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Abstract: This study deals with social-religious development in 
Czechoslovak republic during especially hard post-war period from 1945 
to 1948. Having finished the II. World War rearrangement of power and 
political forces has begun and herewith Czechoslovakia has got under 
communist Soviet Union influence. This influence culminated by so-
called victorious February 1948 (25. 02. 1948), when Communist party 
took up the power definitely. Totalitarian communist regime afterwards 
struck all ranges of social life, especially negatively the Catholic Church 
life.  
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V tomto roku uplynie 60 rokov od smutne známych udalostí z roku 

1948, ktorými sa v bývalom ✞eskoslovensku dostala k moci totalitná 
Komunistická strana. ✟Ví✠azným februárom✡ 1948 sa za☛al proces, ktorý 
negatívne zasiahol do v☞etkých sfér ✌ivota spolo☛nosti, zvlá☞✠ do ✌ivota 
Katolíckej cirkvi. Februárom 1948 sa za☛al boj ☞tátnej moci proti 
Katolíckej cirkvi v ✞eskoslovensku a Vatikánu, ktorý bol výsledkom 
otvoreného boja proti nábo✌enstvu ako ideológii. Za☛al sa pokus 
totalitného re✌imu o naru☞enie, v prípade Gréckokatolíckej cirkvi a✌ 
o likvidáciu, v☞etkého, ☛o malo akýko✍vek súvis s Katolíckou cirkvou, 
resp. s nábo✌enstvom. 

Skon☛ením druhej svetovej vojny do☞lo k preskupeniu mocenských 
a politických síl v Európe i vo svete. Porazené Nemecko ako ve✍moc 
prestalo existova✠. Ví✠azné Francúzsko a Ve✍ká Británia, ktoré mali hlav-
ný vplyv na formovanie európskeho vývoja v predvojnovom období, 
zoslabli nato✍ko, ✌e stratili schopnos✠ vystupova✠ v európskej politike 
ako ve✍moci. Mocenské vákuum naplno vyu✌il Sovietsky zväz, ktorý 



THEOLOGOS 1/2008 | �TÚDIE  

 

147 

Hitlerovou porá✁kou v roku 1945 ✂posunul svoje hranice✄ do stredu 
Európy a za☎al budova✆ svoje európske impérium. Vstup Sovietskeho 
zväzu do stredoeurópskej oblasti a jej pretvorenie v jeho sféru vplyvu 
malo za následok, ✁e stredná Európa ako mocensko - politický pojem 
prestala existova✆ a jej ✝táty mali zna☎ne obmedzenú mo✁nos✆ ur☎ova✆ 
svoj zahrani☎ný a vnútropolitický vývin. Európa sa postupne rozdelila 
na dva bloky - východný, na ☎ele ktorého stál Sovietsky zväz, 
a západný, na ☎ele ktorého stáli USA. Práve USA, ako ekonomicky naj-
silnej✝ia svetová ve✞moc, po prekonaní svojho izolacionizmu, boli jediné 
schopné prebra✆ nedávnu úlohu Ve✞kej Británie a Francúzska, 
a zamedzi✆ rast sovietskeho vplyvu na európskom kontinente.1 

 
Národný front a ✟udová demokracia v ✠eskoslovensku 
Medzinárodná politická situácia sa odzrkad✞ovala i v ☎eskosloven-

skej domácej a zahrani☎nej politike. ✡eskoslovenskí predstavitelia v So-
vietskom zväze videli nielen záruku ✝tátnej samostatnosti proti budúcej 
nemeckej hrozbe, ale najmä hlavnú a jedinú ve✞moc schopnú presadzo-
va✆ ☎eskoslovenské po✁iadavky na medzinárodnom poli. Predov✝etkým 
i✝lo o odsun ob☎anov nemeckej a ma☛arskej národnosti z ✡eskosloven-
ska a o jeho územné nároky.2 Dobrovo✞ná prosovietska orientácia ☎es-
koslovenských predstavite✞ov pozitívne pôsobila na rast vplyvu domá-
cich komunistov a pomáhala im pri upev☞ovaní ich pozícií. Jednozna☎-
ný príklon k ZSSR dokumentuje i program novej vlády Národného fron-
tu ✡echov a Slovákov, ktorý bol vyhlásený 5. apríla 1945 v Ko✝iciach. 
Na poli medzinárodno - politickom popri tradi☎ných priate✞ských sty-
koch so západnými spojencami ✂✌eskoslovenská vláda vyjadrila nesko-
nalú v✍a✌nos✎ ✌eského a slovenského národa Sovietskemu zväzu✄, pri-
☎om za vodcovskú líniu ☎eskoslovenskej zahrani☎nej politiky bolo pova-
✁ované ✂najtesnej✏ie spojenectvo s ví✎aznou ve✑mocou na východe✄. Na 
poli vojenskom sa v✝etky organizácie, výzbroj a výcvik novej ☎eskoslo-
venskej brannej prispôsobili sovietskemu modelu ✡ervenej armády.3 

Ko✝ický vládny program bol výsledkom rozhovorov exilovej londýnskej 
a moskovskej reprezentácie a Slovenskej národnej rady v Moskve (22. - 
29. 3. 1945), ktorých iniciátormi boli ☎eskoslovenskí komunisti, ke☛✁e 
nastal presun mocensko - politického ✆a✁iska z londýnskeho na mos-
kovské centrum. Niet pochýb, ✁e jeho obsah bol konzultovaný so so-
vietskymi straníckymi kruhmi, ☎o okrem iného súviselo so vzrastajúcim 
záujmom Sovietov o zahrani☎nú a vnútornú politiku krajín budúcej mo-
censkej sféry ich vplyvu. Komunistický návrh vládneho programu obsa-
hoval tak rozsiahle zmeny v mocensko - politickej a sociálno - ekono-

                                                 
1 KAPLAN, K.: Nekrvavá revoluce. Praha 1993, s. 14. 
2 KAPLAN, K.: Nekrvavá revoluce. Praha 1993, s. 15. 
3 ✒URICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. Ko✓ice 1995, s. 220. 
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mickej oblasti, ✁e bol vlastne projektom výstavby nového re✁imu. Hlav-
nou prí✂inou súhlasu nekomunistických ú✂astníkov rozhovorov s návr-
hom programu bolo od✂inenie a zamedzenie opakovaniu sa Mníchova 
1938, ktoré sa mali uskuto✂ni✄ zmenou zahrani✂nej orientácie od nespo-
☎ahlivého Západu ku spojenectvu s Moskvou. S týmto zámerom sa sto-
to✁nili aj samotní komunisti, ktorí tak mohli da✄ svojej politike obsah a 
bez odporu rokovacích partnerov presadi✄ vlastné po✁iadavky.4 KVP 
síce vychádzal z pozitív predmníchovskej parlamentnej demokracie - 
bol ponechaný systém strán, zaru✂oval ústavné slobody, hlavne slobodu 
osobnú, zhroma✁✆ovania sa, slobodu prejavu, u✂enia, svedomia 
a nábo✁enského vyznania, domové a listové tajomstvo, no na druhej 
strane zavádzal do ob✂ianskeho povedomia dva dosia☎ neznáme pojmy 
- Národný front a ✝udová demokracia.5 NF ako politická základ✞a vlády 
bola fakticky ☎udovodemokratickou koalíciou, ktorú charakterizovali tri 
dôle✁ité znaky:  

1. bola to koalícia dvoch celkom odli✟ných a protichodných poli-
tických prúdov a síl  
2. komunistická strana si v nej ✂inila nárok na vedúcu pozíciu - bo-
la to teda koalícia nerovných síl  
3. jej ú✂astníci jej prisudzovali navzájom sa vylu✂ujúce úlohy.  
Pre komunistov fungoval NF ako dôle✁itý nástroj zápasu o monopol 

moci a len pokia☎ plnil túto úlohu, mali záujem na jeho udr✁aní. Pred-
stavitelia nekomunistických strán v NF naopak videli jednu z hlavných 
záruk demokratického vývoja ✟tátu. Vychádzali z toho, ✁e udr✁anie ko-
munistov v NF znemo✁ní monopol ich moci.6 NF tvorili predstavitelia 
✟iestich politických strán (4 ✂eské a 2 slovenské strany), ke✆ na nátlak 
komunistov boli z budúceho politického ✁ivota vylú✂ené tzv. pravicové 
strany, ozna✂ované za spoluvinníkov rozbitia ✠eskoslovenskej republi-
ky.7 Zlo✁enie ✡ko✟ickej vlády☛ vyzeralo naoko nádejne. Ved☎a ✟iestich 
komunistov (3 ✂eských a 3 slovenských) v nej mali zastúpenie traja so-
ciálni demokrati, traja národní socialisti, traja lidovci, traja slovenskí de-
mokrati a ✟tyria ✡odborníci☛, ktorí v✟ak a✁ na Jana Masaryka boli prívr-
✁encami komunistov. No v rukách komunistickej strany ostali tak dôle✁i-
té ministerstvá ako vnútro, po☎nohospodárstvo a informácie. Prostred-
níctvom Vladimíra Clementisa ako ✟tátneho tajomníka Ministerstva za-
hrani✂ných vecí zasahovali komunisti i do ✂innosti Masarykovho rezor-

                                                 
4 KAPLAN, K.: Nekrvavá revoluce. Praha 1993, s. 20. 
5 VA☞KO, V.: Neuml✌ená. Kronika katolícke církve v ✍eskoslovensku po druhé sv✎tové 
válce. 1. diel. Praha, 1990, s. 13. 
6 KAPLAN, K.: Nekrvavá revoluce. Praha 1993, s. 2. 
7 Straníckopolitickú ✏truktúru v ✑echách tvorili strany Sociálnodemokratická, Národno - 
socialistická, Komunistická a Lidová. Vylú✒ené boli strany Agrárna, ✑eskoslovenská, 
✓ivnostenská a Národnodemokratická. Zo Slovenska boli v NF zastúpená Demokratická 
a Komunistická strana, zakázaná ako ne✔iadúca bola HS✕S. 
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tu. Tieto okolnosti sa ukázali by✁ pre ✂al✄í vývin v ☎eskoslovensku ako 
smerodajné.8 

 
Vývoj v Katolíckej cirkvi 
V málo známych podmienkach sa nachádzal aj jeden z 

najvýraznej✄ích kultúrnych, sociálnych a spolo✆enských fenoménov - 
cirkev. Najvä✆✄í vplyv v ✆eskej a najmä slovenskej spolo✆nosti mala 
rímsko a gréckokatolícka cirkev.9 Postavenie katolíckej cirkvi bolo 
v po✆iato✆nej fáze povojnového obdobia v oboch ✆astiach na✄ej 
republiky zna✆ne odli✄né. ☎eská katolícka cirkev vstupovala do 
obnoveného ☎eskoslovenska s ve✝kým mravným kapitálom, ktorý 
nadobudla svojou priamou ú✆as✁ou na národnom odboji. Gestapo 
zatklo, uväznilo, internovalo alebo deportovalo do koncentra✆ných 
táborov takmer 500 ✆eských katolíckych k✞azov, z ktorých asi 76 
zahynulo.10 Stratou osobnej slobody, konfi✄káciou majetku, zaberaním 
budov - najmä ✄kôl - boli postihnuté i mu✟ské a ✟enské rehole, 
predov✄etkým jezuiti, benediktíni a milosrdní bratia.11 

Situácia na Slovensku bola komplikovanej✄ia. Katolícka cirkev mala 
prostredníctvom svojich k✞azských zástupcov v ✆ase trvania samostatnej 
Slovenskej republiky zastúpenie na prezidentskom poste, v parlamente, 
✠tátnej rade a ni✟✄ích zlo✟kách straníckeho (v rámci HS✡S) a ✄tátneho 
aparátu,12 ✆o sa v✄ak nie v✟dy stretávalo s pochopením predstavite✝ov 
cirkevnej hierarchie aj samotného Vatikánu. Po napadnutí Po✝ska nacis-
tickým Nemeckom 1. septembra 1939, vyjadrila rozpa✆ité stanovisko ku 
zvoleniu Dr. Jozefa Tisa za hlavu ✄tátu Svätá stolica, ke✂✟e spojencom 
agresora bolo i Slovensko. Pri audiencii biskupa Michala Buzalku v Rí-
me na jese✞ 1939 vyjadril pápe✟ Pius XII. obavu z toho, ✟e v budúcnosti 
sa mô✟e prenies✁ zodpovednos✁ za teraj✄ie udalosti na k✞azov a cirkev 
ako spoluvinníkov. Príli✄né zasahovanie k✞azov do politiky kritizovali 
neraz i biskupi, ke✂ napríklad v prehlásení z biskupskej konferencie 
v ☛iline 24. októbra 1939 sa hovorí, ✟e ☞k✌azi majú iné poslanie ne✍ 
robi✎ aktívnu politiku a by✎ výkonnými orgánmi ✏tátu alebo politickej 

                                                 
8 VA✑KO, V.: Neuml✒ená. Kronika katolícke církve v ✓eskoslovensku po druhé sv✔tové 
válce. 1. díl. Praha   1990, s. 14. 
9 V r 1945 bolo z 12 mil. obyvate✕ov ✖SR 9,5 mil. katolíkov. Cirkev mala 13 diecéz, 19 
biskupov a asi 6000 diecéznych k✗azov. V 13 seminároch bolo 887 bohoslovcov. V 258 
mu✘ských klá✙toroch pôsobilo 2000 k✗azov a v 750 ✘enských klá✙toroch ✘ilo 10 500 
sestri✚iek. Po odsune ob✚anov nemeckej a ma✛arskej národnosti a likvidácii 
Gréckokatolíckej cirkvi v r. 1950 sa po✚et katolíkov zní✘il na 8,94 mil. (76,42% 
obyvate✕ov!). Na Slovensku bolo bez akéhoko✕vek vyznania v r. 1950 iba 0,26% 
obyvate✕ov.  
10 Najznámej✙ím koncentra✚ným táborov pre k✗azov z celej Európy bol koncentra✚ný 
tábor v Dachau a o. i. ním pre✙li aj ✚eskí povojnoví biskupi Beran a Trochta. 
11 VA✑KO, V.: Neuml✒ená I. ..., c. d., s. 23. 
12 LETZ, R.: Cirkev na Slovensku v r. 1944 ✜ 48. In: Viera a ✘ivot, 7, 2, 1997, s. 108. 
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strany.✁ Navy✂e Slovenský ✂tát nebol ideologickým monolitom a neexis-
tovalo v ✄om znamienko rovnosti medzi ✂tátom a cirkvou. Rovnako 
podiel nosite☎ov moci na troch hlavných negatívach Slovenskej republi-
ky - kolaborácii s nacistami, perzekúcii ✆idov a ú✝as✞ vo vojne po boku 
Nemecka - bol rozdielny.13  

Po Salzburgu 194014 sa za✝ala éra slovenského národného socializ-
mu a perzekúcie ✆idov, ku ktorej sa cirkev prostredníctvom svojich bis-
kupov stavala negatívne od samého po✝iatku. Mesiac po vyhlásení ✆i-
dovského kódexu15 odsúdila biskupská konferencia v Nitre (konala sa 
17. októbra 1940) jeho rasistický princíp, zákaz uzatvárania zmie✂aných 
man✟elstiev, zákaz ✂túdia ✟idovských detí, a prijala vyhlásenie o tom, ✟e 
✠kódex je v rozpore so slovenskou kres✡anskou tradíciou a hrubo poru☛uje 
zásady kres✡anskej etiky✁.16 V podobnom duchu boli napísané i pastier-
ske listy z apríla 1942 a marca 1943, v ktorých sa pí✂e, ✟e ✠nie je mo☞né 
v ☞iadnom prípade naru☛ova✡ platný právny poriadok, prirodzené a bo☞-
ské zákony✁. V druhom liste biskupi citujú i odsek z ústavy hovoriaci o 
tom, ✟e ✠v☛etci obyvatelia bez rozdielu pôvodu, národnosti, nábo☞enstva 
a povolania po☞ívajú ochranu ☞ivota, slobody a majetku✁.17 Bezpros-
trednou pomocou pre ✆idov zo strany predstavite☎ov cirkvi bolo po-
skytnutie azylu na farách, v klá✂toroch, cirkevných ústavoch a biskup-
ských rezidenciách, ✝ím boli zachránené ✟ivoty tisícom prenasledova-
ných. Architektom národného socializmu na Slovensku bol predstavite☎ 
radikálneho smeru v Hlinkovej strane Vojtech Tuka, medzi prívr✟encami 
ktorého by sme ✞a✟ko h☎adali nejakého predstavite☎a katolíckej cirkvi. 
Samotný prezident J. Tiso bol Nemcami pova✟ovaný za mierneho a má-
lo výbojného politika a vo vz✞ahu k Vojtechovi Tukovi (predsedovi vlá-
dy) predstavoval akúsi opozíciu. Túto skuto✝nos✞ potvrdzuje i salzburg-
ská schôdzka, ktorá na jednej strane znamenala zna✝nú degradáciu18 

Tisových prezidentských právomocí, no na strane druhej z ministerské-
ho predsedu V. Tuku urobila prvého mu✟a slovenskej politickej scény.  

Vä✝✂ina biskupského zboru v politickej oblasti zastávala názor, ✟e 
vznik Slovenského ✂tátu bol ovplyvnený Hitlerovým tlakom, ktorému 
✝eli✞ by v roku 1939 znamenalo zni✝i✞ vlastný národ. Vo svojich úvahách 
v✂ak verili, ✟e Slovensko zo zväzku s nacistickým Nemeckom pri prvej 
                                                 
13 VA✌KO, V.: Neuml✍ená. Kronika katolícke církve v ✎eskoslovensku po druhé sv✏tové 
válce. 1. díl. Praha   1990, s. 62. 
14 D✑a 28. júla 1940 si A. Hitler do Salzburgu zavolal  prezidenta Slovenskej republiky 
Dr. Jozefa Tisa, ktorého donútil urobi✒ personálne zmeny vo vláde. Výsledkom bolo 
výrazne posilnenie radikálneho, tzv. germanofilského krídla slovenskej vlády.   
15 D✑a 9. septembra 1941 slovenská vláda vydala nariadenie, ktoré obsahovalo súhrn 
proti✓idovských opatrení, tzv. ✓idovský kódex. 
16 SPI✌IAK, P.: Katolícka cirkev a Slovenský ✔tát. In: Viera a ✓ivot, 7, 2, 1997, s. 104. 
17 KAMENEC, I. - PRE✕AN, V. - ✌KORVÁNEK, S.: Vatikán a Slovenská republika (1939 ✖ 
45). Bratislava 1992, s. 104 ✗ 108. 
18 KAMENISTÝ, J.: Diktát pri✔iel zo Salzburgu. In: Nede✘a, 1, 1, 1995, s. 24 ✗ 25. 
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vhodnej príle✁itosti vystúpi, pri✂om kalkulovali so skor✄ím príchodom 
spojeneckých vojsk ne✁ ☎ervenej armády do oblasti strednej Európy. 
Vplyv Sovietskeho zväzu v tomto regióne - transformácia z parlamentnej 
na ✆udovú demokraciu, dobrovo✆ná prosovietska orientácia na oboch 
stranách ✂eskoslovenského politického spektra a silné proticirkevné 
nálady - sa výrazne podpísali pod formovanie sa vz✝ahu novej ✄tátnej 
moci i vo✂i slovenskému katolicizmu a samotnej katolíckej cirkvi. Exilo-
vá aj povojnová ✂eskoslovenská vláda, vrátane predstavite✆ov ✂eského 
politického katolicizmu, prehlásila zriadenie a podporu Slovenského 
✄tátu za akt namierený proti záujmom ☎SR. V dôsledku týchto skuto✂-
ností opatrenia proti bývalým predstavite✆om HS✞S do✆ahli i na cirkev. 
Vedenie dvoch vládnych slovenských strán - Demokratickej 
a Komunistickej - radilo likvidáciu ✆udáctva, jeho ideológie, vplyvu a 
organizácie medzi svoje popredné programové postuláty a k základným 
kame✟om výstavby nového Slovenska.19 Slovenský katolicizmus bol 
vyradený z politického ✁ivota ako celok a cirkev doplatila na nedemok-
ratické aktivity politickej strany, ktorá sa vydávala za kres✝anskú. 

 
Proticirkevná politika ✠tátu 
Prvé náznaky proticirkevnej atmosféry sa na Slovensku za✂ali preja-

vova✝ hne✡ po vypuknutí Slovenského národného povstania obzvlá✄✝ 
brutálnym spôsobom. V septembri 1944 bol do Svätojánskej doliny vy-
vle✂ený a na smr✝ umu✂ený farár R. Scheda z Liptovského Sv. Jána, v 
Liptovskom Sv. Michali bol zastrelený farár M. Martinka a m☛tve telo 
farára A. ☞aláta z Hájnikov bolo hodené do Hrona. Neprimeraný psy-
chický nátlak bol vyvíjaný i na biskupa Ro✁✟avskej diecézy M. Bubni✂a, 
ktorý bol v januári 1945 prepadnutý skupinou partizánov. Odviedli ho 
do pivnice, kde im musel posluhova✝, nalieva✝ víno, potom si k✆aknú✝ na 
kolená s tým, ✁e bude zastrelený. Po chvíli k✆a✂ania ho poslali pre✂ so 
slovami, ✁e by na jeho zastrelenie ✌bola ✄koda náboja✍. O dva tý✁dne 67 
- ro✂ný biskup zomrel v ro✁✟avskej nemocnici...20 

Nap✎✟anie programových cie✆ov slovenských vládnych strán vyústilo 
do ostrého konfliktu medzi zákonodarnou mocou a katolíckou cirkvou 
najmä v oblasti ✄kolstva. SNR u✁ po✂as povstania vydala dekrét znárod-
✟ujúci v✄etky ✄koly na Slovensku, ktorý potvrdila prostredníctvom na-
riadenia ✂. 34 zo 16. 5. 1945, a ktoré sa stalo akýmsi predvojom novo sa 
rodiaceho ✄kolského zákona. V tomto období bolo a✁ 70 % ✄kôl riade-
ných farnos✝ami a patrilo cirkvám.21 Pripravovaným celorepublikovým 
novým ✄kolským zákonom malo by✝ ✄kolstvo zásadne ✄tátne a o výnim-
kách tejto zásady, ak pre ✟u budú politické dôvody, mala rozhodova✝ 

                                                 
19 KAPLAN, K.: Stát a církev v ✏eskoslovensku 1948 ✑ 53. Brno, 1993, s. 13. 
20 MIKLO✒KO, F.: Nebudete ich môc✓ rozvráti✓. Bratislava, 1991, s. 11. 
21 MULÍK, P.: Cirkev v tieni totality. Trnava 1994, s. 27. 
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jedine vláda. Na obzore sa ✁rtali obrysy novej ✂koly pod✄a sovietskeho 
vzoru, z ktorej mal by☎ vylú✁ený akýko✄vek nábo✆enský vplyv. Rodiaci 
sa zákon vyvolal vlnu protestov v celej ✁eskoslovenskej spolo✁nosti.22 

Kritike ho po predo✂lom prerokovaní podrobila na svojom zasadaní 12. 
5. 1947 Katolícka ✂kolská rada Slovenska, negatívne stanovisko vyjadrila 
Slovenská akademická rada i celo✂tátna konferencia ✂kolských pracov-
níkov na Velehrade 29. júla 1947. Júnová biskupská konferencia v Nitre 
sa v stanovisku rímskokatolíckej cirkvi k pripravovanej ✂kolskej reforme 
vyslovila proti zavedeniu ✂tátneho ✂kolského monopolu, ✁o dokumen-
tovala aj vydaním pastierskeho listu. Nasledovala ✂iroko zalo✆ená pod-
pisová akcia na podporu katolíckych ✂kôl, na ktorú úrady reagovali 
domovou prehliadkou u nitrianskeho biskupa Karola Kme☎ka.23 Zákon o 
jednotnej ✂kole nakoniec parlament prerokoval a schválil po uzurpácii 
moci komunistami na svojom aprílovom zasadaní v roku 1948. 

Krátko po obnovení ✝eskoslovenska rozpustilo Povereníctvo vnútra 
v✂etky slovenské katolícke organizácie. Zakázané bolo Zdru✆enie kato-
líckej mláde✆e a tie✆ zanikli ✞skompromitované✟ kres☎anské odbory. 
Po✂tátnené boli v✂etky dôle✆itej✂ie nakladate✄stvá, niektoré ✁asopisy boli 
zakázané, iné bojkotované obmedzovaním dodávok papiera, v✂etky 
museli zní✆i☎ svoj náklad (Katolícke noviny, Verbum, Smer, a pod.). 
Zásahy proti katolíckym ustanovizniam pova✆ovala ✂tátna moc za dôle-
✆ité z h✄adiska zakorenenej predstavy, ✆e sú semeniskom protidemokra-
tickej koncepcie a protidemokratického vplyvu na ✂iroké masy. Zatknu-
té boli i viaceré katolícke osobnosti, medzi inými i biskupi Ján Vojta✂✂ák 
a Michal Buzalka. Ako dôvody zatknutia boli naj✁astej✂ie uvádzané an-
ga✆ovanie sa v HS✠S, zlý pomer k partizánskym jednotkám po✁as SNP 
alebo rozbíjanie prvej republiky. Paradoxom bolo, ✆e Ján Vojta✂✂ák pat-
ril medzi signatárov Martinskej deklarácie v roku 1918. Tieto udalosti sa 
odohrávali v priamom rozpore s vyhlásením slovenských biskupov z 
prvej povojnovej biskupskej konferencie v Bratislave z leta 1945, v kto-
rom zaujali kladný pomer k obnovenému ✁eskoslovenskému ✂tátu.24 

 
Vo✡by r. 1946 

Otrasené pozície slovenského politického katolicizmu sa za✁ali kon-
solidova☎ a✆ v apríli 1946, kedy sa uzavretím dohody s vedením Demo-
kratickej strany (od januára kritizovanou ÚV KSS za vz☛a✄ovanie sa od 
princípov SNP a KVP)25 podarilo katolíckej cirkvi získa☎ oficiálnu poli-
tickú reprezentáciu. Aprílovej dohode predchádzal pokus o zalo✆enie 
vlastnej politickej strany, s predbe✆ným názvom Kres☎anskosociálne 

                                                 
22 HLINKA, A.: Sila slabých a slabos☞ silných. Bratislava 1990, s. 21. 
23 HLINKA, A.: Sila slabých a slabos☞ silných. Bratislava 1990, s. 22. 
24 HLINKA, A.: Sila slabých a slabos☞ silných. Bratislava 1990, s. 16. 
25 ✌URICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. Ko✍ice 1995, s. 227.  
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hnutie, ktorej program vypracovali jej iniciátori u✁ koncom roka 1945. S 
jej zalo✁ením súhlasili nielen slovenskí biskupi, ale i predstavitelia KS, 
domnievajúc sa, ✁e hnutie bude ochotné s nimi spolupracova✂ a oslabí 
tým rastúci vplyv DS. D✄a 5. marca 1946 oznámili katolícki predstavite-
lia Demokratickej strany Andrej Cvin☎ek, Kornel Filo, Ján Kempný 
a Milo✆ Bugár, ✁e zakladajú Kres✂ansko - republikánsku stranu a ✁iadajú 
o jej prijatie do NF. Jej program v podstate preberal programové zásady 
NF,26 ktorého predstavitelia po splnení ur☎itých podmienok súhlasili s jej 
prijatím. Predov✆etkým im preká✁ali prívlastky ✝kres✂anská✞ a ✝republi-
kánska✞, ✁iadali, aby strana zaujala jasné stanovisko k obnovenej ✟SR, 
✠udovej demokracii, SNR a Zboru povereníkov, k odsúdeniu J. Tisa a 
bývalej slovenskej vlády a Slovenského snemu a k zo✆tátneniu ✆kolstva, 
internátov, bánk a pois✂ovacích ústavov. Kame✄om úrazu sa v✆ak stalo 
presadzovanie V. ✡robára do ☎ela strany mocným zákulisím NF, politika 
známeho svojimi nedávnymi proticirkevnými postojmi.27 Túto situáciu 
vyu✁ilo vedenie DS, ktoré prehliadlo zámery komunistov a ponúklo 
predstavite✠om katolicizmu priaznivé zastúpenie v straníckych a verej-
ných funkciách (pomer 7:3 v prospech katolíkov).28 Spojenie katolíkov 
s protestantskou ☎as✂ou DS bolo významné z nieko✠kých dôvodov: 80% 
katolícka vä☎✆ina ✁ijúca na Slovensku mala kone☎ne stranu, ktorej moh-
la s pokojným svedomím odovzda✂ svoj hlas v blí✁iacich sa májových 
vo✠bách, obrodená DS stojaca na princípoch kres✂anstva a demokracie 
sa stala najhorúcej✆ím kandidátom na celkové volebné ví✂azstvo. KS sa 
nepodarilo získa✂ nových sympatizantov, ktorých prílev o☎akávala od 
spolupráce s formujúcou sa kres✂anskou stranou. Na vzostupe preferen-
cií demokratov sa okrem spomínanej fúzie podie✠ali i slovenskí biskupi. 
Spolo☎ne s ☎eskými biskupmi síce po neblahých skúsenostiach s poli-
tickou ☎innos✂ou k✄azov v nedávnom období vydali, pod hrozbou sus-
pendovania, zákaz takejto ☎innosti, no svojimi pokynmi k vo✠bám pro-
stredníctvom Ústrednej katolíckej kancelárie (21. 5. 1946), v ktorých sa 
hovorilo, ✁e v orgánoch zvolených v týchto vo✠bách sa rozhodne, ☎i 
bude v ✆táte vládnu✂ kres✂anský duch alebo nie,29 jasne vyjadrili svoje 
stanovisko v práve prebiehajúcej predvolebnej kampani. V honbe za 
voli☎mi sa komunisti v tomto období, uvedomujúc si vá✁nos✂ situácie, 
sna✁ili udr✁iava✂ relatívne dobrý pomer k cirkvi a nedosta✂ sa s ✄ou do 
sporu. Nie nezaujímavou je i skuto☎nos✂, ✁e a✁ 75% komunistov v ✟SR 
uvádzalo svoju príslu✆nos✂ k niektorému z nábo✁enstiev. V samotných 
vo✠bách (26. 5. 1946) DS získala na Slovensku 62% hlasov oproti 30% 

                                                 
26 LETZ, R.: Cirkev na Slovensku v r. 1944 ☛ 48. In: Viera a ☞ivot, 7, 2, 1997, s. 116. 
27 VA✌KO, V.: Neuml✍ená. Kronika katolícke církve v ✎eskoslovensku po druhé sv✏tové 
válce. 1. díl. Praha   1990, s. 109. 
28 LETZ, R.: Cirkev na Slovensku v r. 1944 ☛ 48. In: Viera a ☞ivot, 7, 2, 1997, s. 117. 
29 MULÍK, P.: Cirkev v tieni totality. Trnava 1994, s. 28. 
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komunistov, no na celo✁tátnej úrovni zjednotená KS✂ dosiahla vä✄✁inu 
ako dôsledok ví☎azstva komunistov v ✂echách (40,17% hlasov).30 

Volebný neúspech Komunistickej strany v slovenskej ✄asti republiky 
znamenal za✄iatok rázneho útoku proti ví☎azným demokratom a tým, 
ktorí boli pova✆ovaní za prí✄inu tohto neúspechu - teda aj katolíckym 
k✝azom. Komunisti sa dohodli na troch opatreniach, ktoré vo svojich 
dôsledkoch oklie✁☎ovali práva slovenských národných orgánov:  

1. predlo✆i☎ DS podmienky ú✄asti vo vláde, na ktoré ak nepristúpi, 
bude vylú✄ená z NF 
2. uplatni☎ a roz✁íri☎ moc pra✆skej vlády na Slovensku podriadením 
slovenských orgánov centrálnej vláde a ministrom 
3. usilova☎ sa o roz✁tiepenie a rozbitie DS.31  
Komunistický funkcionár Ladislav Holdo✁ u✆ tý✆de✝ po vo✞bách na 

straníckom zhroma✆dení v Ru✆omberku oznámil, ✆e komunistické stra-
nícke grémia rozhodli o presune právomocí na ústredné orgány do Pra-
hy.32  

Uzavretím tzv. Tretej pra✆skej dohody (mesiac po vo✞bách) sa SNR a 
Zbor povereníkov stávajú priamo závislými na ústrednej pra✆skej vláde. 
DS bola obvi✝ovaná zo spojenectva so silami nepriate✞ských ✁tátov, bola 
spochyb✝ovaná jej spo✞ahlivos☎ a po✆adovaná o✄ista jej reakcionárskych 
kruhov. Pastiersky list biskupov, vyzývajúci voli☎ strany zaru✄ujúce ná-
bo✆enskú slobodu, Klement Gottwald ozna✄il za zasahovanie k✝azov do 
politických zále✆itostí. Situácia na Slovensku bola prezentovaná ako 
hrozba nebezpe✄enstva pre republiku, preto✆e je zdrojom reak✄ných 
✆ivlov.33 Týmto výkladom si komunisti pripravovali podmienky pre do-
siahnutie takej zmeny v rozlo✆ení mocenských pozícií, aby odstránili 
prevahu DS a zaujali jej miesto. 

 
Situácia na Slovensku v r. 1947 
Prvým vá✆nym pokusom o diskreditáciu a rozvrat DS bol súdny 

proces s prezidentom vojnovej SR Dr. J. Tisom. Spolo✄ne s Alexandrom 
Machom a Ferdinandom ✟ur✄anským bol ob✆alovaný zo spoluzodpo-
vednosti na rozbití ✂SR, ustanovenia fa✁istického re✆imu na Slovensku, 
spojenectva s Nemeckom, marenia SNP a zodpovednosti za zlo✄iny pro-
ti ✞udskosti a perzekúcie ✠idov. Z Tisovho procesu sa stala zákulisná 
politická hra, v ktorej bol popri ob✆alovaných a ✞udáctve súdený aj v tej 
dobe najsilnej✁í odporca komunistov - Demokratická strana. ✂eskí a 

                                                 
30 Výsledky volieb na Slovensku: DS 61,43%, KS 30,47%, Strana slobody 4,20%, Strana 
práce 3,11%, prázdne lástky 0,79%. 
31 JARO✡, O. -  JARO✡OVÁ, V.: Slovenské robotníctvo v boji o moc. Bratislava 1965, s. 156 
☛ 159. 
32 ☞ARNOGURSKÝ, J.: Blí✌i sa výro✍ie volieb z r. 1946. In: SME, 33, 4/49, 9. 2. 1996, s. 4. 
33 ☞ELKO, J.: Politické machinácie katolíckeho kléru na Slovensku v r. 1945 ✎ 48. In: 
Historický ✏asopis, 8, 1, 1960, s. 88 - 109. 



THEOLOGOS 1/2008 | �TÚDIE  

 

155 

slovenskí komunisti kategoricky ✁iadali Tisovu smr✂, ✄eskí nekomunisti 
zachovávali zdanlivú neutralitu a slovenskí demokrati boli pre mierny 
rozsudok.34 Komunisti, ktorým i☎lo v procese predov☎etkým o roz☎tie-
penie DS, po✄ítali s tým, ✁e Tisova poprava otrasie vierou stúpencov 
politického katolicizmu v schopnos✂ demokratov presadzova✂ ich vlastné 
záujmy nato✆ko, ✁e sa odtrhnú a zalo✁ia si vlastnú stranu. Za ☎etrné rie-
☎enie Tisovho prípadu sa prihovárali aj slovenskí biskupi, upozor✝ujúc, 
✁e rie☎enie osobnej otázky bývalého prezidenta bude ma✂ ✞alekosiahly 
vplyv na zmý☎✆anie a správanie ✄asti slovenského národa vo✄i ✟SR a jej 
predstavite✆om.35 I napriek varovným hlasom 15. 4. 1947 bol J. Tiso od-
súdený na trest smrti a vláda proti hlasom ministrov Demokratickej a 
Lidovej strany doporu✄ila prezidentovi E. Bene☎ovi zamietnu✂ ✁iados✂ o 
milos✂. J. Tiso bol 18. apríla popravený, ✄ím si pod✆a K. Gottwalda Ko-
munistická strana a vláda posilnili svoju autoritu. Odpove✞ou na tieto 
slová v☎ak bola tichá manifesta✄ná pú✂ 30 - 40 00036 mu✁ov z Bratislavy 
do Mariánky, ktorí striedavo niesli na pleciach ve✆ký krí✁. Komunistami 
naplánovaný zámer z popravy, rozkol DS, i napriek kritickým hlasom a 
prejavom nedôvery vo✄i straníckemu vedeniu, sa nesplnil. 

✠al☎ou snahou o rozbitie katolíckeho a protestantského zväzku v 
rámci DS bolo komunistami vykon☎truované tzv. proti☎tátne spiknutie 
na Slovensku, ktorého hlavnými aktérmi sa mali sta✂ ✡✆udácke ✁ivly☛, 
ktoré prenikli do DS s úmyslom sabotova✂ vládny program a háji✂ pozí-
cie slovenskej bur✁oázie a katolíckej cirkvi. Pozornos✂ Bezpe✄nosti 
a Povereníctva vnútra sa zameriavala predov☎etkým na generálnych 
tajomníkov DS J. Kempného a M. Bugára, ktorí pred vo✆bami 1946 stáli 
pri my☎lienke zalo✁i✂ kres✂anskú stranu, a ktorú chceli pre svoje ciele 
zneu✁i✂ komunisti.37 V polovici roku 1947, v rámci kampane za o✄istu 
verejného ✁ivota na Slovensku, predlo✁ili komunistickí predstavitelia NF 
zoznam funkcionárov DS ✡nezasluhujúcich si zo ☎tátneho bezpe✄nost-
ného h✆adiska dôveru☛. Na popredných miestach zoznamu figurovali 
práve mená M. Bugár a J. Kempný, ktorí boli údajne zapletení do ✄in-
nosti proti☎tátnych skupín usilujúcich sa o zmenu ☎tátoprávnych pome-
rov v ✟SR a pokladajúcich existenciu ✟eskoslovenska za prechodnú. 
Podozriví reagovali po✁iadavkou zbavenia poslaneckej imunity a vyda-
nia do súdnej väzby, preto✁e si uvedomovali mo✁nos✂ vyvrátenia vzne-
sených obvinení, ke✞✁e justícia, na rozdiel od Bezpe✄nosti, nebola v 
rukách komunistov.38  

Po analýze záverov zasadania deviatich európskych robotníckych 

                                                 
34 KAPLAN, K.: Nekrvavá revoluce. Praha 1993, s. 86. 
35 VA☞KO, V.: Neuml✌ená. Kronika katolícke církve v ✍eskoslovensku po druhé sv✎tové 
válce. 1. díl. Praha   1990, s. 154. 
36 HLINKA, A.: Sila slabých a slabos✏ silných. Bratislava 1990, s. 25. 
37 LETZ, R.: Cirkev na Slovensku v r. 1944 ✑ 48. In: Viera a ✒ivot, 7, 2, 1997, s. 121. 
38 KAPLAN, K.: Nekrvavá revoluce. Praha 1993, s. 90 ✓ 95. 
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strán (tzv. Informbyro) v septembri 1947, ktoré vydalo pokyn k rozho-
dujúcemu nástupu získania komunistického monopolu moci v krajinách 
spadajúcich pod sovietsku kuratelu, sa pozornos✁ Komunistickej strany 
zamerala i na druhý prúd (evanjelický) v Demokratickej strane, ktorého 
✂elným predstavite✄om bol miestopredseda vlády Ján Ursíny. I on bol 
obvi☎ovaný zo spolupráce s rôznymi proti✆tátnymi skupinami. V✝aka 
zna✂ne otraseným pozíciám demokratov (J. Ursíny podal demisiu) ✞ela-
ný rozkol nastal a likvidáciu DS sa podarilo dokon✂i✁ po februárovom 
prevrate 1948. Podobne súdny proces s J. Ursínym, J. Kempným, M. 
Bugárom a spol., sa uskuto✂nil po februárovom pu✂i, kedy komunisti 
získali kontrolu a moc aj nad justíciou.39  

 
Februárový prevrat 
Po predlo✞ení plánu USA na hospodársku obnovu Európy, tzv. Mar-

shallovho plánu v roku 1947, nastala zmena v európskej politike Mos-
kvy, ktorá ho chápala ako pokus o ohrozenie svojej ve✄mocenskej pozí-
cie a zámerov vo východnej a strednej Európe. Doteraj✆iu sféru vplyvu 
sa Sovieti rozhodli premeni✁ v jednotný mocenský blok ✆tátov 
s komunistickým re✞imom, ktorý by bol priamo riadený z jedného cen-
tra.40  

Posledným kamienkom mozaiky na realizáciu tohto zámeru sa v 
✟SR stali februárové udalosti v roku 1948. Rozhodujúcim krokom bola 
demisia 12 ministrov nekomunistických strán na protest proti neúnosnej 
situácii v rezorte Bezpe✂nosti, ktorú monopolne ovládali komunistickí 
✂initelia. Opozícia po✂ítala s tým, ✞e demisia ministrov vyvolá pád vlády 
a pri tvorbe novej, bu✝ prinúti komunistov k ústupu, alebo vyvolá pred-
✂asné vo✄by. Týmto spôsobom sa mal Národný front udr✞a✁ aj po vo✄-
bách, po ktorých mali opozi✂né nekomunistické strany posilni✁ svoje 
pozície. Túto situáciu v✆ak naplno vyu✞ila Komunistická strana. Krátko 
po demisii boli odstupujúci nekomunistickí ministri obvinení ÚV KS✟ a 
ÚV KSS zo zrady na Ko✆ickom vládnom programe, a tie✞ zo snahy o 
re✆tauráciu kapitalizmu. ✠ud bol vyzvaný, aby sa zomkol v ✡obrodený☛ 
Národný front okolo Komunistickej strany. ☞al✆ie udalosti nabrali rýchly 
spád. Po celej republike boli zakladané ak✂né výbory Národného fron-
tu, disponujúce obrovskými právomocami v personálnej oblasti (v zá-
vodoch, ✆kolách, in✆titúciách). D☎a 22. februára 1948 z ilegality vystúpili 
ozbrojené zlo✞ky Komunistickej strany, tzv. ✠udové milície. ✌tátna bez-
pe✂nos✁ nepretr✞ite sledovala funkcionárov nekomunistických strán. 
D☎a 24. februára prebehol hodinový manifesta✂ný generálny ✆trajk. Pod 

                                                 
39 STA✍KO, J.: Spomienky na Slovensko po II. svetovej vojne (1945 ✎ 1948). In: Viera a 
✏ivot, 7, 2, 1997, s. 124. 
40 FEDOR, M.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v ✑eskoslovensku 1945 ✎ 1950. Ko✒ice 
1993, s. 49. 
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tlakom udalostí prezident Edvard Bene✁ o de✂ na to prijal demisiu od-
stupujúcich ministrov. Ich náhradníkmi sa stali kandidáti, ktorých navr-
hol Klement Gottwald. Miministerské kreslo v novej vláde o. i. prijal aj 
bývalý kres✄anský odborár A. Petr. Ministrom zdravotníctva sa i proti 
výslovnému zákazu svojich cirkevných predstavených stal k✂az J. Ploj-
har.41 List arcibiskupa J. Berana ☎Neml✆, arcibiskup✝ z 24. 2. 1948, v kto-
rom vyzýval na zachovanie právneho poriadku, bol bohu✞ia✟ u✞ len 
nemým výkrikom do tmy.42 Februárovým prevratom, po ktorom sa nosi-
te✟mi zákonodarnej i výkonnej moci stali výhradne prokomunisticky 
orientovaní politici, sa otvorila nová kapitola cirkevných dejín 
v ✠eskoslovensku. 

 
Vývoj po Februárovom prevrate 
Katolícka cirkev si aj po februárovom pu✡i zachovávala svoju nezá-

vislos✄ a nositelia komunistickej moci za✡ali h✟ada✄ ✡o najú✡innej✁í spô-
sob jej podmanenia. Predstavitelia cirkvi ani predstavitelia ✁tátu v po✡ia-
to✡nej poprevratovej fáze nevystupovali s presnej✁ie vymedzenou kon-
cepciou vzájomných vz✄ahov. Cirkev komunistami nebola posudzovaná 
ako kultúrna sociálna in✁titúcia, ale ako politická sila ✡i organizácia 
schopná sústredi✄ odporcov re✞imu. Hlavná úloha spo✡ívala v tom, aby 
sa nestala druhou mocou v ✁táte. V✁etci ✡lenovia komunistického vede-
nia boli presved✡ení, ✞e konflikt s cirkvou je nevyhnutný, odli✁ovali sa 
v✁ak v názore ur✡enia momentu, kedy má by✄ vyvolaný a v ostrosti po-
u✞itých zásahov. Pol roka po februárových udalostiach prevá✞ila snaha 
o neutralizáciu cirkvi ☎pokojnou cestou✝. Zrejmý ostával kone✡ný cie✟ 
politiky vládnej moci - ovládnu✄ a podriadi✄ si cirkev, odtrhnú✄ ju od 
Ríma, premeni✄ ju na cirkev národnú, vyu✞íva✄ ju na vlastné ú✡ely a na-
pokon ju celkom zni✡i✄. Charakteristickým je vyjadrenie Dr. Alexeja ✠e-
pi✡ku43 z konca roka 1948, ktorý pri rozbore cirkevnej politiky cirkev-
ným tajomníkom vysvet✟oval: ☎Cirkev zbavenú vplyvu Vatikánu mô☛eme 
vybudova☞ postupne... Chceme katolícku cirkev uchova☞ v jej sile tak, aby 
sme jej sily vyu☛ili pri budovaní socializmu ...✌.44 V marci 1948 vydal 
Ústredný ak✡ný výbor Národného frontu (ÚAV NF) prehlásenie o nábo-
✞enskej slobode, v ktorom sa garantuje jej plná nezávislos✄ a dokonca sa 
v ✂om odsudzujú i zásahy do cirkevného ✁kolstva, pri✡om je pris✟úbené 
vykonanie nápravy v tejto oblasti.45 Májová ústava postavenie cirkví 

                                                 
41 VA✍KO, V.: Neuml✎ená. Kronika katolícke církve v ✏eskoslovensku po druhé sv✑tové 
válce. 1. díl. Praha   1990, s. 243 - 247. 
42 MULÍK, P.: Cirkev v tieni totality. Trnava 1994, s. 86. 
43 Dr. A. ✒epi✓ka - generálny tajomník ÚAV NF a minister spravodlivosti, neskor✔í 
minister obrany. 
44 FEDOR, M.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v ✏eskoslovensku 1945 ✕ 1950. Ko✔ice 
1993, s. 65. 
45 KAPLAN, K.: Stát a církev v ✏eskoslovensku 1948 ✕ 53. Brno 1993, s. 24. 
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a nábo✁enských spolo✂ností bli✁✄ie neupravovala, no z nábo✁enského 
h☎adiska bol najzaujímavej✄í § 14. Hovorí sa v ✆om o tom, ✁e vyu✂ovanie 
a výchova na ✄kolách budú vedené v súlade s výsledkami vedeckého 
bádania a nebudú v nijakom rozpore s ☎udovodemokratickým re✁i-
mom.46 V praxi to znamenalo, ✁e vyu✂ovací proces musel by✝ v súlade s 
marxisticko - leninským svetonázorom, ktorý bol ako jediný pova✁ova-
ný za vedecký a bol v zhode s ☎udovodemokratickým re✁imom. Pre 
stále spojenie s cirkvami a nábo✁enskými organizáciami boli pri ÚAV NF 
zriadené komisie pre nábo✁enské a cirkevné otázky a bolo zalo✁ené aj 
vlastné cirkevné oddelenie, do ktorého kompetencie patrila i kádrová 
evidencia v✄etkých duchovných. Sú✂as✝ou evidencie bolo zhroma✁✞o-
vanie kompromitujúcich materiálov o k✆azoch. S úlohou dozera✝ na 
k✆azov boli pri krajských a okresných ak✂ných výboroch ustanovení 
cirkevní tajomníci.47 Prvotnou snahou ✄tátnej moci bolo podriadi✝ si cir-
kev dohodou s biskupským zborom, od ktorého vy✁adovala zaujatie 
kladného stanoviska k Februáru 1948, ✂o by de facto znamenalo vyhlá-
senie lojality re✁imu a povolenie ú✂asti k✆azov v orgánoch moci vrátane 
parlamentu. V rámci akéhosi výmenného obchodu bolo biskupom po-
núkané zabezpe✂enie cirkvi zo ✄tátneho rozpo✂tu a rokovanie 
o cirkevnom ✄kolstve. Rie✄ením tejto problematiky sa zaoberala biskup-
ská konferencia v Brne 4. marca 1948, na ktorej v✄ak cirkevní hodnostá-
ri odmietli zauja✝ po✁adované kladné stanovisko s odôvodnením, ✁e 
nepova✁ujú za nutné vydáva✝ záva✁né prehlásenia k sú✂asným politic-
kým udalostiam, ✟preto✠e katolícka Cirkev sa nevia✠e na ✠iadnu formu 
politickú alebo ✡tátnu, lebo pri svojom zvlá✡tnom poslaní chce v✠dy slú✠i☛ 
najvy✡✡ím záujmom svojho ☞udu✌. Sú✂asne biskupi poukázali na rôzne 
vá✁ne prehmaty, najmä pri násilnom preberaní cirkevných budov, pri 
zbavovaní úradu k✆aza, at✞.48  

Tento postoj bol sú✂as✝ou taktiky biskupov, ktorú zvolili ako proti-
zbra✆ postupu straníckych predstavite☎ov, praktizujúcich politiku ✟✁elez-
nej päste v hodvábnej rukavici✍. Jej podstata spo✂ívala v striedaní ob-
medzovaní nábo✁enskej slobody a práv cirkvi (tla✂, spolky, ✄kolstvo) 
s vábivými ponukami spolupráce a kamuflovanými prejavmi dobrej vô-
le.49 Biskupská taktika bola postavená na vzdorovaní ateistickému re✁i-
mu spôsobom pokú✄a✝ sa získa✝ nejaké ústupky, no nie za cenu akých-
ko☎vek záväzkov, medzi ktoré patrilo aj vyhlásenie lojality. Takéto sta-
novisko bolo v súlade s o✂akávaním Vatikánu i západného katolíckeho 

                                                 
46 VNUK, F.: Pokus o schizmu. Bratislava 1996, s. 10. 
47 FEDOR, M.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v ✎eskoslovensku 1945 ✏ 1950. Ko✑ice 
1993, s. 64. 
48 ✒TURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v ✎eskoslovensku v rokoch 1945 ✏ 1989. 
Pre✑ov: Petra, 1999, s. 79. 
49 VA✒KO, V.: Neuml✓ená. Kronika katolícke církve v ✎eskoslovensku po druhé sv✔tové 
válce. 1. díl. Praha   1990, s. 30. 
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sveta a malo svoje plusy i mínusy. Cirkev sa na jednej strane stala sve-
domím ✁udu, symbolom odboja a utrpenia, ✂ím rástol jej mravný kredit, 
no na strane druhej sa dostávala do pozície politickej sily, v ktorej ju 
chceli ma✄ komunisti, aby ju mohli obvi☎ova✄ ako ✆stredisko reakcie, 
nástroj Vatikánu a imperialistických mocností✝.50 V kone✂nom dôsledku 
sa v✞ak táto taktika ukázala ako správna, ke✟✠e Katolícka cirkev po feb-
ruárových udalostiach ani v jednom prípade nebola v pravom slova 
zmysle chápaná ako partner na rokovanie a výzva na spoluprácu, ktorá 
jej bola adresovaná, znamenala jediné - pomô✠te nám likvidova✄ vás. 

Obyvatelia kraja pod Tatrami, od svojho za✂lenenia do rodiny kul-
túrnych národov pred viac ako tisíc rokmi, museli neraz po✂as kolobe-
hu dejín ✂eli✄ nieko✁kým celonárodným katastrofám. Patrili medzi ne 
vpád Ma✟arov, ktorý sa pri✂inil o zánik Ve✁kej Moravy, tatarský vpád, 
znamenajúci zni✂enie rannej románskej kultúry, nájazdy Turkov, pusto-
✞ivé nábo✠enské vojny alebo silný ma✟ariza✂ný tlak. K týmto udalostiam 
mo✠no priradi✄ aj pokus komunistického totalitného re✠imu o naru✞enie, 
ba a✠ likvidáciu cirkvi, jej vnútornej organizácie a ✞truktúry. Av✞ak ani 
prenasledovanie, diskreditácia, vra✠denie k☎azov a laikov, rúcanie 
chrámov, pestrá paleta re✞triktívnych administratívnych opatrení, nedo-
kázali rozvráti✄ spolo✂enstvo veriacich, budovaného a stojaceho na pev-
ných základoch, tak ako sa to u✠ neraz nepodarilo jednotlivcom ✂i sku-
pinám, brojacich proti cirkvi v jej dvetisícro✂nej histórii. 
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