo máme hier, aio ešte ani dnes nemáme to, čo mať chcem© a 
čo mať budeme i" a nalej pokračoval: "Preto, nech nikto r overí, že by sme ostali stáť na polovici 
cesty*.. íly túto myšlienku budeme držať a nikdy ju m zradíme, aj kecf udalosti a nevyhnutnosti ukážu 

nám dočasne ešte iné."
6, februára 1 1 y .: Čs. mena značne utrpela najmä kvôli neistým politickým pomerom, mo

b ilizác ii a napokon strate územia. To malo za následok, že daňová kapacita sa na Slovensku, 
znížila asi o AO Okrem toho sa v dôsledku inflácie miržntvo obeživa zvýšilo o 4 ml d. Kč.

á. februára 1939: Prvý víz zasadal rozpočtový výbor snemu Slov. krajiny. Minister finan

c ií Turí vis ký preoložil návrh provizórneho rozpočtu na rok 1939. Vo svojom expozé ohlásil 
nevyhnutnosť reerg- isc v:k verejnú' správu* Tým sa malo dosiahnuť nielen zníženie výdavkových 
položiek, ale aj zvýšenie uplatňuj kapacity Slov. krajiny, lebo ako sám uviedol, daňová 
potencia Slovenska predstave vnla len desatinu ceT o Č". rúne j splatnosti, hoci mula prispievať 
na úhradu spoločných vecí 17 Toto opatrenie sa realizovalo len čiastočne. Riešenie ne
priaznivej hospodárskej situácie by podľa I:ig. Zaťku bolo treba zvýšiť verejné daňové zaťaženie 
az o A8 Roznoetcvý v bor sa uzniesol odporučiť slov. vláde publikovať schválený rozpočet 
Slov. krajiny na rok 1939 vo fcr. ; vládneho nariadenia na základe splnomocnenia, ktoré jej po
skytoval ústavný zákon č. 330/38 2b.z. a n. Rozpočet celh-vc vykazoval schodok 1,135 miliardy KČ.

2z- .februára 1 939 : Zasadal v Bratislave výrobný konvent e v. cirkvi. Hlavnú správu pred
niesol generálny biskup ThDr.V.ý Čobrča.ý onvent sa stotožnil s politikou ľudákov, iba Hlinko

vú gardu odporučil premenovať na Slov. gardu. Za ev. du novného radcu tejto gardy odporučil ev. 
farára Lad. Jurkovi ča. Časť sp r '.vy obsahovala výč'tku adresovanú slov. vládnym činiteľom za to, 
že pod "kresťanským Slovenskom" zahrnovali väčšinou, len katolíkov.

13. februára 1939 : V nouzovských lesoch /BnhoŠť/ sa z iš li českí členovia ústrednej vlár- 
dy A, Eliáš, ľťvelka, Dr» Lad^Feierabend, Iíluinpar, Čátíek, Kalíus, Krejčí, ako aj Masarík J.
/ako zahraníčro-politic ký znalec./ Na tejto schôdzke generál A, Eliáš podal výklad politickej 
situácie na Slovensku, ktorú charakterizuje zosilnenie radikálnych smerov a toto nevyhnutne
povedie ku skorému osamostatneniu Slovenska.



■ - í31)2 '■ > ’t-ka v .h priete de Ing. F r* Kamasína navštívil v Berlíne ríšske
ho kune ■•'•••.. v. .lJ,r . ’v  Írka _  p- stanovisko erčrénnych ľudáckych kruhov za zrušenie 

zväzku Siorcnsfca o ocenil v.,; -nj.ý r. t: stanovisko, r ktorým sa stotožňoval, odôvodňoval 
tým, v: iolšie spolturažyraiis J t vu t:  ̂ e ícohn.i je pre Slovensko neúnosné tak po duchovnej 
ako h;: po hospodárskej stránke,, ‘ľé  ■ ľ-ukova cesta dol a utajovaná* Hitler sa otvorene vyjadril 
v t or.. " mysl o, že Český štát sa zaky íti y .s t ::c č z novej krízy a ak Slováci nechcú dopadnúť 
.podľa německého prísloví • síSpol -x ctyteni, syru u obesení", nech sa od Cechov oddelia*
V súvit-lcsui s tento /re u; c vacSou H útle*. dodal: Ak Slováci vyhlásia svoju samostatnosť v šase 
tejto krízy, náš postoj hav veľrh j e ono duchý, Slovensko nepredstavuje pre Nemecko nijeké 
neb3Zp*.cens t vo* V ničom nora neuškodilo a jeho zmiznut i'-* /z mapy Európy/ by pre nás neznamenalo 

nijaký si s k* V o hala iba "/hlásenia •lov, samostatností en leme garantovať hranice Slovensky
■r ' /

d <.t. -rc hrivny. lľ'rh  v  Piešťanoch sa konala veľká ivdácki:* manifestácia* Ha runifestácii vy
stúpi': A* Mach* Clcren iného povedal: ,?Cncs sa nájdu d l . ,  ktorí by chceli byť pápežskejší 
ako poper, a to len proto, r. by vy. -Jali národ, chaos r. neporiadok* Treba sa dobre pozrieť 
do o t ť tým, Ktorí unes chcú každého Čecha e úida vyháňať zo Slovenska* Chcú tým dosiahnuť, aby 
Slcvnn.da, naraz hole prázdne a v n ár orie nastal zmätok* ” Manifestácia sa Vyjadrila za jednotu
S-SK.

1-y februáre l53i: ľlsiw^Ši vyslanec Nomcckoj ríše v Budapešti Br* Veesenmayer nadviazal 
priarč xntakty s viacerými poprednými osobnosťami slov* života* Ako dobrý znalec pomerov 
v d v ý i oblasti, *?f vemo cýmto S to,d ton oznámil, že ľíaäarshc 15* marca plánuje útok proti 
Sloven: i v K r t y  nazr ZV _ zo práp d_.é vyhláseniu- samostatnosti by mohlo krajinu zachrániť 
o u aacĽrsKej okupácie,.

Vo, február.-, 193v: --a zúhlé.ck nariadenia Slov* vlády /c*y:-/ bol zriadený Zväz slov* špo
ríte; i.*., ktorý vznikol zlúčenín vi: ,tkých sporiteľní na Slovensku* Týmto opatrením boli komu— 
ralrr pomázne ústavy, kvóre dovtedy pc-dl: olial i sve j in úst ročným ústavom v Prahe, zbavené p r la— 
n c ho ■ ru c satého finančiKíc ..... yitálu, Súčasne naio byť toto opatrenie prípravou na-kone on- 
iráclu oelehV; slov, bor.ho vrie lva.

. Po 1 o vie á í c br” a 1 1 31 .* .jlovenvkc prenikli dôverné správy o kitlerových plánoch obsadiť 

v ...cjmť ffochy a Morav: pore-Kryť Maděrou voľnú ruku c'.'.ľadom Slovenska a Podkarpatskej Rusi*
y r f ebruára l ro9: kasali1 v am. vľáda, na Ktorej zasadenie boli pozvaní iba českí ministri* 

Predst a vlády Br* R* leran r:bK : plánom likvidácie autonómie Slovenska nadšený a nedal súhlas 
k jeho ' >skuto ý; g o.i t:, h torsnevej l v u  ;> o však K la  len vec taktiky a stratégie* Nezakázal, aby 
sa minister Eliáš áo- j  noynntv.ra.l r hýrvKo n: os tavnými a nemorálnymi úmyslami,

Iv, februárs 1?K . Br, J, Táto r k porade ubezpaéil ing*ľr#. Ha mašina, že s cit .nie ľudu 
vy wC n r: i yi, decembra 1930 J- mjr po v:, vovaľ lon r a provizórny administratívny akt. ktorý sa ni
jako r.Tó.tkcĽ ncatchej.menšiny na Slrvensku* Buklr.ciJ s tým, aby sa na Slovensku vytvorili 
ozbrojac nacistické torry-* ; ľrc líci lige Scnutztrappe dar Beutšchen Partei ,r /FS/* Karnasin 
mal e ' y  k dispozícii ftornčné prost:. 1 iryy p r podhotnú Činnosť,

: n. f ebruára 13191 Bola podpitar.; d. b. --]j • n o ruhyovshýn Ma cárskom o cpcom práve., kolo— 
nistc h o. o pr3£tukovení,

1 h f eb rinúc,,p rý?p t Lei zvolené ústredné predstavenstvo kresťanských odberov, aby sa do
hodí-- . t kým spôsobom utíš N K;Nvůir;iu ;»ospodárofc h.l v líru . Predseda odborov* Ru d* ťave j s ký vy— 
týeii akt hlavnú úlohu v ok.k v ti : .ľvorárrkoj práce starostlivosť ”o zlepšenie mzdových a pra
covný-., h pcdníenck'V

* -K3 . februára 19?9ý h or?, to y.i prvé zasadnutie Clov, áutonemneho snemu, na ktorom vo
viálnom vyhlásení 3r, ? lh.su fv\ ur í ... ti.-.r vývinu slov* autonomně j štátnosti* Pre rokovanie 
s ús r v-rcii vi á: o •• si ľud r i "riprivi ér ,V'ío požiadavky: ozbrojenie HA, vytvorenie slov* vo- 
jonsk/ch jednotiek, zníženie yrí"oavu:'' S..o\ .-íska d. omá+neho rozpočtu* Tis o vo svojom prvom
vl •...;on vyhlásení o* i, povedal r ľ'ho-Kxrebyt a r.r.i noko.dero otrokmi Žiadnej ideológie, ktorá

by nty^ierala z našej s -.'v  tracích.." a ktorá by bola cudzia nášmu kresťanskému slov* charakteru* 
Heíou jodxnou ideolcf-iou bude reálne chápaný záujem národa slovenského*”



21, februára 1939? Dr, Jozef* Tis o ako ministerský predseda sa vyslovil zdržanlivo k spoločné
mu česko -  slovenskému státu, no jednoznačne hovoril o budovaní Slov. štátu. Toto vyhlásenie vy
volalo prudkú reakciu v Prahe* Tise hovoril na sneme už o slov* štáte, o slov, práve a o slov, 
armáde. Naznačuje teda cíalšiu dalekoeiahlu odluku.

21. februára 193?: Pr.Joz . Tis o podniesol vládne vyhlásenie o pozemkovej reforme, podľa ktoré
ho pôda patrí tomu, kto na nej pracuje* V rozprave však bývalý agrárnik Vlach Moravčík doplnil a vy
svetlil Tisové slová v tom zmysle, že k pozemkovej reforme sa má pristúpiť len v tých prípadoch,
‘h*, kde vskutku majú pôdu ľudia, čo im nepatri,"

21, februára 1939: Volca nom*.-ckých nacistov na Slovensku Karmasin vo svojom prejave v sneme 
k vládnemu vyhláseniu žiadal, aby nemecká skupina na Slovensku sa nepovažovala za menšinu, ale'aby 
sa jej.priznalo postavenie tzv. Volksgruppe, Zdôvodnil to tým, že výraz "menšina" obsahuje pod
riadenosť,

25, februára 1939:Vypícala slov, ministerská rada pôžičku na hospodársku obrodu Slovenska, a to 
nielen na vybudovanie slov, hospodárstva, ale aj na krytie rozpočtového schodku, K pôžičke sa pri
hlásila väčšina podnikateľov,

27 »■ f  e b már a 1939: Slov, autonomně vláda súhlasila s dohodami o najímaní slov, robotníkov na 

práce do Nemecka.
februára 1959* Kokovali autonómni ministri ľ. Surčenský a Br,Mik* Pružinský v Berlíne o hos

podárskej pomoci Slovensku, Poverenec pre nemecký Štvorročný plán, minister H.Goring pred odchodom do 
Talianska, túto pomoc prisľúbil, no s podmienkou, že Slovensko vyhlási samostatnosť.

Koncom februára 1939* í l  on vlády C SR A, Eliáš navrhol zosadiť slov. autonómnu vládu a vymenovať 
vládu novú, československý orientovanú, Predseda vlády teran s á' však domnieval, že bude možno autonómnu' 
vládu skrotiť "finančným zubadlom, ako sa to už neraz podarilo,"

Február- 1939: Vznikla prvá ilegálna organizácia "2-evoluČná mládež Slovenska", Založili ju na 
schôdzke v* Žiline príslušníci ľudákmi rozpusteného Zväzu slov. mládeže na čele s tajomníkom Joz,Opavským* 
Revolučná mládež Slovenska sa rýchlo rozrastala* 0 niekoľko mesiacov mala organizácia po celom Slovensku, 
Jej j a-iro tvorili mladí robotníci a stredoškolskí šxudenti. Jej časopisom bola Pravda slov, mládeže 
i početné letáky, ktoré vydávali miestne bunky, odsudzovali ľudácku diktatúru i agresívnu politiku 
nemeckého fašizmu. Polícia rýchlo odhalila ilegálnu tlačiareň organizácie a od júna 1339 postupne 
pozatýkala všetkých vedúcich organizácie vo Vrútkach, Martine, Ružomberku, Prešove, Trnave, Bratisla
ve, Hlohovci a inde. Potom organizácia prestala existovať.

1. marca 1939: Zasadala v Prahe ústredná vláda. Na.jej zasadnutí sa zúčastnili aj zástupcovia 
slov. vlády IC Sidor, P. Teplanský a vládni delegáti St. Haššík a Br. Alex, Hrnčár. Slovenskí predsta
vitelia  obvinili ústrednú vládu z porušenia ústavného zákona o autonómii Slov. krajiny. Na druhej . 
strane predseda vlády Dr,Beran dôrazne odsúdil separatistické snahy slov. vládnych činiteľov, najmä 
posledne programové vyhrášen;e slov. vlády. Beran preto žiadal od slov. vlády osvedčenie za územnú 
celistvosť Ž-SR a povedal doslova toto: "Musíme sa alebo dohodnúť alebo rozísť. Nemôžeme chodiť okolo 
otázky na prstoch ako okolo mŕtveho, nesmieme si zatajovať nebezpečnú situáciu.,," Sidor odmietol 
takúto požiadavku s odôvodnením, že vzájomný pomer českého a slovenského národa sa upravil ústavným# 
zákonom o autonomii Slovenska, s nie je potrebné prikladať osobitné osvedčenie* Potom sa zasadnutie 
ústrednej vlády odročil; na neurčito.

Na zasadnutí ústrednej vlády boli odmietnuté požiadavky ľudákov. Poskytnutie finančnej pomoci 
viazala vláda na vyhlásenie lo jality  autonómnej vlády Slovenska h Ž-3R a na odstránenie radikálov.
Beran postavil ultimátum, či ľudáci chcú v Čs. štáte zotrvať, alebo sa s ním rozísť*

á, marca 19?9t Slov. autonómna vláda prerokovala výsledky pražských rokovaní spolu s Beranovým 
ultimátom, ako aj výsledky z nadviazaných priamych kontaktov s H, Goringom, ktorého navštívili Dr.F, 5ur~ 
čanský a Dr. M. Pružinský. Situácia •vyzerala taká vážna, že ministerská rada sa uzniesla zvolať zasadnu
tie predsedníctva autonómneho snemu na marca 1935*

5.-7 , marce, 1939 : Konali sa porady pražskej vlády so Slov. vládou v Prahe* Slov, vláda na nich 
prehlásila, že považuje Štátoprávne postavenia Slovenska za rozriešené zákonom p slov. samospráve,
Sidor a Teplanský mali Ž boj vyjednávať & ústrednou vládcu. Na týchto a äalších poradách bolo potrebné 
riešiť novo vytvorenú situáciu. Prehlásenie slov. vlády, že je úplne spokojná so štátoprávnym usporia
daním Slovenska bolo tu J len prejavom dobrej vôle, .alebo úskokom.



6* marca 1939 ; Predsedníctvo slov. autonómnej vlády prerokovalo ultimatum Berana a rozhodlo 
sa pre vyčkávaciu taktiku /nechcelo si zväzovať ruky/ Uznieslo sa, že nepodnikne nie proti sú
časnému rozinu, alo v prípade, ' že z vnútorných alebo z vonkajších príčin dôjde k rozštiepeniu spo
ločného štátu, Slovensko sa zachráni pred zánikom osamostatnenia* Rozhodovať o ton však môže len ,

r
autonómny snem*

6* marca 1939 * Konalo sa spoločne zasadnutie predsedníctva HSŽS, ktorého sa zúčastnili členovia 
slov. vlády a další vplyvní ľudácki Činitelia* Výsledkom tejto porady bolo rozhodnutie o nevyhnu
tnosti samostatnej cesty Slovenska* V rozhodnutí sa vyzdvihlo, žc osul strednej Európy nemôže sa ur
čovat” bez Nemecka* Týmto rozhodnutím sa utíšilo krídlo ľudáckych radikálov* Dr, Joz. Buday sa na za- 
sadnutí ostro postavil proti odtrhnutiu Slovenska, lebo sa obával zásahu horhyovského Kadarska,

7c marca 1939: Nemci naliehali u predsedu slov* autonómnej vlády ľrýľisu prostredníctvom ra
kúskeho miestodržiteľa Dr. Artura vor. Sayss-Inquarta, aby vyhlásil štátnu samostatnosť ihneď*
Nemeckí emisári rokovali o tejto poŽiucLvke v súkromnom byte Sidora spolu s Dr. Tisom, Sidor odmietol
túito požiadavku,

S* marca 1939* Karol ľ i do r odcestoval do Prahy, kde sa zišiel s poľským vyslancom Papéeon, aby 
zistil stanovisko Poľska k otázke rozbitia Čf—SR a výsledok rozhovorov medzi poľským ministrom za
hraničia Dr.Béčkom a jeho t. J  lanským á >1egem Clanom*-Poľský vyslanec však? zaujal zdržanlivý postoj 
a vôbec sa nezmienil o tejto otázke-,

8* marca 1^39: Pražská ministerská rada sa rozhodla vykonať na Slovensku radikálne zmeny zosade
ním Slov, vlády a vojenskou okupáciou krajiny*

9* marca 1939: Konalo c n v Drene zasadnutie ústrednej vlády, na ktorom sa zúčastnil S i  do r a Te— 
planský. Predseda vlády Dr, Beran vyčítal Sidorovi. žc rokoval s Dr* ľeyss-Iaruartom a s Dr.Hammer- 
schnldton bez toho, žeby to oznámil ústrednej vláde* Rovnako vyčítal tú skutočnosť, že Dr.Tiso sa 
nedostavil na zasadnutie ústrednej vlády* Rovnako i  to, že ministri Dr* Pružinský a Dr. Durčanský 
neprišli referovať o tom, čo bol ' predmetom ich rokovaní v Berlíne, Sidor poprel návštevu nemeckých 
emisárov v Bratislave. 1 Letno však y. ezradil ľeplanský. Povedal o obsahu rozhovoru slov. ministrov 
s Gôringom, ktorý vyhlásil, ze slov. •rláda môže o čaká v- ť pomoc od Nemecka len vtedy, ak uskutoční od
trhnutie Slovenska od českých krajín* Mini.sto:: Dr, .Chval kov s ký sa hne u vzdialil zo zasadacej siene a 
telefonicky volal diplomatického zástupcu Herecká- v Prahe* Žiadal o vysvetlenie, Či sa GÔringovo 
vyhlásenie zakladá ra pravde. Diplomatický zástupca sa tváril, akoby o tom nevedel. Obsah telefonické
ho rozhovoru oznámil svojmu nadriadenému úradu a žiadal o ďalšiu úpravu. Táto správa bola opatrená 
poznámkou: ,rV zmysle ústnej správy ríšskeho ministra zahranič,'ch vecí ponechať bez odpovede,” 
Rokovanie v ústrednej vláde neviedlo k nijakým výsledkom*

9. marca 1939 : Českí ministri objasňovali si večer za zeleným stolom. Česko—slovenské otázky 

za prítomnosti slov. ministrov Sidora. a Teplanského, ks d už bol daný'príkaz o vykonaní vojenského 
puču na Slovensku* Kým nie netušiaci Slováci bránili Tisovú vládu proti Beranovým napadnutiam a tr
vali na splnení slov.poži&daviek, prijal generál SIlás správu o priebehu štátneho puču na Slovensku 

a odovzdal ju dolej svojim českým kolegom. Minister zahraničia Dr. Chvalkovský, ktorý' sa nádejal, že 
dostane súhlas Nemecka pre toto podujatie, opustil zasadaciu miestnosť, aby informoval nemeckého 
splnomocnenca v Prahe Andora Henckeho*

V noci z 9. na 10. m-rca 1939: Prezident Č-NR Dr*É,Hácha pozbsvil slov, autonómnu vládu úradu 
/okrem ministra Teplanského/ a n,. Slovensku bola nastolená vojenská diktatúra*

9* -  10* marca 1939: Prezident republiky Hácha dal si predvolať Sidora a oznámil mu, že po
zbavil vsetíýc,, členov slov, vlády ich úradu s výnimkou ministra P. Teplanského, Prezident odô
vodnil svoj krok tým. ža tento zásah si -vyžiadala konsolidácia pomerov na Slovensku* Sidor vyslovil 
najprv nesúhlas o týmto opatrením a sán pedál - domíniu, ale a to uvádza vo svojich záznamoch, odvo
lal. tele rozhodnutie a náhlu zmenu s/mjho stanoviska odôvodnil prezidentovi týmto: "Dobre, zajtra 
odcestujem čo Bratislavy, poradím sa tam s mojimi priateľmi a dám im rozhodnúť o ton, či mám zotr
vať na demisii alebo či ostať naďalej po tomto všetkom ministrom v Prahe,



10. marca 1939: Bansko bystríc aý generál českej nái odnosti 3. Konola so súhlasom pražskej 
vlády začal vojenský puč a po celom Slovensku dal vylepiť plagáty, že všetku moc na území Slo
venska preberá do rúk ara cla, db'C na Slovensku prevzali vojenskí velitelia, všetky verejné budovy 
a úrady obsadili vojaci .. četníci, Niekoľko sto ľudákov / i  poslancov bez ohľadu na poslaneckú imu* 
nitu/ a gardistov bol.) zatknutích Či u t o rno váných a odvezených na Moravu /dr.Tukn, poslane SťM.Čejv 
nák, Dr. M* Huťka, A. Mach a mnohí ir í, asi 300 osob/. Niektorí, na čele s Dr.fiurčanskýn utiekli do 
Nemecka a cez viedenský rozhlas vyzývali ľvčákov a gardistov na odpor. Pražská vláda nasadila na 
Slovensko väčšinu s vr; aj armády. 7: celkového počtu 70 tis , mužov v zbrani vyše 40 .tis* /takmer 60 % 
bolo skoncentrovaníca na Slovensku a odkarpatskej Rusi. Homolov puc nebol reakciou na Žurčanského 
cesty do Nemecka, ani na Tisovú "nestljojnosť1' kontrolovať činnosť podvratníkov, bol to vopred pre
myslený a dôsledne piánov;ný zákrok s cieľom "odmontovania” slov. autonomie.

10, marca I 939 : Prezident Č-SF. Dr. Hácha vymenoval na základe návrhu predsedníctva slov. auto
nómneho snemu /štvrtú/ Slov. krajinskú autonómnu vládu len s dvoma členmi: Jozef Sivák, predseda' 
vlády, ktorý bol okrem toho poverený vedením Salších rezortov /bol práve vo Vatikáne/ a Pavel T e— 
planský, minister financií. *

10, marca 1939 : Volkischer Beobachter uverejnil správu, že Dr. Joz.Tico volal o pomoc do 
Berlína. Táto reakcia zo slovenskej strany sa javila natoľko pravdepodobná, Že správu p-revzali 
nielen tlačové agentúry, ale aj diplomatické dokumenty, takže mnohí historici ju podnes reprodu
kujú ako skutočnú udalosť kľúčového významu. Skutočnosť však bola úplne iná, Tiso" svaj-e- zroradenie 
prija l a utiahol sa na svoju faru do Bánoviec. Slov. snem navrhol prezidentovi Hochovi" novú vládu.
Tiso úradne de$fe£i$Tai správu s Berlína, motivujúc svoj postoj tým, že takýto krok by bol nespra
vodlivý voči Prahe. Nemecký konzul v Bratislave Ernest von Druffel, krorý toto dementi telegrafoval 
do Berlína a doslovne referoval: "V Tisových kruhoch je obava, že Nemci, ak sa raz zavolajú, viac 
ne odídu. "

10. marca 1939: Nemecká tlač verejne vystúpila proti "pražskej vláde", ktorú označila--za
utlačovateľku Slovákov, za vierolonnicu, za neschopnú vládu, ktorá dopustila, aby vraj v Kežmarku 
boli týraní Nemci. Goringov National-beitung píše o Českej "zúrivo strieľajúcej soldateske"é Vol
kischer Beobachter naric ta, že -,1 t, národ je v obrannom boji a že Česi sústreďujú vojsko-na ríš
skych hraniciach. Zároveň ríšske tlač priznala dôležitú vec: -  že Tiso poslal nemeckej vláde nótu.

10. marca 1939: Dr., Ferd. Durčonský vo svojom prejave vo viedenskom rozhlase oznámil, že vy
vrcholenie krízy vo vnútrepol irácko; itrácii Í-SR je zodpovedná jedine ústredná vláda, ktorá zara
zila  slov. vláde všetky tvory rodne., banky na krytie bežných výdavkov prechodnej povahy*- Týmto spôsobom
sa politickí predstavitelia kc/kár- finančného kapitálu usilovali donútiť slov. vládu k ústupkom, v
Čo sa im však nedarilo, a preto radšej, uskutočnili puč. Zároveň Burčanský obvinil zo zrady na slov* 
národe tých slov, politikov, ktorí vtedajšiu situáciu nepovažovali za zrelú na úplné odtrhnutie sa 
Slovenska od českých krajín. Ostrie thto útoku bolo namierené proti S i do ro vi.

• 10. marca 1^39: Stalin vr svojom prejave na 18. zjazde KSSZ naznačil Hitlerovi svoju disponabi-
litu  a Hitler sa tým c ít i l nepriamo povzbudený k "likvidovaniu zostatku Čiech".

.11. marca 1939: K. S idor a Dr.K. Sokel rokovali s prezidentom Dr. Káchom o zrušení výnimočných 
opatrení na Slovensku a o rýmovaní novej slov. krajinskej vlády. Hne5 po* návrate SMtfra a- Sokola do Bra
tislavy bolo zvolané užšie predsedníctve HSÍ3 spolu c predsedníctvom snemu, aby spoločne vypracovali 
návrh na zostavenie novej krajinskej slov, vlády. Za uredsedu vlády bol navrhnutý Br.Jozef Tiso.
Ak by.prezident neprijal tento návrh, druhý v poradí ty á >1 Karol áide r.

11. marca 1939: Karol S i do r z obavy, aby nestratil vplyv na E G ihnec! po Dur čans kého Výzve sa 
ponáhľal upozorniť gardistov vc svojom prejave, ktorý vysielal bratislavský rozhlas, "aby počúvali 
jedine a výlučne na hlas hlavného veliteľa", t. j ,  j eh- ,

11. marca 1939: HG obsadila bratislavskú portu a v Prešove došlo k ozbrojenému stretnutiu
medzi.armádou a jednotkami Hg.

11. marca 1939: V Prešove boli protičeské demonštrácie ako odpoveď na vyhlášku veliteľstva 
VI. Zberu v- Spišskej Novej Vsi, podľa ktorej veliteľ zboru divizny generál Mézl prevzal s okamžitou 
platnosťou všetku moc v obvode svojho veliteľstva. Na demonštráciách sa žiadalo prepustenie zatknutých 

vedúcich ľudáckych činiteľov, najma tajomníka HSÍS Stasku a prevolávali 3a rôzne heslá, ako "Na slov* 
radnicu chceme slcy^ zástavu !"



11. -marca 1939 : Čs* vláde zrubila liíľ* or i<; lny vojensky stav, H 3 a F S získavajú spať svoje 
mocenské pozície a vzniká dvojvlúdiel .Cr.Lrejono Jednotky ľS a KG,podporovane*z Petržalky, kde 
boli sústi'edná nemecké _ vojaka,-pont1 ; n j prevzali kontrolu^ nad Bratislavou*

11 . marca 1939 ž Prezident č -ťR £r# Háčka vymenoval novú, už. piatu Slov* krajinskú autonómnu 
vládu 's týmto zloženín: K* 3idor5 prodacda vlády, JulvS.tano, minister dopravy a verejných prác,
Br.Ing.Peter Zaťko, rinister priemyslu^ obci ciu a živností a minister poľnohospodárstva,
JUDr*Alex. Hrncár,"minister- fin ancií,'Jožor divák, minister školstva a národnej osvety,
JUDr.Gejša Frjz, minister spravodlivosti*.

Vlada podala demisiu 14; marec . ;,d .

11. marca 1939: Hitler osobitným lietadlom poslej hr. Altenburga spolu.s madarským vyslancom 
v Berlíne do Budapešti a vyzval Eortyho, aby "bleskurýchle” zaútočil na Podkarpatskú Rus.

11. marca-1939: hr. F. Durčansky po porade s nemeckými predstaviteľmi vo Viedni Wilhelmom 

Kepplerom. a.Ärturorm von ^cycs-Xneiiarton,. zaslal Hitlerovi aj bez súhlasu oficiálnych slov. vlá
dnych kruhov memorandum, v ktorom sa oznamuje odtrhnutie Slovenska a žiada sa podpora a ochrana
Nemecka.pre vládu'Slovenska na čele s Dr. Joz, /lisom.

11. marca 1939: Ing. F r. Kam ;as in procítal pred zástupcami- zahraničnej tlače v Bratislave 
vyhlásenie, v ktorom zdôraznil, zo tunajší učisti povolajú nm p on: c Fúlirera, ak by sa ukázalo, 
že ich postavenie je ohrozene,

V noci z 11. na 12. marec 19/9; Šokoval v Bratislave predseda slov. vlády Sidcr s Kepplerom 
/osobným-Hitlerovým emisárom/ a o A. vo*. Seyss—lnquartam, no neprijal ich návrh vyhlásiť rozhlasom 
Slov. štát.-Koncept návrhu už bol pripravený.

Dôvody tejto návštevy konkretizuje .Hitlerov list-Goringovi, v ktorom mu objasňuje účel Kepple- 
reve j cesty do Bratislavy týmito slovami: "ľ:, 3,,. rodiny trvali pokusy zainteresovať novú bratislavskú 
vládu pre silnejšie -zdôrazňovanie nezávislosti 31 rómska. Vo Viedni prítomný bývalý minister i)určanský 

vyvinul veľmi čula úsilia, Sidor.lvo však p odľr v? .-tkúho. nechal padnúť. Nedalo sa. z istiť, či ."vyzvanie- 
slov; vlády /myslí Durčaíiskoho memorandum/,ktoré a ma m/:, obracali, a mali rôzne podpisy, boli sku
točne vyhotovená so súhlasom •podpisujea. la.zhode" ; on-so nreto až neskoro v noci vyslať krátkou cestou 
Kopplera ako zástupcu ríšskej víáciy dc Braticl- vy a u#n objasniť stav v ec í...”

Búrckel, Seyss-Incuart, Karmasii a Vávra začali okamžite rokovať so S i do ros. Ako dôvod ná
vštevy uviedli, že ckcú-zistiť :Side rev názor na Owázku odtrhnutia Slovenska od českých -.krajín, le
bo Hitlerovi stále prichádzajú v tomto smiu Žiadostí, i i do r namietol, že nevie o tom, že by nie kto 
zo. slov, vládnych alebo straníckych činiteľov bol zaslal mm\or ndum takéhoto znenia* Toto Sidorovo 
vyhlá.-.enie llepplora rozčúlilo v povedal. t. že.-on neprišiel- ľ,a Sidcron parlamentára© a demokraticky . 
diskutovať, ale z rozkazu vodcu .prasne zistiť stav vec í...” . Búrckel potom ukázal Sidorovi preklep 
řurČanskqko. tologramu. Hitl .rov" •- von ibhontropovi, ktorý obsahoval toto memorandum, a opýtal sa 
Sidora, pi o tom vie. Pó Sidcroi zápornej odpovedi rokovanie skončilo. Podľa Sidora Keppler a 
BúrckeJ, nakoniec vyhlásili, že hea.pokb sa c* ti poviahé brániť nemeckú menšinu' na Slovensku pred pre
nasledovaním zo- strany clo v, vládnych kruhov a je ! odhodlané' použiť na to aj ozbrojený zásah.

N * ;/ š * ý. j ;/*■
12, marca 1939: .ľc Sidororcm u Ir.létnutí nemeckého návrhu na štátnu samostatnosť Slovenska Hitler 

dal zavolat’ maďarského 'vypla'ic-: S r fcojoyho a cznámcl mu: nB--neŠcv duch opäť vládne v Prahe ako prv. 
Dôkazom toho je Prebalov puČýna á ocaarpntsLoj Rusi a posledné udalosti na Slovensku. Situácia nemôže 
takto zostať. Preto dôverne ro-iímo Maliarom, aby vyriešil š karp. v sko—ukrajinskú otázku vo svojom 
zmysle... nech sa.Matíarskc obmedzí zatiaľ len na Podkarpatskú Rus a nech nenapadne Slovensko.
K slov. otázke so. vrátime neskoršie., "

12. marc a 1939 • po vo). ;;.l >:í Š? k.y kvr-coľ :ár TIátl r do Berlína Dr.J.ľisu, napriek tonu, že jeho 

"Sicherlieítsdienst” ho označila ako .■•♦vodcu p^tironockálto^ reakcionárskeho a klerikálneho krídla" 
na Slovensku*



Hoc s__12# na 13* marca 19 3?: Na faru v Bánovcť ch nad Bebravou p riš li za Dr. Tisom tri
nemoc ko-s i o vens ké deputácie s tým, aby sa u j:l vlády* No nedosiahli svoj cieľ* Tiso súhlasil, až 
keŽ dostal a nemeckého diplomatického zastupiteľstva pozvanie* ako aj súhlas ministerského predsedu
S i do ra a predsedu slov* autonómneho sne.au D r, H* Sokola#

13* nrca 193S: S ide; bol ificiálr.e vynenov ný za predsedu piatej Slov* autonómnej vlády*

13 marca 1 ? 391 Dr* Tiso po porade s ústavnými orgánmi a na predsedníctve HSÍS v Bratislave 
Hitlerove pozvanie p rija l, hradná sprbva potvrdila* že predsedníctvo strany a vláda vzali to na 

vedomie* Odcestoval z Brat i-, lávy Co Viedne a odtiaľ hne a lietadlom do Berlína* Tu so. mu dostalo pocty 
hlavy štátu, hoci bol súkromnou osobou. Bol.privítaný šéfom diplomatického protokolu* Mal rozhovor - 
najprv s ministrom zahraničných vecí von Ribbentropom a potom s Hitlerom* Rozhovor bol skončený pred 
19~tou hodinou. Hitler mu osobne povedal, že sa rozhoaol definitívne riešiť českú otázku* a preto 
ho pozval, aby kor.ečnÍadozvedel. čo vlastne Slováci žiadajú# On si vraj nemôže dať vyčítať od Môr- 
äarov, že zachováva čosi, Čc nechce byť zachované. Takto dal Hitler Tisoví nedvojzmyselne na výber: 
bučí sa odpútať od !:rahy, alebo on, Hitler, ponechá Slovensko jeho osudu, Tiso pred týmito hrozbami 
nezakolíš 1 a nevyhlásil slov, samostatnosť, hoci uu von Ribbentrop ponúkal už pripravený text takej 
deklarácie a dol k dispozícii ríšsky rozhlas. Vidiac krajnú vážnosť situácie, spojil sa telefonicky 
s prezidentom t r* Hfchqpi i s ministerským predsedom Sidcrom a navrhol im, aby hne? zvolali Slov* 
snem, ktorému rezervoval každé rozhodnutie. Po dalších tvrdých rokovaniach s von Ribbentropom bolo 
už jasné, že Slovensko musí vyhlásiť samostatnosť* ak sa nechce dať rozdeliť medzi svojich susedov

Fuiirer, aby zdôraznil svoju "starostlivosť" o Slovensko, odovzdal Tisoví do ruky na rozlúčlcu 
hotový- koncept vyhlásenia, ktoré malo byť predložené snemu Slov* krajiny na odhlasovanie* V tomto 
vyhlásení, adresovanému Hitlerovi, oznamovalo sa vyhlásenie samostatnosti Slovenska a žiadalo sa, aby 
Nemecko zabezpečilo jeho existenciu a urobil> všetky opatrenia na ochranu hraníc nového Štátu*
Ešte pred odletom z Berlína Tiso telefonicky zavolal Sidora ako predsedu vlády a dohodol sa s ním 
na zvolaní slov* snemu lá. marca 1933,

13„ ma c a 133.?. -/večer/ : Prehovoril do bratislavského rozhlasu poslanec Pud, Čavojský# Povedal
okrem iného toto: "Od noci zo štvrtku na piatok boli sme svedkami takých udalostí, ktoré prekvapili 
celú slov* verejnosť.** Tiekla nevinná krv slov* ľudu* Ohrozená bola slov# sloboda a poškodené boli 
aj záujmy republiky* Slov. štátnosť budem: budovať na slov* sneme, a nie na zhromaždeniach, na dedi
nách alebo v cudzom rozhlase. Neposlúchajme zlomyseľných alebo zvedených škodcov, či sú už na Slovensku 
alebo v cudzine* "

, i j  č a r a  193? : hodina preč pol noc:, u: Minister S i  do r oznámil, cez rozhlas zvolanie Slov* snemu 
týmito slovami: "Kiež Boh dá, aby naši poslanci manifestačné rozhodli tak, aby z týchto rozhodnutí 
mohla vzísť lepšia budúcnosť Slov* krajiny,"

Noc z á 3* na 4-* marca 1939' V ratisl ave zúril teror* Na rôznych miestach vybuchli pekelné 
stroje, niekc tko chodcov belo zabitých* Na rozkaz slov* vlády boli uzatvorené hranice*

Ih-* marca 1939 /rán^/: Zi^la sa slov* vláda na poradu s navráteným Br* Tisom a s jeho sprie
vodcom* Tiso podal informáciu o Hitlerových návrhoch# Dohodlo sa zvolanie slov. snemu na 11-tu ho
dinu.

14, marca 1933 o,11* hud* : v  Bratislave sa začalo mimoriadne zasadnutie
Slov* autonómneho snemu* Sasudnutie otvoril Sídor.a vo svojej reči sa usiloval vyvrátiť podozrenie, 

že je vojakom Prahy",-ako sa c non vyjadril v Berlíne Hitler pri poslednom rozhovore s Tisôn*
Potom ohlási? odstúpenie vlády s odôvodnením, žu vláda nedokázala'vykonať, čo zamýšľala. V hlavnom 
bode rokovania Tiso podal výklad obsahu svoj juh rozhovorov v Berlíne s nemeckými štátnikmi a vy
zval Slov* snem, aby vyslovil svoje rozhodnutia* Snem sa vyje dril j ednomyse1ne povstaním za štátnu 
samostatnosti

X/** s&rv.a 1939' Holo práve 13 hodín a C minút, kea zástancovia Slov, snemu povstali zo svojich 
miest,' hby o t ár xv. predsedu snemu Dr*ii# Sokola, č:, r ú sa samostatný Slovenský štát, odpovedali jedno
hlasne áno# Po tomto, akte prijal Slov* snem "Zákon o samostatnom slov* štáte". Po odhlasovaní tohto 
zákona vymenovalo predsedníctvo snemu prvú vl udu samostatného Slov* Štátu;
Dr. Joz. Tiso, ministerský predseda.
Karol Sidor, minister'vnútra,
Dr. Vojtech i;,uka, zástupca predsedu vlády,
Dr,. Ferd* Surčanský, minister zahraničných vecí,



Jozef Sivak, minister školstva a národnej osvety, 
pluk. Ferd* Catloš, minister národnej obrany,
Gejza Medrie ký, minister hospodárstva,

Dr.Mik.Pružinský, minister financií, ,
Július Stano, minister dopravy,
Br,Gejzal*rit«, minister pravosúdia,
Alexander Mach, šéf Úradu propagandy a hlavný veliteľ H G. ’ i

‘ . . .

1A, marca 1939; 15 hod. ? Rozozvučali sa nad celým Slovenskom zvony, aby ohlásili skutočnosť, 
že Slováci majú samostatný Štát, 3cl to štát o rozlohe "jí. ábp km2 a ual 2,4-5 n il. obyvateľov, z nich 

bolo takmer 2 mil, Slovákov.

14> marca 19°9 /popoludní/ : Aj Zakarpatská vláda vyhlásila štátnu samostatnosť, no už toho 
dňa vnikli do krajiny nadarské vojská, zlomili odpor roztrúsme h jednotiek a krajinu okupovali.

14> marca 1939 /večer/: Budapeštianska vláda poslala dc Prahy ultimátum s dvanásťhodinovou 
lehotou, žiadajúce, aby české vojská a úrady opustili Podkarpatskú Rus do 24*. hod. Keí Budapešť 
dostala kladnú odpovec, začalo maSarské vojsko o 10—tej zaplavovať krajinu, usilujúc sa tak znemožniť 
úmysel ohlásený Vodosinom, prehlásiť Podkarpatskú Rus za nezávislú, Generál Prchal, veliaci Čs. 
vojsku, nariadil na základe rozkazu vlády ústup. K bojom došlo len v niektorých prípadoch.

15. marca 1939: Pernecké jednotky vnikli aj na územie Sl'/enska /dc celého údolia Váhu/. Obsa
d ili dôležitejšie mestá, vojenské sklaoy a letištia  na Považí a začali zriaäovať colné stráže.
V niektorých okrenoc! západného Slovenska prevzala moc nemecká armáda, Nemci vyprázdňovali vojenské 
skladištia, odvážali z nich zd: nc, munície. zásoby, odmontúvali protilietadlové kanóny a stroje 

v zbrojných závodoch. Slov. vláda proti .omu protestovala*

15f marca 1939 : Pápež Piuš ,111. prija l slov. ministra J:z. Siváka a "udelil slov. štátu
svoje otcovské požehnanie."

15. marca 1939: Nemecké vojsko obsadilo Čechy a Moravu, ktoré sa stali súčasťou nemeckej ríše*
íeské krajiny dost-gLi autonómiu vo Borme tzv, protektorátu.

15, marca 1939: Maäarsko uznalo Slovenský štát. Lénnik Slovák priniesol o ton túto správu:
Kráľovská cáSarská vláda dnes oficiálna oznámila slov, vláde, že uznáva samostatný slov. štát de 
facto i de iure a že úprimne blahoželá k jeho zrodeniu."

16. marca 1939: Podkarpatskú Rus dobyli maďarské vojenské oddiely, hoci obyvateľstvo im 
kládlo zúfalý odpor.
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