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DOKUMENT 57 
1942, marec 28. [Bratislava.] – Ludinova správa Zahraničnému úradu o vnútropolitickej situácii na 
Slovensku v súvislosti s aférou slovenského vojenského atašé v Ríme Antona Sznackého.

Nemecké vyslanectvo     28. marca 1942
Kópia
Č. 129 g. Rs.

Vec: Vývoj vnútropolitickej situácie na Slovensku
2 kópie

1.
Vnútropolitická situácia, v uplynulom období charakterizovaná zachovávaním akejsi labilnej rov-

nováhy, sa v posledných dňoch náhle a momentálne neočakávane znovu dostala do pohybu. Jeden samo 
osebe nepatrný podnet stačil, aby sa rýchlosťou blesku otvorili staré protiklady, dovtedy ukryté pod mas-
kou vonkajšieho pokoja. Starý spor Tiso – Tuka prepukol nanovo, a síce v tak prudkej forme, že až do 
tohto okamihu je stále otázne, či sa ešte vôbec nájde nejaké dočasné riešenie.

2.
Časovo a navonok sa udalosti odohrali nasledovne:
Pred nejakým časom viedli tunajšie vojenské súdy proces proti vtedajšiemu slovenskému vojen-

skému atašé v Ríme, podplukovníkovi „Sznackému“.Bol obvinený z toho, že v Ríme trúsil znevažujúce 
poznámky o životaschopnosti Slovenska. O týchto výrokoch podali oveľa neskôr hlásenie dvaja členovia 
slovenského vyslanectva v Ríme, pred ktorými sa Sznacký takto vyjadroval. Títo dvaja páni sa medzitým 
so Sznackým rozhádali. Hlásenie je určite aktom osobnej pomsty.

Nech už to bolo akokoľvek, prezident Tiso si prípad okamžite všimol a sledoval ho. Či ho k tomu 
viedol ozajstný politický pocit zodpovednosti, alebo konal v úmysle napáliť svojho protivníka Tuku, je 
ťažko povedať: pravdepodobne spojil príjemné s užitočným.

Sznacký je starý Tukov súputník rovnakého zmýšľania. Obaja sa kedysi pravdepodobne s maďar-
skou podporou angažovali v snahách o slovenskú autonómiu, obaja sedeli spolu na lavici obžalovaných. 
Obaja sedeli spolu vo väzení. Také čosi zaväzuje a Tuka sa o 10 rokov neskôr, keď sa stal ministerský 
predsedom, o Sznackého skutočne aj postaral ľudsky pekným spôsobom. Aj keď je neschopný aktívnej 
brannej služby, poslali ho ako podplukovníka a vojenského atašé do Ríma. Sznacký ostatne vystupoval 
ako exponent skupiny, ktorá je extrémne naklonená Nemecku.

Súd Sznackého v dvoch inštanciách oslobodil. Právom, lebo jeho vtedajšie poznámky neboli nič iné 
ako nezodpovedné táranie. Počas procesu sa Tuka veľmi silno zasadzoval za Sznackého, okrem iného 
v dvoch listoch adresovaných ministerskému predsedovi Čatlošovi. Aj na mňa sa obrátil s poukazom 
na to, že Tiso chce cez Sznackého zasiahnuť len jeho a jeho radikálnu pronemeckú orientáciu. Nato som 
Sznackého síce prijal; zlý dojem, ktorým pritom na mňa zapôsobil, zosilnený opatrným vyzvedaním na 
príslušných vojenských miestach, ma podnietil k maximálnej zdržanlivosti voči Sznackému. Tuku som 
pred ním varoval, aj keď opatrnou formou.

Pred niekoľkými týždňami dezertoval Sznacký z Ríma, kde sa zdržiaval kvôli rozlúčkovým návšte-
vám, do Maďarska. Momentálne sa údajne zdržiava v Budapešti, kde si vraj našiel zamestnanie v štátnej 
správe. Tiso si po procese neželal, aby sa ešte ukazoval v Ríme. Odvelenie na bolševický front Sznacký 
striktne odmietol; takisto miesto zastupujúceho veliteľa regimentu doma. Nakoniec sa uvažovalo o jeho 
povýšení na plukovníka a penzionovaní. Ako vidieť, všetko to boli čestné riešenia. Sznacký si zvolil to 
najhanebnejšie riešenie pre dôstojníka, dezertoval počas vojny.

Z tejto epizódy Tiso vyťažil šikovne, ako sa dalo očakávať, bohatý kapitál proti Tukovi. Mimochodom, 
ani z ďalšieho vývoja veci sa nedá povedať, či Tisov postoj viac ovplyvňuje túžba po ukojení osobnej 
pomsty, alebo skutočná a vážne myslená starosť o bezpečnosť štátu.

3.


