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Hospodárska kríza v tridsiatych rokoch priviedla robotnícku triedu*, 
nemajetné vrstvy roľníctva, malých živnostníkov i pracujúcu inteligenciu, 
do nebývalej biedy. Znižovanie miezd, agrárna kríza, masová nezamestna
nosť, zadíženosť a exekúcie, neustále nebezpečenstvo straty posledných 
možností existencie nástojčivo nastoľovali otázku zmeny starého spoločen
ského poriadku, neschopného zabezpečiť masám pracujúcich najzákladnejšie 
životné potreby.

„Ľudové masy ešte nedospeli tak ďaleko, aby podnikli útok proti kapi
talizmu, že však myšlienka útoku zreje vo vedomí más, o tom sotva možno 
pochybovať”, konštatoval J. V. Stalin na XVII. sjazde VKS(b). „Tým sa 
vlastne tiež vysvetľuje skutočnosť, že panujúce triedy kapitalistických 
krajín usilovne ničia alebo privádzajú navnivoč posledné zvyšky parlamen
tarizmu a buržoáznej demokracie, ktoré môže robotnícka trieda využiť vo 
svojom boji proti utláčateľom, zaháňajú komunistické strany do podzemia 
a používajú otvorene teroristické metódy, aby si udržali svoju diktatúru.”1

Do tohto prúdu politiky buržoázie, politiky teroru proti robotníckej 
triede a šovinizmu prípravy imperialistickej vojny zapojuje sa plne i česko
slovenská buržoázia, zvlášť po príchode Hitlera k moci v susednom Nemecku. 
Československá buržoázia odhadzuje metódy starej koaličnej vlády s demo
kratickým „humanitným” náterom, keď sa ukázala ich nedostatočná prie
bojnosť na zvládnutie krízovej situácie.

„Triedne a imperialistické panstvo českej buržoázie je otrasené”, upo
zornil Klement Gottwald. „Masy hladných a zbedačených proletárov sa 
revolucionizujú. Dedina je rozbúrená hnevom ožobráčených roľníkov. V ne
meckých, slovenských, maďarských a ukrajinských územiach vládne krajné 
napätie. Potlačované národy sa vzpierajú proti imperialistickej nadvláde 
českej buržoázie. Vývin situácie a triedneho boja vytvára i v Československu 
predpoklady revolučnej krízy a stavia pred komunistickú stranu ako zá
kladnú úlohu prípravu más pre nastávajúci boj o moc, o diktatúru prole
tariátu.

1 J. V. Stalin, Otázky leninizmu, Bratislava 1951, 443.
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Preto aj československá buržoázia horúčkovité hľadá východisko v ná
silnom riešení všetkých zauzlených protikladov svojho panstva. Hľadá 
„východisko” v novej imperialistickej vojne a v otvorenej fašistickej dikta
túre. Topiaci sa chytá ostria britvy.”2

Československá buržoázia však nemohla slepo okopírovat lákavý hitle
rovský vzor. Celý predchádzajúci politický vývoj, mnohonárodnostný cha
rakter štátu vtisli fašizačnému procesu u nás určité zvláštnosti. Miesto 
jednej mohutnej fašistickej organizácie vzniká niekoľko fašizačných centier, 
od skupiny „Hradu”, agrárnej pravice až po otvorených nasledovateľov 
zahraničných vzorov okolo Gajdu, Stříbrného. Ako zvlášť významná rezerva 
a nádej fašizmu vystupujú do popredia buržoáznonacionalistické strany 
potláčaných národností, henleinovci, maďarskí a poľskí revizionisti, ukra
jinskí nacionalisti. Na Slovensku je to hlavne klerikálna šovinistická Hlin
ková slovenská ľudová strana.

Úlohou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch krízy je zachy
távať vrstvy nespokojné s koristníckou vládou vládnej buržoázie a ako hrá
dza oddeľovať revolucionizujúce sa masy od komunistickej strany. S pomo
cou nacionalistickej a náboženskej demagógie odvádza pozornosť pracujú
cich od skutočných vinníkov biedy, hladu a nezamestnanosti. Pokiaľ plní 
túto úlohu, slúži záujmom spoločným celej československej buržoázii. Sú
časne však ľudácka buržoázia sleduje i svoje vlastné, čiastkové záujmy.

Hospodárska kríza zostruje zápas o trhy, zúžené prudkým poklesom 
spotreby širokých más, obmedzené colnými priehradami, v nebývalej miere 
rozšírenými kartelovými medzinárodnými i domácimi zmluvami. V tomto 
zápase je slovenská nacionalistická buržoázia nerovným súperom rozvinu
tejšej, bohatšej českej buržoázii.3 Pritom Hlinková slovenská ľudová strana 
ako politická reprezentantka slovenskej nacionalistickej buržoázie je práve 
na začiatku krízy rozkladom vlastnej strany prinútená z „panskej koalície” 
odísť do opozície. To ju zbavuje vplyvu na smer zahraničného obchodu (čo sa 
týka hlavne slovenského drevárstva s početnou vrstvou strednej buržoázie, 
ale aj poľnohospodárskej výroby), na rozdeľovanie výrobných kontingentov 
najdôležitejších statkárskych výrobkov — pšenice, cukrovej repy. Rýchle 
vzrastá moc agrárnej slovenskej buržoázie, úzko spojenej s českým finanč
ným kapitálom. Ňou ovládané peňažníctvo, poľnohospodárske družstevné 
sväzy a obilný monopol sľubujú byť spoľahlivou základňou na ovládnutie 
celého slovenského hospodárstva.

Proti všeobecnej hospodárskej prevahe českej a s ňou spojenej sloven
skej agrárnej buržoázie provinčné ľudácke banky s niekoľko miliónovou 
účasťou,4 drobné podniky nedávajú najmenšiu nádej, že ľudáckej buržoázii

2 Klement Gottwald, Spisy V, Bratislava 1953, 42—43.
3 I keď neberieme do úvahy ohromnú prevahu kapitálu sústredeného v českých kra

jinách voči kapitálu slovenskej buržoázie, i na samotnom Slovensku z celkovej sumy asi 7,5 
miliárd akciového kapitálu, rezervných fondov a vkladov priemyselných podnikov i peňaž
ných ústavov r. 1936 asi 3,4 miliárd činil kapitál český, asi 3 miliardy kapitál slovenskej 
buržoázie a zvyšok iný, hlavne maďarský.

4 Na začiatku krízy r. 1930 bilančná cifra Ľudovej banky v Ružomberku, ktorej hfav- 
•nými účastinármi sú Hlinka, Vojtaššák, Mederlyovci, je 65 miliónov, kým napr. Bankv čs. 
légií — 1070 miliónov, Slovenskej ibanky — 637 miliónov, Tatra banky 929 mTiónov atď. 
Od r. 1924 po prvé roky krízy vložila iba Zemská banka a Hypotečná česká banka na Slo
vensku (a čiastočne v Zakarpatskej Ukrajine) aisi 900 miliónov Kčs.
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sa hospodárskym bojom podarí získať taký podiel na ziskoch zo slovenského 
hospodárstva, na aký sa cíti oprávnená z titulu svojho nacionalizmu.

Ostáva jediná cesta — využiť nacionálne a náboženské hnutie na získa
nie takého podielu na politickej moci, ktorý by zabezpečil udržanie dote
rajších pozícií a získanie ďalších. To je cieľ slovenskej nacionalistickej 
buržoázie, šovinizmus, „autonomistické” hnutie sú prostriedkami, ktorými 
to chce dosiahnuť.

V tom nadväzuje Hlinková slovenská ľudová strana na svoju starú tra
díciu. Avšak stúpajúca radikalizácia a politické uvedomenie más, skúsenosti 
s rozkladom strany v čase účasti na vláde v rokoch 1927-1929 nútia hľadať 
už v čase boja o účasť na moci prostriedky, ako udržať vládu v prípade 
úspechu. V príklade Hitlera, Mussoliniho, Pilsudského, Dollfussa vidí ľudácka 
buržoázia vzor, ako zabrániť vlastným prívržencom dožadovať sa uskutoč
nenia sľubov ľudáckych demagógov. Súčasne vo fašistickej „národnej 
totalite”, v obdive, propagácii a napodobení fašistických režimov vidí vhod
ný nástroj na potlačenie robotníckeho hnutia, akéhokoľvek pohybu voči jej 
kapitalistickým a statkárskym záujmom.

Ak šovinistické štvanie a tým odvádzanie od skutočného revolučného 
boja vyhovuje českej vládnúcej buržoázii, cieľ Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany je v rozpore s jej snahou o udržanie absolútnej prevahy hospodárskej 
a politickej v ČSR. Na druhej strane, Hlinková slovenská ľudová strana, ak 
heslá „autonómie”, „obrany práv národa” sú jej iba prostriedkom na do
siahnutie vytúženej hospodárskej a politickej moci, je ochotná spojiť sa 
s hocikým, kto jej k tomu dopomôže.

Bude záležať hlavne na intenzite potreby utuženia vlády buržoázie 
pravicovou diktatúrou, pokiaľ bude vládnúca česká buržoázia ochotná za 
pomoc ľudákov ustúpiť im časť svojich pozícií. Ochota k spolupráci zo strany 
ľudáckej buržoázie je určovaná jedine vyhliadkami na úspech takéhoto 
spojenectva.

Pokúsime sa v tomto krátkom náčrte sledovať účasť ľudáckej buržoázie 
na pokusoch o pravicový prevrat v rokoch, keď na hraniciach republiky 
stále silnejšie vyrastalo hrozivé nebezpečenstvo zahraničného fašizmu a 
súčasne naznačiť nielen príčiny neúspechu týchto snáh, ale aj príčiny, ktoré 
viedli Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu od spojenectva s obdivovateľmi 
zahraničného fašizmu k priamemu spojenectvu s Hitlerom.5

* * *

5 Existujúca buržoázna literatúra dáva pre objasnenie politiky Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany v rokoch od nástupu Hitlera k moci po rok 1938 veľmi málo spoľahlivého 
materiálu. Práce ľudáckych politikov, písané v rokoch tzv. slovenského štátu, prirodzene, 
kompromitujúce fakty spolupráce s českou reakciou zatušúvajú. (S i d o r, Slovenská politika 
na pôde pražského snemu, Ďurčanský, Pohľad na slovenskú politickú minulost, knihy 
Polakoviča atď.) Z tých istých príčin venovali ľudácki činitelia veľkú pozornosť prebratiu 
archívov. Práce politických protivníkov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sú pozname
nané nielen idealistickým názorom autorov (príčina politiky Hlinkovej strany sa vidí zväčša 
v osobných vlastnostiach Hlinku a pod.), ale aj snahou zakryť svoju, často nemalú vinu na 
udalostiach, ktoré viedli k Mníchovu. Sem patrí i práca Dérera, Slovenský vývoj a ľu
dácka zrada, Praha 1946.
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V prudkom zápase medzi jednotlivými skupinami československej 
buržoázie o vedúce miesto vo fašizačnom hnutí bola Hlinková slovenská 
ľudová strana cenným spojencom fašistických klík. Šovinizmus, nesmierna 
až hysterická nenávisť voči robotníckemu hnutiu, komunistickej strane 
a hlavne proti Sovietskemu s väzu — tieto vlastnosti ľudáckych vodcov na 
čele s Hlinkom umožňovali Hlinkovej slovenskej ľudovej strane nájsť spo
ločnú reč s hocktorou z československých fašizujúcich skupín a v prípade 
prevahy jednej z nich ľahko zmeniť „orientáciu”.

R. 1934 stojí Hlinková slovenská ľudová strana v jednom šíku s repre
zentantmi najzbesilejších nepriateľov Sovietskeho sväzu a „marxizmu”, 
s kramárovcami. Kampaň národnej demokracie za zmenu ústavy republiky 
našla v ľudákoch vrelých podporovateľov. Zvlášť sľubne sa začalo spoje
nectvo s touto skupinou českej reakcie vyvíjať po vytvorení Národného 
zjednotenia spojením národnej demokracie, Stříbrného Ligy a iných po- 
dobných skupín. Na prvom veľkom verejnom zhromaždení Národného zjed
notenia v pražskej Lucerne ako jeden z hlavných rečníkov vystúpil vodca 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Andrej Hlinka a predniesol hodinový 
prejav.6 Zástup českých fašistov mu pripravil nadšené ovácie. Zakrátko 
Hlinka v Nitre vyjednával i so zástupcom českých fašistov na Slovensku, 
s poslancom Národného zjednotenia Chmelíkom.7

Súčasne však Hlinková slovenská ľudová strana skúma pôdu a zabez
pečuje sa aj iným smerom. Niekoľko mesiacov sa tiahnu pokusy o vytvorenie 
„katolíckeho bloku” v ČSR spojením klerikálnych strán, českej lidověj a 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Tento blok, inšpirovaný Hradom, mal 
zohrať významnú úlohu v očakávanom zápase medzi buržoáznymi skupinami 
pri prezidentských voľbách.8

Paralelne s vyjednávaním o vytvorenie tejto obdoby nemeckého „cen
tra” Hlinková slovenská ľudová strana sa čoraz viac obracia k skupine, 
ktorá je svojím rastúcim vplyvom najnádejnejším partnerom, k agrárnej 
buržoázii. S priamou ponukou rokovať o podmienkach spolupráce a vstupu 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany do vlády obrátil sa na ľudákov agrár- 
nický ministerský predseda Malypetr. Ľudácki vodcovia nijako netajili 
podmienky, za akých sú ochotní vstúpiť do vlády.

Charakteru rokovaní a súčasne i vtedajšiemu zameraniu strany dáva 
pečať úvodník Slováka, ústredného orgánu Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany, príznačne nadpísaný Za zmenu režimu.

„Zmena režimu” sa tu predstavuje hlavne ako „očista od marxistov”, 
ktorí znemožňujú dohodu s Hitlerom a s vtedajším jeho blížencom, Poľ
skom. „My potrebujeme nacionálne a morálne omladenie. Potrebujeme očis
tu od marxistov, aby nám títo nepremyslenými činmi neznemožňovali náš 
pomer k susedom... Zmena režimu, nové voľby, potom nová vláda — to 
je jediná cesta, po ktorej by sa mala uberať naša vnútorná politika.”9 „Závisí 
teraz od najsilnejšej strany republiky, aby si po prezidentskej voľbe vy-

6 Slovák, 22. novembra 1934.
7 Nový hlas, roč. III, č. 4.
8 Pokyny ÚV KSČ Do kampane veľkých politických bojov, Ústav dejín ÚD KSS, 4/9» 

1942/53.
9 Slovák, 8. marca 1934.
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nútila, aby sa nová nacionalistická vláda mohla utvoriť, ktorej nie najslab
šou zložkou bude môcť byť aj ľudová strana,” tak vyjadroval nádeje ľudákov 
Slovák.10

Tieto vyjednávania s agrárnikmi o vytvorenie krajne reakčnej koalície 
ostali bez výsledku. Príčinu treba vidieť ani nie tak v rozporoch názorov 
a požiadaviek ako v taktických ohľadoch.

Slovenská nacionalistická buržoázia, združená v Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strane, kládla veľké nádeje do nastávajúcich parlamentných volieb. 
V tom sa zhodovala i s českou veľkoburžoáziou. Spojený útok agrárnej 
strany, živnostenskej strany a Národného zjednotenia podľa úmyslov zá
kulisných dirigentov československej politiky mal zabezpečiť víťazstvo 
fašistických živlov v Čechách. V sudetských územiach Henlein, na Slovensku 
Hlinka mali splniť úlohu fašistických centier. Víťazstvo tejto, na pohľad 
takej rôznorodej koalície malo fašistickou vládou nahradiť vtedajšiu širokú 
koalíciu s účasťou pravicových socialistov, ktorá nedokázala úplne podviazať 
robotnícke hnutie, rozbiť jeho avantgardu, KSČ.

Zatlačenie KSČ do poloilegality, zákaz a konfiškácie jej časopisov, roz
pustenie pokrokových organizácií, zatváranie komunistických funkcionárov 
v rokoch 1933-1935 nebolo v očiach klerikálnej slovenskej buržoázie dosta
točnou zárukou udržania kapitalistického panstva. „Dnes je už situácia taká, 
že rozpustenie komunistickej strany už nič nezachráni. Komunisti sa dô
kladne pripravili na ilegalitu a prípadné rozpustenie im nijak nemôže škodiť 
za terajšieho vládneho režimu... Režim ako vo všetkom i v tejto otázke 
ukázal svoju neschopnosť. Komunistické nebezpečenstvo takýto malomocný 
režim nielen že nemôže odstrániť, ale svojím bojazlivým, polovičatým hab- 
kaním ešte ho len zväčší... Pád neschopného režimu bude záchranou štátu 
i proti boľševickému nebezpečenstvu.”* 11

Práve v tomto odpore proti „polovičatému habkaniu”, t. j. proti málo 
energickému presadzovaniu otvorenej diktatúry najreakčnejších skupín 
buržoázie zhodujú sa predáci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany s agrár
nou pravicou. Názor týchto kruhov formuloval veľmi jasne v predvolebnej 
reči „moravské knieža” Kyjovský: „Agrárna strana odmieta doterajší ko
aličný systém pre jeho malú výkonnosť a pomalosť. Agrárna politika žiada 
teraz zavedenie autoritatívneho režimu pod vedením vládnúcej strany 
agrárnej.”12

Rozpor medzi českou veľkoburžoáziou a slovenskými nacionalistami je 
teda len v otázke vedenia v „autoritatívnom režime”, teda v podstate v tom, 
aký podiel na moci by v prípade úspechu fašizaéných plánov dostala sloven
ská nacionalistická buržoázia. Ľudácki vodcovia vedeli, že podiel bude tým 
väčší, čím významnejšiu úlohu zohrajú v spoločnej akcii. Vyvodili poučenie 
z vlastných skúseností, keď účasť na vláde v rokoch 1927-1929 priviedla 
Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu na pokraj úplného rozkladu. Rozhodli sa 
ťažiť z niekoľkoročného protivládneho boja, presnejšie z agitácie a „vydržať” 
v opozícii do volieb, zabezpečiť si tak prenikavý úspech a ako podporu po
žiadaviek voči agrárnej reakcii postaviť získané hlasy.

10 Slovák, 16. marca 1934.
11 Slovák, 19. mája 1934
12 Slovák, 28. februára 1935.
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Vznikla tak podivná, pre strany typu hlimkovcov však príznačná 
situácia.

Za základ volebnej agitácie v parlamentných voľbách v máji 1935 posta
vila Hlinková slovenská ľudová strana „zjednotenie celého národa proti 
Čechom”, pretože podľa Tisu len „našej roztrieštenosti podľa stavov môžeme 
pripisovať naše neúspechy a pauperizáciu Slovenska”. Chudobní i bohatí, 
nádenník i veľkostatkár, robotník i kartelár sa mali zjednotiť a spoločne 
bojovať za „autonómiu”, v ktorej vraj budú odstránené všetky krivdy a ne
spravodlivosti národnostného i hospodárskeho útlaku.

Tak zneli reči ľudáckych kortešov. V skutočnosti víťazstvo Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany vo voľbách malo byť významným krokom k nasto
leniu fašistického režimu, teda k ďalšiemu zvýšeniu všestranného útlaku 
slovenského pracujúceho ľudu.

Nádeje, ktoré reakcia skladala do volieb, sa však neuskutočnili. Účast
níci sprisahania, s výnimkou Henleina, nezískali plánované víťazstvo. Na 
Slovensku Hlinková slovenská ľudová strana, i keď za pomoci autonomistic
kej demagógie, protičeského štvania, náboženstva získala značné množstvo 
hlasov, hlavne z najmenej uvedomelých vrstiev roľníckeho obyvateľstva 
a žien, ani sa len nepriblížila k vysnenému zjednoteniu väčšiny hlasov pod 
autonomistickú zástavu. Naopak, na Slovensku získala na 60.000 nových 
hlasov komunistická strana, ktorá bojovala proti zavádzaniu ľudu ľudáckou 
„jednotou chudobných i bohatých” proti „Čechom” a učila pracujúci ľud 
zjednocovať sa bez rozdielu národností proti vykorisťovateľom akejkoľvek, 
i vlastnej národnosti.

Ľudácki predáci nepochopili hneď po voľbe, že plán na „zmenu režimu” 
utrpel hanebný krach. Ponáhľali sa vyzdvihnúť si odmenu za účasť v pred
volebnom boji. Hlinka prostredníctvom Tisu predložil predsedovi vlády 
33 bodov, ktoré mali byť splnené pred vstupom Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany do vlády. Obsah požiadaviek Tiso charakterizoval ako „takmer bez
výhradne prípustný” pre vládu.13 Skutočne neobsahoval ani zmienku o „au
tonómii” — hlavnom agitačnom hesle Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. 
Okrem niekoľkých bodov sa obmedzil na požiadavky splnenia bezprostred
ných požiadaviek ľudáckej inteligencie. Ostatné sa zrejme prenechávalo na 
vysnené časy „zmeneného režimu”.

Ako odhalil neskôr súdruh Široký v parlamente, i skromné požiadavky 
obsiahnuté v 33 bodoch boli určené iba na zaslepenie očí radových prívr
žencov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Hlinkové požiadavky sa v sku
točnosti obmedzili na platové opatrenia, na menovanie niekoľkých vysokých 
úradníkov Slovákov a na iné sinekúry pre mladých ľudáckych bojovníkov 
„za práva národa”.14 Na čo kládlo vedenie Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany hlavný dôraz, to bolo vydanie stredných škôl cirkvi, vydržiavanie 
cirkevných ľudových škôl štátom a hlavne navrátenie cirkevných veľko-

13 Slovák, 13. júna 1935.
14 Tesnqpisedké ziprávy Národnélho zhromaždenia, 19. sdhôdza posl. snemovne 9. de

cembra 1935, 23.
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statkov zabraných v pozemkovej reforme.15 Za takúto cenu bola Hlinková 
slovenská ľudová strana ochotná zúčastniť sa reakčnej koalície pravicových 
strán, zasadnúť za jeden stôl a spolupracovať s ostatnými vykorisťovateľmi 
slovenského pracujúceho ľudu.

Ponuky spolupráce s vládou vyvolali vnútri Hlinkovej slovenskej ľudo
vej strany ostré zrážky. K trvalému, v strane typu Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany nevyhnutnému rozporu medzi vedením a radovými prívržen
cami zavedenými demagógiou pristupuje stále ostrejší rozpor vnútri vedenia 
strany o ďalší postup, taktiku, ako dosiahnuť vytúženú moc. Časť, hlavne 
starších členov vedenia, ako písal neskôr Ďurčanský, „všemožne sa usilujú 
nájsť platformu vyrovnania s Prahou. Tým možno vysvetliť, že sa odmietavo 
stavajú k otázke federalizácie Československa, prejavujú ochotu zmieriť sa 
s myšlienkou jednotného štátneho národa a čím ďalej tým viac začína u nich 
prevládať snaha obmedziť... požiadavky na také minimum, ktoré by bolo 
prijateľné aj Prahe a nebolo by prekážkou vstupu ľudákov do vlády”.16

Hlavnou príčinou tohto postoja nie je však „únava z boja”, ako sa 
snaží nahovoriť Ďurčanský, ale príčiny omnoho reálnejšie.

Na čele Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, i keď sa usilovne snaží 
vydávať sa za celonárodnú, za stranu všetkých stavov a tried, stojí starost
livo vybraná skupina kapitalistov a statkárov. A hoci táto skupina slovenskej 
buržoázie vedie konkurenčný boj s českou buržoáziou, nepohŕda najmenšou 
možnosťou postaviť sa po jej boku v bankách, podnikoch, správnych ra
dách. Napr. Ľudová banka je prostredníctvom svojho generálneho riaditeľa 
A. Mederlyho spojená s ružomberskou celulózkou a Slovenskou úvěrnou 
bankou v Bratislave. Význačný ľudácky činiteľ Karol Mederly je členom 
správnej rady cementárne v Ladcoch, Samuhel je správnym radcom Stre
doslovenských elektrární, cementárne v Hornom Srní, Pražskej mestskej 
sporiteľne. Spojenie s vládnymi skupinami českej i slovenskej buržoázie je 
zabezpečené účasťou v karteloch. Čakanovské uhoľné bane, ktorých význač
ným funkcionárom je ľudácky poslanec, spolu s Handlovskými uhoľnými 
baňami sú členmi mocného kartelu Uhľospol. Hlinka, Mederly, Laibay sú 
funkcionármi tehliarskeho kartelu, kartel zápalkársky vedie Ľudovú banku 
k spolupráci s majiteľom fy Solo Živnobamkou. Pri založení akciovej spoloč
nosti Svit vedľa Baťových zástupcov a predstaviteľov českej finančnej oli
garchie zasadá v správnej rade tejto významnej spoločnosti i organizačný 
tajomník Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.

Vzájomné preplietanie kapitalistických skupín, spoločné záujmy účast
níkov kartelov a syndikátov, slovom hospodárske záujmy bankárov a kapi
talistov z vedenia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vedú ich k opatrnosti 
pri presadzovaní svojich požiadaviek.

15 Táto požiadavka bola po voľbách čiastočne splnená tým, že cirkevné statky boli 
vrátené, i keď n e úplne. Spor o ich právne postaven e trval až do r. 1937, keď boli cir
kvi odovzdané definitívne. Išlo o obrovské komplexy pôdy, ktoré tvorili jednu z najdôleži
tejších základní reakčnej kapitalisťckej politiky Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Na 
1 osobu, ktorá na Slovensku žila zo zbožnosti (kňazi, mnísi a pod.), pripadalo asi 21 ha 
pôdy!! V tom nie sú zarátané často rozsiahle farské pozemky.

16 Ďurčanský, Pohľad na slovenskú politickú minulost, Bratislava 1943, 201.
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Oproti týmto iná skupina ľudákov, združená okolo fašistického časopisu 
Nástup, dožaduje sa ostrejšieho postupu. Táto časť ľudákov, menej zabez
pečená, a preto i menej viazaná rôznymi ohľadmi, predovšetkým žiada 
„zjednotiť Slovákov podľa spôsobu Nemcov”. Potom: „Keďže možno obísť 
a nerešpektovať naše právo, treba bez ohľadu na to, či to diktuje záujem 
českého národa, nadviazať spoluprácu i s Henleinovou skupinou, a to spolu
prácu dostatočne úzku.” „Ľudová strana a s ňou autonomistický blok po
trebuje najprv v opozícii spevnieť, zoceliť sa... a len keď dosiahne dosta
točne veľkú moc, keď svojou existenciou bude v stave budiť rešpekt u svo
jich protivníkov a keď budú na to výhodné podmienky a títo budú musieť 
súhlasiť so základným pretvorením štátu” — vtedy sa treba zaradiť po 
boku českej buržoázie do vlády. Nie snáď, aby sa uspokojili oprávnené 
požiadavky hospodársky a národnostne utláčaného slovenského ľudu, ale 
potom podľa nástupistov „bolo by možné aj bez väčších otrasov štátny život 
včleniť do organizmu nového myšlienkového sveta,” ktorý reprezentujú 
„Taliansko, Turecko, Nemecko a Poľsko. Nové myšlienkové prúdy, nové 
štáty”.17

Kým teda oficiálne vedenie sa chystá vstúpiť do vlády, nástupišti po
kladajú za výhodnejšie priamo spolupracovať s agentúrou Hitlera, zotrvať 
v opozícii, šovinistickým štvaním rozkladať protifašistické sily a čakať na 
vhodnú chvíľu pre „základné pretvorenie štátu” podľa vzoru fašistických 
štátov. Hlinka sa ponúka do služieb Beranovi, Preissovi, ktorí usilujú o na
podobenie Hitlerovho vzoru, nástupišti obracajú pozornosť priamo k ich 
učiteľovi v tretej ríši.

Pravda, r. 1935, keď sa nebezpečenstvo zahraničného fašizmu ešte len 
vynáralo v plnej veľkosti, postavenie republiky bolo pevné, taktika nástu
pistov sa oficiálnemu vedeniu zdala pre danú situáciu nevhodná, príliš 
„teoretická”.

Keď Tiso po rokoch spomínal politiku Nástupu v tomto období, odôvod
ňoval vzniknuté rozpory takto: „Polititka je nielen teoretická veda. Politika 
musí teoretické zásady do praxe uvádzať. Tu nastal ten zdanlivý konflikt 
medzi postupom Nástupu a postupom strany.”18 Oficiálne vedenie pokladalo 
spoluprácu s českou buržoáziou pri jej ďalekosiahlych plánoch v danej chvíli 
za účinnejší prostriedok, ako dostať podiel na politickej a hospodárskej 
moci.

Avšak nádeje vkladané do tohto spojenectva sa nesplnili. Vládna buržo
ázia si príliš cenila Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, aby hazardovala s jej 
osudom. Vstup Hlinkovej slovenskej ľudovej strany do vlády mohol podťať 
korene jej existencie — obratnou demagógiou vzbudené zdanie nezmieri
teľného odporu proti poburujúcej vláde koaličnej buržoázie, proti vykoris
ťovateľskej politike českého finančného veľkokapitálu. Porážka Národného 
zjednotenia, ľudákov a iných pravicových strán znemožnila vytvorenie 
fašistickej vlády, plánovanej pred voľbami. V existujúcej koaličnej vláde 
česká buržoázia Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu nepotrebovala, fašistic-

17 Nástup, 15. júla 1935.
18 Nástup, roč. VII, 10. Podobne hovoril i Sidor na sjazde Hlinkovej mládeže v Žiline 

10. augusta 1935: „Rozdiely môžu byť medzi nami, ako aj sú, len v metódach práce, v tem
pe boja a pri volení vhodných prostriedkov, ktorými chceme svoj program uskutočniť,” 
Slovenská pravda, 18. júla 1935.
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lká vláda ešte nie je možná. Preto predseda vlády na ľudácke požiadavky 
formulované v 33 bodoch nedal ani odpoveď.19

Československá reakcia ponecháva Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu 
i naďalej v zálohe, aby vo vhodnej chvíli, neoslabená účasťou na vláde, mohla 
zasiahnuť do politického zápasu.

* * *

Keď ochota vstúpiť do vlády znemožňovala Hlinkovej slovenskej ľudo
vej strane plne využívať autonomistickú demagógiu a na druhej strane 
ani výhody účasti na politickej moci ndboli isté, situácia nebola nadlho 
udržateľná.

„Ďalej čakať nemôžeme. My sme podávali pravicu k spolupráci, my 
sme boli ochotní v záujme štátu na cesty zblíženia. . .”,20 vyhlásil Hlinka. 
Predsedníctvo Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v tom čase konštatuje, 
že plány na vytvorenie pravicovej koalície sa nepodarili, avšak nijako sa 
ich definitívne nevzdáva. Vidieť to z toho, že vláde sa vytýka nesprávnosť 
postupu: „Pravicová vláda mala byť vytvorená hneď po voľbách, a nie až 
v jeseni ľ’

Dovtedy sa ľudácka buržoázia usiluje vydobyť si v reakčnou tábore 
taký vplyv, ktorý by jej „v jeseni” umožnil zaujať vplyvné pozície. Práve 
v týchto mesiacoch sa Hlinková slovenská ľudová strana dostáva do popredia 
protisovietskeho a protikomunistického boja československej reakcie.

Československá vláda tesne pred parlamentnými voľbami uzavrela spo
jeneckú zmluvu so Sovietskym sväzom. Prinútil ju k tomu tlak ľudových 
más, ktoré si stále viac uvedomovali význam Sovietskeho s väzu ako opory 
našej samostatnosti proti narastajúcemu hitlerovskému tlaku. Vláda mohla 
uzavrieť spojenectvo tým ľahšie, že v tom nasledovala príklad svojho pro
tektora — Francúzska. Avšak tak isto ako francúzska buržoázia videla 
v zmluve so Sovietskym sväzom iba manéver, nástroj tlaku proti Hitlerovi, 
ani československá buržoázia nebrala zmluvu vážne. Hrozila sa i pomysle
nia na sovietsku pomoc, s obavami sledovala rast autority Sovietskeho s väzu 
medzi masami pracujúcich.

Vládna buržoázia po uzavretí spojeneckej zmluvy so SSSR si musela 
ukladať určitú rezervu v protisovietskom štvaní, ktorého sa však ako ne
rozlučnej súčiastky boja proti robotníckemu hnutiu a za udržanie kapita
listického panstva nechcela vzdať. Tým viac musela vítať služby „opozičnej” 
buržoázie v boji proti rastu sympatií ku krajine socializmu, v boji proti 
spojeneckej zmluve, uzavretej s toľkou nechuťou.

Hlinková slovenská ľudová strana stojí na čele tohto ťaženia. Ľudácka 
tlač je preplnená protisovietskym štvaním, od úvodníkov s barokovým 
negramotným blúznením o „ľudojedstve na Ukrajine” až po romány na po
kračovanie. „Ideovou” oporou v tomto ťažení je podpora cirkevnej hierachie, 
s ktorej povolením tlač, letáky, kazateľnice šíria tieto nezmysly medzi ľud.

91 Tak isto ostala bez odpovede iniciatíva Hlinku, ktorý zvolal zástupcov všetkých 
strán, okrem komunistov, na porady o spoločnom postupe, Snem Slovenskej republiky, 86. 
zasadnutie, 6. mája 1942, 16.

20 Slovák 24. júla 1935.
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Protikomunistické a protisovietske štvanie dostupuje k úplnej hystérii po 
VII. sjazde Komunistickej internacionály v auguste 1935. V politike ľudo
vého frontu, zjednotenia protifašistov, v boji za národné práva vidí Hlinková 
slovenská ľudová strana smrteľné nebezpečenstvo pre svoju podvodnú 
činnosť.

Konkrétne požiadavky KSČ na zlepšenie postavenia pracujúcich nútia 
Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu odhaľovať svoju kapitalistickú tvár, de
maskujú rúchom „opozičnosti” zahaľovanú úlohu predbojovníka reakcie 
proti demokratickým právam. Tŕňom v očiach slovenských nacionalistických 
reakcionárov nie je len existencia KSČ, pokrokových odborov. Stavia sa aj 
proti tým najskromnejším reformám v prospech pracujúcich. Napr. návrh 
zákona o povinnom sprostredkovaní práce ľudácki podnikatelia odmietli ako 
zasahovanie do svojich nedotknuteľných práv. Kým na Slovensku desať
tisíce nezamestnaných pre nedostatok sprostredkovateľmi práce vôbec ne
bolo zaregistrovaných a desaťtisíce ďalších dostávalo desaťkorunové žobra
čenky z času na čas, typicky ľudácky kapitalista Janček v Trenčianskych 
Tepliciach na schôdzi staviteľov vyhlasuje: „Treba zastaviť vyplácanie pod
pôr nezamestnaným a nezamestnaných treba skolonizovať, lebo tak, ako to 
šlo dosiaľ, nesmie to ísť ďalej... Zákon o verejných sprostredkovateľniach 
práce si musia stavitelia vyprosiť, lebo aký by to bol poriadok, keby im 
dakto mal nanútiť prijať do práce Štefana, lebo má početnú rodinu, alebo 
Joža, lebo kríva, alebo iného, ktorý údajne hladuje.”21 Tak isto Hlinka sa 
postavil proti podporám v nezamestnanosti.22

Protikomunistický, protisovietsky, protidemokratický boj v prvých 
šíkoch československej reakcie má vyslúžiť ľudáckej buržoázii príslušnú 
odmenu, má presvedčiť jej reakčných partnerov, že vodcovia Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany budú spoľahlivou zárukou udržania kapitalistic
kého panstva. Úloha pre Hlinku a jeho spoločníkov tým milšia, že sa plne 
zhoduje s ich kapitalistickými, statkárskymi protiľudovými záujmami.

Smer činnosti a obsah politiky Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 
v tomto období jednoznačne formuloval Sidor 28. októbra. Na otázku „čo 
chceme?”, dáva jasnú odpoveď: „Hlavne — zničiť komunizmus, odtrhnúť 
sa od neho i v medzinárodnej politike.” Výsledkom „boja proti komunizmu” 
a akousi odmenou zaň má byť autonómia pre slovenskú nacionalistickú bur
žoáziu.23 O týždeň toto vyhlásenie plne potvrdil v parlamentnej reči.24

* * *

Koncom r. 1935 sa zdala vhodná chvíľa pre zopakovanie nezdareného 
reakčného sprisahania z mája 1935. Agrárna pravica hľadá cesty k Henleinovi 
a k hlimkovcom. V telegrame Hlinkoví 30. septembra 1935 Hodža vyslovuje

81 Slovenské zvesti, 18. júna 1936.
22 Tesnop. zprávy Národného zhromaždenia, 5. schôdza 25. júna 1935, 48. Na jeseň 

1936 označil Hlinka v rozhovore s nacistickým novinárom soc'álnu starostlivosť o nezamest
naných za „klatbu ľudstva a počiatok koncov”, za príznak zhubnosti demokrace. V tom 
istom čase poslanec Florek navrhuje ako riešenie nezamestnanosti vysťahovanie ich z miest 
na dedmu, čo by vraj malo i národný význam, pretože mestá „intemacionalizujú”.

23 Slovák, 27. októbra 1935.
24 Tesnopisecké zprávy Národného zhromaždenia, 10. schôdza posl. snemovne, 6. no

vembra 1935, 13.
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nádej, že čas spolupráce sa blíži. Zosilňuje sa aktivita ľudáckych predákov. 
Tak ako pred parlamentnými voľbami množia sa hlasy po zmene zahra
ničnej politiky smerom k Berlínu, ľudáci otvorene vyhlasujú zmluvu so 
Sovietskym sväzom za „najväčšiu chybu našej zahraničnej politiky.” Obvi
ňujú režim z „kerenštiny”, t. j. že tak ako Kerenský v čase ruskej revolúcie 
i československá vláda nie je schopná rozdrviť komunistov. Boj komunistic
kej strany, ktorá po VII. kongrese Komunistickej internacionály začala ostrý 
boj proti nositeľovi fašistickej ideológie na Slovensku-hlinkovcom, vyvolá
va v ich tábore zúrivosť i strach. Po odhalení zradnej politiky ľudákov 
v parlamente súdruhom Širokým Hlinka v Pražskom liste nástojčivo poža
doval odstránenie demokratického poriadku v ČSR i zmenu zahraničnej 
politiky. „Keby sa naša vláda nespájala s boľševikmi, boľševici by nemali 
toľko bezočivosti a dotieravosti.. .”25 Prorokoval skorú vládu pravice, kto
rej významnou posilou bude Hlinková slovenská ľudová strana.

Vhodná príležitosť pre ustanovenie takejto vlády prišla s prezidentskou 
voľbou v decembri 1935. Odstúpenie prezidenta Masaryka a voľbu nového 
prezidenta agrárna strana a s ňou spojené pravicové strany hodlali využiť 
na uskutočnenie dávno pripravovaného zvratu vnútornej i zahraničnej poli
tiky. Voľba sa stala súčasne stretnutím dvoch smerov buržoázie s rôznymi 
názormi na tempo i spôsob utuženia panstva buržoázie, s rôznymi názormi 
na pomer k jednotlivým skupinám imperialistických štátov. Avšak súčasne 
na výsledkoch volieb boli zainteresované i široké masy pracujúcich. Otázky 
nastolenia pravicovej diktatúry, konca buržoáznodemokratického zriadenia 
nemohli byť pre pracujúci ľud ľahostajné.

Kandidátom reakcie, za chrbtom ktorého sa mali nerušene uskutočňovať 
fašizačné plány, bol profesor Nemec.

Aké stanovisko zaujala Hlinková slovenská ľudová strana?
V prezidentských voľbách odovzdala Hlinková slovenská ľudová strana 

hlasy za Beneša a tak zdanlivo zradila svojich spojencov, agrárnu reakciu 
i kramářovcov. Neskôr usilovne vydávali toto za dôkaz svojej „demokratic
kosti”.26 Skutočnosť je však iná.

Voľba sa konala 18. decembra 1935 predpoludním. V predchádzajúcich 
dňoch sa konali porady ľudáckych poslancov, senátorov a význačných čle
nov strany. Tiso a Sidor viedli rokovania s agrámickým blokom i s hen- 
leinovcami.27 Hlinka bezprostredne po voľbe opisuje svoju činnosť takto: 
„Predseda Andrej Hlinka stále vyjednával. Tu s Hodžom, tam s Benešom, 
Beranom, Kramářom a ostatnými vodcami. Po zistení celkovej situácie- 
predseda Hlinka dal občianskym stranám do výhľadu svojich 31 hlasov.”28 
„Občianske strany” — to sú agrárnici, kramářovci atď., teda Hlinková 
slovenská ľudová strana bola odhodlaná hlasovať za Nemca.

Avšak tu začínajú prichádzať poplašné chýry. I keď vinou zradcu Slán
ského sa nepodarilo plne využiť široké masové hnutie proti sprisahaniu re
akcie, predsa však vzhľadom na všeobecný odpor v masách ľudu proti pra—

25 Slovák, 13. decembra 1935.
26 Tak vykladá udalosti i oficiálna fašistická učebnica Hrušovského, Slovenské 

dejiny, Turč. Sv. Mant'n 1940, 408.
27 Pred súdom národa, Bratislava 1947, II. diel, 129.
28 Slovák, 20. decembra 1935.
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vičiarom objavujú sa pochybnosti, či voľba kandidáta pravice je stopercentne 
istá. „V utorok 17. decembra ráno predseda Hlinka oznámil predsedovi 
agrárnej strany Beranovi, že za týchto okolností nevie zagarantovať hlasy 
svojej strany pre dr. Nemca.”29 Na ľudáckych poslancov značne zapôsobila 
na popoludňajšej schôdzke zpráva, že Beneš sľúbil v prípade podpory Hlin
koví značné ústupky. Voľba kandidáta pravice nebola istá, nálada v posla
neckom klube bola za Beneša. Ľudáci neskôr písali, ako by sa vtedy boli 
rozhodli voliť „demokraticky”, t. j. Beneša.30

Avšak bezprostredne po udalostiach, keď nebolo ešte jasné, ako sa 
voľba dá využiť v politickom boji, Hlinka hovorí niečo iné. Po domnelom 
pevnom rozhodnutí nepodporovať kandidáta pravice „odišli povereníci pre
zídia našej strany, Hlinka, dr. Tiso a Sidor, na ďalšie vyjednávanie so zá
stupcami strán, ktoré sa osvedčili za kandidatúru dr. Nemca... V ďalšom 
vyjednávaní sa ustálilo spísať podmienky našej strany a žiadať ich splnenie. 
Ostali sme na tom, že za záväzné splnenie týchto podmienok budeme vedieť 
zagarantovať jednohlasné vystúpenie všetkých našich zákonodarcov v pro
spech kandidatúry dr. Nemca. Poslanec Sidor osobne predložil tieto pod
mienky predsedovi agrárnej strany Beranovi, žiadajúc o odpoveď, aiby sa 
ešte ráno, niekoľko hodín pred prezidentskou voľbou, mohla ľudová strana 
osvedčiť o voľbe dr. Nemca”.31

Odpoveď však neprišla. V noci sa z príčin, na ktoré ľudáci nemali naj
menší vplyv, dr. Nemec vzdal kandidatúry a Hlinková slovenská ľudovú 
strana volila jediného ostávajúceho kandidáta — Beneša.

Účasť Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na reakčnom „decembrovom 
fronte” jasne ukazuje, že ľudácki vodcovia dávali prednosť tej časti česko
slovenskej buržoázie, ktorá už nepokladala buržoáznu diktatúru pod rúchom 
„demokracie”, ako ju uplatňoval Masaryk a po ňom Beneš, za dostačujúcu. 
Už r. 1935 dáva Hlinková slovenská ľudová strana prednosť nastoleniu otvo
rene pravicovej vlády. Nešlo tu len o vystriedanie vládnej garnitúry. V pod
mienkach r. 1935, keď sa už vynára zahraničné nebezpečenstvo, nebola by 
táto vláda, ako upozornil súdruh Šverma, iba kópiou „panskej koalície” 
z rokov stabilizácie kapitalizmu. „Pravicová vláda v dnešnej situácii veľkého 
triedneho napätia by znamenala základňu pre reakčný útok na všetky robot
nícke organizácie. Pravicová vláda by znamenala ešte väčšiu biedu, ešte 
väčšie zbedačovanie pracujúceho ľudu v Československu. Pravicová vláda 
by znamenala zmenu zahraničnej politiky, znamenala by zblíženie s Hitlerom, 
s Berlínom, s Varšavou, bola by začiatkom konca Československa.. .”32

Decembrový nápor reakcie bol odrazený, front sprisahancov sa už 
v priebehu prezidentskej voľby rozpadol. Avšak toto víťazstvo demokraticky 
zmýšľajúceho ľudu nebolo upevnené a zabezpečené vytvorením ľudového 
frontu, ako ju požadovala KSČ.

Reakcia sa môže znova pokúsiť o uskutočnenie toho istého plánu inou 
cestou.

29 Tamže.
30 K. S i d o r, Slovenská politika na pôde pražského snemu, zv. II, Bratislava 1944, 

163/164.
31 Slovák, 20. decembra 1935.
32 Tesnopisecké zprávy Národného zhromaždenia, 17. schôdza posl. snemovne, 16. de

cembra 1935, 32.
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21. januára ministerský predseda Hodža požiadal ľudáckych predákov, 
aby Hlinková slovenská ľudová strana vstúpila okamžite do vlády. Podľa 
vyhlásenia zástupcov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany „niet zásadných 
námietok proti vstupu do vlády”.33 Porady sa ťahali niekoľko týždňov a zasa
hoval do nich Beneš. Avšak vstup do vlády bez „základných zmien režimu”, 
bez úplného vydania moci do rúk ľudákom by bol pre Hlinkovú slovenskú 
ľudovú stranu politickou samovraždou. „Bez uskutočnenia našich základných 
požiadaviek je vstup Slovenskej ľudovej strany do vlády nemysliteľný... 
Vstup do vlády bez základných vymožeností by bol pre stranu katastrofou”,34 
priznal Hlinka počas vyjednávaní. A ešte jasnejšie sa vyjadril, keď dlhé jed
nania neviedli k cieľu: „Preto nech dnes ani snem ani vláda ani koalícia ne
žiada zradenie našich zásad. Bez uznania našich práv nám nemožno vstúpiť 
do vlády. Keď dnes vstúpime do vlády len za nejaké to ministerstvo..., 
opustí inás potom ľud.” A typicky fašistickým spôsobom, zamieňajúc seba 
a svoju kliku za slovenský národ, hrozí: „Zakopeme seba, národ a stranu. 
A toto ani ministerský preseda ani my nesmieme dopustiť.”35

Pravda, ministerskému predsedovi Hodžovi, reprezentantovi českej 
i slovenskej reakcie, ani nenapadlo nejakým spôsobom likvidovať Hlinkovú 
slovenskú ľudovú stranu — zbraň proti revolučnému uvedomovaniu sloven
ského ľudu, oporu a nádej fašizmu. Jej pozície, ako sa to potvrdilo v obec
ných voľbách v lete 1936, boli i tak dosť otrasené. Márne letáky ľudákov 
vyzývali: „Zanechajme nesvornosť, netrieďme sa podľa povolania!”36 Márne 
ľudácki kor teši ubezpečovali, že „na Slovensku niet pôdy pre násilný odboj 
revolučnými prostriedkami proti kapitalizmu, lebo u nás vlastne niet toho 
utláčajúceho kapitalizmu”.37 Podobné heslá na Slovensku, utlačenom jar
mom českého veľkokapitálu i domácej slabšej, ale tým surovšej a neľud
skej buržoázie, medzi poľnohospodárskym robotníctvom, vydieraným naj
barbarskejším spôsobom, nemohli mať účinok.

V zime 1935/1936 a na jar prešla Slovenskom v:na prudkých štrajkov. 
Iba v apríli bolo 17 štrajkov s 39.000 preštrajkovanými směnami. Do leta 
počet štrajkujúcich prekročil 30.000. Komunistický Červený sväz zemero- 
botníkov a lesných robotníkov, hlavný organizátor týchto bojov, založil za 
6 mesiacov 157 nových skupín.38 Mzdové boje zasiahli i majetky cirkvi, do
konca štrajk vypukol i v tlačiarni ľudákov Lev. Tak ako v radoch buržoázie 
medzinárodný nástup fašizmu vyvolával snahy po jeho napodobnení, v ra
doch pracujúcich pod tlakom hrozby útoku zahraničného fašizmu na repub
liku zrelo vedomie nevyhnutnosti jednoty, spoločného postupu proti za
hraničným i domácim fašistickým živlom.

Po návrate Klementa Gottwalda do ČSR strana rýchlo odstraňovala 
škody napáchané zradcom Slánským. VII. sjazd KSČ v apríli 1936 vytýčil 
podmienky pre úspešnú ľudovú obranu ČSR a pre protiútok voči fašizmu: 
jednotný front robotníctva, odborovú jednotu, ľudový front všetkých pra
cujúcich a samostatnú triednu politiku robotníckej triedy Československa.

33 Slovák, 23. januára 1936.
34 Slovák, 21. februára 1936.
85 Slovák, 19. marca 1936.
36 Ústav dejín KSS; S :V—4.
37 Slovák, 19. mája 1936.
38 Slovenské zvesti, 25. júna 1936.
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Klementom Gottwaldem načrtnutý plán proletárskej obrany republiky voči 
Hitlerovi obsahoval splnenie oprávnených požiadaviek pracujúceho ľudu* 
rozšírenie demokratických práv, zlepšenie životnej úrovne pracujúcich, od
stránenie fašistických elementov, vyriešenie národnostnej otázky. Boj za 
uskutočnenie tohto programu odhaľoval podvodnú podstatu politiky Hlin
kovej slovenskej ľudovej strany, ukazoval slovenskému ľudu skutočnú 
cestu k oslobodeniu. Bol vážnou prekážkou fašistickým živlom.

V snahe udržať si vplyv, zachovať masy pre podporu svojich záujmov 
ľudácki predáci, ktorí nemali nikdy ďaleko k fašizmu, čoraz viac si vypoži
čiavajú ideologické zbrane od svojho úspešnejšieho vzoru — nacistov.

Už v májových „pobožnostiach” 1936, premenených vďaka blahovôli 
cirkevnej hierarchie po celom Slovensku na ľudácke manifestácie, objavuje 
sa nové heslo, čerstvo prebrané od Goebbelsa — „židoboľševizmus”. Sloven
skí fašisti sa rýchlo učili — v máji bratislavskí nacionalistickí študenti podľa 
smerníc ľudákov organizujú protižidovské pogromy. Prispôsobujú si i Hitle
rov príklad s podpálením Reichstagu, pravda, v svojom meradle, a organi
zujú atentát na redakciu Slováka.

Povstanie španielskych fašistov dáva ďalšiu príležitosť na propagáciu 
nacistických ideí, možnosť pod rúchom „obrany náboženstva” otravovať 
masy svojich prívržencov fašistickým jedom. Solidarita ľudákov s Francom 
je od začiatku jednoznačná. Krvavý kat španielskeho ľudu im je „statočný 
vlastenec”, ktorý chce nastoliť „poriadok, úctu k vrchnosti”. „My sme za 
víťazstvo republikámsko-kresťanského smeru v Španielsku”.39 Sympatie 
s Francom úzko spájajú so štvaním proti SSSR a pod maskou ohovárok, že 
Sovietsky sväz vraj v Španielsku začal „svetovú revolúciu”, požadujú zru
šenie zmluvy s ním.

Zúrivý hysterický pokrik proti „židoboľševikom”, proti SSSR mal nie
len odviesť masy od triedneho boja, od požiadavky ľudového protifašistické
ho frontu, razenej komunistickou stranou, ale súčasne mal zastrieť ochotu 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v záujme vytvorenia pevnej pravicovej 
vlády odhodiť vlastné agitačné heslá.

Vo vyjednávaniach s vládou v zime boli ľudácki predáci ochotní ustúpiť 
tak ďaleko, ako im to len bolo možné. Dobre informovaný časopis Národného 
zjednotenia Národ píše: „Konštatujeme s uspokojením, že ľudová strana 
tentokrát nežiada autonómiu.”40 Ľudáci šli dokonca ďalej. Oni, ktorí celú 
svoju agitáciu stavali na „obrane práv národa”, na bezuzdnom šovinistickom 
štvaní, oni, najvlasteneckejší vlastenci, ktorí nemohli ani prísť na meno 
„protinárodným” komunistom, v záujme získania podielu na moci, v záujme 
utuženia moci buržoázie pravicovou vládou boli ochotní zriecť sa i uznania 
existencie samobytného slovenského národa. „Uznanie národa, novelizácia 
rečového zákona a ustanovenie snemu vyžadovali viac-menej zmenu ústavy 
a keďže toto je spojené, s ohľadom na zahraničnú situáciu, nateraz s ťaž
kosťami, žiadali sme sľub koalície, že vo vhodnej dohľadnej dobe zaradia 
sa tieto požiadavky do právnej sústavy štátu.”41 Tento výklad z pera Meder- 
lyho bol však určený iba pre prostých prívržencov. Pravdivá je z neho len

59 Slovák, 25. júla 1936.
40 Národ, 30. januára 1936.
41 Slovák, 5. apríla 1936.
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časť o ochote vzdať sa požiadaviek. Mederlyho dôvody vyvracia celá pred
chádzajúca politika Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorej dôležitým 
článkom je téza, že práve splnenie týchto požiadaviek, t. j. vydanie moci do 
rúk ľudákov by bolo posilnením štátu v ťažkej medzinárodnej situácii. Ko
nečne, ako priznal Sidor, „záväzok koalície — to nebola nijaká garancia”.42

Ale ani čo aká veľká ochota podriadiť sa českej reakcii Hlinkovej slo
venskej ľudovej strane nepomohla. Stále viac a viac pracujúcich sa pre
sviedča, že protičeské, protisovietske a protikomunistické štvanie ľudákov 
neslúži záujmom ľudu, ale jeho nepriateľom. Zmýšľanie radových prívr
žencov autonómie vyjadrili pracujúci zo Štefurova v liste Hlinkoví: „Na 
500 tisíc hlasov ste dostali, aby ste slovenskému ľudu dali autonómiu, ale 
takú, ktorá odstráni exekúcie, nezamestnanosť a spôsobí, že komíny fabrík 
znovu začnú dymiť. Prečo to nesplníte? Či si azda myslíte, že v budúcnosti 
nebudete mať čo sľubovať?”43

Hlinka a jeho kapitalistickí kumpáni si jasne uvedomovali, že ak si 
v prípade príchodu k moci nezabezpečia svoje pozície fašistickou diktatúrou, 
zavedení „autonomisti” prezrú ich falošnú masku. Preto Hlinková slovenská 
ľudová strana, ako prezradil Slovák 19. mája 1936, pri vyjednávaniach 
s Hodžom žiadala zmenu režimu. Keďže Hodža na to nemal od koalície plnú 
moc, vyjednávania stroskotali.

I keď formálne vyjednávanie bolo prerušené, tým intenzívnejšie sa pra
covalo v zákulisí. 2. júla 1936 v senáte Hodža oznámil, že „hľadiská vlády 
a ľudovej strany sa zbližujú”.

Ľudácka tlač s potešením konštatuje, že v „pražských politických 
kruhoch” trvá chuť na vytvorenie pravicovej vlády, ktorá „by mala iste viac 
poslancov ako ľavicová vláda a urobila by socialistov úplne zbytočnými”.

Vodcovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, poučení predchádzajú
cimi nezdarmi, stávajú sa však opatrnejšími, zabezpečujú sa aj iným 
smerom.

Opakovaný nezdar pokusov o fašistický zvrat vlastnými silami a spoje
nectvom s českou reakciou obracia pozornosť ľudáckej buržoázie stále viac 
tam, kde sa črtá nádej na uskutočnenie túžby po moci — za hranice. To sa 
prejavuje navonok stúpaním váhy tých činiteľov strany, ktorí sa na za
hraničné sily orientujú už dávnejšie. Sem patrí činnosť poľského agenta 
Sidora, styky skupiny okolo časopisu Nástup s nacistami. Iní sa pokúšajú, 
pravda, márne, získať sympatie u vládnúcich kruhov na západe. S logikou 
profesionálneho zradcu píše o tom Ďurčanský: „A keďže v štátoch, ktoré 
mali dobré politické styky s Československom, nebolo možno dočkať sa 
podpory pre slovenskú vec, je pochopiteľné, že slovenská politická opozícia 
sa začala nádejať, že ju nájde tam, kde to bolo jedine možné a opodstatnené, 
u odporcov Československa.”44 Zmyslom týchto stykov je vzbudiť „otvorený 
záujem o vnútornú výstavbu československého štátu a aby tak prípadne vy
konával priamy alebo nepriamy vplyv v záujme uskutočnenia sledovaných 
zmien”.45 Je príznačné pre postup fašizmu vo vedení Hlinkovej slovenskej

42 K. S i d o r, c, d., zv. II, 170.
48 Slovenské zvesti, 31. mája 1936.
44 F. Ďurčanský, Pohľad na slovenskú politickú minulost, Bratislava 1953, 206.
45 Tamže, 207.
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ľudovej strany, s akou ľahkosťou sa obracajú k „odporcom Československa”, 
t. j. k fašistickým a polofašistickým štátom, od Hitlera a Mussoliniho k poľ
skej reakcii.

(Beztrestná lúpežná výprava talianskeho fašizmu v Abesínsku, útočné 
vystúpenie Mussoliniho a Hitlera v Španielsku, prvé kroky k porobeniu 
Rakúska, bezmocnosť Spoločnosti národov, mlčanlivá podpora fašistických 
útočníkov západnými veľmocami — to všetko len potvrdzovalo v očiach 
ľudákov šance fašizmu a teda užitočnosť spojenectva s ním. „Len čo sa pre
javí mocenská prevaha Veľkomemeckej ríše na európskom kontinente, stane 
sa zrejmým, že sa priblížila chvíľa, v ktorej budú môcť uplatniť uzákonenie 
hlásanej autonómie”46 — napísal neskôr Ďurčanský.

Sprvu vedením odsúvaná „príliš teoretická” zahraničná orientácia 
nástupistov stáva sa stále viac druhým želiezkom v ohni Hlinkovej sloven
skej ľudovej strany. Jasným dôkazom toho je sjazd Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany, ktorý sa konal v septembri 1936 v Piešťanoch.

* * *

Na piešťanskom sjazde vedenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 
dalo oficiálne najavo ochotu v prípade potreby splniť to, čo nedokázala spo
jená československá reakcia v máji a v decembri 1935, obrátiť sa o pomoc 
k energickejším a úspešnejším zahraničným fašistom.

Už príprava s jazdu sa niesla v nepokrytom fašistickom duchu; veľkú 
úlohu v nej hral tesne predchádzajúci sjazd nacistov v Norimbergu a Ro- 
senbergovo zúrivé protisovietske štvanie. Príznačný je dôraz, ktorý kládlo 
vedenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na okolnosť, že v politickom 
výbore sjazdiu je prítomný popredný francúzsky fašista, bývalý parížsky 
policajný prefekt poslanec Chiappe.

Hlinka ho privítal rečou, v ktorej objasnil politiku Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany. Nezdôrazňoval autonómiu, ale boj proti komunizmu. Chiappe 
mu odpovedal zhodne. Ospravedlňoval sa, že s francúzskou vládou Ľudového 
frontu, proti ktorej Hlinka horlil, nemá nič spoločného. Sľuboval ľudákom 
pomoc v „protikomunistickom boji” a prorokoval, že „skoro príde vláda 
francúzskeho nacionalizmu, ktorá udusí povstanie toho či oného socia
lizmu”.47

Aký dôraz kládli ľudácki predáci na podtrhnutie jednoty s medzinárod
ným fašizmom, svedčí i skutočnosť, že napriek všetkým zvyklostiam po 
poďakovacej reči Chiappeho ešte vstal i Tiso a zopakoval Hlinkovú proti
komunistickú kázeň. Medziiným „varoval francúzsky národ z náklonnosti 
k boľševizmu a pýtal sa poslanca Chiappeho, či súhlasí s terajšou politikou 
(t. j. vlády Ľudového frontu vo Francúzsku, L. L.), ktorá je pre užší styk 
s boľševickým Ruskom”.48 Francúzsky fašista samozrejme odpovedal 
záporne.

Čomu slúžila celá táto hra? Ľudácki predáci predovšetkým chceli uká
zať českej reakcii, že ona nie je jediným možným spolupracovníkom Hlinko-

46 Tamže, 216.
47 Slovenský ústredný archív (ďalej SÚ A). Nezaradené.
48 SÚA. Nezaradené.
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vej slovenskej ľudovej strany, že ľudáci si môžu nájsť spojencov i v zahra
ničí. Súčasne vystúpenie francúzskeho fašistu malo presvedčiť tých ľudác
kych politikov, ktorí sa ľakajú stále otvorenejšie presadzovaného fašistic
kého kurzu vedenia strany. Francúzsky poslanec im mal dokázať, že fašizmus 
je všade na programe dňa, dokonca i v krajine, v ktorej Ľudový front (bol 
príkladom protifašistickým bojovníkom všetkých kapitalistických krajín. 
Teda možno sa. orientovať i na iné formy reakčnej diktatúry ako na rúchom 
„derpokracie” zahalenú pravicovú koalíciu československej buržoázie.

Tento duch sjazdu je podkladom hesla razeného Sidorom, podľa ktoré
ho „ako Henlein i my si.. . bojom protikomunistickým získame sympatie 
celého sveta”.49

Ľudová strana si začína vytvárať úver u zahraničných fašistov. Tento 
tón sjazdu vystihol i Hitlerov ústredný orgán Volkischer Beobachter, keď 
článok o sjazde nadpísal Proti Moskve a Prahe. O orientácii vedenia Hlin
kovej slovenskej ľudovej strany zvlášť jasne hovorí záver sjazdu. Po zno
vuzvolení za predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Hlinka povstal, 
„prevzal predsedníctvo a poďakujúc sa s uspokojením vyhlásil, že práve 
tak ako má Taliansko Mussoliniho, Nemecko Hitlera, Slováci majú Hlinku.”50

Bolo by však chybou domnievať sa, že ľudácki predáci sa za cenu 
orientácie na zahraničný fašizmus úplne zriekajú nádeje na úspech toľko
krát pripravovanej reakčnej koalície s českou buržoáziou. Naopak, propa
gácia zahraničného fašizmu, napodobňovanie jeho metód dáva nádej na 
účinnejšie potláčanie protifašistických síl, ktoré predtým marili plány re
akcie. Dôkazom toho, že v príprave reakčného sprisahania sa tajne pokra
čuje, je práve v čase piešťanského sjazdu vypracovaný plán reálnej dohody 
agrárnej a ľudáckej buržoázie na hospodárskom a finančnom poli.

Ministerský predseda Hodža už dávnejšie s pomocou vládneho aparátu 
pripravuje a presadzuje plán koncentrácie slovenského peňažníctva. Po
mocou komplikovaných finančných machinácií sa Hodža usiloval o podria
denie najväčších slovenských bánk svojmu vplyvu. „Nezmieriteľní protiv
níci” agrárnikov — ľudácka buržoázia — na Hodžov pokyn v prísnej tajnosti 
pripravuje koncentráciu menších peňažných ústavov.

Podľa referátu Antona Mederlyho na zasadnutí správy finančného cen
tra ľudákov ružomberskej Ľudovej banky v prvej etape plánovanej akcie 
Ľudová banka pohltí 4 menšie ústavy, čím zvýši svoju bilančnú sumu o 50% 
a získa tak možnosť pohltiť Slovenskú ľudovú banku v Bratislave, ústav 
s rozsiahlejšou činnosťou ako Ľudová banka pred prvou etapou koncen
trácie. „Ako ďalší plán, myšlienka a činnosť tohto koncentrovaného peňaž
ného ústavu mohlo by byť reorganizovanie kresťanského ľudového peňaž
níctva, t. j. sústredenie dosiaľ rozbitého kresťanského kapitálu, a to podľa 
jednotlivých biskupstiev na Slovensku . .. Táto koncentrácia v tomto zmysle

49 Slovák, 21. októbra 1936.
50 SÚA. Tisová a Hlinková reč jasne ukazuje zmýšľanie ľudáckych predákov a vyvra

cia verziu, ktorú sa pokúšal Tiso hájiť i pred Národným súdom, akoby povestný manifest, 
prijatý sjazdom (Zapojujeme sa do protikomunistického frontu po boku národov vedených 
kresťanskými zásadami, Slovenská pravda, 21. septembra 1936) bol vecou iba niekoľkých 
nezodpovedných „radikálov” a vedeniu bol iba nanútený trikom^
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by už reprezentovala jednu veľmi vážnu a možno tvrdiť, najvážnejšiu hospo
dársku a finančnú zložku Slovenska.”51

V Mederlyho referáte sa jasne hovorí, že plán je vypracovaný s vedo
mím a na pokyn vládnych kruhov.

Tak agrárna buržoázia, ktorá sa vyhlasuje za „ochrancov republiky” 
pred hroziacim zahraničným nebezpečenstvom, spája sa s tými, ktorí pred 
niekoľkými dňami v Piešťanoch proklamovali svoju ochotu postupovať ruka 
v ruke s tým istým zahraničným fašizmom!

A Hlinková slovenská ľudová strana navonok útočí na vládnu buržo
áziu, využíva jej zločinnú vykorisťovateľskú politiku na šovinistické štvanie, 
v zákulisí však parceluje s ňou Slovensko na záujmové sféry jednotlivých 
bánk, zabezpečuje si podiel na ziskoch z práce slovenského pracujúceho 
ľudu!

V tom plne vyniká taktika dvoch želiezok, ktorú Hlinková slovenská 
ľudová strana pestuje. Avšak či už spolupráca s agrárnou reakciou či priama 
spolupráca so zahraničným fašizmom — obe cesty vedú k odstráneniu 
buržoáznodemokratického zriadenia v ČSR, k nastoleniu reakčnej diktatúry. 
Logickým dôsledkom tejto politiky je zrušenie zmluvy so Sovietskym svä- 
zom, a tak vydanie republiky napospas Hitlerovi a jeho spoločníkom.

* * *

„Všetko nasvedčuje, že rok 1937 bude rokom veľkých rozhodovaní”, 
napísal Klement Gottwald 1. januára 1937 v Rudom práve. V Španielsku 
sa Hitler pripravoval k agresii proti ČSR, v samotnom Československu 
chystal sa k novému útoku známy decembrový reakčný front. Hlinkovskí 
fašisti, účastníci predchádzajúcich sprisahaní reakcie, vyvíjajú horúčkovitú 
činnosť. Po piešťanskom sjazde, kde sa ukázalo zmýšľanie vedúcich činiteľov 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, usilujú sa naočkovať fašizmus čo 
najširším masám prívržencov autonomistického hnutia, pripraviť ich tak 
k aktívnej účasti alebo aspoň neutralite pri nasledujúcom pokuse o pravicový 
prevrat.

Blahosklonný postoj cirkevnej hierarchie je účinnou pomocou propa
gande fašizmu. „V Mussoliniho Taliansku sa urobili prvé kroky uskutočniť 
ideálny stavovský štát, ako o ňom hovoria pápežské encykliky”, tvrdili 
ľudácki vodcovia. „Nemecko ani nemá príčin, aby závidelo tým, ktorí žijú 
v demokratických štátoch. Veď stačí im v tlači čítať o udalostiach v takom 
vyslovene demokratickom štáte, ako je Francúzsko... Nemecký katolík 
by skôr mohol súhlasiť s autoritatívnym režimom Hitlerovým, ktorý predsa 
hľadí vniesť poriadok, zákonitosť do verejného života.”52 Protikomunistická, 
protisovietska agitácia, obdiv „úspechov” fašistických štátov — to je naj
dôležitejší obsah ľudáckej agitácie v tomto období. Cirkevný aparát — hlav
ná opora Hlinkovej slovenskej ľudovej strany — je plne zapojený do tejto 
kampane. V decembri 1936 sa vo všetkých kostoloch číta protikomunistický

51 Archív Štátnej banky československej, Bratislava. Zápisnice správy Ľudovej banky 
v Ružomberku, 24. apríla 1936, — 22. novembra 1941, 28—31.

52 Slovák, 15. júla 1937.
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pastiersky list, prijatý na schôdzke biskupov ešte 1. októbra 1936. V januári 
1937 hlási organizačný tajomník Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ve
deniu strany, že zorganizoval 14 porád kňazov s poslancami ľudáckej strany, 
ako propagovať jej politiku.53

Ľudácki predáci podnikajú v tomto čase skúšku, ako ďaleko prenikla 
ich doterajšia fašistická agitácia medzi masy slovenského ľudu, nakoľko 
sú aj ich vlastní prívrženci ochotní slepo nasledovať fašistický kurz vedenia 
ľudovej strany. Skúšobným kameňom bol pokus ospravedlniť a prepustiť 
z väzenia Tuku, organizátora prvých fašistických úderných oddielov na 
Slovensku — Domobrany, usvedčeného agenta niekoľkých cudzích moc
ností.

V januári sa v Tukovom väzení striedajú ľudácki poslanci, hoci po nie
koľko rokov o neho nik neprejavil záujem. Ľudácke noviny prinášajú 
ľútostivé články Sidora a Hlinku, ktorý intervenuje u Beneša za jeho pre
pustenie. Kampaň vrcholí pokusom o zorganizovanie podpisovej akcie 
v Tukov prospech.

Otvorené fašistické provokácie však vyvolávali opačný účinok, ako 
zamýšľal Hlinka a jeho spoločníci. Najuvedomelejšia časť pracujúceho ľudu, 
hlavne robotníctvo počúva stále pozornejšie hlas komunistickej strany, 
ktorá poukazuje na nebezpečnú činnosť fašistov, spojitosť ich snáh o do
siahnutie moci s hitlerovským nebezpečenstvom. Trpezlivá presvedčovacia 
práca komunistov o nevyhnutnosti spoločného postupu proti reakcii začínala 
prinášať ovocie.

Začiatkom roku 1937 možno pozorovať vzrast aktivity k zjednocovaniu, 
predovšetkým robotníctva — ako základ ľudového frontu všetkých proti- 
fašistov. Schôdzky robotníkov najrôznejších organizácií formulujú spoločné 
požiadavky.

„Vývoj hospodárskych pomerov smeruje len k zbedačovaniu robotníc
tva. V ČSR sú isté kruhy, ktoré, sympatizujúc s fašistickými otrokármi 
v zahraničí, chcú zasadiť smrteľnú ranu demokracii a ohrozujú i republiku. 
Takýto vývoj musí byť zastavený”,51 hovorí rezolúcia závodnej schôdzky 
robotníctva píly Industria v Banskej Bystrici. Ako prvý krok k tomuto sa 
požaduje zjednotenie odborových organizácií. Zhodne sa vyslovili robotníci 
v Lučenci, Levoči, Dobšinej, Seredi, Krompachoch. Za jednotu robotníctva 
a ich odborov sa okrem zemerobotníkov a stavebníkov vyslovilo 20 závodov. 
Ba na 60 miestach sa konali spoločné schôdzky, ktoré vydali rezolúcie o po
trebe jednoty. Červené odbory rokovali s viac ako 150 skupinami reformis
tických odborov.

Komunistická strana plne podporovala snahu pracujúcich o jednotu. 
Sjazd Červených odborov 6.—7. februára 1937 v Prahe vyslovil ochotu vstú
piť do sociálnodemokratickej odborovej organizácie na základe jej stanov 
a tak uľahčiť vytváranie jednotného frontu robotníkov. Plán hospodárskeho, 
sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska, prijatý na celoslovenskej 
krajinskej konferencii KSČ v Banskej Bystrici, bol reálnou platformou pre 
zjednotenie a spoločný postup „všetkým politickým stranám, odborovým 
a iným organizáciám, ktoré si umienili brániť záujmy pracujúceho ľudu

53 SÚA, Expozitúra KÚ Prez. Košice 1937, convol 127.
54 Slovenské zvesti, 20. januára 1937.
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slovenskej krajiny a ktoré sú ochotné bojovať proti najhoršej pliage ľudstva 
— proti fašizmu”.55

Možnosť vytvorenia takéhoto frontu pline potvrdili prvomájové oslavy, 
ktoré na celom Slovensku vyzneli protifašisticky, zvlášť tam, kde sa podarilo 
zjednotiť robotníctvo, ako v Šale, Diosegu (Sládkovičove), Banskej Štiavnici, 
Zlatých Moravciach, Novej Bani, Šahách a inde.

Silu a energiu tohto protifašistického nástupu pracujúcich dokazuje 
i účinok, ktorý mal už na svojom začiatku na Hliníkovú slovenskú ľudovú 
stranu. Zvlášť propagácia Tuku vyvolávala medzi radovými autonomistami 
odpor, podpisová akcia úplne skrachovala. Pod vplyvom všeobecného od
poru proti politike vedenia ľudáckej strany i niektorí jej prestrašení poslan
ci dávali najavo svoju neľúbosť voči Tukovi. Ľudácki predáci boli nútení 
záležitosť likvidovať. Pravda, nepriznali svoju porážku a Tiso sa uchýlil 
k jednoduchej lži. Vyhlásil na predsedníctve Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany, že „Hlinková ľudová strana sa za profesora Tuku neexponovala”.56

Pre postoj vládnej buržoázie k ľudákom je charakteristické, že hoci 
masy slovenského ľudu dali tak jasne najavo svoje zmýšľanie o Tukovi 
a samotné vedenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa ho muselo zriecť, 
na návrh sociálnodemokratického ministra spravodlivosti Dérera Beneš dal 
súhlas k jeho prepusteniu z väzenia.57

Vládna buržoázia nepodnikla ani krok proti fašistickým provokáciám 
ľudákov. Propagácia fašistických režimov, protisovietsky postoj ľudákov 
vyhovuje jej skutočnej (nie predstieranej) zahraničnej orientácii. A ani po
žiadavka „autonómie” pre ľudácku buržoáziu nemení jej blahosklonný 
postoj k Hlinkovej slovenskej ľudovej strane. Časť vládnej buržoázie na 
základe predchádzajúcich vyjednávaní s Hlinkovou stranou i tajných fi
nančných machlov je presvedčená, že ľudácki vodcovia sa autonómie zrieknu, 
ak to bude pre nich výhodné. Oporné odmietanie demokratického vyriešenia 
pálčivých problémov slovenského ľudu ukazuje, že vládna buržoázia od 
agrárnej pravice cez Beneša až k Dérerovi dáva prednosť posilneniu agitač- 
nej základne Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, príp. aj ľudáckej fašistic
kej autonómii pred vytvorením predpokladov na likvidáciu ľudáckych 
fašistov.

I keď zločinná politika vládnej buržoázie naďalej udržuje vhodné pod
mienky pre činnosť ľudáckych fašistov, očividný nezdar získať masu slo
venského ľudu už nielen pre autonómiu, ale aj pre Hlinkové fašistické 
plány, vyvoláva medzi vedením Hlinkovej slovenskej ľudovej strany zmätok 
a netrpezlivosť. Ľudácki fašisti sa dožadujú od svojich reakčných partnerov 
z agrárnej pravice i ostatných buržoáznych strán energickejšieho postupu.

Sidor v zahraničnom výbore snemovne rezolútne žiada, aby bola pre
rokovaná otázka novoutvoreného imperialistického bloku Nemecko—Talian
sko—Japonsko, zahaleného maskou „paktu proti Kominterne”. Požadoval 
zaradenie republiky do tábora tých štátov, ktoré majú „jasný postoj” voči

55 V. Široký, Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu, Bratislava 
1952, 27.

56 SÚA, Expozitúra KÚ Prez. Košice, 1937 coovol 137.
57 D é r e r, c. d, 87. !**
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Sovietskemu sväzu.58 Na nasledujúcej schôdzke výboru 8. júna 1937 podnikol 
ostrý útok na svojich reakčných partnerov pre ich váhavosť, opatrné mas
kovanie skutočného zmýšľania. Ignorovanie zmluvy s SSSR, ako ho robila 
vláda, nie je podľa Sidora už dostačujúce. Treba ju zrušiť, otvorene sa 
postaviť po boku fašistov. Vyzýval k spolupráci s Francom a jeho nacistic
kými pomocníkmi. „Pravicový tábor je... v defenzíve voči útočiacemu 
ľavicovému frontu a uspokojuje sa neškodnými papierovými prejavmi sym
patií k vojskám generála Franca, rady ktorých neboli rozmnožené ani 
jedným vojakom z Československa”, vytýkal Sidor. „Takýto postoj vojakov 
nie je nijako hrdinský a nezrovnáva sa ani s katolíckou mravoukou.”59

Avšak, ako konštatoval Klement Gottwald na zasadnutí ÚV KSČ 8.—- 
9. mája 1937, v tomto čase tlak rastúceho hnutia za vytvorenie jednotného 
ľudového frontu už značne sťažoval uskutočnenie plánov českej reakcie na 
zmenu režimu v ČSR.60

Ľudácka buržoázia nie je jej jediným spojencom jpri týchto plánoch. 
Nevyhnutnou zložkou každého pokusu o prevlečenie ČSR do fašistického 
tábora je Henleinova strana. Spojenectvo s Henlemom však príliš jasne 
potvrdzuje súvislosť zmeny režimu v ČSR s podrobením republiky Hen- 
leinovmu pánovi — Hitlerovi. Krajná česká reakcia zo známeho decembro
vého frontu preto postupuje opatrne, necháva zatiaľ pracovať za seba 
„demokratickú” buržoáziu na čele s Benešem a vládnymi socialistami. Sa
botáž nevyhnutných opatrení na zabezpečenie republiky, zlepšenie posta
venia ľudu, vyriešenie národnostnej otázky, demokratizácia režimu pracuje 
do rúk decembrového frontu, pripravuje vhodné podmienky pre ich zásah 
vo vhodnej chvíli.

Porážky fašistickej agitácie, váhavosť reakčných partnerov nevyvo
lávala medzi vodcami ľudáckej buržoázie len netrpezlivosť, ale aj strach. 
Hlinka, Sidor, Tiso sa boja, že stále odďaľovaná „zmena režimu” príde pre 
nich už neskoro. Hrozia sa myšlienky na chvíľu, keď prostí prívrženci 
autonomistického tábora sa presvedčia, že nielen chvála Hitlera, španiel
skych vrahov, štvanie proti Sovietskemu sväzu ohrozuje existenciu republi
ky a jej demokratické zriadenie, ale že ani Hlinková „autonómia” by ne
znamenala nič inšie ako nastolenie vlády ľudáckych fašistov, úplnú likvidáciu 
demokratického zriadenia, priamu pomoc Hitlerovi pri prevlečení ČSR do 
područia tretej ríše.

Perspektíva prechodu más prívržencov autonómie pod zástavu demo
kratického vyriešenia problémov Slovenska vrhá kríž na jej sny o dosiahnutí 
politickej a hospodárskej moci.

V politike ľudáckych fašistov dozrieva rozhodnutie, ktorého zárodky 
sa ťahajú ako čierna niť dlhoročnými pokusmi uskutočniť svoje plány po
mocou spolupráce s českou reakciou.

Hlinková slovenská ľudová strana, presvedčená o beznádejnosti presadiť 
vládu pravice vlastnými silami československej buržoázie, a tým o bezná
dejnosti snahy vyslúžiť si účasťou na takomto sprisahaní politickú a hospo-

58 Archíiv Národného zhromaždenia (ďalej ANZ). Telsnopisecké zprávy zo schôdzok 
zahraničného výboru poslaneckej snemovne, schôdza 9. marca 1937.

59 ANZ. Tesnopiisecké správy zo schôdzok poslaneckej snemovne, schôdza 8. júna 1937,
6/2.

60 Klement Gottwald, Spisy VIII, Bratislava 1953, 70.
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dársku moc, obracia sa definitívne od sluhu k pánovi, od českej reakcie 
k jej zahraničnému vzoru. Stáva sa agentom Hitlerových útočných plánov 
bezprostredne, nie už prostredníctvom vodcov československej buržoázie.

Už vo februári hlasuje Hlinková slovenská ľudová strana v snemovni 
s henleinovcami proti branným zákonom, čím si vyslúžila chválu hitlerov
skej propagandy. Dovtedy iba sporadická spolupráca ľudákov s henleinov
cami je stále systematickejšia. Tuka, formálne internovaný v Plzni, nad
väzuje styky s Henleinom i s ďalšou Hitlerovou agentúrou — maďarskými 
revizionistami.61 Ľudácka a henleinovská tlač úzko spolupracuje, je zorga
nizované pravidelné vymieňanie informácií. Popri „nástupistoch”, ktorí 
udržiavali dávne styky s nacistickými činiteľmi, nadväzuje priamy styk 
s ríšskymi činiteľmi i predseda strany Andrej Hlinka.62

Novú orientáciu Hlinkovej strany potvrdzuje aj Hlinková cesta do 
Poľska v lete 1937. Predniesol tu niekoľko rečí, v ktorých okrem u neho 
obvyklého protisovietskeho a protikomunistického štvania ďakoval Polia
kom za pas, ktorý mu poskytli pri jeho tajnej ceste na parížsku mierovú 
konferenciu r. 1919. Naznačoval, že dnes pokladá situáciu za obdobnú, t. j. 
že je vhodný čas pre získanie moci s pomocou zahraničia.63 Jeho reč je nielen 
dôkazom, že si uvedomoval hroziace hitlerovské nebezpečenstvo pre re
publiku, ale že aj vedome špekuloval s ohrozením jej samostatnosti. Ešte 
jasnejšie to dosvedčuje Tisová zpráva o ceste, ktorú podnikol do USA. 22. 
novembra referuje predsedníctvu, že „čas riešenia slovenského problému 
sa blíži”, a to práve pod vplyvom zahraničnopolitických udalostí.64

Pomer ľudáckych fašistov k českej reakcii dostáva novú tvár. Ak pred
tým ľudáci boli ochotní podrobovať sa jej vedeniu, za ústupky sa otvorene 
postaviť do jej služieb, stavia sa jej teraz po boku ako rovnocenný partner. 
Dôkazom toho je posledný pokus agrárnej reakcie vytvoriť reakčnú koalíciu 
a tak svojím spôsobom rozriešiť zahraničné ťažkosti ČSR.

Na Nový rok 1938 vo Venkove a Slovenskom denníku, v ústredných 
orgánoch agrárnej strany, uverejnil Beran vyhlásenie, v ktorom vyzýval 
k vytvoreniu vlády s účasťou Henleina a hlinkovcov. Úlohou tejto vlády 
by bola zmena zahraničnopolitickej orientácie ČSR, t. j. zrušenie zmluvy 
so Sovietskym sväzom, podriadenie jej politiky Berlínu. Takáto orientácia 
už aj vzhľadom na zloženie koalície Beran—Henlein—Hlinka by logicky 
znamenala nastolenie fašistického režimu, zapojenie republiky do protiso
vietskeho tábora.

Ľudácki fašisti vítajú túto iniciatívu agrárnikov a plne s Beranom 
súhlasia. Pod jeho vplyvom sa schádza aj predsedníctvo Hlinkovej sloven
skej ľudovej strany 17. januára 1938, aby posúdilo situáciu. Beranov pre
jav, nastolenie Gogovej fašistickej, protisovietskej a pronacistickej vlády 
v Rumunsku, pád vlády Ľudového frontu vo Francúzsku utvrdzujú vieru 
ľudákov vo všeobecný nástup fašizmu. „Preč od Moskvy!... dohodnite sa 
so susedmi a takto sa postarajte o zabezpečenie štátu”, zhŕňa Slovák závery 
ľudáckych fašistov z rozboru medzinárodnej i vnútornej situácie.65

61 D é r e r, c. d., 88.
62 Archív Ministerstva vnútra, P 85 (3) 7.
63 Slovák, 22. augusta 1937.
64 SÚA, Expozitúra KÚ Prez. Košice 1937 convol 489.
65 Slovák, 15. januára 1938.
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Také priaznivé okolnosti v minulosti viedli k vyjednáva čk á m a handlo- 
vaniu ľudáckych vodcov s agrárnikmi a vládou, tým viac, že agrárna buržo
ázia si na Slovensku vytvára platformu pre dohodu s ľudákmi. 1. januára 
1938 začína vychádzať v Žiline rozsiahly denník Slovenský hlas, ktorý úplne 
v zhode s ľudákmi propaguje fašizmus, spojenectvo s Hitlerom, nevyhnut
nosť zrušenia zmluvy s SSSR. Organizátormi a finančníkom tohto časopisu 
je agrárny ministerský predseda Hodža.

Avšak teraz, keď zahraničné nebezpečenstvo sa stáva stále akútnejším, 
zimničné snahy českej reakcie nájsť chodníček k dohode s Hitlerom len 
utvrdzujú presvedčenie ľudáckych predákov o správnosti ich orientácie na 
zahraničný fašizmus. Nemajú nič proti tomu, aby šli do Hitlerovho pod
ručia spoločne, ale nemienia sa mu podrobiť prostredníctvom Berana, Hodžu 
a ich spoločníkov. V rozhovore s talianskym fašistickým novinárom zdô
raznil Sidor staré zásluhy Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá sa už 
v Piešťanoch prihlásila k spolupráci s fašistickými štátmi a žiadala, aby 
sa k týmto štátom primkla i ČSR. „Máme oprávnené nádeje, že sa to tak 
skôr-neskôr stane a že Praha nájde konečne tú pravú cestu.. .”66 Súčasne 
sa ľudácki fašisti ponáhľajú zabezpečiť si staré zásluhy určitějším spô
sobom.

4. februára 1938 sa schádza klub poslancov, senátorov a krajinských 
poslancov, aby rozhodol o nevyhnutných opatreniach na zabezpečenie spl
nenia ľudáckych požiadaviek. O štyri dni, 8. februára, prichádza do Ružom
berka Henleinov poverenec K. H. Frank, aby uzavrel dohodu s Hlinkom 
o spoločnom postupe oboch hitlerovských agentúr.67 27. februára, po Hitle
rovej rozhlasovej reči, v ktorej sa dovolával práva zasahovať do záležitostí 
zahraničných Nemcov, je spolupráca Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 
s henleinovcami proklamovaná i verejne. Henlein uverejňuje v Slováku 
vyhlásenie, že má s ľudákmi spoločné záujmy a stavia sa kladne k ich boju. 
Hlinka privítal túto proklamáciu ako splnenie svojho dávneho želania.68

3. marca klub poslancov a senátorov zamieta Hodžové pokusy rokovať 
v zmysle Beranovho novoročného vyhlásenia s ľudákmi o vstup do vlády.

* * *

Uzavretie priameho spojenectva s Hitlerom prostredníctvom jeho 
agentov znamená predel v politike slovenskej nacionalistickej buržoázie.

Je koniec snáh o sfašizovanie republiky spoločnou akciou celej česko
slovenskej reakcie a jej prevedenie ako celku do Hitlerovho područia. Ľu
dácka buržoázia, poučená mnohými porážkami, vystupuje zo spoločného 
frontu a ide svojou cestou, cestou, ktorá pre ľudáckych kapitalistov a stat
károv znamená nádej na splnenie tých najružovejších snov.

Ak prv Hlinková slovenská ľudová strana v záujme spoločných tried
nych záujmov československej buržoázie bola nútená ustupovať, podriaďovať 
svoje konkurenčné záujmy voči českej buržoázii spoločným, protiľudovým, 
fašistickým, protisovietskym machľom, priame spojenectvo s Hitlerom 
sľubuje viac.

66 Slovák, 6. februára 1938.
67 Pred súdom národa II, 127.
68 Slovák, 1. marca 1938.
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Henleinova politika, stupňovanie jeho požiadaviek, nebývalý záujem 
nacistov o separatistické hnutia v republike ukazujú, že Hitler nemá záujem 
na spojenectve s Československou republikou, i keď sfašizovanou, že je od
hodlaný prispieť k jej rozbitiu na bezmocné časti.

V službe tomuto Hitlerovmu plánu vidí Hlinková slovenská ľudová stra
na možnosť plne uplatniť nielen svoje protiľudové záujmy, ale aj možnosť 
zmocniť sa sama panstva nad bohatstvami a ľudom Slovenska, zbaviť sa 
spoločníctva svojich dovtedajších partnerov z vládnúcej českej veľko
buržoázie.

Za dlhoročnými pokusmi reakcie o pravicový zvrat i za blahovolnou 
politikou „demokratickéj” buržoázie k týmto snahám vznáša sa prízrak 
Mníchova.

Tu, s priamym spojenectvom s Hitlerom urobila ľudácka buržoázia už 
dávno pred uskutočnením autonómie krok k nástroju vojnovej nacistickej 
politiky v strednej Európe, k tzv. slovenskému štátu.
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