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NÁSTUP KOMUNISTICKEJ DIKTATÚRY V  ESKOSLOVENSKU 
Z POH!ADU PO!SKA

Norbert WÓJTOWICZ
Instytut Pami ci Narodowej

V prvých povojnových rokoch v Po$sku a v %eskoslovensku panovali dva 

rozdielne politické režimy. V Po$sku bola komunistická vláda, so súhlasom 

štátov aliancie, bezoh$adne dosadená násilím, pri#om politické strany, aktívne 

v emigrácii, boli brutálnym spôsobom vylú#ené z možnosti podie$a& sa na 

vládnutí. Demokracia tu nemala miesto a prakticky takmer od za#iatku nezá-

vislé strany nevyvíjali #innos&. Emigra#ní politici v postate neboli pripustení 

spolupodie$a& sa na politickom živote. Politické zoskupenia, ktoré sa kon-

štituovali po vojne, predstavovali satelity Po$skej robotníckej strany. Jediná 

predvojnová politická strana, ktorá mohla by& vytvorená, bola "udová strana 

Stanis'awa Miko'ajczyka. Aby sa odlíšila od strany, ktorú vytvorili komunisti 

pod tým istým štítom, prijala názov Po$ská $udová strana.

Avšak aj v tomto prípade komunisti ve$mi rýchlo vyhlásili vojnu nezávis-

losti politického zoskupenia. Iná situácia panovala v %eskoslovensku, kde sa 

základom nového štátu stalo odsúhlasenie tzv. Košického vládneho programu, 

ktorý bol oÞ ciálne vyhlásený 5. mája 1945. Výsledkom uzatvorených dohôd bol 

od mája 1945 do februára 1948 existujúci systém Národného frontu, do ktorého 

boli pripustené aj nekomunistické $avicové a stredové zoskupenia, majúce ko-

rene v emigrácii. Možnosti ich vplyvu však boli minimálne. Andrzej Krawczyk, 

ktorý hodnotil toto obdobie, podotkol, že z po$skej perspektívy „V období medzi 

májom 1945 a februárom 1948 sa %eskoslovensko pokúsilo vytvori& miešaný 

politický a ekonomický systém, «tretej cesty medzi Východom a Západom».1 

Je zaujímavé povšimnú& si, že pokia$ v Po$sku vládu do svojich rúk komunisti 

preberali postupne od roku 1944 do roku 1947, nešlo teda o jednorazový akt, 

v %eskoslovensku komunisti prevzali vládu násilím na základe prevratu, trvajú-

ceho nieko$ko dní. Tieto rozdiely v zna#nej miere ovplyvnili názory na to, #o sa 

vo februári 1948 udialo u našich južných susedov2. 

1 KRAWCZYK, A.: Praska wiosna 1968. Warszawa 1998, s. 37.

2 Viac na tému tohto obdobia vi(.: JIRASEK, Z., MA)KIEWICZ, A.: Polska 

i Czechos!owacja w dobie stalinizmu (1948-1956). Studium porównawcze. 
Warszawa 2005; KAMI*SKI M. K.: Polsko-czechos!owackie stosunki politycz-
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V tomto príspevku boli prezentované pokusy zhodnoti& „Ví&azný február“, 

ktoré sa objavili v po$ských výpovediach z uvedeného obdobia. Na tento cie$ 

boli použité predovšetkým dokumenty z po$ských diplomatických a konzulár-

nych zastupite$ských úradov z Prahy, Bratislavy a Ostravy, ktoré sú sústredené 

v Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Warszawa, ako aj materiály 

Zahrani#ného oddelenia Ústredného výboru Po$skej robotníckej strany (Pol-

skiej Partii Robotniczej), prechovávané v Archiwum Akt Nowych Warszawa. 

Relatívne malé množstvo informácií zo samotného Februára 1948, nachádzajú-

ce sa v zachovaných materiáloch z diplomatických zastupite$ských úradov, vy-

plýva zo skuto#nosti, že v týchto horúcich d!och Po$sko nemalo v Prahe svojho 

ve$vyslanca. Ve$vyslanec Stefan Wierb'owski opustil hlavné mesto %eskoslo-

venska 24. októbra 1947 a jeho nástupca Józef Olszewski odovzdal poverovacie 

listiny do rúk prezidenta Edvarda Beneša až 8. marca 1948. Názory, uvedené 

v príspevku, nepredstavujú celistvý obraz priebehu udalostí dokumentovaných 

hodinu po hodine, ale poukazujú na to, ako boli vnímané prebiehajúce zmeny 

a s nimi súvisiaca spolo#enská atmosféra. Zachované archívne materiály boli 

doplnené o tla#ové správy, publikované v troch denníkoch: vedúcom orgáne 

PPR – „Hlas $udu“, vedúcom orgáne Po$skej socialistickej strany „Robotník“ 

a Po$skom denníku a Denníku vojaka“, ktorý vydávali emigra#né kruhy v Lon-

dýne. Umožnilo to aspo! #iasto#ne zhodnoti& informovanos& po$skej spolo#-

nosti na tému udalostí, odohrávajúcich sa v %eskoslovensku. 

V po$skej historiograÞ i prevláda názor, že hrani#ným medzníkom je 

polovica roku 1947, pretože od tohto momentu „komunisti #oraz viac sme-

rovali k úplnému prevzatiu vlády“3. Východiskovým bodom pri uvažovaní 

o #eskoslovenskom Februári 1948 je jese!, ktorá mu predchádzala. V tomto 

období sa vnútorná situácia v %eskoslovensku „sústredila na dve základné 

otázky: vzájomné vz&ahy strán, združených v Národnom fronte a odha$ova-

ne 1945-48, Warszawa 1990; KAMI*SKI, M. K.: Z dziejów stosunków polsko-
czechos'owackich po drugiej wojnie +wiatowej przed lutowymi wydarzeniami 
1948 roku. In: Stosunki polsko-czechos!owackie a rewolucje ludowo-demokra-

tyczne, Warszawa 1980, s. 75-93; Na tému po$sko-#eskoslovenských kontaktov 
pozri tiež: FRIEDL, J.: Zaolzie w "wietle szyfrogramów polskiej placówki dy-

plomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 

(1945-1949), Cieszyn 2007; GODULSKI, H., Na Zaolziu 1 maja 1945 – marzec 
1947. In: Zeszyty Historyczne, z. 91, 1990, s. 37-54.

3 KRAWCZYK, A.: Praska wiosna 1968. Warszawa 1998, s. 40.
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nie protištátnych #inností reak#ných #inite$ov na Slovensku4. Zdanlivá sym-

bióza komunistov a iných zoskupení sa za#ala otriasa& v základoch v polovici 

roka 1947, ke( sa postupne prejavoval odklon od „#eskoslovenskej cesty“ 

v prospech rivalizácie zoskupení vnútri vytvoreného Národného frontu. Svoju 

úlohy zohrali aj obavy komunistov, aby umiernené strany, ktoré boli pripus-

tené k spoluvládnutiu, v prílišnej miere nepreorientovali politické smerovanie 

krajiny prozápadným smerom. V lete 1947 – ako píše François Fejtö, na Slo-

vensku „bola použitá metóda »sprisahania«, ktorá sa predtým osved#ila v Ma-

(arsku“5. Ešte v júni bola iniciovaná kampa! proti slovenským demokratom 

a v septembri sa stále rastúci nátlak prejavil aj vo vyhláseniach, že polícia 

a národná bezpe#nos& odkryli stovky separatistov. Došlo k masovým uväzne-

niam predstavite$ov slovenskej Demokratickej strany. Celkovo bolo vzatých 

do väzby okolo 380 osôb, vrátane najbližších spolupracovníkov lídra strany 

Jána Ursínyho a vo vnútri strany prebehla dôkladná #istka. 

Sú#asne v lete 1947 %eskoslovensko postihla živelná pohroma, a teda 

– ako uvádzala tla# – „%eskoslovensko prišlo v dôsledku sucha o 24-tisíc 

vagónov pšenice, 18-tisíc vagónov žita a 18-tisíc vagónov cukrovej repy. Vše-

obecne bola úroda o 26 % nižšia ako v predchádzajúcom roku a o 33 % nižšia 

ako to požadoval dvojro#ný plán6. V tejto situácii bola jese!, ktorá predchá-

dzala komunistickému prevratu, nepokojným obdobím. Ve$vyslanec Stefan 

Wierb'owski, opisujúc atmosféru v októbri 1947, poukázal okrem iného na 

medzi $u(mi krúžiace informácie „o zmene meny, analogicky k roku 1945“, 

v súvislosti s #ím niektorí $udia zhromaž(ovali drobné peniaze až do takej 

miery, že sa prejavil ich nedostatok, a tak „sprievodcovia v elektri#kách majú 

problémy s vydávaním pe!azí a vysádzajú pasažierov z elektri#iek, aby im 

v obchodoch vyplatili výdavok zápalkami.7“ ,alej si všimol, že panika je taká 

ve$ká, že „pud sebazáchovy, prejavujúci sa zhromaž(ovaním zásob pred ako-

4 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Warszawa ((alej AMSZ), Z-21 
v. 30 zv. 390, Informa#ná správa o vnútornej situácii v %eskoslovensku v sep-
tembri 1947.

5 FEJTÖ, F.: Praski zamach stanu 1948, Warszawa 1984, s. 64.

6 KUR, Z.: Czechos'owacja mi-dzy dwoma planami. G!os Ludu, 6 stycznia 1948, s. 5.

7 AMSZ, Z-6 v 12 zv. 183; Z-21v 30 zv. 390, Informa#ná poznámka ve$vyslanca 
Po$skej republiky v Prahe z 8. októbra 1947 riadite$ovi Politického oddelenia 
Ministerstva zahrani#ných vecí vo Varšave.
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by hroziacim hladom a útek od koruny tla#ia obyvate$stvo k nekritickému 

vykupovaniu nielen potravín, ale aj menej potrebného tovaru, ako krištá$ov, 

parfumov, pracích práškov at(. Naposledy sa objavila klebeta, že vláda uzat-

vorila dôležité zmluvy na export obuvi – v dôsledku #oho nebudú topánky 

a preto je nutné nakúpi& ich do zásoby. Samozrejme, predávajúci reagovali na 

túto paniku a ukryli tovar. Obchody napriek krásnym výkladom zívali práz-

dnotou. Z pultov zmizli zemiaky, zelenina, ovocie, nehovoriac o inom tovare. 

Slovensko, na území ktorého nikdy lístkový systém v skuto#nosti nefungoval, 

bolo citlivejšie na kolísanie cien na trhu a zareagovalo výrazným zvýšením 

cien8. Ve$vyslanec Wierb'owski, sumarizujúc svoju úvahu zdôraznil, že „Toto 

všetko vytvára v %eskoslovensku atmosféru nespokojnosti a nevykres$uje 

najbližšiu budúcnos& vzh$adom na hospodárstvo vo svetlých farbách.9“

O nie#o neskôr sa zdalo, že sa situácia za#ala normalizova& a 10. novem-

bra 1947, po rozhovore s predstavite$mi ÚV KS%, o situácii na Slovensku, 

je v správe Jakubovi Bermanovi uvedené: „Kríza, ktorá vznikla na základe 

demisie slovenského Zboru povereníkov, sa zdá by& na ústupe. Premiér Gott-

wald odcestoval v súlade s rozhodnutím vlády do Bratislavy, aby sformoval 

nový Zbor povereníkov10. Pred touto cestou sa v tla#i objavili materiály kom-

promitujúce v kriminálno-politickom zmysle Demokratickú stranu a jej vede-

nie – Ursínyho a (alších štyroch z celkového po#tu 9 #lenov prezídia strany. 

%lánky v tla#i ve$mi ostro vystupovali proti vedeniu Národno-socialistickej 

strany za jej celkový postoj k slovenskej záležitosti a zárove! jej vy#ítali zjav-

nú zradu záujmov republiky. Môžeme o#akáva& (alšiu sériu kompromitujú-

cich materiálov, ktoré budú publikované.“ 

Pozoruhodné sú predovšetkým závery, nachádzajúce sa v (alšej #asti tohto 

dokumentu: „%eskí súdruhovia sa nádejajú, že pod vedením Gottwalda sfor-

mujú kabinet povereníkov, v ktorom Demokratická strana stratí dovtedajšiu 

vä#šinu prostredníctvom odovzdania niektorých, hlavne k$ú#ových kresiel, or-

8 AMSZ, Z-6 v 12 zv. 183; Z-21v 30 zv. 390, Informa#ná poznámka ve$vyslanca 
Po$skej republiky v Prahe z 8. októbra 1947 riadite$ovi Politického oddelenia 
Ministerstva zahrani#ných vecí vo Varšave.

9 AMSZ, Z-6 v 12 zv. 183; Z-21v 30 zv. 390, Informa#ná poznámka ve$vyslanca 
Po$skej republiky v Prahe z 8. októbra 1947 riadite$ovi Politického oddelenia 
Ministerstva zahrani#ných vecí vo Varšave.

10 W'. Zespó' Pe'nomocników. 
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ganizácii Hnutiu odporu a Odborovým zväzom a po jednom-dvoch kreslách 

– Strane slobody a slovenskej Sociálnej demokracii. OÞ ciálny podiel komu-

nistov sa v podstate zníži, v najlepšom prípade ostane bezo zmien. Až v (alšej 

etape je predpokladané úplne odstránenie $udácko-separatistických tendencií 

z Demokratickej strany s kone#ným cie$om upevni& front strán, stojacich úp-

rimne na základoch #eskoslovenskej štátnosti. Nemôžeme o#akáva& žiadne ma-

sové represálie, okrem nieko$kých ukážkových procesov v období tesne pred 

volebnou kampa!ou.11“ Je evidentné, že samotná kríza z 1948 bola v postate 

neo#akávanou udalos&ou, v tom období sa ešte predpokladalo, že rozhodné pre-

vzatie vlády sa odohrá v #ase volebnej kampane. O nieko$ko mesiacov neskôr 

sa situácia zmenila nato$ko, že skuto#ným zmyslom krízy, ku ktorej malo dôjs& 

v roku 1948, bude skúška rýchleho prevzatia vlády nad ostatnými nekomunis-

tickými stranami, vyvíjajúcimi svoju #innos& na území %eskoslovenska. 

Po$skí komunisti vnímali situáciu v %eskoslovensku, kde na mierovej 

báze koexistovali a vládli rôzne politické sily, ako anomáliu. V súvislosti 

s tým sa mnohokrát zdôraz!uje, že „spomedzi $udovodemokratických štátov 

bolo %eskoslovensko najslabším #lánkom, na ktorý chcel zaúto#i& americký 

imperializmus. Ameri#ania a Angli#ania po#ítali so zlomom v(aka existencii 

skupiny legálnych pravicových strán s výraznou proamerickou orientáciou.12“ 

Situácia v %eskoslovensku bola nato$ko netypická v porovnaní s inými kra-

jinami východného bloku, že v období ukon#enia komunistického prevratu 

autor, publikujúci v Dzienniku Polskim i Dzienniku .o'nierza, neváhal da& 

svojmu #lánku titulok Experiment sa blíži ku koncu.13“

Na za#iatku decembra 1947 tla#ový atašé po$ského ve$vyslanectva v Pra-

he zhodnotil vnútornú situáciu v %eskoslovensku takto: „Po relatívnom ti-

chu vo vnútornom živote %eskoslovenska v priebehu jari a leta tohto roku, sa 

za#alo nové, úplne odlišné obdobie od momentu potvrdenia katastrofálnych 

následkov sucha a zlej úrody v septembri tohto roku […] Zlá hospodárska si-

11 Archiwum Akt Nowych Warszawa ((alej AAN), KC PPR 295/XX-33, k. 12, 
Správa zastupite$ského úradu v Prahe z 10. novembra 1947 pre súdruha Jakuba 
Bermana.

12 AAN, KC PPR 295/XX-33, k. 136, Rozšírené tézy k referátu o politických zme-
nách v %eskoslovensku.

13 A.B.: Experiment sa blíži ku koncu. Dziennik Polski i Dziennik #o!nierza, 25. 
február 1948, s. 2.
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tuácia nebola spôsobená iba samotným suchom, ale aj #oraz vä#ším nedostat-

kom dolárových devíz, #o s&ažilo %eskoslovensku import mnohých surovín. 

Pravicová tla# neváhala ryžova& z tejto situácie, vysvet$ujúc, že %eskosloven-

sko má ve$ké straty v oblasti exportu do ZSSR. Týždenník lidovej strany Ob-

zory (z 29. novembra) tvrdil, že zníženie životnej úrovne #eskoslovenského 

obyvate$stva bolo výsledkom orientácie na export na východ, pri#om uvádzal 

falošné a prehnane nízke ceny za tovary vyvážané do ZSSR a úplne falošné 

a prehnane vysoké ceny za tovar importovaný zo ZSSR , Juhoslávie a predo-

všetkým za po$ské uhlie.14“ 

Konzul Znamierowski ešte na jese! 1947 hlásil z Bratislavy: „všeobecná 

politická situácia Slovenska je charakteristická zosilnením politického boja 

medzi $avicou, reprezentovanou Komunistickou stranou Slovenska a pravi-

cou, reprezentovanou Demokratickou stranou (DS). Zjavné zostrenie tohto 

boja sa datuje od #ias odhalenia protištátneho sprisahania, do ktorého boli 

zapojení predstavitelia DS.15“ Poukazoval pritom na to, že „pod$a kruhov 

blízkych KSS, výsledky budúcich volieb budú nasledovné: KSS 35 %, DS 

35 %, Sociálna demokracia 10 % a Strana Slobody 20 %. Toto hodnotenie sa 

zdá nato$ko nepresné, že je skôr neuverite$né, aby sociálni demokrati, ktorí 

získali v predchádzajúcich vo$bách okolo 2 % hlasov, mohli v sú#asnosti zís-

ka& pä&násobný po#et hlasov. Napriek energickej a šikovnej taktike KSS je 

pravdepodobné, že aj po nasledujúcich vo$bách DS bude najsilnejšou stranou, 

majúcou 40 % hlasov. Avšak nezíska absolútnu vä#šinu, #o nepochybne bude 

úspechom.16“

Situácia v %eskoslovensku bola stále monitorovaná aj prostredníctvom 

médií, pretože ako je zdôraznené: „pre nás, spojencov a susedov %eskoslo-

venska je nesmierne dôležité všetko, #o sa odohráva na území bratskej re-

publiky.17“ V súvislosti s tým si možno všimnú&, že „s rados&ou sledujeme 

14 AMSZ, Z-21 v 30 zv. 390, Správa tla#ového attaché Ve$vyslanectva Po$skej 
republiky v Prahe, týkajúca sa vnútorno-politickej situácie v %eskoslovensku 
v novembri 1947.

15 AMSZ Z-6 v 13 zv. 184, Politická správa generálneho konzula Po$skej republiky 
v Bratislave za obdobie od 8. do 31. októbra 1947.

16 AMSZ Z-6 v 13 zv. 184, Politická správa generálneho konzula Po$skej republiky 
v Bratislave za obdobie od 8. do 31. októbra 1947.

17 STAB.: „Demokraci” na S'owacji. G!os Ludu, 29. január 1948, s. 5.
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úspechy, ktoré dosiahli súdruhovia z %eskoslovenskej komunistickej strany“, 

ale zárove! „opatrne h$adíme na všetky prejavy imperialistickej inÞ ltrácie, 

ako v už zjavne reak#nej slovenskej demokratickej strane, tak aj v niektorých 

odnožiach socialistickej pravice, ktorá viac h$adí na stranu blumo-bevinizmu 

ako smerom k upev!ovaniu jednotného robotníckeho frontu.18“ Sledovanie 

zmien na juhu, ako ich hodnotila po$ská komunistická tla#, sa zdalo uspokoju-

júce. Môžeme sa tam do#íta&: „teší nás sila a zomknutie komunistickej strany, 

ktorá vyrukovala s heslom dosiahnu& 51 percent hlasov v jesenných vo$bách. 

Preto sa tiež tešíme, že za touto stranou stoja najširšie masy robotníkov a ro$-

níkov. V politike jednotného frontu, ktorú realizuje, vidíme najlepšiu záruku, 

že náš južný sused bude na(alej upev!ova& výdobytky pracujúceho $udu.19“ 

Pri prezeraní zachovaných materiálov #asto možno ma& pocit, že po$skí 

komunisti predvídali prevrat v %eskoslovensku a dokonca ho o#akávali. Už 

prvé tla#ové správy na tému februárových udalostí obsahovali formulácie 

typu: „Dlho o#akávaná vládna kríza v %eskoslovensku sa v#era za#ala.20“ Pri-

bližovanie sa tejto krízy si bolo možné všimnú& už dlhší #as. „Výsledkom 

vývoja vnútornej situácie – #ítame v jednom z dokumentov – od momentu 

oslobodenia bolo narastanie nebezpe#enstva neodvratnej krízy, ktorá mala 

korene v disproporcii medzi dynamikou $udovej demokracie a pozostatkami 

starého politického systému. To, #omu sa podarilo vyhnú& v roku 1945, mu-

selo prís& v roku 1948.“21

Obavy, týkajúce sa stability politického usporiadania v %eskoslovensku, 

mali koniec koncov nielen oni. Ve( ešte v októbri 1947 ve$vyslanec Stefan 

Wierb'owski napísal: „Nevídane &ažký slovenský problém spôsobuje v roz-

hovoroch bezradné rozkladanie rúk s upozornením »Uvidíte, že týmto sa to 

neskon#í.«22“ Ve( aj v emigra#nom denníku Dzienniku Polskim i Dzienniku 

18 Tamže.

19 Tamže.

20 Vládna kríza v %eskoslovensku. Pravicové strany odstúpili z kabinetu. Robotnik, 
21 luty 1948, s. 1.

21 AAN, KC PPR 295/XX-33, k. 137, Rozšírené tézy k referátu o politických zme-
nách v %eskoslovensku.

22 AMSZ, Z-6 v 12 zv. 183; Z-21v 30 zv. 390, Informa#ná poznámka ve$vyslanca 
Po$skej republiky v Prahe z 8. októbra 1947 riadite$ovi Politického oddelenia 
Ministerstva zahrani#ných vecí vo Varšave.
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.o'nierza už nieko$ko týžd!ov pred komunistickým prevratom, 21. januára 

bol publikovaný #lánok %eskí komunisti za#ínajú volebnú kampa!, v ktorom 

sa môžeme do#íta&: „Pod$a všeobecného názoru rok 1948 bude rozhodujúci 

pre %eskoslovensko. Už v tejto chvíli, štyri mesiace pred vo$bami, ktoré sú 

stanovené na 16. mája, volebná kampa! je ve$mi prudká. V prípade, že komu-

nisti nezískajú vä#šinu, tak pod$a všeobecne panujúceho názoru, sa rozhodnú 

pre prevrat a v tom prípade bude hrozi& ob#ianska vojna.23“ 

Na sklonku februárového prevratu noviny, nasledujúc PAP (Po$skú tla-

#ovú agentúru), publikovali správy o tom, že v %eskoslovensku sa objavili 

hlasy, ktoré vyzývajú na to, aby bola po#as volieb vytvorená „vláda odborní-

kov“. Zdôraz!ovalo sa, že tieto návrhy z dielne $udovcov „našli odozvu me-

dzi národno-socialistickými #inite$mi a niektorými sociálnodemokratickými 

politikmi.24“ Aby sa vysvetlili isté pochybnosti v súvislosti so smerovaním 

%eskoslovenska, okamžite bolo oznámené, že generálny tajomník %eskoslo-

venskej komunistickej strany Rudolf Slánský ako odpove( na takéto špekulá-

cie „vyhlásil prejav, v ktorom pod#iarkol nebezpe#enstvo, hroziace republike 

zo strany zjednotených reak#ných síl. Poslanec Slánský uviedol, že v prípade, 

že sa reakcionári pokúsia vyvola& pu# proti vláde a utvoria protiústavnú „vlá-

du odborníkov“ – pracujúci okamžite vystúpia aktívne na obranu republiky.25“ 

Po takejto výpovedi málokto v Po$sku mohol ešte pochybova& o tom, k aké-

mu cie$u smerujú #eskoslovenskí komunisti. 

Obavy pred tendenciou komunistov prevzia& vládu boli vyjadrované ko-

niec koncov už skôr. D!a 29. januára 1947 chargé d’affaires po$ského ve$vys-

lanectva v Prahe Roman Staniewicz oznámil, že „V posledných d!och zaúto-

#ila tla#  a hovorcovia národno-socialistických strán na komunistickú stranu 

a dokonca na samotnú vládu. K tejto kampani sa pridala aj lidovecká tla#. […] 

Táto akcia mala intenzívnu podporu v šepkanej propagande, vtipoch, ktoré 

23 %eskí komunisti za#ínajú volebnú kampa!. Dziennik Polski i Dziennik #o!nie-

rza, 21. január 1948, s. 1.

24 Politická situácia v %echách pred vo$bami do parlamentu. Robotnik, 20. február 
1948, s. 1; porovnaj: %eskoslovenskí komunisti demaskujú pikle reakcionárov. 
G!os Ludu, 20. február 1948, s. 1; Vládna kríza v %SR. G!os Ludu, 21. február 
1948, s. 1.

25 Svet práce bráni republiku. G!os Ludu, 20. február 1948, s. 1; Politická situácia 
v %echách pred vo$bami do parlamentu. Robotnik, 20. február 1948, s. 1.
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si kládli za cie$ zosmiešni& dvojro#ný plán a v strašení totalitným režimom 

a kolchozmi.26“ Zachádzajúc (alej, analogicky k po$ským reáliám, poukázal 

na to, že „vo všeobecnej charakteristike sú#asnej vnútornej situácie možno 

konštatova&, že národno-socialistická strana, využívajúca #oraz agresívnejšiu 

demagógiu negácie sú#asnej #eskoslovenskej skuto#nosti, sa približuje k úlo-

he, ktorú u nás plnil Miko'ajczyk. Avšak je nevyhnutné pripusti&, že stranícki 

vodcovia majú nato$ko vyvinuté politické cítenie, že nepripustia, aby ich ak-

cia zašla tak (aleko, že štátne vládnuce sily budú prinútené dôrazne zakro#i& 

vo#i národným socialistom.27“

„Agresia“, ktorú si všimol, sa mu zdala prirodzená v období približujúceho 

sa termínu volieb. „Projekt novej ústavy – písal – vypracováva parlamentná 

komisia. Je možné, že bude schválený parlamentom v tomto roku, vzh$adom 

na to, že termín nových volieb sa blíži. Národno-socialistická strana mobili-

zuje ulicu.28“ V tejto situácii „blížiaca sa parlamentná diskusia na tému ústavy 

predpokladá zostrenie medzistraníckych bojov a dokonca prípadnú možnos& 

rozkladu národného frontu a prechod pravicových strán do otvorenej opozí-

cie.29“

Sú#asne, v rámci vytvorenia istej protiváhy tejto „agresivite“ 

a „deštruk#ným #innostiam“, bolo poukazované na „pozitívnu“ budovate$skú 

kampa! komunistickej strany. „V posledných d!och komunistická strana – pí-

sal 26. januára 1948 už spomínaný Roman Stankiewicz – urobila dobrý pred-

volebný krok. Vystúpila s vyhlásením zdôraz!ujúcim, že dobre slúži svojej 

vlasti ten, kto pracuje, a nie kto ve$a hovorí, že vo volebnej agitácii namiesto 

stráca& #as na prázdne slova a spory, je nutné preukáza& sa #inmi. Preto sa 

rozhodla venova& republike 30 miliónov hodín práce a vyzvala iné strany, aby 

ju nasledovali. […] Všetky iné strany sa ocitli v &ažkej situácii. Nasledova& 

tento krok nemôžu, pretože sú po#etne ove$a slabšie30, a okrem toho majú vo 

26 AMSZ, Z-21 v 30 zv. 390, Situa#ná správa Ve$vyslanectva Po$skej republiky 
v Prahe zo d!a 29. januára 1948 riadite$ovi Politického oddelenia Ministerstva 
zahrani#ných vecí vo Varšave.

27 Tamže.

28 Tamže.

29 Tamže.

30 V tomto období pod$a údajov, ktoré sa objavili v po$skej tla#i v priebehu samot-
ného mesiaca januára, sa po#et #lenov Komunistickej strany %eskoslovenska 
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svojich stranách percentuálne menej robotníkov. Takže po#et odpracovaných 

hodín, ktorý by mohli venova&, by bol tak zarážajúco disproporciálny v po-

rovnaní s po#tom, ktorý venovala komunistická strana, poukázalo by to iba na 

ich slabos&. Až do volieb mali v tejto záležitosti stály problém, a samozrejme, 

komunistická strana svoje argumenty bude využíva&.31“ 

Vo februári 1948 pri hodnotení výsledkov pražskej mierovej konferen-

cie po$ská tla# poukazovala na nárast vplyvu tamojšej komunistickej strany. 

„Málo potešenia – bolo napísané – môže tábor reakcionárov nájs& v %esko-

slovensku, kde sa pokusy o sabotáž progresívnych reforiem stretli s výrazným 

odporom. Rýchle tempo, s akým narastala #lenská základ!a Komunistickej 

strany (31 500 nových #lenov za pol mesiaca (!)), prechod celých skupín 

z iných strán do KS% – je výsledkom atmosféry, panujúcej medzi obyvate$-

stvom. Jednotný postoj robotníkov, ktorý prezentovali na verejných zhro-

maždeniach vo fabrikách a podnikoch, predstavuje hrozivú výstrahu pre po-

litických kombinátorov každého druhu.32“ Po$ské médiá, odvolávajúce sa na 

Rudé právo „demaskovali reakcionárov, pri#om poukazovali na to, že „Den-

ník zdôraz!uje, že banderovci sa tešia z podpory národno-socialistickej strany 

a lidovej strany. Rudé právo odkrýva, že #eskí národní socialisti sa domáhali 

slobodného pohybu pre banderovcov na území %eskoslovenska. Aj slovenskí 

sprisahanci, ktorí plánujú odtrhnutie Slovenska a kolaboranti, skompromito-

vaní svojou spoluprácou s Nemcami, vždy nachádzali ochranné krídla u ná-

rodno-socialistických strán a $udovej strany“33. 

Analyzujúc komunistický prevrat Edward Ochab poukázal na to, že „ve$-

ká všestranná masová práca strany priniesla najlepšie výsledky v týchto &až-

kých d!och skúšky, v d!och, ke( buržoázia chcela vytla#i& komunistov z vlá-

dy. Politika buržoázie bola politikou dobrodruhov. Priebeh krízy to ukázal 

zvýšil o viac než 44-tisíc a v prvej polovici februára o (alších 31,5-tisíc osôb 
– pozri: 44.161 nových #lenov KS%. G!os Ludu, 4. február 1948, s. 1; %esko-
slovensko na ceste k upevneniu $udovej demokracie (telefónom od vlastného 
korešpondenta). G!os Ludu, 20. február 1948, s. 1; J.S., Svet v znamení doby. 
G!os Ludu, 20. január 1948, s. 2.

31 AMSZ, Z-6 v 15 zv. 215, List Ve$vyslanectva Po$skej republiky v Prahe zo d!a 
26. januára 1948 Ministrovi zahrani#ných vecí vo Varšave. 

32 J.S.: Svet v znamení doby. G!os Ludu, 20. január 1948, s. 2.

33  Vládna kríza v %SR. G!os Ludu, 21. február 1948, s. 1.
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v celej nádhere. Politika strany predpokladala zámery nepriate$a, a v októbri 

na pléne ÚV Gottwald hovoril o možnosti pu#u zo strany buržoázie. Hovoril 

tiež, že za žiadnych podmienok komunistická strana neopustí vládu, aby sa to 

dostalo až do uší komunistických organizácii. Všetky stranícke ohnivká boli 

upovedomené o tom, že komunisti neodídu z vlády, že majú silu na to, aby 

ich úder bol úspešný. Strana bola schopná vytý#i& heslo, ktoré mobilizovalo 

masy, heslo, ktoré vyrastalo zo samotnej situácie, heslo, ktoré zodpovedalo 

#eskoslovenskej mentalite. Myslím, že dôležitým úspechom strany je svoj-

ským spôsobom zopakovanie toho, #o bolo prízna#né v Októbrovej revolúcii, 

v ktorej sa ofenzívnos& revolúcie organizovala pod obrannými heslami. To 

isté sa udialo aj v %eskoslovensku“34. 

Prelomovým medzníkom pre #eskoslovenskú politickú scénu bol piatok 

20. februára, ke( došlo k narušeniu dovtedajšieho politického systému a mi-

nistri, ktorí boli nominantmi #eskej národno-socialistickej strany , #eskej li-

dovej strany a slovenskej Demokratickej strany, podali demisiu. Ten istý de! 

prezident Beneš prijal okamžite predsedu vlády Gottwalda, ministra vnútra 

Noska a ministra národnej obrany generála Svobodu. Nasledujúci de! sa na 

Staromestskom námestí v Prahe uskuto#nil míting, po#as ktorého Klement 

Gottwald zdôraznil, že prí#ina demisie spomínaných ministrov „nesúvisela 

s organizáciou bezpe#nostnej služby v %eskoslovensku. Bola to iba zámien-

ka. Skuto#ná prí#ina odstúpenia ministrov z týchto troch politických strán je 

ove$a závažnejšia. %eskoslovenskí reakcionári, nemysliac na to, že ich akcie 

smerujú k novému Mníchovu, sa zjednotili, aby znemožnili vláde realizova& 

plán obnovy štátu, rozbili Národný front a tým násilím vzali $udu jeho revo-

lu#né výdobytky.35“ Po$ská tla# sa odvolávala na slová, ktoré vtedy odzneli: 

„musíme s celou vážnos&ou dokáza&, že pracujúci $ud %eskoslovenska sa roz-

hodne postaví proti plánom domácich i zahrani#ných reakcionárov. Sú#as-

nú politickú krízu chceme vyrieši& parlamentárnou a demokratickou cestou, 

prostredníctvom nového Národného frontu, v ktorom budú združené demok-

ratické a pokrokové sily.36“ Gottwald, ktorý predniesol prejav po#as Zjazdu 

34 AAN, KC PPR 295/XX-11, StenograÞ cký záznam z informácií, ktoré poskytol 
súdruh Ochaba z Rumunska a %eskoslovenska d!a 4. marca 1948.

35 "ud v %eskoslovensku bráni republiku. G!os Ludu, 22. február 1948 s.1.

36 Kríza v %eskoslovensku trvá. „Nedovolíme, aby boli $udu násilím odobrané jeho 
revolu#né výdobytky”. Robotnik, 22. 2. 1948, s. 3.
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%eskoslovenských odborových zväzov, vyzýval: „Domáhajme sa, aby vládna 

kríza bola vyriešená demokraticky, parlamentárnou cestou, ale v súlade s vô-

$ou $udu. Žiadajme, aby, zhodne s platnými zvyklos&ami a želaniami $udu, 

bola prijatá demisia ministrov, ktorí sa spreneverili zásadám Národného fron-

tu. Dožadujme sa, aby kabinet bol doplnený o $udí, ktorí majú plnú dôveru 

pracujúcich más.37“ Sú#asne sa %eskoslovenská komunistická strana obrátila 

na pracujúcich s manifestom, v ktorom zdôraznila, že „pravicové strany utvo-

rili blok proti Národnému frontu. Tento blok sabotuje program vlády a chce 

vyvola& chaos v %eskoslovensku.38“ 

V horúcich februárových d!och Po$ská socialistická strana (PSS) poslala 

do Prahy špeciálnu delegáciu, ktorá oÞ ciálne mala cie$ „informova& Ústredný 

výbor %eskoslovenskej sociálnej demokracie (%SD) o zásadnom stanovisku 

PSS a prípadnom vplyve na ÚV %SD v duchu $avicovo-socialistickej a re-

volu#nej politiky. Motívom, ktorým sa riadila Politická komisia a Generálny 

sekretariát pri svojom rozhodovaní, bola obava, že sa situácia v lone %SD 

po Bernskom kongrese nepriaznivo vyvíja z h$adiska $avicového socializmu 

a že #eskoslovenská strana, ktorú riadia pravicové živly, sa môže v sú#asnej 

kríze $ahko dosta& na scestie oportunizmu a pokúsi& sa zohra& úlohu „tretej 

sily39“.“ Vzh$adom na to, že %SD spolu s KS% vytvorila parlamentárnu vä#-

šinu v správe z konferencie PSS-%SD, ktorá sa konala v dvoch etapách, sa 

otvorene ukázalo, že „Toto stretnutie bolo nato$ko vážne, že na druhý de! 

sa uskuto#nilo plénum ÚV %SD a rozbitie centrálno-pravicovej vä#šiny ÚV 

malo rozhodujúci vplyv na (alší priebeh udalostí v lone %SD.40“ Od postoja 

#eskoslovenskej sociálnej demokracie závisel osud krízy, nátlak PSS, ktorý 

vyvinula v Prahe, mal ve$ký význam pre kone#né riešenie.“ V zhrnutí správy 

z akcie bol zdôraz!ovaný zoznam desiatich úspechov: „1) delegácia zneut-

ralizovala v %SD vplyv Guya Molleta, ktorý bol pred týžd!om v Prahe a na-

37 %eskoslovenskí pracujúci rozbijú plány reakcionárov. Robotník, 23. 2. 1948, s. 
3; %eskoslovenskí pracujúci všetkými prostriedkami zmarili plány reakcionárov. 
Dôležité závery Zjazdu Odborových zväzov %SR. Hlas $udu, 23. 2. 1948, s. 1.

38 Vládna kríza v %eskoslovensku. Pravicové strany odišli z kabinetu. Robotník, 
21.2. 1948, s. 1.

39 AMSZ, Z-6 v 16 zv. 217, Správa z akcie špeciálnej delegácie PSS v Prahe, 
v d!och 21.-25.2. 1948.

40 Tamže.
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hováral stranu na smerovanie k tzv. „tretej sile“, 2) narušila nálady krajne 

pravicového krídla %SD, 3) ovplyvnila tých, ktorí neboli rozhodnutí, smerom 

v$avo, 4) u$ah#ila $avici presun strany na správnu ko$aj, 5) zjednodušila cestu 

na získanie súhlasu vä#šiny ÚV so za#atím rozhovorov s Gottwadlom, stoja-

cim na #ele KS%, 6) pri#inila sa o zachovanie celistvosti strany pre Národný 

front, 7) ovplyvnila urýchlenie odsúvania pravi#iarov, 8) ovplyvnila obno-

venie jednotného frontu, 9) utužila spoluprácu s %SD, 10) nadviazala blízky 

kontakt s vedením KS%. Celkovo preukázala správnos& $avicovo-socialis-

tických predpokladov v praktickej situácii politickej krízy, pri#om vytvorila 

možnosti pre revolu#né riešenie pod podmienkou jednotného postupu oboch 

odnoží robotníckeho hnutia.41“ 

Po$skí diplomati pri hodnotení udalostí v %eskoslovensku boli navonok 

pokojní. V správe, ktorá prišla z Bratislavy od po$ského konzula Znamiero-

wskiego sa môžeme do#íta&, že „priebeh krízy na Slovensku bol pokojný, váž-

nejšie incidenty neboli zaznamenané. Aktívnu úlohu zohrali odborové zväzy, 

ktoré mali na starosti organizovanie akcií v teréne a slovenskí partizáni, ktorí 

sa namiesto schôdzok postavili na odpor so zbra!ou v ruke, vrátane km-#iek. 

%as& odborárov bola tiež ozbrojená, tvoriac sui generis ORMO42. Uvažovalo 

sa aj o možnosti utvorenia stálej organizácie – milície (pravdepodobne v Pra-

he), skladajúcej sa z ozbrojených robotníkov.43“ Podobne písal z Ostravy kon-

zul Stefan Wengierow, ktorý poukázal na to, že: „Priebeh úplného prevzatia 

vlády do rúk $avice v Ostravsko-sliezskom kraji sa uskuto#nil mierovou ces-

tou. Treba však spomenú&, že v tešínskom okrese v prelomových d!och bola 

situácia nebezpe#ná, ke(že prevládajúca vojenská sila bola na strane pravi-

ce.44“ 

41 Tamže.

42 ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej - Dobrovo$ná rezerwa ob-
#ianskej milície) – vyvíjajúca svoju #innos& v rokoch 1946 – 1989, dobrovo$ná 
paramilitárna a spolo#enská organizácia, podporujúca ministerstvo obrany. Vä#-
šina jej #lenov pochádzala z #lenov PZPR

43 AMSZ, Z-6 v 15 zv. 215, Správa generálneho konzula Po$skej republiky v Bra-
tislave z 5. 3. 1948 vo veci politickej situácie po kríze. 

44 AMSZ, Z-6 v 16 zv. 216; Z-6 v 15 zv. 212, List generálneho konzula Po$skej 
republiky v Ostrave z 28. 2. 1948 generálnemu tajomníkovi Ministerstva zahra-
ni#ných vecí.
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Ve#er 22. februára došlo v Prahe k demonštrácii potla#enej políciou, kto-

rá sa uskuto#nila na podporu prezidenta Beneša, ale v po$ských správach sa 

prezentovala skôr ako podpora, ktorú poskytovali pu#istom robotníci po#as 

zorganizovaného generálneho štrajku. Po$ský konzul to zhodnotil takto: 

„Priebeh generálneho štrajku bol ve$mi dobrý. Na území Bratislavy bol za-

znamenaný jeden prípad, ke( sa robotníci #iasto#ne usilovali vyhnú& štrajku. 

Bolo to vo fabrike Stolwerck, ktorá bola pod štátnou správou. Reakcionárske 

vedenie tohto podniku si naklonilo #as& robotníkov na neú#as& na štrajku, 

pri#om operovali argumentom spätného vrátenia ob#asných nepredvídaných 

a nespravodlivých prídavkov k platu. Predstavitelia slovenských odborových 

zväzov zvládli situáciu bez výnimo#ných incidentov.45“ V hodnotení po$ských 

komunistov je zdôraz!ované, že „rozhodujúcu úlohu vo ví&azstve $avice mala 

mobiliza#ná schopnos& a aktivita robotníckych más po#as vojny, obnovenie 

jednotného frontu prostredníctvom zásadnej premeny v sociálnodemokratic-

kej strane, kde došlo k odstaveniu pravicového vedenia, ako aj reorganizácia 

Národného frontu na nových základoch.46“ Sú#asne sa však spomína, že zna#-

ná #as& spolo#nosti vykazovala v týchto d!och dezorientáciu v existujúcej si-

tuácii a „vidiecke obyvate$stvo a meš&ania na Slovensku sa zachovali po#as 

krízy pasívne.47“

Tomáš Servátka v úvode svojho #lánku na tému #eskoslovenského februá-

ra zdôraz!uje: „budem dnes písa& o jednej z najsmutnejších a najtragickejších 

udalostí v najnovšej histórii %eskoslovenska, komunistickom tzv. februáro-

vom prevrate, ktorý odštartoval v krajine zlovestnú éru stalinizmu.48“ V roku 

1948 ve$vyslanec Józef Olszewski vykreslil túto situáciu menej emocionálne, 

poukazujúc iba na to, že: „Prevrat, ktorý prebehol vo februári 1948, spôsobil 

zmenu vo vnútornej situácii %eskoslovenska. Porážka reakcionárov a prevza-

tie vlády do rúk KS% a zodpovednos& za osud krajiny od základov zmeni-

45 AMSZ, Z-6 v 15 zv. 215, Správa generálneho konzula Po$skej republiky v Bra-
tislave z 5. 3. 1948 vo veci politickej situácie po kríze. 

46 AAN, KC PPR 295/XX-33, k. 138-139, Rozšírené tézy k referátu o politických 
zmenách v %eskoslovensku.

47 AMSZ, Z-6 v 15 zv. 215, Správa generálneho konzula Po$skej republiky v Bra-
tislave z 5. 3. 1948 vo veci politickej situácie po kríze. 

48 SERWATKA T.: „Przewrót lutowy” w Pradze w 1948 r. In: Opcja na Prawo, 
2008, nr 2/74.
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lo rozloženie síl v %eskoslovenskej republike. Umožnil to postup smerujúci 

k spojeniu so sociálnou demokraciou, ako aj vykonanie zásadných zmien vo 

vedení strán, ktoré tvorili národný front, s cie$om odstránenia reakcionárskych 

živlov z vedenia týchto strán.49“ Po$skí komunisti zdôraz!ovali, že „Sú#as&ou 

obnoveného frontu boli Komunistická strana a Sociálnodemokratická stra-

na, odborové zväzy, kultúrne organizácie, spolo#nosti bývalých politických 

väz!ov a iné spolo#enské organizácie a od reakcionárskych prvkov o#istené 

strany: národno-socialistická (premenovaná na stranu #eských socialistov), 

lidová a slovenských demokratov s novým vedením. Na tomto základe bola 

sformovaná nová vláda, v ktorej sa &ažisko presunulo výrazne v$avo, #o zod-

povedá skuto#nému rozloženiu síl v spolo#nosti.50“

,alším námetom, ktorý sa objavoval v správach po$ských diplomatov, bol 

prípadný vplyv prevzatia vlády komunistami na situáciu Poliakov na území 

%eskoslovenska.

Bezprostredne po komunistickom prevrate sa poukazovalo na to, že „Si-

tuácia Poliakov sa zmenila k lepšiemu. Do štátnej administratívy a aktívov 

Národného frontu sa dostávajú mnohí Poliaci, na niektorých miestach v po#-

te zna#ne nižšom, ako by to vyplývalo z percentuálneho pomeru oboch ná-

rodností, v iných lokalitách zase získavajú prevahu a vä#šinu, hoci úplne to 

nezodpovedá rozloženiu síl.51“ V správe za rok 1948 ve$vyslanec Józef Ols-

zewski zdôraznil, že „februárové udalosti vytvorili nový, trvalý priestor na 

po$sko-#eskoslovenské dohody a spoluprácu. %eskoslovensko sa nakoniec 

ocitlo v jednom tábore s nami. Rozbitie reakcie znamenalo odsunutie prvkov, 

ktoré cie$avedome a násilne jatrili po$sko-#eskoslovenské vz&ahy, paralyzu-

júc pod$a možnosti pokusy o nadviazanie bližších kontaktov. Až februárové 

udalosti vytvorili priestor na úplnú realizáciu spojeneckej po$sko-#eskoslo-

venskej zmluvy z 10. marca 1947. Bez zveli#enia je nevyhnutné poveda&, že 

rok 1948 bol výrazným medzníkom v po$sko-#eských vz&ahoch. Dotýka sa to 

atmosféry, panujúcej v najširších vrstvách #eskoslovenskej spolo#nosti, ako 

49 AAN, KC PPR 295/XX-33, k. 69, Správa Ve$vyslanectva Po$skej republiky za 
rok 1948.

50 AAN, KC PPR 295/XX-33, k. 138-139, Rozšírené tézy k referátu o politických 
zmenách v %eskoslovensku.

51  AMSZ, Z-6 v 16 zv. 216; List generálneho konzula Po$skej republiky v Ostrave 
z 28. 2. 1948 generálnemu tajomníkovi Ministerstva zahrani#ných vecí.
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aj problémov praktickej spolupráce.52“ Priebeh februárových udalostí a (alšie 

upevnenie spojenectva medzi %eskoslovenskom a Po$skom, predovšetkým 

medzi Katovicami a Ostravou, ešte viac umocnilo pozíciu konzulátu“ uvádza 

sa v správe z Ostravy“53. Podobne v nasledujúcom kvartáli bolo evidentné, že 

„politické zmeny vyvolané februárovými udalos&ami viedli k utuženiu vz&a-

hov s celým Moravsko-sliezskym krajom.54“ Vo všeobecnosti sa vnímalo, že 

„zmeny, ku ktorým došlo po februárových udalostiach na území %eskosloven-

ska, v istej miere dodato#ne ovplyvnili výsledky práce referátu [politického]”, 

hoci sa sú#asne podotýkalo, že „medzi konzulátom a okresnými orgánmi 

„v Frysztackie“ sa stále objavujú isté nezrovnalosti.55“

Okrem mnohých optimistických hlasov našich diplomatov, cítiacich závä-

zok pochváli& politické zmeny, ktoré sa uskuto#nili, realita nevyzerala až tak 

ružovo. Už v šifre z ve$vyslanectva v Prahe z 18. októbra 1948 si môžeme 

pre#íta&, že konzul Wengierow hlásil zo stretnutia vedúcich a sekretárov Po$-

ského kultúrno-osvetového zväzu toto: „Nikdy nebola taká zlá atmosféra. Ko-

munistická strana úplne stratila dôveru po$ských baníkov, pretože reakcionári 

ju ovládli zvnútra. Poliaci ur#ite chcú vytvori& svoju stranu alebo sa pripoji& 

k Po$skej robotníckej strane. Objavili sa aj výpovede oh$adom hranice, s #ím 

som sa doteraz nestretol. Jeden z baníkov potvrdil, že ke( po 10. marci ostane 

hranica bezo zmien, Poliakom ostane na výber iba samovražda. Budovanie 

socialistického povedomia v týchto podmienkach bolo ve$mi &ažké.56“ O tom, 

aká bola miera nedôvery medzi predstavite$mi oboch národností, nech sved#í 

fakt, že v novembri ve$vyslanec Olszewski napísal: „Wengierow informu-

je, že sa dozvedel prísne tajne o ve$kej Þ nan#no-úplatkárskej afére v strane 

52 AAN, KC PPR 295/XX-33, k. 69, Správa Ve$vyslanectva Po$skej republiky za 
rok 1948.

53 AMSZ, Z-20 w.8 zv. 112, Správa Konzulátu Po$skej republiky v Ostrave za I. 
kvartál 1948.

54 AMSZ, Z-20 w.8 zv. 112, Správa Konzulátu Po$skej republiky v Ostrave za II. 
kvartál 1948.

55 AMSZ, Z-20 w.8 zv. 112, Správa Konzulátu Po$skej republiky v Ostrave za I. 
kvartál 1948.

56 AMSZ, ZD w.16 zv. 153, Šifrovaný záznam #. 10511 Ve$vyslanectva Po$skej 
republiky v Prahe z 18. 10. 1948 generálnemu tajomníkovi Ministerstva zahra-
ni#ných vecí vo Varšave.
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v Tešíne57. Pod$a jeho názoru útok bude nasmerovaný proti Poliakom a ele-

mentom, ktoré sú Poliakom naklonené.58“ Sú#asne bolo poukázané na nárast 

po#tu žiadostí o víza, pri#om si môžeme všimnú&, že „prí#iny tohto zvýše-

nia musíme h$ada& v náraste emigra#ného pohybu a náraste po#tu podaní na 

pred/ženie, pomerné rozšírenie platnosti emigra#ných pasov. Predovšetkým 

u po$ských obyvate$ov židovského pôvodu si bolo možné všimnú&, že od 

momentu politického prevratu v %eskoslovensku sa množili snahy o opuste-

nie %eskoslovenska.59“

Okrem toho, že komunisti prevzali vládu do svojich rúk, objavili sa aj 

iné zmeny v mnohých oblastiach života. Prvý tajomník ve$vyslanectva Po$-

skej republiky v Prahe J. Mayen-Szadziewicz poukázal na zmeny, ku ktorým 

došlo v oblasti tla#e po komunistickom prevrate. Po februári, spolu s likvi-

dáciou strany a sociálnodemokratickej tla#e a zárove! s nárastom významu 

a sily komunistickej strany, náklad jej tla#e významne narástol. K ur#itému 

nárastu došlo aj u nákladov iných $avicových novín (ROH, Zväzku ro$níkov, 

Zväzku mládeže). V iných periodikách sa náklady vo všeobecnosti znížili. Iba 

v Lidových novinách, ktoré boli pokra#ovaním Svobodných novin a ktoré sa 

stali orgánom Syndikátu #eských novinárov, sa náklad, v(aka zna#nému po-

zdvihnutiu redak#nej úrovne, udržal na danej úrovni. Je to v podstate taktiež 

demokratický denník.60“ „Po februári, spolu s #istkou, ktorá prebehla, vyvs-

tal pred #eskoslovenskou tla#ou problém nových kádrových rezerv. Napriek 

tomu, že v priemere málo novinárov, ktorí po#as okupácie pracovali v svojom 

povolaní, bolo vylú#ených zo Zväzu novinárov, prejavil sa ešte pred februárom 

nedostatok novinárov v strednom veku (30- až 50-ro#ných), ktorí by mali do-

stato#né pracovné skúsenosti a sú#asne by ešte boli plní síl. Vä#šinou to boli 

57 Myslí sa %eský Tešín. 

58 AMSZ, ZD w.16 zv. 153, Šifrovaný záznam #. 11473 Ve$vyslanca Po$skej re-
publiky v Prahe z 16. 11. 1948 vedúcemu Juho-východného oddelenia Minister-
stva zahrani#ných vecí vo Varšave; Následky úplatkárskej aféry, ktorá sa spomí-
na v dokumente, boli opísané v šifrovanývh záznamoch #. 11573 z 19 11. 1948 
a #. 11775 z 26. 11. 1948 (AMSZ, ZD w.16 zv. 153).

59 AMSZ, Z-20 w.8 zv. .110, Správa Konzulárneho oddalenia Ve$vyslanectva Po$-
skej republiky v Prahe za I. kvartál 1948 r.

60 AMSZ, Z-6 w.16 zv. 229, Reorganizácia #eskoslovenskej tla#e v nadväznosti I. 
Zjazd #eskoslovenských novinárov.
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$udia starší (nad 50 rokov) a mladší (do 30 rokov). Po februári – vzh$adom na 

zvýšenú politickú citlivos& $avicovej tla#e, ako aj vzh$adom na odstránenie 

viacerých dobrých pravicových odborníkov – sa ešte viac vyostril problém 

nových kádrových rezerv. Prílev záujemcov na Vysokú novinársku školu bol 

skuto#ne mohutný, ale po#et posluchá#ov sa zo semestra na semester znižo-

val, po#et absolventov bol dokonca minimálny, títo absolventi ešte nemohli 

by& považovaní za plnohodnotných novinárov. Napriek tomu #istka, hoci oÞ -

ciálne ukon#ená, prebiehala (alej: medzi vtedy nezamestnanými 105 #lenmi 

zväzu, máloktorý asi nájde opätovné zamestnanie v novinárskej profesii.61“ 

Poukazujúc na všetky tieto nedostatky Mayen-Szadziewicz jednako konštato-

val zhodne s platnou politickou líniou: „môžeme poveda&, že #eskoslovenská 

tla# po februári prešla vo všetkých smeroch na novú, lepšiu ko$aj.62“

Bolo možné si všimnú&, že #eskoslovenskí komunisti, ktorí uskuto#nili 

svoj „Ví&azný február“, ve$mi rýchlo za#ali robi& #istky v armáde, bezpe#-

nostných službách a administratíve63. D!a 5. marca 1948 konzul Juliusz Zna-

mierowski písal z Bratislavy: „V #ase písania správy (d!a 2. marca 1948) sa 

za#ala akcia o#is&ovania radov národnej bezpe#nosti a armády na Slovensku. 

Dá sa predpoklada&, že postihne ve$ký okruh $udí, predovšetkým na stredných 

postoch. Akcia bude skon#ená v priebehu 5 – 6 dní“64. Podobná situácia bola 

v Ostrave, odkia$ konzul Stefan Wengierow hlásil: „%istka verejného života 

v Ostrave siaha ve$mi hlboko, na okresných a obecných úradoch prebieha 

rôzne, ale musíme pripusti&, že bude dotiahnutá do konca.“ A (alej zdôraznil: 

„Najdôležitejšie je, že bezpe#nos& bola pomerne o#istená od istých prvkov, 

ale v sú#asnosti je ešte &ažké poveda&, kto bude prepustený z práce, pretože 

akcia stále prebieha.65“ V správe za rok 1948 ve$vyslanec Józef Olszewski po-

ukázal na to, že „v posledných mesiacoch prebehla energická #istka v armáde, 

61 AMSZ, Z-6 w.16 zv. 229, Reorganizácia #eskoslovenskej tla#e v náväznosti 
I. Zjazd #eskoslovenských novinárov.

62  Tamže.

63 Komunisti za#ali s obrovskou #istkou. Dziennik Polski i Dziennik #o!nierza, 27. 
2. 1948, s. 1.

64 AMSZ, Z-6 v 15 zv. 215, Správa generálneho konzula Po$skej republiky v Bra-
tislave z 5. 3. 1948 vo veci politickej situácie po kríze. 

65 AMSZ, Z-6 v 16 zv. 216, List generálneho konzula Po$skej republiky v Ostrave 
z 28. 2. 1948 generálnemu tajomníkovi Ministerstva zahrani#ných vecí.
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pri#om sa do popredia dostali nové dôstojnícke kádre. V priebehu súdnych 

procesov boli demaskované prvky, ktoré slúžili Anglosasom.66“

Hoci sa vä#šina zmien vnímala pozitívne, jednako nie vždy boli považo-

vané za dosta#ujúce. „Sumarizujúc prebiehajúce premeny v #eskoslovenskej 

spolo#nosti – #ítame v jednom z dokumentov – musíme prizna&, že sú ve$kým 

krokom vpred, hlavne v oblasti hospodárstva, avšak musíme taktiež konšta-

tova&, že štátny aparát nebude radikálne prebudovaný v najbližšom #ase, na-

proti tomu pozície prechádzajú do rúk $avice, #o vytvára možnos& celkovej 

prestavby aparátu. Ani v jednom prípade sme doteraz nepo#uli o dosadení na 

vedúci post ro$níka alebo robotníka, ktorý by obsadil miesto po odvolanom 

reakcionárovi, #o odoberá prebiehajúcim premenám ich výrazne triedny cha-

rakter, a to aj napriek rozhodujúcej úlohe Odborových zväzov.67“

Obracajúc sa na #lenov Straníckej organizácie pri Ve$vyslanectve Po$skej 

republiky v Prahe v novembri 1948 si ve$vyslanec Olszewski všimol: „Zdá 

sa mi, že mnohokrát máme v mnohých líniách nesprávny vz&ah k %echom. 

Je v nás ve$a znechutenia. Musíme pamäta&, že sme v štáte, ktorý žije v pod-

mienkach, aké priniesol februárový prevrat. Ve$a súdruhov sa nezaujíma o to, 

#o robí KS% v %eskoslovensku, takže niektorí nevedia o tom ni#. Naša stra-

nícka organizácia musí ži& nie iba životom nášho štátu, ale aj tým, #o sa tu 

v %eskoslovensku deje. To znamená, že sa v programe diskusie a praktických 

#inností musíme zaobera& rozvojom vz&ahov, skúmaním chýb, aké robí strana 

na území %eskoslovenska, porovnávaním jej práce s našou a vyvodi& záve-

ry.68“

V pripravovanom referáte, ktorý odznel na Zjazde Spolo#nosti po$sko-

#eskoslovenského priate$stva v júni 1948 M. W0growski zdôraznil, že „rov-

nako politické premeny v %eskoslovensku z februára, ako aj (alšie upevnenie 

$udovej demokracie prostredníctvom prehlbovania spolo#enských reforiem 

a schválenia ústavy, a v kone#nom dôsledku aj posledné ve$ké ví&azstvo 

66 AAN, KC PPR 295/XX-33, k. 69, Správa Ve$vyslanectva Po$skej republiky za 
rok 1948.

67 AMSZ, Z-6 v 16 zv. 216, List generálneho konzula Po$skej republiky v Ostrave 
z 28. 2. 1948 generálnemu tajomníkovi Ministerstva zahrani#ných vecí.

68 AAN, KC PPR 295/XX – 31, k. 45, Správa z 18. 11. 1948, dotýkajúca sa Exe-
kutívy straníckej organizácie pri Ve$vyslanectve Po$skej republiky d!a 10. 10. 
1948.
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vo vo$bách nad reakcionármi, ktoré potvrdilo a upevnilo politické premeny 

z februára, celý tento proces stabilizácie $udovej demokracie v %eskosloven-

sku umoc!uje sú#asne základy najužšej spolupráce medzi Po$skom a %esko-

slovenskom.69“

Hovoriac o po$ských reakciách na komunistický prevrat v %eskosloven-

sku, musíme spomenú& ešte jednu ve$mi dôležitú vec. Zdzis'aw Bro1ski, 

pseudonym „Uskok”, si pri spomienkach na tieto udalosti zapísal do svoj-

ho pamätníka: „Na konci tohto mesiaca (február 1948) sa pozornos& sveta 

sústredila na %eskoslovensko, komunisti vykonali pu# a za pomoci Sovietov 

úplne prevzali vládu. Svet vyjadril z tohto dôvodu spoluú#as& %echom a An-

glosasi rozhodnejšie vyzývajú na skoordinovanie síl s cie$om postavi& sa na 

odpor komunistickej agresii. Narastá teplota, zvestujúca vojnu.70“ Zaujímavá 

je hlavne posledná veta, pretože vykres$uje nádeje, ktoré s touto situáciou 

spájali #initelia po$ského podzemia, bojujúceho za nezávislos&. Rozpútanie 

novej vojny by mohlo ovplyvni& zmenu situácie nie iba v %eskoslovensku, 

ale aj v Po$sku. Okrem malého množstva hlasov nádeje, v kontexte toho, #o 

bolo uvedené vyššie, nie je možné prehliadnu&, že po$ské hodnotenia toho, #o 

sa stalo v %eskoslovensku, boli dos& jednozna#né a najlepšie ich vyjadril už 

spomínaný názov #lánku z tla#e Experiment sa blíži ku koncu.

69 AAN, KC PPR 295/XX-11, Referát M. W0growskiego „Pevné základy po$sko-
#eskoslovenského priate$stva”.

70 BRO*SKI Z.: Pami tnik (1941-maj 1949). Warszawa 2004, s. 209 – 210.
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SUMMARY

The Onset of the Communist Dictatorship in Czechoslovakia 
from the Polish Perspective

The Þ rst few post-war years in Poland and Czechoslovakia were ruled by 

two different political regimes. In Poland, communism ruled. In Czechoslova-

kia, the National Front system allowed for non-communist leftist and centra-

list groups rooted in emigration. Norbert Wójtowicz’s paper has presented the 

attempts to assess “Victorious February”, which appeared in accounts of some 

Polish contemporaries. Resources used for this purpose for the most part inclu-

ded documents of Polish diplomatic and consular representative ofÞ ces in 

Prague, Bratislava, and Ostrava, which are stored at Archiwum Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych Warszawa. Materials of the Foreign Department at the 

Central Committee of the Polish Labour Party (Polskiej Partii Robotniczej), 

retained in  Archiwum Akt Nowych Warszawa were consulted as well.

Apart from some voices of hope, the Polish appraisal of the events in Cze-

choslovakia was rather univocal and could be expressed best by a headline in 

the paper stating “The Experiment Is Coming to an End”.

 

 


