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ABSTRA.KT

Diplomatické vztahy mezi první Slovenskou republikou a Italským
královstvím se začaly rozvijet po 1 L dubnu 1939, kdy italská vláda uznala
slovenskou nezávislost. Od poloviny května 1939 fungovalo slovenské
vyslanectví v Římě pod vedením J. M. Zvrškovce, který byl v létě 1940
vystřídán B. Galvánkem. Italský konzulát v Bratislavě řízený F. Lo Farem byl
přetvořen na vyslanectví v září 1939. Jeho vedení se ujal hrabě G. Roncalli,
vystřídaný v březnu 1942 P. Cortesem. V letech 1939-1943 se slovenskoitalské vztahy všestranně rozvíjely v oblastech diplomacie, obchodu, kultury,
propagandy, médií i sportu a zaznamenávaly stále vzestupnou tendenci. Snad
jen neuskutečněné návštěvy na nejvyšší úrovni a nedokončená kulturní
dohoda vrhají několik stínu na toto jinak pozitiv11Í období rozvoje
vzájemných styků.
Zlom nastal po italském vojenském a politickém kolapsu v létě 1943.
Slovenská republika sice udržovala diplomatické vztahy s nově vytvořenou
mussoliniovskou Italskou sociální republikou v severní Itálii pod německou
ochranou, ale tyto vztahy svou intenzitou zdaleka nedosahovaly předchozího
období. Vydržely sice až do dubna 1945, omezené ovšem jen na základní
diplomatické kontakty a skromnou obchodní výměnu. Všechny ostatní plány
padly za oběť stále se zhoršující vojenské a politické situaci, k"1erá oba státy
přivedla k zániku na jaře 1945.

Abstrakt
Slovak-ltalian relationsbips between 1939 and 1945
Diplomatic relations between the fírst Slovak Republic and the
Kingdom oOtaly began developing after Apri1 11, 1939, when tbe ltalian
govemment acknowledged the independence of Slovakia. The first
Slovak ambassador, 1M. Zvrškovec, served in Rome from the middle of
May 1939 and was replaced in summer 1940 by B. Galvánek. The Italian
consulate in Bratislava directed by F.Lo Faro was transformed Ínto an
embassy in September 1939. Count G.Roncalli, the first ambassador, was
succeeded by P. Cortese in March 1942. ln tbe years ]939 to 1943 tbe
Slovak-ltalian relationships were very active and rapídly extended in
many fields of diplomacy, business, culture, propaganda and sports.
These activities are described in detail in several chapters. This period of
contacts was very fruitful, but compilation of a cultural agreement was
not fina1ized and the planned visits at tbe highest level never took place.
Tbe above communication abruptly came to an end after the·
ltalian miIitary and politica1 break down in summer of 1943. Slovak
Republic tried to keep diplomatic contacts witb tbe ltalian Sodal
Republic newly established in northem Italy by Mussoliní under German
protectorate, but these relations could not be as íntensive as those in the
ear1ier years. They functioned in a limited form until April 1945, and
performed only basic diplomatic contacts and small business exchange.
AU otber plans ceased to exist at tbe end ofWorld War II war and after
cessation of tbe botb states.

(Jvod
Téma slovenské zahraniční politiky 1939-1945 se na první pohled
nejeví jako příliš rozsáhlé, ale pn bližším zkoumání se nám objeví pravý
opak. A to platí i pro jakákoliv dílčí témata re zahraniční politik-y L
slovenské republiky, tedy i pro téma slovensko-italských vztahů v daném
období.
Je s podivem, .že tak diHežité otázce, jako je zahraniční polítika, se
dlouho nevěnovala větší pozornost Souhnmé práce o slovenských dějinách
zmiňují vždy v trochu větším měřítku vztahy k Německu, něco z Vatikánu a
zb,,1:ek je shrnut do jednoho odstavce. t
Podobně

je to s výzkumem dílčích témat. K Německu je toho .opět
nejvice,z dále existují dílčí práce k Bulharsku,> Polsku,4 Maďarsku':;
Ďurica, M.S. : Slovenská republika 1939-1945. Bratislava 2000.
Kamenec, I. : Slovenský štát v obrazech. Bratislava 2008.
lacko, M.: Slovenská republika 1939-1945. Bratislava 2008.
2 Upták, r.. : Príprava a prlebeh salcburských rokovaní roku 1940 medzi predstavitelmi
Nemecka a slovenského štátu. In : Historický časopiS, 3, 1965.
Kaiser, J. : Die Politik des Dritten Reiches gegenuber der Slowakei 1939-1945. Dizer. práce.
Bochum 1969.
Kováč, D. : Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871-1945). Bratislava 1991.
Hradská, K. : Nemeckí poradcovia na Slovensku v rokoch 1940-1945. Bratislava 1999.
Hoensch, lK. : Grundzuge und Phasen derdeutschen S!owakei-PoHtik im Zweiten
Weltkrieg. In: Studia Slovaca. Munchen 2000.
Hoensch, J.K. : Slovensko a Hitlerova východná politika. Bratislava 2001.
Tonsmeyer, T.: Das Dritte Reich und die Slowakei 1939-1945. Paderborn 2003.
Schvarc, M. : Konflikt vedenia Deutsche Partai a nemeckého vyslanectva v Bratislava na
prelome rakov 1940-1941. ln : Historický zborník 16, č.1-2/2006, Martin 2006.
Schvarc, M.-Holák, M.-Schriffl, D. : Tretia ríša a vznik Slovenského štátu (Dokumenty).
Bratislava 2008.
:I Rychlík, J. : Politická situácia v Európe a na Slovensku v rokoch 1941-1943 v správách
bulharských diplomatov. In : Historický časopis. 1999, roč. 47, č. 2.
Rychllk, J. : Slovensko-bulharské vzťahy v rokoch 1939-1945. ln : Fidei et Patriae, Jubilejník
na počest 80. narodenín F. Vnuka. Bratislava 2008.
4 Němeček, J. : Slovensko-polské vztahy v předvečer druhé světové války. ln : Historický
tasopls 45, 1997, č. 3.
Holák, M. : Slovensko-porské vzťahy od marca do septembra 1939. In : Slovenská republika
1939-1945 očami mladých historikov IV. Banská Bystrica 2005.
Majerníková,M. : Po\Skýzáujemo Slovensko od Mníchovapovypuk:nutledruhej svetovej
vojny. In : Historické rozhfady III. Trnava 2006.
Garek, M. : Slovensko-porské vzťahy od Mnichova po inkorporáciu odstúpených území. ln :
;Iovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VI. Prešov2oo7.
Janek, L : Maaarsko-slovenské díplomatické vzťahy 1939-1941. ln: Slovenská republika
1939-1945 očamí mladých historikov IV. Banská Bystrica 2005.
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Británii. 12 Některé práce se dotýkají širších problémů či je v nich zahraniční
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politika částečně zmíněna.

6

Petruf, P. : Politické vzťahy medzi Francúzskom a ČSR a Francúzskom a Slovenskom

(1939-1948). Martin 2003.
7 Parák, Š. : Die Schweiz und der Slowakische Staat 1939-1945 : Politisch-wirtschaftlíche
Bezíehungen zweier Kleinstaaten. Bern 1987.
Parák, Š. ; Uznanie 1. SR Švajčiarskou konfederáciou. In : Most, roč. 44, č.1-4, Cleveland.
stráska, J. : Hospodárska spolupráca medzi Slovenskem čl Švajčiarskem v rokoch 19391945. ln: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov L Trnava 2002.
a Ďurica, M.S. : Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Vatikánem. In : Kalendár Jednota,
rJCL, Middletown 1987.
Kamenec, I.-Prečan, V.-Škovránek, S. : Vatikán a Slovenská republika 1939-1945
(Dokumenty). Bratislava 1992.
Ďurica, M.S. : Slovenská republika a jej vzťahy k Svatej stolici (1939-1940). Bratislava 2007.
9 Michela, M. : Vznik slovenského vyslanectva v Chorvátsku a činnost K. Murgaša v Záhrebe
1941. ln : SR 1939-1945 očami mladých historikov ll. Trnava 2003.
Rychlík, J. : Odnosi Slovačke i Nezavisne Države Hrvatske 1941-1945. In : časopis za
Suvremenu Pojivest. 2005, roč. 36, Č. 3.
Rychlík, J. : SNP v správách chorvátského diplomata. ln : Historický časopis. 2006, roč. 54,
Č.2.
10 Michálek, S. : Vstup do niektorých problémov slovensko amerických vzťahov. In :
Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Banská Bystrica 2005.
11 Němeček, J. : K slovensko-jugos!ávským vztahům 1939-1941. ln : Evropa mezi
Německem a Ruskem, sborník k 70. narozeninám J. Valenty. Praha 2000.
12lvaničková, E. : Britská politika a Slovensko v rokoch 1939-1945. ln : Slovensko na konci
druhej svetovaj vojny. Bratislava 1994.
lvaničková, E. ; Zahraničnepolitická orientácia Slovenska v dokumentech britskej Foreign
Office 1939-1941. ln : Historický časopis. 1996, Č. 2.
Velecká, H. : Agónie appeasementu. Britská politika a rozbití československa 14.3.-31.8.
1939. ln: český časopis historický. 2001, č. 4.
II Vnuk, F. : Slovenská otázka na Západe v rokoch 1939-1940. Cleveland 1974.
Vnuk, F. - Polakovič, Š. : Zahraničně akcie na záchranu a obnovenie slovenskej
samostatnosti (1943-1948;. Lakewood 1988.
Vnuk, F. : Rebelanti a suplikanti : Slovenská otázka v ilegalite a v exile 1944-1945.
lakewood 1989.
Vnuk, F. : Prvé kroky slovenskej diplomacie {marec 1939-február 1940). ln : Baranovič, Š. :
F. Ďurčanský, Martin 1998.
Ďurčanský, F. : Siela kniha. Právo Slovákov na samostatnosť. Trenčín b.d.
Kirschbaum, J. : Náš boj o samostatnost Slovenska. Cleveland 1958.
Letz, R. : Postoj anglo-americko-sovietskych spojencov k otázke uznania česko-slovenského
štátu. In : Slovenský povojnový exil. Zborník Matice slovenskaj. Martin 1998.
Mikuš, J.A. : Diplomacia Slovenskej republiky. In : Železné kruhy slovenskosti. Výber z diela
J.A. Mlkuša. Zost. LM. Rydlo. Bratislava 2000.
Kázmerová, 1:.- Katuninec, M. : Dilemy Karola Sidora. Bratislava 2006.
Katrebová-Blehová, B. : Pokusy Ríšského ministerstva zahraničných vecí o odvolanie K.
Sidora v dosled ku salcburských rokovaní. ln : Slovenská republíka 1939-1945 očami
mladých historikav VI. Prešov 2007.
Němeček, J. : K formováni zahraniční služby Slovenského štátu. In : Slovensko a druhá

svetová vojna. Bratislava 2000.

Vše to ovšem jsou práce dílčí, nezahmující celou komplexnost
vztahů ani jejich celý časový prostor. K Rumunsku, Švédsku, Finsku,
Španělsku, Itálií, Bel!,rii, Sovětskému svazu a k Protektorátu Čechy a
Morava neexistuje zatím nic.
Z pamětníků po sobě zanechali vydané vzpomínky jen Jozef A.
14
Mikuš a Karol Sidor, nevydané .Tán KaššO'vic. Ze zahraničnich diplO'matů
působících v Bratislavě pak Švýcar Hans Keller. l5 Exis~je též životO'pis
druhéhO' německéhO' vyslance M. KiHingera, jeho pobytu v Bratislavě se ale
16
dotýká jen okrajúVě.
Má práce o slovensko-italských vztazích 1939-1945 má tedy zaplnit
jedno ze zatím bílých míst. Téma jsem pojal v celé komplexnústi a časové
šíři. Vzhledem k politickému zlúmu v Itálii v létě 1943 je práce rozdělena na
dvě částí - vztahy úd jara 1939 dO' léta 1943 a poté od léta 1943 do jara
1945 (tatO' druhá část, vztahy mezi Slovenskem a Italskou sociální
republikou, je prakticky téměř neznámá). První část je samozřejmě
úbsáhlejší a dotýká se všech úkruhu vzájemných vztahů - politických,
kulturních, húspodátskich i sportúvních.
Každá práce o' slúvenské zahraniční politice narazí na problém
pramenu. V ětšÍna fúndů o' L slúvenské republice v Slúvenském nárúdním
archívu (SNA) Bratislava je sice zpracúvaná a přístupná, ale utrpěla převO'zy
a částečnúu hk'Vidac.í, což má za následek určitý chaús v archívních
materiálech. Tú se týká i fúndu Ministerstva zahraničných vecí (MZV). PO'
úbsazení Bratislavy Rudúu armádou v dubnu 1945 měla být část archívu
MZV zničena 17 Většina byla převezena do Prahy a zde v chaotick}'ch
púměrech skladována dO' rúku 1964, kdy se vrátila dO' Bratislavy. Roku 1965
fúnd uspořádali archiváři Bielik, Gáll, Kunkelová a Urbanovič. Ve vydané
inventární knize konstat~ií: ,pond A1ZV sa nezachoval úplný. Pri
Němeček, J. : Ladislav Szathmáry - portrét diplomata. In : Slovanský přehled. 1994, č.2.
Němeček, J. : Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15.březen 1939 a ČS.

zastupitelské úřady. Praha 2008.
Marjina, V.V. : Brána na Balkán. Slovensko v geopolitických plánech SSSR a Německa 1939
-1941.10 : Soudobé dějiny. 1994, č. 6.
Rychlík, J. : Sloboda cestovaoia za slovenského štátu. In : Historická revue. 2004, Č. 1.
14 M'k ~
I us, lA. : Pamati slovenského diplomata. Middletown 1978. Zkrácené vydáni Martin
1998.
Sidor, K. : Šesť rokov pri Vatikáne. Scranton 1947.
Kaššovic, J. : PamatL Osobnv archív F. Vnuka.
15
Keller, H. : V zahraničnej službe v Bratislave. In : Bulletin Svetového kongresu Slovákov,
~oč.14, Č. 62, Toronto 1984.
17 Wawrzinek, B. : Manfred von Killinger. Oldendorf 2003.
Mikuš, J.A. : Pamati slovenského diplomata. Martin 1998, s. 273.

usporadování sme zistili, že mnoho dóležifJJch pfsemností chýba ...
Obsahl{je 1 153 kartónú '" SNA ho prevzal z archivu A1ZV v Prahe v roku
1964 ... V Prahe bolo úplné rozbitie póvodného registratívného poriadku
fondu, písemnosti boli premanipulované na rózné skupiny ... 18 Dodatky
uspořádala roku 1994 E. Koledová.
Fond MZV obsahuje 1 153 kartonů, z nichž ovšem více než 500 jsou
víza a pasy. Zbývá tedy okolo 600 kartonů ostatního materiálu. Z nich jsem
prohlédl 112 kartonu, k1:eré se více či méně dotýkaly Itálie.
K zahraničním vztahům lze ovšem nalézt materiály i v dalších
tondech. Z nich jsem prohlédl Policajné riaditefstvo Bratislava 15 kartonů,
Ústredňa štátnej bezpečnosti 10 kartonů, Ministerstvo hospodárstva 6
kartonů, Ministerstvo pravosudia 3 kartony, Kancelár prezidenta 3 kartony,
Ministerstvo vnútra 1 karton, Národný súd 6 kartonů, Úrad obža1obcu pri
NS 3 kartony. V SNA je i množství osobních fondů, bohužel většinou
nezpracovaných a tedy nepřístupných, jako je fond prvního slovenského
vyslance v Itálii J. Zvrškovce. Mohl jsem nahlédnout jen do 1 kartonu J.
Kaššovice. Celkem jsem tedy v SNA prošel 160 kartonu. Fond Ministerstva
školstvi je nepoužitelný, drtivá většina byla v 50.Ietech dána do sběru., fond
Ministerstva dopravy není zpracován.
K rozsáhlým pramenům v SNA lze z časového hlediska učinit ještě
následující závěr. Velice dobře jsou zastoupeny TOky 1941-1943, překvapivě
relativně slušně je zastoupeno období 1944-1945, ale velice špatná je situace
s roky 1939-1940. Kam materiály z tohoto období zmizely? Padly za oběť
chaosu v dubnu 19451 Padly za oběť chaosu při stěhování do Prahy a
pobytu na pražském MZV? Skrývají se alespoň některé v SNA pod jiným
označením? V každém případě jsem je po dvouleté práci nenalezl a jejich
absence bude vidět při četbě následujících kapitol.
Další prameny (k období 1944-1945) jsem nalezl v archívu MZV
Praha, kde jsem prohlédl 16 kartonu. Po velice složítých jednáních jsem
dostal možnost práce i v archívu italského MZV v Římě. Fondy
v Historicko-diplomatickém archívu italského MZV obsahují cenné
informace k období Italské sociální republiky (1943-1945), bohužel
mnohem méně archívních materiálů existuje k době 1939-1943, prakticky
jen část politických zpráv z bratislavského italského vyslanectví a jen torza
k personálním záležítostem, obchodu a kultuře. Pravděpodobně materiály
padly za oběť chaosu léta 1943, kdy byl arcmv uskladněn ve vlhkjch
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sklepeních či jsou v nepřístupné (nezpracované) části archívu.
v Římě prohlédl 18 kartonů.

Celkově jsem

Dalším pramenem je dobový tisk, k1:erý též obsahuje cenné
infonnace. Prošel jsem deníky Slovák, Slovenská pravda, Slovenská
sloboda, částečně Gardistu, časopisy Slovenské vojsko, Slovenská liga,
Slovensko, mesačník pre kulturu a Slowakische Rundschau. Z vydané
literatury jsou použitelné již zmíněné paměti J.A. Mikuše, J. Kaššovice či
knihv
o K. Sidorovi.
-'
Předkládaná

práce zpracovává slovensko-italské vztahy, tedy činnost
vyslanectví u Quirinálu. Z časových i prostorových důvodů se tedy
nezabývá slovensko-vatikánskými vztahy, tedy činností vyslanectví u Sv.
Stolce. Činnost tohoto vyslanectví vedeného po celou dobu K. Sidorern je
zmiňována jen doplňkově, v mezích všeobecného vývoje a jeho vztazích
s quírinálským vyslanectvím.
K charakteru slovensko-italských vztahů
Při

úvaze o charakteru a intenzitě slovensko-italských vztahů
musíme vycházet z dané mezinárodní situace. Římská vláda rozhodně
nebyla v březnu 1939 iniciátorem a podporovatelem vzniku slovenské
samostatnosti. Naopak dlouho předtím se projevovala jako hlavní spojenec
Budapeští a podporovala její revizionistickou politiku. Nečinila tak ovšem
z lásky k Maďarům, ale z vlastních mocenských aspirací. Tyto aspirace
narážely čím dál více na sílící německj vliv, a přestože oba státy se
oficiálně představovaly jako spojenci (Osa), italská žárlivost a zákulisní
rozhořčení na německé úspěchy ve Střední Evropě a později na Balkáně
narůstala.

Slovenský stát patřil od svého vzniku nefonnálně a po přistoupení
k Paktu Tří (listopad 1940) a Paktu proti Kominterně (listopad 1941) i
formálně do stejného evropského mocenského uskupení jako Itálie.
Slovensko a Itálie tedy představovaly mezinárodně spojence. Musí se ovšem
podotknout. že o budování a prohlubování spojeneckých vztahů projevovala
slovenská strana mnohem větší zájem než italská. Většina italských činitelů
jen pomalu opouštěla své dlouholeté promaďarské postoje.1 9 Vůdčí italské
osobnosti (Mussolini, Ciano) nejevili o Slovensko nikdy větší zájem,
královská rodina jen zdvořilostní.

19

Posun ale pomalu nastal v letech 1941-1943, i vzhledem k maďarsko-rumunským a
maďarskO-Chorvatským vztahům a maďarské liknavé účasti v boji na Východě.

V tomto rámci musela tedy slovenská diplomacie budovat vztahy ke
druhému největšímu státu Osy. Obě římská vyslanectví, u Quirinálu i II Sv.
Stolce, zde vykonala obrovský kus práce. Hlavní díl ovšem náležel
quirinálskému vyslanectví. Po obtížném rozjezdu činnosti pod prvním
vyslancem 1M. Zvrškovcem (1939-1940) se pak vzájemné styky plně
rozvinuly za druhého vyslance R Galvánka (1940-1943) do velice slušné
šířky a intenzity, a to ve všech oblastech - politické, propagační, kulturní,
hospodářské i sportovní.
Po italském kolapsu v létě J943 vzájemné styky samozřejmě klesly
na velmi nízkou úroveň, ale nezmizely úplně. Slovenská vláda udržela
vyslanectví u Italské sociální republiky, které se i v chaotické a stále se
zhoršující situaci snažilo zachránit alespoň minimum z hospodářských a
politických kontaktů. Slovensko-italské vztahy nezmizely ani po roce 1945.
Itálie se pak stává jedním z důležitých center slovenské emigrace.
Zajímavou otázkou je případný vliv italské fašistické ideologie na
Slovensko. Například Štefan Polakovič ve své ideové práci K základom
slovenského štátu několikrát zmiňoval Itálii jako vzor pro Slovensko, hlavně
v oblasti rodinné legislativy, výchovy mládeže a celkové mravní obnovy
lo
připomínáním světlých bodů minulosti. Nepřebíral ovšem italské vzory
nekriticky, zazněla u něj i kritika Mussoliniho za přepjatý etatismus či
myšlenka korporativismu bez Strany.21 Též zdůraznil, že fašismus není
vývozním zbožím a na Slovensku by se měl budovat vlastní národní
křesťanský totalitarismus. 22 Celkově se dá říci, že italské ideové vlivy byly
na představitele HS.cS mnohem slabší než vlivy papežských encyklik,
rakouského stavovského státu a salazarovského portugalského režimu. U
samotného prezidenta Jozefa Tisa nelze vůbec žádné zaznamenat. 23 Možná
o určitém vlivu by se mohlo hovořit u Vojtecha Tuky, ale je to
neprobádanou věcí. 24
Celkově se dá říci, že vztahy Slovenska k Itálii nebyly samozřejmě

klíčové pro jeho osud, ale byly mnohem více širší a intenzivnější, než se
dosud myslelo.

lOš
21 tefan
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r Isova a Mussoliniho nauka o státě naopak stojf v protikladu.

5.6. 1939 vyprávěl Tuka italskému konzulovi Lo Farovi o italských vzorech pro
slovenskou ústavu,je to ale jediná zmlnka (ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, č.1070)
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Navázání styků
Oficiální uznání slovenské samostatnosti italskou vládou dne ll.
dubna ] 939 nebylo úplným počátkem vzájemných diplomatickjch vztahů.
Itálie mohla v Bratislavě navázat na své konzuláty z doby ČSR a různé
italské spolky
Italský královský konzulát v Bratislavě 1921-1939
První italský konzulát v Bratislavě byl zřízen v lednu 1921, 18.1.
dostal první konzul Arturo Matlei exequatur od prezidenta Masaryka.
Maffei ovšem brzy navázal přátelské vztahy hlavně s maďarsk)r:mi
křesťansko-sociálními politiky a dostal se do rozporu s československou
linií. 28.10. 1921 vyvolal pobouření čs. úřadů, když přijel k troskám zničené
sochy císařovny Marie Terezie a přes zákaz a potyčku se strážníky je
fotografoval. Maďarsl'j tisk pak velebil jeho čin, který zachytil barbarství
l
Čechů.

Další stížnost na konzula následovala v červnu 1922 od celníků
přechodu Berg, kdy Ital odmítal zastavit na kontrolu. 2 Český tisk již
3
nepokrytě útočil na nepohodlného diplomata. Výsledkem bylo uzavřeni
konzulátu v září 1922.
Jeho obnovení následovalo až v lednu 1925, kdy se novým konzulem
stal Francesco Palmieri. 4 Palmieri se jevil jako politicky neutrální a vydržel
v Bratislavě osm let. Sídlo konzulátu se ale často měnilo - 1925
Kempelenova 27, 1926 Palackého sady 18, od 1927 Groslingova 5, od 1931
úřadovna Fochova 5. Palmieri měl také latentní problémy se svým
soukromým bytem, které vyvrcholily až úsměvnými historkami. Konzul
totiž bydlel ve velkém bytě ing. Skoupého, který ale upadl do exekuce a
právně jej získal dr. Březík. Březík část bytu obsadil a chtěl od Itala uvolnit i
druhou část, což ovšem Palmieri odmítal. Stížnosti stíhaly stížnosti, až do
Prahy. Vrchol se odehrál r. 1932, kdy Palmieri chtěl znechutit Březíkovi
bydlení a na společné WC pověsil cedulí ,,Archív". Tím tento prostor dostal
exteritorialitu a Ital jej zamk1. 5
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Roku 1933 nastoupil na necelé dva roky další konzul Carlo Cesare
6
dei Conti Fornielli, úřadovna zůstávala na adrese Fochova 5.
Po delši pauze přijel v listopadu 1936 do Bratislavy poslední
předválečný konzul Francesco Lo Faro (*18.12. 1903). Československé
úřady mu věnovaly zvýšenou pozornost, pro upozornění, že nový konzul má
více studovat národnostní a politické poměry, rovněž tak maďarské stížnosti
na ČSR. 7 Brzy se ~istilo, že Lo Faro sonduje hlavně politickou situaci a to
vliv komunistů, zda demo.\uacie není jen přípravou pro převzetí moci
8
boJševikry, ověřuje i stanoviska HSES ke komunistům.
Na den 18.5. 1938 očekávaly československé bezpečnostní orgány
v Bratislavě návštěvu Franca VeI1ani-Dionisiho, zástupce italské fašistické
strany ve Vídni. Vell ani skutečně s doprovodem (1 pán a 1 paní) pncestoval
autem ráno do centra Bratislavy. Italská skupinka si prohlédla město, zašla
do Car1tonu na kávu a v poledne odcestovala. Agent, který je sledoval,
nezj istil nic závadného. Až na zvláštní oblečení návštěvníků - všichni měli
módní červené šaty! A k tomu si vedli na řemínku černého psa!9
Ve dnech mobilizace koncem září 1938 se stal Lo Farovi nocm
incident (30.9.), kdy byl konzul při cestě do bytu napaden za tmy třemi
vojáky, posvítil si na ně a to situaci ještě zhoršilo. Vojáci později při
vyšetřování jakoukoliv hrubost popírali. lO
Konzulát Bratislava pokračoval ve své činnosti i za Druhé republiky
a měl se dočkat i výrazného zvětšení. 20.2. 1939 se rozhodlo Italské
vyslanectví v Praze zrušit konzulát Moravská Ostrava a jeho obvod přidělit
od 1.3. Bratislavě. Dalšími událostmi se věc stala bezpředmětnou.
Krajinským Úfaďem Bratislava byla paradoxně oznámena až 16.3. 1939, již
za zcela nových poměru. II Rovněž se připravovalo povýšení konzulátu na
generální konzulát Přes zimu 1938/39 totiž Německo, Polsko, Maďarsko a
Jugoslávie provedly tento akt a Italové uvažovali v únoru 1939 o podobném
řešení. Generální ředitelství italského MZV v Římě jednalo o povýšení 17.2.
a 23.2. s pozitivním závěrem. 12 Nakonec se ale žádné povýšení
neuskutečnilo, pravděpodobně kvůli překotnému vývoji politických
událostí, a celé jaro a léto 1939 zůstal úřadovat Reggio Consolato
Bratislava.
6
1
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první březnový' den 1939 při cestoval do Bratislavy italskj generální
konzul z Vídně Ubaldo Rochira, s j?kým posláním a zda vedl nějaká
pohtickájednání, se nepodařilo zjistit. b

PředváJečné spolky

Mimo konzulátu existovaly v Bratislavě i spolky, pěstující vztahy
s Itálií. Nejdůležitější byl spolek Circolo ltaliano, vyvíjející činnost od roku
1922, od roku 1924 nesoucí jméno Circolo ltaliano di Cultura. Vrchol
činnosti spolku byl na přelomu 20. a 30. let, kdy funkci předsedy zastával
konzul Palmieri. Spolek pořádal různé kulturní akce, společenské setkání a
jazykové kursy. Dokonce roku 1930 byla založena pobočka Košice. Ale již
roku 1934 nastal úpadek činnosti, od následujícího roku 1935 spolek
prakticky nevyvíjel aktivity. Oficiálně vymazán z evidence byl ale až
v prosinci 1942. 14 Za zmínku stojí ještě dva vojenské spolky, Svaz
príslušníkov býv. čs. domobranech..--ých práporov z ltálie15 a Odbočka
sdružení italských legionářů v Bratislavě. 16

Březen

1939 a jeho následky

Těsně před vyhlášením slovenské samostatnosti vyslala autonomní
slovenská vláda do Říma vysokou delegaci na korunovaci papeže Pia XII.
Ve čtvrtek 9.3. odcestovali jako součást česko-slovenské delegace ministr
školství J. Sivák a odb. přednosta J. Kaššovic na korunovační obřad, který
se konal v neděli 12. března. Ve středu 15.3., již jako činitele samostatného
státu, je nový papež přijal na audienci. S žádnými oficiálními italskými
představiteli ale slovenští politici nejednali. 17

Večer

pohnutého dne 14. března rozeslal nový ministr zahraničí
Ferdinand Ďurčansh..--ý oznámení o vzniku slovenského státu všem vládám
světa, dorazilo tedy i do Říma. Jak je známo, nepatřila italská vláda
k iniciátorům vzniku Slovenska, nebyla řešením středoevropské situace
nadšena, ale jako spojenec Německa zachovala veřejně souhlas a podporu.
13
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Cestu popsal J. Kaššovic v článku Spomienky na korunovanie Pia XII, nejnověji
uveřejněném ve sborníku Vznik Slovenského štátu 1., Bratislava 2007.

ltalsk.-ý konzulát pod F. Lo Farem fungoval normálně dále. Kvůli absenci
slovenských pramenů jsou jeho dokumenty cenným zdrojem k otázce
navázání slovensko-italských vztahů.
15.3. poslal Lo Faro dvě Ínfonnace o slovenském vývoji. Ve 13 h
přeposlal do Říma Proklamaci slovenské nezávislosti, francouzský text od
Ďurčanského pro vlády světa a sestavu Tisovy vlády, ve které je jmenovaný
pověřen funkcí hlavy s~tátu. 18 V 1645 infonnovaI o svých nejnovějších
poznatcích. Sešel se s Durčanským, který ho prosil, aby vyřídil italské
vládě, že slovenská vláda nezapomene Duceho výrokY' o slovenské otázce
~ září m.r. Dále by Ďurčanskj rád co nejdříve vyslal do Říma
diplomatického pověřence pro navázání styků mezi oběma zeměmi, chtěl by
dr. Zvrškovce, do 14.3. státního podsekretáře MZV v Praze, žádá o italský
souhlas. 19
Příští

den, 16.3., psal Lo Faro o uznání Slovenska maďarskou a
polskou vládou a vstupu německjch jednotek na západní Slovensko až do
údolí Váhu, Tiso doufá, že jen na pár dní. Konzul končí slovy ,,navzdor
nejistotě klid v celé zemi"?O Ve stejných dnech, 15. a 16.3. také infonnoval
Lo Faro v několika zprávách o slovensko-maďarském konfliktu na
východním Slovensku. 21 Navazování zahraničních styků Slovenska sledoval
konzul i nadále, pro přehlednost jsou zprávy uvedeny v zvláštní podkapitole.
Také německá okupace západního Slovenska poutala Lo Farovu
pozornost i nadále. Psalo ní nejen 18.3., 28.3., ale i v dalších týdnech. 22
V následujících zprávách do Říma na přelomu března a dubna se konzul
zabýval například 29.3. ohlasem ukončení španělské občanské války na
Slovensku a ohlasem Duceho řeči ke squadristŮIn, ve které odsoudil
československou politiku. 23 Dále 4.4. psal o Ďurčansl'ého vyhlášení o
orientaci Slovenska, 7.4. o Tisově cestě do Berlína. 24 8.4. se sešel s polským
a maďarskjm kolegou v Bratislavě, každý měl své představy o Slovensku.
Lo Faro charakterizoval věc jako Slovensko mezi Polskem a Maďarskem?5
Ale zpět k navázání slovensko-italských vztahů. 22.3. se Lo Faro
setkal s Tisem, který mu zopakoval velký zájem slovenské vlády na uznání
slovenského státu Itálií a souhlasu s vysláním Zvrškovce do Říma. Tiso také
18
19 ASD
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doufal, že ze strany Itálie již nebude pochyb o Slovensku~ je uznáno od
Mad'arska i Polska a uzavírá smlouvu s Ríší o garanci hranic. Konzul
odpověděl, že ze strany fašistické vlády není pochyb o sympatiích ke
slovenskému národu a jeho současnému vedení, ale čeká se na definitivní
právní úpravu slovenského státu. Mez~národní postavení Slovenska závisí
na fomlě "ochrany« (protezione) od Riše. Až to bude oficiálně známé,
římská vláda shromáždí podklady pro své rozhodnutí. 26
Uvedený rozhovor ilustruje velkou zákulisní debatu tehdejších dní
v italské diplomacii o mezinárodně-právním postavení Slovenska. Dala by
se shrnout do otázkry - Protettorato či Protezione? Obě slova znamenají
ochranu''', odlišují se ovšem stupněm významu. Obecně je známo "
~
německý protektorát pro Čechy a Moravu, ochrana pro Slovensko. Jak to ale
viděla italská diplomacie druhé poloviny března 1939? U její části došlo ke
zmatení slov a propletení jejich užití, nebyla si jistá, co se vlastně vyvíjí
v Čechách a co na Slovensku.
Italské berlínské vyslanectví použilo 16.3. ve zprávě na ústředí slova
"protettorato" - vyhlášení slovenského protektorátu, který je Němci
částečně vojensky obsazen k Váhu, ale zdá se, že jeho autonomie bude o
dost větší než u Čechů. Maďarski' vyslanec tím není nadšen, ale Němci
udělali ústupek v otázce Rusínů. Poláci jsou pesimističtí. 27 V jiné zprávě
z téhož dne, 16.3., v 1455 informovalo Vyslanectví o publikování telegramů
Tiso - Hitler, kde první žádá, druhý potvrzuje říšský "protettorato" vůči
Slovensku. 28 Lo Faro z Bratislavy ale poslal odpoledne 16.3. telegram, ve
kterém uvádí tvrzení slovenské vlády o "protezione" Slovenska, zásadně
jiné než v českém případě. 29 Z Říma, zmatení z vývoje, telefonovali na
berlínské vyslanectví, aby si vyjasnili německé záměry okolo Slovenska.
Vyslanec Attolico ale nebyl schopen dát odpověď, jen opakoval názor o
větší autonomii pro Slovensko než Čechy.3o Večer 16.3. ve 2030 se berlínské
italské vyslaneetví ozvalo do Říma ještě jednou. Opakovalo výše uvedené
názory a dokonce dodalo, že německý "protettorato" nad Slovenskem
nebude slučitelný s nezávislým zahraničním zastoupením. Maďarský
vyslanec v Berlíně hovořil o přehodnocení maďarského uznání slovenské
nezávislosti z předcházej ícího dne. 31
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Věc se 'Ilyjasňovala až 18.3. Ve }320 napsal Lo Faro do Říma o cestě
,lovenské vlády do Vídně a její dohodě s Hitlerem - je "protezione" nad

Slovenskem Z toho vyplývá, že Říše respektuje slovenskou nezávislost. 32
Ve 1440 hlásilo budapešfské italské vyslanectví o situací Slovenska, že
existuje "protezione", ne "protettorato«, otázka se nyní definitivně
vyjasňuje. Maďaři a Poláci vše se zájmem sledují. 33 19.3. opakoval Lo Faro
termín "protezione", i když ve zprávě zdůraznil dosti těžké německé
34
podmínk'Y pro Slovensko, ale formální suverenita existuje.
Italské berlínské vyslanectví se ale stále drželo terminu
"protettorato". 23.3. infonnovalo ústředí o dokončení dohody N~mecka se
Slovenskem, která definuje a precizuje "protettorato" Ríše nad
Slovenskem. 35 O den později, 24.3., znovu tvrdila italská zpráva z Berlína,
že protektorství Německa nad Slovenskem se moc neliší od Čech a Moravy.
Sice je garance nezávislosti na 25 let, ale zahraniční politika a annáda musí
být v souladu s Říší. Vyslaneck-ý rada Magistrati vysloveně použil větu:
"Nezávislost bratislavské vlády je pouze nominální".36 Dokonce ještě 2.5.
musel slovenski vyslanec Černák při návštěvě italského vyslanectví
vyvracet tuto představu a vysvětlovat velký rozdíl mezi Protektorátem
Čechy a Morava a Slovenskem. 37
Za těchto okolností pokračovalo úsilí o navázání slovensko italských vztahů. Počátkem dubna navrhli v Bratislavě Lo Farovi
neobvyklou myšlenku (patrně z úsporných důvodů), designovaný diplomat
ke Quirinálu dr. Zvrškovec by mohl být současně vyslancem i u Sv. Stolce.
Konzul o tom 5.4. infonnoval své ústředí. Římské MZV ovšem 6.5. zaujalo
negativní postoj, nic takového v Římě neexistuje a nechce vytvářet
precedenty. 38
7.4. přišel za Lo Farem Zvrškovec a oznámil mu svou cestu do Říma
asi za týden kvůli jednání ve Vatikánu o otázkách modu vivendi. Myslel, že
by při té příležitosti mohl navázat kontakt s italským MZV a vysvětlit tam
39
některé věci, které snad zpožd'ují uznání Slovenska od ltálie. Toto sdělení
pravděpodobně pobídlo italské úřady k rychlejšímu jednání. 10.4. putovala
z Říma na italský bratislavský konzulát zpráva pro Lo Fara, ať sdělí
slovenské vládě uznání a potvrdí Zvrškovce jako lncaricato ďAffari ke
32

ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, sl. Slovacchia l/A, Č. 4476 PRo
Tamtéž, Č. 4479 PRo
34 Tamtéž, č. 4482 PRo
35 T
,amtez, C. 1387.
36
37 ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 24, sl. Cecoslovacchia A I, č. 02380/704.
ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, sl. Slovacchia l/A, č. 03302/1011.
~ Tamtéž, č. 738/131 a č. 213799/5.
J9 Tamtéž, Č. 1721 R.
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Quirinálu. Italové vyslovili též slib vyslání svého diplomatického zástupce
.

do Bratislavy.
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Lo Faro dostal tedy pověření od své vlády a nadešel 11. duben, den
1
oficiálního uznání Slovenska Itálií. V poledne, přesně ve 12. °, se dostavil
konzul na Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), kde byl přijat státním
sekretářem J. Zvrškovcem a oznámil mu, že italská vláda co nejdříve
jmenuje diplomatického zástupce na Slovensku a též uděluje agrément pro
41
Zvrškovce jako diplomatického zástupce u Quirinálu. Úřední záznam
MZV návštěvu zaznamenal slovy: "JE. I'ninistr zahraničí Itálie nechal dnes
oznámit prostřednictvím královského konzula v Bratislavě, že fašistická
vláda míní co nejrychleji jmenovat diplomatického zástupce u slovenské
vlády. Alezitím tentýž konzul oznámil agrément fa.*. vlády kjmenování dr.
Zvrškovce pověřencem (charge ďcif.laires) Slovenska v Římě. •.42 Z MZV se
45
odebral Lo Faro k předsedovi vlády Tisovi, kterému ve 12. sdělil úřední
rozhodnutí Itálie o navázání řádných styků se Slovenskem. Tiso vyslovil
naději ve stabilní vztahy s italskou vládou. 43 Itálie se tak stala pátým státem
(po Maďarsku, Německu, Polsku a Vatikánu), který uznal slovenskou
samostatnost.
V dalších dnech mohl Lo Faro sledovat pozitivní reakce na
Slovensku z uskutečněného oficiálního sdělení. 13.4. popisoval radost
slovenských činitelů z uznání, zvláště když jsou známé dlouhodobé italské
promaďarské postoje. 14.4. pak připojil články ze slovenského tisku
vyzdvihující italský čin. 44
Večer 12. dubna odcestoval do Říma vyhlédnutý vyslanec Jozef
Miloslav Zvrškovec, aby sondoval situaci v italském hlavním městě. 45 Na

vybaven 1 800 Lirami od Tatra bankY' a průjezdním
německým vízem. V Římě však nebyl přijat žádným vyšším italským
47
činitelem, pouze šéfem ceremoniálního oddělení MZV. Uskutečnil však
plánované jednání ve Vatikánu, včetně návštěvy u do vatikánského státního
sekretáře kardinála Maglione 18.4.48 Ráno 24. dubna se vrátil zpět do
Bratislavy.49 V italském MZV alespoň začali úřadovat ohledně slovenského

cestu byl

bleskově

46
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41 ASD

MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, sl. Slovacchia l/A, č. 280-N3.
Slovák, roč. XXI, 1939, 12.4. 1939.
SNA, f. MZV, k. 221, č. 929/39.
: Slovák, roč. XXI, 1939, 12.4. 1939. Též ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, Č. 1820 R.
4~ ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, sl. Slovacchia l/A, č. 2069 R, č. 776/145.
46 Slovák, roč. XXI, 1939, 14.4. 1939.
47 SNA, f. MZV, k. 170, Č. 876/39 a Č. 865/39.
4S ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, sl. Slovacchia l/A, Č. 873/166.
49 Slovák, roč. XXI, 1939, 19.4. 1939.
Tamtéž, 25.4. 1939.
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zastupitelství. 4.5. si založili na generálním ředitelství životopis dL
Zvrškovce , nového ministra u Quirinálu (v tehdejší mluvě se uŽÍvalo toto
ozuacel1l .50
v

')

Mezitím slovenski tisk psal téměř denně pochvalné články o Itálii a
jejím vůdci Benito Mussohnim. ~ároveň se začala připravovat národní pouť
do Říma. Již 18. 3. oznámila Ustredná katolická školská kancelář termín
pouti na 1.-12.5. za ú?asti Tisa, Sidora a dalších činitelů. PřihláškY' se měly
podávat do 5. dubna.::' l 25. dubna ale padlo na poslední chvíli rozhodnuti o
odkladu poutě na září z důvodů zaneprázdněnosti slovenského státního
vedení i z technických příčin. 52 Byl to první z odkladů poutě, která se
nakonec nikdy neuskutečnila. Lo Faro se domníval, že vláda pouť odložila
také z důvodů nesjednaného přijetí Tisa italskými vládními činiteli, nechtěli
riskovat ostudu. Na zasedání vlády projednávajícím odklad se účastnil
Zvrškovec, který informovalo chladném přijetí v italském MZy53
Oficiální nastoupení slovenských dlplomatú do Říma se uskutečnilo
o měsíc později. 19. května dorazili vyslanec Zvrškovec a tajemník Mikuš
opět do Říma a začali zařizovat chod vyslanectvL 5. června byli přijati na
slavnostní nástupní audienci u krále Viktora Emanuela a položili věnec u
hrobu Neznámého bojovníka na Piazza Venezia. Tím byla jejich činnost

oficiálně zahájena.

54

Co se týká italského zástupce v Bratislavě, pokračoval ve své
činnosti konzul Lo Faro. Jeho pokračující politické zprávy patří již do jiné
kapitoly. Určitou pikantností na jeho dalším pobytu v Bratislavě byla noční
opilecká rvačka z 25. na 26.5. se zaměstnancem francouzského konzulátu
před kavárnou Grand. Po příchodu četníkú oba diplomaté urychleně
odešli. 55
S vysláním řádného vyslance Italové nespěchali. Uplynulo celé jaro
a počátek léta 1939, aniž by se něco stalo. 24.7. se tedy slovenské MZV
rozhodlo věc trochu rozhýbat a podalo oficiální prosbu přes konzula Lo Fara
na italské MZV o sdělení, kdy bude nominován italský zástupce do
56
Bratislavy, poukázalo přitom na provizórium trvající již čtyři měsíce.

50
Sl ASO

MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, Direzione generale 4.5. 1939.
Slovák, roč. XXI, 1939, 18.3. 1939.
Tamtél, 28.4. 1939 •
53
54 ASO MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, č. 873/166.
Slovák, roč. XXI, 1939, 7.6. 1939.
ss Mikuš, LA. : Pa mat i slovenského diplomata. Martin 1998, s. 42-44.
56 SNA, f. PR, k. 609, č. 5952/39.
ASO MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, sl. Slovacchia II, č. 14910 PRo
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IntervencÍ uskutečnilo 7.8. i slovenské vyslanectví v Římě. Odpověď'
v Římě sestavili 18.8., potvrdil ji sám Ciano a 22.8. ji Lo Faro přednesl
Ďurčanskému. ltalové tvrdili, že ve zdržení nejsou politické důvody, jen
administrativní záležitosti, které se brzy vyřeší. 58 To stejné tvrdili 20.S.
vyslanci Zvrškovcovi při jeho návštěvě politického oddělení italského
MZV, připravují prý větší změny a přesuny v diplomatické službě a v jejich
rámci bude jmenovaný i diplomatický zástupce do Bratislavy.59 Trvalo však
ještě přes měsíc, než na Slovensko dorazil vyslanec hrabě Guido Ronca1li.
60
Předseda vlády Tiso jako hlava státu mu udělil agrément 22.9. Pověřovací
listiny pak Roncalli předal Tisovi 21.10. v zámku Topolčianky.61

57

58ASD

MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, sl. Slovacchia II, záznam italského MN 7.8. 1939.
Tamtéž, Č. 18232 PRo
6() SNA, f. MZV, k. 102, č. 434/39.
61 Slovák, roč. XXI, 1939, 23.9. 1939.
ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, sL Slovacchia II, Č. 24 928 PRo
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Slovenské vyslanectví v Římě 1939-1943

V této kapitole je přiblíženo personální obsazení a vnitřní chod
Vyslanectví Slovenské republiky v Římě u Quiriná~u. Zaměstnanci
Vyslanectví jsou zde popsáni z hlediska jejich pobytu v Rímě a osobních
záležitostí. Jejich jakákoliv další činnost je bohatě dokumentována
v následujících kapitolách, podrobnější celkové životopisy v kapitole
Biografické medailóny.

Personální obsazení

Charakteristika vyslanců
Na postu slovenského vyslance u Quirinálu se vystřídaly dvě
osobnosti. První byl dr. Jozef Miloslav Zvrškovec (květen 1939 - červenec
1940), druhou dr. Bohdan Galvánek (srpen 1940 - září 1943). Jednalo se o
dvě naprosto rozdílné postavy, o nichž v současnosti máme i rozdílné
poznatky.
J. M. Zvrškovec byl bezesporu inteligentním člověkem, který měl
před sebou roku 1939 nelehký úkol vybudovat zcela nové zastupitelství, a to
ještě za nepříliš příznivých okolností. Určité diplomatické zkušenosti již měl
ze svého krátkého působení na pražském MZV Druhé republiky a nově
vznikajícím bratislavském MZV. Bohužel činnost J. M. Zvrškovce je v tuto
chvíli v mnoha ohledech těžce dokumentovatelná kvůli neexistenci
archívních zdrojů k jeho politické činnosti a nepřístupnosti
(nezpracovanosti) jeho osobního fondu v SNA. Zvrškovec bezesporu patřil
k Ďurčanského politické linii, která se v období 1939/1940 pokoušela i
s podporou prezidenta Tisa o určitý nezávislý až neutralistický kurs
slovenské zahraniční politiky. Chyby a prohry této linie se staly i chybami a
prohrami Zvrškovcovými. V kapitole Politické vztahy je zmíněna aféra
s pokusy o jednání s britskou římskou ambasádou. Nebyla to jediná akce,
která vedla ke Zvrškovcovu pádu. Nakonec se ho zbavil sám Ďurčanský
v zoufalé snaze o očištění své osoby. Zvrškovec se pak stáhl do soukromí a
politického života se již nikdy neúčastnil.
Bohdan Galvánek byl naprosto jinou osobností. Ideově patřil
k proněmeckému proudu slovenské zahraniční politiky, uznával linii

Vojtecha Tuky. Pevně věřil v německé vítězství a úlohu Slovenska viděl
v Evropě zabezpečené a vedené Velkoněmeckou říší. Pro budování a
rozvíjení slovensko-italských vztahů vykonal nesmírný kus práce, což
dokumentují stovky archívních materiálů ve všech následujících kapitolách.
Nikdo mu objektivně nemůže upřít jeho aktivitu a zásluhy na neustálém
zlepšování obrazu Slovenska v Itálii. Na druhou stranu trpěl ješitností,
osobní nesnášenlivostí k více dalším slovenským diplomatům, I někdy
2
propadal až cholerickým výpadům. Také pro sebe vyžadoval náležité
finanční ohodnocení, které někdy směřovalo až k hamižnosti.
Tato rozporuplná osobnost sloužila v diplomacii Slovenské
republiky až do konce, po odchodu z Říma působil Galvánek jako vyslanec
jcštč v SO fl i a Berlíně. Po roce 1945 byl proskribován národněfrontovním
režimem a nakonec skončil v emigraci, kde se ovšem moc neangažoval,
pravděpodobně pro své nedobré vztahy s mnoha vůdčími osobnostmi exilu.

Celkový

přehled zaměstnanců

Vyslanectví Slovenské republiky u Quirinálu nikdy nepatřilo
k masivn\: obsazeným úřadům. Začínalo se třemi zaměstnanci, jeho
maximální obsazenost se v letech 1941/42 pohybovala okolo deseti osob.
Kvůli přehlednosti následuje pohled na obsazení úřadu podle roků. Údaje u
jec1notliv)'ch osob kolísají podle toho, jak se o nich zachovaly záznamy
v archívních zdrojích. 3 Naprostá většina slovenských úředníků/úřednic byli
mladí a s\'ubodní lidé. U ženatých je v závorce zmíněn případný pobyt rodin
na vyslanectví.
1939

Vyslanec:

1 Velmi zlý poměr se u Galvánka v Římě vyvinul např. k J. Lackovi, A.
Grébertovi, J. Mičkovi,
o dolším. Š;)atný vzlah měl i s vyslancem u Sv. Stolce Sidorem.
2 ~~apříklo(:J legačního radu Kaššovice mlátil v rozčílení knihou po hlavě, až
mu kklo krev.
(J; Kaššovic: Paměti. Nevydáno. Osobní archív F. Vnuka.)
3 Udaje pocházejí ze SNA, f. MZV, k. 39, 85, 86, 104, 168,564,571, 571 A, 572,
573, 573A a 574.
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Dr. Jozc[ M. Zvrškovcc, italský souhlas 11.4. 1939, příjezd do Říma 19.5.
1939, ofíciú1ní nástup (audience u krále) 5.6.1939.
Legační tajemník:

Dr. Jozef A. Mikuš, oficiálně jmenován 17.5. 1939 s účinností od 18.5.
1939.

Katarína Hvozdzíková, přeložena do Říma 11.5. 1939 s účinností od 15.5.,
do Říma přijela 19.5.1939.
JozcfMilo, přeložen do Říma 9.8. 1939 s účinností od 16.8.1939.
Zřízenec:

Ciovanni bcoella, od 1.6. 1939 (manželka a dvě děti).

1940
Vyslanec:
Dr. JozefM. Zvrškovec, odvolán 7.6. 1940, odjel z Říma 4.8.1940.
Dr. Bohdan Galvánek, určen na MZV do Říma 7.6. 1940, agrément uděleno
nCDficiálně 11.7., oficiálně 26.7., oficiálně přeložen do Říma 19.7.
s nástupem k 1.8., přijel do Říma 4.8., dekret prezidenta republiky mu vydán
24.8., oficiální nastoupení do funkce (audience u krále) 5.9. 1940.
(Manželka Nora a dcera Eleonora).
Diplomaté:
Dr. ]oze[ A. Mikuš, 11.1. 1940 přeložen do Madridu s účinností k 20.1. rc/hodnutí zrušeno, definitivně přeložen do Madridu k 1.4.1940.
D:·. Julius Demuth, poslán do Říma 20.12. 1939 s účinností k 28.12. 1939
jako legační tajemník, 12.1. 1940 dáno na vědomí italskému MZV, 26.3.
E~:O ou\'olán zpčt do ústředí s účinností k 15.4., 27.9. 1940 vyslán znovu
(Ll fZímajako obchodní atašé k 1.10. 1940.
I> . .lán i:aššovic, poslán do Říma 11.1. 1940 s účinností od 15.1. jako
k:~ační r:1(1:1, 26.1. dáno na vědomí italskému MZV, odvolán zpět do ústředí
14.10. 19·10, odvolání přes protest vyslance z 15.10. potvrzeno 28.10.,

20

odjezd z l~íma 10.11. 1940. (Manželka Mária a děti Stanislav, Margita a
Elena v lZímě od srpna 1940).
Dr. Ján Lacko, stipendista v Římě, přidělen k vyslanectví jako kulturní
referent počátkem ledna 1940, dáno na vědomí italskému MZV 12.1. 1940.
Dr. Arvéd Grébert, poslán do Říma 26.3. 1940 jako tiskový atašé.
'" 1 ' Sl'I y:
Kance 1alSi:C

Katarína II vozdzíková, Jozef Milo
Zřízenci:

Giovanni Iacoella, Emil Čúzy, Aloiz Pravda - do léta 1940
Vojenský atašé:
Podplukovník Anton Sznaczky, navržen z MNO 30.3. 1940, žádost o
agrémcnt 11.4.1940, převzal služební instrukce v Římě 15.8.1940.
19U
Vyslancc:
Dr.

Bo11Ó!l

Galvánck

Diplomaté:
Dr. Arvéd Grébert, odvolán zpět do

ústředí

k 1.5. 1941.

Dr. František Števek, nastoupil k 1.5. 1941 jako tiskový atašé.
Dr. Julius Demuth, rozhodnutím z 14.7. 1941 odvolán zpět do ústředí k 1.8.,
pj'cvzai :w/:hodnutí 19.7., odjel z Říma 29.7. 1941.

Dt". Jozcn~irschbaum, poslán do Říma 25.10. 1941 s účinností k 1.11., dáno
na vědomí italskému MZV 29.10.1941.

K:\tJ.:·:: " T:\'ozdzíková, Jozcf Milo - odvolán 22.8. 1941 s účinností k 1.9.,

Ignác Šotník, nastoupil k 1.9.1941.

Giovan ni Iacoella, Emil Čúzy - vystoupil ze služeb MZV k 1.9. 1941.
Vojenský atašé:
Podplt:k. Anton Sznaczky, od ledna 1941 uděleno agrément i jako letecký
atašé, koncem prosince 1941 odvolán k 1.1. 1942.
Hono!":'

konzul v Milánu:

\V~lltc:' Pa,,!ly, v jednání od ledna 1940, 20.2. 1941 oficiálně jmenován

prezidcntem republiky, 12.4. 1941 žádost italskému MZV o uznání, 6.5.
vyslovl:n italský souhlas - začátek oficiální činnosti, 4.7. 1941 složil
služební přísahu na vyslanectví v Římě.

1942
Vyslancc:
Cr. lk!!an Galvánck

Diplomaté:
Dr. František Števek
Dr. .h··CKirschbaum, přeložen do Bernu k 1.12. 1942.

K~l!arílla

Hvozdzíková odvolána zpět do ústředí 26.2. 1942 s účinností
k 1.4., !T7'gnovala 10.3. na službu v MZV k 31.3.1942 a zůstala soukromně
v f!,ím'\. Ignác Šotník zústal po celý rok 1942. Tatjana Mihálová přeložena
d') ;'z:, ~:'.3. 1942 s účinností k 15.3., pro zdravotní stav dala 15.9. výpověď
k 31)() ! (;12. Gizela Mi.incnerová nastoupila v Římě v létě 1942. Mária
Drličko\':', přeložena do Říma 10.10.1942 s účinností k 1.11.
Di7Cllr i :
.•. :!coella. Giuseppe Risi

G' ),

Pl

\

':< Štefan Jurech, oznámeno do

j' '<:";""J

Říma 31.12. 1941, dáno na vědomí

MZV 15.1. 1942, odvolán srpen 1942.

22

Generál Augustin Malár, ujal se funkce 9.11. 1942. Šéf kanceláře poručík
Zoltán Sýkora, žádost o přidělen~ z MNO na MZV 25.8. 1942, dohoda o
interním řešení mezi MNO a MSNO 30.9. 1942 - Sýkora bude zároveň
lektor na římské univerzitě a interně přidělen i u vojenského atašé.

1943
Vyslanec:
Dr. Bohdan Galvánek, ukončil svou misi 8.9. 1943.
Diplomaté:
Dr. František Števek, přeložen do Madridu k 1.7.1943.
Dr. Julius Mičko, poslán do Říma 3.12.1942 s účinností k 1.1. 1943 jako
legační rada. (Manželka Olga).
Dr. Eugen Urban, nastoupil v Římě 15.5. 1943 jako tiskový atašé, dáno na
vědomí italskému MZV 8.6. 1943.
Kancelářské

síly:

Ignác Šotník - odcestoval s Galvánkem 8.9. 1943. Gizela Miincnerová podala 23.7. 1943 žádost o přeložení do ústředí, vyhověno 10.8. s účinností
k 15.8. 1943. Mária Drličková - odjela z Říma 31.7. 1943, k 16.8. přeložena
do Prahy.
Zřízenci:

Giovanni lacoella, Giuseppe Risi
Vojenský atašé:
Gen. Augustin Malár, šéf kanceláře por. Zoltán Sýkora.

Společenský život, dovolené

Veřejný život a činnost slovenských diplomatů je popsán v desítkách

případů v následujících kapitolách. K jejich osobnímu a společenskému
životu však existuje jen minimum zpráv. V úředních dokumentech se o něm
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samozřejmě nehovoří

a z osobních pamětí máme Jen pár záznamů od
quirinálských diplomatů Mikuše a Kaššovice a vatikánského vyslance
Sl'dora. 4
Diplomaté v nich popisují své návštěvy římských kulturních
amátek, divadel a společenských akcí, při nichž navazovali známosti
~ italskými přáteli. Podnikali také výlety na známá místa jako Florencie,
Neapol, Capri. V letním období se stalo oblíbeným přímořským letoviskem
slovenských diplomatů městečko Fregene u Tyrhénského moře, vzdálené asi
25 kilometrů do Říma.
Čilý společenský

život pěstovala slovenská komunita i mezi sebou
navzájem. Shodou okolností se nacházela obě římská slovenská vyslanectví
nedaleko od sebe, sotva pět minut chůze, quirinálské na Via Reno a
vatikánská na Piazza Mincio. Kontakty mezi zaměstnanci tak byly
jednoduché. Různé sváteční oslavy se konaly většinou tak, že vedení
jednoho vyslanectví zvalo na návštěvu druhé. Za doby Zvrškovce a Sidora
nebyl asi žádný problém v komunikaci a lidských vztazích, horší situace se
vyvinula za éry Galvánka. Galvánek nedokázal s většinou ostatních
diplomatů udržovat lidské a přátelské kontakty, Sidor si vícekrát v osobních
dopisech Kaššovicovi stěžoval na nudnost a utrpení Galvánkových oslav. 5
Paměti Mikuše a Kaššovice se vůbec vztahují jen k rokům 193911940;jestli
stejný vývoj společenského života pokračoval i dál, je již těžké říci.
Zajímavou věcí u několika málo ženatých diplomatů (Galvánek,
Kaššovic, Sidor) je také pobyt jejich rodin v Římě, včetně vychovatelek
dětí. Tak na podzim 1940 pobývala u Kaššoviců vychovatelka Margita
Plozerová, u Sidorů Angela Korčeková. 6 Galvánek zase zval do Říma svou
tchyni Irmu Janovskou (v září 1940), též Galvánkovi měli vychovatelku
Noru Tatárovou pro svou dceru. 7
Jediné, co se dá vyčíst z archívních materiálů, jsou dovolené
diplomatů doma na Slovensku. Na rok 1941 měli nárok Galvánek na pět
týdnů, Demuth, Števek, Hvozdzíková na dva týdny, Milo na osm dní a Čúzy
na šest dní. Galvánkovi byla umožněna ale jen doba od 7. do 18.7. na
Kaššovic, J. : Pamati. Nevydáno. Osobní archív F. Vnuka.
Mikuš, J. A. : Pamati slovenského diplomata. Martin 1998.
Sidor, K.: Šesť rokov pri Vatikáne. Scranton 1947.
5 SNA, Osobný fond J. Kaššovic, dopisy Sidora Kaššovicovi.
6 SNA, f. MZV, k. 171, Č. 8684/40.
7 Tamtéž, Č. 10149/40.
<4

Slovensku, zbytek musel vybrat koncem roku v Itálii a zůstával v Římě. To
mu moc nelíbilo, 17.1. 1942 si stěžoval v listu na MZV, kde uváděl, že
se
8
aui roku 1939 a 1940 nemohl vybrat celou dovolenou. Mimořádnou
dovolenou udělilo MZV Stevkovi na dobu od 27.5. do 3.6. 1941
9
k doprovázení italské skupiny GIL po Slovensku.
v

V následujícím roce 1942 si zaměstnanci quirinálského vyslanectví
vybrali následující dovoler:,é : Galvánek 2.8.-15.8. Trenčín, Kirschbaum 17.30.8. Bratislava a Trnava, Stevek 14.7.- 27.7. Oravský Biely Potok a Prešov,
Mihalová 14.-27.7. Bratislava, Šotník 11.-24.11. Hrnčiarovce, Mi.incnerová
lO
23.12. - 5.1. 1943 Bratislava a Poprad.

Zajímavé osobní příběhy, aféry
O některých zaměstnancích slovenského vyslanectví Gako např. F.
Števek, I. Šotník, J. Milo) téměř nic osobního nevíme a ničím mimořádným
se "neproslavili". Je však několik jmen, která vyvolala menší či větší
dobové aféry či alespoň rozruch. Známý je případ J. Demutha, o němž
kolovalo více spekulací v souvislosti s neúspěšným diplomatickým
jednáním vyslance Zvrškovce s britskými úřady počátkem roku 1940. Tento
případ je ale popsán v kapitole Politické vztahy a nebudu jej zde znovu
rozvádět. Přesto je s Demuthovým jménem spojeno ještě několik aférek.
Mimo Demutha se menší rozruch týkal osob Z. Sýkory a K. Hvozdzíkové.
Trestní vyšetřování se dotklo osob B. Galvánka a E. Čúzyho, potíže
s daňovým úřadem měl J. Zvrškovec. Za zmínku stojí i postava A. M.
Trofinoffa, který se vnucoval za honorárního konzula v Bologni. Největší
aféraje ale spojena se zvláštní postavou A. Sznaczkého.
Dr. Julius DEMUTH měl velmi pestré osudy. Mimo svou účast ve
Zvrškovcově politické aféře prošel i dalšími aférkami, které souvisí se
slovenským vyslanectvím v Římě. Při svém druhém jmenování na
Vyslanectví SR v září 1940 měl dorazit do Říma 1.10., ale přijel přes
Mnichov a Švýcarsko až 2.10. Když mu pak z MZV zpoždění a okliku
vytýkali, bránil se tím, že mu žádnou přesnou trasu neurčili a přes Mnichov
jel kvůli osobnímu setkání se svou německou známou. Touto známou
pravděpodobně byla říšskoněmecká občanka slečna Ingeborg Franke,
8SNA, f. MZV, k. 164, č. 3373/41.
SNA, f. MZV, k. 168, č. 4087.
10 SNA, f. MZV, k. 165, č. 1367/42.
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e Demuth chtěl na jaře 1941 oženit a 6.5. skutečně získal k sňatku
s kterou S
uhlas z MZV. Svatba byla plánována na 24.8. a snoubenci pak hodlali
::dále žít v Římě. V této situaci Demutha nemile překvapila zpráva z MZV
ze 14. 7. 1941, určující jeho přeložení zpět do ústředí k 1.8. 1941. Důvody
k řeložení jsou záhadné a nikde neuvedené. Demuth podal 18.8. odpor
r~ti rozhodnutí, ale když viděl marnost, požádal 24.9. o vystoupení ze
~tátní služby. Vláda vyslovilva souhlas až 21.11. 1941 s účinností k 30.11.
Demuth pak odjel zpět do Ríma jako korespondent Exportního ústavu a
s Vyslanectvím byl v častém styku, i když ne vždy přátelském. Např.
Galvánko vi se mnohokrát nelíbilo, že v balících pro Vyslanectví
z Bratislavy jsou i věci určené pro Demutha. Jindy ale Demuth zase vezl
zásilky Vyslanectví na Slovensko Gako v srpnu 1943). Demuth zústával
v Itálii i po podzimu 1943 a byl v kontaktech se slovenskými diplomaty. II
Dr. Zoltán SÝKORA vykonával v školním roce 1941/1942 funkci
lektora slovenštiny na Královské univerzitě v Římě a v stejné funkci
pokračoval i ve školním roce 1942/1943. Protože byl též poručíkem
v záloze, přišli v srpnu 1942 na MNO na myšlenku přidělit Sýkoru též
k vojenskému atašé u slovenského quirinálského vyslanectví. 25.8. sdělili
plán z MNO na MZV, které jej hned 28.8. přeposlalo Galvánkovi do Říma.
Galvánek věc sondoval u Italů ajak sděloval 7.9. do Bratislavy, ti se vůbec
netvářili vstřícně na Sýkorovo případné zastávání dvou funkcí. Galvánek
tedy navrhoval nechat Sýkoru na univerzitě a jen interně ho přidělit
k vojenskému atašé, toto neoficiální řešení by Italové akceptovali. 30.9.
MNO uznalo Galvánkovy argumenty a netrvalo na vyžádání agrementu pro
Sýkoru jako přiděleného důstojníka k vojenskému atašé, žádalo ale, aby
slovenské úřady uznávaly jeho funkci vedoucího kanceláře vojenského
atašé. 12
Věc

tím ale neskončila. Sýkora a jeho manželka Božena měli jen tzv.
osobitý pas a začali požadovat diplomatický pro usnadnění cestování. MNO
jejich žádost podpořilo v listě na MZV z 25.11. 1942. Šéf generálního štábu
podplukovník Tatarka žádost zdůvodňoval funkcí vojenského přidělence a
stykem s italskými činiteli, dále uváděl, že Božena Sýkorová je důležitá pro
reprezentaci, neboť generál Malár je svobodný a ona dělá hostitelku při
různých akcích. Dr. Holák z MZV 5.12. Tatarkovu žádost odmítl s tím, že
Sýkora není oficiálně přidělen k vojenskému atašé, je to jen interní
II
12

SNA, f. MZV, k. 571,572,573.
SNA, f. MZV, k. 168, sl. 35496/42.

us ořádání v Římě. Ohledně Boženy Sýkorové uvedl, že je naprosto
ne~bVyklé, aby hostitelku dělala manželka přiděleného úředníka. J3
Katarína HVOZDZÍKOV Á byla jednou z nejdéle sloužících úřednic
na slovenském římském vyslanectví od května 1939 do března 1942.
Pracovala svědomitě a kjejí práci neměl nikdo výhrady s výjimkou události
ze září 1940. Tehdy se Hvozdzíková 30.9. vracela z dovolené na Slovensku
do Říma a nevzala s sebou podle předpisů poštovní zásilky. Musel s nimi
tedy zbytečně cestovat zvláštní kurýr Anton Včelka. Za to jí disciplinární
14
komise MZV strhla 684 Ks z platu v lednu a únoru 1941.
Rodina Hvozdzíkové žila na území Maďarska a Rumunska. V únoru
1942 se v Bratislavě dozvěděli, že otec Hvozdzíkové kandiduje v Maďarsku
do parlamentu za slovenskou národní skupinu a poslanec Čarnogurský
přinesl 24.2. informace, že Hvozdzík se stýká v Budapešti i se Sznaczkým,
jehož aféra tehdy vrcholila. 26.2. se Mračna dohodl s Tukou na přeložení
Hvozdzíkové do ústředí, aby se předešlo úniku informací. Měla se vrátit
zŘíma do 1.4., 8.3. jí Tuka vzkázal prodloužení termínu do 15.4. Ale
jakmile se Hvozdzíková 10.3. dozvěděla o odvolání, napsala rezignaci
k 31.3. a oznámila, že zůstane v Římě a vdá se za italského úředníka (se
známostmi Hvozdzíkové v Římě to bylo vůbec zajímavé, na podzim 1939 se
objevily zprávy o její známosti s úředníkem rumunského vyslanectví).
Galvánek pak 19.3. Bratislavu informoval, že Hvozdzíková bude pracovat
v německém vědeckém institutu a žádal její ponechání ve stavu
zaměstnanců do 31.3., aby to nepůsobilo špatným dojmem okamžité
výpovědi, Hvozdzíková stejně musí v klidu předat svou agendu. MZV
vyslovilo souhlas. 15
Tuka se o celé záležitosti vyslovil v rámci svého expozé o zahraniční
politice a aféře Sznaczkého před zahraničním výborem Sněmu koncem
března 1942. Označil případ Hvozdzíkové za umělou aféru, která končí jako
veselohra svatbou. 16 Že ovšem předseda vlády a ministr zahraničí považoval
za nutné zmiňovat ve svém projevu tento případ řadové úřednice, svědčí o
velmi zjitřené atmosféře proti jeho osobě v době vrcholící Sznaczkého
aféry, která je popsána na konci této kapitoly.

SNA, f. MZV, k. 175, Č. 51855-11/5. 1942, Č. 19898/42.
SNA, f. MZV, k. 88, Č. 12/12.1940.
15 Tamtéž, Č. 7012/42, Č. 7014/42. Č. 7015/42, Č. 667/42.
16 SNA, f. NS, k. A 918, V. Tuka.

13

14

27-

Proti vyslanci B. GAL VÁNKOVI bylo zavedeno 30.4. 1943 trestní
"'zení u Krajského soudu Bratislava ohledně § 227 a § 229 trestního zákona.
;rezídium MZV uvědomilo 7.5. o věci Hlavní disciplinární komise u MZV.
Komise zasedala až 6.7. 1943 ve složení Kaššovic, Belnay, Koso, Omilyák a
Novák, proti Galvánkovi zavedla disciplinární řízení, ale věc nechala
odpočívat až do skončení soudního jednání. O tom však již nejsou žádné
záznamy.

17

Trestní řízení bylo zavedeno také proti zřízenci římského vyslanectví
E. ČÚZYMU 17.3. 1941 ohledně § 310 trestního zákona. Soud sdělil
záležitost na MZV, Čúzy ale k 1.9. 1941 vystoupil ze služeb MZV a
disciplinární komise se tak věcí již nezabývala. 18
První vyslanec u Quirinálu J. ZVRŠKOVEC po svých jednáních
s britským vyslanectvím, popsaném v kapitole Politické vztahy, upadl do
podezření u proněmecké skupiny na MZV, že podobné jednání mohl vést i
s americkým a francouzským vyslanectvím. Tuka při loučení s Galvánkem
pověřil nového vyslance, ať hledá v archívu Vyslanectví, zda je to pravda.
Galvánek ale nic nenalezl. 19 Zvrškovec se od srpna 1940 stáhl na svůj statek
Kamanová-Presel'any, bratislavskou adresu si držel na Holubyho 5. Potíže
s MZV mu úplně nepřestaly, tentokrát se jednalo o finanční záležitosti.
Daňový úřad Bratislava mu podle výkazu z účtárny MZV počítal příjem za
rok 1939 pro účely důchodové daně 54 000 Ks. Zvrškovec se ale bránil, že
dostal jen 36 000 Ks a podával po celý rok 1941 odvolání. Ale účtárna MZV
v listopadu 1941 opět potvrdila příjem 54 000 Ks. 10.2. 1942 pak napsal dr.
Koso z MZV na daňový úřad, že plat byl vyplácen zálohově a služební
smluvní poměr Zvrškovce k MZV není dosud vyřešen. 20
A.M. TROFINOFF, obchodník bulharsko-slovenského původu, žijící
dlouhá léta v Bologni, usiloval během roku 1940 o místo slovenského
honorárního konzula. Na MZV nepanovala kjeho osobě důvěra a 29.1. 1941
mu poslali zamítavý dopis. Trofinoff se ale nevzdal a 13.6. 1941 žádal
tentokrát vyslance Galvánka o přidělení funkce honorárního konzula.
Galvánek ho 22.8. 1941 vyzval, at' pošle detailní životopis, poté se mu již
neozval. Trofinoff tedy 3.2. 1942 psal přímo Tukovi novou žádost o
konzulát. Z Bratislavy ji 23.4. přeposlali na Vyslanectví a žádali, at' je
17 SNA,
18SNA,
19 SNA,
20 SNA,
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MZV, k. 87, Č. 1371/43, Č. 4/disc./43.
MZV, k. 106, Č. 24501/41.
NS, k. A 925, B. Galvánek.
MZV, k. 87, sl. 933/41.

Trofinoff uvědomen o negativním stanovisku, což se stalo 16.5. Trofínoff
ale dělal, jako že nic nedostal a znovu psal do Bratislavy. Z MZV proto
26.8. opětovně vyzývali Vyslanectví, ať Trofinoffa definitivně odmítne.
11.9. odpovídal Števek, že tak již vícekrát učinili. Trofinoff tedy svého
v'ho Cl'1 e ne dosa'hl .2l
vytouzene
Anton SZNACZKY
Se jménem Antona Sznaczkého je spojena vůbec největší personální
aféra slovenské zahraniční služby. Zvláštnost této postavy je vidět už na
neurovnané transkripci jeho příjmení, existují tři verze - Snacký, Snaczky,
Sznaczky. Budu se držet verze Sznaczky, neboť je nejvíce používanou
v úředních spisech MNO a MZV.
Anton Sznaczky, známý Vojtecha Tuky z druhé poloviny dvacátých
let a sním odsouzený v politickém procesu roku 1929, vstoupil do slovenské
armády v srpnu 1939. V listopadu 1939 se stal vojenským atašé v Bukurešti,
rychle postoupil ve vojenských hodnostech přes majora na podplukovníka.
3003. 1940 navrhlo MNO Predsednictvu vlády zřídit úřad vojenského atašé
v Římě a pro tento post určovalo právě A. Sznaczkého. Pravděpodobně se
vše dělo na přímluvu Tuky. 11.4. oznámilo MZV na Vyslanectví v Římě
úmysl vlády ustanovit vojenského přidělence v Itálii a vyzvalo jej vyžádat
agrémcnt pro Sznaczkého. 22
Trvalo několik měsíců, než Sznaczky do Říma skutečně nastoupil.
Přesné datum není zachováno, ale dá se usuzovat, že někdy během srpna
1940. 5.8. totiž prokazatelně přijal Tuka Sznaczkého před jeho odjezdem,
nemuselo to ovšem být jejich jediné setkání. 23 23.9. pak vykonal Sznaczky
již v Římč zdvořilostní návštěvy u italského generálního štábu a maršála
Badoglia, musel tedy v Itálii již nějaký týden pobývat. 24 Možná byl v Římě
již 15.8., kdy tam dorazily služební instrukce pro vojenského atašé
s nečitelným podpisem přebírajícího. 25
Z úřední činnosti Sznaczkého v Itálii se mnoho zpráv nedochovalo.
Podle záznamů cestoval vojenský atašé mezi 14. až 24. červnem 1941 po
albánsko-řeckém bojišti na pozvání italského vrchního velení. Přibližně
SNA, f. MZV, k. 571 A.
22 SNA, f. MZV, k. 104, sl. 3578/40.
23 Slovák, roč. XXII, 1940,6.8. 1940.
24 Slovák, 24.9.1940.
25 SNA. f. MN, k. 564.
21

2'j
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~věděl negativně, musely by se řádně objednat a nákladně zaplatit
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Příchod Sznaczkého do Říma spadá do období kTátce po nastoupení
nového vyslance B. Galvánka, S Galvánkem měl Sznaczky, jak se zdá
zrUzných záznamů, vztahy dobré, napřiklad 7.12. 1940 psalo Galvánkovi
svému příteli generálnímu konzulovi Vávrovi do Vídně. Spolupráci
s vyslancem si velmi chválil, výslovně napsal~ ".Je plně na naši linií peJ,"llé
spolupráce slovensko-německé a též s Itálií, jak}'! rozdíl prot i době
Zvrškovcově. .Jen škoda. že mnozi Němci Bernardova tJ-pu nechápou II stále
sedají na lep klerikáHim, panvlavistiJm, čechoslovakistlim, kteří se na oko
staví. že s ními spolupraC1~ii. ..27 Uvedený text dobře vystihuje Sznaczkého
politické názory.
S těmito názory ovšem nemohl mít SznaczJ..ry s ostatními
slovenskými diplomaty nejlepší vztahy a když se k tomu přidružila jeho
ješitnost a vztahovačnost, není se co divit, že vypukaly čw,"1é rozepře až
hádky. Pravděpodobně neutrální vztahy měl Sznaczky s 1. Demutnem a F.
Števkem, alespoň se nedochoval záznam o žádné jejich rozepři. Horší to již
bylo s J. Kaššovicem a A. Grébertem, jejich vzájemný postoj se dá hodnotit
jako podezíra", a kritickj. J. Kaššovic se svých Pamětech JakonicJqr
konstatuje, že Sznaczky byl souzený v ČSR za zradu a nemínil věrně sloužit
ani slovenskému státu, nebot' dezertoval po čase do Maďarska. Velmi
špatně se díval na Sznaczkého i vatikánsJ..rý vyslanec Sidor. V listu
Kaššovicovi z 27.4. 1941 píše o vracejícím se Grébertovi do Bratislavy,
který mu poví vše o skutcích "colonella Sznaczkého''". Sidor měl i obavy, že
Smaczky intrikuje za jeho odvolání.29
lg

Nejhorší poměr se ale vyvinul mezi Sznaczkým a kulturním
referentem J. Lackem. Dvojice měla dlouhodobé, neustálé spory, které
vyvrcholily koncem června 1941. Sznaczk--v obvinil 30.6. Lacka u Galvánka.
že neoprávněně bere benzín pro diplom~tickou osobu na prodané auto a
dává ho další osobě. Došlo k ostré hádce. 3.7. předložil Sznaczky své
stížnosti Galvánkovi písemně, s Lackem osočil I většinu personálu za
nepřátelské až gangsterské chování vůči státu. Lacka označil za hlavního
~6

~ř SNA, f. ~lV, k. 564, Č. 61/41, Č. 65/41.
f. UO-NS, k. 18, sl. Galvánek.
Kašš.ovic,l.: Pamatl. Kapitola Rím 1940, s. 37. Nevydáno, osobní archiv F. Vnuka.
SNA, Osobný fond J. Kaššovice.

28 SNA,
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. , a podrúváni autoritv vvslance a žádal okamžitou nápravu. Lacko
'.'
"
ifUC'Vs14.7. dopisem na MZV s velkou stížností na Sznaczkého, popisoval
~ejen útoky proti svojí osobě, ale též obvinil Sznaczkého ze styků
V~skou policií, které donáší na členy obou vyslanectví. Galvánek i
~ky se na Lacka velmi rozčilili a brali stížnost jako politickj útok
.. tatof

V s]aneC při své ~volené ~. Slove~~~ sepsal 1:_7_. na MZV<protokol~~)
r:cko a Sznaczkeho rozepn. Obvmem z udavacství Sznaczkeho oznacd
zlomyslnou lež. Pohnutky Lacka k udání viděl v jeho kšeftech s autem a
~nem, též připomenul incident Lacka s italskou policií na pláži ve
Yregene kvůli převlékáni v autu. Ga1vánek si stěžoval, že netrpí darebáctví a
.. to ho něk'1err chtějí odstranit. Sznaczk}' a Ga1vánek žádaJí, aby mohli na
l,aCka podat žalobu za nactiutrhání. MNO Sznaczkému vyhovělo 28.7.,
MlV Galvánkovi 21.8. Zda žalobu podali a jak dopadla, nevíme.
Zhlediska Vyslanectví věc skončila Lackovým návratem do Bratislavy, kde
30
1.9. 1941 opět nastoupil jako středoškolski protesor.

vě

Sznaczky si rozhořčeně stěžovaL na údajné podivné kšefty Lacka a ze
sebe dělal velkého obhájce spravedlnosti a správné politické linie. Ale brzy
se začaly objevovat i silné podezření proti němu. Na podzim 1941 se
ukázaly i jeho kšefty s auty, kdy Tub intervenoval, ať se věc řeší jen
kárnou cestou, ne soudem. Ještě horší se ukazovala obvinění zjeho styků se
zaměstnanci maďarského vyslanectví. Byl též žalován za údajné proti státní

výroky.:n
Koncem roku 1941 se tak ukazovala situace okolo Sznaczkého
neudržitelnou i pro Tuku a Galvánka. Vedení MZV a MNO proto rozhodlo
ft jeh()(xlvolání k Ll. 1942. 31.12. 1941 byl z Bratislavy zaslán do Říma
telegram o odvolání Sznaczkého a jmenování plukovníka Jurecha. Sznaczk-y
měl vykonat návštěv)' na rozloučenou. 5.1. 1942 dalším telegramem
vyzývali z MZV Sznaczkého, ať počká v Římě a uvede Jurecha, který brzy
přicestuje.32

Sznaczkému po návratu na Slovensko nabízeli funkci zástupce
velitele pluku v Trenčíně, odmítl a dožadoval se penze, i když mu bylo jen
49 let. Tuka ho podpořil, viděl v tom řešení. Sznaczky ale byl již vnitřně
silně uražen a nevěřil nikomu. Ve svém rozčílení spáchal i velký podraz na

;-----------------~:A,
st.

f. MZV, k. 168, 20476/41.
A, f. Ns, k. A 925, B. Galvánek.
32 s~ f. NS, k. A 918 a k. A 919, V. Tuka. Též k. A 995, J. Tiso.
1 f. MZV, k. 40, Č. 28350/41. -K. 41, Č. 38053.
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věro ochránci V. Tukov1. Naoko?e jel rozloučit do Říma, tam se sbalil,
~ral auto a odjel do Budapeští.°h V Budapešti pak 23.2. 1942 obdrželo
Ulníslovenské vyslanectví Sznaczkého dopis z 20.2., ve kterém se vzdává
~o občanství za ponižování místo uznání, kterého se mu dostalo na
S.lovensku~ Na základě tohoto zběhnutí byl Sznaczky 30.3. 1942 odsouzen
v podivuhodně rychlém procesu vojenským soudem k trestu smrti
zastřelením, špionáž se mu prokázat ale nepodařilo. 34

V Budapešti navázal Sznaczky čilé styky s maďarskými důs1ojníky,
nabízel se í německému vojenskému atašé. Ten to řekl Slovákům a divil se,
CO je to za člověka. Slovenské MZV požádalo maďarské úřady o vydání
Sznaczkého. ale ti to 15.5. 1942 zamítli s poukazem, že jeho odsouzené činy
jsou čistě vojenské povahy. Sznaczky si nadále žil v Budapešti s novou
ženou, zpěvačkou Králikovou. ačkoliv ho dosavadní manželka Gizela
červeňáková znovu během roku 1942 žalovala za neplnění alimentů. Čím se
Sznaezk.-y živil, je nejasné. 35
Katastrofální dopady měla Sznaczkého .aféra na Vojtecha Tuku..
Všichni jeho političtí odpůrci je bohatě využili k oslabení jeho politického
postavení a šířili pochybná obvinění z maďarónstvl celé Tukovy politické
skupiny. Tuka se bránil na zasedáních zahraničního výboru Sněmu
v polovině března 1942 a vedení HSCS 9.4. 1942. Před výborem Sněmu
Tuka poukázal na Sznaczkého jako na osobu stojící vřadě politiků, kteří
Slovensko opustili - Hodža, Slávik, Viest, Szathmáry, Prldavok.
Vyjmenoval životní osudy Sznaczkého a jeho zvláštní povahu - rozešel se
mnohokrát s mnohými, s armádou, s HSES, s redakcí, 2x se ženou, s Církví,
nyní i s vlastí - není to politicki, ale psychopatoWgický případ. Tuka též
ukazoval na nafouknutí aféry, např. o zběhu Szathmárym se téměř
nemluvilo. Tukova obrana byla ale marná, Sznaczkého aféra jen vyostřila
jeho vztahy s Tisov)1ffipolitick.-ým táborem. Bouřlivá debata se odehrála též
9.4. nazasedáni širšího předsednictva HSES. .Ten dikry německému přáni o
zachování klídu nedošlo k odstranění Tuky z jeho funkce. 36
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ho pak žalovalo slovenské Ministerstvo financi na jaře 1942 (SNA, f. MN, k
~68, Č. 35246/42).
35 SNA, f. NS, k. A 919, V. Tuka.
\fU I autu

36

Tamt'V
ez.

SNA, f. NS, k. A 918, V. Tuka.
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vnitřní chod a organizace vyslanectví

~
Když přijelí 19.5. 1939 první slovenští diplomaté Zvrškovec a Mikuš
do Říma, domnívali se, že by se jim mohlo podařit získat budovu bývalého
česko--slovenského vyslanectví na Via Luisa di Savoia 12. Italský zřízenec
Giovanni IacoeHa se jim dal k dispozicí, český úředník dr. Stáně, pověřený
Němci likvidaci zařízení, jim nedokázal odporovat?? Tak se tato budova na
výhodném místě v centru historického Říma stala prvním domovem
slovenského vyslanectví. Ale jen na několik týdnů.
Akce slovenských diplomatů se Němcům vůbec nelíbila, budovu
považovali po 15.3. 1939 za své vlastnictví. Přes bratislavské MZV Berlín
nabídl Slovákům menší budovu dál od centra, bývalé rakouské vyslanectví u
Sv. Stolce, na adrese Via Reno 9. Zvrškovcovi nezbývalo, než věc
akceptovat a 17.6. hlásil do Bratislavy pobyt na nové adrese od 19.6. Na
38
MZV siji zapsali 24.6.
Budova na Via Reno 9 ovšem nebyla žádná špatná adresa,
Dvoupatrová prostorná \'ila nacházející se v rozlehlé římské vilové čtvrti
severovýchodně od centra splňovala požadavky diplomatického sídla.
Z hlediska umístění bylo také zajímavé, že druhé slovenské vyslanectví
v Římě u Sv. Stolce nalezlo své prostory sotva pět minut chůze od Via Reno
na Piazza Mincio. Obě římská slovenská vyslanectví se tak nacházela
v těsné blízkostí.
Přesto

byl Zvrs'Kovec z přestěhování rozladěn a vinil z něj
německého vyslance v Římě von Mackensena. Ten se ale bránil, že
budovami nedisponuje on, ale berlínské MZV. Po souhlasu z Berlína
vyzvali z německého vyslanectví Slováky, ať si připraví seznam věcí, které
by chtěli z budovy na Via Luisa di Savoia. Předání (lépe řečeno propůjčeni)
věcí se pak uskutečnilo 27.7. 1939. Slováci z budovy bývalého čs.
vyslanectví dostali množství knih, dva psací stoly, dvě lampy, komodu,
taburet. šest obrazů, koberec a další drobné kancelářské předměty. Věc
definitivně vysvětlil náměstkovi ministra zahraničí Polyákovi 13.9. vysoki'

--l?

.-.-------la M!I(lIs, 1. A. : Pamati slovenského diplomata.

SNA, f. MN, k. 203, Č. 159/39. K. 39, Č. 5103.
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d 'k berlínského MZV von Schack s tím, že doufá v ukončení
nt
,
.
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nedorozuměm meZI Zvrskovcem a Mackensenem.
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ure

v

Další vybavení budovy již museli Slováci zajišťovat vlastními
silami. podílela se i Matica slovenská, která v říjnu 1939 poslala římskému
4o
vyslanectví pět obrazů a padesát dva knih.
Jedna vada na budově Via Reno 9 ale zůstávala. Téměř v celém
prvním patru bydlel dvorní rada Zimmermann, s kterým nastoupily vleklé
tahanice o uvolnění prostor. Roku 1939 ještě zbylé místnosti dostačovaly pro Zvrškovce, Mikuš, Hvozdzíkovou a Mila. Když ale v lednu 1940
nastoupili další diplomaté Kaššovic a Demuth, museli se ubytovat v blízkém
penzionu. Vyslanectví tedy začalo urgentněji žádat německé vyslanectví i
berlínské MZV o uvolnění prostor, alespoň jedné místnosti pro nové
diplomaty. Ale Zimmermann se nechtěl hnout a dělal různé obstrukce.
V září 1940 požadoval uhrazení nákladů za stěhování, bydlí v budově přes
deset let a nashromáždil mnoho věcí. 10.1 O. došla novému vyslanci
Galvánkovi trpělivost a urgentně vyzval Zimmermanna k opuštění prostor
do 25.10. Chybí záznam, kdy Zimmermann budovu skutečně opustil, ale
41
pravděpodobně v listopadu 1940 se tak stalo.
Nákupy zařízení pokračovaly neustále. V lednu 1941 se pořizoval
nábytek a koberce do místností po Zimmermannovi. 42 Dále například na
podzim 1941 nakoupil Galvánek nábytek a koberce za 23000 lir.43 Budova
jako celek nepřešla ale nikdy do vlastnictví slovenského státu, zůstávala
řišskoněmeckým majetkem, propůjčeným Slovenské republice.
Knihovna
V rámci budovy Vyslanectví se věnoval zvláštní péče vybudování
knihovny. Základem se staly knihy předané Němci z bývalého čs.
vyslanectví 27.7. 1939. Nacházely se mezi nimi různé slovníky, sbírky
zákonů i publikace k dějinám Slovenska, celkem 80 svazků. Dalších 52 knih
zaslala v říjnu 1939 Matica slovenská. 44
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postupné rozrůstání Imihovny pokračovalo zásilkami ze Slovenska
bO nákupy v Itálii. Napňklad v září 1939 zaslal statistický úřad publikaci
exemplář
ie a obyvatel'stvo SR V lednu 1940 přišel z Brati~lavy
4J
Slovenské ústavy, v dubnu z Berlína Gothajský almanach. V srpn~ 1940
koupilo VyslanecM kníhy ťltalia e i Balcani a dostalo z Bratislavy Utokem
~ a Slovensko, v září dostalo ze Slovenska Varsikovu kllihu Slovenskomaďarské etnické hranice v posledných dvoch storočíc~ v listopadu
zakoupilo Handbuch des Auswartigen Dienstes od Kirasleho a dva slovníky
italského jazyka. Na jaře 1941 koupilo Vyslanectví italsko-německý
slovník, dvě knihy od V. Gaydy - Che cosa vuole l1talia a Economia di
46
domani a publikaci od F. Porfiniho Le Origini della nuova guerra italiana.

(;:em

Podle Galvánkova inventárního hlášení z 23.6. 1942 měla knihovna
H
151 inventárních čísel. převážně zákoníků a odborných knih:
Na Vyslanectví docházela také spousta dennOlo tisku a časopisů. Od
počátku slovenský denní tisk včetně Úradných novin a hlavní italské deníky.
48
Od ledna 1941 je zaznamenáno předplatné Magyar Nemzet z Budapešti.
Na jaře 1943 odebíralo Vyslanectví následující tiskoviny: Slovák,
Gardista, Slovenská jednota, Hospodárská obroda, Nové Slovensko, Tvorba,
Slovenský zákoník, Verejná správa, Právuy obzor, Slovenská pravda,
Slovenská politika, Hospodársk-y deník, Hlas dopravy, Katolícke noviny,
Nový svet, Siowakische Rundschau, Grenzbote, Das Reich, Die Neue

Ordnung,

Berliner

Bórsenzeitung,

Basler

Nachrichten, Archives
diplomatiques et consulaires, Magyar Hirlap, Magyarság, II Messaggero,
49
-ltaHa, II Telegrafo, II Regime fascista, Osservatore Romano_

,Vnitřní předpisy, agenda

Z období Z\'Tškovcovy éry nejsou dochovány žádné jeho směrnice.
jak co má fungovat a jak má kdo co dělat. Víme jen o potížích okolo
šifrovacích klíčil. Již po prvním měsíci své činnosti
21.6. 1939
Vyslanectví stěžovalo do Bratislavy na špatné šifrovací klíče a 7..ádalo nová

si
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4~ SNA, f. MN, k. 65 a k. 66.
17 SNA, f. MN, k. 66 a k. 67.
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tabulky. MZV je okamžitě poslalo.
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hes Ia a
51
dorazily do Říma v květnu 1940.

Opět nové šifrovaCÍ pomůcky

Koncem roku 1939 vyzvalo MZV své zaměstnance k vyplnění
řihlášek do podpúrné letecké organizace Slovenské krídla. 18.1. 1940 hlásil
ivrško vec přihlášení všech quirinálských zaměstnanců a jejich souhlas se
stahováním příspěvkú od dalšího platu. Legitimace a odznaky zaslal spolek
do Říma v listopad u 1940.

52

Novému šéfovi úřadu Galvánkovi se na podzim 1940 chod a přístup
pracovníků asi moc nelíbil a tak od Nového roku 1941 začal vydávat
oběžníky s vnitřními předpisy. V prvním, nejdelším, z 2.1. popřál každému
šťastný nový rok 1941 a vyzval ke svědomité práci. Pak již pokračoval
s příkazy k rychlému osvojení všech předpisů, dodržování úředních hodin,
vedení přesných záznamů o všem dění, přesném plnění pokynů nadřízených,
telefonování meziměsta a mezistátně jen po souhlasu nadřízeného. Dále
žádal všude zastúvat zájmy vlády a státu, chovat se slušně, držet úřední
" 1(ovat. 53
tajemstvl, a nemtn
V únoru 1941 Galvánek vyžadoval, aby zaměstnanci při odchodu
z úřadu předklúdali seznam vyřízených spisů. 9.4. ostře odsoudil šíření
zpráv z anglického rozhlasu některým zaměstnancem a v druhém oběžníku
30
ze stejného dne žádal, aby mu úředníci denně v 12 předkládali spisy ke
schválení. 54
Galvánek pokračoval v podobném vydávání smemlC i později,
například 30.4. 1943 dal podepsat všem referentům, že sami nesmí
podepisovat čistopisy, přednosta úřadu je musí parafovat a 4.6. 1943 opět
55
důrazně připomínal nutnost dodržování úředních hodin.
Zajímavá je otázka nošení služebních oděvů (uniforem). Objevila se
až na podzim 1941. 28.11. dorazila na Vyslanectví výzva z MZV
k povinnému nošení služebních oděvů ve službě, slibovalo se jejich dodání
v nejkratší době. Pravděpodobně se tak stalo, ale nedorazily pro italské

SNA, f. MlY, k. 39, Č. 168/39, Č. 247/39.
Tomtéž, Č. 4816/"'0.
52 SNA, f. MlY, k. ~)), Č:. 73/"'0, Č. 3002/40.
53 SNA, f. MlY, k. 576, inierní oběžník Č. 1/41.
54 Tomtéž, interní Oběžníky Č. 2,3.4/41.
55 SNA, f. MlY, k. 5731\.

50
51

ěstnance. 10.1. 1942 žádali proto z Vyslanectví Bratislavu o zaslání
zaD1,
..
56

látky na služebl1l obleky pro G. lacoellu a G. RlSlho.

Pro období roků 1939-1941 se zachoval přesný výkaz agendy všech
slovenských vyslancctví. Pro římské vyslanectví u Quirinálu z něj vyplývá
ro rok 1939 1 211 vykázaných spisů všeobecného protokolu, 128 vydaných
~ 23 prodloužených pasů, 92 vydaných víz a 32 notářských úkonů. Za rok
1940 vyřídilo Vysbncctví 3 500 spisů všeobecného protokolu, 84 spisů
důvěrného protokolu, vydalo 160 pasů a 52 jich prodloužilo, vydalo 152 víz
a provedlo 85 nol:lřských úkonů. Za rok 1941 vyřídili pracovníci
Vyslanectví 1 810 spisů všeobecného protokolu, 108 spisů důvěrného
protokolu, vydali 134 pasů a 3 prodloužili, vydali 92 víz a provedli 39
57
notářských úkon ll. Pro další roky podobné výkazy bohužel chybí.
.
K vnitřní Clgcndě Vyslanectví se dá dodat ještě několik poznámek.
Od počátku wku 19,11 sc musela provádět výměna všech razítek a pasů
s textem slovensko-francouzským za text slovensko-německý podle
usnesení prezídia M7V z 12.12. 1940 iniciovaného Tukou. V Římě přestali
58
používat stará rC1zítkC1 již k 31.12. 1940, Galvánek dal rychle vyrobit nová.
Zaměstnanci si t~lké museli nechat vyměnit své vlastní doklady se starými
texty, 24.4. 1911 :'.aslali vyplněné dotazníky do Bratislavy a 6.6. dostali
nové pasy.59 V bře::.nu 1941 vyzvalo vedení MZV k rozdělení pokladniční a
účtovní služby, lulo činnost by měly vykonávat dvě osoby odděleně.
Galvánek výzvu ~d:ceptoval a od 1.4. rozdělil činnost mezi dva
pracovníky. 60
V čerVn'l čl r:'c!'vcnci 1941 řešilo Vyslanectví potíže se šifrovanými
telegramy z Br~l;sh\'y, spoustu jich nemohlo rozluštit. Dohadovalo se pak
61
delší dobu s M7Y, kck se stala chyba. Nakonec byla odhalena na poště.
V lednu 1942 zasL,'i do Říma z bratislavského ústředí nové šifrovací
pomůcky, ale nové potíže s neluštitelnými zprávami se objevily v dubnu
1942 a opět se táhlo dlouhé vysvětlování až do léta. Další šifrovací klíče se

SNA, f. MZV, k. 576, {:. 8741/41, Č. 75/42.
SNA, f. MZV, k. il5.
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Finanční záležitosti
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V této kapitolce jde o přiblížení platů a odměn zaměstnanců
slovenského vyslanectví v Římě a o strukturu výdajů a příjmů Vyslanectví,
tedy o jeho rozpočty.
Příjem pracovníků Vyslanectví se skládal z pevné základní částky,

tzv. reprezentačního přídavku a případně odměn. Přídavky se určovaly
podle místního vývoje cen. 5.5. 1939 žádalo MZV všechny zastupitelské
úřady o rychlé sdělení cen a drahoty v jednotlivých zemích. Z Říma
odpověděl 6.6. Zvrškovec, že italské ceny dosáhly úrovně roku 1924, kdy
byly nejvyšší od války. Přídavek chtěl ale projednat osobně v létě
63
v Bratislavě, takže jeho návrh nevíme.
Peníze putovaly z Bratislavy do Říma prostřednictvím Tatra banky,
která je poukazovala na účet v Banca Commerciale Italiana Roma. 9.6.1939
poslalo MZV touto cestou 75000 Ks (tj. 100000 lir) na platy, cestovní účty,
64
zařízení a provoz Vyslanectví. Dispoziční právo dostal Zvrškovec. Stejnou
cestou poslalo MZV 20.6. na červenec 193924769 Ks, 18.7. na srpen 1939
26843 Ks, údaje na září chybí, 14.9. na říjen 1939 29226 Ks, 16.10. na
listopad 1939 29 706 Ks, údaj na prosinec chybí, na první čtvrtletí 1940 pak
bylo 16.12. 1939 odesláno 85074 Ks. 65 Kolik ale z těchto částek šlo na
platy, není přesně uvedeno. 66 Také nevíme, jak skončila stížnost J. Mikuše
z 6.7. 1939 na stálé nedorovnání slíbeného platu ještě z pražského MZV za
první čtvrtletí 1939 (Mikuš dostával místo slíbených 1 450 Kč jen 1 330
Kč).67

V rozpočtu na rok 1940 počítalo MZV na všechny zastupitelské
úřady s výdajem 4 196000 Ks a příjmem 5 140000 Ks (hlavně za
konzulární poplatky, to ovšem nebyl případ Itálie). Co se týká Říma, bylo
SNA, f. MZV, k. 41, č. 38002/42, č. 211/42.
SNA, f. MZV, k. 102, sl. 69/39.
64 SNA, f. MZV, k. 71, č. 3147/39.
6STomtéž, č. 4696/39, č. 7248/39, č. 12153/39, č. 13382/39, č. 15163/39.
66 Podle výše uvedeného sporu Zvrškovce s Daňovým úradem Bratislava měl
vyslanec za rok 1939 dostat až 54 000 Ks.
67 SNA, f. MZV, k. 71, č. 227/39.
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'rinálské vyslanectví 19.3. 1940 odesláno 121 381 Ks na druhé

pro

qUl

68

{čtvrtletí roku.

K roku 1940 máme zaznamenán plat kancelářské úřednice Kataríny
Hvozdzíkové. Za celý rok dostala základní plat 11 100 Ks, na další rok 1941
'l b 1 zvýšen na 12300 Ks. Ale k tomu dostávala reprezentační přídavek
J Yc~ní vy'ši 28800 Ks (v letech 1939-1941), od 26.11. 1941 měla roční
VfO
@
přídavek zvýšený na 33216 Ks.
Jako mimořádnou vánoční odměnu dostali všichni zaměstnanci
MlV, tedy i vyslanectví, roku 1940225 Ks (+ 50 Ks na dítě). Stejně tak se
70
stalo o rok pozděj i, k Vánocům 1941.
.
V únoru 1940 zkoumalo MZV, zda někteří jeho zaměstnanci nemají
vedlejší příjmy. Z tehdejších pracovníků Vyslanectví je přiznal jen 1.
Kaššovic, který měl za práci redaktora časopisu Svoradov služební byt ve
Svoradově a za členství ve správní radě Hornosrňanské cementárny 1 000
~
71
Ks rocne.
v

Jediný podrobný měsíční rozpis příjmů a výdajů je zachován za
leden 1941. Podle něj dostalo Vyslanectví z MZV 61 429 lir, z předchozího
měsíce mu zůstávalo 22 786 lit, na kolcích za pasy a víza získalo 450 lir.
Výdaje za různé úřední činnosti včetně propagandy činily přes 3 500 lir, za
telefon (čtvrté čtvrtletí 1940) 5 353 lir, za elektřinu za prosinec 1940 968 lir,
za plyn za listopad a prosinec 1940 236 lir, za opravy předsíně 3 279 lir.
Platy dostaly zaměstnanci v následující výši: Galvánek 3 127 lir, Grébert
1429 lir, Demuth 1 204 lir, Lacko 1906 lir, Hvozdzíková 737 lir, Milo 687
lir, Čúzy 437 lir, lacoella 1 050 lir, uklízečka 200 lir. 72 Tento rozpis nám
alespoň částečně přibližuje strukturu výdajů a příjmů na Vyslanectví,
bohužel pro jiná období již neexistuje, pokladní kniha příjmů a výdajů
zmizela. Máme jen záznam o základním platu Galvánka, po jeho zvýšení
činil od srpna 1941 ročně 46 200 Ks. 73

jedné

Na jaře 1941 vypukl spor mezi oběma římskými vyslanectvími na
a MZV a Národní bankou na druhé straně. Galvánek 29.3. a

straně

:SNA, f. MZV,
70 SNA, f. MZV,
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3 4 si ve vzácné shodě stěžovali na špatný oficiální přepočítávací kurs
~ldO~e 'k~runě 1 : 1,52, když v římských směnárnách lze dostat i kurs 1 :
bry Jiná vyslanectví podle nich dostávala lepší kursy, ale slovenská
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Diplomaté měli nárok také na zlevněné železniční jízdenky (50 %),
v květnu 1941 si Vyslanectví nárokovalo I. třídu za poplatek 70 Ks pro
Ga1vánka, II. třídu za 45 Ks pro Demutha, Stevka a Hvozdzíkovou a III.
tfldu za 15 Ks pro M1'l a a eV,uzyh o. 75
v

Slovenské vyslanectví také někdy půjčovalo peníze slovenským
návštěvníkům Říma, ale ne vždy se snadno získávali zpět. Například
včervenci 1939 si bratislavský advokát dr. Obtulovič a dr. Grébert vypůjčili
2620 lir, ale Grébert vrátil svou částku 2 020 lir až po naléhání z MZV
v červenci 1940 a Obtulovič 600 lir dokonce až po hrozbě finanční
76
prokuratury v dubnu 1941.
Na výzvu MZV sestavil Galvánek v první polovině května 1941
návrh rozpočtu na rok 1942. Počítal s celkovou potřebnou částkou 458 240
lir. Z toho měly činit platy slovenských zaměstnaců 270 000 lir, plat
Iacoelly 12600 lir, uklízečky 2640 lir, zahradníka 1 800 lir, de Giovanni
měl dostat za propagandu 18 000 lir. Za poštu se plánovalo 6 000 lir, za
telefon 8000 lir, kancelářské potřeby 7000 lir, elektřinu 4000 lir, topení
() 000 lir, cestovní účty 15 000 lir, drobné věci 3 000 lir. Vybavení úřadu
77
mělo přijít na 100000 lir. Je otázkou, zda předložený návrh byl zcela
akceptován, úřední záznamy k tomu neexistují. Naopak k roku 1942 je
zaznamenáno zasílání peněžních sum na služební výdaje vždy po půl roce
s výzvami k šetrnosti. Na první pololetí poslalo MZV 26.2. 35000 Ks a na
druhé pololetí 26.6. stejnou částku. 78
K zajímavostem finančních plateb roku 1942 patří například i roční
částka za vodné a stočné 566 1ir. 79 Dále kdo co požadoval za různé kolky a
poplatky. Slovenská zastupitelství vybírala za vydání pasu 50-500 Ks,

-------------------:: SNA, f. MlV, k. 73, Č. 2933/41.
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, vízum 100 Ks, přijetí do státního svazku 10 Ks. Mezi 5-10 Ks se
'v d111"}
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po ~ 80 Italové zase požadovali za vízum 2 liry, ověření podpisu 18 lir,
apo.
b v'6101' 81
osvědčení původu z OZl Ir.
Zvyšující se inflace a znehodnocování měn je vidět na Galvánkově
návrhu rozpočtu na rok 1943 z června 1942. Vyslanec předpokládal výdaje
na 645 483 lir. Platy měly dostávat: vyslanec 146 418 lir, rada vyslanectví
111 113 lir, tajemník 37 150 lir, kancelářské síly po 30988 lirách, zřízenci
po 27 233 lirách, lacoella 15 600 lir, italský řidič 13 200 lir, uklízečka 3 000
lir, zahradník 1 800 lir. Na propagandu mělo jít 18000 lir, cestovní účty
12000 lir, poštu 8 000 lir, telefon 10 000 lir, elektřinu 4 000 lir, topení
6000 lir, kancelářské potřeby 7000 lir, opravy budovy 5000 lir a různé
8000 lir. Záhadně je uvedena částka 150000 lir za nájemné budovy, přitom
nájemné není nikde v předchozích letech zmiňováno - změnila se snad
právní úprava obývání buc:ovy? Ani o tomto návrhu není zpráv, jak byl
v
v
,82
skutecne
real'lzovan.
K roku 1943 máme ohledně finančních záležitostí zaznamenánu již
jen jednu věc. V rámci šctř',~ní požadovalo Ministerstvo financí a kontrolní
výbor Sněmu zdůvodněnL l:a co používají šéfové diplomatických misí své
velké reprezentační přídavl:y. Tuka je tedy oběžníkem z 2.4. 1943 vyzval
k vykázání peněz, jinak jim budou odňaty a dávány jen na jednotlivé
případy. Reakce Galvánka ale není známa. 83
Jak je vidět z výše llvedeného textu, zdaleka se nedá sestavit přesný
rozpis platů zaměstnanelt diplomatické služby ani rozpočet Vyslanectví.
Příslušné spisy skončily v cl1aosu a rozkladu pozdější doby.
Na závěr ještě zmínku o vlastnictví motorových vozidel členy
vyslanectví. Do Říma si mohli diplomatičtí zaměstnanci přivést auto bez
poplatků, žádost vybavilo italské MZV, za evidenční číslo se zaplatilo 20 lir.
Osoby s mezinárodním řidičským průkazem mohli rok po příchodu do Itálie
bez dalšího jezdit, pak l''l7.ódat prefekturu o prodloužení. Když. chtěl
diplomatický úředník diplomatický řidičský průkaz a měl již mezinárodní
průkaz, podrobil se bezplatné formální zkoušce na Ministerstvu dopravy a

80 SNA, f. MZV, k. 166.
81 SNA, f. MZV, k. 256.
82SNA,f.MZV,k.ll0,č.ll:':/<i2.
83 SNA, f. MZV, k. 218, Č. 251 e1/43.

dostal evidenční čís~o s (~i?,' . kd~ž neměl me~i~á~~dní p~ůka~, st~čilo
rohlášení vyslance, ze unu neht. Jmak se ltalove ndIlI hodne recIprocItou,
~ zásadě byli v otázce aut hodně benevolentní, ale pokud po jejich personálu
v nějaké zemi chtěli různé /1< oušky, požadovali je pak také. 84

84 SNA,

f. MY, k. 739, Č. 177532.
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~ersonální obsazení, činnost

Mozaika personálního obsazení a života na Vyslanectví Italského
království v Bratislavě je o mnoho chudší než Vyslanectví Slovenské
republik')' v Řimě. Z dostupných dokumentů lze poskládat určitý obraz,
kterÝ ale rozhodně není úplný.

Jak je uvedené v jiných kapitolách, existoval v Bratislavě italský
královský konzulát již od roku 1922. Od roku 1935 ho vedl Francesco Lo
Faro. který v Bratislavě prožil i vyhlášení slovenské nezávislosti, navázání
oficiálních slovensko-italských vztahů a byl do záři 1939 dočasn$1]}1
italským dip]omatickjm zástupcem na Slovensku. Lo Faro jistě nesídlil na
konzulátu sám, ale jména ostatních úředníků/úřednic nejsou známá.
V říjnu 1939 nastoupil do své funkce řádný vyslanec hrabě Ronca111,
za oficiální datum jeho nástupu můžeme považovat 21.10, kdy odevzdal
pověřovací listiny předsedovi vlády J. Tisovi. Guido hrabě Roncalli dí
Montorio byl italským profesionálním diplomatem, působícím již na mnoha
vyslanectvích, mj. í ve Washingtonu. Naposledy byl radou italského
vyslanectví ve Španělsku. Do Bratislavy při cestoval s manželkou
AntoDiettou a třemi dětmi. Jako náruživý lovec se těšil na slovenské lovecké
...,..ri
t
.",ury.
Hned ze začátku ho čekala tíživá otázka najít důstojnou budovu
(palác) pro vyslanectví. Mimo Maďaru řešili podobný problém všechny
diplomatické mise. Slovenské úřady jim aktivně pomáhaly a v první
polovině listopadu 1939 se rozhodly pro umístění italského vyslanectví
v budově P.anenská 7. Majitelem budovy byl Svaz sociálne zdravotných
spolkov, sídlil v ní i Štátný štatistický úrad. Budovu převzalo Ministerstvo
vnútra a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy začalo stěhování
dosavadních kanceláří a adaptace prostor. Roncal1i dostal slib, že vše bude
hotové do konce roku 1939. 2 Kdy byla adaptace hotová a kdy se Italové
nastěhovali, není bohužel známo. Ale ještě v březnu 1940 urgovalo
~~?venské MZV rychlé dokončení adaptačních prací. 3 V květnu 1940 Italové
JlZ v budově určitě bydleli, 29.5. žádali ÚŠB o prošetření sousedů na

1-----------------------l~NA, f. MZV, k. 217, Č. 13991/39
f. MZV, k. 102, Č. 14144/39.
NA, f. MZV, 1<.103, Č. 3547/40.

3 sNA,

enské 5 a 9. 4 Svaz sociál ne zdravotných spolkov se přestěhoval na
ran Grósslingova 22, ale v Panenské 7 nechal Italům několik kusů

·

::;u v hodno~ě ~ .~OO Ks. Až, ~ěhem roku 1941 Svaz (dr. Rozsíval)
vymáhal přes lVIZ VJejIch zaplacem.

Jaké bylo personální obsazení italského vyslanectví za doby
~liho (podzim 1939 - jam 1942), se honuže1pro období 1939/40
pepodařilo z.jistit Pro rok 1941 se dá z několika záznamu doložit, že mímo
RorrcáHihu a jeho rodiny byli na Vyslanectví : Carlo Nichetti, Ervíno
Pr9CaGGÍ- Hodinou, Raul Pígnocchi a rodinou a Bianca Scotto.i> Tento výčet
ale není určitě úplný. V lednu 1942 přišel na Vyslanec",i jako legační rada
7
vévoda de Vera d' Aragona~ dávllý znalec ČSR.

Ke spoJeěeflskému životu vyslance Roncalliho máme několik údajů;
Hned záhy po svéll1- nástupu do. funkce se koncem října 1939 úča.~il volby
prezidenta republik)' a oslav s tím spojených. Pak dlouhou dobu záznamy
chybi, bohatší jsou až knjnu 1940. Tehdy předsednictvo vlády
.zorganizovalo výlet diplomatů do Solivam II Časté, dále do Mod.ré,
Kremnice, Banské Bystrice a Banské Štiavnice. Roncalli s manželkou se
všeho zúčastnil, rra"ic pro něj byly připraveny lovy (určitě ne prvni a
p0Slední} 8 Záhy poté 6.11. pozval předseda vlády Tuka Roncalliho
s manžélkou na večeři,které se účastnil i německý vyslanec von Kílinger
nodinou, ministr Mach a přední činitelé MZVPolyák, Országh, Belnay a
1~adlinský.9 12.1L zase ·dával Roncalli ,čaj při příležitosti 71. naf.OzenÍn
krále, účastnili se Mach, Murgaš (šéf Úradupropagandy) a další

diplomaté. HJ
VÚlloru 1941 se konala večeře pro dIplomaty ve Vajnorech a poté
jejich výlet do Tater na lyžařské závody. li Koncem května 1941 se RoncaHi
účastnil části progranm dele-Eace GIL na Slovensku. 12 5.6. 1941 uspořádal
vyslanec večeři na počest preziden:taTisa. Účastnil se jí diplomatický sbor a

4

f. MN,k. 221, Č. 9567/3a.
f. MN, k. 82, Č. 2774/41.
l SNA, f. MlY, k. 46.
B SN.\ f. MlY, k. 202, Č. 4/19421P/G.
II SNA, f. MN, k.lOS, č. 10584/40.
mTamtéž, Č. 11860/40.
II Slovenská sloboda, roč. III, 1940, 13.11. 1940.
12 SNA, t MN, k. 106, Č. 53/11.
Slovenská pravda, roč. Vl, 1941,295.1941.
5 SNA,

ii SNA;

, vládni činitelé i vedoucí italští kulturní pracovníci v Bratislavě (jako
fflIlOZl

. '. 13

PaCiní a A. Alessl0).

Nepříjemnost potkala manželku Roncalliho Antoniettu při cestě do

Mad'arska 9.6.

194 L Stěžovala si, že ji i šoféra G. Rottu slovenští ce,l~ici
respektovali a vyslých~l.i. lv1ZV postoupilo stlžnost 13.6. na USE.

~pověd' přišl~ až 2?11: ~,SB odmít~o obviněn,í z vvýSl:C~~l, a::to
se zdrželo
1

jen kvů.IíproŠlemu VlZU sofera Rotty, brzy sepry vse vyresIIo.

K životu 'naitaJskémvyslanectvi za Roncal1iho lze dodat

ještě

jednání >0 recipročním osvobození .od různých .dávek 19..1. 1940 ,oznámilo
Vyslanectví na MZV,že v Itálii se poskytuje členům diplomatického sboru
bezcelní dovoz zboží bez omezení, žádalo o sdělení, zda slovenská vláda
poskytne tutéž výhod~ protože musí být reciprocita~ Až v červenci 1940
5
vyřešilo kladně MZV po dohodě s Ministerstvem. financi, tuto záležitost1
V říjnu 1940 proběhlo podobně jednání o osvobození od daně z obratu. 16
Vprooincipakpotvrdilo Minister-stvo vnmraosvobozcníoddávck za psy
Jlf.odjplomaty., za nošení zbraní a vystavení ňdič.skéhopruazu ale trvalo na
kolku. 17
Na podzim 1941 se objevily první zprávy o možné změně na postu
italského bratislavského vyslance. 8.10. dorazila do Bratislavy krátká
zpráva .od slov.enskéhořímského vyslanectvÍ" Vyslanec Roncalli bude
vystriedaný vyslancom Cortesem ".18 Ale až v únoru 1942 rozhodli
definitivně v Římě o v)'lllěně na postu bratislavského vyslance. Roncalli měl
být nahrazen dr. Paolo Cortesem. Italské vyslanectví seznámilo s výměnou
19
slovenské MZV 24.2. a 26.2. a žádalo udělení agrément pro Corteseho.
3.3. informovalo výměně slovensk-ý římsk-ý vyslanec Galvánek, prý se tím
nic zvláštního nesleduje, jedná se o obvyklé posuny v diplomatické službě. lll
Italský král a ministr zahraničí Ci ano poslali 9.3. oficiální listy prezidentu
Tisoví s prosbou o přijetí Corteseho. 21 10.3. navštívil Roncalli na
rozloučenou ministra obrany Čatloše. 22 Předseda vlády a ministr zahraničí
Tuka se s RoncaUim rozloučil slavnostní večeří 15.3. ve svém by1ě.
13
14 SNA,

f. MZV, k. 46, Č. 4360/41.
f. MN, k. 107, č. 9404/41.
16 SNA, f. MZV, k. 103, sl. 779/40.
17 SNA, f. MZV, k. 105, č. 967/40.
18 SNA, f. MZV, k. 103. sl. 779/40.
19 SNA. f. MZV, k. 40, Č. 28308/41.
20 SNA, f. MZV, k. 46, verbální nóty Č. 676 a Č. 697.
II SNA, f. MZV, k. 202, č. 9/1942/P/G.
22 SNA, f. MZV, k. 46, sL 11733/42.
15 SNA,

Slovenská pravda,

roč. VII, 1942, 11.3. 1942.

tnili se ji i da1ši italští diplomaté de Vera a Revedin, z MZV vedoucí
{]čaS Mračna,
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V stejném období, kdy probíhala výměna vyslanců, poskytlo
lovenské MZV pomoc jinému italskému diplomatovi, generálnímu
~nzulovi v Praze Castro Carusovi. Caruso byl známý jako přitel Slovenska,
'eho manželka trávila únor a březen 1942 s nemocnou dcerou v Tatranské
L,mnicí, 27.3. jim Slováci ochotně poskytli 80 litrů benzínu na rychl}'
převoz do Prahy kvůli zhoršení zdravotního stavu. 24
Oficiální udělení agrémentu prezidentem Tisem Cortesemu oznámilo
25
MZV italskému vyslanectví 31.3. 1942. V týž den odpoledne v 16 h přijel
Cortese do Bratislavy, přivítán dr. Cablkem z protokolu MZV?' 1.4. byl
Cortese přijat ministrem spravedlnosti Fritzem (v zastoupení Tul:y) a 2.4.
vykonal nástupní audienci u Tisa. Prezident při ní poukázal na vážnost doby
a doufal v prohloubení vzájemných styků, Cortese v odpovědi ukázal na
osudové okamžiky pro Evropu, ohroženou zrůdným spojenectvím Británie a
USA se sovětským Ruskem.Z? 7.4. přijal nový vyslanec delegaci
slovenských novinářů v čele s T. Gašparem. 28
Nový italský vyslanec dr. Paolo COliese se narodil 15.12. 1894
v Portici, Ve Florencii studoval sociální vědy. V letech 1915-1918 sloužil
jako důstojník na frontách světové válk)', získal čtyři medaile. Roku 1919
vstoupil do diplomatickjch služeb. Nejprve nastoupil u vyslanecn.-í ve
Vidni, poté vystřídal konzuláty Innsbruck, Mnichov a vyslanectví Tirana.
Stal se pak chargé ďaffaires v Guatemale a posléze v Pretorii. Mezitím měl
na starost tábor exilových Ustašů u Padovy. V letech 1939-41 působil jako
rada vyslanectví v Tokiu, od května 1941 byl v římském ústředí.
S manželkou Zisko Ero měli čtyři děti. 2 \!
Personální obsazení italského vyslanectví roku 1942 za Corteseho je
dobře známé z několika seznanlů. Leg~čním tajemníkem byl Giovanni hrabě
Revedin dei Marchesi di San Martino, legačním radou Carlo vévoda de Vera
dragona di Alvito, kancléřem Rau1 Pignocchi, obchodním atašé Giuseppe
Enea, jeho pomocníkem Ervino Procacci, tiskovým atašé Paolo de

23

f. MZV, k. 46, Č. 12076/42.
f. MN, k. 46, Č. 12436/42
2l; SNA,.f. MZV, k. 46, č.12030/42-P.
27 ~~vak, roč. XXIV, 1942, 2.4. 1942. Slovenská pravda, 3.4. 1942.
2&
A, f. MZV, k. 46, sl. 11733/42.
29 ~lovenSká pravda, 9.4. 1942.
NA, f. MN, k. 46, sl. 11733/42.

24 SNA,

25 SNA,

· anni vojenským atašé (nepřítomným) generál Efísio Marras.
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Dalšími
6to~stna~i (šoteři, zřízenci, kuchaři, kanc. pomocníci) byli Anna Zení,
rsrn cesco Giaconelli, Aldo Telloli, Antonio Rosso, Giuseppe Rotta,
í de Carlí a Francesco Vemutta. K tomu je nutné ještě přičíst

=ann

~elky a děti. 31

Jak se žilo na Vyslanectví roku 1942, vyplyne alespoň z několika
ph1dadŮ . V červnu byl Italům přidělen cukr na zaváření ovoce. Nejvíce
dostal Cortese - 30 kg, pak Revedin a Pignocchi po 16 kg, Procacci 12 kg,
3l
pro ostatní bylo_ dodáno celkem 55 kg.
V srpn~ bylo d~o na
Vyslanectví 287,5 kg masa, 80,5 kg tuku, 34,5 kg masla, 9,8 kg mydla a
24,5 kg pracího prášku. 33 V říjnu dostali Italové 304,5 kg masa, 85,5 kg
tuku, 34,5 kg másla, 9,75 kg kávy a 5 kg čaje. 34 Za celý rok jim bylo
35
přiděleno 5 668 vajec, jen za prosinec 808.
Po celý rok 1942 dostávali Italové slušné množství benzínu. Měsíčně
se jim přidělovalo pro první vůz vyslance 400 litrů, druhý vůz 300 1, vůz de
Very 150 1, vozy Pignocchiho, Revedina, Procacciho a Eney též po 150
litrech a vůz de Giovanniho 100 Iitrů. 36
A nakonec ukázka pro leden 1943. Italové mj. dostali 34,75 kg
J7
másla, 9,75 kg kávy, 5,1 kg čaje, 30,6 kg mýdla a 76,5 kg pracího prášku.
Italští diplomaté se nevyhnuli ani menším přestupkům. Vícekrát se
jednalo o nezastavení u úřadu potravní daně v Bratislavě na Račisdorfské
hradské. Například v srpnu 1942 tak neučinili Pígnocchi a de Vera, dvakrát
Cortese?8 Obchodní atašé Enea jel zase 15.9. 1942 večer s rozsvícenými,
nezatemněnými světly, strážníkům nezastaviL Policejní úřad navrhoval na
MZV jeho napomenuti. 39
Co se týká společenské činnosti Corteseho, mnoho záznamů není.
5.9. 1942 se vyslanec účastnil slavnostního otevření XXII. Dunajského
30

Marras byl italským vojenským atašé v Berlíně, přidělen i pro Slovensko. Na Slovensku se
:Sržoval při okružní cestě v první polovině června 1942. (Slovák, 19.6. 1942).
SNA, f. MZV, k. 46. Do léta 1943 se obsazení změnilo jen u nižších zaměstnanců. Přesný
~znam pro závěrečné měsíce královského vyslanectví je v přílohách.
33 SNA, f. MZV, k. 46, Č. 2186.
34 Tamtéž, č.16193/42.
35 SNA, f. MZV, k. 47, č.17756/42.
36 Tamtéž, Č. 19902/42.
n Tamtéž, č. 18381/42.
38 Tamtéž, Č, 20539/42,
>9 Tamtéž, Č. 8982/42.
Tamtéž, č. 18440/42.

.

hu. 4(l 21.10. pořádal velkou večeři na počest prezidenta Tisa, sám ho
~letr ě pozval. Dále se účastnili Tuka~ Sokol, Ravasz a Belnay
~lkami a diplomaté Ludin (Německo), Ku~l (Mad'arsko), Berkovič
'borvatsko), Stratiev (Bulharsko), Cano (Spanělsko), Elefterescu
(C unsko) a Burzio (Vatikán).41 29.10. předal chorvatski vyslanec

~:viČ

Cortesemu chorvats~é ~znamen~í Ve~kok~ž koruny kráje
zvonimíra za jeho pomoc ustasovskemu hnutI v emIgracI (Cortese byl ve
třicátých letech nějaki čas odpovědným italským činitelem za ustašovski'
tábOr u Padovy).42 14.12. se Cortese účastnil společenského odpoledne
v Klubu zahraničních novinářů v Bratislavě pro žurnalisty a diplomaty.43

V zimě 1942/43 a na jaře 1943 se Cortese jistě účastnil vice
přednášek na nově otevřeném Institutu italské kultury v Bratislavě. V tisku
je a1e potvrzena jen jedna, 25.5. 1943, o Dantově ráji od dr. Mavera 44

Případ Paolo de Giovanni
Největší

aféry spojené s diplomaty italského vyslanectví se týkají
osoby dr. Paola de Giovanni. De Giovanni byl italský novinář, k.1:erý v letech
1940/41 navázal spolupráci se slovenským římským vyslanectvím a
wnísťoval do italského tisku množství článků o Slovensku. Od 6.12. 1941
do 1.5. 1943 působil jako tiskový atašé na italském vyslanectví v Bratislavě,
poté se vrátil do Říma na Ministerstvo lidové osvěty. 45 De Gíovanni se
bezesporu zasloužil o rozvoj slovensko-italsk.'jch kulturních a mediálních
styků, jeho prestiž ale pokazily dva činy. Oba se týkají jeho neopatrné jízdy
automobilem a vznětlivé povahy.
29.11. 1942 cestoval de Giovanni vosobním autě CD 4049
zModranky do Trnavy a srazil cyklistu Fridricha Kotlára, který utrpěl
zranění, hojící se asi jeden měsíc. Svědkem události byl Jozef Lovci.
četnická stanice Trnava podala na Itala trestní oznámení, s k1:erým se ale
dlouhou dobu nic nedělo. Až 25.9. 1944 Štátné zastupitel'stvo v Bratislavě
dalo dotaz na Ministerstvo pravosúdia, co má dělat, když jde o
diplomatickou osobu.46 Ministerstvo ovšem sledovalo ještě druhý Italův
: Slovák, 6.9. 1942.
42 SNA, f. MZV, k. 47, Č. 17971/42.
43 Slovák, roč. XXIV, 1942, 31.10. 1942.
44 Slovák, 16.12.1942.
4S Slovák, roč. XXV, 1943, 27.5. 1943.
46 SNA, f. Ministerstvo pravosúdia (MP), k. 133.
Tamtéž, č. 23035/1944-10.
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případ a v obou zjistilo nedostižitelnost de Giovanniho pro jeho
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pOJencu.
::~ě štátné zastupitel'stvo 23.1. 1945 případ sražení cyklisty zastavilo. 47
V
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Jak jsem zmínil, druhý Italův případ byl závažnější. 28.3. 1943
!Oval de Gíovanni autem CD 4049 z Bratislavy do Bacúcha na lov. U
pitelová nedaleko Kremnice měl okolo 20 h menší nehodu. Místní

:e

obyvatel Ján Hrm~. mu údajně n~htěI ~moci a It~l ho t?'zick)~ i slo~~
napadl. Hnnovi p~~! ~.a pom~c Jan D~hne~ a ~e GlOvann~ na ne ~střehl
zbrokovnice a zunve JIm nadával. Zasáhl cetmk Jozef Kraner, ktery ltaJa
zajistil, provedl osobní prohlídku a dovedl ho ~a strážnici. De Giovanni mu
48
celou dobu sprostě nadával a vyhrožova1. Státné zastupitefstvo Banská
Bystrica oznámilo věc 14.4. přes Hlavné štátné zastupitefstvo na
Ministersvo pravosúdia. Z ministerstva poslali dotaz na MZV, co vědí o
osobě de Giovanniho. MZV odpovědělo 25.5., že de Giovanni byl členem
vyslanectví a měl právo eXieritoriality, ale 16.5. opustil natrvalo slovenské
územÍ. Věc se vrátila do Banské Bystrice a tamní Štátné zastupitefstvo
vydalo 20.10. rozhodnutí, že se jedná jen o přestupk-y a vyžádání
obviněného stejně nepřichází do úvahy.49 Hlavné štátné zastupitefstvo
Bratislava ale 2.11. odmítlo tento názor a kvalifikovalo čin jako pokus o
úmyslné zabití, ke konečnému rozhodnutí kauzu předalo na Ministerstvo
pravosúdia. 50 Z ministerstva vrátili spis na došetření do Banské Bystrice,
vrátil se jim 18.1. 1944. Poté na ministerstvu vydali 14.2. rozhodnutí
požádat italskou republikánskou vládu o převzetí vyšetřování, urážku na ctí
ale již odmítli stíhat, neboť poškozený četník Kráner nepodal včas trestní
oznámení. 51
Až 12.6. 1944 poslalo MZV na slovenské vyslanectví v Benátkách
trestní spis de Giovanniho se žádostí o jeho trestní stíhání v Itálii.
Vyslanectví pak 9.8. spisy předalo italskému MZV. 52 Italové ale trestní
stibání proti de Giovannimu nepřijali z důvodu jeho nedostižitelnosti. De
Giovanni se totiž nacházel v Římě pod pravomocí Spojenců a Bonomího
vlády. Slovenský diplomat Mičko o tom 9.10. informoval Bratislavu. 53
Sekční šéfMZV dr. Mikuš shrnul 19.10. nemožnost de Giovanniho stíhání

47
48 SNA,

f. MP, č. Št 303/43/7.
f. MP, k. 133.
50 Tamtéž, č. Št 753/43/4.
Sl Tamtéž, č. 4830/1943.
52 ~amtéž, č. 2065/1944-12.
S3 s~A, f. MZV, k. 577, č. 69285/44 a
A, f. MZV, k. 578, Č. 562/44.

49 SNA,

Č. 395/44.

pro Ministerstvo pravosúdía.
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~SN~--------------A, f. MP, k.133, Č. 70S43j44-P.
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Tím celá záležitost vyzněla do

litické vztahy patří k základním vztahům mezi dvěma státy.
po.í se ovšem na mno ha rovmac
. , h I. se pro1'"
, . vztahy
maj I s ostatmml
kulturního, obchodního, propagandistického i jakéhokoliv
,d41~lUl\b Pro účely této studie jsem je rozdělil do tří základních kapitol. První
o všeobecných politických kontaktech Slovenského vyslanectví
. . N\ilMlnava
uskutečněných návštěvách výše postavených osobností a
'.' . skutečněné cestě V. ~uky do Itálie. Druhá shrnuje politické zprávy
~ nských diplomatů z Ríma, ve kterých popisují italskou i mezinárodní
slove
. k"yml zpravaml
,
. .lta1sk'yc h d'IP1omatu
situaCi. Třetí činí totez s ~~l',1t1C
,Bratislavy, i když ve skrOmnejSlm rozsahu.
'v

o

Co se týká pramenné základny, je zde stejný problém, jako ve
. většině jiných kapitol slovensko-italských vztahů z období 1939-1943.
Krokům 1939-1940 existuje mnohem méně (až minimum) údajů, než
knásledujícím rokům 1941-1943, které jsou naopak místy velmi bohatě
zdokumentovány a je potřebný jen výběr událostí.

I. Kapitola
Všeobecné politické kontakty Slovenského vyslanectví
ÉraJ.M. Zvrškovce (jaro 1939-léto 1940)
Vztahy s Itálií zmínil ministr zahraničí Ďurčanský ve svém expozé o
zahraniční politice v Sněmu 15.6. 1939. Uvedl, že od počátku panovaly
mezi národně smýšlejícími Slováky sympatie k fašistické Itálii a jejímu
protibolševickému postoji, nyní se musí dělat vše pro prohloubení styků.!
To také slovenští diplomaté činili. Když vyslanec J.M. Zvrškovec a
tajemník J.A. Mikuš dorazili po polovině května 1939 do Říma, bylo jistě
jejich prvořadou činností navazování politických kontaktů s italskými
činiteli i s personálem dalších vyslanectví.

K několika

nejvysslm italským představitelům se dostali
v n~ledujících týdnech. Ke králi Viktoru Emanuelovi II. při nástupní
aUdIenci (5.6.), k ministru zahraničí Cianovi při podpisu obchodního Modu

------------------SlOvák, roč. XXI. 1939, 16.6. 1939.
I

22.7.).2 K předsedovi vlády a Ducemu se ale nedostali. Obecně
~e Mussolini nepřijímá zahraniční diplomaty, ti mají jednat
z
zahraničí. Výjimky samozřejmě existovaly, u slovenských
.e ale Mussolini zjevně nehodlal učinit. V Bratislavě se tomu
~vili
a vyzývali Zvrškovce, aby se pokusilo přijetí. Věc se ale
1
ani po ročním pobytu vyslance v Rímě. 14.5. 1940 Zvrškovec
vysvětloval do ústředí italské zvyklosti a žádný blízký termín přijetí

d

v

3

Zvrškovec navazoval kontakty i s dalšími akreditovanými diplomaty
Tak koncem června 1939 se dostal na recepce k siamskému
a k velmistrovi Maltézského řádu princi Chigi, kde hovořil s více
4
,kteří projevovali zájem o vývoj ve Střední Evropě. Dále 8.7. se
sjugoslávským a 10. 7. s britským vyslancem. Tato setkání popsal
cbladná. 5 Naopak jako srdečná popsal setkání s irským, dánským,
a tureckým vyslancem na přelomu září a října 1939. 6 Podle
Mikuše postupně navštívili všechny významné diplomaty,
7
t1ěmeckým vyslanectvím měli vztahy korektní, ale ne srdečné. Zvrškovec
t 'Mikuš se také plně zapojili do římského společenského života, kde
navazovali cenné známosti i mezi kruhy nepříliš nakloněnými režimu. 8
9:12'.1939 hyl Zvrškovec opětovně srdečně přijat na královském dvoře. 9

,,\_-_.

Po vypuknutí války v Evropě přišel 4.9. 1939 Zvrškovcovi telegram
Z Varšavy od zběhlého slovenského vyslance Szathmaryho , který se dal do
Benešovy skupiny na Západě. Zvrškovce ovšem ani nenapadlo
.ledovat jeho příkladu a telegram odeslal do Bratislavy.lo V souvislosti
nálkou požádalo 15.9. bratislavské MZV římské vyslanectví, aby Italy
poprosilo o zastupování slovenských z<ijmů a ochranu slovenských státních
příslušru'ků ve Francii a Velké Británii. Italové projevili ochotu, ale vyjádřili

~a~o jinak Pc:třil k italským politikům, kteří Slovákům moc nepřáli. V jeho Denících mu nikdy
3 na slovenska návštěva nestála za zmínku.
4SNA, f. MlV, k. 203, č. 1268/40.

s~~A. f. MlV, k.

112, II. situační zpráva 30.6. 1939, Č. 213/39.
'TI A, f. MlV, k. 203, Č. 244/39.
7M~I~~éž, Č. 671/39,672/39,673/39,674/39.
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ost zda Paříž a Londýn uznají jejich zastupování, když neuznávají
. " 11
o de mre .
k
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Agenda Zvrškov~e zahrnovala od počátku zřízení quirinálského
I ectví i teritorium Spanělska. Oficiálně byl jmenován vyslancem pro
~s~sko se sídlem v Římě 18.8. 1939. 12 Ale až počátkem roku 1940 se
reálné řešení madridského zastoupení. Jako chargé d'affaires se tam
ěl řesunout Mikuš, přičemž oficiálním vyslancem by byl Zvrškovec. Po
Jl} onálním
p
pOSI'1 em'Sl ovensk e'ho vys1anectvI' R
v lme dr. KaSSOVlcem a dr.
i::uthem mohl Zvrškovec pomýšlet na cestu do Madridu. V polovině
února tam skutečně s Demuthem na několik dní odcestoval, aby předal
13
věřovací listiny a začal zařizovat chod zastupitelství. Počátkem dubna
~40 odcestoval Mikuš jako chargé d'affaires do Madridu, kde 11.4.
'1 1 Vb 14
oficiálně nastoupl s uz u.
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:0

v

,

v

vV'

Diplomaté quirinálského vyslanectví někdy z vyššího poverem
vcházeli do styků i s vatikánskými představiteli. Například Tuka pověřil
radu Kaššovice, aby jeho jménem navštívil kardinála Marmaggiho.
Kaššovic tak učinil 2.6. 1940 a o den později poslal Tukovi zprávu o
srdečném rozhovoru s kardinálem. Marmaggi velmi pozdravoval Tuku a byl
rád, že v čele státu stojí tento trpitel a osvědčený syn Církve. Kaššovic
navrhl, aby mu Tuka poslal knihu "Útokom k víťazstvu" s věnováním. To se
15
splnilo, ale až 2.10. 1940.
Nedílnou součástí politických styků byly různé blahopřání a
pozdravné listy. Můžeme je sledovat od podzimu 1939. 16 První byla ale
smuteční záležitost. 22.10. zemřela sestra Ciana a Zvrškovec radil
Durčanskému, aby poslal kondolenci. Ten tak učinil 24.10. a Ciano s díky
odpověděl. Na den 28.10. 1939 připadalo výročí pochodu na Řím, Tuka při
té příležitosti blahopřál Mussolinimu a Ďurčanský Cianovi. Oba srdečně
poděkovali. Králi Viktoru Emanuelovi II. blahopřáli k narozeninám 11.11.
1939 Tiso i Ďurčanský. Kolem Nového roku 1940 si obvyklá novoroční
přání vyměnili král a Mussolini s Tisem, Tukou a Ďurčanským. Velkou
příležitostí ke koncipování pozdravů do Itálie byl její vstup do války 10.6.
1940. Prezident Tiso napsal králi: " V historické chvíli, kdy Itálie se zbraní
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ce si vymáhá práva, která jí přísluší, Slováci již dávno sledují se
v rU atií a obdivem rozmach Impéria italského, celým srdcem jsou s Itálií a
symp• věří vJeJl
. ., sprave dl'"
Tuk a sdVl
lve vltezstvl.
e ova1 Musso 1"mm1U:
P~:;ím Vaší Excelenci, aby věřila, že přátelé fašistické Itálie, mezi které
"'d patřil slovenský národ, prožívají s těmi stejnými city jako Itálie sama
v:l~ chvíle v životě italského národa. Vědí, že boj je spravedlivý a proto
vh . Vaši Excelenci i jménem slovenské vlády ujistit upřímným přátelstvím a
cř~~ím úspěchu a vítězství." Přidal se i Ďurčanský slovy Cianovi:
pOsudová chvíle, kterou prožívá Itálie, našla plný ohlas v srdcích Slováků.
Národní Slovensko tak jako během války v Etiopii i nyní s nejživější sympatií
5i připomíná italský národ a prosíme Vaši Excelenci, aby laskavě tlumočila
mé nejupřímnější blahopřání. " Brzy nastala i smutnější událost. K tragické
smrti maršála Balba kondolovali 3.7. 1940 Tiso králi a Tuka Mussolinimu.
A na závěr Zvrškovcovy éry připadly ještě dva blahopřejné telegramy
z29.7. 1940. V jednom blahopřeje Tiso králi k 40. výročí nastoupení na
trůn, v druhém Tuka Mussolinimu k 57. narozeninám.
v

'"

Prestižním neúspěchem slovenské diplomacie se stal pokus o velkou
akci udělení slovenských vyznamenání předním italským politikům. Na jaře
1940 se uvažovalo o předání nově založených vyznamenání Řádu knížete
Pribiny a Slovenského kříže politikům spřátelených zemí. Na návrh MZV
z 14.5. 1940 podepsal prezident Tiso 28.5. udělení Řádu knížete Pribiny 1.
třídy pro Mussoliniho a Ciana, II. třídy pro dr. Masi (Ministerstvo zahr.
obchodu) a Slovenského kříže 1. třídy pro přední činitele italského MZV,
kterými byli G. Buti, A. Giannini, L. Vitetti, G. Celesia di Vegliano a F.
Anfuso. 17 Udělování řádů do zahraničí ale uvízlo na otázce udělení
vyznamenání německým činitelům. Říšský kancléř zásadně nepřijímal
žádná vyznamenání, ani další představitelé Říše se k otázce příliš
nevyjadřovali. Zaskočení Slováci nevěděli co dál. 16.5. 1940 sice byly
předány Řády knížete Pribiny rumunskému králi Carolovi a princi
Michalovi, ale i tam způsobily průtahy trapný dojem. Navržené udělení řádů
do Itálie se nikdy neuskutečnilo a 27.6. 1941 byl návrh definitivně odložen
jako bezpředmětný. Přesto římské vyslanectví podalo 23.7. 1940 znovu
sedm podnětů na vyznamenání pro přední činitele italského MZV, kterými
byli Ciano, Buti, Giannini, Geisser, Vitetti, Anfuso a Masi. Ale opět se nic
18
nedělo. Jediným "průnikem" slovenských řádů do Itálie v té době bylo
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Sloven

ská národní pout' do Říma

Národní pout' do Říma se měla uskutečnit původně v květnu 1939,
la odložena na září 1939 a kvůli vypuknutí války opětovně na květen
b~40. Obě římská vyslanectví, quirinálské i vatikánské, se velmi angažovaly
1li přípravě pouti, která měla proběhnout 19.-29.5 1940 s velkolepým
Programem. podle něj měl vyjet v neděli 19.5. zvláštní vlak z Brati~lavy,
r1erý by dorazil přes Mad'arsko, Jugoslávii a Benátky 20.5. večer do Ríma.
vŘímě byl plánován následující program: 21.5. mše v Santa Maria
Maggiore , prohlídka památek města, 22.5. mše v bazilice Sv. Petra,
audience u Sv. Otce, prohlídka Vatikánu, 23.5. mše v kostele Gesu, procesí,
volno, 24.5. mše v kostele Sv. Ignáce, okolí Říma. 25.5. se mělo odcestovat
do Florencie, kde měla pokračovat prohlídka města i 26.5. dopoledne, pak
by se cestovalo do Benátek. Prohlídka města na laguně se plánovala na 27.5.
i 28.5., večer 28.5. by se odcestovalo do Bratislavy, kam byl plánován
příjezd v poledne 29.5. Cena za účast se pohybovala od 1 957 Ks do 2 552
Ks, plus případně 900 Ks za lůžkový vagón. Akci organizovala Ústredná
katolícka školská kancelária Bratislava - Svoradov pod vedením Marcela
2o
Škobly. Vládní delegaci měl vést předseda vlády V. Tuka. Vláda poskytla
21
státním zaměstnancům na pout' mimořádné volno.
Začátkem května

1940 se dolaďovaly lůzné záležitosti. Z MZV
téměř každý den telefonovali se Sidorem nebo Kaššovicem, např. 14.5. se
již dojednali papežské řády a fotografie pro přední účastníky pouti?2 Ale
německá ofenzíva na Západě a vzrůstající napětí kolem připravovaného
vstupu Itálie do války udělaly pouti opět konec. 14.5. odeslali Zvrškovec a
Sidor varovné poselství do Bratislavy o zostřeném poměru Sv. Stolce
k Německu a Itálii následkem soustrastných papežských telegramů do
Belgie a Nizozemí. Doporučovali zvážit politickou vhodnost účasti
předsedy vlády?3
V poledne 16.5. telefonicky oznámili z MZV
Kaššovicovi, že Ďurčanský vzhledem na mezinárodní situaci rozhodl o
odložení poutě na neurčito. Kaššovic opatření schvaloval a slíbil vše zařídit.
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by se

uskutečnit

mohla, ale

Konzulát Milano
Od zimy 1939/40 se začalo uvažovat o zřízení konzulátů
v severoitalské oblasti, nejvíce vhodnými se jevily Trieste (Terst) či Milano.
Nakonec padla volba jen na Milano. Naskýtali se dva kandidáti, dr. Cicuta a
Pauly. Římské vyslanectví se klonilo k Paulymu, 23.1. 1940 poslalo do
Bratislavy životopisy obou, aby MZV rozhodlo. Cesta ke zřízení
milánského konzulátu byla ale dlouhá. 3.5. 1940 oznámilo MZV úmysl
zřídit konzulát na další instituce?5 Protože se argumentovalo hlavně
hospodářskými
potřebami,
bylo klíčové vyjádření Ministerstva
hospodářství. Ministerstvo se obrátilo na průmyslové a obchodní komory.
Jen prešovská vyjádřila malý zájem (25.5.), ostatní, bratislavská a
banskobystrická, věc přivítaly (27.5. a 3.6.). Také stanovisko Ústředny
sdružení slovenského průmyslu z 3.6. znělo kladně. Ministerstvo
hospodářství si ale dalo s konečnou odpovědí na čas. Až po urgenci
vyjádřilo 10.9. 1940 svůj souhlas s konzulátem?6 Ani MZV nespěchalo a
přesunulo celou věc až na rok 1941.
Zvrškovec a kauzy stíhaných osob

Zvrškovec se angažoval i v jedné kauze politického vězně.
Vlistopadu 1939 ho P. Javorka, rektor koleje Russicum v Římě, naléhavě
žádalo intervenci ve věci dr. Eugena Grossmanna z Bardejova, který byl
jako lékař v Prostějově zatčen 1.9. 1939 německou policií a umíst~n do
Buchenwaldu. Zvrškovec za něj dvakrát intervenoval na MZV (25.11. 1939
a 10.1. 1940). Věci se pak ujalo slovenské berlínské vyslanectví a
27
Grossmann byl skutečně 27.2. 1940 propuštěn a vyhoštěn z Německa.
Další intervence v případě politického zatčení se konala v létě 1940. Týkala
se Imricha Paráka z Trnavy, který studoval v Římě medicínu a stále užíval
československý pas. 10.6. 1940 byl zatčen jako Žid bez dokladů. Přestože
Parák nejevil zájem o slovenský pas, vyslanectví za něj intervenovalo,
doložilo římské kvestuře arianitu Paráka a nakonec dosáhlo jak jeho

~ SNA. f. MZY. k.
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tak ponechání v Římě na studia. Dokonce mu zapůjčili 1 500

:Af'' ' koleDl Zvrškovcových nót a jeho odvolání
Na závěr této kapitoly několik poznámek k aféře, která přispěla
Zvrškovcově odvolání z funkce a je jednou z mála událostí v rámci
k .... bení slovenského vyslanectví v Itálii, o které již bylo psáno několika

pllsO.

~l1ky.

29

Je to aféra s nótami Zvrškovce (na požádání Ďurčanského) z 10.1. a
29.3. 1940, které se snažily zajistit britskou blahovůli pro dovoz
záJnořských surovin, zvláště brazilské bavlny na Slovensko pro továrnu
Tiberghien Trenčín. Velkým minusem pro objasnění těchto událostí je
naprostá absence pramenů ze slovenské strany. Ve fondu MZV neexistuje
jediná řádka k tomuto jednání, zrovna tak neexistují žádné politické zprávy
Zdovce zjara 1940. 30 Možná něco bude obsahovat Osobný fond J.M.
Zmkovce, ten je dosud nezpracován a nepřístupný Oe to pravděpodobně
. jediná naděje do budoucnosti). Pohled na aféru velmi ovlivnil její výklad
v Pamětech lA. Mikuše. Mikuš je ale psal s velkým časovým odstupem a
osobní subjektivitou. F. Vnuk ukázal průběh událostí na základě britských
pramenů v období ledna a února 1940. B. Blehová-Katrebová popsala aféru
podrobně na základě zprostředkovaných německých zpráv, ale sama
konstatuje neobjasněnost události.
Na základě zjištění výše uvedených autorů lze alespoň částečně
rekonstruovat průběh aféry. V prosinci 1939 pověřil Ďurčanský s vědomím
Tisa Zvrškovce při jeho pobytu v Bratislavě provedením celé akce.
Vyslanec se navrátil do Říma 2.1. 1940 a hned 5.1. se sešel s britským
vyslancem Percy Lorainem. Předložil mu dva body, v prvním Slováci žádali
Londýn o možnost importu surovin přes italské území, v druhém návrat
britského konzula do Bratislavy. Loraine vyjádřil pochybnosti o kontrole
využití surovin, Zvrškovec mu ale tvrdil, že Slovensko je úplně svobodné a
: SNA, f. MZV, k. 104, sl. 7276/40.
vnM~kUš, .J. A.,: PamČlti slovenského diplomata. Martin 1998, s. 50 a s. 64-65.
On~ ,.F.. Prve kroky slovenskej diplomacie. In: Tvorcovia nového slovenska, Cambridge,
Blehan~, Canada 1?82, s. 176-182.
K Si~va-Katr~bova, B. : Pokusy Ríšského ministerstva zahraničných vecí o odvolanie
~Izb ora ~ ~usledku salzburských rokovaní. In: Slovensko medzi 14.marcom 1939 a
30 N urSkym.1 rokovaniami, Prešov 2007, s. 434-444.
enalezl Jsem žádné po projití 112 krabic fondu MZV.

zásahů do vnitřní politiky. Lorainovi se ovšem nelíbilo, že
ověření jeho tvrzení. Zvrškovec odevzdal též aide-menoire,

žadavky. Britský vyslanec poslal vše ihned do Londýna. 10.1.
~vrškovec Britům delší aide-memoire, které podrobně rozebíralo
situaci a vyvracelo britské mínění o "území pod německou
Loraine ho též okamžitě předal do Londýna. Ale britské MZV
odmítavě a slovenské návrhy 20.1. odmítlo. Ministr Halifax
nepokládal za účelné poskytovat úlevy Slovensku. I ministerstvo
se 25.1. připojilo k negativnímu stanovisku. Poté z Londýna 30.1.
Lorainovi, ať slovenské žádosti odmítne. Zatím ale Zvrškovec a
pracovali na podrobnostech plánu dovozu surovin a 20.1 jednali
obchodním radou Nosworthym o jejich množství a kontrole.
u požadavky předali písemně, 27.1. je Nosworthy požádal o
které mu 30.1. Zvrškovec a 6.2. Kaššovic dodali. Rozhodnutí
ale vše překazilo. 15.2. oznámil Nosworthy Kaššovicovi britské
stanovisko. Zvrškovec, který se vrátil z Madridu, se ale nevzdal a
26.2. navštívil Loraina. Předal mu další memorandum, které
vyvrátit britské obavy. Londýn ale svůj postoj nezměnil a počátkem
.~nařídi1 Lorainovi přerušit veškeré kontakty se Slováky.
Říšské ministerstvo zahraničí bylo uvědomené o slovenských
.ahách, souhlasilo s jednáním o bavlně, ale ne o návratu britského konzula
do Bratislavy. Státní sekretář Woermann 19.2. důrazně poukázal
slovenskému vyslanci Čemákovi na nemožnost politických rozhovorů
sLondýnem. Když ale Londýn počátkem března odmítl vůbec dál přímo
j-t, pokoušeli se Ďurčanský a Zvrškovec pokračovat v nepřímých

jednáních přes Italy, a to bez německého vědomí. Byla to jejich osudová
dlyba. 29.3. předal Zvrškovec na italské MZV nótu určenou pro kontakt
.Londýnem, v níž se opakovaly výrazy o neutralitě Slovenska v současném
světovém konfliktu. Ciano o nótě okamžitě uvědomil německé činitele a vše
vyznělo do ztracena. Němci se však logicky na aktéry zaměřili a jejich
podezření a nechuť jen zvýšily zprávy o Zvrškovcových kontaktech s čsl.
~pcem Formánkem v Madridu v únoru 1940. Tyto kontakty Zvrškovec
Sice Němcům počátkem června přiznal a vysvětloval je likvidací bývalého
~l. zastupitelství, ale vše se mu sčítalo.
Dá se něco dodat z mála objevených slovenských pramenů, které
PředCházely nótám? Ministr Ďurčanský počítal od počátku s římským
vyslanectvím jako s určitou přestupní centrálou pro Jižní Ameriku a v tom
~myslu dával Zvrškovcovi instrukce již od června 1939. 14.6. 1939 zaslali
\1l'škovcovi z MZV instrukci, at' sonduje římského argentinského a

ského vyslance, zda by nepodpořili uznání Slovenska od jejich vlád.
urugua~, vyslanec Černák již podobně hovořil s tamním uruguayským
~ Ďurčanskému záleželo hlavně na Argentině, kde žila slovenská
. vÝsl~c 31 30.6. Zvrškovec odpověděl v jedné z mála dochovaných
kol?~~', ch zpráv roku 1939, že se na základě instrukce přihlásil na návštěvu
lC Y
polit
. 32 Jak dopadl a, JIZ
.. neVlme. P odobne se o VIce nez
. . tinském
u vyslancI.
. kar~ku později ve zprávě o činnosti MZV za únor 1940 pro Kancelář
. pOl 'denta republiky konstatovalo: "Pokial' sa získania w'ičšieho množstva
;:::rských surovín týka, bolo poverené jednaním vyslanectvo v Ríme
a:Budapesti, aby vstúpilo v styk so zastupitel'skými úradmi zámorských
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Z uvedeného vyplývá, že Zvrškovcovy nóty britskému vyslanectví
zapadají do této širší činnosti, kdy Ďurčanský skrze římské vyslanectví chtěl
navazovat kontakty s Jižní Amerikou, využívaje zatímní neúčasti Itálie ve
válce. V případě nót Britům to ale oba zjevně přehnali. Je těžké říci, zda
narážky na neutralitu Slovenska byly naivitou, nepředložeností či cíleným,
ale zoufalým úmyslem. Nejde ani tak o německou reakci, ta musela být
samozřejmě odmítavá, ale o naprosté nepochopení situace v Londýně. I bez
německé negace by pokus musel ztroskotat na britských politických
postojích, které samostatné Slovensko ignorovaly. Měl by větší naději na
úspěch pokus v Paříži, kde v té době vládla protibenešovská nálada? A
Zvrškovec se údajně přátelsky stýkal s francouzským římským vyslancem
Poneetem. Těžko říci. Z mnoha ohledů se ale dá Ďurčanského a
Zvrškovcovo chování hodnotit jako nerozvážné.
Vznikl okolo něj ovšem mýtus jejich pádu. Objevila se a tradují se
dokonce tvrzení, že Ďurčanský a Zvrškovec padli vysloveně kvůli nótám či
že snad nóty byly jednou z hlavních příčin Salzburgu. Nedomnívám se, že je
tomu tak. Ďurčanský padl do německé nemilosti v první řadě
z vnitropolitických příčin, několik zahraničních nepředložeností se k nim
druhotně přičlenilo. A Zvrškovec už vůbec nepadl kvůli Salzburgu. Sám
Ďurčanský se rozhodl již počátkem června 1940 Zvrškovce odvolat a tím
aspoň trochu vylepšit svoji pošramocenou pozici. Večer 7.6. 1940 dorazil na
římské slovenské vyslanectví telegram: "Žadajte okamžite agrement pre dr.
B. Galvánka ako nového splnomocneneho ministra pri Quirinále ... " 34
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Další mýtus panuje okolo nepodloženého obviňování dr. Julia
tha z údajného vynášení zpráv na Zvrškovce Němcům. Demuth přece
U
J)cttl el ohledně nót Němcům nic vynášet, první se jim dala na vědomí a
pettl: jim předali Italové ze svého MZV. Co dalšího měl Demuth na
~k vce donášet? To, že byl slovenským Němcem, ještě neznamená jeho
ZV{~o
ování slovenských představených. Poslal by Durčanský do Ríma
~ohO, kdo měl podrážet jeho snahy? Nebo mohl být na vyslanectví poslán
někdO bez jeho vědomí či proti jeho vůli a úkolován jeho náměstkem?35
;ern byl do Říma odeslán 20.12. 1939 jako legační rada, nastoupil do
uth
úřadu 28.12. 1939. V únoru 1940 jel se Zvrškovcem do Madridu zařizovat
slovenské vyslanectví a již 26.3. 1940 byl přeložen zpět do ústředí
s účinností k 15.4. 1940. Všimněme si datace, přeložení mu bylo oznámeno
26.3., tedy tři dny před druhou nótou, nemohl být tedy odvolán za trest za
její vynešení. Demuth se do Říma vrátil 1.10. 1940 jako obchodní atašé a
patřil pak spolu s dr. Kaššovicem k stálým návštěvníkům Sidorova
vyslanectví, kde navázal přátelské styky. V dopisech Sidora Kaššovicovi po
jeho odchodu z Říma jsou přátelské návštěvy Demutha jasně doloženy,
např. 3.1. 1941 psal Sidor, že slovenská společnost se u nich stále schází,
zvláště Demuthje tu každou chvíli. 36 Jako "sidorovec" byl Demuth označen
i ve zprávě o slovenských vyslanectvích důstojníka čs. vojenské mise v Itálii
kapitána Kordiny v létě 1944. 37 Je toto označování Demutha za "sidorovce"
ze dvou naprosto protichůdných zdrojů slučitelné s jeho údajnou prací proti
Zvrškovcovi? Demuth byl navíc ze záhadných důvodů v červenci 1941
opětovně odvolán z Říma, rozešel se pak s vedením MZV ve zlém,
38
vystoupil ze státní služby a vrátil se do Itálie jako soukromník.
v

v

Zajímavé svědectví o Demuthovi pochází z nepublikovaných pamětí
1. Kaššovice. Kaššovic přijel do Říma 14 dní po Demuthovi (15.1. 1940),
měli spolu zůstat v římském vyslanectví, zatímco by Zvrškovec a Mikuš
cestovali do Madridu zařizovat tamní vyslanectví. Zvrškovec ale vymohl
změnu, Mikuš zůstal v Římě a Demuth měl jet do Madridu, prý je
začátečník a národnostně nespolehlivý. Demuth se urazil, měl v Římě
osobní plány se studiem zpěvu, s vyslancem se prý zle pohádal. V Madridu
dlouho nebyl, resignoval a vrátil se do Říma jako soukromník (zde se
Kaššovic mýlí, spletl se o rok a půl, Demuth byl ještě v Itálii obchodní
atašé). Po aférách s memorandy kolovaly pověsti, že prý Demuth

-----------------Ble,hová-Katrebová, B. : c.d.,s.439. Uvádí zde, že Demutha měl úkolovat proti Zvrškovcovi
3S.

~amestek ministra Polyák.
37 SNA,.osobný

fond J. Kaššovice, dopis 3.1. 1941.
Praha. f. LA-O, k. 140. zpráva došlá do Londýna 3.8. 1944.
Vice v jeho biografickém medailónu.

3a A~Chlv MZY

. něco oznámil na Zvrškovce Němcům. Podle Kaššovice
. oU žádné důkazy proti Demuthovi, což řekl i v létě 1945 při
a1oneJ:ání Britům v Cortině. Demuth se netajil zlostí proti Zvrškovcovi,
vYšCtřOhementně popíral přenášení sporů do politické roviny. Kaššovic
v~ se stavěl proti obviňování Demutha bez existence důkazů a
oSObn oval též na postoj Sidora a přítele Slovenska generála Moly, kteří
39
í Demutha delší dobu a zastávali se ho.
Co se týká lM. Zvrškovce, byl jeho osud rozhodnut v Bratislavě již
poUtkem června 1940, ale trvalo ještě téměř dva měvsíce, než nový vyslanec
B. Galvánek dostal agrément od Italů a dorazil do Rí:na. Tukovu zprávu o
Salzburgu všem vyslanectvím z 31.7. 1940 si tedy v Rímě Zvrškovec ještě
mohl přečíst: "V salzburských rozhovoroch Fahrer znovu velmi dórazne
potvrdil samostatnost a nedotknutelnost' Slovenska. Slovensko vnútorne
prechádza k slovenskému národnému socialismu odmietajúc jasne
komunismus. ,,40 Až 3.8. 1940 navštívil Zvrškovec na rozloučenou italské
MlV, kde byl přijat i Cianem, následující den předal vyslanectví
Galvánkovi a odcestoval do Bratislavy.41 Je možné, že tato datace, která je
po Salzburgu, mohla vyvolat dojem, jakoby Zvrškovec byl odvolán těsně po
Salzburgu. Ve skutečnosti je to shoda náhod, doběhnutí procesu, který začal
dávno před Salzburgem.

Éra B. Galvánka (léto 1940-1éto 1943)
S Bohdanem Galvánkem přišla na Slovenské vyslanectví bezesporu
změna. Jeho agilnost a pracovní zápal přinesly velký rozvoj slovenskoitalských vztahů. Vše ale činil ve spolupráci s německým vyslanectvím a
pěstoval k německým diplomatům co nejlepší styky.43 Galvánek cítil sám o
sobě proněmecky, ale úzký styk s německým vyslancem von Mackensenem
mu doporučovali i z ústředí, brzy po jeho příjezdu mu 17.8. 1940 přišel
vtomto duchu telegram z MZV od šéfa politického odboru ing. Mračny.
Galvánek rychle navštívil von Mackensena a již o pět dní později hlásil:
"Bol som priatel'sky prijatý Mackensenom. Osobná spolupráca a tiež celého
42

J K"
. Paměti. Nevydáno, osobní archív F. Vnuka.
assOVIC:
41 SNA" f. MZV, k. 39, šifrované zprávy - sl. Rím 1940.
42 Slovak, roč. XXII, 1940, 4.8. a 6.8. 1940.
a ~~hO o~ob,nost je více popsána v kapitolách Slovenské vyslanectví v Římě
~ lograflcke medailóny.
Mí~r~ porovná~í - v předchozím období byly vztahy k německému vyslanectví podle
use korektnl, ale ne srdečné.
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vená Zprávu neuverejňujte, kým neodovzdám královi
zaruc·
,
'v'
,,44
asi budú mód byt odovzdane zaclOtkom septembra.
audience se konaly skutečně počátkem září. 3.9. přijal
45
ministra zahraničí F. Anfuso. Před polednem 5.9. se
za doprovodu dvorního ceremonáře Grazianiho di Borgo,
Kaššovice a legačního tajemníka Gréberta do Quirinálu na
:vitr kde byl slavnostně přijat králem a císařem Viktorem
II.' a odevzdal mu pověřovací listiny.46 Slavnostní akce
věnce u Hrobu neznámého vojína na Piazza Venezia
1JV1'V....-·..•

í!:l1e/1u11<Cl řádky sledují politické styky slovenského vyslance a
s různými italskými představiteli. Rozsáhlá agenda
nakonec neuskutečněné cesty předsedy vlády Tuky je
samostatné kapitole.
brzy po svém nastoupení mohl Galvánek 28.9. 1940 při
podepsání Paktu Tří předávat na italské MZV Tukovo blahopřání
"Šlechetný italský národ, který kráčí ve šlépějích nesmrtelných
opětovně se ujal uskutečnění vznešeného poslání, směřujícího
základu a předpokladů nového počátku, který zajistí spolupráci,
blaho národů. Slovenský národ se dívá s hlubokou úctou na úsilí
při tvoření této nové dějinné epochy lidstva.•,48
atašé u Slovenského vyslanectví pplk. Anton Sznaczky
den 23.9. 1940 - navštívil hlavní velitelství italské armády a
i generálové Soddu, Roatta a maršál Badoglio. 49 Důležitou
vykonali 17.10. i členové vyslanectví Kaššovic a Grébert u
Armando Moly, pobočníka krále. Mola znal ještě Štefánika a
přátelské porozumění pro Slovensko, seznámil je s redaktorem

:~~"f. MZV. k. 39. šifrované telegramy - sl. Rím 1940. 17.8. a 22.8.1940 .
••. . \'ak. roč. XXII. 1940 49 1940
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tlTarnté: 6.9.1940. Noviny věnovaly události velkou pozornost.
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Z. 8.9.1940
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Scardaonem, kterému se snažili poopravit jeho promaďarské
_1_.""'''' října 1940 vytýkal šéf politického oddělení MZV Mračna

.eho neúčast na paduánských slavnostech, Galvánek se bránil,
J ro zástupce států, jejichž mládež spolupracuje s GIL, HM se

P

v'hl'aSI'1 a. 51
nepn

(lll{ltoP,iOU 1940 se oživila stará myšlenka styků s Brazílií přes Řím.
se hlavně A. Chlamtač, šéf Ufficio commerciale slovacco, který
kontakty a chtěl potvrzení pro svou činnost od MZV. Polyák
1. do Říma, že věc se projednává, ať Chlamtač vyčká. O týden
ll., již oznámil, že Německo nemá zásadní námitky, ať přijede
Bratislavy.52 Chlamtač v prosinci 1940 v Bratislavě ve spolupráci
bývalým římským přítelem Kaššovicem vyjednal podrobnosti.
únoru 1941 se pak s manželkou přes Španělsko přeplavil do Ria,
1941 poslal Kaššovicovi dopis, který mu skutečně do Bratislavy
v něm popisuje své potíže i úspěchy v Riu, slibuje poslat
' k v' M'k
přes GaIvan a Cl
1 use. 53
v

blahopřání

té doby lze zaznamenat Tukovo pranl
28.10. k italskému státnímu svátku. Dále Tiso napsal 14.11.
narozeninám: "U příležitosti narozenin Vašeho Veličenstva

Vám své upřímné přání osobního štěstí a stále vzrůstajícího
Itálie. " Král odpověděl: "Dojatý milým přáním, které mi Vaše
vyslovila, prosím, aby jste přijal mé nejsrdečnější
,24.11. 1940 přistoupilo Slovensko k Paktu Tří, podpis připojil Tuka
návštěvě Berlína. Za Itálii se účastnil šéf politického oddělení
a legační rada Zamboni. Slovenské vyslanectví v Římě pozorně
reakce italského tisku, tiskový atašé Grébert je sděloval do
Tiso s králem a Tuka s Cianem si při té příležitosti vyměnili
telegramy.

f. MlV, k. 113, zpráva Kaššovice z 19.10. 1940.

_. ,.m_f.f.{.",MlV, k. 39,

sl. Šifrované zprávy Rím 1940.

°fsobný fond J. Kaššovic. Další zprávy k brazilské misi již nejsou .
. MlV, k. 53.

f.MlV, k. 106,

Č. 895/41.

rosinci 1940 se Galvánek a Demuth podíleli na sjednání
V Pitalské obchodní smlouvy. 11.12. navštívili oba italského ministra
Ricardiho a pak se od 13. do 23.12. účastnili jednání Polyákovy
v Římě. 56 Galvánek mezitím stihl se účastnit i slavnostního
57
Ústavu fašistické kultury 22. prosince.
.
Hned druhý den roku 1941 se dostavil Galvánek s manželkou na
ke královně Eleně a vedli spolu srdečný hovor o Slovensku.
též doufala v brzký konec války, bylo pro ni bolestné stále slyšet o
mnoha lidí. 58 Další přijetí na vyšší úrovni měl Galvánek 18.2. u
Sereny, generálního tajemníka PF a velitele GIL, probírali možné
a HM. 59 Dále se účastnil vyslanec 3.3. pohřbu španělského krále
a 11.3. koncertu finského rozhlasu. 60
Slavnostní chvíle prožil Galvánek na přelomu března a dubna 1941.
ji.', se účastnil přivítání japonského ministra zahraničí Matsuoky na
Ostiense, 2.4. slavnostní recepce na jeho počest, kterou dával
Tím byl vyslanec poprvé představen i Ducemu a chvíli spolu
61
•.
3.4. pak asistoval Galvánek při Matsuokově odjezdu.

Mati
_'*solini.
.:

6.5. byl vyslanec na delším pohovoru s šéfem kabinetu italského

M!V F. Anfusem, projevili uspokojení nad evropským vývojem.

62

Velká

slawost se konal 18.5. na královském dvoře. Král uvítal delegaci Chorvatů
věele s Paveličem a podle dohody jim představil člena královské rodiny
věvodu di Spoleto za budoucího chorvatského krále. Galvánek byl také
pozván a účastnil se pak i recepce u Mussoliniho, kde s ním znovu pronesl
tAolik vět. Den pak vyslanec završil recepcí u krále, kde navázal srdečné
vztahy s Chorvaty.63 Další velké akce spojené s Chorvatskem se účastnili
Galvánek a Števek v Benátkách 15.6., jednalo se o přistoupení Chorvatska
kPaktu Tří. Slovenští diplomaté vedli množství rozhovorů s italskými,
nimeckými i chorvatskými představiteli. 64

:SloVák, roč. XXII, 1940, 13.12.,23.12. 1940.
SS SNA, f. MlY, k. 203, Č. 3445/40.
59 SNA" f. MlY, k. 202, č.1 /41 /P /G.
40 Stovak, roč. XXIII, 1941,20.2. 1941.
61 SNA, f. MlY, k. 203A, Č. 671/41.
~ SNA, f. MlY, k. 202, Č. 12/41 /P/G .
• ~amtéž. Č. 14/41/P/G.
64tNA, f. MlY, k. 202, Č. 18/41 /P/G.
amtéž. Č. 21/41/P/G. Celá zpráva v Přílohách.

uknutí války na Východě, do které se Slovensko zapojilo, se
~. 1941 dostavil na italské MZV a oznámil následující: "Mám
svojej vlády notifikovať, že Slovensko dňom 22. t.m. o 13 hod
diplomatické styky so Sovietským Ruskom a že celá slovenská
národ v boji proti komunistickému Rusku na záchranu a obranu
civilizácie stojí úplne solidárne po boku vel'kej ríše nemeckej a vo
proti červenému Rusku je hotové na všetky obete. Sme
že tento boj vít'azne skončí a prinesie i nám upevnenie
samostatného štátneho života." Zástupce Butiho 'přijal
65
s uspokojením a slíbil ho ihned hlásit na vyšší místa.
'I Italové se rozhodli poslat jednotky na východní frontu, Tuka tuto
využil a napsal 23.7. Cianovi: " Vokamžiku, kdy italské jednotky
na evropské východní frontě boj proti bolševismu, je mi potěšením
Vaší Excelenci nejupřímnější blahopřání." Ciano odpověděl
poděkováním. 66 Tuka hned o týden později psal znovu do Říma,
Mussolinimu k narozeninám: "Narozeniny Vaší Excelence mi
.".tujl vítanou příležitost, abych Vám, mužovi, který se stal svému národu
"""olem národní síly, disciplíny a spravedlnosti, vyslovil nejupřímnější
p81í slovenské vlády. Prosím též, aby jste přijal mé osobní přání Vaší
,*,lenci. " Mussolini mu vřele poděkoval. 67
Záhy ale přišly smutnější chvíle. Jeden ze synů Mussoliniho, Bruno,
so zabil při cvičných letech. Událost vyvolala v Itálii velký smutek.
Oalvánek spolu s vyslanci německým, japonským, chorvatským a
bulharským se účastnil 9.8. 1941 ve Forli pohřbu Bruna, Mussolini jim
dojatě poděkoval. 68

V části italské politické a vojenské elity se začaly koncem léta 1941
Itit pověsti o údajném přeběhlictví slovenských vojáků na Východě.
Galvánek je vyvracel například při své schůzce s generálem Molou 29.8.
Aby v Itálii dostali lepší obraz o slovenské armádě, sjednal vyslanec přes
milánského konzula Paulyho cestu generála Fettarapa-Sandriho na
Slovensko i na frontu. 69 Cesta se pak uskutečnila koncem září 1941, generál
Fettarapa napsalo slovenské armádě více článků a vrcholem této akce byla

-------Č.

: SNA, f. MZV, k. 202,
22/41 IP/G.
.
m~~~~ MZV, k. 53. Podobně psal Tuka do Madridu a Zagrebu, odkud mu odpověděli

de!šim
textem a srd ecneJI.
- - ..
lil...
lomtéž.

:~NAt f. MZV, k. 202, Č. 23/41/P/G.
omtéž, Č. 30/41 IP lG.

v Milánu 3.11. 1941. Galvánek se jí též účastnil, pronesl
za svého pobytu ve městě 2.-4. 11. se setkal se všemi významnými
.70

po návratu z Milána navázal vyslanec přátelské styky s novým
pro Slovensko v MZV, legačním tajemníkem De Borgem. De
dobře znal s bývalým konzulem v Bratislavě Lo Farem. 8.11. se
sešel při obědě se sekčním šéfem MZV Guamaschellim a

·. k

,71

slovenskou po1ltlC ou scenu.

Spolu s dalšími diplomaty se 19.11. vyslanec účastnil přednášky
BottaÍ o římském impériu a novém evropském řádu. Bottai
tzV. komunitu států Středomoří pod vedením Itálie, kde Albánie je
samostatná, Slovinsko autonomní, ale Dalmácie se stala přímou
Itálie, protože byla dříve italská, jen Split bude autonomní. Srbsko,
Černou Horu nezmínil. Všichni mají společný cíl, společné výhody,
72
Impérium - Impérium římské je impérium civilizace.
25.11. 1941 podepsal Tuka v Berlíně přistoupení Slovenska k Paktu
:\'VllilUU.",U""'. Tentokrát byl přítomen i Ciano a dvakrát se spolu krátce
zdvořilostním jednání. Jednalo se vlastně o jediné slovensko-italské
na nejvyšší úrovni. Galvánek 1.12. příznivě hodnotil ohlas

V listopadu 1941 obdržel Galvánek knihu Parlo con Bruno od
Mt880línitLo a hned dostal nápad na její přeložení do slovenštiny. Obrátil se
111Il~!Wnistra Pavoliniho, ten mu 26.11. sdělil, že Duce předběžně souhlasí.
~\~2.navštívil Galvánek Pavoliniho, poděkoval mu a řekl, že by chtěl, aby
74
SkMnsko poznalo Mussoliniho jako otce a člověka.
12.12. 1941 oznámili Galvánkovi z MZV rozhodnutí slovenské
vlády, vstoupit na základě Paktu Tří do válečného stavu s USA a Velkou
ďBtitínií. Vyslanec se 15.12. odebral na italské MZV, kde předal
_odnutt7s

7l)

V:Ia.NA'kf: MZY, k. 202, Č. 48/41/P/G. Celý text
n"ns e styky.
11 Tomtéž. Č. 50/41 /P/G.
?tTomtéž. Č. 54/41 /P /G.
~Tomtéž. Č. 55/41 /P/G
~SN

.

'$SN~' f, MZY, k. 202, č.57/41/P/G.
,f. MZY, k. 40, Č. 28344/41.

v Přílohách. O cestě generála též kapitola

v'tkem roku 1942 se oživila otázka vzájemného udělení řádů a
poca která zapadla po neúspěšném pokusu na jaře 1940. 8.1. předal
slanec v Bratislavě Roncalli jménem krále vysoká vyznamenání
~ukovi (velkokříže Řádu sv. Mauritia a Lazara) a Machovi
Italské koruny). 20.1. vyzvalo MZV Galvánka, aby za ně králi
na zvláštní audienci. K dalšímu vyznamenání došlo 30.3., kdy
ledal odcházejícímu vyslanci Roncallimu velkokříž Řádu knížete
P Mezi další vyznamenané patřili v říjnu 1942 ministr Medrický
Italské koruny) a v dubnu 1943 náměstek ministra Polyák (též
. .atdiž Italské koruny)?6
počátkem března

1942 zasáhla Itálii smrt vévody z Aosty v Etiopii.
n.11~an(:K vyslovil 10.3. soustrast královské rodině a podepsal kondolenční
Co se týká královské rodiny, získal zanedlouho vyslanec zprávy o
.IHXliIJW.Ult:J.l1 postoji dvora k situaci na Slovensku, čehož si náležitě cenil. 78
Jako každý rok se konaly v Itálii oslavy slovenské nezávislosti 14.3.,
Oalvánek uspořádal recepci, umístil co nejvíce zpráv v tisku, dostal
blahopřání od Ciana, Mackensena a dalších diplomatů. Také Pauly v Milánu
usp>fádal recepci s představiteli města a spřátelenými konzuly. Konaly se

""ll· 1

"'l< S avne' rose. 79
v

V dubnu 1942 se Slovensko poprvé účastnilo Milánského veletrhu.
Kollml Pauly měl na organizaci velké zásluhy, Galvánek přijel též do
MílIna 16.4., kdy se konal Slovenský den. 80 Další velkou akcí, které se
131~iVet1tSko účastnilo, bylo v červnu Biennale v Benátkách. 21.6. uvítali
Gslvanek a Števek v slovenském pavilónu krále s ministry Bottai, Farinacci
a.AiCQUCIl'Ol1le. 81 Hned za několik dní poté se slovenský vyslanec odebral do
l'tGrenCle na evropské setkání mládeže. V toskánském městě strávil tři dny
(27.·30.6.), při návratu 30.6. se zastavil v Sieně. 82
Další významnou politickou návštěvu vykonal Galvánek 31.5. u
generálního ředitele MZV Vitettiho, probrali evropský vývoj.83 Koncem
;pna 1942 proběhla aférka s promad'arským psaním v II Telegrafo, redaktor
:SNA,f.MZV, k. 77.
)J SNA, f. MlV, k. 202, č. 10/42/P/G.

)tTomtéž,č.11/42/P/G.

_i:
'!TO;~~~ka

A
, f. M,lV, k. 50. Podobné akce se konaly každý rok.
pravda, roč. VII, 17.4. 1942. Více k veletrhu kapitola Obchod.
I!
z, 23.6.1942.
13i~A, f. MlV, k. 571.
A, f. MlV, k. 202, Č. 22/42/P/G.

chvaloval zemřelého S. Horthyho a celistvost uherské koruny.
V)'a žádost Mračny navštívil 4.9. nového generálního ředitele MZV
n
a věc si vysvětlili. Italové ujistili, že v žádném případě
84
í nic proti Slovensku.
odzimní politické činnosti Galvánka stojí za zmínku jeho jednání
p pavolinim o propagačních otázkách 27.9. 1942,85 návštěva
Fašistické komory Graye a poslanců Guglielmottiho a
na slovenském vyslanectví 14.10., kdy probírali i otázky druhé
ft Galvánkův rozhovor s dalším novým generálním ředitelem MZV
13.11. o evropském vývoj i. 87 14.12. představil vyslanec králi
vojenského atašé generála Malára, král v rozhovoru rozhořčeně
bombardování civilních cílů. 88 V samotném závěru roku, 30.12.,
Ga1vánek maršála Cavallera a předal mu slovenské vyznamenání. 89
'iBafmU pololetí roku 1943 mnoho záznamů nezbývá. 10.2. se Galvánek
přednášky v Ústavu fašistické kultury, přenášející Guariglia

se

vyslanec z Vatikánu) ve svém vystoupení nazvaném "Evropa a
poukázal na zdroje Afriky, její důležitost pro Evropany a kritizoval
kontinentu od Němců. 90 O týden později, 17.2., navštívil
nové vedení italského MZV, státního tajemníka Bastianiniho a šéfa
Babuscia. Bastianini plně věřil v obrat válečné situace a vítěz~tví.91
účastnil Galvánek recepce na počest maďarského předsedy vlády
jednalo se o dost utajenou cestu. 92 A nakonec 4.5. navštívil
ministra lidové osvěty Polverelliho, s kterým probíral otázky
dohody a propagace. 93

Galrinek a německé vyslanectví
Následující odstavce ukazují na úzké kontakty Galvánka
kMmeckému vyslanectví a jeho účast na akcích pořádaných Němci. Není to

:SNA. f. MlY. k. 202. Č. 33/42/P/G.
" SNA. f. MlY. k. 148B. Č. 162/42.
II SNA. f. MlY. k. 202. Č. 40/42/P/G.
Tamtéž, Č. 48/42/P/G.
ITamtéž, Č. 55/42/P/G.
-Tamtéž, Č. 1/43/P/G.
:Tamtéž, č. 15/43/P/G.
Tamtéž, Č. 18/43/P/G.
:Tamtéž, č. 25/43/P/G.
SI()vóL.
f\. roc. XXY. 1943.5.5. 1943.
y

"e'm výčet vyčerpávající, něco je zmíněno i v jiných kapitolách,
ě
""mazr
v,, h T k
",••,,,- ~ kapitole o pnpravac
u ovy cest y do RIma.
IIlJfllě v
11.10. 1940 se Galvánek a celé slovenské vyslanectví účastnilo
rtu německé vojenské hudby v divadle Adriano a pak opět 25.11.
kOncertu Hit1erjugend. 94 Před Vánocemi 1940 přišel Galvánek 23.12. na
konce
.
k'
I
t ' 95
vánOční slavnostI na nemec e vys anec Vl.
V

'

v

V roce 1941 se byl vyslanec 24.2. podívat na slavnostní premiéře
ně eckého filmu Vítězství na Západě. 96 5. a 6.3. se konala v Římě velká
~ečenská akce, dny německé opery, Galvánek je nemohl vynechat.97 Při
SPOéJn benátském pobytu 15.6. při příležitosti přistoupení Chorvatska k Paktu
~ byl vyslanec představen přítomnému Ribbentropovi a měl s ním delší
rozhovor. Německý ministr projevil potěšení, že se mohl seznámit
sGa1vánkem a vyzdvihoval osobnost Tuky. 98 Po vypuknutí války na
Východě navštívil Galvánek 24.6. německé vyslanectví a přítomnému
chargé d'affaires von Bismarckovi oznámil bezvýhradnou podporu v boji
99
Velkoněmecké říše proti SSSR, Bismarck přijal oznámení s radostí. 26.7.
hovořil Galvánek dlouze s vyslancem von Mackensenem po jeho návratu
zBerlína a probírali všeobecnou situaci i osobní Galvánkovy potíže
s Tukovou cestou. 100 Za svého milánského pobytu 3.11. se Galvánek sešel
k srdečnému rozhovoru s tamním německým generálním konzulem
Bemardem (bývalý vyslanec v Bratislavě).lOl 20.11. dával vyslanec
slavnostní oběd na počest Mackensena a jeho manželky, dále byli přítomni
baron von Plessen, bulharský vyslanec a baron Cele si a z MZV. Galvánek
102
předal Mackensenovi drobné dárky, které přivezl ze Slovenska. Hned za
14 dní, 6.12., Mackensen znovu navštívil Galvánka. Probírali spolu
berlínský státní akt a situaci na Balkáně. 103
I během roku 1942 pokračovaly podobné návštěvy. 1.2. byl
Galvánek na přátelském obědě na německém vyslanectví, přítomni byli i

MlY, k. 203, Č. 2557/40 a Č. 3105/40.
:STomtéž, č. 3444/40.
9: SNA, f. MlY, k. 202, Č. 9/41/P/G.
98 SNA, f. MlY, k. 203A, Č. 671/41.
99 SNA, f. MlY, k. 202, Č. 21/41 IP/G.
Tomtéž, č.22/41/P/G.
:~Tamtéž, č. 23/41P/G.
1 I Tamtéž, Č. 48/41 IP/G.
Tamtéž, Č. 50/41 IP lG.
Tamtéž, Č. 59/41/P/G.

94 SNA.f.

1:

Více než hodinu rozebíral Galvánek slovenskou a
105
ituaci u Mackensena 20.3.
Každý rok si Galvánek a
svyměňovali přátelské telegramy u příležitosti Vůdcových
ZachovánY jsou právě z roku 1942. Galvánek 20.4. a Mackensen
avzájem ujišt'ovali vírou ve vítězství a očekáváním další
~06 Po delší pauze spolu vyslanci dlouze hovořili až 2.10., kdy
107
přes léto a Galvánkovy letní zážitky ze Slovenska.
• 104

roku 1943 jsou zaznamenány jen dvě únorové události. 11.2.
a Mackensen probírali zásadní změny v italské vládě. !Os 28.2. se
dostal na zvláštní audienci k Ribbentropovi při jeho římské
I09
Ribbentrop vyjadřoval víru v obrat situace v Rusku.

styky s dalšími zahraničními diplomaty
se samozřejmě nestýkal jen s italskými a německými
Je zaznamenáno množství jeho kontaktů s dalšími diplomaty
států. Styky s diplomaty neutrálních států byly ale dost řídké až
Ull.f~SD<)n se o nich nic nezachovalo.

rorněnle často se scházel Galvánek s rumunským vyslancem. 20.10.
setkání s Manoilescem sděloval, že Rumuni žádají pro své občany

autonomii, jakou mají Rusíni a navrhoval požadovat totéž pro
v Mad'arskuYo Počátkem ledna 1941 si rumunský vyslanec
stěžoval na úspěchy maďarské propagandy v Itálii, viděl
jen v Německu. lll
30. ledna 1941 dával Galvánek oběd na počest sovětského vyslance,
_i:'bvli přítomni vyslanci rumunský, bulharský, dánský s manželkami,
von Mackensen a Giannini z MZV. 1l2 Zajímavou schůzku měl
7.2. s mandžuským vyslancem Lo Chen-pangem, ujistili se
':lIRemIDVtni sympatiemi a diskutovali o možnosti akreditace mandžuského

I.

!114'SNA
. f. MlY, k. 202, č.6/42/P/G.
famtéž, č. 14/42/P/G.
Il!6jamtéž, č. 20/42/P/G .
. :famtéž, č. 39/42/P/G.
Tamtéž, Č. 6/43/P/G.

1.

1.!~AI f. MlY, k. 41. č. ~5117, Č. 75119.
lIl~~' f. MlY, k. 39,

sl. Sifrované zprávy Rím 1940.
Il2S1 f. MlY, k 202, Č. 2/41 /P /G.
Ovak, roč. XXIII, 1941. 5.2. 1941.
I.

· berlínského vyslance v Bratislavě. I 13 K mad'arské situaci se
. ' s rumunsk'
V další diskUSI
ym k oIegou 102
.. 114

čl

1941 byl Galvánek pozván na japonské vyslanectví na recepci
návštěvy jejich ministra zahraničí Matsuoky. O tři dny
se vyslanec dostavil na oběd k sovětskému vyslanci a probírali
vývoje na Balkáně. lls Téma Balkánu se stalo hlavní náplní
návštěvy i u bulharského kolegy 26.4., kdy mu blahopřál
ziskům. Bulhar byl velmi spokojen, zvláště s připojením
projevoval velké sympatie k Německu, naopak kritizoval
Vl 116 K
rumunský reZlm, z Ruska obavy neme.
e zmenam na
váže i příchod nového diplomatického sboru do Říma, Chorvatů.
chorvatského vyslanectví navštívil 9.6. slovenské
'o
v • ll7
na přátel ske, rozhovory a rady v novem
pusob'lstI.
v'

v,

diplomatické rozhovory roku 1941 se již nesly v duchu boje na
15.8. probíral situaci Galvánek s rumunským kolegou, Rumun
opakovat i nespokojenost s Maďarskem, hned po válce prý
vystoupí s revizí hranic, bál se jen tajné dohody Italů s Maďary,
pro ni důkazy.1I8 2.9. se sešel Galvánek s finským vyslancem a
mu k finským úspěchům. Fin popřel, že by jeho země chtěla
, s Moskvou, naopak vyslovil se pro totální rozpad Ruska, jen
Finsko do budoucnosti. Dále Fin rozvinul myšlenku, že bez
vítězství bude konec evropské civilizace a nastane bolševizace.
nadhodil zajímavou myšlenku, že by si mohlo připojit část
1l9
11r1"Q:íinu.
K bojům na Východě dále prohlásil Galvánkovi 12.9.
vyslanec, že zima určitě nepřeruší válečné operace. 120
spekulacím okolo Maďarska se dostal Galvánek opět v rozhovoru
chargé ďaffaires 18.9. Rumun mluvil o údajné chystané
ve Vídni o hranicích v Podunají, Rumuni již nevydají nic,
jim slíbil něco zpět. Rumun dále ostře kritizoval Mad'arsko za
a malé nasazení ve válce. 121 6.11. dával Galvánek oběd na počest
f.MZV, k. 202, Č. 6/41/P/G.
Č.5/41/P/G.
č.12/41/P/G.

č.15/41/P/G.
č.20/41/P/G.
č.25/41/P/G.
č.31/41/P/G.

č.35/41/P/G.
č.42/41/P/G.

vyslance, také probírali Maďarsko, ale hlavně vnitřní situaci
122 S novým rumunským vyslancem Grigorceou se vyslanec
opět bylo téma Maďarsko. Grigorcea si myslel, že Maďaři
a
svatoštěpánské koruny, prý by mohli učinit vévodu di
tak se personálně spojit s Chorvatskem a pak chtít
zbytek Sedmihradska. Galvánek v tom ale viděl čiré
roku 1942 vstoupil Galvánek 24.1. obědem pro japonského
Účastnil se i rumunský vyslanec, německý rada Leithe-Jasper a
hrabě Marca. 124 1.2. se sešel Galvánek s maďarským
125
ten poukázal, jak jinak, na špatný poměr k Rurnunsku.
S bulharským kolegou 10.3. Galvánkovi tento diplomat prohlásil,
road'arské vojenské delegace v Sofii měla jen zdvořilostní ráz a
1i6
mrzí stanoviska Mad'arů k Slovákům a Chorvatům.
Na
schůzce Galvánka s rumunským a chorvatským vyslancem 14.5.
127
opět jako hlavní téma Mad'arsko.
§eol:JeCll0U vojenskou situaci probíral Galvánek 1.6. na setkání
vojenským atašé. Rumun věřil v novou vítěznou ofenzívu na
pak se přidají Turci a Arabové a Londýn bude donucen k míru.
nebezpečí v možném spojeneckém vylodění v severní
7.6. se sešel Galvánek s finským kolegou, Fin se zajímal o
vztahy k Maďarsku, byl by pro změny hranic. V stejný den se
s thajským vyslancem, tentokrát bylo téma asijské a vztahy
a Ruska. 129

oběd

pro své kolegy z Německa, Finska, Rumunska za
130
několika italských diplomatů dával Galvánek 16.6.
Hned o
dní později, 22.6., se sešel Galvánek znovu s finským vyslancem,
byl i chorvatský kolega. Fin měl názor, že na Východě by stačilo
f.MZV, k. 202, č.50/41/P/G.
č.58/41/P/G.

roč. XXIV, 1942,29.1. 1942.

f. MZV, k. 202, Č. 6/42/P/G.
č.9/42/P/G.
č.17/42/P/G.

č.22/42/P/G.
č.24/42/P/G.

pravda,

roč.

VII, 1942,23.6. 1942.

zhroucení Ruska, Petrohrad drží bolševici jen bezcitným
civilistů. 131 Bohatý červnový program završil vyslanec
bulharským kolegou 26.6., kdy probírali středomořskou situaci a
telny' den se setkal i s papežským nunciem u italské vlády,

vs

~

. ' 132

o slovenskou SItuaCI.

záznam z roku 1942 je až z 6.11., kdy se uskutečnily dvě
diplomatické schůzky. Na první mu chorvatský vyslanec
nad poměry na Slovensku a sám si naříkal na bídnou situaci u
Na druhé se setkal s novým švédským vyslancem Lagerbergem,
133
obdivoval slovenský vývoj, působil předtím v Praze.
S dalším
vyslancem, dánským, se sešel Galvánek 27.11. Dán vyjádřil
.
·,134
SpoJenCI. se nakonec ro zh'd
a aJ1.
roku 1943 již ovlivňovala zhoršující se politická i
situace. 12.1. rumunský vojenský atašé Corbuleanu popíral
. nepokoje v Rumunsku a samozřejmě zmiňovali i válečný
Velké setkání s kolegy měl Galvánek 20.1. Rumunský a maďarský
tentokrát ve shodě líčili zlé ztráty na Východě a špatnou náladu u
Bulharský vyslanec zase vyjadřoval strach z vítězství Spojenců,
rozklad a bolševizace. 136 S rumunským vyslancem se sešel
137
opět 13.2., kdy probírali změny v italské vládě.
24.5. je zaznamenáno další Galvánkovo diplomatické setkání a to
japonským vyslancem Hidakou. Hidaka vystupoval optimisticky a

na tříštění sil Spojenců.

138

Poslední Galvánkova setkání s jinými vyslanci v Římě před pádem
rOlx:~rna v polovině července 1943. Bulharský i chorvatský vyslanec
hodnotili slovenskou situaci. S rumunským probíral Galvának
mJ),On()Kriit předtím situaci okolo Mad'arska, Rumun si pochvaloval, že

t$~

.INA, f. MZV, k. 202, Č. 26/42/P/G.
Tomtéž, č. 27/42/P/G.

11:'fomt~ž, ~. 45/42/P/G.
,Tomtež, c. 47/42/P/G.

1.

Č.6/43/P/G.

mtéž, Č. 8/43/P/G.
též, č. 12/43/P/G.
Tamtéž, Č. 29/43/P/G.
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'bnutí italské podpory Maďarům. Nejpesimističtější schůzka
sla
' Vl'd~l
~ V cernyc
~
'h barvac.
'h 139
mad'arským vys Iancem, k
tery
e vse
pokus o Spolek přátel Slovenska
'aře 1943 vyvrcholila Galvánkova pravděpodobně již starší

~a

založení

spolků přátel

Slovenska v Itálii a naopak Itálie na
při přijetí u italského ministra lidové osvěty Polverelliho 4.5.
Galvánek podrobně probral i otázku možného založení
Amici della Slovacchia. Polverelli s ním v zásadě souhlasil,
aby se před definitivním rozhodnutím vyžádal postoj MZV.
dorazila 13.5. 140 Státní tajemník Bastianini odpověděl relativně
28.5., že ze strany MZV nejsou žádné námitky a překážky. 141
Věc

ale postoupil ještě na vyjádření italskému vyslanci v Bratislavě.
poslal svůj náhled 28.6. a záležitost se mu vůbec nelíbila. Jednak
na fungující bratislavský Italský kulturní institut, který pokrývá
.,._".... "n', proč k tomu ještě zakládat Amici dell'ltalia v Bratislavě, jak
Galvánek? Kdo by kontroloval činnost nového spolku? A dále
argumentoval, že podobné spolky nejsou v jiných zemích, musí se
142
hlavně na Mad'arsko, které je se Slovenskem v stálém napětí.
Corteseho námitek se vyjádřil šéf kabinetu MZV Babuscio 22.7.
na Ministerstvo lidové osvěty, aby se nechal čas na další zkoumání
•. zvláště je problematické, že spolky, zvláště v Bratislavě, by nebyly
_l:talsl(ým diplomatickým dohledem. 143
Zkoumání věci ovšem již nadále po vládních změnách nikam
aepokročilo a celá záležitost zapadla. Je zajímavé, že slovenské prameny se
otéto věci nikde nezmiňují.

Po celoročních přípravách roku 1940 na zřízení honorárního
konzulátu v Milanu, oficiálním italském souhlasu s osobou W. Paulyho
22.l2. 1940, se až na jaře 1941 dospělo ke zdárnému konci. Oficiální

------------------::SNA,!.. MZV, k. 202, Č. 32/43/P/G.
141 ~rChlvlO storico diplomatico

omtéi Č. 11895/240.
l/omtéi č. 19352 PRo
Tomtéž, č. 16460/352.

142

MZV Roma, f. RSI 1943-45, k. 176, Č. 905627/235.

k

počáte

činnosti

konzulátu byl 15.

květen

1941. Do Bratislavy to oznámil

144

oal"ánek 28.4.

Walter Pauly byl sice ,Jen" honorární konzul, ale svou činnost pojal
., ě a vykonal velký kus práce pro slovensko-italské vztahy v severní
: . Do milánského tisku se snažil umist'ovat neustále články o Slovensku,
1 roáha1 severoitalským obchodníkům ve stycích se slovenskými. Byl
~ z hlavních organizátorů slovenské účasti na Milánském veletrhu
J dubnu 1942. Spoluorganizoval i úspěšnou přednášku generála Fettarapy o
V "enské armádě počátkem listopadu 1941. Na výročí nezávislosti vždy
1o
~4.3. pořádal oslavy a slavnostní bohoslužby. Ve své činnosti neustal ani

vletech 1944/45.

Cesty vyšších slovenských

představitelů

do Itálie

Cest výše po stavených slovenských politiků do Itálie nebylo mnoho.
Navíc část z nich se dá označit za polosoukromé či úplně soukromé.
oficiální se dají pokládat jen cesty náměstka ministra
zahraničí, zplnomocněného ministra Štefana Polyáka, který byl v Římě
třikrát v čele obchodně-politické delegace. Poprvé 9.6. 1940, kdy se
prodlužoval Modus vivendi z léta 1939. 145 Podruhé ve dnech 13. až 21.12.
1940, kdy se podepisovala obchodní smlouva. 146 A potřetí o rok později 13.
až 17.12.1941 při jednáních o kontingentech na rok 1942. Při této návštěvě
byla delegace přijata 14.12. Svatým Otcem Piem XII. 147
Za

vysloveně

Ministr dopravy Julius Stano navštívil v době své vládní funkce Řím
dvakrát, ovšem v polooficiálním duchu. První cestu podnikl počátkem
dubna 1940. 1.4. byl přijat Sv. Otcem, další den, 2.4., si prohlédl přípravy
na Světovou výstavu 1942, kde se začínal budovat slovenský pavilón a sešel
se s vedením výstaviště. Jinak ale strávil v Římě soukromě velikonoční
Svátky. Po návratu poskytl větší rozhovor Slováku, pozitivně v něm hodnotil
změny v Římě, kde nebyl patnáct let a dále uvedl, že všude šířil pravdivé

-------------------::~~A, f. MlY. k. 203A, č. 994/41.

A,.f. MlY, k. 86, č. 201651 /40-IY. Na cestu bylo Polyákovi poskytnuto 2 500 lir.
roč. XXII, 1940, 15.12. a 23.12. 1940.
Slov A, f. MlY, k. 106, č. 1035/41.
6k, roč. XXIII. 1941, 16.12.. 1941.
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14J 5~vak.

o Slovensku proti různým pomluvám. 148 Stano se vypravil do Říma
zpr.aV'Y dva roky, v květnu 1942. 5.5. oznámil svou cestu na MZV, příjezd
opě:a plánoval na úterý 12.5. a žádal po Sidorově vyslanectví, aby mu
do.. tilo týdenní pobyt v hotelu a vstupenky do Vatikánu na oslavu 25 let
~;upskéhO svěcení papeže Pia XII. Jinak bude jeho pobyt čistě
~~ činkOVÝ, nabízel ale, že vezme na římská vyslanectví, co bude potřeba.
ouPO
,
V'd'l 149
Sidorovo vyslanectvl mu vse zafl I o.
,

v

podpředseda Sněmu dr. Pavol Opluštil navštívil Řím s manželkou
sloveně soukromě 14.-16.10. 1940. 15.10. byl ale přijat Svatým Otcem a
Y'j
V'V' b
ta Anny S ok
l'
zastavil se u S'd
1 ora. ISO O neco o fl'
ICla'1neJSI
ya i
ces
o ove,
\,ed,ouci ženské sekce HSCS a manželky předsedy Sněmu, o rok později ve
dnech 29.10. až 1.11. 1940. Sokolová navštívila italské ženské organizace a
také byla 30.10. přijata Svatým Otcem. l51 Nakonec zmínka o slovenské
úřednické delegaci, která se dostala až k italskému ministru. 21.11 .. 1942
přijal ministr veřejných prací Goria ing. Posteka a ing. Barthu ze
., st erst va dopravy. 152
slovenske'ho mim
v

Hlavní plánovaná slovenská velká návštěva Říma, cesta předsedy
vlády V. Tuky, se ale nikdy neuskutečnila. O tom více v následující
kapitole.

Tuka a plány na jeho italskou cestu
V neděli 24.11. 1940 podepsal Vojtech Tuka v Berlíně smlouvu o
přistoupení Slovenska k Paktu Tří. Byl přijat s nejvyššími poctami a mnoha
fBskými představiteli.
Úspěch této cesty do centra hlavního státu Osy
vnukl Tukovi myšlenku vykonat podobnou slavnostní a zdvořilostní cestu i
do druhého velkého státu Osy, do Itálie.
.

153

Ihned po návratu pověřil Tuka šéfa politického odboru MZV Mračnu
vyjednáváním o návštěvě. Chtěl jet počátkem ledna 1941 a vzít s sebou i
Macha. Představoval si cestu podobnou berlínské, kdy bude přijat králem i

------------------:~venská sloboda, roč. II, 1940,3.4.1940.
lA9 ~

k, roč. XXII, 1940, 2.4. a 7.4. 1940.
ISO NA" f. MlV, k. 217, Č. 13581/42.
151 ~:OV~k, roč. XXII, 1940, 16.10. 1940.
152S~vak, roč. XXIII, 1941, 1.11. 1941.
163 A, f. MZV, k. 204.

ne~~ltálii se al~ účastnil jen šéf politického oddělení MlV Buti a vyslanecký rada lamboni,
aznamenan ani blahopřejný telegram od Ciana.

a samozřejmě i ve Vatikánu. Mračna navštívil italského vyslance
puce1ll}iho, tomU se plán na navázání užších styků celkem líbil a slíbil podat
,~ca1 ústředí příznivou zprávu. 27.11. telegrafoval a 28.11. psal Mračna o
• své dosavadním vývoji Galvánkovi a žádal ho, at' vymůže pozvání od
~=é vlády v duchu Tukových představ. 154
Galvánek šel hned 30.11. k Anfusovi, šéfovi kabinetu MZV, který
. návštěvu formálně přivítal, ale bez udání důvodu si přál její odložení na
~ějŠí termín. To se Mračnovi moc nelíbilo a znovu žádal Galvánka, at'
k;raČuje v sondování cesty.155 Galvánek si také zajistil záda německým
"'ublase1ll k Tukově návštěvě. 156 Italové ale Galvánkovi znovu jen
:značova1i, že o případném termínu ho sami uvědomí. Po novém naléhání
zBratislavy se vyslanec počátkem ledna 1941 opět ohlásil k Anfusovi a
Butimu ohledně návštěvy. Buti 11.1. Galvánkovi jen zopakoval italský
postoj, který cestu vítá, ale někdy později, datum odmítl blíže
spec!'fiikova.t 157
Mračna

nadále vyjednával v Bratislavě s Roncallim, ale získal jen
informace, že návštěva by mohla být po nějakém větším italském
úspěchU. 158 Tuka s Mračnou se snažili vylepšit slovenskou pozici i takovými
věcmi, jako bylo darování 500 kg cukru jménem Tuky římské vojenské
nemocnici. Slovenské vyslanectví to mělo na italském MZV náležitě
zdůraznit. 159 Ale vše bylo marné. Galvánkovi se nechtělo věc dále urgovat a
záležitost na několik týdnů usnula.
Koncem března 1941 se v Bratislavě dozvěděli o plánovaných
cestách japonského ministra Matsuoky a maďarského Bardossyho do Říma,
mysleli, že po nich by mohl následovat Tuka. Znovu pověřili Galvánka
160
jednáním.
Po dvouměsíčním čekání Mračna 11.6. vyslancovi jasně
napsal: "Po návštěvě Bardossyho nevidíme překážky, aby Tuka a Mach
cestovali též do Říma, nejlépe koncem měsíce, vysonduj u Butiho. ul61 O
čtyři dny později, 15.6., se Galvánek účastnil v Benátkách přistoupení
Chorvatska k Paktu Tří. Byli přítomni i Ciano, Ribbentrop a spousta

~54SNA, f. MlV, k. 39, sl. Šifrované zprávy Rím

1940.

MlV, k. 565, Č. 51711/11-1940.
SNA',f. MlV, k. 565, Č. 57751/11-1940.
157 ArchiV MlV Berlin, R 103 776, sdělení gen. konzula WOstera do Bratislavy 5.12. 1940.
158 SNA, f. MlV, k. 40, Č. 28006/41, Č. 28007/41.
159 Tomtéž, Č. 28009/41 .
160 Tomtéž, Č. 28014/41, Č. 28016/41.

I:

I NA, f.

161

~rchíV MlV Berlín, R 103776, zpráva Ludina 27.3.1941 Č. 6652.
NA, f. MlV, k. 40,

Č. 28194/41.

\;1'f

' h a německých diplomatů. Galvánek využil příležitosti a při obědě
~skJC ě ptal Butiho, zda by šla uskutečnit Tukova cesta. Ten slíbil probrat
"-(Ip8~ s Cianem. Vyslanec hovořil i s německými diplomaty a sliboval si
ce19~ : pomoc. 162 Po návratu do Říma ale Galvánek obdržel odpověd', že
odl11C
,v
'1"
1lÍ\lštěva může být "az po va ce .

..

Nejhorší mělo Galvánka ještě čekat. V první polovině července 1941
i dovolené na Slovensku. Při odjezdu mu Tuka dal osobně kategorický
by na aby se energicky zasazoval o návštěvu a odevzdal Aide-memoire,
pffkaz,
.
, žádal jasné italské vyjádření. Galvánek se dostal do složité situace.
:1, jak si Italové potrpí na formu Aide-memoire, bál se, že když ho
podá, Italové se urazí, návštěva stejně padne a celý neúspěch odnese on,
třeba i odvoláním z funkce. Uchýlil se tedy pro radu a pomoc k svému
mocnému ochránci, německému vyslanci von Mackensenovi. Hned po
náVratu do Říma šel 26.7. za Meckensenem a vše mu vypověděl a prosil o
pomoc. poukázal i na domněnku, že Tuku ovlivňuje v této věci Sidor.
SMackensenem se dohodl, že Němci by mohli přátelskou a nezávaznou
formou pomoci na italském MZV a též zda by nebylo vhodné z Berlína
naznačovat Tukovi, aby na návštěvu rezignoval. Mackensen vše napsal
ihned do Berlína, vyzdvihl přitom proněmecké postoje Galvánka a jeho
potřebnost v Římě. Z berlínského ústředí věc dali na vědomí svému
bratislavskému vyslanectví. 163
V Berlíně rozhodl 2.8. osobně Ribbentrop, aby Mackensen
diplomaticky Galvánkovi pomohl, ovšem opatrně, aby u Italů nevznikl
dojem, že na ně Němci tlačí a Tukovu cestu jim chtějí předepisovat. Odmítl
ale prozatím dávat Tukovi na vědomí, aby cestu sám zrušil. 164 Mackensen
tedy v rámci delšího rozhovoru s Anfusem 5.8. přivedl řeč i na Tukovu
cestu a Galvánkovu situaci. Uvedl, že vše dělá jen z přátelské pomoci
kolegovi, jehož svědomité práce v Římě si cení po zkušenostech s jeho
odporným předchůdcem. Anfuso s ním plně souhlasil v hodnocení
Galvánka. Ohledně cesty uvedl, že ji odsouvají jen kvůli tomu, aby ušetřili
Duceho časové zátěži s přijetím hosta, slavnostmi apod. S ohledem na
Ga1vánka se zdál být Anfuso nakloněn otázku znovu otevřít, ovšem musí se
nějaký čas počkat. 165

------------------::SNA',f. MZV, k. 202, Č. 21/41 IP/G.

164~rChl~~MZV Berlin, R 103776, zpráva do Bratislavy 30.7.1941 č.803.
16Stmt~: zpráva do Bratislavy 2.8.1941 č.826.

omtez, zpráva do Bratislavy 5.3.

1941 č.835.

Mezitím trval tlak na Galvánka z Bratislavy. 31.7. ho Mračna
at' telegrafuje, co je s návštěvou. Vyslanec se 4.8. vymlouval, že po
Ciana budou o cestě znovu uvažovat a že ho podporuje vysoká
(Mackensena ale přímo nejmenoval).166 Že v té době skutečně
zvěsti o neschopnosti Galvánka vyjednat návštěvu, dokládá i
slovenského chargé d'affaires v Bernu Radlinského s tamním
vyslancem Tamarou. Tamara vysloveně nadhazoval myšlenku, že
se ve věci dost neexponoval. 167 Tento italský diplomat měl staré
styky s Tukou a Mračna by ho rád zapojil do podpůrné akce pro
168
Galvánek raději několik dní čekal na výsledek Mackensenových
"~ a až 11.8. obšírněji informovalo situaci do Bratislavy. Mackensena
~ přímo nejmenoval, nazýval ho vysoká osobnost. Přepsal v z~sadě
Mackensenův rozhovor s Anfusem a neopomněl se pochválit, jak je v Rímě
ceněn. Aide-memoire neodevzdal, protože by to znamenalo zhacení všech
dosavadních snah. Pokud nedostane příkaz, odevzdá ho až po definitivním
odmítnutí návštěvy. Vyzýval k čekání kvůli nemoci Ciana a úmrtí Bruna
'li,
1" 169
lY,lUSSO W.

V dalších týdnech se vyvíjela věc opět do ztracena a v Bratislavě již
částečně rezignovali. 5.11. sdělil Mračna do Říma, ať už Galvánek další
urgence nepodniká, někdo v zákulisí kazí pozvání, rozhodli se čekat, zda
l7O
Italové pozvou Tuku sami.
Oživení přinesla až další Tukova cesta do Berlína. 25.11. 1941
podepsal Tuka přistoupení Slovenska k Paktu proti Kominterně a při té
přiležitosti se dvakrát zdvořilostně sešel s Cianem. Podle tiskových zpráv
l7l
měli velmi srdečné rozhovory. Italský tisk je obšírně komentoval. Italové
pak pozměnili názor (či jen taktiku?) a formálně souhlasili s pozváním
Tuky. Ovšem začal kolotoč dohadů okolo termínu cesty a jejich posouvání.
Počátkem ledna 1942 dohodl Galvánek s Butim, že by Tuka mohl
cestovat někdy do března. ln 2.2. potvrdil sám Ciano pozvání, ale prohlásil,
že na březen je obsazený. Očekával by návštěvu v dubnulkvětnu, přesné
::SNA. f. MlY, k. 40, Č. 28268/41, Č. 28274/41.
168 SNA. f. MlY, k. 185. Č. 5/41 taj. 6.8.1941.
169 SNA. f. MlY, k. 40. Č. 28281/41.
170 SNA, f. MlY, k. 202, Č. 23/41/P/G.
171 SNA. f. MlY, k. 565, Č. 35124/11-1941.
mSNA, f. MlY, k. 202. Č. 55/41/P/G.
Tamtéž, Č. 1/42/P/G.

cha1 blahovolně na Slovácích. 173 V Bratislavě se dohodli na
n;._14.4., Galvánek ho 19.2. oznámil na italské MZV a začal jednat
cesty. Také Němci sledovali vývoj s uspokojením, Ludin hlásil
174
termín navstevy do Berl'maJlz 132
..
,

v

v

"V

Ovšem v tu chvíli se problém cesty spojil s druhým neuralgickým
slovensko-italských vztahů, s jednáním o kulturní dohodě.
se myšlenka, že kulturní dohoda by mohla být podepsána při
návštěvě. S kulturní dohodou byl ovšem spojen podobný zákulisní
i ..ltn,CI boj jako s cestou a tím se vše jen komplikovalo. Již 25.2. dubnový
.,.... padl, když Ciano oznámil svou zaneprázdněnost, další termín slíbil
,. •_DUl sám. Uplynul měsíc, než se Italové opět ozvali. 31.3. Ciano
vítaný podpis kulturní dohody Tukou v Římě, ale termín žádný
175

V první polovině dubna 1942 se věc dále zkomplikovala. Italové jen
•
mluvili o termínu konec května/počátek června a navíc nastalo napětí
. . Vatikánem a slovenskou vládou kvůli židovské otázce, které
ohrožovalo Tukovu audienci u papeže. Rozladěný Tuka prohlásil, že z jeho
.y nebude pro cestu již nic podnikat, raději se zaměří na návštěvu
Bukurešti. 176
Až 1.6. 1942 žádal Mračna opět Galvánka, ať zjistí výhledy na cestu.
V,slanec zašel 7.6. za Anfusem, který mu slíbil návštěvu i podpis kulturní
4ohody na konec léta. 177 Kvůli nesrovnalostem okolo kulturní dohody se
Dfnypřesouvaly celý podzim 1942 i zimu 1942/43.
Konečně

v březnu 1943 se obě záležitosti oživily. Možná k tomu
i změny na italském MZV v únoru 1943 (pád Ciana a další
výměny). Nový státní tajemník Bastianini se stavěl k věci vstřícně a práce
na kulturní dohodě se blížily k závěru. 14.4. se Galvánek sešel
sBastianinim, ten mu opakoval vítanou přítomnost Tuky na podpis dohody.
SlibU též dohodnout s Mussolinim termín. Skutečně již 16.4. oznámil
Bastianini možnost Tukovy návštěvy mezi 6.-12. květnem, Duce
I78
BOUhlasil. V Bratislavě začali horečně chystat cestu a její program. Tuka
měl přijet do Říma 10.5., doprovázet ho měli Mračna, Be1nay a Omilyák.

přispěly

------------------:~SNA, f. MlV, k. 41, Č. 38066.

17$ ~ChíV MlV Berlin. R 103 776, hlášení z 9.2. a 13.2. 1942.

A,!. MlV, k. 41, Č. 38082, Č. 38089.
ln ~ChIV MlV Berlin. R 103776, hlášení z 16.4. 1942

174

!?ar A, f. MlV, k. 41, Č. 38117, Č. 38123.
Omtéž, Č. 75142, Č. 75143.

Č. 2254.

zařídit

audienci ve Vatikánu. Tuka též hodlal předat vysoké
králi. 179 Italský vyslanec v Bratislavě Cortese hlásil 17.4. na
říjezd Tuky na 10.5. a ptal se, zda ho má doprovázet. Bastianini
a~torizoval doprovod a počítal s Tukovým příjezdem na určený
vystřízlivění přišlo

rychle. Kvůli zhoršující se vojenské situaci
se 29.4. rozhodlo o opětovném odložení cesty. Italové odložili i
181
UIUUU""'~~"- šéfa vlády Antonesca. U Slováků navíc hrálo roli i
kulturní dohody a to i po celý květen a červen 1943. Tentokrát
slovenské ministerstvo školství.
se stal pokus o cestu počátkem července 1943: 7.7.
legační tajemník Mičko o vykonané návštěvě Antonesca
ptal se znovu na Tukovu cestu, ale nic nového mu nesdělili.
182
či má znovu urgovat nebo čekat.
Pád Itálie v následujících
definitivně pohřbil zbytky nadějí jak na Tukovu cestu, tak na
dohodu.

---

179SNA------leG Ar ',f. MlY, k. 41, Č. 75144, Č. 75148, Č. 75149.
l.SN~hI; MlY Roma, f. RSI 1943-45, k. 176, Č. 2466R,
I-To 't:_~lY, k. 41, Č. 75154, Č. 75157.
,
mez, c. 75200.
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II. Kapitola
Politické zprávy z Říma
Při výzkumu politických zpráv slovenských vyslanců z Říma se

dostáváme do již vícekrát zmíněné rozdílnosti pramenné základny. Zatímco
krokům 1941-1943 je naprosto dostatečná a zachovaná, k rokům 1939-1940
'e minimální až nulová. Z doby vyslance Zvrškovce se zachovaly 4 zprávy
~léta 1939, rok 1940 s jednou výjimkou kompletně chybí, a to nejen závěr
Zvrškovcovy éry, ale i počátek Galvánkovy. Kam zprávy zmizely, je těžko
vysvětlitelnou záhadou. Že existovaly, je jasné. Dokonce kopie byly
předávány do Kanceláře prezidenta republiky. Kancelář o ně oficiálně
žádala 27.10. 1939 a bylo jí bezpochyby vyhověno. l Ve dvou krabicích
fondu MZV jsou desky se záznamy o předávání zpráv do KPR ze zimy
2
1939/1940 a jara 1940. Desky jsou však prázdné, zrovna tak ve fondu KPR
se nic nenachází.
Kdo měl v roce 1945 a po něm zájem na likvidaci zpráv zrovna
z tohoto období? Nebo dokumenty padly za oběť náhodnému ničení či
bídnému zacházení s archívem po převozu do Prahy? Zprávy musely zmizet
vobdobí 1945-1946, neboť na podzim 1947 se po nich dotazoval Úrad
obžalobca při NS Bratislava. Obžalobce Rašla chtěl vznést žalobu proti J.M.
Zvrškovcovi a 7.9. 1947 žádal pražské MZV, aby mu z archívu slovenského
MZV poslalo politické zprávy Zvrškovce z Říma. 29.9. 1947 mu z Prahy
odpověděli, že prohledali archív a žádné politické zprávy z Říma od
Zvrškovce se v něm nenacházejí. 3

1939
Jak jsem již zmínil, jsou dochovány jen čtyři zprávy z léta 1939.
Nalezl jsem je volně přiřazené k úplně jiným záležitostem.
Vyslanec Zvrškovec první zprávu ani nedatoval, došla do Bratislavy
5.6. 1939. Zvrškovec v ní popisuje trvající italsko-mad'arské přátelství a též
jak si italská vláda v Železném paktu z 22.5. vymínila povinnost obou
: SNA, f. KPR, k. 12, Č. 7/1939.
3 SNA',f. MZV, k. 112, k. 113.
v~rChl~ M..~V Praha, Personální spisy - J.M. Zvrškovec.
ec svedcl o politickém zneužívání archívů a jejich rabování po roce 1945.

konzultovat společnou politiku, aby se předešlo překvapením.
nevidí nadšení pro Pakt, mezi duchem germánským a italským není
bodů. Do habešské války se orientovala Itálie kulturně i
na Západ, není dostatek tradice pro orientaci na Německo.
s Francií o Tunis a Džibuti téměř zmizel ze stránek tisku, jen význačný
Virginio Gayda jej rozebíral. S uspokojením se sledují neúspěchy
a Paříže v jednáních s Moskvou. Vnitropoliticky je popularita
i:iU
"i

soliniho veliká a opravdová.

4
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Druhá zpráva následovala po měsíci, 30.6. 1939. Situaci v Itálii, viděl
>'ifYslanec jako pokojnou, prázdninovou, po rušném jaru přišlo uklidnění.
Časté jsou návštěvy německých delegací na všech úrovních. Politika
;':favorizující Maďarsko se nezměnila. Např. Relazioni Internazionali 24.6.
irvúvodníku uvedly, že problém Danzigu není jediný, existuje všeobecný
I,problém hranic, zvláště Maďarska a Bulharska, které mají právo odstranit
~ncspravedlnosti. O problémech nebude ale rozhodovat Anglie, ale Itálie a
Německo.

5

Třetí dochovanou zprávu napsal 3.8. 1939 legační tajemník Mikuš.
ipopisoval snažení exilových Ukrajinců o vlastní stát (v Římě se chystala
,konference ukrajinského exilu) a jejich naději v Německo. Z hlediska
evropské situace němečtí diplomaté v Římě nevěří, že Polsko se skutečně
odhodlá k válce, francouzští diplomaté se však kloní k válce s Německem.
Italský tisk útočí na obkličovací politiku Západu a Rooseveltovo
,nepřátelství vůči Japonsku. 6

Poslední známou zprávu psal opět Zvrškovec 21.8. 1939. Zapadá do
horečnatého vývoje tehdejších dní v Evropě. Vyslanec vidí po cestě Ciana
do Německa a návštěvě Csákyho v Římě zřetelnou snahu Itálie o zachování
míru v Evropě. Italové brzdí Němce v rezolutním řešení Danzigu a nejspíš
by chtěli konferenci podobnou Mnichovu 1938. Tisk sice zdůrazňuje
solidaritu Osy, ale v zákulisí je vidět rozdíl taktik, Německo riskuje i válku,
l~lie ji nechce riskovat. Poměr Itálie a Mad'arska se nezměnil, Csaky
v Rímě dokumentoval absolutní shodu. Zpráva o cestě Ribbentropa do
Moskvy je velkým překvapením, jen málo diplomatů očekávalo shodu
Berlína a Moskvy. Není pochyb, že Rusko se stává rozhodující v rovnováze
evropské politiky, ani jeden z bloků nemá převahu bez Ruska. Režim Ruska
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,
bl,vší Německu než Západu, to hovoří více diplomatů. Případná dohoda
Je lZ
,
.
7
bude znamenat přelom evropske krIze.

1940
Z jara 1940 jsou zachovány jen čtyři rozsáhlé zprávy o sociálních
oměrech v Itálii napsané legačním tajemníkem Kaššovicem na žádost
Předsedy vlády Tuky. Tuka chtěl zjistit, zda by se něco z italských
nedalo využít na Slovensku. Zprávy jsou zajímavé a
oučné, rozebírají platy, ceny, bydlení, sociální podpory apod., o politickém
p
~
. ~ ·,8
vývoji se ovsem nezmmujl.

~ociálních předpisů

Situace v chybějících dokumentech se nezměnila ani po příchodu
nového vyslance Galvánka do Říma počátkem srpna 1940. Není tedy jistě
spojena personálně se Zvrškovcem, ale s časovým obdobím. Celý rok 1940
prostě zmizel. Za jedinou zprávu politického mezinárodního charakteru
Zpodzimu 1940 by se dalo počítat Galvánkovo hodnocení italského tisku
z 7.10. 1940 po setkání Fíihrer-Duce na Brenneru. Všichni zdůrazňují
důležitost, i když o obsahu se mlčí. Důležití novináři, Gayda a Ansaldo, píší,
že po rozhovorech dostanou slovo zbraně. M. Appelius v Popolo d'Italia
rozebírá situaci a zdůrazňuje nemožnost kompromisu s Británií, britské
impérium bude zničené. Podporují jej jen USA, ale ti nejsou vojensky
připravení. Sověti inklinují k Perskému zálivu a harmonicky se vejdou mezi
prostor Evropy a Japonska. Jsou antiplutokratičtí. Dále vyslanec píše o
návštěvě španělského ministra S. Suúera v Římě, který vyčkával návratu
Ciana z Brenneru, je jisté, že probírali vojenský vývoj v Středomoří.
Pozornost vzbudilo i to, že Smíer nenavštívil Vatikán. 9

1941
Teprve rok 1941 je bohatěji dokumentován. Galvánek poslal do
Bratislavy během roku 52 zpráv, které označil za politické. Ne všechny se
ovšem týkají hodnocení situace v Itálii a Evropě. Některé popisují různá
Galvánkova politická, hospodářská i kulturní vyjednávání a patří tedy svým
obsahem do jiných kapitol a nebudou zde uváděny. Několik zpráv také

chybL

--------------------
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V situační zprávě z 15.1. 1941 vyslanec rozebírá otázky, které jsou
ředí zájmu. Vojenské popisují situaci Italů v Africe a Albánii, opakuje
V pop
v, obrat se ce
v k'a s pomOCI'Nvemec ka.
u'išt'ování, že vev·
CI se brzy zmem,
~le~ají se příčiny, proč Graziani v Libyi nepokračoval v ofenzívě, měl
atné rezervy. Prý před měsícem měl velkou hádk~ s Ducem, chtěl jen
:ší posily. Alb~nie je, ny~í. v pozadí, doufá se" že Reko~é s~ vyče~ají.
~pokračuJe ostra kntlka Roosevelta, ktery provokuje a Je praktlcky
vnevyhlášené válce, jen klidu Osy lze děkovat, že není otevřený boj. USA
válku jen prodlouží, ale Anglii nezachrání. Doufá se v Pakt Tří - Japonsko.
Vnitropoliticky je místy kritika, ale anglické úmysly rozvrátit Itálii zevnitř
;-;podaří, Italové se od Mussoliniho neodvrátí. Duch odporu roste,
spolupráce s Němci je stále užší. Zásobování celkem normální, lepší se
.

orgamzace.

10

Zpráva z 27.1. vyznívá o poznání pesimističtěji. Galvánek poukazuje
na neúspěchy v Africe, které mají vliv na obyvatelstvo, říká se "ztratili jsme
i to, co jsme měli". Ale celková odolnost země nepadá, mnozí mají ústup za
přechodný jev (i úřady) a je víra v německý potenciál. Dobře působí
návštěvy a pobyt vysokých činitelů na frontě. Angličané šíří lži o
nepokojích v Milanu a Torinu. Zásobování na lístky se drží, ale ceny se
těžko kontrolují. Zahraničněpoliticky je Maďarsko stále vyzdvihováno jako
konsolidační faktor, k Rumunsku panuje po likvidaci opozice chladný
postoj. I I
Skleslou náladu v Itálii po pádu Benghasi popisuje vyslanec 11.2.
Italové cítili hrdost na koloniální úsilí a nyní vidí, jak vše ztrácí, mají strach,
že je vše ohrožené. Nechápou, co se děje, na válku nejsou připraveni.
Všichni mysleli, že bude krátká a dnes průměrný Ital pozoruje, že válka si
vyžádá velké oběti. Hledají se viníci - v nedostatečné přípravě,
neschopnosti velení, lehkomyslném vstupu do války. Ale víra v režim trvá i
vUle k odporu. Naděje ve vítězství žije v přesvědčení, že Německo porazí
Anglii. Galvánek je přesvědčený, že pozitivní zprávy z bojiště rychle změní
náladu lidí. Jinak distribuce potravin funguje celkem slušně. Bombardování
Janova a Livorna zasáhlo citelně Italy. Zahraničně se pozorně sleduje vývoj
ve Francii, Italové se snaží Francouze upozorňovat na anglické nebezpečí,
že Angličanům nejde jen o italské kolonie, ale i o francouzské. Není jisté
chování Weyganda v Sýrii, Osa musí být připravena na jeho obrat.

:~SNA, f. MZY, k. 202, Č. 2/1941/P/G.
Tamtéž, Č. 4/1941/P/G.

maďarským

ministrem

zahraničí

Je

přijímáno

Již o tři dny později, 14.2., psal vyslanec znovu, středem zájmu
dní bylo setkání Mussoliniho a Butiho s Francem a Sunerem.
různé zvěsti, nic konkrétního ze schůzky nevzešlo, jednalo se hlavně
".~"""'LJ· Španělska ve válce. Většina diplomatů pochybuje o vstupu Madridu
". války, země není konsolidovaná, velká monarchistická opozice je proti.
\~ dině snad by Španělé dovolili průchod německé armádě. Ohledně
i~Ska se tvrdí, že jižje tam německé letectvo, v každém případě Bulhaři
·.volí průchod vojsk Osy. Někteří diplomaté usuzují, že Rusové dostanou
i,rBulharsku přístavy. Všeobecně se brzy očekává generální útok Osy ve
v, 13
·Itfedomon .
,"Sll'",l"~"

Od počátku jara se nálada v Itálii začala zlepšovat. 27.2. sděloval
tialvánek, že poslední řeči Mussoliniho a Hitlera vyvolaly důvěru v obrat
.mace. Duce zdůraznil vykonané přípravy a odmítl spekulace o podcenění
protivníka na podzim 1940. Do Libye se daří přepravovat množství
Dlmeckého vojska, italská vojenská zpráva z 26.2. hovoří o srážkách
t1ěmeckých motorizovaných vojsk s Angličany. Jeden deník na Sicílii začal
vycházet s německou mutací, i v Římě jsou vidět němečtí vojáci.
Imsobování budou od 1.3. nové příděly na lístky, zavádí se zákaz výroby
Zmrzliny a luxusních cukrovinek, omezí se provoz osobních aut. Zahraničně
ijŠpanělsku koluje verze, že do války aktivně nevstoupí, ale povolí průchod
Vojsk Osy, o Bulharsku, že je na 70% u Osy a půjde proti Řecku. Italský tisk
'atále kriticky píše o postojích Švýcarska a Portugalska. 14
Zpráva z 11.3. je celá věnována Balkánu a Středomoří, jen na
počátku je krátká pozornost dána americké pomoci Anglii. Hlavní otázka je
.~ co s Řeckem. Může pod tlakem kapitulovat a německým prostřednictvím
dosáhne příznivých podmínek nebo bude dál bojovat pod anglickou
kuratelou a pak bude zcela zničeno. Oficiální italská místa by nevítaly smír
bez vojenského vítězství. Pochybuje se, že Turci se dají zlákat Angličany do
Války, ale potom by šlo Bulharsko plně s Osou. Rusové nedávno kritizovali
německou přítomnost v Bulharsku, ale bulharští diplomaté to pokládají jen
lademonstrativní vyhlášení, vyvozovat z toho nepřátelství Moskvy k Ose je

~----------------
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1 povstání legionářů v Rumunsku se odsuzuje. Na Blízkém Východě
nesI11Ys rují
. Anghcane
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Záznam z 6.4. se nese

v

hlavně

v

pod dojmem Matsuokovy

návštěvy

ŘfI11a. Vyslanec p~še ~ své osob~í ú~a~ti na ~noha. ~kc~ch s~oj~ných
návštěvou, italska mlsta hodnotl prubeh velmI pozltlvne, objevIly se
~okonce hlasy, že Matsuoka měl prostředkovat mezi Osou a USA. Vojensky
olalo radost dobytí Benghazi. Zahraničně je pozornost upřena na
ZVosláVii, kritika nového bělehradského režimu sílí. Je názor, že k moci se
do!tala ta stejná klika, která kdysi vyvolala Sarajevo. Míní se, že Chorvati
by se mohli osamostatnit, jsou nároky i všech sousedů, Maďaři jsou ale
zdrženliví. Duce ostře odsoudil vydání přátel Osy (Stojadinovič) do
anglických rukou. 16
Až přesně o měsíc později, 6.5., následuje další zpráva. Galvánek
popisuje dobrou náladu v Itálii po vítězstvích na Balkáně, panuje obdiv
k německým výkonům. Velká spokojenost je nad územními italskými zisky,
autonomie pro Slovince je dávána za vzor nové spravedlivé Evropy. Tisk
vyjadřuje sympatie Chorvatům, ale bez zmínek o hranicích. Řeč Hitlera o
Balkánu přijali Italové s nadšením, hlavně pro uznání italských vojenských
Výkonů a přiznání, že jihovýchod Evropy je italská zájmová zóna. Dále
zahraničně roste zájem o Turecko, jsou zprávy, že povolí průchod Němců.
V Sýrii Turci rozhodně nic nechtějí, spíše by na ně mohli zapůsobit sliby na
Kavkaz. Události v Iráku se pozorně sledují, šlo by z nich vytěžit pro Osu.
ORusku panuje téměř mlčení. V zásobování nastalo další omezení prodeje
masa, bot a textilu. 17
12.5. navázal vyslanec mnoha zahraničními zprávami. Očekává se
brzké rozhodnutí USA o válce, americké instituce v Itálii dostaly příkaz
prodávat jejich auta po 15.5. O Rusku se stále mlčí, Stalinovo převzetí
předsednictví vlády se nekomentuje, většina diplomatů nevěří ve změnu
moskevské politiky. O Iráku se všeobecně míní, že povstání bylo předčasné,
přitom se stále bedlivě sleduje Turecko. Mad'arsko je opět vyzdvihováno
vtisku po návštěvě ministra obchodu Riccardiho v Budapešti.
Yn!tropoliticky se konaly polooficiální demonstrace za Nizzu a Korsiku.
Vysoké školy v Římě jsou uzavřené po studentských nepokojích. Studenti

-------------------::~NA, f. MZV, k. 202, Č. 10/1941 /P/G.
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aby ti, co jdou narukovat, nemuseli skládat zkoušky, ale dostali
jen za návštěvy přednášek. Po demonstracích je 18 zatčených. 18
Ve dvou rychle následujících zprávách, 15.5. a 19.5., se zmiňoval
hlavně o Chorvatsku. Trvají italsko-chorvatská jednání o
zatím bez výsledku. Dlouze popisoval vyslanec Paveličovu
Říma a určení vévody ze Spoleta za chorvatského krále. Král
Emanuel předtím vykonal čtrnáctidenní cestu do Albánie, prý
vše podle plánu. Dále zahraničně se řeší poměr k Francii, Itálie a
prý postupují ve shodě. O případu Hess se mlčí, jen se převzala
,
, 19
němec k a zprava.
1.6. píše vyslanec o dobré náladě v očekávání dalších akcí ve
nvUlU
Středomoří. Dobrá nálada panuje přes pokračující omezování
potravin a jízd taxíků. Italové zazlívají Španělům dlouhé
vyslance do Říma, doufají ve zlepšení po posilnění pozic S.
Bardossy přijíždí do Říma jednat hlavně o Chorvatsku, Mad'aři prý
větší Cl' 1
e a 'JSou nespok'
0Jem.·20
UU

Velký zájem vyvolalo setkání Hitlera a Mussoliniho na Brenneru
""o.~JI\.VU' června. 9.6. rozebírá Galvánek různé spekulace o setkání. Hlavní
prý patřily Francii a Rusku. Vztah Osy a Francie by se měl vyjasnit až
dohodě a spolupráci, na Francii se nebudou chtít teritoriální
ve prospěch Itálie. Co se týká Ruska, panuje velká záhada, kam
směřuje. O výsledku Bardossyho návštěvy Říma panuje též mnoho
,·pkulací. Oficielně byla oznámena až den předem, bez účasti spřátelených
'~iplomatů. Mluvilo se prý hlavně o hranicích Chorvatska a případném
maďarském přístavu na Jadranu. Udržuje se šeptanda o společném
'Království mad'arsko-chorvatském, Galvánek ale považuje za nesmysl.
Vitalské společnosti se šíří pověsti o brzkém míru, ale může přijít zklamání
jlko na podzim 1940. To slouží jen nepřátelské propagandě. 21
15.6. se zúčastnil Galvánek slavnostního přistoupení Chorvatska
kPaktu tří v Benátkách. Po návratu do Říma 17.6. ihned obšírně referovalo
své benátské cestě a setkání s vysokými německými, italskými a

--------------------:: SNA, f. MZY, k. 202, Č. 16/1941 IP lG.
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· činiteli. Zvláště si cenil rozhovoru s Ribbentropem a nejvyšší
trojkou (Pavelič, Lorkovič, Kvaternik).22
KlíčOVÝ přelom

ve vývoji války, vypuknutí německo-sovětského
22.6., komentoval Galvánek ve zprávě 25.6. I když radikální
německo-sovětského poměru se čekalo, otevřená válka většinu Italů
~kvapila. Válka proti bolševismu je ale přijímána s uspokojením až
"dšením, i od všech spojenců Osy. Zdá se, že i Vatikán je spokojen. Postoj
burchila se odsuzuje, čeká se na vyjádření USA. Z hlediska Slovenska je
důležité, že 24.6. všechna hlavní italská média přinesla zprávy o účasti
23
slovenské arma'dy na b"
OJI.
Poté se vyslanec na měsíc odmlčel kvůli své letní dovolené na
Slovensku. Až po návratu hodnotí 30.7. vývoj situace, zato ale dosti obšírně.
Na Východ jsou vysílány další italské jednotky, píše se o jejich přátelském
prtlchodu Maďarskem, Rumunskem a Německem. O vítězství se
nepochybuje, Duce v Mantově prohlásil: "S matematickou jistotou
předvídám totální vítězství na Východě." Tisk zdůrazňuje i úlohu a zátěž
Itálie v Středomoří. Brzy má vyjít kniha Che cosa hanno Jalto gli Inglesi in
Cirenaica o barbarství Angličanů za okupace této části Libye s úvodníkem
ministra Pavoliniho. Italové též ostře kritizují politiku USA v Asii, cíle
Roosevelta jsou čistě imperialistické, vede ho také slepá nenávist k Ose. O
Slovensku a slovenské válečné účasti se dost píše, ale Maďaři stále vedou.
Návštěva bulharské vládní delegace v Římě přátelsky řešila otázky hranic na
Balkáně, naznačovala se také bulharská účast na Východě. Sympatie ke
Španělsku opět vzrostly po Francově oznámení o vyslání Modré divize na
Východ. 24
Srpen je velmi bohatý na Galvánkovo hodnocení italských postojů
ksvětové situaci. 11.8. mj. obsáhle píše o poměru Japonska k Anglii a
Americe. Podle mínění mnoha římských diplomatů a politiků ke konflikt
nevyhnutelný. Po výhružných projevech Edena a Hulla a zesilnění angloamerických hospodářských sankcí se vše vyostřuje. Pravděpodobně se kvůli
Japonsku sejdou i Roosevelt a Churchill. Spekuluje se, kam Japonci udeří na Sibiř či na Siam nebo v obou směrech najednou. Do popředí zájmu se
opět dostává i Francie, a to nejen kvůli Indočíně, ale hlavně kvůli své vládní
POlitice. Pařížský nacionální tisk ostře útočí na nerozhodnost a dvojakost
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lády ve Vichy. Vyčítá jí spojení se starými kruhy (proamerickými) a žádá
'\Id pétaina jasné rozhodnutí pro spolupráci s Německem do všech důsledků.
~o vlády mají přijít muži jako Laval a De Brinon, kteří jsou na 100%
důvěryhodní pro Německo. Co se týká italské účasti na Východě, vyzdvihl
(Jalvánek řeč Duceho při loučení s jednou divizí, kdy řekl, že bude bojovat i
boku slovenských kamarádů. Dále se zabývá napjatostí chorvatskopoad'ars kou kvůli oblasti Mezimuří, definitivně se hranici vyřeší až po válce.
;bská a komunistická revolta v Chorvatsku i Černé Hoře je zlikvidována. 25
K napětí mezi Chorvatskem a Maďarskem se vyslanec vrací hned
16.8. Chorvati jsou stále více pobouřeni maďarským chováním v oblasti a
zavřením celých hranic, i Italové jsou znepokojeni. Chorvati hledají úzké
styky s Rumunskem a Slo~enskem?6 O Balkánu píše Galvánek i o deset dní
později, 26.8. Neklid v Cerné Hoře vysvětluje velkou nezaměstnaností
v oblasti, klidu v Chorvatsku má snad pomoci dohoda o italském vojenském
pásmu. Dále pokračuje vyslanec zprávami ze zámoří - deklarace Churchilla
a Roosevelta se v Itálii obecně odmítá, projevy Churchilla jasně směřují
kzatáhnutí USA do války. Anglo-sovětská okupace Iránu nepřekvapila,
poukazuje se na angloamerický cynismus údajného zastávání se svobody a
27
nezávislosti malých národů. K italské reakci na Atlantickou chartu se
Galvánek vrací 28.8. Důležitý článek od Ansalda v II Telegrafo rozebírá
angloamerické plány na zničení protivníka, hlavně evropského průmyslu
jako konkurence. Gayda v Giornale ďltalia píše, že koalice chce uvrhnout
Evropu do korupce a bolševizace, nyní se pokouší vrazit klín mezi Itálii a
Německo. 28

Poslední srpnová zpráva je datována 30.8. Nová schůzka Mussolini Hitler překvapila veřejnost, ale ne zasvěcené kruhy. Osa musela reagovat na
sch6zi Roosevelt-Churchill. Výsledek je ovšem zase obestřen spekulací.
Poselství japonského prince Konoe Rooseveltovi je viděno jako poslední
pokus o mírové soužití s USA. Co se týká Východu, převládá názor, že po
vytlačení Rusů za Volhu boj proti bolševikům skončí a Osa se soustředí na
Anglii. Ostře se odsuzuje angloamerické spojenectví s Moskvou a cynická
snaha Američanů ukazovat Stalina v dobrém světle. 29

-------------------: SNA, f. MZV, k. 202, Č. 23/1941 IP lG.
Tamtéž, Č. 25/1941 IP lG.
Č. 27/1941 IP lG.
28Tomtéž, Č. 29/1941/P/G.
29 Tamtéž, Č. 30/1941 IP lG.
27 Tamtéž,

Také září je na Galvánkovy zprávy bohaté. Ve dvou zprávách z 3.9.
a 4.9. vyslanec sděluje, že má dobré informace o řešení rumunských a
rnad'arských územních sporů. Rumuni mají dostat část Ukrajiny a za to
Mad'aři získají další kus Sedmihradska (konkrétně prý Arad a Témešvár).
Rurounské obyvatelstvo se pak má přestěhovat na získaná územÍ. Maďaři
'sou také ochotni ke kompromisu s Chorvaty o Mezimuří. Oblast prý
~bsadila armáda bez vědomí vlády. Jinak poměr Chorvatska a Vatikánu je
stále nevyřešený, Vatikán asi bude čekat na konec války. 30
K datu 10.9. se vážou dvě zprávy. V první Galvánek popisuje italské
reakce na stále větší provokativní jednání Rooseveltovy vlády. Novinář
Gayda v úvodníku Giornale ďItalia rozebírá tyto provokace a dokládá, že
Roosevelt směřuje k otevřenému vstupu do konfliktu. Jedinou brzdou ještě
není úplné zpracování americké veřejnosti, také ve Sněmovně reprezentantů
ještě není intervenční většina, Senát je již servilní. V druhé píše vyslanec o
spekulacích o odstoupení Churchilla po kritickém článku v Times. Dále
Angličané zjevně koncentrují nové síly v Egyptě. Zájem roste o misi
amerického zvláštního vyslance Taylora do Vatikánu, ale nic bližšího se

nevL 3l
S datem 13.9. se vážou dokonce čtyři zprávy. První uvádí italské
reakce na poslední Churchillův projev, kde upozornil na vážnost situace. Od
oficiálních italských míst je posuzován jako pesimistický. Proto potřebuje
Londýn vstup USA do války jako psychologickou vzpruhu a též posilnění
tlaku na neutrály, Francii a Turecko. V druhé se jedná o poslední řeči
Roosevelta o svévolném určení obranných amerických pásem v Atlantiku
hluboko v mezinárodních vodách, kde budou Američané bez dalšího útočit
na síly Osy. Italové to vidí jako téměř vyhlášení války a sílení provokačních
akcí. Ve třetí zprávě se Galvánek zaobírá náladou italského obyvatelstva.
Působí na ni drahota, očekávaný vstup USA do války, protahování
východního tažení, nálety. Není však vyčerpaná, nespokojená, ale cítí
vážnost války, jde o mnohé, hlavně zabránit bolševizaci. A nakonec čtvrtá
zpráva popisuje italskou kritiku Vichy za její neochotu více spolupracovat
s Osou, její hru plnou kliček, ekvilibrismu a čekání na Vývoj.32
K Rooseveltově politice se Galvánek vrací v dalších dvou zprávách
Z 16.9.
V první informuje o tiskové konferenci italského MZV, kde

--------------------:SNA,f.MZV,k.202, č.31 ač.32/1941/P/G.
1
3 Tamtéž,
2 Tamtéž,

Č. 33 ač. 34/1941 /P/G.
Č. 35, 36, 37 a 38/1941/P/G.

Iv slanec Rocco ostře kritizoval Rooseveltův postup, který právně opouští
ve y·ckou ne utra1·Itu, po dporuJe
. .Je dnoznacne Je dnu va'1 ecnou st ranu a za
··a:~mi o svobodě moří se skrývá boj o udržení panství anglosaských
ft ocností nad oceány. V druhé píše o Rooseveltových kriticích v USA, jako
~ Lindberg, kteří ho napadají za válečnictví a nenávist k Ose. Italský tisk
~e nemá psát jejich jména, aby nebyli v USA kompromitováni jako sluhové
v

Osy.

v

•

v

33

Ještě

v září pokračují dvě zprávy. 19.9. Galvánek píše o anglických
hrozbách bombardovat Řím, konají se obranné přípravy. Italský tisk dostal
34
instrukce, že nesmí psát hanlivě o americké armádě a podceňovat ji. 23.9.
informuje o velkém ohlasu, který vzbudily poslední německé úspěchy
(Kyjev). Spekuluje se, co dál. Italský tisk ale nemá psát o posledním úderu,
aby se nevzbuzovaly falešné naděje. Italové též sondovali u Turků průjezd
35
Dardanelami pod bulharskou vlajkou, ale neúspěšně.
K říjnu jsou zaznamenány jen dvě zprávy, obě s datem 25.10.
V první rozebírá vyslanec anglickou rozhlasovou propagandu proti Itálii,
šíření zvěstí o rozkolu mezi královským dvorem a fašisty, shazování letáků
nad Neapolí - vše se zatím minulo účinkem. Dále anglická propaganda chce
narušit spojenectví s Německem šířením zvěstí o německo-francouzské
dohodě na úkor Itálie. Ve druhé se zaobírá spekulacemi okolo Turecka,
Turci zjevně vyčkávají, aby se přidali k tomu, kdo bude vítěz na 100%. Dále
americký vyslanec v Římě podle různých sdělení se vyjadřuje velmi
shovívavě k bolševismu, ať si ovládne většinu Evropy, jen když se zničí
Německo.

36

V listopadu se ozval Galvánek se třemi zprávami, všechny jsou
datované 14.11. V první zmiňuje maďarskou propagandu v Itálii proti
Slovensku, která šíří hanlivé zprávy v souvislosti s bratislavskými
demonstracemi 2.11. Mad'aři též roznášejí pomluvy, že Slováci, Rumuni a
Chorvati proti nim oživují Malou dohodu. Oficiální italská místa ale nijak
nereagují. V druhé píše o názorech bývalého afghánského krále Amana
DUaha, vyhnaného Angličany roku 1928. Exkrál je proněmecký a doufá ve
svůj návrat, žije v Itálii, je přesvědčený, že až se Osa dostane na hranice
Asie, ta celá vzplane proti Angličanům. Ve třetí zprávě vyslanec rozebírá

--------------------:SNA, f. MZV, k. 202, č. 39 a č. 40/1941/P/G.
Tamtéž, č. 41/1941/P/G.
č. 44/1941 /P /G.
36 Tamtéž, č. 47 a č. 48/1941/P/G.

35 Tamtéž,

japonský poměr, čeká se, že do konce měsíce se vyjasní situace.
tisk silně kritizuje Roosevelta, který prakticky vede válku bez
Nakonec se Galvánek zmiňuje o dalším omezeních veřejné
v Římě po 22 h, obyvatelé přijímají s nevolí. Jih země trpí nadále

Kprosinci je zachována jen jedna hodnotící politická zpráva a to
z 1.12. První polovina rozebírá mezinárodní události. Anglická
v Libyi nebyla překvapením, očekává se, že po jejím ztroskotání
Churchillova pozice neudržitelná. Postoj k Francii se uvolnil po
Weyganda a posilnění sil, které jsou pro spolupráci s Osou.
Japonsko-USA se čeká dramatické rozuzlení v nejbližší době.
novinář Gayda kritizoval řeč švédského ministra zahraničí
za její egoismus, po vítězství Osy by se nemusel Švédsku vyplatit.
polovina popisuje reakce na berlínský státní akt. Italský rozhlas
přinesly rozsáhlé informace o průběhu, projevech Tuky a Macha. 38

V roce 1942 zaslal Galvánek do ústředí 50 zpráv, označených jako
Opět ne všechny zachycují italskou a mezinárodní situaci, ale
í se i jinými otázky, které jsou zmíněny v jiných kapitolách.
V první roční zprávě z 9.1. sestavuje vyslanec okruh otázek, kterými
í italská politická místa. 1) Porady Spojenců ve Washingtonu a
- utuží spolupráci?, posilní ofenzivní duch bolševiků?, přenechává
půl Evropy Moskvě? 2) Turecko - kam se přidá, zdůrazňuje
c:'-tltralitu. jistě čeká na jaro, zda Němci dojdou ke Kavkazu. 3) Španělsko _
otevřeně do boje či je lepší dosavadní stav, v němž má styky s Jižní
4) Francie - kritika nerozhodnosti vlády. 5) arabský svět pro Trojpakt. 5) Vstup Japonska do války stále velmi vítán, vytváří
:.hem lepší strategickou situaci. 6) Vnitřně v Itálii autorita Duceho
tIeotfesitelná, místní neúspěchy v Libyi považovány za přechodné. 39
13.1. píše Galvánek o klidné náladě v Itálii, příděly chleba pro
-ocné byly zvýšeny. Tisk podrobuje kritice monstrózní plány Roosevelta

-------------------:~NA, f. MZY, k. 202, č. 51, 52 a 53/1941/P/G.
ap Omtéž, č. 5511941/P/G.
Tomtéž, č. 1/1942/P/G.

. ní Situace v Libyi se stabilizovala. Ciano pojede do Budapešti a
zbroje .
. někdo cestu vyzradil agentuře Havas. Ribbentrop byl také
. vyzvedli německo-maďarské přátelství ve zbrani. Pozornost se
í na konferenci v Rio de Janeiro, kde USA tlačí na Jižní Ameriku, aby
4o
proti Ose, doufá se, že nepodlehne.
18.1. začíná Galvánek zmínkou o růstu protianglických nálad u
Italů. Ciano v Budapešti (15.-16.1.) potvrdil tradiční přátelství,
se o silnější maďarské účasti v boji na jaře 1942. Jinak se věří, že
krize na Východě je již zažehnána. Okolo Turecka jsou stále
prý je znepokojeno cestou Edena do Moskvy. Střetnutí Franco se dementovalo. Na Dálném Východě se blíži katastrofa Angličanů,

"'llU~V"'''' bude jistě čelit kritice.

41

V poslední lednové zprávě z 26.1. píše vyslanec, jak v Itálii
:;,:'ililSPC)KOlenlm sledují Rommelovy protiútoky. 14.1. vyšel v Popolo ďItalia
qlíljimavý článek japonského admirála Suetzuka, kde předvídá setkání vojsk
;\()sy u Perského zálivu, tím se Rusku přeruší zásobování a Indie se izoluje. 42
Zpráva z 3.2. věnuje pozornost nejprve Goringově návštěvě v Římě.
jlSpekuluje se o invazi na Maltu, italský tisk stále referuje o jejím
ďi~mbardování. Rommel v protiofenzívě překazil anglické plány na Tripolis.
;fajímavé jsou i nevyjasněnosti v italsko-chorvatském poměru, panuje
v~jemné obviňování, mnoho Italů tvrdí, že na rozdíl od Slovenska Chorvati
l)edokážou využít samostatnosti a rostou u nich vnitřní rozpory. Podobné
'myšlenky rozvádí i další zpráva z 9.2. Galvánek se v ní vrací k Goringově
;!l4vštěvě a s ní spojeným spekulacím. Je otázka, kam až povede Rommelova
ofenzíva, snad až k Suezu, velké posily proudí stále do severní Afriky. Je tu
též arabská karta - bývalý irácký premiér a velký muftí jeruzalémský se
pohybují v Berlíně a Římě. Rovněž opakuje vyslanec italskou
p.espokojenost nad chorvatskou situací. Dále se začalo spekulovat o
odstoupení Horthyho, provisorně ho má nahradit syn Stephan. Jinak vnitřní
nálada v Itálii je klidná, optimistická, zásobování slušné, jen roste drahota. 43
Opět k podobným tématům se vyjadřuje zpráva z 19.2. Zvolení

Stephana Horthyho za viceregenta se očekávalo, přes opozici Imrédyho a

---~----------------

:SNA. f. MZV. k. 202. Č. 3/1942/P/G.
Tamtéž, Č. 4/1942/P lG.
:Tamtéž, č. 5/1942/P/G.
Tamtéž. Č. 6 a é. 7/1942/P/G.

Italové se tváří rezervovaně. Na severoafrické frontě je nyní
Rommel je na poradách v Římě. Problém drahoty chce vláda řešit
44
o snížení cen od 1.3., lidé vyjadřují uspokojení.
Březnové

zprávy jsou velmi obsáhlé. 3.3. píše Galvánek o
na jarní ofenzívy, které by mohly přiblížit konečné vítězství
na Kavkaz, Japonci na Indii, Rommel na Suez). Naděje se kladou
v arabský svět, velký muftí a irácký politik Gailání učinili v Římě
dojem. Německý znalec Grobba ale vidí naději jen v Iráku, jinak
pasivní. Sovětské útoky jsou vážné, ale neberou se tragicky. Po
Kvaternika v Itálii se objevila naděje ve zlepšení vztahů
i celková tamní situace se posuzuje příznivěji. Vnitřně
meziministerská komise pro zásobování zlepšila obchodní situaci,
tvrdé tresty pro obchodníky porušující předpisy. 45
Rozsáhlou zprávu poslal vyslanec 10.3. V první části sděluje velkou
italské veřejnosti s královským dvorem po smrti vévody z Aosty (v
zajetí). Hlavou domu Savoy-Aosta se stal vévoda ze Spoleta,
chorvatský král. V druhé části se rozepisuje o viditelném
mezi úředními kruhy a veřejností. Ten pramení z dobrého
zimy, kdy nenastala žádná zásobovací katastrofa a dále z úspěchů
v Severní Africe, Japonců v Asii a přečkání bolševických zimních
na Východě. Na všech frontách se očekávají jarní úspěchy. Ma]ta je
vyřazena, posily do Libye mohou proudit. Jsou spekulace,
zvýší Itálie svou účast na Východě, snad 300 000 vojáků nebo až
Paní Ciano má odcestovat jako ošetřovatelka s italskými
,uuIJ",auu·, Z toho je vidět přikládání důležitosti Východu. V třetí části
zmiňuje angloamerické hrozby na druhou frontu proti Itálii, ale za
situaci jim lze těžko věřit. Dále je zajímavé zvýšení důvěry
ve vítězství Osy, z více míst se o tom mluví. Vatikán také
neoticielní styky s Chorvatskem a začíná se klonit ve prospěch
IUlO:statnétlo Chorvatska. 46

o podobném

optimismu jako v předchozí zprávě píše vyslanec i
Dále informuje o výměně mad'arské vlády, Bardossy asi skutečně ze
,:WI:HVI'l,tnlr
důvodů nahrazen Kállayem. V italském tisku je opět
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otázka Nizzy a Korsiky. Dále od 1.4. nastanou další omezení
vl'
v
. k 47
železniční dopravy, vysvet Uje se presuny VOj S .
Dvě

zprávy s datem 25.3. uzavírají

březnový výčet.

V první rozebírá
rumunsko-maďarský poměr,
kde stále doutná spor o
Rumuni obviňují Maďary ze symbolické účasti na Východě
ojí hry. Zatímco Rumunsko krvácí a je pevně s Osou, Maďaři jen
Maďaři to odmítají, ale budou nyní muset zvýšit svou účast na
. poslední řeč Antonesca připomněla sedmihradský problém.
tisk ale o tom nesmí psát. V druhé zprávě vyslanec opakuje
o zlepšování poměru Vatikánu k Chorvatsku, alespoň na
v""v.·----- rovině. Jinak italské zásobování se určitě udrží do další úrody,
dostaly zdarma svačinu ve škole. Znovu je ale omezován poštovní
48

dubnová zpráva z 20.4. popisuje změny ve vládě Vichy.
'.JUJJIA"~V posilnění Lavala přiblížení Francie k Ose? Celkově však trvá
animozita Italů k Francouzům. Objevila se např. v článku v Relazioni
.'>'mtemazionali z 18.4., kde se obsáhle připomíná francouzská prohra
" .
49
dervnu 1940.
14.5. se rozepisuje Galvánek na prvním místě o setkání Hitlera a
:Mussoliniho v Salzburgu, jednalo se o jejich již sedmé jednání během války.
!láplň rozhovorů se točila pravděpodobně okolo italské vojenské účasti na
\lýchodě a zvýšení aktivit ve Středomoří. Dále okolo nároků Itálie vůči
Francii, v Itálii v poslední době rostly manifestace za Nizzu a Savoy,
'_tímco Tunis a Korsika se nezmiňovaly. A nakonec se jistě probírala
6fázka Turecka. Vyslanec dále píše o řeči Mussoliniho k prefektům 28.4., ve
ké zmínil zásobovací potíže. To dalo podnět nepřátelské propagandě
kfantastickým závěrům o rozkladu Itálie. V zemi se zavádí velká
p-otiinflační opatření. Ohlas v italském tisku má i obchodní smlouva
$Bulharskem, která zavádí přímou dopravu z Bulharska do albánských
J'fistavtl. Na závěr uvádí vyslanec opatření proti Židům platná od 6.5. Židé
CJd 18 do 55 let musí konat pracovní službu pod prefekty.5o

-------------------:SNA, f. MZV, k. 202, Č. 11 /1942/P/G.
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o čtyři

dny později, 18.5., se Galvánek ještě jednou vrací k řeči
z 28.4. Rozebírá i popularitu Duceho, dokladem její výše je
týdenní Mussoliniho cesta po Sardinii, kde byl nadšeně vítán. 5.5.
zveřejněny Duceho instrukce pro rozpočet ministerstvům na příští rok,
prioritu musí mít válečné úsilí, ostatní výdaje se nesmí zvyšovat. 5l
Zpráva z posledního květnového dne rozebírá opět poměr Itálie
... Časopis Relazioni Intemazionali z 23.5. napadl Vichy i Lavala za
taktiku, nerozhodnost a čekání na neúspěchy Osy, Itálie to
I'lZal)Offilem:. K tomu Galvánek poznamenává - když cestoval Mussolini po
měl "dlouhý pohled směrem na Korsiku". Též král vykonal
cestu podél francouzských hranic. 52
Červen

je na zprávy bohatý, máme jich dochováno šest. Hned 1.6.
""I'tL""·'v vyslanec o vztahu Itálie a Francie. Italské MZV popírá zprávy
IUlH)(IlIJl"IlV".'''''' tisku, že Itálie chce ultimátem vymoct na Francii území,
bude řešit s ostatními problémy na konci války. Dále píše o
ohledně vývoje války, mnoho italských představitelů
~1\.iIlratllCnllCn diplomatů se shoduje, že vše bude záviset od Východu. 53

o dva

dny později, 3.6., se Galvánek věnuje čistě vnitřní italské
Trvá boj proti zvyšování cen a spekulantům, jsou stanoveny
'íJi!llwlnalnl ceny ovoce a zeleniny nižší o dvě třetiny než chtěli obchodníci.
i:.i jsou vzteklí a schválně zadržují zboží, budou proti nim opatření. Soudy
i vysoce postavené lidi (aristokraty, ředitele podniků). Dále vedení
žádá její očistu, jsou v ní živly jen kvůli výhodám, bez fašistického
. Zajímavá byla aféra hraběnky Senni a markýzy Colonna, které
uspořádaly recepce, na kterých byli i Američané. Ti se pak po opuštění
svou účastí chlubili. Colonna byla urychleně odsouzena na 3 roky,
narok. 54
9.6. rozebíral vyslanec řeč Ciana v Senátu (nepublikovanou). Ciano
o vztahu k Francii, je pevný a neustoupí se od požadavků, Vichy
"
za vyčkávací postoje. Dále mluvil mj. o Sedmihradsku, arbitráž
'rplllti a nesmí se zpochybňovat, Rumuni i Mad'aři mají hlavně pracovat pro
./iapolečné vítězství. Galvánek též píše o cestě Hitlera do Finska, která
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olala velkou pozornost jako znak ocenění a významu Finska. Návštěva
~laye u Hitlera nevyvolala žádné komentáře italského tisku. 55
Hned příští den, 10.6., se věnuje vyslanec opět čistě italským
•••. oblémům . V zásobování jsou stálé problémy s ovocem a zeleninou, stát
P~dPoruje producenty, aby prodávali přímo zákazníkům, ale hlavně v Římě
Ptáte potíže a fronty. Rozruch vyvolalo zavření známé římské kavárny
~osetti, místa smetánky, za trvalé porušování předpisů, majitel byl vyloučen
zfašistické strany. Italský tisk jinak v poslední době stupňuje protižidovské
,56

pSa-Ul.

Dvě

zprávy z konce června jsou pak plně věnovány mezinárodní
situaci. 24.6. píše nejprve Galvánek o návštěvě španělského ministra
zahraničí Suúera v Římě po jeho cestě do Francie. Byl přijat i papežem, ale
ozvěna pobytu není velká, na úloze Španělska se nic nemění. Objevily se
klevety, že Smíer se stane vyslancem v Římě. Dále pozornost je věnována
cestě Churchilla do USA, komentáře praví, že nouze ho nutí stále více žádat
{J at11erickou pomoc, druhá fronta je podle Italů vyloučená. Jinak dobytí
Tobruku vyvolalo v Itálii nadšení a naděje v konec války. Množství
57
diplomatů očekává od počátku července velkou ofenzívu na Východě.
Oalvánkem zmíněná malá pozornost věnovaná SmÍerově návštěvě se rychle
změnila. 26.6. konstatuje vyslanec pravý opak. Po prodloužení SmÍerova
pobytu v Římě a jeho opětovné audienci u Duceho po návštěvě u papeže se
zvedlo množství dohadů a Smíerovi je najednou věnována maximální
pozornost. Na základě množství informací Galvánek shrnuje cíle Suúerova
pobytu - je zprostředkovatelem mezi Francií a Itálií či dokonce vyjednává o
míru mezi bloky - vyjednává o postoji Španělska v případě druhé fronty vyjednává o vztahu s Vatikánem. Je těžké věřit, že zprostředkování mezi
Francií a Itálií by se mu povedlo, Italové trvají na svých požadavcích. Jisté
z mnoha zdrojů je, že Franco stojí pod vlivem Vatikánu a ten na něj tlačí,
aby zachoval neutralitu v každém případě. Sondování o míru ve spolupráci
S Vatikánem je věc háklivá a moc se v ní nevěří. Vatikán přímo určitě
neprostředkuje, ale rád by vsugeroval prostředkování nějakému neutrálovi.
Jinak obecně si ve Vatikánu myslí, že ani jeden z bloků nemůže být zcela
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Dvě

zprávy z počátku července věnuje Galvánek vojenským
událostem. 6.7. popisuje nadšení v Itálii z úspěchů v Libyi a dobytí
Sevastopolu. Věří se v úspěch bojů u EI Alameinu, Angličané zoufale brání
slední vhodné místo před Alexandrií. 11.7. pokračuje vyslanec v popisu
~veroafrických událostí. Zastavení u EI Alameinu se vysvětluje
vyčerpaností vojsk, která jsou 540 km od Tobruku. Angličané zoufale shání
,
..
, 59
posily. Celkovy optImIsmus trva.
Po letní odmlce navazují až zářijové zprávy. 4.9. shrnuje Galvánek
hodnocení italského tisku ke třem rokům války - Francie byla zcela
poražena, zrovna tak její exponenti v Evropě, Anglie je též těžce poškozena,
Churchill se snaží o záchranu s USA a SSSR. 60 Obsáhlejší hodnocení
situace poslal vyslanec 16.9. Nezdařený pokus Angličanů o vylodění u
Tobruku dal italskému tisku opět příležitost vyzdvihnout středozemní frontu
jako klíčovou. Např. v Giomale ďItalia z 16.9. hodnotí Gayda vyhlášení
Roosevelta, Smutse i amerického tisku o důležitosti Středomoří - bez jeho
ovládnutí se nemůže počítat s přímým útokem na Německo. Jinak poslední
Rommelova akce u EI Alameinu se nepokládá za rozhodující, čeká se na
pád Stalingradu, pak se bude opět více dít v Egyptě. Velké rozhořčení
v Itálii vyvolalo anglické potopení nemocniční lodě Amo. 61 Ve stejný den,
16.9., napsal Galvánek ještě jednu zprávu, ve které podává informace
z Turecka a anglického tisku o údajně chystané konferenci ve Vídni za
účasti Hitlera i Mussoliniho k řešení problémů jihovýchodní Evropy a
Sedmihradska. Není ale nic potvrzeno. 62
V posledních zářijových zprávách se vyslanec zabývá nejprve 21.9.
spekulacemi, kdo bude viceregentem v Maďarsku, nejspíše Horthy otázku
odloží, pak ale přechází k žhavé cestě Rooseveltova pověřence Taylora do
Vatikánu. Jsou velké dohady, o čem má Taylor jednat, možná je vše jen
Rooseveltova demonstrace pro katolický svět. Taylorova cesta je i obsahem
Galvánkovy zprávy z 29.9. Taylor se setkal třikrát s papežem, kolují
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zprávy o mírových jednáních, které ale nemají dlouhého života.
l · 63
tisk o Tay1orove~ cest e nere teruje.
V

Ještě jednou se Galvánek vrací k Taylorovi 5.10. Němečtí diplomaté

slí, že cesta měla čistě vnitro americký účel - ovlivnit katolíky v USA.
í. : : se vyslanec zabývá ohlasem poslední Hitlerovy řeči v Itálii. Byla
,Vřrata pozitivně, hlavně pasáže o pevné spolupráci s Itálií a dosáhnutí cílů
Pl tn~í ofenzívy bez ohledu na to, kdy padne Stalingrad. Všeobecně se myslí,

c
64
.• že zíma bude pro Rusko katastrofální.

14.10. informuje vyslanec o možnostech druhé fronty z informací od
několika italských činitelů. Angličané a Američané jsou nuceni k druhé
frontě Stalinem a veřejným míněním. Jako pravděpodobné se zdají přípravy
na vylodění ve Francouzské západní Africe. Osa by měla preventivně
nepřítele předběhnout a obsadit Tunis a Alžír. Francouzi jsou prý připraveni
území též bránit. Vylodění na Pyrenejském poloostrově se nepředpokládá. O
dva dny později, 16.1 O., píše Galvánek o oživení leteckých bojů v Egyptě.
Jihoafrický premiér Smuts navštívil Londýn, očekává se, že něco přijde.
Churchill měl velkou řeč v Edinburghu, stále doufá ve vnitřní rozklad Osy a
"N"emecka. 65
borobardovam
Rozsáhlé listopadové zprávy začínají hned 1.11. Galvánek informuje
o angloamerické ofenzívě v severní Africe, byla očekávaná, zachovává se
zdrženlivost a panuje víra ve zvládnutí. Teroristické bombardování
severoitalských měst Milano, Torino a Genova vyvolalo rozhořčení.
Dvacáté výročí pochodu na Řím proběhlo bez okázalých gest a oslav, tisk
zdůrazňoval mírové úmysly Duceho. Hned příští den, 2.11., píše vyslanec o
italské zásobovací situaci. Země jde vstříc těžké zimě, ale zdá se, že je lepší
připravenost než vloni. 66
Ve zprávě z 7.11. popisuje Galvánek vojenskou situaci v severní
Africe. Panuje stále zdrženlivost, tisk vyzdvihuje obrovskou převahu
Spojenců. v lidech i materiálu. Objevují se spekulace o změnách v italské
vládě, Grandi by měl jít na ministerstvo zahraničí. V informacích pokračuje
vyslanec 11.11. O Itálii kolují poslední dobou nejfantastičtější zprávy. Jistě
je neklid po událostech v Africe, ale morálka se drží, i když přijde těžká
63 SNA. f. MZV. k. 202. é. 37 a Č. 38/l942/P/G.
Ó4Tomtéí, Č. 39/1942/P/G.
65 Tomtéí, Č. 40 a Č. 41/1942/P/G.
66 Tamtéž, Č. 44 a Č. 45/1942/P /G.
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Vojenské obsazení vichistické Francie bylo přijato s ulehčením.
přinesla i schůzka Franco-Salazar z 10.11., přesně se neví, jaké
.

postoJe.

67

13.11. zachytil Galvánek postoje několika vysokých představitelů
MZV. Celou situaci ve Středomoří posuzují nyní již klidněji.
se dvojaká hra Francouzů, mnohé jejich posádky se bránily jen
Možná ze všeho vzejdou i pozitiva pro Osu, pokud se jí totiž podaří
ovládnout Tunis, bude pro ni lepší zásobovací situace a uzavře
moře v polovině. Negativem je ovšem nebezpečí většího
Itálie, pokud se Spojenci trvale uchytí v severní Africe. O
se neobávají, Němci jsou jistě lépe připraveni na zimu než vloni.
bude jistě pokračovat v neutralitě, což je i pro Osu výhodné. Ani
Turecka se nemění. Hned příští den, 14.11., informoval vyslanec o
článku Gaydy v Giornale ďIta!ia z téhož dne. Gayda znovu
klíčový význam středomořské oblasti pro světovou válku, proto se
anglo-americké síly vrhají plnou silou. Doufá, že to Němci a Japonci
68

Jak Italové hodnotí situaci týden po americkém útoku na severní
popisuje Galvánek 16.11. Např. ministr Rocco tvrdí, že i Osa byla
překvapit rychlým obsazením vichistické Francie. Toto obsazení je
jen vojenské, civilní správy se netýká. Dále se zdůrazňují těžké
Spojenců. Obě strany uznávají, že se vyvine tvrdý boj. O náladě
. píše vyslanec i 28.11. Ústup v Africe vyvolal skleslost hlavně ve
vrstvách, ale protiakce v Tunisu opět zlepšuje stav. Obyvatelé si
zvyknout na to, že Itálie stojí v popředí bojové fronty. Panuje ovšem
z bombardování, které se rozhořčeně odsuzuje. Pozitivně je vnímáno
vichistické Francie. 69
První prosincové dny se nesly ve znamení velkého projevu
-vv·"..... v jako odpovědi na Churchillovu útočnou řeč proti Itálii. 3.12. jej
popisuje ve své zprávě. Duce promluvil po dlouhé době 2.12. ve
komoře, řeč byla přenášena rozhlasem i amplióny. Podpořen
obecenstva vyvrátil Mussolini veškerou nepřátelskou propagandu o
Itálie a zdůraznil totožnost cílů s Německem. Vyslanec pak uvádí
italského tisku, který zdůrazňoval dlouholeté mírové úsilí Duceho a
f. MZY, k. 202, Č. 46 a Č. 47/1 942/P/G.
též, Č. 48 a Č. 49/1 942/P/G.
též, Č. 50 a Č. 52/1 942/P/G.

politiku Churchillovu a Rooseveltovu. Itálii nezbývá nyní nic jiného
bo· ovat spolu s Německem a Japonskem proti židovsko-plutokratické a
~ koalici. Je to boj dvou světů - světa tisícileté kultury a světa
pirátstvI, a z IodeJ st Vl.-70
V

•

poslední zprávu roku napsal Galvánek 12.12. Konstatuje v ní
situace, dobře působí i příznivý vývoj v Tunisu a slušné
Negativem je bombardování, trvají nekonečné spekulace, zda i
bude bombardován či ne. 8.12. měl papež pobožnost na náměstí Sv.
davy volaly "Eviva il Papa della pace". Zahraniční tisk z toho udělal,
volaly "pace" .71
._L.,Mr<1'nl.

Od ledna do července 1943 poslal Galvánek do ústředí dvacet šest
i 1':poHtíckých zpráv. V této kapitole je uveden jejich souhrn jen do června,
,
~enec je zařazen do kapitoly Italský vývoj léta 1943 a slovenské
'Yslanectví.
První hodnocení situace zaslal vyslanec hned 2.1. Náladu v Itálii
viděl jako klidnou, ovlivněnou i částečným zlepšením zásobování. Vojenské
kQmentáře nezmiňují vůbec Libyi, jen Tunis a Východ. Tisk kritizuje
,poválečné plány Spojenců ve Střední Evropě, kde chtějí obnovit zašlé státy
, ,nejistými hranicemi, přitom Angličané uznávají vliv SSSR. 72
,
Z 10.1. jsou zprávy dvě. V první opakuje Galvánek konstatování o
klidném posuzování vývoje od Italů, Východ je jim vzdálený, takže tamní
krizi nedramatizují. Zásobování se vyvíjí stále slušně. Trvají spekulace (i
"nepřátelském tisku) o bombardování Říma, měl by se prohlásit za
otevřené město. Bombardování by mělo dopady na světové katolické
,mínění. Důležitou přednášku s názvem "Válka proti Evropě" proslovil
předseda Italské akademie Federzoni v Ústavu fašistické kultury. Evropská
civilizace, kultura, životní pojetí je podle něj ohrožována ze dvou stran.
Americkou mechanickou kulturou a britským egoismem + sovětským
barbarstvím. Jde o bytí či nebytí národů, ne fyzické, ale kulturní, jde o
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a'etky morální. Je velké nebezpečí udušení v bolševickém žaláři a zároveň
trlebezpečí
J
smzlt evrops k"e naro dy na vaza Iy USA . - V druh'e zprave
~ slanec informuje o zajímavých článcích italského tisku. Relazioni
I~ternazionali z 9.1. k současnému stavu války konstatují, že období
Blítzkriegu" skončilo, nyní nastává nový cyklus malých kroků, kde zvítězí
;~n, kdo bude mít větší vůli. Redaktor Gayda v Giornale d'Italia z 5.1.
rozebírá klíčovou úlohu Roosevelta v procesu vypuknutí války a označuje
ho za dlouholetého hlavního viníka konfliktu. 73
'v'

'v

Ve zprávě z 16.1. se Galvánek zabývá otázkou, kde berou Rusové po
tolika prohrách potenciál k pokračování ve válce. Redaktor Ansaldo v II
Telegrafo o tom píše na základě výpovědí italských důstojníků z Východu.
Věc se vysvětluje bezcitností sovětského režimu, který nedbá na civilní
zásobování a lidské potřeby vojáků, což všechny kulturní státy činí. Když se
k tomu přidá tradiční bezcitnost Rusů, je SSSR ve výhodě proti všem
,
74
ostatmm.
20.1. píše vyslanec, jak italská veřejnost trpně snáší ztrátu Tripolisu,
pozornost se přenáší i přes události na Východě na Tunis. Všichni vidí jeho
nesmírnou důležitost. Doufá se též v další japonská vítězství, která by mohla
ulehčit situaci. Celkově rostou sympatie ke králi, všude ho doprovázejí
velké ovace. O Tripolisu pokračuje Galvánek i v další zprávě z 28.1. Jeho
ztráta se čekala, ale je pro Italy velmi smutná. Pozornost se přenáší i na
Východ, převládá názor, že případná prohra Němců by byla katastrofou
znamenající bolševizaci Evropy. Egoistické Anglii je to jedno, dala
Sovětům volnou ruku, USA nemají ponětí o pravé situaci v Evropě. Několik
spřátelených diplomatů hovořilo o naprosté naivitě USA, Roosevelt zcela
naletěl Stalinovi, Američané se myslí, že po vítězství dodají do Evropy
potraviny a to zažehná bolševismus. Galvánek osobně si myslí, že Němci
přes těžkou situaci vydrží a katastrofa nenastane. Dalším bodem spekulací je
schůzka Roosevelta a Churchilla v Casablance a možné místo pokusu o
Spojenecké vylodění - Francie, Itálie, Norsko či Balkán. 75

Počátkem února došlo v Itálii k dalekosáhlé přestavbě vládního
kabinetu. Vyslanec o nich referuje ve dvou zprávách z 9.2. Píše, že tak velké
změny z 5. února nikdo nečekal, včetně pádu Ciana. Jen dva ministři zůstali
na svých místech. Mluví se o tom, že mnoho ministrů se dlouhým

---------------------;3 SNA. f. MZV, k. 202, Č. 4 a Č. 5/1943/P/G.
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"adováním vyčerpalo, hrálo si na svém písečku se svými zájmy a politikou.
~ce takto posílil svůj vliv, byla odstraněna hlavně Cianova skupina
(Ciano, Pavolini, Bottai, Riccardi). Grandi chtěl sám dávno odstoupit.
V ondělí 8.2. pak následovala další senzace, Ciano byl jmenován
~lancem u Sv. Stolice. Jsou velké spekulace proč. Má snad přesvědčovat
~tíkán o užší spolupráci s Osou proti bolševismu? Papež se prý před
chorvatským pověřencem vyjádřil, že by se národy měly spojit proti
bolševismu, největšímu nepříteli lidstva. - Podle více mínění si i Angličané
začínají uvědomovat sílu Sovětů, kteří se v obraně a nouzi předváděli jako
Rusové a nyní v útoku cíle obrací. Pro Anglii nastává problém, aby většinu
Evropy neovládl zcela Sovětský svaz. 76
O reakcích na změny v italské vládě pokračuje Galvánek i v dalších
zprávách. 11.2. píše, že i němečtí diplomaté byli překvapeni velkými
přesuny ve vládě. Dobře se však hodnotí změna na ministerstvu zahraničí,
sám Duce převzal vedení resortu, nový státní tajemník Bastianini se zdá
jako zcela oddaný Ose. 13.2. vyslanec dále informuje o názorech dalších
diplomatů, kteří si myslí, že Duce odstranil "opozičníky" a chce se více
opírat o armádu, kde je nový šéf generálního štábu generál Ambrosio.
Maršál Badoglio je spekulován jako nástupce Duceho pro případný
• ,
, 77
separatm mlr.

V březnových několika málo zprávách píše Galvánek prakticky jen o
návštěvách německých činitelů v Římě. 3.3. informuje o Ribbentropově
římské cestě, sám se s ním

28.2. sešel. Německý ministr věří v jarní obrat
situace. Záhy po Ribbentropovi přijel do Říma Goring. O této cestě referuje
vyslanec 11.3. Přinesla velké spekulace, ale konkrétní výsledky nejsou
známé. Italové jsou s návštěvami spokojeni. Jinak ve společnosti se rozšiřují
povídačky o míru Osa - Západ, aby Němci mohli zastavit bolševické
nebezpečí. 78

Po delší odmlce se Galvánek ozval až 2.4. Popisuje vážnou situaci
v Tunisu. Veřejnost chápe, že Itálie se posouvá do první válečné linie.
Pokud Tunis padne, co potom? Bude následovat vylodění v Itálii? V brzké
se nevěří, ale jsou obavy z růstu leteckého teroru. O tři dny později, 5.4.,
informuje vyslanec o Kállayově návštěvě Říma ve dnech 1.-3.4. Zajímavé

--------------------~;SNA, f. MZV, k. 202, Č. 11 ač. 12/1943/P/G.
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'e že tisk směl psát o maďarské delegaci až po skončení jejího pobytu
JV 'Itálii. Výsle dek'Je dnam
' ,.Je neznamy.
"
79
Ještě po delší odmlce následuje zpráva z 24.5. Galvánek konstatuje,

že velká nervozita v Itálii není, i když Spojenci bombardují, šíří letáky a
falešné zprávy. Oficiální italští činitelé rozhodně popírají možnost
separátního míru. Podle japonských diplomatů Spojenci roztříštili síly a
v, 80
nevydrzI.
Poslední Galvánkova dochovaná zpráva před červencovou krizí je
Z 8.6. Vyslanec v ní popisuje letecký teror na oblast jižní Itálie, který
stupňuje nervozitu, ale bezhlavost nepanuje ani nejsou známky rozkladu.
Oficiální kruhy ví, že separátní mír by postavení země jen zhoršil. 3.6. se
konala vládní tisková konference k bombardování. Itálie nechce debatovat,
kdo s čím začal, ale intenzita angloamerických náletů na civilní cíle
přesahuje veškeré meze. Je přece nelidské bombardovat civilní domovy a
kulturní památky. I papež odsoudil nehumánní leteckou válku, což vzbudilo
velký ohlas. - Nový tajemník strany Scorza vystupuje tvrdě proti defétismu
a ziskuchtivosti, bude se za ně vylučovat ze strany. - Ke třetímu výročí
italského vstupu do války vláda vyhlašuje nerozbomost Osy a vůli vytrvat
.. 81
V bOJI.

Shrnutí
Uvedené zprávy odpovídají dobovému myšlení i Galvánkovým
osobním názorům. Nejsou bohužel zachované v úplnosti, ale přesto si z nich
můžeme udělat obraz o politické situaci v Itálii a o tamních pohledech na
mezinárodní vývoj. Přes dobové a stranické zabarvení je velmi zajímavé,
jak pronikavě bystré byly některé názory o budoucím vývoji v Evropě a
jeho nebezpečích.

-------------------: SNA, f. MZV, k. 202, Č. 24 a Č. 25/1943/P lG.
Tomtéž, Č. 2911943/P/G.
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Sl Tomtéž,

Politické zprávy a činnost
tví v Bratislavě 1939-1943

Vyslanectví

Italského

V přístupném italském archívu JSou velké výkyvy ohledně
politických zpráv nejprve Konzulátu a poté Vyslanectví
království v Bratislavě v letech 1939-1943. Pro rok 1939 je dosti
materiál, pro rok 1940 téměř nic neexistuje, rok 1941 je opět celkem
zachován, další rok 1942 o něco méně a pro rok 1943 není nic. Co
výkyvy a kde materiály skončily, je otázkou. Jednou z odpovědí
být skutečnost, že archívy italského MZV byly v létě 1943
do vlhkých sklepů a část z nich se zničila.

Po navázání oficiálních styků 11.4. 1939 pokračoval ve své činnosti
Bratislavě italský konzul Francesco Lo Faro, od něhož pochází množství
_"~~'r"h zpráv až do podzimu 1939. Od listopadu na něj navázal řádný
;,\'''':11(111\-'' hrabě Roncalli. Zprávy všeobecného charakteru jsou uvedeny
vprvní podkapitole, zprávy o navazování zahraničních styků Slovenska jsou
přehlednost tématu uvedeny vcelku v druhé podkapitole.

Situačních zpráv o Slovensku napsal Lo Faro téměř čtyřicet.I Ve
se zabýval ohlasy slovenského tisku na různé mezinárodní akce,
tvláště zmiňuje ohlasy na záležitosti spojené s Itálií. Dále rozebíral cesty
slovenských činitelů do Německa a německé návštěvy na Slovensku. Zde
za zmínku informace o návštěvě gauleitera Btirckela 23.6. v Bratislavě.
přijel na slovensko-německé slavnosti na poslední chvíli, až ten den
autorizovali jeho cestu z Berlína. To vše vyvolalo napětí a zklamání
)~i\l.lovenských činitelů. 2 Pozornost konzul několikrát věnoval i okupačnímu
;ďpobytu německých vojsk na západním Slovensku (např. 29.5. a 5.6.), přitom
i:;ťSPrávně konstatoval, že tento pobyt vyvolává u lidí antiněmecké pocity.3
V květnu a červnu Lo Faro vícekrát rozebíral stav slovenské armády
1.1 slovensko-německé vojenské vztahy. V červnu a červenci sledoval
;
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čí ravu a vyhlášení slovenské ústavy, sešel se 5.6. s místopředsedou vlády

~lou, který mu podrobně vyprávělo italském vzoru pro tvorbu ústavy.4

Z vnitropolitických afér je zajímavá konzulova zmínka o Sidorovi z 10.6. Je
slán do Vatikánu, stále byl centrem antiněmeckých nálad, má přátele i
5 14.6. psal Lo Faro o
::ovinách Slovák, nelze se divit potížím s
Slovácích v USA, jejichž většina se staví proti Benešovi. 6

novináři.

V srpnu Lo Faro pozoroval nárůst protipolského psaní v tisku a
zapojování Slovenska do německo-polského konfliktu. Po vypuknutí války
sledoval postup slovenských vojsk, omezený na pohraničí. V zajímavém
konstatování ze 7.9. pravil, že slovenské vedení vidí nyní v Němcích
jediného arbitra národů Střední Evropy, v tisku se píše více o německo _
7
sovětském paktu než o Ose.
Vše ale nebylo úspěšné. 23.9. konzul informovalo utváření čsl. legií
ve Francii, zběhnutí Szathamáryho a Harmince i tvoření emigrantských
center za účasti Slováků Osuského, Slávika, Viesta a dalších. 8 Na závěr
svého bratislavského pobytu sledoval Lo Faro přípravy na volbu prezidenta
republiky, která měla být 6.10., ale pak se přesunula na 26.10. Upozorňoval
přitom na vhodnost nástupu Roncalliho do té doby.9
Od poloviny října převzal psaní zpráv Roncalli. V prvních zprávách
se věnoval své nástupní audienci u Tisa, která se uskutečnila 21.10. v zámku
Topolčianky. Tiso ho srdečně přijal a vysvětloval mu pozici Slovenska jako
nezávislé země. Pro nezávislost snášel důvody historické, kulturní,
ekonomické a samozřejmě politické. Roncalli informoval i o ozvěně
v slovenském tisku a rozhlasu. ID
S Tisem se Roncalli záhy setkal znovu na volbě prezidenta
republiky, které se účastnil spolu s dalšími zahraničními diplomaty (Bernard
z Německa, Szabo de Szentmiklós z Mad'arska, hrabě Bailén ze Španělska,
Hiott z Rumunska). Volbu označil jako znak konsolidace. II Volbě byl
přítomen i slovenský římský vyslanec Zvrškovec, s kterým poté Roncalli

---------------------
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o posilnění vzájemných styků. Hodnotil též pozitivně velké
interview ve Slováku o slovensko-italských vztazích. 12
26.11. se Roncalli ve Vídni účastnil manifestace Spolku A. Hlinky,
té příležitosti se setkal s ministrem Medrickým a šéfem politického
MZV Galvánkem. 13

Jinak podobně jako předtím Lo Faro informoval Roncalli pravidelně
•psaní slovenského tisku a projevech slovenských vládních činitelů (v šesti
v listopadu a prosinci). Velice rychle také poznal špatný stav
_._~.~Vr\_TT11'" arského poměru, 28.11. psalo trvajících stížnostech z obou
14 O zajímavé kauze hraběte Zamoyského se vyslanec zmínil 20.11.
, ženatý se španělskou infantkou, majitel panství pod Tatrami, byl
Polák po 1.9. internován Němci. Slováci a Španělé vyvíjeli úsilí na
VtV ,15
propus em.

Z italských záznamů můžeme sledovat celý vývoj okolo navazování
případně pádu) zahraničních vztahů Slovenska během roku 1939.
16.3. sděloval Lo Faro, že předcházející den uznaly Mad'arsko a
6
slovenskou nezávislost.1 Totéž opakoval 17.3., připojil, že zatím
další. Poláci ale již vyslali M. Chalupczynského jako Incaricato
17 Navázání polsko-slovenských styků hlásilo 17.3. i italské
z Varšavy. Informovalo o rychlém uznání Slovenska Poláky, i
se vztahy v posledním půlroce po smrti Hlinky a obratu Sidora
y. Beck spěšně vyslal Chalupczynského do Bratislavy. 18

Podrobné informace zasílala italská zastupitelství o slovensko _
smlouvě, její přípravě a okolnostech v příštích dnech. Tento vývoj
v jiné kapitole. 19

MlV Roma, f. AP 1931-45, k. 25, sl. Slovacchia ll, Č. 1875/453.
též, Č. 2016/509.
Č.2015/503.
Č.366335/C.
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sl. Slovacchia 1/A, č. 1405 R.
MlV
Roma, f. AP 1931-45, k. 24, Cecoslovacchia I. Trimestre,
24.

kapitola Navázání styků.

č.

Lo Faro navázal pak 31.3., kdy psal o nominování německého
enerálního konzula jako dočasného říšského Incaricato d'Affari a dále o
!opiSU Státního sekretariátu Sv. Stolce uznávajícího nezávislost Slovenska.
Italské berlínské vyslanectví sdělilo to stejné večer 022 hodině. 2o
Italské berlínské vyslanectví dále 6.4. oznámilo potvrzení Černáka
2I
za slovenského vyslance do Berlína. Vyslanec Attolico hovořil 29.4.
s Ribbentropem o diplomatickém zastoupení v Bratislavě. Němci očekávají
vyslání italského vyslance, ale sami zatím řádného vyslance nemají,
22
pokračuje generální konzulát. Z Berlína následovala 6.5. další zpráva,
podle níž Němci ujišťují, že brzy přemění svůj generální konzulát ve
23
vyslanectví. Německý státní sekretář von Weizsacker to znovu opakoval
Attolicovi 15.5., projednávají se jmenovací dekrety.24
Důležitý fakt britského uznání Slovenska de facto sděloval Lo Faro

5.5. Britský konzul přišel s tímto sdělením za Ďurčanským, který je s radostí
v·· 125
pnJa.
Více věcí se dalo do pohybu v červnu 1939. 8.6. informovalo italské
vyslanectví v Bruselu, že vláda Belgie zkoumá uznání nezávislosti
Slovenska. Odpověděla tak na dotazy několika poslanců. Belgický
honorární konzul z dřívější doby je stále v Bratislavě. 26
Aktuální stav zahraničních zastoupení v Bratislavě popsal Lo Faro
14.6.: Sv. Stolec - nuncius Ritter, Německo - vyslanec Bernard (ale ještě
nepřijel), Polsko - Incaricato d'Affari Chalupczynski, Mad'arsko _
Incaricato d'Affari G. Szabo di Szent Miklós, Itálie - konzul Lo Faro.
Japonsko, Španělsko, Švýcarsko a Mandžukuo zatím zástupce nevyslaly,
neví se kdy.27 V popisu pokračoval konzul 30.6., kdy uvedl uznání
Slovenska od Ekvádoru, Libérie a Kostariky a dále informace o japonském
berlínském vyslanci, který asi bude akreditován i do Bratislavy.28
Mezitím se Lo Faro zabýval 23.6. i slovensko-polskými vztahy, kde
panuje snaha normalizaci, ale proněmecká strana vede stálé protipolské

°
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'toky i v tisku. Do Varšavy byl vyslán řádný vyslanec Szathmáry, je větší
;olonofil než Klinovský, který nenalezl ve Varšavě příznivý ohlas. 29
Vztahy Slovenska se Západem dominují v Lo Farových zprávách
července 1939. 8.7. psalo Británii. Hned po uznání de facto od Londýna
~ala slovenská vláda o exequatur pro generálního konzula Harmince,
30
britské MZV ho nyní přijalo. 14.7. sdělil francouzský konzul v Bratislavě
slovenském MZV uznání de facto od Francie. Lo Faro to sdělil ústředí
15.7. jako porážku snah Osuského a Beneše. 31 Následovala Belgie, která po
francouzském příkladu uznala Slovensko de facto a vyhnula se tak uzavření
konzulátu, které hrozilo v termínu daném slovenskou vládou pro státy
neuznávající Slovensko. Italský konzul o tom informoval 18.7. 32
V srpnu 1939 pokračovalo uznávání slovenské nezávislosti. 2.8. psal
Faro o jednáních s Jugoslávií prostřednictvím Říše. 33 Do Bratislavy
kOllečl1ě dorazil německý vyslanec Bernard a 3.8. vykonal nástupní audienci
34
II Tisa v Topolčiankách. V stejný den informoval Lo Faro o švédském
Slovenska de facto, Švédové mají honorární konzulát v Bratislavě. 35
Slovenska a Španělska rozebíral konzul 12.8. Španělsko uznalo
1""<>n"L'" stát de iure již v dubnu, nyní zřizuje vyslanectví v Bratislavě,
l'Y"Jlru'~'''''H je jmenován bývalý diplomat z Budapešti Carlos hrabě Arcos

Sdělení rumunské vlády o uznání Slovenska de iure bylo obsahem

Farovy zprávy 18.8. Důležitost slovenských vztahů k Rumunsku
konzul 9.9., do Bukurešti je nominován vyslanec Milecz, bude též
Jugoslávii, ale hlavní sídlo bude v Rumunsku. Pro Bělehrad je určen
38
Incaricato ďAffari Cieker. Tím se Lo Faro dotkl vztahů s Jugoslávií,
nichž psal již o dva dny dříve, 7.9., jako o upravených, oba státy jsou
akreditovat diplomatické zástupce. 39
37
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Září

1939 přineslo ale pro diplomatické vztahy Slovenska i
nepříjemné věci. 4.9. psal Lo Faro o odjezdu konzulů Británie a Francie
oté, co oba státy vyhlásily válku Německu. Zemi opustili bez komunikace
4o
slovenskou vládou. 5.9. informoval konzul o pádu
s Polskem
spojeném s případem Szathmáryho. Szathmáry odmítl 2.9. odjet z Varšavy a
vydal protivládní prohlášení, 3.9. byl sesazen ze všech funkcí a 4.9 .
. obžalován ze zrady.41 Podobný scénář se odehrál v Londýně, popsaný Lo
Farem 9.9. Po odjezdu britského konzula z Bratislavy dostal Harminc
instrukce ze slovenského MZV k odjezdu, neposlechl a asi bude následovat
, h o pn
v'kl adu. 42
, Szathmary

~e

vztahů

Naopak o opačném procesu s východní velmocí informoval Lo Faro
18.9. Sovětský vyslanec v Berlíně sdělil Čemákovi uznání Slovenska de iure
od moskevské vlády.43 O vztazích Slovenska k SSSR psal již nový italský
vyslanec Roncalli 21.11. Tiso a Ďurčanský poslali do Moskvy blahopřejné
telegramy k 22. výročí revoluce, byla to chyba, kterou nyní vysvětlují jako
'. přípravu pro vyslání slovenského vyslance do Sovětského svazU. 44

I:

O litevském uznání Slovenska de iure informoval Roncalli 20.11.
Litevský berlínský vyslanec to oznámil Čemákovi. 45 25.11. probíral
Roncalli slovenské vztahy k Rumunsku a Jugoslávii při setkání
,1.Ďurčanským. Jugoslávský generální konzul Simic bude pravděpodobně
i,\;wslancem, Rumuni též povýší Incaricato d'Affari na vyslance. 46 V prosinci
,., . zprávu přidalo i italské vyslanectví v Sofii, když 11.12. hlásilo nástupní
:~~llen.cl slovenského vyslance Spišiaka. 47

K roku 1940 existuje minimum zachovaných Roncalliho zpráv. 16.3.
vyslanec oslavy prvního výročí slovenské nezávislosti a projevy
48
V1Ue'UCl(;n slovenských politiků.
Poté existují čtyři zprávy ke konci roku.
dvou z nich, 26. a 27.11., informoval Roncalli o přistoupení Slovenska

:ilAl\11l5UV'al
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paktu Tří. 14.12. popisoval slovensko-bulharské vztahy a 30.12. ohlas na
k tu slovenské obchodně-politické delegace (Polyák) do Říma. 5o
ces

49

Z jiných zdrojů se k Roncalliho politické činnosti dá uvést několik
'nformací. 14.5. se vyslanec sešel s náměstkem ministra zahraničí
~Olyákem, pravděpovdobně probírali obchodně-politické otáZky.51
Sministrem zahraničí Durčanskýmjednal Roncalli 7.6. o současném vývoji,
52
_...v'~ACl' bně i o výměně slovenského vyslance v Římě.

12.6. dorazila na MZV verbální nóta Vyslanectví Italského
o vstupu země do války : "Na nařízení své vlády Královské
Itálie má čest oznámit vládě Slovenské republiky toto. Dnes
30
6. o 16 ministr zahraničí Itálie hrabě Ciano přijal v Palazzo Chigi
Francie a podal mu toto oznámení: Jeho Veličenstvo král a
vyhlašuje, že Itálie se považuje od zítřka ll. 6. ve válečném stavu
45
sFrancií. O 16 hrabě Ciano pozval k sobě velvyslance Velké Británie a
}fYZllam~ll mu stejnými slovy, že Itálie se považuje ve válečném stavu s Velkou
,,53 Po vstupu Itálie do války navštívil Roncalli 14.6. předsedu
Tuku a poděkoval mu za přání úspěchů do Itálie. 54
6.7. podepsal Roncalli v Předsednictvu vlády gratulační listy Tukovi
60. narozeninám, osobní list mu ale neposlal (na rozdíl od jiných
,,,,~u~~'J.55 Po salzburgských rozhovorech přijal Tuka 1.8. diplomatický
včetně Ronca11iho a seznámil jej s výsledky. 56

existuje sedmdesát Roncalliho politických zpráv
.57 Většinou jsou to zprávy krátké a shrnující veřejně známé věci
Slovensku, jako projevy politiků a jejich cesty, psaní tisku k závažným
i zahraničním otáZkám, obsazení diplomatického sboru
Za výběr tedy stojí jen nejzajímavější z nich či některé
LlWií:ali,cí se zákulisních otáZek.
ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 28, Č. 1755/834.
též, Č. 1907/882 a Č. 1985/920.
roč. XXIII. 1940, 15.5. 1940.
~Iovenská sloboda, roč. III. 1940,8.6. 1940. Též Slovák 8.6. 1940.
• NA, f. MZV, k. 116.
sloboda 15.6. 1940, Slovák 15.6. 1940.
7.7. 1940.
sloboda 2.8. 1940.
MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 28, tři složky, čtvrtá složka je
vztahům Slovenska s Maďarskem.

112..

věnována

Na začátek stojí za zmínku větší několikastránková a souhrnná, ale
a nečíslovaná zpráva o Slovensku, která popisuje slovenské
historii, vztahy k Maďarsku, Německu a Itálii, situaci po Salzburgu
jako upevnění proněmeckého směru. Italské zájmy na
definuje jako odpovídající dunajskému prostoru, hlavně
rázu. V zemi žije minimum Italů. 58
Tato zpráva je výjimkou, všechny ostatní jsou o poznání kratší, na
odstavců. Hned 3.1. se Roncalli zmiňuje o čsl. zahraničním vojsku a
zrádce Beneše v Británii a USA. 59 O čechoslovakistické
proti Ose na Slovensku psal Roncalli 25.4., 16.5. doplnil
6o
vysílání z Londýna. V dubnu je množství zpráv věnováno
a válce, přerušení slovensko-jugoslávských vztahů je

Roncalli o odvolání sovětského vyslance
na rozhovory do Moskvy, stav vojsk na hranicích se přitom
jako normální. 62 Po 22.6. se vyslanec samozřejmě věnoval
účasti na válce proti SSSR, jen do začátku srpna poslal k této věci
zpráv. Ale zabýval se i jinými otázkami. 22.-23.6. se objevily
obavy, o čem jednal bulharský car Boris se Slováky. Prý i o
koruně pro člena bulharské dynastie. Šéf politického odboru
Mračna jménem Tuky 23.6. Roncallimu jasně dementoval takovéto
63

K prvnímu výročí Salzburgu zaznamenal 31.7. Roncalli ohlas této
. ve slovenském tisku, ale poznamenal, že se samozřejmě neobjevilo
o vyhození Ďurčanského a "Canosse" Tisa. 64 14.8. informoval
o anglosaských projektech pro Střední Evropu, ze švýcarského
vyplývají plány česko-slovensko-polského soustátí. 65 Zajímavou
poslal Roncalli 4.9. o francouzské delegaci v Bratislavě. Dostavila se
železniční konferenci, ale měla i politická jednání. Francouzi by rádi
styky přerušené roku 1939, snad i konzulát. 66

MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 28.
č.1517.

Č. 1298/344 a Č. 1562/392.
též, Č. 1135/301.
Č.1911/481.
č.2019/515.
č.2367/615.

Č.2442/1370.
č.2758/705.

Napětí s Maďarskem rezonovalo opět v informaci z 18.9. Maďarský

si stěžoval Roncallimu na protimaďarskou činnost tiskového
rumunského vyslanectví v Bratislavě M. Balty, který prý dává
67
protimad'arské uskupení. Věc se objevila znovu ve zprávě
kdy Roncalli sděloval maďarské obavy z formování bloku
Rumunsko-Chorvatsko. Rumunský vyslanec Elefterescu a
tiskový atašé Albert jsou velmi činní v této otázce. 68 O pět dní
20.11., řekl Roncallimu vatikánský diplomat Burzio o cestě s Tisem
Tiso nazval náboženskou situaci Slováků v Maďarsku jako
'kost nou. 69
a uz
slovenského vnitropolitického zákulisí jsou zajímavé dvě
informace z podzimu 1941. 30.10. psal o jmenovanl
ehb:aUIIla do Říma za tajemníka slovenského vyslanectví. Hodnotil ho
Ďurčanského člověka až filokomunistu (!), který po Salzburgu
70
zmizel z veřejnosti. A hned 4.11. se zmiňovalo pozici Sidora,
proněmecká strana brání v jakémkoliv postupu ve funkcích. 71

Pro rok 1942 je dochováno čtyřicet devět Roncalliho a od dubna
zpráv z Bratislavy.72 Jejich charakteristika je stejná jako zpráv
1941. Opět jsou to v drtivé většině kratší zprávy o projevech a veřejné
slovenských politiků a úryvky z tisku k význačným událostem.

K zajímavějším patří čtyři zprávy o pokračujících maďarských
ze slovensko-rumunsko-chorvatské spolupráce, pokrývající
celý rok v termínech 14.2.,22.7., 8.8. a 10.9. Jakákoliv vzájemná
návštěva a navázání spolupráce byla okamžitě vykládána
. Například letní jednání Kvatemika na Slovensku o
vojenské spolupráci ihned vyvolalo maďarské

Italské vyslanectví reflektovalo také smutnou otázku židovské
Roncalli 15.1. zmínil protižidovské zákony.74 Hlavní část zpráv
MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 28, Č. 1164/600.
též, Č. 3694/936.
č.3804/949.
Č. 3457/875.
Č.361 0/899.

MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 29.
č.19312.
č.34/R.

o Židech je ale z května. 2.5. psal Cortese o perzekuci Židů a katolických
protestech vůči deportacím, ministr Mach k tomu měl vysvětlující projev
75
v rozhlase. Italský vyslanec pak shrnul dosavadní deportace ve zprávě
z 14.5. Uvedl, že již bylo odvezeno 32000 Židů. 76 Další perzekuce a
deportace zmínil Corteseještě ve zprávách z 19.5.,20.5.,21.5. a 30.5.
K roku 1943 již žádné zprávy zachované nejsou. Několik údajů
k politické činnosti Corteseho lze doplnit ještě z jiných zdrojů. 19.6. a 13.7.
1942 se sešel vyslanec s hlavním velitelem Hlinkovy mládeže A. Mackem a
probírali otázky výměn mládeže a cestu HM do Itálie. 77 4.1. 1943 se Cortese
účastnil novoročního přijetí diplomatů u prezidenta Tisa. 78 Počátkem dubna
1943 měl vyslanec podíl na jednání italské obchodně-politické delegace
vedené šéfem hospodářského odboru italského MZV Gianninim
79
v Bratislavě. Koncem června 1943 doprovázel Cortese delegaci italských
novinářů po Slovensku, večer 27.6. pro ně uspořádal recepci. 8o
Celkově

jsou tedy italské politické zprávy z Bratislavy k alespoň
některým časovým úsekům z období 1939-1943 relativně časté, na rozdíl od
slovenských zpráv z Říma ale mnohem více zaměřené jen na popis veřejně
známých věcí a tisku a tím pro současnost méně zajímavější.

75ASD MZV Roma, f. AP 1931-45, k. 29, č. 1530/348.
76 Tamtéž, č. 1676/382.
77 Slovák,

1942.

roč, XXIV,

1942,20.6. 1942. Slovenská pravda,

~: Slovenská sloboda, roč. VL

1943,5.1. 1943.
sloboda, 8.4. 1943.
Slovenská pravda, 29.6. 1943.

80 Slovenská

roč. VII,

1942, 17.7.

vztahy
Kulturní vtahy pokrývají širokou škálu rozmanitých styků. V rámci
vztahů 1939-1943 netvoří rozhodně zanedbanou oblast.
kapitole je postupně ukázána existence lektorátů slovenštiny na
v Itálii a lektorátu italštiny na bratislavské univerzitě,
ní výměny, výměny na úrovni mládeže a různých vědeckých
společenské a umělecké návštěvy. Poté je ukázána činnost
kulturního institutu v Bratislavě a na závěr snaha o uzavření
kulturní dohody, která se bohužel kvůli válečným událostem již

'1.4.......

1'" a stipendijní výměny

S myšlenkou zřízení lektorátu slovenštiny přišel na jaře 1940 italský
prof. Luigi Salvini, inspektor italského ministerstva školství a
kulturní sekce MZV. S plánem na katedru slovenštiny na
římské univerzitě, případně i neapolské, seznámil Sidora, který jej
podpořil a 15.4. informoval slovenské MZV. Myšlenka byla
požádali z MZV Ministerstvo školství o návrhy na

Ministerstvo školství ale nespěchalo, v zásadě samozrejme
ale cílem jeho úředníků bylo zapojení lektorátů do širší kulturní
s Itálií, která se ovšem nacházela v nedohlednu. Po urgenci ze 14.8.
nakonec MŠNO 19.10. vyjádřilo souhlasně a navrhlo za
lektora dr. Jána Lacka, kulturního referenta Vyslanectví SR

IlUu.:H1V,

'.......UllJll1V

Mezitím v Římě během září 1940 Lacko vyjednával se Salvinim o
lektorátu. Salvini vyvíjel skutečně velkou činnost, celý podzim
mezi italskými ministerstvy zahraničí a školství a římskou
Viděl, že v nejbližší době kulturní dohoda podepsána nebude a
se tedy řešit lektorát jako samostatnou otázku. Slovákům doporučoval
i na italském vyslanectví v Bratislavě (to uskutečnilo
školství 8.1. 1941) a také poslat do Říma zvláštní nótu o

lektorátu, zabezpečit jej i materiálně a poukázat na slušný stav výuky
3
na Slovensku.
Úspěch

se dostavil koncem ledna 1941. 22.1. oznámil prof. Maver,
Slovanského institutu římské univerzity, a Salvini Lackovi, že může
zahájit kurz slovenštiny. Zatím neoficiálně, úřední dekrety se
. Totéž potvrdilo 13.2. v Bratislavě italské vyslanectví.
ale termín 4.2. dodržen nebyl, Lacko zahájil kurz až 20.2. Měl ho
celý letní semestr, třikrát týdně hodinu, kterou navštěvovalo 4 až 5
Úřední italský dekret o zřízení lektorátů na univerzitách v Římě
.I'VlJaf./VU (Istituto Universitario Orientale Napoli) vyšel až 30.4.
1941.
l1huv~,,' na něj žádalo slovenské římské vyslanectví 6.5. Ministerstvo
o materiální pomoc. 4
Ministerstvo školství postupovalo opět liknavě a hlavně mělo jiné
. Lacko totiž v Římě skončil, od 1.9. 1941 nastupoval zpět v Bratislavě
středoškolský profesor. MŠNO nechtělo jmenovat stálého lektora, opět
VL'''''I.''''«V, mělo představu věc spojit s řešením Historického ústavu
To se ale na MZV ani na Vyslanectví v Římě nelíbilo a přes léto
opakovaně urgovali řešenÍ. Až 17.9. se MŠNO vyjádřilo, vyčíslilo
náklady sumou 47400 Ks a určilo prozatímního lektora pro Řím dr.
Sýkoru a pro Neapol Blahoslava Hečka. 5
Ale plynuly týdny, blížil se počátek podzimního kursu určený na
. 1941 a Sýkora do Říma nepřijížděl. Slovenské vyslanectví 28.10.
urgovalo jeho příjezd, v Bratislavě osobně zakročoval na MŠNO
odboru MZV Mračna. Sýkora počátkem listopadu do "Říma
ale na Ministerstvu školství nadále odmítali zaujmout postoj
řešenÍ. Sýkora vedl na Královské univerzitě v Římě kurz od
1., měl deset posluchačů. Oficiální dekret o vedení lektorátu obdržel až
1942, větší materiální pomoci se nedočkal ani po urgencích v prvních
roku 1942. 6
"V,,""'HV

12.9.1942 ustanovilo MŠNO Sýkoru lektorem i pro školní rok 1942/
protože byl též poručíkem v záloze, stal se po složitých jednáních i
7
----V"""1 Vyslanectví SR jako přidělenec vojenského atašé. V těchto

Slovák ohlašoval oficiální zřízení lektorátů 27.4. 1941.

f. MZV, k. 168,

Č. 35496/42. Více v kapitole Slovenské vyslanectví

;11t-

Sýkora vytrval do konce léta 1943, kdy se

poměry

v Itálii

změnily.

Je zajímavé, že přes velké potíže s chodem lektorátů v Římě a
. se přes léto 1942 diskutovala myšlenka na zřízení dalších lektorátů
H"lánu
a Padově. Samotné slovenské Ministerstvo školství ji
~ll
. Vyslanec Galvánek věc v Rímě sondoval a 6.10. 1942 zněla
odpověď sice v obecně souhlasném duchu, ale vznik Italové
. uzavřením kulturní dohody. K tomu ale do léta 1943 nedošlo. 8
v

v Bratislavě
Zřízení lektorátů

italštiny v Bratislavě proběhlo dříve a snadněji než
:v případě slovenských lektorátů v Itálii. Ve školním roce 1939/1940 se
>začal a připravovat Katedra italského jazyka a kultury na bratislavské
lUŮverzitě. Hybnou silou se stal dr. Leone Pacini, italský slavista, docent
slovanské filologie ve Florencii. Psal o Slovensku již od roku 1931
v různých italských časopisech, od roku 1937 docházel na bratislavskou
.lUŮverzitu. Velmi se vyznal ve slovenském kulturním prostředí, propagoval
ivýměny stipendistů a založení Italského kulturního institutu. 9
16.6. 1940 byl Pacini jmenován prezidentem Tisem mimořádným
profesorem italské řeči a literatury na Slovenské univerzitě v Bratislavě,
dekret od Ministerstva školství obdržel 20.6. Pacinimu byla též prozatímně
áVěřena funkce lektora italštiny na Filozofické fakultě. lo Na podzim 1940
navštěvovalo kursy italštiny na univerzitě 150 posluchačů, vedle FF se zřídil
léktorát i na Technické vysoké škola a Obchodní vysoké škole. 11

K dalšímu vývoji se v tuto chvíli dá

říci jen to, že ve školním roce

1941 zastával funkci lektora dr. Alfredo Alessio a v roce 1942/1943 dr. Di
12

Sarra. Pacini samozřejmě na univerzitě zůstával, působil na ní až do roku
1945 a bude o něm ještě vícekrát zmínka v dalších kapitolách.

--------------------

:~NA. f. ~ZV. k. 48. Č. 2567/42.

IOW~klsche Rundschau. I. ročník. 1940. Č.
~Iovak. roč. XXII, 1940. 17.6. 1940.
11 S~A. f. MZV. k. 48. dekret Č. 33983/40.
10

19-20. 24.11. 1940.

12S~wakische Rundschau. 24.11. 1940.
A. f. MZV. k. 172. Slovák,

roč. XXV.

1943. 1.6. 1943.

Od školního roku 1939/1940 se uskutečňovaly výměny stipendistů
ezi Slovenskem a Itálií. Bohužel zprávy o nich jsou torzovité, v archívu
~ZV a denním tisku jsou jen útržkovité informace, archív Ministerstva
.
I3
školství byI zmcen.
v

1.10. 1939 byla uzavřena dohoda mezi slovenským Ministerstvem
'školství a italským konzulátem v Bratislavě o výměně tří stipendií pro
školní rok 1939/1940, jména však nebyla uvedena. 14 Ze slovenské strany se
dá dokumentovat středoškolský profesor dr. Ján Lacko a malíř J. Satina. 15
podobně

pro školní rok 1940/1941 vyjednalo Slovenské vyslanectví
Římě a Ministerstvo školství výměnu tří recipročních stipendií. 16 Ze
strany se jednalo o historika starověku dr. Jozefa Hrabovského
909-1996), studenta filozofie Mikuláše Pažitku a výtvarníka Františka
Petrašoviče (1913-1959). Z italské strany jsou uvedena jména Carlo Ricci,
Bi110tta a Maria Bianca ScottO. 17
V dalších letech výměny pokračovaly, výčet jmen bohužel není
Pro školní rok 1941/1942 jsou ze Slovenska zaznamenáni
'\iuu,.,~vlský profesor dr. Zoltán Sýkora, student filologie Blahoslav Hečko
znovu Mikuláš Pažitka. Z Itálie opět N. Billotta a nově sochař U go
'.18 Pro školní rok 1942/1943 jsou záznamy o slovenském lékaři
Knorrovi a filozofu Františku Lysém, z Itálie pokračoval Ugo
a dále Bianca Gallinaro, studentka literatury a Rosana Bottai na
·nn"'",,,,,·,,~,... .., 19 Do Říma na Univerzitu La Sapienza měl znovu cestovat
některých údajů B. Hečko, v záznamech MZV ale není uveden. 2o

Jeho většina skončila v 50.letech ve Sběrných surovinách.
SNA,f.MZV,k.118.
SlOvák, roč. XXII, 1940,7.4.1940.
SNA, f. MZV, k. 105, Č. 10588/40.
SNA, f. MZV, k. 204.
Billotta se pak pro školní rok 1942/1943 stal profesorem italštiny na
uv
RužOmberku, Graziotti na jaře 1943 přednášel na Italském institutu
SlOVák, '21.5. a 1.6. 1943.
,f. MZV, k. 204.
Visco: Literárne dielo. Slovakistické staŤe sloven. exulanta v Taliansku.
J.M. RYdlo. Bratislava 2008. S. 179 a 197.

Jen o několika z nich máme více záznamů. Pomineme ovšem nyní Z.
S 'koru a F. Lysého, kteří se časem angažovali na slovenském vyslanectví a
Y činnost je bohatě dokumentována v jiných kapitolách.
~lahoslav Hečko

(1915-2002), známý překladatel z italštiny a
po roce 1945, strávil vNeapoli školní rok 1941/1942 jako
stipendista a zároveň příležitostný překladatel a lektor slovenštiny. Po
návratu mu o Neapoli vycházely články na Slovensku. 2l Hečko před svým
studiem na Filozofické fakultě SU pracoval roku 1940 krátce na MZV (13.4.
-31.10.) jako elév v účtárně. Dostal od ministerstva 1 000 Ks jako
zařaďovací příspěvek a peníze nevracel. Po jeho návratu z Itálie ho 14.7. a
4.9. 1942 z MZV urgovali o vrácení peněz. Hečko jim 8.9. z Trnavy
odpověděl, že je zcela nemajetný a žádalo posečkání do ukončení studií.
11.9. si MZV dalo prošetřit majetkový stav rodiny před notářský úřad, který
již 15.9. potvrdil, že dluh je skutečně nedobytný.22
Hečko

peníze pravděpodobně nikdy nevrátil. U Hečka je také
zajímavé, jak přes poskytnuté výhodné stipendium od slovenské vlády ze
sebe dělal po válce protirežimního odbojáře a zdůrazňoval své styky
23
sopozičními kruhy v Itálii. V době svého působení v Neapoli měl být
Hečko několik týdnů vyšetřován italskou policií, okolnosti jsou však

Alois KnOIT, mladý lékař, požádal 24.7. 1942 o stipendium na školní
rok 1942/1943,28.9. mu jej MŠNO udělilo (ve výši 11 000 lir). Do Říma se
měl dostavit do 16.10. 1942. KnOIT asi žádné politické styky nepěstoval,
zato čistě osobní vyvolaly malý skandál. V květnu 1943 si majitel vily
naproti Vyslanectví na via Reno rozzlobeně stěžoval, že člen Vyslanectví
kněmu stále telefonuje a hledá jeho služku. Zjistilo se, že je to KnOIT, který
v budově bydlel a navázal s Italkou známost. 25
František Petrašovič (1913-1959), sochař a malíř, byl v Římě ve
školním roce 1940/1941 na Reale academia di BeIle arti e liceo artistico, za
hlavního učitele měl prof. ZaneIliho. Po návratu na Slovensko jeho italský

-------------------Na • SI
22 pro ovák,
XXIV, 1942,9.10.1942.
21

roč.

23SNA~f..MZV,k.168,Č.35318/42.

.
I N?pr. Cas, 9.2. 1946. Hečko zde píše mj. o svém setkání s B. Crocem a o
!4avlst~ch Maverovi, Salvinim a Lo Gattovi jako antifašistech.
~. VISCO : Literárne dielo. Slovakistické studie. Zost. J. M. Rydlo, Bratislava
"w8,s.197 •
2S
SNA, f. MZV, k. 573.

!I 2. o

pozitivně hodnotili ve velkém článku ve Slováku "Úspechy

umelca v Ríme". 26
Mimo oficiálních stipendistů studovali v Římě i další Slováci.
J"'-U'~"'--- je například ve školním roce 1940/1941 Imrich Parák, který na
dostával na adresu Vyslanectví poukázky na peníze. Vyslanci
se tento způsob zasílání peněz vůbec nelíbil.27
k činnosti lektorů a stipendistů
například v květnu 1943 je obvinil z pasivity oproti činnosti
Slováci byli podle něj izolováni a nesnažili se zviditelnit svůj
28 Galvánek sám se snažil se stipendisty scházet a pořádal pro ně setkání
,29
yslanectvl.
Galvánek se

vůbec občas vyjadřoval

a společenské výměny a spolupráce

Zahraniční službě

Slovenské republiky trvalo delší dobu, než se
prostředkovat kontakty slovenské Hlinkovy mládeže (HM)
mládežnickou organizací Gioventú Italiana Littorio (GIL). Celý
1939 a většina roku 1940 uplynula, aniž by se něco dělo. Až v říjnu
se věci daly do pohybu. Podnětem se staly slavnosti evropské mládeže
(9.-11.10. 1940), pořádané GIL, kam Slováci nebyli pro
spolupráce HM/GIL pozváni a v Bratislavě to vzbudilo špatný
Vedení MZV tedy dalo podnět slovenskému vyslanectví v Římě, aby
jednání o navázání mládežnické spolupráce. 24.10. navštívil legační
Grébert konzula Leoniniho, šéfa oddělení PNF pro styk mládeže se
"""".U,",1JL11.
Podrobně mu popsal organizaci HM a nadhodil myšlenku
s GIL. Leonini reagoval pozitivně, ke kontaktu se Slovenskem
že není, protože HM se dosud nepřihlásila. Navrhl, ať slovenské
pošle oficiální přípis, kde bude tlumočit přání HM o navázání
s OlL. GIL už pak bude vyjednávat s HM samostatně, Leonini vše
'Al"I',",W","

k, roč. XXIII, 21.6.1941.
,f. MZY, k. 69, Č. 1593/41.
,f. MZV, k. 202, Č. 29/1943/P/G .
. Slovák, roč. XXII, 22.11. 1940.
, to záležitosti zatím vyšlo ve slovenštině M. Milla : Hlinkova mládež 1938Bratislava 2008. Spolupráce s Itálií je na s. 118-120 a 123-125, ovšem ve
zkrácené formě.

byl vskutku rychle poslán a spolupráce tak mohla
Ale trvalo ještě do ledna 1941, než se začalo jednat o konkrétních
21.1. informoval vyslanec Galvánek o chystané letní cestě GIL do
a Protektorátu, mohla by se využít k zastavení Italů na Slovensku.
žádal zplnomocnění k jednání, které mu šéf politického odboru
Mračna ihned udělil a sdělil mu, ať učiní pozvání jménem HM. 32

17.2. navštívil Galvánek šéfy GIL generála Bozzoniho a plukovníka
a tlumočil jim pozvání. Oba vyjádřili radost a slíbili podporu
u ..• ..···Příští den 18.2. v 17 h pak přijal Galvánka i hlavní velitel GIL a
tajemník PNF ministr Serena. Za přítomnosti Leoniniho mu
sdělil souhlas s výměnnými akcemi. Galvánek též informoval
o organizaci HM a předali si vzájemné pozdravy.33 22.2. se konala
porada Mračny s hlavním velitelem HM Mackem. Macek již
hovořil s Tukou, který věc podpořil. Domluvilo se pozvání Italů na
tábor, který MZV podpoří 80000 Ks. Macek 24.2. odcestoval na zimní
hry do Garmisch-Partenkirchen, kde se osobně domlouval
GIL. 34
Na římském slovenském vyslanectví ale z vedení HM další měsíc
vyjádření neposlali, až jej Galvánek 21.3. urgoval. Teprve poté
HM 31.3. poslali do Říma poděkování za prostředkování a navrhli
- a) 20 členů GIL při cestě do Německa na Slovensko, termín by byl
na memorandové oslavy 26.5.-2.6., b) 50 členů GIL na letní tábor,
výprava GIL. Galvánkovi ae ale první akce vůbec nelíbila a
a znovu 19.4. zrazoval od italské účasti na memorandových oslavách.
nebezpečí protimad'arského ostnu, nechal na vedení MZV, at'
ale on nechtěl nést odpovědnost za komplikace. Tuka ale na plánu
trval. 35
Po definitivním upřesnění návrhů je kulturní atašé Lacko· 16.4.
Leoninimu. Jednalo se o cestu basketbalového družstva GIL do
16.-19.5., o studijní cestu 20 členů GIL včetně memorandových
na přelomu května/června a letní tábor 50 členů GIL v červenci.
neměli žádné námitky a 6.5. telefonoval Gal vánek na MZV, že
f. MZV, k. 113.
f. MZV, k. 136, sl. 30423/41.
Též Slovák,

roč. XXIII, 1941,20.2. 1941.

/i22..

termíny přijímají. Dokonce se začalo jednat o čtvrté akci. Lacko po
se šéfem HJ v Itálii Wilkem psal 8.5. z Říma na MZV o studijní
členů GIL v červnu do Německa, mohli by se pozvat i na
MZV to dalo na vědomí vedení HM, ale to se 5.6. vyjádřilo
vzhledem na již schválené a probíhající tři akce nemělo na další

nVúlW"-'

,

ani pemze.

36

proběhla

bez problémů. 16.5.-19.5. italští mladí
navštívili Bratislavu, Modrou, Pezinok a Vajnory, v Bratislavě
3
sportovní i kulturní program. ?
S druhou výpravou to již bylo komplikovanější a přes dobrý začátek
nakonec došlo na Galvánkovo varování. V pátek 23.5. se 21 členů GIL pod
~
dr. Alfreda Leatiho sešlo na slovenském vyslanectví v Římě, kde
s nimi Galvánek srdečně rozloučil. Průvodcem výpravy byl jmenován
atašé Števek. Skupina odcestovala večer 25.5. z Říma, příští den
dorazila do Vídně, kde přenocovala a ráno 27.5. pokračovala směrem
na Bratislavu. Tam ji čekalo velkolepé uvítání, které Italy příjemně
překvapilo. Program v Bratislavě proběhl naprosto bez problémů a
k všeobecné spokojenosti, ministr Mach uspořádal pro výpravu oběd za
:přítomnosti vyslance Roncalliho. Ve středu 28.5. odcestoval Leati
Polakovičem autem přes Trenčianské Teplice a Žilinu do Ružomberku,
i>i>,V'."~,,,, jeli autobusem, který měl zpoždění a navíc pro vyčerpané Italy byl
Ružomberku špatně připravený nocleh. Chybou se také ukázalo přidělení
bratislavského italského profesora Paciniho k výpravě (na popud Macka).
Pacini paušálně odsuzoval slovenský nepořádek a navíc se dostal do rozporů
se Števkem. Příští den 29.5. proběhl ale bez rušivých momentů návštěvami
{vNízkých a Vysokých Tatrách. Za deštivého počasí 30.5. se výprava přes
"{ Poprad a folklorní program v Pohorelej přesunula do Banské Bystrice. Tam
je čekal šok v podobě oznámení z italského MZV, že se mají okamžitě vrátit
do Itálie a nejezdit do Turč. Sv. Martina. Števek to přičítal intrikám
Paciniho, který se velmi divil nad účastí Italů na memorandových oslavách,
hned to sdělil Roncallimu, ten zase do Říma s obavou, aby Italové nebyli
zneužiti proti Mad'arům. Italské MZV tak cestu raději zrušilo,
38
pravděpodobně bez součinnosti s vedením GIL. Předčasný odjezd ze
:. Slovenska zanechal ve všech trapný dojem, přes navázání řady přátelských
. __ ...

... 111'Yl

: SNA, f. MZV, k. 136, sl. 30423/41.

Tamtéž.

38'

. tS.tevek ve své zprávě o cestě obvinil Paciniho z madarónství a sprostých
IOnk, ten to později ostře odmítl (SNA, f. MZV, k. 136, Č. 1602/41).
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Těsně před

odjezdem v sobotu 31.5. ještě přijal italskou skupinu
přítomnosti Roncalliho, 2.6. se Italové vrátili do Říma. 39

Nemilý osud potkal i plánovaný letní pobyt GIL na Slovensku,
ovšem bez zavinění slovenské či italské strany. 22.6. vypukla
válka a týž den sděloval Galvánek z Říma, že odjezd
Italů je sice připraven na 2.7., ale z mezinárodních důvodů
odložení akce. 26.6. se slovenské MZV a vedení HM dohodli na
cesty a sdělili to italskému vyslanectví. 40
Zbytek roku 1941 proběhl již bez dalších akcí, následující rok 1942
měl stát vrcholem slovensko-italských mládežnických styků. Hned
vycestovala 11 členná skupina HM na Zimní sportovní hry
mládeže v Asiagu. Vedli ji Štefan Polakovič, Ladislav Moško,
a Štefan Hlavatý. Z Bratislavy odjeli 11.2. a vrátili se 20.2.
je, že společný cestovní pas jim kompetentní slovenské orgány
a MV) vystavili a schválili na poslední chvíli, 9. a 10.2. 41
Velká cesta HM do Itálie se konala na přelomu května a června
Pod vedením Š. Polakoviče se ve dnech 26.5.-5.6. účastnilo 25
Slováků římských tělovýchovných slavností Littorio. Delegaci se
i přijetí u Mussoliniho 31.5. a u papeže Pia XII. 1.6. Vyslanec
pro ni 30.5. uspořádal recepci na Vyslanectví. 42
V stejném měsíci, červnu 1942, se delegace HM podílela na
setkáních evropské mládeže nejprve v německém Weimar
a pak ve Florencii. Pozvánku obdržela 17.4. od pověřence HJ
Šestičlenná skupinka HM v čele s Mackem a Polakovičem dorazila
''''''U''''~·''"V města z Německa 26.6. a připojila se k jiné desetičlenné
mladých umělců-malířů HM v čele s J. Hlavatým, která již ve

f. MZV, k. 136, sl. 30423/41. Též Slovák 1.6. 1941, Slovenská pravda
1.5. 1941.
f. MZV, k. 136, sl. 30423/41.
f. ÚŠB, k. 796, č. 3818-5/42.
iIIa : Hlinkova mládež 1938-1945. Bratislava 2008, s. 119.
pravda, roč. VII, 1942, 12.2. a 22.2. 1942.
f. MZV, k. 565.

f. ÚŠB, k. 796, schválení cesty 22.5.
pravda, 3.6. 1942.

Č.

14189/5/42.

·, byla od 14.6. Program trval do 1.7., účastnil se jej i vyslanec
Malíř L. Záborský získal třetí místo za krajinomalbu. 43

o pobytu ve Florencii a letním příjezdu Italů informoval Macek
italského vyslance v Bratislavě Corteseho. 44 Velká skupina GIL (50
při cestovala na Slovensko téměř na celý červenec pod vedením
funkcionáře GIL Amatoriho. Mladí Italové měli na programu
dva společné tábory s HM - 10.-22.7. v Oravském Podzámku a 26.v chatě pod Sitnom. Slovenským vedoucím byl Vlado Ozábal.
'mě na počátku pobytu si prohlédli Bratislavu, v mezidobí byli
22.7. Mackem, 24.7.-26.7. navštívili Zvolen, Sliač a Banskou
. Od Sitna podnikli ještě 28.7. výlet do Banské Štiavnice. 45
V neděli 9.8. odcestovala do Itálie 55 členná výprava juniorů HM,
Ladislavem Jankovičem a Vlado Ozábalem. Postupně navštívila
tábory GIL v Římě, Forli, Pesaru a Sabaudii. 24.8. výpravu přijal na
audienci papež Pius XII., promluvil několik povzbudivých vět ve
a s každým se osobně pozdravil. Na delegaci to zanechalo
dojem. 26.8. tábor výpravy u Říma navštívili vyslanec Galvánek a
Tatarka, náčelník slovenského generálního štábu, který právě dlel
..6",5tZ,.,p. Itálie. Galvánek večer uspořádal recepci na vyslanectví pro
HM a GIL. Program velké cesty skončil 1.9. Její výsledek shrnul ve
13.9. J. Hlavatý, kde ji pozitivně hodnotil pro budoucnost styků
a vyzdvihl rekordní účast na akci. 46
Početná skupina HM (40 členů) se vypravila do Itálie i 19.9. na

mistrovství evropské mládeže v lehké atletice, které se konalo
21.-28.9. Hlavním vedoucím byl Ladislav Moško. 47

...... \.'Ul1<

f. MZV, k. 565. Dále f. ÚŠB, k. 796, Č. 2122-6/42.
i1/a : c.d., s. 123.
k, 9.7. a 19.7. 1942. Slovenská pravda 28.4.1942.
pravda, 17.7. 1942.
f. MZV, k. 565.
Mil/a: c.d., s. 119.
22.7.,29.7. a 31.7. 1942. Slovenská pravda 17.7. a 29.7. 1942.

f. MZV, k. 136, Č. 240/2478/42.
f. ÚŠB, k. 796, Č. 22313/5-42.

Milla : c.d., s. 120.
12.8.,27.8.,8.9. a 13.9. 1942.
f. MZV, k. 565. Též f. ÚŠB, k. 796,
illa : C.d., s. 120.
8.9. 1942.

Č. 26717/5-42.

V září 1942 ve Vídni založený Evropský svaz mládeže pořádal svou
ní akci o tisku, kinu a rádiu v Římě ve dnech 26.-30.10. Vedení GIL
pf\'
10.10. k účasti zástupce HM, do Itálie pak odcestovali vedoucí
oddělení HM Karol Bitter a redaktor JozefHlavatý.48
V bohatém programu roku 1942 se mělo pokračovat i v roce 1943.
Již 8.1. jednal legační atašé Števek v centrále GIL o plánech na rok 1943,
49
program měl být opět v duchu výměn mládežnických výprav.
V březnu se dohodl několikatýdenní studijní pobyt delegace HM
~akademiích tělovýchovy GIL. 12 členná skupina pod vedením Belo
Martinoviče odcestovala do Itálie 21.4., dívčí část dlela od 23.4. v Orvietu,
l1lužská v Římě. V rámci pobytu měli mladí 6.5. i audienci u Sv. Otce.
50
Návrat na Slovensko se konal v poslední květnový den.
22.6. pozvalo vedení HM oficiálně zástupce GIL na letní pobyt na
Slovensku, cesta se během července připravovala. Ještě 28.7. sdělovali
1. MZV na římské vyslanectví prosbu HM vůči GIL, zda by Italové
nedovezli různé sportovní náčiní, HM byla ochotna zaplatit až 15000 lir. 51
Vzhledem k politicko-vojenskému vývoji v Itálii ale vše padlo.

Vědecké

konference, přednášky, cesty publicistů a odborníků

První cesta italských publicistů do Bratislavy se mohla konat při
:příležitosti volby prezidenta republiky koncem října 1939. Ale zůstalo jen u
'nadějí a pak výčitek, kdo neúčast jakéhokoliv novináře z Itálie i Vatikánu
mvinil. MZV rozeslalo pozvánky přes příslušná vyslanectví do mnoha států
a novin, ale tajemník římského vyslanectví Mikuš si 25.10. stěžoval, že
{přišly až 23.10., poslal je hned do pěti redakcí, ale nedostal žádnou
odpověď. Doufalo se, že přijede alespoň Gonella z Osservatore Romano, ale
aru ten nedorazil. 52

f. MlY, k. 136, Č. 1101/2929/42.
Milla : c.d., s. 126.
50 SNA, f. MZV, k. 565.
SMNA , f. MlY, k. 136, Č. 1324/43. Též f. ÚŠB, k. 796, Č. 10174/5/43 .
. Milla : c.d., s. 120.
Sl~IOVák, 16.6. 1943. Slovenská sloboda, 9.5.1943.
52 SNA, f. MlY, k. 565. Též k. 41. Č. 75222.
NA, f. MZV, k. 103, sl. 394/40.
48 SNA,
49 M.

podobně jako u výměn mládeže se záležitosti začaly rozvíjet až od

ku 1940. V lednu přicestoval do Bratislavy rektor univerzity v Sieně prof.
~iuseppe Salto, zúčastnil se inaugurace Tuky rektorem Slovenské
·verzity. V rozhovoru pro Slováka podpořil užší slovensko-italské
·UJll
vztahy. 53 V březnu je zaznamenána přednáška o Slovensku na
univerzitě od dr. Kaššovice, povolená mu z MZV 5.3. 54
první zájezd skupinky italských publicistů na Slovensko se konal
vSrpnu 1940 v rámci letního kursu Slovenské univerzity. Tvořili ji čtyři
členové, mj. prof. Guglielmo Nocera z Ríma, který Slovensko již znal, dále
.redaktor Vachieri a Anna Maria Gobbi-Belcredi. 55 Vyslanec Galvánek se
" ,nimi rozloučil 13.8. pohoštěním na Vyslanectví. Samotný pobyt na
.i.Slovensku s velkým okruhem po celé zemi se uskutečnil mezi 15. až 30.
!?srpnem. Všichni hodnotili cestu jako úspěšnou. Po návratu se 15.9. opět
. sešli s Galvánkem a sdělili mu své pozitivní dojmy. 56
v

V srpnu 1940 též projevil zájem o studijní cestu na Slovensko
',poslanec Rispoli, generální ředitel Centro di studi anticomunisti. Generální
sekretariát HSťS Rispoliho oficiálně pozval, ale 17.9. sdělilo slovenské
"fslanectví odklad Rispoliho cesty na duben 1941. 57
Impulsem pro aktivnější slovenský přístup se staly říjnové kulturní
mládeže u Padovy bez slovenské účasti. Na popud MZV pak
:islovenské vyslanectví 5.11. vypracovalo seznam italských organizací,
skterými by slovenští partneři mohli navázat kontakty. Jednalo se o
,tnnožství organizací, od PNF (Partito Nazionale Fascista), GIL, Camera dei
'~ci (parlament) přes vysoké školy (uvedeno 25 univerzit a akademií),
.iprůmyslové svazy, sportovní svazy až k Červenému kříŽi. 58 Kolik kontaktů
tise skutečně realizovalo? S určitostí víme o stycích GILIHM, Červených
':kftžů, byly určité kontakty Slovenské univerzity s italskými partnery. 26.11.
hlásil Svaz poist'ovní navázání kontaktu s lnstituto Nazionale delle
Assicurazioni Roma, v stejný den obchodní společnost DOVUS
lnfonnovala MZV, že je již dávno ve styku s lnstituto Nazionale Fascista
}lel' il Commercio estero. Slovenský rozhlas ohlásil 6.12. navázání přímého

I Blavnosti

: Slovák, roč. XXII, 1940, 16.1.a 21.1. 1940.
55 SNA, f: MZV, k. 140, Č. 50836/11/40.

,GOb?I-Belcredi se stala nejaktivnější členkou výpravy, pobyt na Slovensku
:Odnlhl k sestavení knížky La Slovacchia. Více v kap. Mediální vztahy.
~~A,.f. MZY, k. 137, Č. 5374/40.
S7s~vak, 15.8. a 17.9. 1940. Slovenská sloboda, 14.8. a 15.8. 1940.
$8 SN A, f. MZV, k. 203, Č. 2052/40 a Č. 2283/40.
A, f. MZY, k. 138, Č. 2745/40.

ku s Ente ltaliano Audizioni Radiofoniche Roma. 10.2. 1941 potvrdil
. st~torát Vysoké školy technické Bratislava kontakty s polytechnikami
ceŘímě, Milánu a Torinu ohledně výměny publikací. 59 Na druhou stranu
;tykY HSťS s PNF či Sněmu s Camerou nejsou nikde dokumentovány.
Co se týká vlastní kulturní a vědecké spolupráce, ani v roce 1941 se
'''liš akcí neuskutečnilo. Z hlediska této kapitoly jsou zaznamenány jen dvě
~
akce. V lednu 1941 se ozval slovenskému vyslanectví v Rímě dr. Riccardo
Riccardi, profesor geografie římské univerzity. Měl zájem přednášet o
Slovensku v rámci cyklu o Střední Evropě a žádal Vyslanectví o pomoc
ohledně geografických materiálů. 60 Od května se pak řešilo pozvání
novináře Paola de Giovanniho na Slovensko. De Giovanni pracoval jako
redaktor Giornale ďItalia a Popolo ďltalia, již delší dobu projevoval
sympatie ke Slovensku. Poprvé o jeho nabídkách ke spolupráci informovalo
slovenské vyslanectví 4.5. 1940, hodnotilo novináře jako obratného člověka,
61
.. kterému se ovšem bude muset náležitě platit. K věci se vrátil vyslanec
Galvánek v listopadu 1940, kdy pro De Giovanniho navrhoval odměnu 2000
Ks měsíčně. V prosinci dal Galvánek Italovi 1500 lir a 8.1. 1941 povolilo
MlV vyplácení stálých odměn. Proti De Giovannimu se ale postavil
tehdejší tiskový atašé italského vyslanectví v Bratislavě De Carli, který ho
·<obvinil z hochštaplerství a neschopnosti. Galvánek to 6.2. vzal na vědomí,
I ale neviděl na De Giovannim v současnosti žádné nedostatky. I Mračna
vyjádřil jménem Tuky 18.6. spokojenost s De Giovanniho prací. 62
10.5.
1941 ho Úrad propagandy pozval na měsíční studijní cestu, italské
. vyslanectví v Bratislavě ji odsouhlasilo 11.6. De Giovanni však z různých
. . . příčin cestu odkládal, až 21. 7. z MZV instruovali Galvánka, ať Italovi znovu
zdůrazní vítanost jeho cesty. Svaz slovenských novinárov mu slíbil zajistit
;tfi týdny pobytu včetně lázeňské rekreace. Též se Italovi nabízela možnost
cesty na frontu, mohl by s sebou vzít i další dva novináře. 63 Ale De
. Giovanni se na Slovensko vypravil až v listopadu a to již v úplně nových
funkcích - jako stálý zpravodaj italské tiskové agentury Stefani a
'organizátor tiskové služby Vyslanectví Italského království. 64
v

I

Rok 1942 naopak přinesl množstvÍ akcí, byl i v tomto směru
.Vl'cholem slovensko-italských vztahů v době války.
·59
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V lednu chystala Italská královská akademie na jaro X. kongres
Volta o právních záležitostech nového politického řádu. Italské vyslanectví
slovenským úřadům, že se mohou zúčastnit i jeden až dva
It'\VGll"" delegáti. Tuka rozhodl, že pojede děkan právnické fakulty dr.

se konal v Benátkách v dóžecím paláci kongres Unie
,&rll(lfi1l,U novinářských svazů. Mezi 300 účastníky z patnácti národů se
"'II>1,"v"" i velká skupina Slováků - T. Gašpar, M. Hanko, K. Hauskrecht, J.
Hrušovský, F. Fiala, J. Zavarský, A. Način a J. Cincík. Za
SR se akce zúčastnil legační rada dr. Kirschbaum. 66
V dubnu požádal italský ústav Osservatorio Italiano di Diritto
. Roma Galvánka o zprostředkování spolupráce s podobným ústavem
Slovensku za účelem výměny publikací. Vyslanec o tom Bratislavu
27.4., Úrad propagandy pak 28.5. sděloval, že věc předal
rade a z Ministerstva hospodářství projevili zájem dr.
, dr. Terlanda a dr. Záborský.67
12.5. odcestovala do severoitalského města Como delegace Klubu
IU"Ull.n.U HSťS ve složení dr. Jozef Mikula, dr. Viktor Ravasz, J. Štefánik
Radvanová na pozvání Svazu italského studentstva. Cesta vyvolala na
malou aféru, neboť se uskutečnila bez jeho vědomí a činitelé
se o ní dozvěděli teprve z článku ve Slováku z 13.5. Hned 15.5.
stížnost na generální sekretariát HSťS, aby se to neopakovalo, všechny
do
musí být přece s vědomím MZV a příslušného

Koncem května při cestoval do Bratislavy římský profesor Enrico
PlllPU'!m' a měl 29.5. na Slovenské univerzitě přednášku o Galileo Galilei. 69
30.5. vyzvalo italské vyslanectví v Bratislavě MZV, aby poslalo
uchazeče o šestiměsíční kurs v Sanatoriu C. Forlanini Roma pro
tuberkulózy. 23.6. byl vybrán dr. Štefan Klinda z Bratislavy a navázal

,f. MZV, k. 566, č. 35436/41-1.
ká pravda, roč. VIL 1942,9.4.,12.4. a 19.4. 1942.
f!.~vák, roč. XXIV, 1942, 19.4. a 25.4. 1942.
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(J/'4A, f. MZV, k. 204.

f. MZV, k. 69, Č. 955/42.
f. MZV, k. 109, Č. 1365/42. Též Slovák, 13.5. 1942.
f. MZV, k. 140.

na svého

předchůdce

dr. Nosála, který byl na kursu šest

měsíců před

V červnu 1942 se uskutečnila v Benátkách Mezinárodní výstava
umění (23. Biennale dell'Arte). Slovenský pavilón vedl výstavní
dr. Adalbert Hudec. Slavnostní otevření výstavy se konalo 21.6.
část si přitom prohlédl král a ministři Bottai, Volpi, Acquarone
též německý vyslanec von Mackensen a chorvatská i bulharská
přítomen byl i vyslanec Galvánek. Slovenský pavilón vystavoval
obrazů, soch a grafik přes celé léto 1942. Účast Slovenska na
shrnul v přednášce v italském rozhlase 22.10. dr. Tilkovský.71

30.7. informovalo římské vyslanectví o italském skladateli
který složil pochod La Slovacchiajako výraz slovensko-italského
72

Na pozvání Úradu propagandy navštívil v létě 1942 Slovensko
časopisu La Tribuna dr. Giovanni Terranova. Navázal tak na
nvcll:\1\.uplodnou spolupráci, která trvala do léta 1943. 73
listopadu navštívila Itálii desetičlenná delegace
červeného kříže a prohlédla si více zařízení Italského
kříže v Římě a okolí. Na závěr pobytu pro ni 11.11. uspořádal
recepci na Vyslanectví, které se účastnil i prezident IČK. 74

V první

polovině

Na tuto akci hned 19.-21.11. navázal Kongres vojenské plastické
. v Římě, kterého se ze Slovenska účastnili 4 delegáti z MNO a 10
komory Bratislava. Skupinu vedl dr. Štefan Fraštacký, primář
Galvánek pro ně uspořádal recepci večer 19.11, které se zúčastnil i
kongresu prof. Manna. Lékaři se setkali i se Sidorem a Kapala
-~'~....u""'''1.1U slovenského vyslanectví jim zařídil účast na audienci u Sv.
Fraštacký po návratu do Bratislavy děkoval všem za péči, též
konzulovi Vávrovi a chválil si získané poznatky. Italský
Manna slíbil přijet na Slovensko. 75

f. MZV, k. 50. Stejný kurs absolvoval r. 1941 dr. F. Sirteš a r. 1940 dr.

k.
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24.6.,30.9. a 28.10.1942. Též Slovenská pravda, 25.6.1942.
MZV, k. 204, Č. 182/42.
MZV, k. Č. 1590/43.
MZV, k. 202, Č. 51 /1942/P/G.
MZV, k. 202,

Č. 51 /1942/P/G. Též k. 204 a
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k. 566. Též Slovák, 2.12.

k listopadu 1942 se váže další slovenská návštěva v Itálii.
bratislavského italského vyslanectví pozvalo italské
veřejných prací dva slovenské inženýry na prohlídku děl
fašismu. 20.11. přijeli do Říma ing. Vladimír Pojtek, hlavní rada
veřejných prací slovenského Ministerstva dopravy a ing, Eugen
hlavní technický rada magistrátu Bratislavy. V den příjezdu si
. nové římské lékařské kliniky, přístí den, 21.11., univerzitní
a pomníky. V doprovodu Galvánka vykonali návštěvu u italského
veřejných prací Gorlu a předali mu dary od ministra Stana a
Kováče. Gorla ocenil vývoj na Slovensku a vyslovil naději v cestu
do Itálie či svojí na Slovensko. 22.11. si Slováci prohlédli římský
invalidů a Forum Mussolini, poté odcestovali do Padovy, kde měli na
prohlídky 23.11. V dalším dnu, 24.11., navštívili observatoř
76
Asiagu a poslední den, 25.11., strávili v Benátkách.
Též v listopadu 1942 vykonal studijní cestu po Itálii slovenský
B. Škamicel, popsal ji ve více článcích ve Slováku. 77 Kolem
se pak pohybovala otázka vyslání stálého slovenského
e do Itálie. Legační rada Kirschbaum navrhoval Škamicela do této
již v srpnu 1942, ale šéf Úradu propagandy Gašpar a ministr Mach
kjeho osobě výhrady. Počátkem února 1943 se k myšlence vrátil Tuka
11.2. pověřil Mračnu jednat s Gašparem o vyslání Škamicela či jiného
jako stálého zpravodaje v ltálii. 78
Tím se události posouvají již do roku 1943. I v prvním pololetí
roku pokračovala tendence předcházejícího, to znamená relativně

i

i

V polovině března přicestoval do Bratislavy podruhé italský
publicista G. Terranova, byl přijat Tisem i Tukou. 79 V rámci své slovenské
cesty, při níž vedl hlavně obchodní rokování, pronesl sekční šéf italského
MZV Amadeo Giannini na Slovenské univerzitě 6.4. přednášku "Nové
základy vztahů mezi národy". Zhodnotil mezinárodní vývoj od vestfálského
míru po současnost, kdy je velký rozpor v pohledech na budoucnost mezi
koncepcemi států Osy, sovětskou a atlantickou. 80

76 SNA,

f. MZV, k. 109, Č. 3020/42. Též k. 202, Č. 51/1942/P/G.

77 SlOvák, 6.12. a 10.12. 1942.

~8 SNA, f. MZV, k. 47, Č. 480/1 1943.
~SNA, f. MZV, k. 41. Č. 75123.

SNA, f. MZV, k. 565, Č. 692/43. Též k. 140.

Na jaře 1943 se také začala chystat návštěva rektora milánské
univerzity Gemelliho v Bratislavě. Rektor Slovenské univerzity Fillo
ožádal v březnu Mračnu o zjištění, zda by Gemelli nepřijel přednášet do
~ratislaVy. Mračna pověřil věcí Sidora a ten 5.4. sdělil, že s Gemellim
1l11uvi1 , nemá zatím žádné pozvání, ale jinak rád přijede někdy na podzim
SI
1943. 10 .7. poslal Fillo osobní list Gemellimu s pozváním na říjen.
4.5. oznámilo italské vyslanectví, že 30.7. bude poprvé udělena Cena
Antonia Pirocchiho za výzkum umělého oplodnění Ústavem Lazzaro
Spallanzani v Milánu. 8.6. pak vyslanectví dodalo, že jsou vypsána i
stipendia. Na obě akce se může podat přihláška i ze Slovenska, vyslanectví
82
tedy žádalo obeznámení odborné veřejnosti.
Koncem května se konala inspekční cesta římského profesora
Mavera po Slovensku, týkající se Institutu italské kultury a gymnázií
svýukOll italštiny. Například 31.5. navštívil Maver gymnazmm
v Ružomberku. 83 O několik dní později, 4.-6.6., pobýval na Slovensku šéf
84
Mezinárodní řemeslnické ústředny z Říma Pier Gazotti.
Největší

akce se uskutečnila koncern června, ale připravována byla
již více než půl roku předtím. Jednalo se o reprezentativní cestu italských
publicistů a novinářů. Již 20.9. 1942 vyjednával Galvánek s ministrem
Pavolinim o uspořádání akce, Pavolini souhlasil, ale těžko se hledal termín.
Po vyjednáváních s šéfem Úradu propagandy Gašparem se cesta odložila na
jaro 1943. 85 V dubnu 1943 se tedy rozjela konkrétní příprava, ale až 16.6.
byl určen přesný počet účastníků (10) a jejich jména. Vedoucím výpravy se
stal Umberto Guglielmonti, předseda Svazu italských novinářů. Dalšími
členy byli S. Emico, G. Terranova, M. Franzetti, M. Montanari, M. Carocci,
A. Giovannini, D. Nese, B. Zuculin a z Ministerstva kultury dr. Cittadini. 86
Italská skupina přijela do Bratislavy v doprovodu Galvánka 26.6.,
slovenským průvodcem se stal Polakovič. První den se konalo slavnostní
přijetí na Úradu propagandy s projevem šéfa tisku Kružliaka o budování
státu. 27.6. se uskutečnila prohlídka Bratislavy, oběd v Železné Studienke
a přijetí II Corteseho. Dopoledne 28.6. měli Italové přijetí u Gašpara a
Macha, další program ve městě a poté odjezd do Piešt'an, Trenčína a
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užomberku. 29.6. strávili na Štrbském plesu, kde se setkali i s Čatlošem.
R06 pokračovala jejich cesta do Telgártu, Banské Bystrice a Sliače. 1.7. se
3 . '. do Bratislavy a rozloučili se se Slovenskem. 87 Tato velká akce se
poslední před pádem Itálie a její výsledky již určitě nemohly být
zužitkovány.

Do této oblasti spadá jen několik zmínek. V neděli 10.11 .. 1940
titulní roli v Pucciniho Bohémě v SND Bratislava pěvkyně Tatjana
88
,~IC;l1V'''' Z milánské La Scaly a sklidila velké ovace.
V červnu 1942 se skupina mladých slovenských malířů v rámci
HM účastnila Kulturních slavností evropské mládeže ve

A nakonec na Jare 1943 se v Bratislavě uskutečnily dva klavírní
1.~_~",t'T"

italských pianistů. 6.5. vystoupil Guido Agosti, obecenstvo mu
aplaudovalo, mezi přítomnými byl téměř celý diplomatický sbor a
vysocí činitelé Mach, Pružinský, Holák a Kružliak. O měsíc
1.6., se konal hudební večer klavíristy G. Brigidiho z Říma. 9o
ústavu v Římě

Otázkou bezvýsledně se táhnoucí od léta 1940 do jara 1942 se stal
bývalého Historického ústavu česko-slovenského v Římě (Istituto
Ceco-Slovacco). Po zániku Druhé česko-slovenské republiky přebrali
Němci. Slovenská strana ale vyvinula postupně úsilí o získání alespoň

V srpnu 1940 jednal kulturní referent Vyslanectví SR dr. Lacko
německým kulturním atašé dr. Blahutem a řešili o otázku Historického
(HÚ). Blahut uznával slovenský zájem, ale uvedl, že záležitost HÚ je
kulturní reciprocitou mezi Itálií a Protektorátem. Lacko
MZV, aby předneslo Němcům žádost o slovenské převzetí celého
či jeho části. Ministerstvo školství žádost 19.10. 1940 podpořilo,
by o převzetí HÚ velký zájem. Slovenské vyslanectví v Berlíně pak
skutečně podalo, ale již 22.11. ji německé MZV zamítlo. Uvedlo, že
SlOvák, 29.6. 1943. Slovenská pravda, 29.6., 1.7. a 3.7. 1943. Slovenská
,29.6. a 2.7.1943.
k, 12.11. 1940.

~. Milla : Hlinkova mládež 1938-1945. Bratislava 2008, s.
IOVák, 5.5. a 8.5. 1943. Slovenská pravda, 5.6. 1943.
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chystá likvidaci HÚ, který ani nemá vlastní budovu. Ovšem
nárok neuznávalo s odkazem na § 11 německo-slovenské dohody
1940 o vlastnictví býv. ČSR. Další sdělení si vyhradilo. 91
Koncem ledna 1941 se vyslanec Galvánek sešel s německým
konzulem Wiisterem, který slíbil záležitost podpořit. Galvánek
neH...•• .. •
vyslovil pro opakování žádosti u německého MZV. V stejné době
Lacko spolu s prof. Bockem z německého Historického ústavu
HÚ v pronajatém bytě na Via Crescenzio 91. Ústav měl 6400 svazků
de facto nevyvíjel žádnou činnost. I Bock slíbil podporovat slovenský

llI."-"~"··--

Ministerstvo školství rádo přijalo tato sdělení, 24.2. 1941 se ovšem
vyjádřilo, že věc je v rukou německé vlády. Od dubna začali
na ministerstvu myšlenku o případném spojení funkce lektora
na římské univerzitě s funkcí správce HÚ. Slibovali si od toho
materiálních prostředků. Po celý zbytek roku 1941 se tyto úvahy
rozvíjely, případně se počítalo, kolik by stálo odkoupení části knih.
pověřilo Předsednictvo vlády Galvánka, aby zjistil hodnotu HÚ, pak
dál jednat. Vyslanec odpověděl 9.1. 1942 - ústav byl pořízen roku
za 166 600 lir, pro současnost odhadoval cenu 050% vyšší. 93
Berlínský vyslanec Čemák se 14.1. 1942 domníval, že nemá cenu
znovu žádost, dokud si slovenské úřady mezi sebou jasně
kdo co bude zabezpečovat do budoucnosti po případném získání
Přesto na popud MZV 13.2. přednesl novou žádost německému
podtajemníkovi Woermannovi. Německé MZV definitivně
7.3. - HÚ bude převzat německým římským Historickým ústavem,
a slovenské knihy odvezeny a německé úřady jsou připraveny je
Slovákům. 94

Začátkem jara 1942 vznikl v Bratislavě nový plán domova pro
vědce v Římě. Když se 16.3. loučil Tuka s odcházejícím italským
Roncallim, dal mu aide-memoire o jeho úmyslu zřídit v Římě
pro slovenské vědce. Galánka pak informovali o Tukově plánu 20.3.
aby hledal v Římě vhodný dům či velký byt. Tuka by rád celou věc

při své návštěvě Itálie.

95

K té vvšak nikdy nedošlo a podobný osud
i domov pro slovenské vědce v Rímě.
kulturní institut

Plán na otevření Italského kulturního institutu, který by zastřešoval
italské kulturní aktivity na Slovensku, vznikal během roku 1940.
ho podporoval profesor italského jazyka na Slovenské univerzitě
pacini. Úřední jednání jsou zaznamenána již od ledna 1940, kdy o
italské bratislavské vyslanectví s tehdejším šéfem politického
MZV Galvánkem. Pravděpodobně se shodli na určitém řešení,
e zchladil přístup italského MZV. To se 22.2. 1940 postavilo na
že záležitost má mnoho přípravných otázek a nelze ji uspěchat. 96
Nastoupila politika obstrukcí a protahování termínů, problém byl
vhodným umístěním. Nakonec volba místa padla na prostory
Ventúrská 3 . Na jaře 1941 slíbil ministr Mach vyslanci
pomoc slovenských úředních míst s přestěhováním dosavadní
sl. Garayové. Pacini jí sliboval, že Italové jí zaplatí všechny
slovenská strana jí měla hledat nové prostory. Přes léto se zapojilo
riaditel'stvo, sliboval se termín 1.9. Ale vše se protáhlo. 97
Na sklonku roku 1941 byl oficiálním ředitelem vznikajícího Institutu
prof. Giovanni Maver, slavista Královské univerzity v Římě.
v lednu 1942 přijel na několik dní do Bratislavy a jednal s Tukou a
98 Původně měl být Institut otevřen při jeho cestě, ale nestalo se
Oficiální otevření se uskutečnilo až 14.11. 1942 za účasti člena
Akademie G. Volpeho a prof. Ferrariho z Ministerstva kultury.99
Institutu vyvolalo v Itálii slušný ohlas, 19.12. poslal Galvánek
13 článků z italských novin o této akci. 100
Institut v následujících měsících vyvinul slušnou činnost. Mimo
italštiny a čítárny italských novin a časopisů se v něm konalo více
akcÍ. Tak například 30.1. 1943 přednášel o antickém
f.MlY, k. 139,
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· Titu Liviovi prof. Ussani z Říma. 101 18.3. se konala přednáška
Institutu dr. Mazzantiniho o italském romantismu. 102 Mezi 1. a 8.
se uskutečnila série vystoupení prof. Bompianio o geometrii. 103 18.
se konaly přednášky U. Grazziottiho o sochařství a 25.5. vystoupil
Dantův ráj prof. Maver. 104
Vše ale skončilo po pádu Itálie v létě 1943. Tehdejší vedoucí
Institutu dr. Silvano Mazzantini odmítl na podzim 1943
snovým republikánsko-fašistickým vyslanectvím a ústav
Slovenské úřady nijak nezasáhly. Mazzantini zůstal v Bratislavě jako
v dubnu 1945 opět ústav převzal a v únoru 1946 zahájil
oficiální činnost. To je ale již jiná kapitola dějin. 105

o kulturní dohodu
Přes mnoho dílčích úspěchů v kulturní oblasti se mezistátní kulturní
přes téměř čtyřleté úsilí nepodařilo uzavřít, dá se říci, že ji stihl osud

osudu dlouho připravované cesty V. Tuky do Říma.
Přitom jednání o kulturní dohodě začal již velmi brzy během roku

Již 17.6. 1939 zaslalo Ministerstvo školství na MZV návrh deklarace
stycích mezi Slovenskem a Itálií. Deklarace v stručné podobě
měla hovořit o podpoře vědeckých a uměleckých styků, výměn
publikací, uspořádávání výstav a zavedení recipročních
106

Římský slovenský vyslanec Zvrškovec poslal návrh deklarace 19.8.
nótou na italské MZV. Za měsíc, 18.9., mu Italové odpověděli, že
budou zkoumat s velkou pozorností, vyjmuli z něj však otázku
stipendií, o té ať ihned vyjednává italské vyslanectví
Smlouva o recipročních stipendiích byla vskutku 1.10.
návrh deklarace ale dali Italové k ledu, 11.11. skončil
107

roč. XXV, 1943, 27.1. 1943.
18.3.1943.
26.3.1943.
21.5.

a

27.5.1943.

f. PR, k. 204.
f. MZV, k. 48,

Č. 36300-40-IV.

MZV Roma, f. RSI, k. 176,

Č. 414/38, Č. 232186 a Č. 817246-17956.

16.5. 1940 psal Zvrškovec o svých urgencích ohledně kulturní
na italském MZV, ale po celý rok 1940 se již nic nestalo. 108

Až 19.2. 1941 se ozval vyslanec Galvánek se zprávou o stavu
Kulturní atašé Lacko navštívil 7.2. konzula Carossiho, šéfa
oddělení MZV, s další urgencí ohledně dohody. Carossi mu ale
není možné brzy počítat, odůvodnil to válečnou
Ve zbytku roku 1941 podnikli ze slovenského vyslanectví ještě
zdvořilých pokusů, ale Italové nereagovali. Teprve rok 1942 přinesl
'ší vývoj, vyplněný místy horečnatým vyjednáváním. Slovenskou
přitom tlačil čas, neboť Tuka pojal úmysl podepsat dohodu při své
cestě do Říma. O té se již delší dobu také bezúspěšně jednalo, dá
říci, že toto spojení obou záležitostí neprospělo ani jedné. IlO
Od února 1942 se tedy rozjelo velké vyjednávání. 2.2. informoval
rada Števek o textu italsko-bulharské dohody, který by mohl být pro
vzoremyl Vyslanec Galvánek pak podnikl ve věci dohody úplné
návštěv, 19.2. byl u ministra Guarnaschelli, 20.2. u ministra Vidau,
u ministra De Cico a 25.2. znovu u Guarnaschelli. Poukázal na přání
podepsat kulturní dohody při jeho návštěvě Říma, od Italů dostal ale
odpovědi - nemínili podepisovat kulturní dohody během války.
Cico mu důvěrně sdělil, že pravým důvodem je neuzavření kulturní
se Španělskem, ačkoliv se o ní jedná již od roku 1938. Nejsou na ní
na slovenskou by byly Ode jen o 300 000 lir), ale Španělé by se
urazit. 24.2. poslali Italové přece jen vstřícnější nótu, ve které hovořili
prohloubit kulturní styky a uzavřít dohodu, jak to dovolí válečná
Galvánek pak 19.3. navštívil šéfa kabinetu MZV prince d'Ajeta a
ho prosilo pomoc s dohodou i cestou Tuky.112
Koncem března náhle Italové změnili názor. 27.3. Galvánek radostně
zprávu o italském souhlasu s uzavřením dohody. lB 30.3. se pak od
d'Ajeta dozvěděl podrobnosti. Ciano přijal návrh na uzavření dohody
že bude podepsána Tukou v Římě. Princ d'Ajeto v tom viděl obsah

-------------------SNA. f. MZV, k. 118.

"Tomt·
lez.•

1~~Cestě Tuky též viz kapitola Politické vztahy.
1llSNA, f. MZV, k. 118.
lil SN A, f. MZV, k. 139, Č. 62/42.
A, f. MZV, k. 41,

Č. 38088.

cesty,

přímo řekl,

V červnu.

že tím cesta získala

náplň.

Termín

přepokládal

114

}1lavní zádrhel v jednáních o kulturní dohodě vznikl na jaře 1942
italského požadavku na co největší rozsah vyučování italštiny na
středních školách. Galvánek k tomu navrhoval prozkoumat stav
které má s Itálií dohodu od roku 1935. 115
18.5. předalo Ministerstvo školství svůj návrh dohody na MZV,
dorazil do Říma 27.5. Slovenské vyslanectví návrh formou verbální
.6. předalo italskému MZV s prohlášením, že je vládou SR zmocněno
dále vyjednávat, na závěrečná jednání vyšle Bratislava do Říma
delegaci. 116 V stejný den prosil Galvánek generálního ředitele
MZV Vitettiho o přímluvu za dohodu, aby mohl být podepsána do
léta. 7.6. potvrdil šéf kabinetu d'Ajeto Galvánkovi možnost podpisu
117
léta, ale byl to jen utěšující slib.
18.6. italské MZV potvrdilo příjem nóty a souhlasilo s vhodností
k uzavření dohody. Návrh byl poslán na zkoumání dalším
MZV včas oznámí datum závěrečného jednání v Římě. ll8 Ze
dalších italských orgánů jsou zachovány tři dokumenty. V prvním
. italský vyslanec v Bratislavě Cortese popisuje slovenské střední
ve druhém z 31.7. rozebírá finanční otázky Ministerstvo financí a ve
z 11.8. se ke smlouvě bez větších výhrad vyjadřuje Ministerstvo
8.9. poslal Galvánek na italské MZV Števka prozkoumat stav věci.
navštívil pí. Frederici, referentku kulturní dohody, která mu sdělila,
je vypracováno, jen stále zůstává otevřená otázka vyučování
jazyka na slovenských středních školách a počtu vyučujících
120

V příštích dnech čekalo Galvánka ohledně dohody nemalé rozčílení.
rada Kirschbaum totiž bez jeho vědomí navštívil 17.9. prof.

f. MZV, k. 139, Č. 70/42.
též, Č. 95/42.
SNA, f. MZV, k. 118, Č. 157/42.
SDMZV Roma, f. RSI, k. 176, Č. N 1239/42.
I'SNA, f. MZV, k. 202, Č. 22/1942/P/G. Též k. 41, Č. 38123.
lit ~A, f. MlY, k. 118, Č. 157/42.
IflfJSNDMlV Roma, f. RSI, k. 176, Č. 2500/608, Č. 21089.
A, f. MlY, k. 202, Č. 34/1942/P/G.

tw:

v italském Ministerstvu školství a projednával s ním dohodu.
mU sdělil, že má informace od Corteseho o podpisu dohody
kam by mohl přijet ministr Bottai. Nebo navrhoval příjezd
Siváka do Říma. Galvánek tyto plán! ostře odmítal z obav, že tím
či se zkomplikovala cesta Tuky do Ríma. 22.9. psal do Bratislavy,
tom nikde před Italy dále nemluví a opatrně se vysonduje od
, mys Ie I.121
co tlm
Příští

den, 23.9., šel raději Galvánek osobně za princem ďAjetem
jednání. Ten ho informovalo stálém studiu smlouvy, podobně
studují smlouvy se Španělskem a Chorvatskem. Potvrdil ovšem
dohody v Římě a při Tukově cestě, to jistě Galvánka potěšilo a
122

podzim 1942 plynul a Italové stále smlouvu zkoumali. 19.1 O. psal
že text dohody se nachází na přezkumu u jednotlivých
. Podobně příští den, 20.10., Galvánek telegraficky sděloval
z italského MZV, že text je hotový v meziministerském jednání.
Števek opět kulturní oddělení MZV, prof. Biscottini mu
italské výhrady k údajně nedostatečnému vyučování italštiny na
středních školách. 123

V zimě 1942/1943 věc úplně usnula, oživení přinesl až pád Ciana a
změny na italském MZV v první polovině února 1943. Toho
"starý" příznivec dohody, konzul Leonini ze sekretariátu PNF, 1.3 .
. na MZV pro pokračování v jednání o smlouvě. 22.3. se k němu
i intervence z Ministerstva kultury.124 Nový státní tajemník MZV
pak osobně zakročil ve prospěch urychlení smlouvy.125 18.3.
Števek na italském MZV novou referentku pro dohodu pL De
která řekla, že věc se sice stále studuje, ale již je hotov italský
osmi stranách. 126
pak skutečně 26.3. předložila italský
vůči slovenskému návrhu z června 1942. Italové se od
návrhu lišili v pohledu na postavení Institutů kultury, žádali co
výuku italštiny a katedru italské filologie v Bratislavě stabilně
f. MZV, k. 118, Č. 157/42.
č.158/42.

f. MZV, k. 41, Č. 38162. Též k. 118.
MZV Roma, f. RSI, k. 176, Č. 5/1388/292.
f. MZV, k. 41, Č. 75129, Č. 75142.
f. MZV, k. 118.

profesorem italské národnosti. Návrh se rozeslal na další
italská místa k vyjádření, která 20.4. MZV opět urgentně
protože očekávalo příjezd slovenské odborné delegace na 24.4.
.
a Lana'k z M'llllsterstva
svkoI stVl') . 127
pozitivní odpověď bez výhrad došla 21.4. ze zahraničního oddělení
kde byl vedoucím konzul Leonini. Italský vyslanec v Bratislavě
se vyjádřil též 21.4. Upozorňoval na fakt, že výuka italštiny již na
hodně finguje, je otázkou, zda se dá ještě více. Ke katedře
se domníval, že požadavek jejího obsazení italským profesorem by
jen na soucasnou dobu. 128
v

Ministerstvo financí vyjádřilo 23.4. obavy z nedostatku finančních
na akce obsažené v návrhu. Velké výhrady k projektu se objevily
z Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero. Institut měl
,~:~.;" . ."" postoj k plánům šíření italských knih ve světě, v minulosti se
miliony a téměř nic z toho nebylo, jako odstrašující příklad uváděl
kultury polemizovalo 30.4. s článkem o Institutech

Zatímco italské úřady si mezi sebou vyjasňovala stanoviska, trápila
ještě jiná otázka a to již zmiňované spojení dohody s cestou V.
do Říma. Cesta se totiž počátkem dubna začala konečně nadějně
na počátek května a pro vedení MZV byla nepřijatelná myšlenka, že
přicestoval do Itálie a dohoda nebyla přesně připravena. Předseda
by pak musel čekat na podpis. V tomto duchu psal Mračna 14.4.
Sivákovi a žádal ho o co nejrychlejší jednání, hlavně zjišťovat i
iniho v čem se italský návrh liší od slovenského z roku 1942. Proto
školství rozhodli 17.4. vyslat do Říma pp. Osuského a
na jednání, která se plánovala na 27.4. V Římě se k nim měl přidat
130

Jednání skutečně 27.4. začala, ale již příští den telefonoval Galvánek
že Italové přidali několik nových bodů, s kterými se nedá zcela

.iř---

_______

,~ASD
MZV
f RS I, k.
'~t
.~ ~ Roma,.

~ 1323, c.~ 2460R .
176, c.
,,_tmt~~, ::.5/1403/389, č. 1041/349.
mtez, c. 31/08031, zpráva Istituto z 27.4., Č. 905268/213 .
•. ~A, f. MZV, k. 118, zpráva Mračny Sivákovi 14.4. 1943.
DMZV Roma, f. RSI, k. 176, Č. 2460R.

",t

Protože cesta Tuky kvůli válečným událostem v Tunisu stejně
padla, odcestoval Galvánek 3.5. na krátkou poradu do Bratislavy. 13 I
Věc

nyní měli rychle posoudit na Ministerstvu školství a dát
protinávrh. Celý květen se tak však nestalo. 7.6. psal Galvánek,
slovenský návrh zpožďuje, budí to všude nepříznivý dojem, Maďaři
aktivnější. 132 8.6. sdělovalo MZV do Říma, že MŠNO dá
do konce června, je zaneprázdněno rumunskými a bulharskými
. Galvánek na to opět reagoval slovy: "To vyvolá nepříznivý
pokláda' se za neochot u ,,133
.
Ministerstvo školství jen 12.6. lakonicky sdělilo, že jak to bude
protinávrh sepíše. Podle úředníků ministerstva to asi možné nebylo,
týdny se opět nic nedělo. Z MZV chtěli věci ještě jednou pomoci
slovenská vyslanectví v Bukurešti a Budapešti z 15.7., aby
tamní kulturní dohody s Itálií, zda by se nedali využít. 134

Jak Italové mysleli vážně své úsilí o co největší výuku italštiny na
středních školách, je vidět i z jejich podpory přeškolování
profesorů na italský jazyk. 22.5. oznámilo italské bratislavské
poskytnutí finanční podpory 10 000 lir Společností Dante
na letní kurs italštiny pro 30 dosavadních profesorů francouzštiny.
se uskutečnil pod vedením L. Paciniho ze Slovenské univerzity ve
6.7. až 2.8. ve Štubianských Teplicích. 135
Pádem Itálie koncem léta 1943 veškeré další snažení skončilo.
dohoda a podobně i cesta předsedy vlády Tuky do Říma se tak
"""""V\,vHvHl slovenské diplomacie vůči Itálii, i když naprostou většinu
Slováci nezavinili.

f.MZV, k. 41, Č. 75184, Č. 75185.
f. MZV, k. 118.
f. MZV, k. 48.

vztahy
1hcJ~OU:IH

vztahy patří k obecně nejznámějším aspektům slovenskoNa je:jich rozvíjení měly obě strany eminentní zájem a
rychle dostala na druhé místo v zahraničním obchodu Slovenské
(po Německu+ Protektorátu) a bez problémů se na něm udržela až

1943.
vztahy patří také k jedné z mála oblastí slovenskovztahů s rovnoměrně zachovaným archívním materiálem z let
1943. Ve fondech MZV a MH v SNA je naopak materiálů takové
že následující stránk')' jsou nutně jen "j'běrem z mnoha informací,
možné zde uvádět všechny firmy podílející se na vzájemném
a jejich případné problémy. Přesto uspořádáni materiálů nebylo
pro jejích opětovnou časovou nesouslednost a chaotičnost.

Jednou z prvních snah nově zřízené slovenské diplomacie na jaře
smluvně upravit výměnu zboží s cizinou, t~ i s Itálií. Povedlo
"IQt1'unp rychle. Italský obchodní delegát, dr. Giuseppe Enea, činu)' též
dorazil na hlavní jednání do Bratislavy 20.6. 1939. [ Po dvou
vyjednávání byla dohoda nazvaná Modus vivendi pro úpravu zboží
a Ita1sko-albánskou celní unií, ita1s1:ými državami a
Italské Afriky s platnosti od L 7. 1939 parafována v Bratislavě
MZV 4.7. 1939. Za Itálii připojíl podpis dr. Enea, za Slovensko dr.
podpředseda stálé obchodní delegace. 2 Smlouva popisovala
vývozu z obou zemi Ze Slovenska do Itálie se jednalo hlavně o
sladu, ječmene, líhu, dřeva, celulózy, parafinu a magnezitu.
směrem z Itálie na Slovensko se vozilo jižní ovoce, vino,
umělé hedvábí, pneumatiky, textilní stroje, rádia a chemické
Pohyb kapitálu se konal mezi Národní bankou slovenskou a
Nazionale per i Cambi ron Estero. 3
Slavnostní podpis Modu vivendi se usl'Utcčnij v Římě na italském
22.7. 1939. Za Itálii se jej účastnil samotný ministr zahraničí brnbě

za Slovensko vyslanec Zvrškovec.4 Podpis smlouvy sice doprovázelo
MH, k. 390, oznámení z MN na MH

!'OČ. XXI, 1939,7.7.1939.

č. 4199/39.

MZV, k. 245, Modus vivendi z 1.7. 1939.
roč. XXI, 1939, 25.7. 1939.

řezíravé chování ministra Ciana ke slovenským diplomatům, ale to
P jejich radost z úspěchu zkazit. Naopak šéf hospodářské sekce
MZV Amadeo Giannini navázal se Slováky srdečný kontakt a
i do budoucna jedním z hlavních "proslovenských" činitelů v Římě. 5
po podpisu poskytl Zvrškovec rozhovor pro deník Giornale d'Italia,
hlavním obsahem byla obchodní smlouva, velmi pozitivně
ána. Slovensky vyšel článek o několik dní později ve Slováku. 6

Doplňkově

k Modu vivendi vyšla Vyhláška MF z 14.7. 1939, která
Opatrenie Slovenskej národnej banky č.7 zo dňa 14. júla 1939.
řešilo otázku platebního styku s Itálií. K provádění vzájemných
byl založen "Všeobecný účet" u SNB v korunách na jméno Instituto
per i Cambi con Estero, v Itálii tomu bylo naopak. Vedením účtu
Slovenská všeobecná úverná banka Bratislava a Banca d'Italia
7 O čtyři dny později, 18.7. 1939, byl oběma finančními institucemi
oficiální kurs 100 Ks =65,70 Lir. 8
Do konce roku 1939 dosáhl obrat vzájemného obchodu 120 miliónů
byl ale jen skromný začátek pozdějšího rychlého zvyšování sumy.9
Určené

kontingenty nebyly zpočátku nijak vysoké a mnohým
brzy nevyhovovaly. Tak již 2.8. 1939 žádal Angelo Tenzi z Torina,
firmy na zubní kartáčky, na slovenském vyslanectví výrazné
dodávek. Bratislavský dodavatel , firma K. Grtinberg, beze všeho
s navýšením z 30 000 lir na 120000 lir. Ministerstvo
pak žádalo 28.9. 1939 na MZV o příslušnou intervenci. JO

Další výrazná žádost z Itálie o zvýšení dodávek se týkala obilí. Po
válce vypadly Italům velké dodávky ječmene z Polska a tak
hledali jiného dodavatele. 4.10. 1939 se dostavil na slovenské
Umberto Mombello, zástupce Malteria Adriatica Venezia,
prosbou o zvýšení hodnoty dodávek ječmene z 2,5 miliónu lir
,5 miliónu lir. Žádost hned 9.1 O. postoupilo MZV na ministerstva
a hospodářství. ll MF souhlasilo 20.10. s podmínkou, že zvýšené
bude vyvezeno bez nároku na dovozní listiny. O den později se
Obilná spoločnost, zvýšení označila za možné, ale podotkla, že
J.A. : Pamoti slovenského diplomata. Martin 1998, s. 47-48.
roč. XXI. 1939,29.7.1939.
zákoník 1939, Č. 171.
k,roč.XXI. 1939, 18.7. 1939.
f. MZV, k. 245, rekord pak bude dosažen roku 1942 obratem 1 miliardy 5 miliónů.
, f. MH, k. 390, Č. 11853.
,č.40103/39-IV.

snadno prodatelný i jinde, z Itálie by měla přijít kvalitní
jako rýže či olej. Odpověď z MH se 25.10. nesla v podobném

přes

léto 1939 se zajímaly slovenské instituce také o různé italské
normy. Tak například 25.7. žádalo MH slovenské vyslanectví o
italských celních tarifů. 13 Nebo 17.9. Slovenská ovocnárská
chtěla zaslat italské normy na pěstování, sběr a obchod
·
. 14
by1mamI.

Na podzim 1939 se postupně začaly objevovat vzájemné stížnosti,
váznutím různých dodávek. Italské pohledávky vymáhal obchodní
dr. Enea při své návštěvě Bratislavy 26-27.11. 1939. Italové
. nadále velký zájem o ječmen a sklo, Slováci zase o síru a
.15 Během října žádal také Giannini několikrát slovenské
o intervenci na Slovensku ve věci kontingentů celulózy, které
podle Italů dodávané. MH se 3.11. bránilo, že vývoz v žádném
nebrzdí, váznutí spatřovalo v nevýhodných cenách od Italů a
.." ..w,~~ •••
slovenských firem. 16 Slováci si zase často stěžovali na
plateb v slovensko-italském clearingu. Stávalo se, že zaplatili
ale italské úřady nepouštěly expedici zboží, dokud se úhrada
v Itálii. Vyslanec Zvrškovec marně řešil tuto otázku s generálním
italského Ministerstva pro zahraniční obchod Masim. 17

Pro zlepšení situace navrhoval Zvrškovec již od října uzavření
obchodní dohody. S Gianninim se na její potřebnosti shodl při
18.10. a o tři týdny později, 7. 11., požádal MZV, aby začalo
t podklady ke smlouvě. MZV věc brzy postoupilo na MH a
úrad hospodárský, ale cesta k dohodě byla ještě dlouhá, trvala více
18

Na území býv. ČSR působily řadu let velké italské pojišt'ovny
·_-~.v
Generali a Riunione Adriatica di Sicurta. Pro jejich hladké
působení na území Slovenska se koncem června 1939 vyjednala
dohoda, která byla oficiálně potvrzena 1.7. 1939 v úředním
Zvrškovce Cianovi. V tomto Sdělení o pojišt'ovnách se pravilo, že

..'"'

f. MH, k. 390, Č. 11/0-3753/4/39.
Č.II/0-4195/1/39.
f. MZV, k. 564, Č. 1092/39.
f. NS, A 929, Č. 14643/39 MlY.
f. MH, k. 390, Č. 11/0-3753/5/39.
f. MH, k. 391, zpráva z MlY na MH 21.12. 1939 Č. 40562/39-IV.
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ojišťovny mohou plně pokračovat ve své činnosti na slovenském
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V prvním pololetí roku 1940 se vzájemný obchod rozvíjel dále na
Modu vivendi z léta 1939. Záhy se ale ukazovala potřeba doplnění a
l_"'''''nl této smlouvy na základě zkušeností z dosavadního vzájemného
styku. Italský obchodní delegát dr. Enea za tímto účelem na
1940 dvakrát navštívil Bratislavu (v polovině března a počátkem
20 Jednání úspěšně vyvrcholila podpisem Dodatkového protokolu
vivendi 11.6. 1940 v Bratislavě. Za slovenskou stranu připojil
ministr Ďurčanský, za italskou vyslanec hrabě Roncalli. Protokol
do vývozních kvót ze Slovenska do Itálie zejména hovězí dobytek,
líh, železné výrobky, plechy a dřevo, z Itálie na Slovensko tabák,
olej, síru, konopí a likéry. 21
Slovenské firmy sháněly v Itálii i nedostatkové zboží. Tak například
roku 1940 sondoval Svaz hospodárských družstiev Bratislava
koupě prosa (původem z Iráku). Muselo by se zakoupit za volné
získané od Národní banky. Za tím účelem prosil Svaz 17.1. 1940 o
;~poru na MH. Náměstek ministra dr. Terlanda nákup ihned podpořil. 22
Itálie také počátkem roku 1940 reagovala na pokračující vývoj
~ečné situace v Evropě. Ministerstvo zahraničního obchodu zřídilo "Ente
~oordinatore dei Consorzi d'Esportazione" pro rozhodování o vývozu
Válečného materiálu italské výroby. Na Slovensko zpráva dorazila 18.2.
$me sdělení Italského vyslanectví na MZV. Na MH to u některých
ófedníků vyvolalo obavy, zda do válečného materiálu nespadne i rýže,
OVOce apod. Ukázaly se jako neopodstatněné. 23
.

Velký díl obchodu s Itálií zajišt'ovala Slovenská vývozná spoločnost'
D?VUS. DOVUS ve spolupráci se Slovenským vyslanectvím hledal
vRímě vhodného člověka k zastupování slovenských obchodních zájmů.
Vyslanec Zvrškovec navázal kontakt nejprve s Karolom Solymosom,

---------------------

:;NA, f. MZV, k. 245, Sdělení z 1.7. 1939.
tl NA,f.MH,k.391.
~ SNA, f. MZV, k. 245, Dodatkový protokol z 11.6. 1940.
~~enský tisk oznamoval dohodu jako zdvojnásobení výměny zboží, tak
ttSNOda 7.7.1940, Slovák 27.6.1940.
23 SN A, f. MH, k. 186, dopis svazu na MH 17.1. 1940.
A, f. MH, k. 452, Č. P-4164/1-1940.

např. Slovenská

s koberci, který žil v Římě již mnoho roků. V lednu 1940
ředitel DOVUS ing. Zajíc spolu s prezidentem Obilné spoločnosti
J(linovským Řím, osobně se sešli s Solymosom a po zjištění jeho
jakoukoliv spolupráci odmítli. Objevil se další kandidát
Chlamtač (nar. 1898), bývalý ředitel továrny na mýdla v Praze, žijící
asi rok v Římě. Na Zvrškovce působil seriózním dojmem, i vedení
ho odsouhlasilo a přijalo jeho spolupráci. Chlamtač získal též
cestovní kanceláře Slovakotour k jejímu zastupování v Římě. Na
těchto pověření si Chlamtač v polovině února 1940 otevřel kancelář
per il commercio slovacco e italiano ve svém bytě Via Lima 35. 24
i v úmyslu prezentovat Slovensko na jarním veletrhu v Milano, pro
času a pomalé vyjadřování se slovenských úřadů věc již nestihl.
byl Chlamtač ve vyjednání dohody mezi Slovakotourem a
CIT o propagačních turistických akcích. Podepsala se 5.3. 1940
a měla propagovat mj. slovenské lázně. Po vstupu Itálie do války
bohužel zapadla?5
Velikost obchodů DOVUSu lze ukázat na několika akcích léta 1940.
koncem května vyjednala společnost dodávku 300 vagónů mouky
'lie?6 Dále v červnu vyjednával její zástupce v Římě Chlamtač dodání
vagónů cukru ze Slovenska. Z této transakce ale vznikla menší aféra.
potvrdilo vedení společnosti dodávky, vyslanec Zvrškovec pak 9.7.
prohlášení, že vyslanectví garantuje dodání 100 vagónů italským
. Centrála DOVUS v Bratislavě si ale obchod opět rozmyslela a
dodávky stornovat. Proti tomu se ohradil obchodní atašé Julius
v listě na MB z 19.8., trval v něm na dodržení zakázky, jinak by
skandál pro pověst vyslanectví. 27
Na jaře a v létě 1940 se slovenská ministerstva hospodářství, školství
.~popravy zabývaly otázkou předběžných příprav na chystanou Světovou
'tstavu v Římě 1942. Například v tisku se o výstavě psalo již 6.2. 1940 ve
$lováku?8 Ministr dopravy Stano dokonce 2.4. navštívil spolu se
Zvrškovcem a Kaššovicem přípravné práce na Slovenském pavilónu a setkal
29
$C s ředitelem výstavy Lucianinim.
Průběh válečných událostí ale učinil

-------------------:~~A, f. !'AH, k. 390, dopis ze Slovenského vyslanectví na MH 26.2. 1940 Č. 487/40.

'50waklsche Rundschau, roč. I. č.19-20, 24.11. 1940.
21S~A, f. Kancelár prezidenta, k. 13, zpráva DOVUSu Č. 41.
-SI A"f. MH, k. 390, list Démutha na MH 19.8. 1940.
1t ovak, roč. XXII. 1940, 6.2. 1940.
S1!lovenS~.á slob<?da, roč. I. 1940, 3.4. 1940.
no byl Jinak v Rímě soukromně na Velikonoce.

, ravám rychlý konec. 30.8. sdělilo MH definitivně dalším institucím
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Na podzim 1940 se rozběhlo nové kolo slovensko-italských jednání
bledně další obchodní smlouvy. Za slovenskou stranu vystupoval aktivně
I!Římě obchodní atašé Démuth, za italskou stranu vedl jednání již tradičně
~bchodní delegát a nyní i referent pro Slovensko v Ministerstvu
~aničního obchodu Enea. Od konce září spolu vedli více rozhovorů
'{ Římě, počátkem října cestoval Enea také do Bratislavy. Velký rozhovor
1l1ěl Démuth 2.11. s generálním ředitelem Ministerstva zahraničního
ijbchodu Ricciardinim. Vyplynul z něj italský návrh uzavřít řádnou
obchodní smlouvu, ne jen clearingový Modus vivendi. To bylo pro
slovenskou stranu více než vítané. Pro konečné vyjednání smlouvy byla na
polovinu prosince pozvána do Říma vyšší slovenská delegace. 21.11. žádali
.zMZV kolegy v Ministerstvu hospodářství, aby urychleně připravovali
podklady. 3I O dva dny později již vyslání delegace oznamoval slovenský
«sk.Jl Půdu pro jednání připravovali ještě vyslanec Galvánek a atašé
Démuth 11.12. návštěvou u ministra obchodu Riccardiho. 33
Slovenská delegace v čele s náměstkem ministra zahraničí,
,lnomocněným ministrem ing. Polyákem, odcestovala do Říma 12.12. Při
PBjezdu 13.12. byla uvítána Galvánkem a Sidorem, ubytovala se v hotelu
Ambassador a za doprovodu Démutha okamžitě zahájila jednání s italskou
aelegací vedenou Gianninim. 34 Desetidenní vyjednávání se úspěšně završilo
21.12. podpisem Obchodní dohody, za Slovensko nese podpis Polyáka, za
Itálii Gianniniho. Smlouva nahrazovala Modus vivendi, upravovala činnost
llrem, cel, tranzitu a železničních tarifů. 35

V stejný den a se stejnými politiky byla podepsána návazná Dohoda
fl zřízení stálé smíšené komise, která měla do budoucna průběžně upravovat
.obchodní výměnu a dopravu mezi oběma státy. A do třetice následoval
\rstejný den podpis Dohody o kontingentech, složení se proti minulosti

-------------------:;~A, f. MH, k. 391, Č. II/b-3753/41 /40.
:~ A, f. MH, k. 391, Č. 203.611 /40-IV.
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~~Iovak, roč. XXII,

36

nezměnilo.
Rok 1940 se tedy završil výrazným úspěchem
obchodní politiky.

Specie1ní jednání se vedly během roku o vývozu dřeva. Italští
jednali koncem června 1940 se slovenskými vývozci v Banské
podle dohody měli Slováci dodat 1 000 m 3 řeziva a pak se podle
37
rozhodne, co dál. Slovenská lesnická a drevárská rada potom
s dr. Eneou při jeho návštěvě Bratislavy počátkem října 1940.
o cenách dřeva ale nedospěli. 38 Slováci si nadále stěžovali, že
neodebírají dohodnuté množství dřeva, i když tvrdí, že na dodávkách
zájem. Spory řešila delegace lesnické rady v Itálii v druhé polovině
39
1940.
Co se týká obratu ve vzájemném obchodu, zvýšil se ze 120 miliónů
1939 na 320 miliónů Ks. Itálie se tak dostala a do budoucna i
na druhém místě slovenského zahraničního obchodu (respektive na
pokud bychom počítali Protektorát a Německo jako dva subjekty). 40
Zajímavý pohled naskýtá sonda do dovozu ovoce a zeleniny z Itálie
."'I\",n,,.,,v, Za rok 1940 se dovezlo vagónů: (v závorce údaj za rok 1939)
66 (33), pomeranče 3 (O), jablka 304 (20), hrušky 109 (1), slívy 27
broskve 97 (29), hroznové víno 77 (O), kaštany 23 (2), čerstvé ovoce
rajská jablka 29 (6), česnek 7 (1), cibule 11 (26), kořenová zelenina 3
tomu 410 metráků mandlí (285).41

obchodní smlouvy v Římě 21.12. 1940 si asi nikdo
že její ratifikace se protáhne pomalu na rok. Výměnu zboží to
, vážně neohrozilo, běžela podle dohody o kontingentech ze stejného
Přesto lze vyslovit podivení nad pomalostí legislativního procesu.
šest týdnů, než 5.2. 1941 předložil šéf hospodářského odboru
ing. Országh obchodní smlouvy'předsednictvu vlády a ostatním
~-------------

:~~A.,f, MZ~, k. 245, dohody z 21.12. 1940.
18 vOk, roe, XXII. 1940, 10.7. 1940.
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Its°tntéž, 16.11. 1940.

4rn~~' f. MZV, k. 245. První místo zaujímalo Německo a Protektorát s velkým náskokem

...."Cl~dy Ks obratu, po Itálii následovaly Mad'arsko 270 mi\., Rumunsko 245 mi\..
110 mi\., Nizozemí 95 mi\., Bulharsko 39 mi\., Belgie 39
~i~l" CI další.

~OSIClVie 210 mi\., Švýcarsko

SNA. f, MH, k. 391, zpráva dr. Démutha z

Říma pro MH Č. 3315/40, 11.12. 1940.

.. terstvům k vyjádření a schválení. Pak měla následovat cesta smluv do
11llUlS 42
Rychle se vyjádřilo Ministerstvo pravosúdia. Již 12.2. sdělilo, že
námitky, jen kritizovalo strašný překlad do slovenštiny.43 Ministerstvo
financí konalo o poznání pomaleji. Až 17.3. vyjádřilo několik námitek. 44
Z racování námitek trvalo na MZV více než měsíc. Ing. Országh je
;hlednil ve výkladu MZV z 23.4. Uznal chyby v
pro výklad
$1l1louvy označil za směrodatný její francouzský text a opravil několik údajů
45
'V celních položkách. Na čem uvízl další postup v ratifikaci přes celé léto a
podzim 1941, je záhadou. V každém případě se ratifikace uskutečnila až
6.1 1. v Bratislavě, podle čl. 14 smlouva nabyla platnosti měsíc po výměně
. ratifikačních listin. Z MZV oznámili všem ministerstvům a ústředním
!.ířadům úspěšné završení procesu 5.1. 1942. 46

překladu,

Vzhledem k pomalosti ratifikace se 1. zasedání smíšené komise,
určující nově kontingenty zboží, konalo až 14.12. 1941 v Římě. 47 Protokol
spřesnými údaji o vývozu a dovozuje uveden v Přílohách. 48
Během roku 1941 se uskutečnil podpis ještě jedné slovensko-italské

dohody, a to o uspořádání poměrů italských pojišťoven v Slovenské
republice. 19.3. podepsali v Bratislavě náměstek ministra zahraničí Polyák a
vyslanec Roncalli spolu s generálním ředitelem Ústavu pro zahraniční
obchod Lionem definitivní uspořádání činnosti v oblasti soukromého
pojišťování. Tato dohoda měla rychlejší průběh schvalování, již 28.3. ji ing.
'Országh předložil vládě. 49
Průběžně se řešily i tarifní otázky, přeprava zboží po železnici. Od

1.4. 1941 stouply sazby za mimoitalské tratě o 4 %, ale tarify v Itálii a na
Slovensku zůstávaly beze změny. Obchodná komora Bratislava oznámila
10,4. prodloužení platnosti slovensko-italských tarifů do konce roku. 50
Na podzim 1941 se slovenská vláda rozhodla vstoupit do jedné velké
mezinárodní organizace sídlící v Římě, a to Mezinárodního ústavu

-------------------:SNA. f. MZV, k. 245, Č. 100255/41-IV.
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přijata Sv. Otcem.

Podokvak,.roč. XXIII, 1941, 10.4. 1941. K železničním otázkám existuje bohužel málo
ladu kvůli nepřístupnosti fondů Ministerstva dopravy.

· 7.1 O. zaslal Polyák přípis na vyslanectví u Quirinálu, aby
Slovensko za člena. To se stalo verbální nótou z 14.10., zasedání

ústavu ji vzalo 16.12. na vědomí a Slovenská republika se stala
členem Mezinárodního ústavu zemědělského. Do Bratislavy byl
51
proces ohlášen 12.1. 1942. Ovšem s členstvím v organizaci byl
členský příspěvek 5 715 švýcarských franků. Nikdo v Bratislavě se
kjeho zaplacení. Tajemník Slovenského vyslanectví Števek navštívil
MÚZ 10.9. 1942, přitom na něj naléhali, kdy bude částka uhrazena. 52
urgovalo sumu vícekrát na Ministerstvu hospodářství, záležitost se
53
až do jara 1943.
Jedna z významnějších mezinárodních akcí za účasti Itálie se
lIcU"'''''U'- počátkem srpna 1941 v Bratislavě, jednalo se o mezinárodní
tarify. Itálii zastupoval dr. Natale, hlavní rada italských železnic
Další účastníci se dostavili z Německa a Francie. 54
v předcházejících letech byl hlavním italským
pro aktuální obchodní problémy nadále dr. Enea (s funkcí
"""'....I>r't~ pro Slovensko v Ministerstvu zahraničního obchodu). Například
,tl.2. hodnotil stav obchodu při jednáních s obchodním atašé dr. Démuthem.
\~ba se shodli na uspokojivém vývoji. 55 Opět do Bratislavy se dostavil Enea
if!očátkem května k diskusi o aktuálních problémech obchodu. 56
JIZ

Vzájemný obchod doprovázely samozřejmě i nadále různé potíže a
$enší aféry. Alespoň k některým z nich. Bratislavský velkoobchodník
Matej Salva byl v obchodu s Itálií velmi aktivní, ale na jaře 1941 se mu stala
mačná nepříjemnost. Uzavřel dohodu s firmou Goldfrucht-Paulo Melauri
trieste o dodávce 200 vagónů rýže, zaplatil zálohu, ale z Itálie nic
nepřicházelo. Salva napsal 12.3. žádost o pomoc na Slovenské vyslanectví
vRímě, 1.4. se za něj přimlouvalo i MZV. Italská firma se ale začala
vymlouvat, že vývoz rýže je zakázán a tak se Salva znovu připomínal 24.5.
přes MZV na římské vyslanectví a 6.6. dokonce do Říma telefonoval.
Následné zjištění obchodního atašé Démutha ho jistě nepotěšilo. Démuth
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účastníci

.' til že firma Melauri vůbec nemá povolení pro obchod s rýží a jednalo se
,
"
57
tedy o černe konam.

ZJ1S,

Další nepříjemnost byla spojena s vypuknutím sovětsko-německé
války. V jejím důsledku Slováci zastavili vývoz dobytka do Itálie. Vyslanec
Qalvánek byl 25.6. vyzván, aby o tom neprodleně informoval Gianniniho. 58
Giannini vyhlásil, že věc se ho bolestně dotkla a žádal udělat vše pro
pokračování dodávek. Slíbil osobní zakročení u Němců kvůli uvolnění
. 59
tranZitU.
Galvánek se dále angažoval v srpnu a září 1941 ohledně uvolnění
:zásilek egyptské vlny pro trenčínskou firmu Tiberghien. 11.8. mu
telefonoval trenčínský ředitel Spiller a prosilo pomoc. Padesát pět tun vlny,
kterou měla dodat do Trenčína obchodní firma Mercurius, bylo zadržováno
. vTrieste. Galvánek se pak osobně zasazovalo její uvolnění. 60
Poslední zádrhel, který zmíním, se týkal dodávek vajec ze Slovenska
do Itálie. Slovenská firma Slovpol měla podle smlouvy dodat 16 vagónů
vajec, v Itálii na ně netrpělivě čekali. Když stále nepřicházela, dostavil se
16.9. na Slovenské vyslanectví se stížností dr. Mauro z Confederazione
.Fascista dei Commercianti - Ufficio Estero. Mauro obviňoval Slovpol ze
I.patné organizace sbírky vajec a též si stěžoval, že minulého roku bylo
mnoho vajec rozbitých a žádal, aby se to neopakovalo. Pro nedostatek
:vItálii by vůbec chtěl vyšší dodávky. V tom mu slovenské úřady ale
nemohly vyhovět. 61
Konečná obchodní bilance za rok 1941 udržovala Itálii na druhém

. mfstě za Německem+Protektorátem, ovšem s obrovským odstupem. vývoz
:40 Protektorátu činil 46,4%, do vlastního Německa 28,4% a do Itálie 5,9 %.
·Dovoz z Itálie tvořil 6,4%. Vyjádřeno v korunách dosáhl obrat vzájemného
460 miliónů Ks (oproti 320 miliónům roku 1940). Obchodní
s Itálií se oproti roku 1940 pozměnila, zatímco tehdy převažoval
(5,8%) nad dovozem (4,5%), roku 1941 se situace obrátila. Celkové
se zdálo slibné. 62

~---------------SNA, f. MZV, k. 567, Č. 100777/41-IV a Č.
r. f. MZV, k. 40, Č. 28225/41.
amtéž, Č. 28263/41 .
f. MZV, k. 567.
f. MH, k. 391, Č. 2562/41.
f. MZV, k. 245.
roč. XXIV, 1942, 1.1. 1942.

101189/41-IV.

Roku 1942 se slovensko-italský obchod všestranně rozvíjel a dosáhl
vrcholu.
Důležitou

událostí roku se stala slovenská účast na tradičním jarním
ď;tAilánském veletrhu 1942. Již roku 1940 usiloval tehdejší zástupce
IDOVUSu v Římě A. Chlamtač o zorganizování slovenské účasti, ale
,>
se mu to. I další rok dopadl podobně. Až v zimě 1941/42 se věci
{ čaly vyvíjet nadějněji. 2.12. 1941 pozvala italská vláda verbální nótou
,za
':ltalského vyslanectví v Bratislavě slovenskou vládu k účasti na veletrhu.
63
iiZároveň žádala zjednodušení cestování a dovozu výrobků do Milána.
ťZMZV věc postoupili na Ministerstvo hospodářství a to se ujalo
,
práce. Ještě v prosinci 1941 vyslalo do Milána ředitele odboru
.iiJureka a architekta Otrise na domluvení podrobností na místě. Slováci si
'vybrali pavilón, jeho pronájem a úpravy přišly v dalších týdnech na 20 000
"l"ir. 64 Koncem zimy 1942 vzniklo nedorozumění mezi Slovenským
~vyslanectvím v Římě a MH ohledně platby účtů za opravy. Vyslanec
,Galvánek je 27.2. urgoval, ale MH bylo v přímém spojení s ředitelstvím
"veletrhu a věc si řešilo samostatně. 65 Slovenský tisk informoval své čtenáře
66
,,,veletrhu a slovenské účasti od poloviny března 1942.
Milánský veletrh proběhl ve dnech 11.-27.4. 1942 za účasti osmi
států. Vystavené zboží ve slovenském pavilónu s nabídkami slovenských
firem zahrnovalo líh, lihoviny, cukr, semena, sušené houby, dřevo, celulózu,
papír, celofán, kuchyňské nádobí, skleněné baňky, azbestové lepenky,
izolační cihly, magnezit, keramiku, výšivky, příbory, dřevěné výrobky a
dokonce i léčivé bahno. 67 Vedoucími pavilónu byli ing. Peterka ap. Černok.
Slovenský pavilón zaznamenal také významné návštěvy. Při zahájení jej
11.4. navštívili člen královské rodiny hrabě di Torino a státní tajemník
iAmicucci, 14.4. i král Viktor Emanuel II. 16.4. se konal na veletrhu
Slovenský den. 68 Veletrh dopadl pro Slovensko bezpochyby úspěšně, za
jeho hladký průběh patří určitě zásluha i aktivnímu slovenskému
honorámímu konzulovi v Milánu W. Paulymu.
Jak to někdy bývá, s podobnými akcemi jsou spojeny menší aféry či
ostudy. 16.4. uspořádal vyslanec Galvánek při příležitosti Slovenského dne

-------------------:SNA. f. MH. k. 391. Č. 3965/B29.

Č. 11/0-3753/87/41.
6/om~éž. č. 11/0-3753/69/42.
67 ~apr. Slovenská pravda. roč. VII.

65 Tamtéž.

46 NA.

f. MH. k. 390.

SlOvenská pravda.

1942. 18.3. 1942. Slovák.

roč. VII. 1942. 17.4. a 18.4. 1942.

roč. XXIII. 1942.22.3. 1942.

oběd v hotelu Principe di Savoia. Účet 4074 Lir zaplatil konzul
hospodářství Medrický slíbil Galvánkovi, že MH účet
roplatí, proto římské vyslanectví poslalo 1.5. do Bratislavy na
P
lacem
' sumy. 69 Dl ouh'e meSlce
v,
' ne dVl
žádost o prop
se aI
e mc
e o,
být netrpělivý a vícekrát věc připomínal. Až na urgentní žádosti
z 16.11. a 3.12. se ministerští úředníci konečně rozhodli účet
16.12. odeslali (po osmi měsících) peníze Paulymu. 7o Podobně
ukázali i v případě druhé platby spojené s veletrhem. Italská
nel Mondo věnovala zvláštní číslo slovenské účasti v Milánu,
si za něj ovšem 5 000 Lir, které opět slíbilo zaplatit MH. A opět se
nedělo. Galvánkovi byl i tento případ trapný a nakonec se v říjnu
prezidentem Unione Propaganda Estero Calcagnem na osobním
L"J .......t'•• - cestoval 29.-30.10. do Bratislavy a při té příležitosti zašel
, vyzvedl . 71
MR a pemze

Milánského veletrhu stojí za zmínku k jaru 1942 ještě několik
mezinárodních jednání. 25.3. přicestovala do Říma delegace
elektrizační komise jednat na italském ministerstvu dopravy o
slovenských železnic. 72 Další důležité obchodní jednání v oblasti
dopravy vedlo prodeji pražců v dubnu až květnu železniční odbor
dopravy s italskou Servizio Approvigionamenti Ferrovie dello
""..., .......,'v se o velkou dodávku 15 000 pražců ty. II a 50 000 pražců tv.
3455 750 Ks. Italové definitivně potvrdili objednávku 2.5. 73
týká železničních tarifů, byla platná ujednání v polovině března
do 30.6. Nové cenové relace se smlouvaly 13.4. na schůzce
74

první pololetí 1942 jsou zachovány některé oznámení
firem na MH o vývozu do Itálie za dané období. Lze si z nich
částečný obraz o podílu konkrétních firem na obchodu s Itálií. Podle
oznámení vyvezly:
a drevárská ústredňa 13 000 prazcu, 1 960 t dřevěného uhlí,
3
m kulatiny a řeziva, H. Schranz Bratislava 1 500 sudových dužin,
Bratislava 62 litinových van, Spolok pre chemickú a hutní výrobu
f. MH, k. 390, Č. 922/42.
Č. 2442/42 a Č. 2871/42.
Č. 2427/42.
f. MZV, k. 566, Č. 100642/42-IV.
f. Mh, k. 390, Č. Ž-311-ÚNP 1942, italský dokument FS-Direzione generale
A 246/4138.
roč. XXIII, 1942,21.3. 1942.

1S 3

v'ravého nitronu, 1 557 q papíru, Karol Grunberg Bratislava 210 kg
t Zl
kartáčků za 42976 Lir, Zeleziarne Podbrezová 3267 440 kg
617 852 kg tyč. železa, 361 550 kg rour, Donauhandel Bratislava
00 I lihu, Slovenské závody magnezitové Loviňobaňa 3 919 q
magnezitu, 1 782 magnezitových cihel, Továrna na papier
~._~r\\{L<:: 420 563 kg rotačního papíru, Slovenská papiereň Ružomberok
679 kg balícího papíru, Slovenská liehová spoločnosť Bratislava 3 000
''''''IU'~' Spolok železiarskych a oceliarskych závodov Prakovce 90676
Slovenská d6vernická spoločnosť Bratislava 19 312 kg skla, Clára
Utekáč 396 skleněných baněk, Ústredňa slovenských celuloziek
t viskózové celulózy, 9 245 t papírové celulózy, Spoločná kancelária
cukrovarov 1 000 t cukru. Objevily se ale i stížnosti na potíže
vývozu, nejvýraznější byla z Železáren Coburg. 75
v

Prudký rozvoj vzájemného obchodu ukazoval již počátkem léta
na nedostatečnost kontingentů, povolených v prosinci 1941. Uprostřed
~ta se tak muselo konat II. zasedání smíšené komise kvůli jejich navýšení.
/~edání proběhlo v Bratislavě 18-25.7. pod předsednictvím náměstka
Ilfinistra zahraničí Štefana Polyáka a generálního ředitele italského
.Ministerstva zahraničního obchodu Giuseppe dall'Oglio. Stanovilo
dodatkové kontingenty pro rok 1942, ze Slovenska se nově přidával do
Vývozu cement, telegrafní sloupy a papír, z Itálie textil, klobouky, obvazy a
kosmetika. 76
Nárůst zájmu o vzájemný obchod přinášel ale i problémy. Během
celého roku se množily pokusy italských firem o uskutečňování výměnného

obchodu, chtěly by za své zboží hlavně slovenský cukr. Obchodní smlouva
otom ale nic nepravila a slovenské firmy ani o věc nestály. Přesto Italové
mnoha žádostmi obtěžovali Slovenské vyslanectví v Římě. To nejprve
odpovídalo vyhýbavě, od poloviny roku na radu Exportního ústavu
Bratislava (z 13.6.) odmítavě. Z druhé strany na vyslanectví docházely
mnohé žádosti slovenských firem o adresy italských firem, které mají
POvolení na obchod se Slovenskem v rámci kontingentů a obchodních
dohod. Vyslanectví se snažilo těmto žádostem vyhovět. Zároveň provádělo
nizné intervence ve prospěch obchodu se Slovenskem. 77
V řijnu 1942 se vypravila do Říma specielní delegace pro jednání o
dodávkách Ovoce. Tvořili ji ing. Blatný a dr. Martiš z MH, ředitel Štátného
Výzkumného ústavu pol'nohospodárského ing. Pečner a velkoobchodník dr.

-------------------NA f MH, k. 393.
ISS
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nSSNA, f. MZV, k. 245,
NA, f. MZV, k 568.

Č.

102172/42/IV.

Ve dnech 10.-13. 10. vyjednávala v Římě podmínky pro slovenské
o,
78
ovoce a ruzne ceny.
S blížícím se koncem roku vyvstával problém dalších ujednání o
na rok 1943. Správně by se měla slovenská delegace dostavit
ale již 24.10. sděloval ing. Országh z MZV na římské vyslanectví,
ebude možné i kvůli očekávanému jednání se Španěly. Polyák posílal
Gianninimu do Bratislavy na první polovinu listopadu. 79 Galvánek
Gianniniho, ale ten do Bratislavy jet nechtěl, místo toho navrhl
prodloužení protokolu z 25.7. 1942 výměnou nót. 80 V Bratislavě
nadšení, nechtěli prodloužit protokoly bez revize listů zboží a žádali
do Říma, ať Italové pošlou alespoň malou delegaci.s' Hned za dva
sdělil Galvánek italské odmítnutí, nemohou přijet a chtěli by spíše
82
slovenské delegace.
Nakonec se dohodl kompromis. S datem 1.12. 1942 si Polyák a
. vyměnili vzájemné sdělení o prodloužení protokolů z 25.7. 1942
tři měsíce roku 1943 v rozsahu jedné čtvrtiny kontingentů
dohody (samozřejmě s ohledem na sezónu). Zároveň se pravilo,
komise se sejde během této doby.83 Giannini předal Sdělení
Galvánkovi a pří té příležitosti mu pravil, že přijede do Bratislavy
,
V' bV
84
V unoru Cl reznu.
Obrovský skok ve vývoji slovensko-italského obchodu je vidět na
za rok 1942. Obrat dosáhl sumy 1 miliarda 5 miliónů Ks (ze 460
roku 1941). Dovoz na Slovensko činil 483 miliónů Ks, vývoz do
522 miliónů Ks. Velké zvýšení je částečně zapříčiněno zvyšováním
. ale stejně je na něm vidět velký rozvoj vzájemného obchodu. 85

roč. XXIII, 1942, 9.10. a 28.10. 1942.
f. MZV, k. 41, Č. 38166.
Č.38169.
Č.38192.
Č.38193.

f. MZV, k. 245. Celé Sdělení v Přílohách - Obchod.
informovalo Sdělení 23.12. 1942.
SNA f. MZV, k. 41, Č. 38195.
, f. MZV, k. 245.

Do roku 1943 se v rámci obchodních styků vstoupilo s provizoriem
vzájemným sdělením Polyáka a Gianniniho z 1.12. 1942. Giannini
slibu přijet někdy v únoru - březnu na Slovensko k řádnému III.
smíšené komise. Slib ale nesplnil. Mohlo to mít různé pozadí, dané
vývojem válečné situace. Místo příjezdu do Bratislavy se
snažili dostat slovenskou delegaci do Říma. Tuto variantu ale Polyák
důvodů 15.3. definitivně odmítl, podle smlouvy se přece mělo
"L1"'''--na Slovensku. O tři dny později požádal Galvánka, ať zajistí příjezd
alespoň na počátek dubna, když už nebude splněn březnový

S tím Italové nakonec souhlasili a 3.4. se dostavili do Bratislavy.
jednání III. zasedání smíšené komise pod předsednictvím Polyáka a
skončilo 10.4. podpisem nových dohod. Jednak se prodloužila
smlouva do 31.3. 1944 a dále se stanovily nové kontingenty pro
roku 1943. Jednání ovšem nebyla vůbec jednoduchá. Zhoršující se
situace nedovolovala Slovákům nadále vyvážet hovězí dobytek,
toho slíbili více dřeva. Italové zase museli snížit dodávky tabáku, síry
(o textil stejně ztráceli na Slovensku zájem, zahajovali vlastní
Velmi se také zdráhali dodávat auta a stroje. Celkově byly tedy
otmgenty nižší než v předcházejícím roce 1942. Druhou velmi složitou
byl problém cen. Obě vlády měly stejnou tendenci, udržet pevně
cenové hladiny, i když od výrobců byly velké tlaky na jejich růst.
se dohodl růst cen celulózy o 15%, o něco méně i dřeva. Italové
ceny fiocca o 12,5%.87 Když se delegace rozcházely, asi nikdo
že třetí zasedání komise bylo zasedáním posledním.
Téměř současně (ve dnech 11.-14.4. 1943) probíhalo v Bratislavě
'~ání o vývozu a cenách tkanin z Itálie na Slovensko mezi Ústrednou
.:bnceláriou obchodných komor (Martiš, Beňovský) a Confederazione
rfascista degli Industriali (Branchini, Enea). Ujednala se Dohoda o cenách a
platebních podmínkách pro vývoz tkanin z Itálie. 88

I na rok 1943 byly plánovány mezinárodní obchodní akce, ale mnohé
padly za oběl' špatnému vývoji všeobecné situace. Tak Milánský veletrh se
již nekonal, na Slovensku plánovali na počátek září XXIII. Dunajský
veletrh, kde by mohla být i italská účast. Italské MZV ji ale 6.3. odmítlo, ani

--------------------:~~A, f. MZV, k. 41, Č. 75 126 a Č. 75130.

ta,. A, f. MZV, k. 245. Slovák, roč. XXV, 1943, 14.4. 1943.
IOmtéž.

AS b

podporovat případné italské soukromé účastníky. 29.4. stejně
vláda veletrh zrušila. 89 Z uskutečněných akcí stojí za zmínku
Mezinárodní ústředny pro tabákový obchod, zahájená 20.5.
Slovensko se účastnilo 5 delegátů ze Slovenské tabákové režie
J. Ďurčanský, Balant, Gálik, Papánek).9o Ve dnech 3.-6.6.
Slovensko šéf Mezinárodní řemeslnické ústředny v Římě Pier
s dalšími evropskými delegáty.91
trval zájem slovenských úřadů o italské normy a hospodářské
ak například 9.3. žádalo MH římské vyslanectví, aby zjistilo, co
v poslední době podniká v oblasti zvelebování ovocnářství,
, školek, konzervování ovoce a zeleniny.92
bylo zmíněno u roku 1942, některé italské firmy se vytrvale
o výměnný obchod se Slovenskem. Někdy se jim přece podařilo
ochotného partnera. Tak v lednu 1943 se dohodla italská
Scotti a slovenská firma Agex výměnu 5 000 párů vojenských
000 telecích kůží. Obchodní atašé Slovenského vyslanectví dr.
o ni dozvěděl 26.1. a oznámil ji do Bratislavy.93 Věc nebyla tak
vývoz vojenských bot podléhal vyššímu schválení. Italové si ho
MZV zařídili, 13.3. dostali zásadní souhlas. 94 O další výměnný
pokoušela slovenská firma Lihag a italská E.L. Lafranconi. Mělo
stroje. Dávno již ale platil zákaz vývozu strojů,

oddělení

vyslanectví v Římě jinak
ve své pestré činnosti. Podobně jako roku 1942 řešilo množství
venských firem o adresy partnerů v Itálii. Horší to bylo
stížností na italské podvodné chování. Množily se případy, že
zboží Slováci dodali do Itálie, ale žádná proti hodnota
Postižené firmy se pak obracely se žádostmi o pomoc na
vyslanectví. Přijemnější bylo jistě vyřizovat pozitivní žádosti o
,Například bratislavská firma Sanochema, vyrábějící zubní
(cement, plomby), navázala spolupráci s firmou Riservato
která uznávala vynikající kvalitu výrobků a chtěla by jejich dovoz
Slovenského

I

L _______
,MZY, k. 569.
f Ž,

I,roč.

XXV, 1943,3.6.1943.

',MH, k. 390, Č. 119/43.
,MH, k. 391. Č. 61 995/43/N.
~MH,k.390.č. 117/43.

;'l'lie. 22.5. psala Sanochema Mičkovi o podporu, pomoc slíbil
E
96
í í delegát nea.
!

í

I

~Vyslanectví muselo řešit potíže i s růstem cen, které se také

valy již během roku 1942, ale v prvním pololetí roku 1943 nabývaly
itě. Italové se snažili čelit růstu cen monopolizací importu. Pro
I
1 ~či1i SNIL, pro líh Mercantile Trieste, pro cukr Unitas, pro dobytek
naposledy v únoru 1943 pro olej, benzín a parafín FIAT. 97 Ceny ale
stly. Tak například v dubnulkvětnu 1943 řešil Mičko a hospodářský
VIlV prudký růst cen pomerančů druhu Ovali. Italové se vymlouvali,
hodní smlouvě o nich není žádné ujednání a chtěli minimálně 600za metrák místo původní ceny 480 Lir. Slováci se pokoušeli
na 550 Lir, ale neúspěšně. 98
I

se týká dovozu jižního ovoce na Slovensko, existuje několik
firem na Ministerstvo hospodárstva o dodávkách za období od 1.1.
, .1943. Podle nich dovezly firmy:
. chod Plodina Bratislava 24 vagónů, obsah nespecifikován, firma
di Lenardo Bratislava - Trieste 77 000 kg pomerančů, 47 500 kg
13 000 kg mandarinek, Belo Kolenka Poprad 59 500 kg pomerančů,
kg citrónů, Eletko Žilina 79 300 kg pomerančů a mandarinek,
: k Bratislava 14 900 kg mandlí. 99

'rt čísla
~1

vypovídají o velice slušném zásobování slovenského trhu
ovocem ještě na jaře 1943.

:lPřes nastávající vojensko-politický kolaps Itálie v létě 1943 to
r. obchodu ještě vypadalo, že věci běží normálně dál.
Italští
loo
.. 'ci nadále dojížděli na Slovensko. V červenci byla uzavřena nová
,o ovoci. Italské MZV ji schválilo v polovině
;r

předával na MH.

:tického
r

Il,tví

sochaře

potvrzení

měsíce a 20.7. ji ing.

101

Zajímavá dodávka z Itálie se chystala pro
Františka Gibalu. 16.8. přišlo na Slovenské
o nakládání mramoru v Carraře pro tohoto

,ého
umělce. 102
y

k.569.
k. 391, Č. 216/43.
Č. 62 187/43-IV a Č. 1163/43.
k.393.
- Cestování: Cesty Italů červenec/srpen 1943.
MH, k. 391, Č. 62 739/43/IV.
MZV, k. 569.

Ještě na přelomu srpnalzáří 1943 vrcholila jednání o zřízení letecké

Milano-Bratislava. Slováci delší dobu žádali prodloužení linky Milano
. - Budapest do Bratislavy, Italové v zásadě souhlasili. 6.9. přišel
říII1ské vyslanectví koncept smlouvy.J03 Do kapitulace Itálie zbývaly dva
J04

f. MZV, k. 573 A, verbální nóta it. MZV 332 522/1,28.8. 1943.
Itálie zasáhlo na podzim 1943 velmi citelně slovenský zahraniční
. Více v kapitolách Slovensko-Itálie 1943-1945.

í kontakty
Sportovní utkání patří v průběhu 20. století ke stále více sledovaným
fim4~SlJm událostem lidského života. Jistě, ve třicátých a čtyřicátých
20. století nebyly ještě sportovní akce tak bombastickou a finančně
věcí jako v dnešní době, ale přesto patřily v životě
k důležÍt)'m událostem. Každý národ, stát viděl ve sportovních
své vlastní úspěchy a ve sportovních mezinárodních kontak....ech
,J;.""lnp·nl. Pro malý a nový stát, jako bylo Slovensko, to možná platilo

Zatím se nikdo nezabýval mezinárodními kontakty slovenski'ch
i když v archívních materiálech a dobovém tisku pro ně
spoustu podkladů. Slovenské svazy fotbalu" hokeje, at1etikry,
lyžování, basketbalu i tenisu uskutečnily velké množství sportovních
uvítaly mnoho zahraničních návštěv. Teritoriálně byly
kontak'1y podmíněné politikou. Nejvíce jich nalezneme
íDec:.\cern, bohaté jsou s Rumunskem a Chorvatskem. uskutečnily se i se
Bulharskem, Španělskem, Protek1orátem a samozřejmě i
Řídké jsou z pochopitelných důvodů s Maďarskem. Existovala i
účast na mezinárodních závodech v rámci spřátelených států.
Co se týká Itálie, rozjezd kontaktů byl pomalý. V roce 1939
jen pokus boxerského svazu. V srpnu navázali funkcionáři svazu
s italskjm boxerským svazem a domlouvali zápas italskjch boxeru
1
!all.SI!ave někdy na podzim 1939. Zápas se nakonec uskutečnil až 4.3.
při návratu Italů z turné po Německu. Pod patronací Bruna
"".........", jednoho ze synů Duceho, se dostavilo do Bratislavy osm
a tři funkcionáři. 2 Italové přijeli již 28.2., slovenskj tisk jim věnoval
pozornost. Zápasy v pondě1f 4.3. Halové vysoko vyhráli 13:3, ovšem
byla přijata s pochopením, Italové patřili k nejlepším v EVTOpě?
Mezitím měli za sebou střetnutí s Italy i slovenští hokejisté. Od 1.2.
1940 se konal v Garmisch-Partenkirchen hokejový turnaj šesti států
l~1CO[leck:a. Itálie, Slovenska, Protek1:orátu, Maďarska a Jugoslávie). Slováci
.. skupině prohráli s Protektorátem 0:12 a s Itálií 1:3. Turnaj bohužel
~vázely dva skandály. První se týkal dnes nepochopitelného
~Vodajského selhání Slovenského rozhlasu, který nejprve hlásil výsledek

~----------------Slovák, roč XXI

1StfA,
• , 1939, 25.8. 1939.
$SIov f. MZV, k. 171, č. 50560/40. MZV jim promptně vystavilo víza 21.2. 1940.
SIove ák, roč. XXII, 1940, 28.1., 20.2., 22.2., 27.2., 4.3.,6.3.1940.
nská sloboda, roč. II, 1940,6.3.1940.

1/&0

a to ještě s ve1ki'm zpožděním. Všechny noviny ho napsaly a až
. se opravil na skutečný 1:3. Druhý skandál se týkal utkáni
S Protektorátem. Češi při něm sprostě uráželi slovenské hokejisty a
4
dohru v oficiální stížnosti II říšských úřadů.
květnu

1940 se připravovali slovenští boxeři na odvetný zápas do
nejprve potvrdili dva zápasy na přelom červnalčervence~ ale
5
Itálie do války se akce odsunula na neurčito. Až počátkem
se objevili infonnace, že zápas se uskuteční v ÚDoru 194 1. 6
roku 1941 se do kontaktů s Itálií zapojil další sportovní
Na závody v Cortina ďAmpezzo (lyžařské mistrovství HS)
1941 se přihlásily hned dva slovenské týmy - 7 lyžařů národní
a 5 lyžařů annádního družstva. Celý Jeden věnoval slovenský
jejich přípravě. 7 Závody v Cortině se staly i významnou
událostí. Odcestoval na ně téměř celý diplomatický sbor
8
včetně slovenského vyslance Galvánka. Sportovní úspěch Cortina
nepřinesla Končili většinou hluboko vzadu. Tak například ve
4xlO km byli poslední ze šesti účastníků (vyhráli Finové). Podobně
vojenských hlídek (vyhráli Švédi). V běhu na 18 km, k'1erý
Švéd DahJquist, byl první Slovák Michálek 54., další skončili na 73.,
a 83. místě. 9 Přesto byla účast v Cortině hodnocena pozitivně,
slovenslich lyžařů. 1O Vyslanec Galvánek strávil se
hodně času, dokonce vojenské výpravě na prosbu jejího vedoucího
Benedikta půjčil 6 000 Lir. MNO peníze vrátilo bez prodlení hned
ÚDora. 11
1'000;,ur..v.u

Boxeři

se nadále snažili o další střetnutí s Italy. Z jejich cesty na
poloostrov prozatim sešlo, ale Italové slíbili, že se opět zastavl

roč. XXII, 1940, 26.1., 30.1., 1.2.,4.2., 6.2. 1940.
sIoboda, roč. II, 1940,27.1.,1.2.,4.2.1940.
roč. XXII, 1940, 11.5., 26.5. 1940.

6.12.1940.
toč. XXIII, 1941,7.1.,14.1.1941.

pravda,

roč.

VI, 1941,19.1.,29.1. 1941.

vojsko, roč. ll, č. 1, Č. 2 1941.
MlV, k. 203 A, Č. 250/41.
toč. XXIII, 1941, 5.2., 7.2.,9.2.1941.

15.2.1941.
VOjsko, roč. II, č. 5, č. 6 1941, články por. Ohnvala.

f. MN, k. 106, Č. 1375/41.

při cestě z Německa kolem 12.2. Nakonec se nenašel volu)'

,~~",tl se muselo zrušit lZ
polovině února ] 941 se opět konal hokejový turnaj v Ga-Pa za

i Slovenska, ale ke vzájemnému střetnutí nedošlo, každý z t}7mů
skupině.

jaře 1941 se zapojil další sport a to basketbal. V nimci
kontaktů mezi mládernickirmi organizacemi GIL a HM se

zájezd basketbalového družstva GIL do Bratislavy. 16.5.
mladí Italové na Slovensko a po různých společenských akcích
odpoledne 18.5. zápas GIL-HM. Italové zvítězili 50:23. tJ
se konečně dočkali svého zájezdu do Itálie v listopadu 1941.
pastiarski svaz sice na zájezd nezískal finanční podporu od MZV
l4
své předcházející zahraniční akce, ale přesto cestu uskutečnil.
1Í"P<ltovaJa boxerská výprava na dlouhou cestu do jihoita1ského Bari.
ll. prohrála s Italy jednoznačně 1: 15. Poté se přesunula zpět: na
druhému zápasu ve městě Forli. 12.11. tam prohrála jen o něco
rozdílem 1:13.

15

lyžováním. 11.2. odcestovala do Asiaga
tlčJenná lyžařská výprava HM na týdenní závody. Vedoucím byl Š.
Slováci si chválili přátelského ducha~ který panoval v Asiagu.16

přelomu května a června 1942 se účastnila delegace HM v Římě
íUItl.lI11iíchakcí i tělovýchovných slavností.]]
Uprostřed

léta 1942 se konala v Bratislavě mezinárodní soutěž
zápase. Italská Federazione Italiana Atletica Pesante
početné mužstvo ve složení Liverini, Magni, Ghetti, GaHgati,
. Rigamonti, DelIa Cioppa, Borghi a Lombardi vedené třemi
18 Italové přijeli v sobotu L8. a 2.8. se uskutečnil zápas, ve
Slováci překvapivě zvítězili 4:3. Italští funkcionáři prohru neunesli a

pravda, roč. VI, 1941, 8.2. 1941.
'roč. XXIII, 1941, 9.2. 1941.
MZV, k. 136, spis 30 423/41.
pravda, roč. VI, 1941, 20.5. 1941.
MZV, k. 82.
pravda, roč. VI, 1941, 21.10.,9.11., 12.11., 14.11., 18.11. 1941.
XXIII, 1941, 7.11.1941.
pravda, roč. VII, 1942, 12.2., 22.2. 1942.
3.6.1942.
MZV, k. 552.

'tlak na rozhodči, aby vyhlásili obrácený výsledek 3:4. Na chvílí
.tU1 povedlo, ale ~ zása~u sl~ve~sk~ch, funkci~nářů se věc o~t
Rozčílení Italove vyhrozovah prerusemm styku se Slovenskem..
)lIČlÍltKem září kolovaly zvěsti o příjezdu itaisk-ých basketbalistek do
ale nakonec se zpráva nepotvrdila. 20

Největší slovenská sportovní výprava do Itálie odcestovala 18.9.
Milána na EVTopské sportovní hry mládeže. Konaly se od 2] .9. do
účasti zástupců 15 národů. Ze Slovenska dorazilo čtyřicet
8 atletů, 7 atletek, 9 plavců, 8 plavkyň, 3 tenísti a 5 funkcionářů.
. vyvolal výsledek tenisových čtyřher mužů. Vrba s Košinárem
do finále a podle slovenskich tvrzení prohráli zápas o první místo

jen vinou stranickosti rozhodčích.

2l

Alespoň slovní pozornost vývoji sportu v Itálii věnovaly novmy

11.10. 1942 ve velkém článku R Abbicottiho.

22

V listopadu 1942 odcestoval bratislavski basketbalový klub ŠK
na sérii zápasů v Chorvatsku, Itálii a Švýcarsku. Přesné údaje o jeho
v Itálii ale nejsou doloženy. 23
Přes rozčilení italskich funkcionářů řecko-římského zápasu po jejich
v Bratislavě 2.8.1942 se Slovenskému svazu ť3Žkej atletik)' podařilo
roku vyjednávat o odvetě v Itálii. Nejprve v listopadu běželo

o tennínu 13.12. 1942 v Římě, ale ten se nakonec odsunu1. Cesta
do Itálie se nakonec konala v únoru 1943. 25 Vedoucím byl F.
účastnilo se devět sportovců. Tato poslední slovenská sportovní
do Itálie ve válečných letech měla bohatý program. Z Bratislavy
~nV:lI:l 5.2. do města Forli, kde se 7.2. uskutečnily zápasy, ve kterých
podlehli 2:5. 8.2. výprava navštívila rodiště Mussoliniho Predappio,
dorazila do Říma. Tam si prohlédla sportovní stadióny, navštívila
24

.--------L~k, roč.
r

XXIV, 1942,31.7.,9.8. 1942.

nská pravda, roč. VII, 1942, 29.7. 1942.

l~k, roč. XXIV, 1942, 6.9. 1942.
omtéž, 19.9. 1942.

~~ká pravda, roč. VII, 1942, 3.10. 1942.
~k

,roc.~ XXIV, 1942, 11.10.1942.
k;'"" f. Oša, k. 796, souhlas ÚŠB 12.10. 1942 Č. 30911/5-1942.
I~"

""tOmtéž, souhlas ÚŠB 10.11. 1942 Č. 34156/5/42.
Omtéž, SOuhlas ÚŠB 16.1. 1943 Č. 1469/5/1943.

vyslanectví u Sv. Stolce (Sídora, Kapalu) a dostala požehnáni od

11.2. se sportovci vTáhli na Slovensko. 26
Je zde uvedený počet slovensko-italsh'Ých sportovních kontaktů malý
Je dostatečný pro dobu, ve k.1eré se vše odehrávalo? Odpověď si
Iutždý sám. Rozhodně ale nebyl počet kontaktů nulový.

;------------------

src,.,tík, roč. XXV. 1943. 15.2. 1943.

záležitosti
upráce ve vojenské oblasti patří v slovensko-italských vztazich
méně frek--ventovaných. Je to ovšem celkem logické. Armády obou
nikdy nepřišly do přímého kontak"tu, nákupy zbraní z Itálie byly
naprosto minimální. Vojenské kontakty se tedy odehrávaly
zdvořilostních akcí, publikační činnosti či určité pomoci
druhé strany.
První vyšší italskou vojenskou návštěvu v rámci samostatného
zaznamenali 12.7. 1939. Italski generál Arnoldo Gorigioli
ma1l:tcJ<:em voze CD 394 AK překTočil ráno hranice v Budimíru pod
cestoval do Michalovcu a pak pokračoval směr Užhorod. Jednalo
1
o zcela ojedinělou, neoficiální cestu.
tentokrát oficiální a mnohem více přínosnější,
počkat více jak dva roky. Až v druhé polovině Jéta 1941 projevil
fašistické milice Carlo Fettarapa-Sandri zájem o návštěvu Slovenska
_~),"'T"h jednotek na východní frontě. Fettarapa působil jako vojenskj
Giomale ďltalia a II Popolo ďltalia a chtělo slovenské armádě
řadu článku. To bylo na Slovensku vítané a cesta se rychle dohodla.
Dfloesfc,val generál do Vídně, kde ho očekával konzul Vávra, který ho
doprovodil do Bratislavy. Fettarapa měl připraven dvoutýdenní
po Slovensku, byl přijat nejvyššími činiteli Tukou, čatlošem a
Poté navštívil slovenské jednotk-y u Kyjeva. 2 Po návratu do Itálie
své sliby splnil, napsal mnoho článků a vrcholem jeho propagace
byla velká přednáška La Slovacchia in guerra, přednesená
Filologico v Milanu 3. 11. 1942. 3 Účastnil se jí i vyslanec
který též promluvil, konzul Pauly jako spoluorganizátor,
němečtí, chorvatští, bulharští a maďarští a mnoho milánsljch
Galvánek zhodnotil přednášku jako velmi důležitý a zdařilý krok
propagaci Slovenska.4Na druhou

návštěvu,

Dalším italskjm generálem, který vešel do kontak.1:u se Slovenskem,
a senátor Ambrogio BoHati. BoHati během roku 1942 sbíral
pro svou knihu 13Europa rontm il bolscevismo. Od Slovenského
" žádal informace a fotografie z bojů Slováků na Východě. Kniha
v Rímě v září. 1942.5 Galvánekji pozitivně hodnotil ve své zprávě do
27.1 L 1942. 6

f. MZV, k. 217, Č. 150689/39.
f. MZV, k. 107, spis 7191/41.
f. MZV, k. 565.
f. MZV, k. 202, Č. 1590/43.
f. MZV, k. 562.
f. MZV, k. 202, Č. 209/42-taj.

Bollatiho knihu navázala žádost o materiály ....>rl dalšího italsKého
AfIUádní generál Corselli s podporou Ministerstva kultury

reprezentační publikaci o boji proti bolševickému Rusku. Měla
o všech státech, které se boje účastní. 15.9. 1942 požádal

Slovenské vyslanec~<j v Římě o u.rychlené poskytnutí d...'-l( a
o slovenské annádě a jejích hrdins1:ých slnrtcích. Dále chtěj
údaje o padlých a raněných apod Galvánek věc pteposlal do
21.9. a žádal urychlené konán~ jinak se nestihneslovenskáitčast
uvést. Ve spolupráci MZV a MNO již 8. Hl poslali do Říma

údajů a fotografií.

7

pomineme vojenské přidělence u Slovenského vyslana.."'Ť\i'i,
venskou vojenskou delegací do Itálie byla mise náčelníka
štábu podplukovníka Štefana Tatarl')' v druhé polovině srpna
přicestoval do Říma 24. 8. ráno a byl přivítán náčelníkem
annády generálem Ambrosiem, dopoledne vykonal návště\'y u
památníků a na Slovenském "yslanecnd, odpoledne vedl jednání
Přišli den, 25. srpna, se zúčastnil Tatarka cvičeni italských
v Nettuno a Sabuadii, odpoledne navštívil spolu s Galvánkem tábor
a účastnil se recepce pro HM na Slovenském vyslanectví.
. večeři pro něj a další hosty uspořádal generál Ambrosio. 26.8. se
:tC!lStrlH dalších italských cvičeni v Tarqwnii a Chritavecchia a vedl
s italskou generalitou. 27.8. byJ spolu s npor. Ohrivalern arnsgre.
přijat Sv. Otcem Piem XII., navštívil římská kasárna dělostřelectva
'Se konal slavnostní oběd na Slovenskémvyslanectvi za účasti
vojenských i civilních představitelů i vojenských atašé
států. 28.8. odcestoval do Florencie a 29.8. se ještě za..<>tavil
8

Roku 1942 se uskutečnila výměna raněných vojáků na zotavenou
zemi. N~jprve v dubnu Italové nabídli Slovákům pět míst na
festivalu pro raněné umělce ve Florencii. Galvánek infonnaci

21A do Bratislavy, 12.5. vyslalo MNO do Itálie pětici Benedik"t,
Urban, Šperka a Karas, 10 Maggio musicale fiorentino (Florentinsk)'
') hostil 15 dní na účet správy města spřátelené raněné vojáky na
a kulturní pobyt Účastnilo se jej 14 Němců, 10 Maďaril 10
5 Slováků, 5 Chorvatů a 5 Španělů. Slováci se spřátelili hlavně
. s nimiž společně bydleli v Albergo Meditemmeo. Pobyt v nich

MZV, k. 148 B, Č. 2171/42.
více v kapitole Slovenské V'fslanectvi Řím.
~ZV, k. 136, spis 240/2478/42.
rOé.XXIV, 1942, 27.8., 29.8.1942.
f ,k. 202,1:.141/42~taj.
. MZV, k. 2M, Č. 910/42.

vzpomínky.

Při zpatečni cestě

se zastavili

ještě

na 3 dny

pěti

ita1sk-ych

MNO se revanšovalo 28,7, 1942 pozváním

léčení v' Trenčianskjch Teplicích. 3.10. italští rekonvalescenti

.do lázní na několikatýdenní pobyt t2 Před odjezdem je 1. Hl na
vyslanectví v Římě přijal Galvánek a ujistil je,. že jsou na
radostně očekáván~. Plukovník Garofoli z Ministerstva války
pozvánI,vI'..I!k
vre e Ul cr· 1.>

.

chtěli

zopakovat pozvání pro Italy v létě 1943. Italské

války 27.6. skrze Slovenské vyslanectvi s radostí přijalo
doléČení raněných ve slovenski'ch lázních. 14 Zda skutečně
Italové ještě v létě 1943 na Slovensko odcestovali. se
zjistit. spíše již ne.
je

zmíněno

v úvodu, s]ovenské nákupy zbraní v Itálii byly
Přesto se jeden větší obchod smlouval těsně před pádem ltá1ie.
podepsal ministr Čatloš objednávku na nákup 20 letadel Savoia
-SM-84. Ještě koncem srpna odcestovali na služební cestu do
. slovenští delegáti. l5
italském denním tisku a ještě vice ve slovenském vycházelo
zpráva článků o vojenských a.kcích druhé strany v rámci války.
.
. , ka'
'ká
Jsou
s1lrnuty a L"hod noceny v J.me
. plto1e. 16 .C~se ty'
tisku, Vl! Slovenském vojsku žádný větší článek o bojích italské
V Itálii v revue Nazione militare vyšla v březnovém čísle 1942
o slovenské armádě. Autor Francesco Geraci ji pojal
duchu s množstvím fotografií, vychvaloval hlavně
generála Čatloše. 17
závěr by stál

za zmínku pokus italského plukovníka Riccardo

o kontakt s Tukou. 31.10. 1940 poslal Barreca Tukovi dopis. ve
přttie vše nejlepší v práci za Slovensko a připomíná svou spjatost
kde 12.2. 19'19 zabránil nelidskému masakru. Tuka si Barrecu
jako velitele čs. italskjch legií a velitele Bratislavy roku 1919,
pro rozpory s českjmi úřady odešel z funkce. Tuka nevooě17 zde mu
čí snad není v nepnzni režimu, když zústal 20 let plukovníkem.
1940 dali z .MZV příkaz římskému vyslanec.'tvÍ, aby věe prošetřílo. O
vojsko, roč. III, 1942, č. 11, 15.6. 1942.
MlY, k. S64~č.. 27Q733/dav/S-1942.
.
, k. 109, Č. 2820/42.
I.MZV, k. 564, č. 81/Dav. 43.

č. 43178 Dóv.tech. 1943.

SlovenSKO v italském tisku, Itálie ve slovenském tisku.
rnilitare, roč. XVIII, Marzo 1942.

později došla odpověd:, Barrecanerněl s režimem žadne f,.o1Íže. Tuka

věc již vyřizoval S-áIIL 115

;--------------------,f. MN, k. 167, č.54991/40.

Informování o druhé straně v mediálních prostředcích se odehrávalo
. Itálií a Slovenskem poměrně často. Tato kapitola se postupně věnuje
tisku, knižním publikacím, rozhlasu a nakonec filmovým
Je to pohled průřezový a základní, nedělající si nárok na
vyčerpání tématu. Prohlédnutí veškerého denního tisku a
u obou zemí nemohlo totiž být v silách autora této studie a zůstává
úkolem do budoucna.

a časopisy

Obraz Slovenska v italském tisku prodělal postupný vývoj. Roku
přetrvávala v italském tisku promaďarská nálada a propaganda,
se články s proti slovenským zaměřením, maximálním úspěchem
neutrální vyjádření. Během roku 1940 proti slovenské články ustupují,
naopak v letech 1941-1943 se objevuje množství přátelských zprávo

Jak již bylo řečeno, v roce 1939 italský tisk příliš přátelství ke
neprojevoval. Oficiální týdeník italského MZV Relazioni
věnoval březnovým událostem ve Střední Evropě hodně místa
osledních březnových číslech, ke Slovensku publikoval zákon o
mo~;tatl[lOstl' a zdůrazňoval spravedlivé určení oblasti s vyloučením Paříže
Londýna.! V květnových a červnových číslech týdeník opět vyzdvihoval
itaIsko-mad'arské přátelství a velkou úlohu Mad'arska v dunajské oblasti. 2
Jl'''''U«L.LVLJl'''H

Ostrý proti slovenský text vyšel 1.6. v časopisu La Tribuna. Autor
Businari psal o špatných poměrech v zemi a útlaku Maďarů.
Slovenské MZV kvůli článku protestovalo 5.6. u italského konzula LoFara.
Konzul věci litoval a omlouval se za údajně ojedinělou záležitost. 3
Ale nebyla. 27.7. sice uveřejnilo Giornale ďItalia rozhovor
svyslancem Zvrškovcem a 5.8. vyšel v Relazioni Internazionali relativně
neutrální článek o zahraniční politice Slovenska, ale další útoky se objevily
během září v listu II Messaggero. List 10., ll. a 20.9. opakovaně psalo

---------------------~ Relazioni Internazionali, 1939, Č. 11, Č. 12.
č.16, Č. 25.
SNA, f. MZV, k. 144, Č. 3378/39.

3 Tamtéž,

Mad'arů

na Slovensku, o teroru Hlinkovy gardy, hlavně na Spiši,
" ým národnostem. Slovenské vyslanectví kvůli tomu zakročovalo na
Jln MZV, kde šéf politického oddělení Buti slíbil nápravu. Vyslanectví
nedělalo 1'1 uze. 4
List II Messaggero 1.9. a podobně Corriere Padano 29.9. se dokonce
i k popření slovenské samostatnosti, alespoň tedy na mapových
Oblast Střední Evropy ukazovala v jejich podáních Slovensko
součást Říše. MZV vyzývalo 10.10. slovenské vyslanectví k zakročení
IIl1"~.'"'''' ministerstvu propagandy.5
'Tl1H, . .· - " ·

Z obou

římských

vyslanectví, quirinálského i vatikánského, stále
další informace o falešných zprávách o Slovensku v italském tisku.
proto žádalo obě vyslanectví 23.9., aby se snažila umísťovat do tisku
informace. Sidor 9.10. odpověděl, že ze svého úřadu nemůže
falešné zprávy italského tisku, navrhoval vyslání několika
do Říma (Straka, Engelman, poslanec Čarnogurský), kteří by
potřebné informace italským kolegům. MZV to 20.10. vzalo na
ale věc neuskutečnilo. 6
List Messaggero pokračoval v kritických zprávách o Slovensku i
roku 1940. Na přelomu ledna a února se v něm objevilo několik
o vnitřní situaci Slovenska, mj. rozváděl zprávy o hrozícím statním
Tuky proti Tisovi. MZV věc okamžitě dementovalo. 7
Až od jara 1940 se podařilo slovenskému vyslanectví navázat lepší
s částí italského tisku. Pro Slováky začal pracovat novinář Paolo de
zmíněný již v jiných kapitolách. De Giovanni umístil v dubnu do
regionálních listů článek "Slovensko - nový stavovský stát". Od
Vyslanectví navazovalo kontakty s Relazioni Intemazionali, jejich
Pagani si vyžádal životopisy členů vlády a etnické údaje. 12.8. a
O. požadoval nový vyslanec Galvánek rychlé zasílání čerstvých zpráv
&lsopisu, zastaralé nemají smysl, ať STK přímo kontaktuje redakci.
Úspěchem se stalo zveřejnění podstatných částí řeči Tuky při otevření II.
ročníku vysoké vojenské školy v Relazioni 26.10. a řeči šéfa propagandy
Murgaše v Jablonke na Orave ve vydání z 12.12. Dále časopis II Regime
Fascista uveřejnil 24.10. velký článek o Tisovi a II Resto del Cm-lino

-------------------;~NA, f. MlV, k. 144, Č. 1270/178/39, Č. 575/39, Č. 582/39.
'SNA, f. MlV, k. 137, Č. 479/39, Č. 20121/39.
7SNA . f. MlV, k. 144, Č. 12966/39, Č. 155/39.
NA, f. MlV, k. 113.

vídeňské

arbitráže 2.11. připomínal Tukova slova, že vývoj
na otázce několika kilometrů. 8

země

Význam určitě měl srpnový pobyt několika italských publicistů na
škole Slovenské univerzity. Například účastník kursu A. Vacchieri
října napsal tři nadšené články o Slovensku do listu II Piccolo. 9
Úspěch přinesl

i dlouhý rozhovor tajemníků Vyslanectví Kaššovice a
s redaktorem La Tribuna Scardaonim, prostředkovaný přítelem
generálem Molou 17.10. 1940. Tribuna patřila k hlavním
tiskovinám v Itálii a slovenští diplomaté trpělivě
Scardaonimu vývoj slovensko-maďarského poměru. Zdálo se,
redaktor poté opravil své předešlé názory a sám požádal o písemný
o Slovensku. 10
De Giovanni opět zapracoval a 25.11. umístil do Popolo di Roma
s Galvánkem o vývoji slovensko-italských vzahů. ll
Význam také určitě mělo zorganizování tiskového oddělení u
(dr. Grébert), které začalo pravidelně zasílat redakcím různé
o Slovensku včetně informačního bulletinu Slovák-Press, který byl
nahrazen bulletinem Notiziario Slovacco, vydávaným přímo
třikrát měsíčně. K tomu ještě Vyslanectví rozesílalo na vlivné
a redakce časopisy Slowakische Rundschau a Nové Slovensko. 12
Rundschau vyšlo dokonce v italské mutaci La

Výsledek se pomalu dostavil. Koncem listopadu 1940 italský tisk
informovalo slovenském přistoupení k Paktu Tří. 14 U příležitosti II.
samostatnosti se v polovině března 1941 objevilo v italském tisku
přátelských článků o Slovensku, včetně donedávna rezervovaných
maďarofilských II Messaggero, II Telegrafo, Resto del Carlino aj.
již byly jiné listy jako Giomale ďItalia a Regime Fascista,

:SNA. f. MZY, k. 113. Též k. 137, Č. 5374/40 a k. 105, Č. 10589/40.
loSNA, f. MZY, k. 137, Č. 5374/40.
II~NA. f. MZY, zpráva Kaššovice z 19.10.1940.
12SIOYák, roč. XXII, 1940,27.11. 1940.
13 NA. f. t:IIZY, k. 113. Č. 1590/43
1.~lowaklsche Rundschau, 1940, Č. 19-20,24.11. 1940.
NA. f. MZY. K. 106, Č. 895/41.

práci de Giovanni. 15 List II Popolo del Friuli zveřejnil 2.4.
6
v vl' ministra Medrického k výročí nezávislosti.1
z rec
V dubnu 1941 přineslo několik italských revue velké články o

II Tempo uveřejnilo stať "Vecchia Slovacchia" o slovenském
V I1lustrazione del Popolo vyšel text "Slovacchia, paese da favola
od de Giovanniho a v La Veritá "La Slovacchia e il Patto Tripartito"
pod pseudonymem Kubinský.17 Zlepšovalo se též dodávání
pro Relazioni Internazionali, od dubna se Úrad propagandy a
dohodly na zasílání aktuálních informací leteckou poštou. 18
Protislovenská propaganda se nadále udržovala v jarních vydáních
v italštině vycházejícího Corriere del Danubio a v římském
Carpatho-Danubiano, placeném mad'arským vyslanectvím. 19
Po vypuknutí války na Východě vycházely v italském tisku téměř
nejen zmínky o slovenské účasti v boji, ale i o politickém,
._"~,"n""'1'YI a kulturním životu země. Koncem srpna věnoval italský tisk
III. výročí úmrtí Andreje Hlinky a projevu prezidenta Tisa při té
. Časopis II Sole dlouze popisoval slovenské zemědělství,
del Tirreno hudební činnost orchestru SND. Co se týká bojů na
pozornost vzbudil delší článek v časopisu Elsola "Značné úspechy
který chválil postup slovenských vojsk v boji proti

V druhé polovině září věnoval italský tisk pozornost hlavně italskoobchodním stykům, větší články na toto téma vyšly v II Sole,
Economica Italiana, La Marina Italiana a též v tiskové
La Corrispondenza?l
Zvláštní zpravodaj listu II Popolo ďItalia, generál Fettarappa-Sandri,
strávil v září 1941 několik týdnů na Slovensku a u slovenských vojsk
ýchodě, napsal pak do zmíněného listu dva celostránkové články, které
15. a 21.10. Italský generál se rozepisoval hlavně o armádě a o povaze
vojáka. Charakterizoval dlouze rozdíly mezi Ruskem,
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202, Č. 11/1941/P/G.
68, Č. 982/41.
146, Č. 758/41. Též k. 68, Č. 1006/41
68, Č. 31588/41.
146, Č. 781/41 ač. 782/4l.
202, Č. 2296/1941.
146, Č. 2771/41.

ač.

1077/41.

k asiatismu, a Slovenskem, které je zakotveno v katolicismu a
kultuře. Ačkoliv jsou tedy oba národy slovanské, velmi se liší. 22
Dalšího úspěchu dosáhlo tiskové oddělení Vyslanectví SR
1941. 8.11. ředitel největší italské tiskové agentury Stefani dr.
osobně slíbil, že agentura bude ještě intenzivněji přebírat zprávy o
z Vyslanectví a přímo vyzýval k větší aktivitě. 23 Pozornost
tisku vzbudilo samozřejmě přistoupení Slovenska k Paktu proti
25.11., hlavně byla zdůrazňována řeč Tuky?4
Když se posuneme do roku 1942, první věcí, která vyvolala v tisku
pozornost, se stal rozhovor Galvánka pro římský časopis II Piccolo,
11.2. na první straně a převzatý i agenturou Transkontinent
Redaktorka Clara Falcone, jinak příznivě se stavějící ke Slovensku již
1940, navštívila Galvánka 2.2. a probírala s ním články
výročí nezávislosti. Pak ale bez vědomí vyslance udělala ze
rozhovorů rozhovor pro časopis, výše uvedený. Měl nadpis
národ je šťastný a hrdý, že bojuje po boku vojsk Osy". Text
slovenskou politiku a postup vojsk na Ukrajině. Objevila se
Galvánkova věta : "Míra povolaných Slováků k boji proti
"ff)"j(,11'71Jje jedna z největších mezi národy, které bojují". Tato věta měla
značný počet nasazených vojáků vzhledem k počtu obyvatelstva.
ale přebírajícími agenturami překroucena, místo "je jedna
"Di"ótř!I,~h" vzniklo "je největší". Věci se chytil i londýnský rozhlas, kde
generál Viest věc ironicky rozebíral. Z MZV pak Galvánka
1J.IV1111UQ.u, vyslanec se 19.2. bránil a uváděl, jak se vše sběhlo a že jinak
směrnice dodržuje. 25
Oslavy 14. března vyvolaly v italském tisku bohatou odezvu,
hlavní noviny a časopisy je zaznamenaly a pozitivně hodnotily.26
ke zmínkám o Slovensku se stala i dubnová účast SR na
wanskéJm veletrhu. Mimo článků v denících vyšla v revue CItalia nel
osmistránková příloha o hospodářských otázkách Slovenska a jeho
na veletrhu. Zdůrazněna byla slova krále při návštěvě slovenského
pavilónu: "Na Slovensku žije národ usilovný a pracovitý, který si plně

:SNA, f. MlV,
24 SNA, f. MlV,
25 SNA, f. MlV,
26~NA, f. MlV,
NA, f. MlV,

146, Č. 2948/41.
202, Č. 50/1941/P/G.
115, zpráva Galvánka 1.12. 1941.
148A, Č. 10/3/42, Č. 8172/1-42, Č. 25/42.
k. 50.

k.
k.
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nezávislost 27 Obsáhlá stat' o slovenské ekonomice se
28
i v Giornale del Commercio z 17.6. 1942.
svOU

H.

Velký článek o slovenské národnostní skupině v Maďarsku vyšel
v Relazioni Internazionali. Její situaci popisoval jako stabilizovanou
dvou letech třenicí. Maďarská vláda přiznala národnostní
postupně různá kulturní a školská práva. Galvánkovi se text moc
29
viděl ho jako vzniklý z mad'arských zdrojů.
1942 přinesla většina italských novin
výročí účasti Slovenska v boji proti SSSR, které chválily
, h vOJS
. k .30
a postup slovensk yc
Koncem

června

články

o

současný

Po sérii průtahů začalo Vyslanectví v Římě v létě 1942 konečně
časopis La Slovacchia, který měl zprostředkovat ještě více zpráv
"
o
31
zaJemcum.
V rámci série pohledů na spojenecké krajiny zveřejnil list II Piccolo
24.9. obsáhlý text o Slovensku, zabývající se dějinami země a
současným režimem. Slovenské úsilí budování státu sleduje Itálie
článku se živými sympatiemi, zrovna tak společný boj na Východě.
za dva dny, 26.9., vyšel speciálně o slovenském boji na Východě
v Relazioni Internazionali, popisující skvělý příspěvek slovenských
na společném boji, ukazující podrobně i všechny slovenské ztráty.32
V říjnu podobné zprávy o slovenském příspěvku v boji na Východě
, nejrozsáhlejší se objevila v časopise Gazzeta lonica. Mimoto se
i informace o cestě ministra Macha do Německa a návrhu zákona o
33

aktivitu projevil italský novinář dr. Terranova, který
koncem léta 1942 Slovensko. Své články o cestě pak umístil do
La Tribuna ve dnech 11.,19.,21. a 27.11. Texty ukazovaly zemi ve
příznivém světle, což je o to pozoruhodnější, že list La Tribuna patřil
1939-1940 k hlavním maďarofilským tiskovinám. Též za zmínku
SNA, f. MZV, k. 148A, Č. 1538/42.
Tamtéž, Č. 1542/42.
SNA, f. MZV, k. 202, Č. 17/42 .
. SNA, f. MZV, k. 148A .
.~ SNA, f. MZV, k. 566, Č. 2682/42.
26SNA , f. MZV, k. 115, II Piccolo di Trieste, 24.9. 1942, Relazioni Internazionali,
.9.1942 •
33
SNA, f. MZV, k. 202, Č. 177/42.

H4

bsažnost článků na dva až tři sloupce při tehdejším úsporném rozsahu
o na čtyři strany. Další texty následovaly v prosinci, 5.12. rozhovor
s prezidentem Tisem, 17.l2. rozhovor s gen. tajemníkem HS.cS
o postavení strany a jejím programu a 21.12. článek o slovenské

Tendence roku 1942 pokračovala i v prvním pololetí roku 1943.
příležitostí pro články o Slovensku bylo březnové čtvrté výročí
"c:ta.tno~;u·. Veškerý italský tisk o něm přinesl informace. Zásadní text
čtyři roky nezávislého Slovenska vyšel v II Giornale ďltalia.
zemi jako konstruktivní stát nové Evropy, který pracuje a bojuje
národní a evropské ideály, italský národ je v duchu s ním.
dokázalo, že si plně zaslouží svobodu. Hlavní římský deník II
viděl ve Slovensku hrdého spojence Německa a Itálie v boji
bolševismu, který vykonal za čtyři roky mnoho životaschopné práce.
Regime Fascista dlouze rozebíral práci Slovenska v oblasti
hospodářské a vojenské. Tisková agentura La Corrispondenza
zdravila Slovensko, o jeho obyvatelstvu uváděla, že má víru, vůli a
cíle. Upřímné přátelství s Itálií je opláceno podobně. Celkově všude
tón o nové a šťastné Evropě, kde bude mít Slovensko své čestné

Tyto oslavné články z března 1943 dobře ilustrují změny v italském
uplynulé tři roky v pohledu na Slovensko. Z trpěného člena
oněmeck(!ho uskupení se stal v posledním "normálním" italském období
1'7T1"",,,r,,, člen koalice Osy.
Tiskové oddělení Vyslanectví SR pokračovalo i v roce '1943
rozvíjení vlastních aktivit. Protože o rozesílání časopisu Slowakische
v německých verzích nebyl v Itálii příliš zájem, přikročilo
přípravě nového vlastního italského časopisu. V březnu 1943 vyšla první
dvě čísla La Rivista dei Tatra, italsko-slovenského časopisu o kultuře a
ekonomice Slovenska, který měl zemi ještě více přibližovat italským
zájemcům. Galvánek hodnotil ohlas na vydání velmi pozitivně a hned 12.4.
navrhoval změnu ze čtyřměsíčníku na měsíčník ve spolupráci Vyslanectví,
MZVa Úradu propagandy.36

34SNA, f. MZV, k. 202, Č. 209/42.

35Tamtéž, Č. 581/43.
36SNA, f. MZV, k. 576, Č. 507/43. Též k. 566, Č. 798/43.

Ale doba vydávání již nepřála. Akutní nedostatek papíru umožnil již
třetího čísla a i za něj požadovala tiskárna S.A. Pio X.
dovoz papíru (alespoň jednoho vagónu) ze Slovenska. 37
také podcenil právní zajištění časopisu a jen nepřesnou dohodou
als ké redaktory F. Amatoriho a F. Gearaciho a předal jim zálohu 700
nevydávání časopisu si Italové v září 1943 nárokovali plat 42 000
·ili by se i se 20000. Ovšem to již bylo po pádu Itálie a odjezdu
z Říma. Zbylý člen Vyslanectví F. Lysý psal 21.9. zoufalý dopis
38
, co má s dluhem dělat. Pravděpodobně věc vyzněla do ztracena.
Na závěr zmínka o stálých italských novinářích v Bratislavě. Vedle
již vícekrát zmíněného Paola de Giovanniho na tiskovém odboru
vyslanectví od listopadu 1941 do dubna 1943, pobýval
dlouhou dobu novinář dr. Alessio jako zpravodaj více italských

Při

pohledu na stránky slovenského tisku je patrná velká pozornost
Itálii. Neuplynul týden, někdy ani den, aby v různém tisku
Slovenská pravda, Slovenská sloboda aj.) nebyly články o Itálii,
politickém, hospodářském či kulturním vývoji, od léta 1940 i vojenské

Například

za období od 15.3. do 30.5. 1939 je ve Slováku 27 článků
za první pololetí 1940 od Ll. do 10.6. (vstup Itálie do války)
101. Od italského vstupu do války jsou téměř denně zpravodajství
bojišť. 39 Podobně Slovenská sloboda přinesla za období 1.1. až
1940 56 článků o Itálii, poté téměř denně vojenské zpravodajství. 4o
italské zpravodajství je jen v Gardistovi, který má například za první
1940 o Itálii jen 4 články.41
Slovenský tisk sledoval též pravidelně veškeré veřejně známé dění
Slovenskem a Itálií voblasti politiky, obchodu, kultury a sportu.
z těchto oblastí jsou uváděny v příslušných kapitolách této studie a
smysl je opakovat. Nyní bych se zastavil jen u některých větších

,:SNA, f. MZY, k. 566, č. 243/43.
39 SNA"f. MZV, k. 576, č. 1960/43.
40 Slovak, roč. XXI. 1939. Slovák, roč. XXII, 1940.
41 Slovenská sloboda, roč. III. 1940.
Gardista, roč. II. 1940.

článků

o Itálii či rozhovorů s italskými
ve slovenském tisku.

činiteli,

které se

časem

Nejvíce textů se nalézá ve Slováku.
21.1. 1940 přinesl deník obsáhlý rozhovor s rektorem univerzity
G. Saltem, který se účastnil inaugurace Tuky rektorem SU a
své dobré dojmy ze Slovenska. Náladu v Římě popisovaly dlouhé
Rím v predvečer vojny" a "Rím při vyhlásení vojny" od jk, vytištěné
"
a 16.6. Článek "Slovenské národné hnutie a fašizmus" ukazoval 11.7.
se postoj k Mussolinimu již od roku 1924. Celostránkový článek
životom a priemyslom Talianska" od J. Arena vyšel 11.9. Text na
42
stranu "Talianské kolonie" uveřejnil list 28.12.

17.4. 1941 vyšel text "Taliansko v terajšej voj ne" od autora V.M.,
severní Itálii. Dlouhý kulturní článek "Talianský záujem o
werlSK<Y' od P. Křižana se objevil 12.6. a popisoval vydávání publikací o
43
1'IvenSKU V Itálii.

i

V dubnu 1942 se vypravil do Říma novinář J. Višňovan, 19.4. vyšel
text "Listy z vojnového Talianska". V stejný den na celé straně popsal
Agor slovenskou účast na novinářském kongresu v Benátkách v článku
do Benátek". 19.7. hodnotil Ján Loydl na celé straně účast HM na
JUUJ.UH,'U oslavách ve Florencii. 15.8. vyšel obsáhlý článek "Talianské víno
rozšířenost" od A. Marescalchiho. Jozef Hlavatý napsalo letním
HM v Itálii text "HM ve službách zahr. propagandy", uveřejněný
Vlado Bahna ukázal slovenskou účast na Bienále v Benátkách 30.9.
článkem "Slovenské umenie pred zrakmi Europy". Blahoslav Hečko
nn"',""",1 Neapol v textu "Neapolské ulice" 9.10. Hned 11.10. se objevil
o popularitě sportu v Itálii od R. Abbicottiho "Talianský šport za
podpory štátu". Na první straně 28.10. vyšel text od dr. I.K. "K 20.
talianského fašizmu". Florencii přibližoval článek "Mesto, ktoré
slávným nové Taliansko" od Jolandy de Blasi 6.11. Největší popis
se objevil 6.12. na jeden a půl strany od B. Škarnicela pod názvem
z vojnového Talianska", popisoval cestu z Bratislavy do Říma a
pobyt v italském hlavním městě. Druhý díl následovalI 0.12. 44

články

V popisech svého italského pobytu pak Škarnicel pokračoval třemi
na pokračování "Návštěva vo vatikánskom štáte" ve dnech 10., ll. a

-------------------:~Slovák, roč. XXII, 1940.
« Slovák, roč, XXIII, 1941.

Slovák, roč. XXIV, 1942.

1943, článkem "Návštěva v San Marino" 24.3. a v další sérii
1943 "Chvilky v kaviarni Ríma" 11.7., "Potulky po Sicílii" 13.7.
18.7. Text od M. Corsiho "Divadla

I další slovenský list Slovenská pravda přinášel mimo obvyklého
ství delší články o Itálii. Například 31.3. 1942 vyšel poučný
Archeologické nálezy v Ríme" o nejnovějších objevech v této
" 19.4. byla celá strana věnována novinářskému kongresu
,.......____ pod titulem "Prechádzka po Benátkách".46 9.5. a znovu 7.7.
se věnoval Anton Porubský Florencii v článcích "Španielská kap Inka
.. " a "Florentínske slnko pálí". Text z 20.6. "Mračná nad Svatým
z 20.6. popisoval život v Římě, ohroženém bombardováním. O
47
stavbách Říma vyprávěl článek "Foro Mussolini" z 4.7.
Několik

zajímavých článků se objevilo i v Slovenském vojsku.
roku 1941 například o italském filmu Alcazar a slovenské účasti na
""'".'._... závodu v Cortina d'Ampezzo. V květnu 1942 pak velký text
hudobný máj" o kulturních akcích ve Florencii pro raněné

Uvedený výčet není úplný a konečný, má ukázat jen na základní
obrazu Itálie ve slovenském tisku. Na závěr ještě krátký pohled na
období války. Roku 1944 počet článků poklesl, ale nezmizel
Ve Slováku je dochováno od 1.1. do 30.8. 1944 téměř 70 čláÍlků o
Většinou kritizují politiku královské vlády a stav okupované Itálie
. snaží se ukázat reorganizaci severní Itálie pod Mussoliniho vládou
dsuzují barbarské nálety Spojenců. Zajímavý text vyšel 21.4., dr. Mikuláš
v něm vzdal hold filozofu Giovanni Gentilemu, zavražděnému
.49 Slovenská pravda mimo zpráv z fronty uveřejnila od ledna do
1944 13 článků o vnitřní situaci Itálie. Asi nejzajímavější byl "Král' bez
až zesměšňující útok od B. Benucciho na Viktora

---------------------~Slovák. roč. XXV. 1943.
:6 Slovenská pravda. roč. VII.

1942.

~ Slovenská pravda. roč. VIII. 1943.
49 Slovenské vojsko. roč. II a III.
roč. XXVI. 1944.
SlOvenská pravda. roč. IX. 1944.

Sll Slovák.

Plánů

na knižní publikace o Slovensku vzniklo v Itálii postupně
ne všechny se ale realizovaly a některé potkaly různé potíže a

Smutný vývoj potkal hned první plán knižní publikace. Na jaře 1940
římský slavista dr. Luigi Salvini kontakt s oběma slovenskými
. vyslanectvími a seznámil je se svým plánem na knihu "La
VI1""""~ di oggi". Měla vyjít v nakladatelství II mondo d'oggi, které
knížky o státech současného světa, v rozsahu 160-200 stran.
si představoval, že různé statě o zemi mu dodají slovenští autoři a on
redakci. Dokonce se myslel, že by se vše dalo stihnout do konce
1940. Vatikánské i quirinálské vyslanectví psali o věci v létě 1940 na
,kde byl pověřen dr. Bliska sesbíráním materiálů. Bliska si nevyžádal
nikoho žádné nové články, ale shromáždil různé publikace a výstřižky,
51
4.9. poslal do Ríma.
v

Během podzimu 1940 byly zaslány do Říma další materiály, ale

se nedostavil. Salvini bud' nebyl spokojen s dodanými články nebo
čas na jejich zpracování. Mimo tento případ vázly i jiné Salviniho
například na dodávání knih z Matice slovenské pro jeho
,.,W",l\.U'U knihovnu. Přes podporu Sidora se Matice vymlouvala, že na
nemá peníze. Až v listopadu 1940 mu z MZV poslali jednu knihu. 52
Uplynul

téměř

rok, než 30.9. 1941 informovalo slovenské
opět o stavu Salviniho knihy. Byla hotová ze tří pětin, ale
ještě kapitoly o současném slovenském umění a hudbě, o folkloru
napsat Clara Falcone. Protože z Bratislavy nedorazil žádný text o
~U"J"v-l'talských vztazích, napíší ho na Vyslanectví sami - Galvánek
',nebo Števek. Závěrem kritizoval Galvánek celkovou pomalost prací. 53
Clara Falcone nakonec od napsání kapitoly o folkloru odstoupila a
měl ji poslat Úrad propagandy. Ten se však k věci neměl. 19.1. 1942
kritizoval rada Vyslanectví Kirschbaum liknavost úřadu, která vyvolává u
Italů zlý dojem. Přes další urgence z MZV 2.3., 20.3. a 15.4. předal Úrad

--------------------:~ SNA, f. MZV, k. 139, Č. 2018/ 40. Též k. 66, Č. 547/40.
MZV, k. 66, Č. 3959/40.
SNA, f. MZV, k. 139, Č. 2698/41.

53 SNA, f.

y "obšírnu prácu" o folkloru až 20.4. 1942. Podobný průtah se
kapitolou Slovensko-italské vztahy od antiky do 19.st. 7.4. požádal
o napsání prof. Garin-Michajlovského z MZV, ale ten text
54

až 9.12. 1942.

55

čem

se pak vydání knihy zastavilo, se nedá přesne ncl.
bně stále scházely některé příspěvky, přidal se také akutní
papíru v Itálii. Až v létě 1943 byla kniha prakticky hotová a
k tisku. Tiskárna ale žádala zaslání papíru ze Slovenska na 3 500
11.8. o tom informoval tiskový atašé Urban Bratislavu a žádal
pro knihu, jejíž vydání se táhne přes dva roky a udělala by mnoho
17.8. předalo MZV věc na Úrad propagandy s tím, že si vyžádá
času na rozhodnutí. Politické události v Itálii v září 1943 záležitost
vne uzavre Iy. 56

,,"r;IJV"~
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y

y

Neúspěšný

byl i pokus Galvánka z podzimu 1940 o překlad dvou
tzv. Modré knižnice do italštiny. Galvánek v návrzích z 2.10., 15.10.
8.11. požadoval souhlas MZV s překladem propagandistické brožury
.. v<:;""n. ... republika a Sociální péče a kultura na Slovensku. V Bratislavě
3.12. rozhodli věc nepovolit pro silný odpor Sidora k historickému pojetí
brožury a výhrady berlínského slovenského vyslanectví (i když
důvodů).57
Rovněž na podzim 1940 vyjednávalo Vyslanectví s nakladatelstvím

per gli Studi di politica intemazionale Milano o vydání publikace o
v rámci jejich edice Stati e Colonie a s nakladatelstvím Casa
Bozogno Milano o knížce o Bratislavě v rámci edice Le Capitali
Obě nakladatelství ale požadovaly značný povinný odběr výtisků,
suma by tvořila 9 000 lir. Pravděpodobně i z těchto důvodů věc

naopak slavila brožura Anny Marie Gobbi-Belcredi "La
, přibližující dějiny a současnost Slovenska. Gobbi-Belcredi k ní
materiál při svém pobytu na letním kursu Slovenské univerzity
V Srpnu 1940. V únoru 1940 byla publikace nejprve vydána jako příloha
. ~opisu Le Vie del Mondo. Autorka o vydání 2.2. informovala osobním
dopisem (ve francouzštině) Tuku, který jí 14.2. srdečně poděkoval. Tuka též

-------------------:Tomtéž, č. 119/42, Č. 638/1/42.
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70, sl. 2772/43. Též k. 566, Č. 1804/43.
68, sl. 30499/41.
203, Č. 3125/40.

at' se redaktorce pošle vyšívaný ubrus v hodnotě asi 500 Ks, což
splnilo 24.2. Italka pak znovu předsedovi vlády 26.3. psala děkovný
59

Mezitím 6.2. zaslal dva exempláře Galvánek na Úrad propagandy,
text vzbudil pozitivní reakce. Následně se 11.2. konala porada na MZV,
se i na přání Tuky rozhodlo o vydání přílohy jako samostatné publikace
až 3 000 výtisků. Římské vyslanectví mělo věc zajistit, zamezit
sazby a zjistit cenu. 5.3. Galvánek informoval, že sazbu již
'1, jen štočky, tisk by stál 2300 lir. Mračna souhlasil a přidal
zvýšení nákladu na 5 000 kusů. Tím stouply náklady na 3 200
V květnu 1941 bylo vše hotové, konečná cena vydavatelství C.T.I.
činila 3 605 lir. Na MZV k tomu vznikla určitá debata o
_";~,,, ...."Ctl· ceny, Galvánek se 20.6. domníval, že přiměřená je, hlavně že
61
'v 1
pnI
.
1 ' uce

Mohlo se přistoupit k distribuci, 24.5. putovalo do Bratislavy
500 výtisků. MZV 29.5. potvrdilo příjem a chtělo dalších pět stovek
které hodlalo rozdělit po slovenských vyslanectvích v Evropě.
500 kusů měl Galvánek předat přímo do Madridu a 100 do
Zbytek pak výhodně rozesílat po Itálii. S výjimkou Madridu se
'rozesílání přes léto 1941 úspěšně uskutečnilo. Ohledně Madridu se ukázala
'nemožnost přímé zásilky a publikace tam dorazily přes Bratislavu až v létě
"U.....uLU.

1942.62
Salvinimu se přes peripetie s publikací "La Slovacchia di oggi"
podařilo přece jen jednu brožuru o Slovensku vydat a to roku 1942 "Canti
Popolari Slovacchi". Vyšla jako příloha časopisu II Giomale di Politica e di
Letteratura. V lednu 1942 žádal Salvini o pomoc Vyslanectví při shánění
svazků Výboru slovenské poezie l'udové. Tentokrát na sebe reakce nedala
dlouho čekat. Po žádosti Števka z 13.1. již 6.2. poslali publikace
zBratislavy do Říma. 63
V případě dalších publikací se vždy mělo jednat o kapitole o
Slovensku v rámci většího celku.
f. MlY, k. 69, Č. 630/42. Též k. 138, Č. 1428/41.
6OSNA, f. MlY, k. 69, Č. 30628/41, Č. 522/41, Č. 895/4l.
::SNA. f. MlY, k. 67, Č. 4184/4l.
63 SNA, f. MlY, k. 69, Č. 1506/41, Č. 2111/41, Č. 1081/42.
SNA, f. MlY, k. 69, Č. 117/42.

59 SNA,

V dubnu 1941 začal chystat S. Barghini, redaktor časopisu Politica
se souhlasem italského MZV knihu "Capi della nuova Europa". Na
vyslanectví navštívil radu Gréberta a požadoval příspěvek "Tiso
. Věc se pak jako mnohde jinde táhla po celý následující rok 1942.
lednu 1943 byla knížka připravena v konečné verzi. 19.1. žádal
o urychlené konečné schválení kapitoly "Tiso e Tuka" a souhlas
350 výtisků za 3 380 lir. MZV přeposlalo text Kanceláři
12.2. a ta jej vrátila se souhlasem až 25.3. Poté opět trvalo do
než MZV dalo na vědomí do Říma souhlas s textem a nákupem 200
64

V únoru 1942 se obrátil na Galvánka Lazzaro Delfino, redaktor II
di Roma, který připravoval knihu o protibolševickém boji ve
krajinách od roku 1919. Slovensku chtěl vyhradit asi dvacet
65
Galvánek žádal 18.2. o rychlé zaslání vhodných materiálů.
Od jara 1942 do jara 1943 se obracel se žádostmi o pomoc na
konzulát v Milánu i vyslanectví v Římě dr. Emesto Forti, hlavní
nové připravované encyklopedie. Postupně touto cestou získával
66
ze Slovenska.
V květnu 1942 vydal Ugo Supino na Univerzitě L. Bocconi Milano
univerzitní práci "La Slovacchia", všestranně popisující slovenské
a současnost. 67
V létě 1942 připravovalo nakladatelství Casa Editrice Libraria
vydávání studií o spojeneckých krajinách, brožura měla stát 4 liry.
Slovákům odběr 2 000 kusů po 3 lirách. 27.7. žádal Galvánek o
'","VIUllUtl. zda přijmout a kdo napíše text. 12.9. Úrad propagandy souhlasil,
text napíší na Vyslanectví. 68
V září 1942 vydal senátor Ambroggio Bolatti knihu ,,~Europa contro
bolscevismo". Zařadil do ní i stať o slovenské vojenské účasti na Východě
bohatou fotodokumentací. 69

SNA, f. MZV, k. 68, Č. 31858/41. Též k. 70, Č. 260/43.
SNA, f. MlY, k. 148B, Č. 464/42 .
. SNA, f. MZV, k. 557.
<61 SNA, f. MZV, k. 562.
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, f. MlY ,.69,
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. SNA, f. MlY, k. 202, Č. 209/42. Též k. 562.

V lednu 1943 začala chystat knihu o protibolševické válce i Azione

Antibolscevica, chtěla do ní zařadit asi desetistránkovou
o slovenské účasti a informovala o věci slovenské vyslanectví. 70

....n. ln'" LAU , . -

Zajímavé je doložení více italských knih o Slovensku než opačně.
značný počet novinových článků slovenského tisku o Itálii (určitě
než naopak) je paradoxně doloženo minimum samostatných
o !ta'1"ll. 71
Roku 1939 vydala Matica slovenská knížku Viliama Pražáka s úzkou
"lal1~""- Talianské ornamenty a techniky renesance v slovenskej fudovej
72 Jen pokusem se stal Galvánkův překlad knihy "Parlo con Bruno"
Benita Mussoliniho. V listopadu 1941 vyšla v Itálii tato kniha,
'ící život a myšlenky syna Duceho, Bruna, který tragicky zahynul
1941. 5.12. informoval Galvánek o získaném souhlasu od
s překladem knihy do slovenštiny. Souhlas zprostředkoval
Pavolini. Galvánek pak stodesetistránkovou publikaci přeložil a
1943 žádal Mračnu o hledání nakladatelství v Bratislavě. Mračna
8.3. odpověděl, ať pošle rukopis a podmínky autora k právu překladu.
je, že o překlad se v té době zajímal i de Giovanni, nabízel se
Mračnovi, ten ho ale odmítl s poukazem na Galvánka. Galvánek
na jaře 1943 do Bratislavy skutečně poslal, ale k vydání již po
událostech léta 1943 nedošlo. 73
zmínka o výměně publikací. Jsou doložené výměny
Ihnt'"ťTr'h knih mezi Slovenskou učenou spoločností a Reale Accademia
74 Do Istituto Internazionale di Roma per funificazione del diritto
se pravidelně od jara 1940 dodávaly Slovenské zákoníky a Úradné
poviny.75 Knihy o Slovensku sháněl také například na jaře 1941 Istituto
;Nazionale di Entomologia Roma či naopak o italských elektrických drahách
ua jaře 1943 Slovenské elektrárne Bratislava.76 Slovanský seminář
Univerzitní knižnice v Římě dlouhodobě sháněl knihy ze Slovenska. Velkou
ásilku měl slíbenou při plánované cestě Tuky do Říma, Tuka ji měl
odevzdat při své návštěvě univerzity. V létě 1943 Salvini vícekrát navštívil
Vyslanectví a knihy urgoval s tím, že politické poměry se sice mění, ale
Na

závěr

---------------------

1llSNA,f.MZV,k.115.
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12SNA, f. MZV, k. 562.
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zůstane.

Ironií dějin je list tiskového atašé Urbana s přímluvou za
z 8.9. 1943 (večer byla vyhlášena kapitulace Itálie). MZV
také 5.1 O. rozhodlo o doložení zásilky na neurčito. 77
Výše uvedený text nehovoří o krásné literatuře. Překlady italských
na Slovensku určitě vycházely, například v zimě 1943/44 vydala
78
slovenská román M. Dandola Anjel hovoril.

Relace o Slovensku se objevovaly samozřejmě i v italském rozhlase
ve vysílání slovenského rozhlasu se dají najít relace o Itálii.
vysílání podle dochovaných pramenů nebylo nijak časté, na
stranu níže uvedený text si nedělá nárok na úplné vyčerpání tématu.
První zmínka o speciální relaci o Slovensku v italském rozhlasu se
k2.10. 1940, kdy v 22°5 měla redaktorka Anna Maria Gobbi-Belcredi
přednášku .ťarte popolare di Slovacchia. Vyslanectví i MZV ji
,tesemm zaznamenaly.79
U příležitosti výročí samostatnosti 14.3. 1941 italský rozhlas již ráno
tNU.I"'U'.U tuto událost, krátce ji pak zmiňoval ve zprávách po celý den a
se vysílala půlhodinová relace věnovaná Slovensku. Hlavní řeč
redaktor de Giovanni, slovenské lidové písně zpívala sl. Králíková
doprovodu Tibora Freša. 80
Větší vysílací akce v italském rozhlase se začaly rozvíjet až roku

7.2. jednal Galvánek s ing. Gorinim, vedoucím technického oddělení
rozhlasu EIAR. Shodli se na návrzích větších hudebních přenosů a
na každoměsíční půlhodinu věnovanou v italském rozhlase Slovensku
Plány se pak rozvíjely do podzimu 1942, kdy 8.10. došlo k ústní
Galvánka a dr. Tilkovského ze slovenského rozhlasu s G.
referentem pro rozhlasové záležitosti u Istituto relazioni con
(IRCE). Dohoda obsahovala slib italského rozhlasu na šest hodin
času ročně věnovaných Slovensku. Hodina vždy bude 14.3.,
v den úmrtí A. Hlinky, další čtyři se stanoví podle situace. Spojení
IRCE a slovenským rozhlasem bude zajišt'ovat Vyslanectví. Program
~--------:SNA, f. MZV, k. 70, Č. 1939/43.
i7~IOVák, roč. XXVI, 1944, 17.3. 1944.
_SNA, f. MZV, k. 69, Č. 2470/40.
NA, f. MZV, k. 202, Č. 704/41.

chval ovat S. Aponte, šéf rozhlasového oddělení Ministerstva národní
Dohodla se též první hodinka o Slovensku v italském rozhlase
' ka. 81
Ga1van

S

Hned 22.10. v 18 vysílal italský rozhlas přednášku Tilkovského o
slovenském umění a slovenské účasti na letní výtvarné výstavě
10

první slovenská půlhodina podle dohody (tedy nakonec z hodiny
půlhodina) se vysílala na rádiu Roma I 31.12. 1942 v 22 15
"n",,,,,,~,u Galvánka o slovensko-italských vztazích a kvartetem D-dur
V pořadu též s pozdravným poselstvím vystoupil Guido
generální ředitel Ministerstva národní osvěty.83
Druhé vysílání v půlhodinovém rozsahu se uskutečnilo 27.2. 1943
s programem slovenských lidových písní a přednáškou o slovenském
15
a jeho zemi, třetí 29.4. v 16 s přednáškou generála Malára o Rychlé
a Sonátou g-moll M. Schneidera-Trnavského a čtvrté 22.5. v 17 15
o Slovenské univerzitě v Bratislavě a Sonatinou pro klavír a
84
E. Suchoně. Mezitím se samozřejmě 14.3. věnoval italský rozhlas
slovenské nezávislosti. 85
Uvedené příklady svědčí o vysílání italského rozhlasu o Slovensku.
informace o vysílání slovenského rozhlasu o Itálii jsou ještě více
. Jistě běžné informace zaznívaly z denních zpráv. Se speciálními
je to již horší. Určitě se nějaké konaly i v období let 1940/41.
14.12. 1940 je zaznamenán přímý přenos z Říma z chrámu Santa
degli Angeli, kde bylo provedeno Verdiho Requiem. 86 Nejvíce
se váže k roku 1942. 2.2. vysílal rozhlas přednášku M. Šprince o
spisovateli Giovanni Papinim. 87 Ve dnech 9.-15.8. se konal ve
,,· ...."'''1\.'-'111 rozhlase Týden italské kultury a hudby. Na úvod vystoupil
ministr Pavolini se zhodnocením slovensko-italských vztahů.
rámci Týdne promluvil další ministr Marcu, byla uvedena hra Cavour od

SNA. f. MZV. k. 50. Č. 2347/42. Též k. 202. Č. 177/42 .
. roč. XXIV. 1942,28.10. 1942.
f. MZV. k. 202. Č. 209/42 a Č. 2/1943/P/G.
SlOvák. roč. XXV. 1943,3.1. a 15.1. 1943.
SsNA. f. MZV. k. 204. Č. 281/43 a Č. 937/43. k. 562. Č. 1590/43.
. lovák. 7.5. 1943
'·SNA
f MZ V. k. 148B.
'...
..
c. 581/43.
tl Slovenská sloboda.

SlOvenská pravda.

roč. III. 1940. 13.12. 1940.
roč. VIII. 1942. 1.2. 1942.

a Forzana, denně se vysílali až
88
kultuře, umění i dějinách.

čtyři

programové celky o italské

Filmová spolupráce se rozvíjela pomalu. Jediný slovenský film,
se promítal v Itálii, byl Jánošík, který se dostal na plátna římských kin
společnosti UF A. Byl ale brzy stažen pro svůj vyhraněný
námět. Jinak UF A dodávala italskému filmovému týdeníku LUCE
jedno- až dvou minutové snímky ze slovenského politického života. 89
Občasné

promítání pořádalo slovenské vyslanectví, například
1941 mu filmová společnost Nástup zaslala filmy Trvalé svetlá,
chlieb a Rok slovenskej samostatnosti. Na jaře 1942 žádalo
o kulturní film Zem spieva, ale MŠNO ho nemohlo poslat,
nevlastnilo práva, která měla firma Wolfranz Praha. 90
.

Na druhé

straně

Například

promítání italských filmů na Slovensku bylo běžnou
v zimě 1940/41 vzbudil pozornost slavný film

Slovenská filmová společnost Nástup usilovala o přímé dodávky
filmů. Za tím účelem navštívil její ředitel Pavol Čambala Řím, kde
1940 podepsal smlouvu s G. Santangelem z italské společnosti UNEP
15-20 filmů ročně, platba se uskutečňovala ze slovensko-italského
92

Koncem srpna 1940 informoval slovenský tisk o tradiční filmové
v Benátkách, ale slovenská účast se nekonala. 93 V roce 1941
Nástup spolupráci s Italy uzavřením další dohody o dovozu filmů
dne 14.4. se společností ENAIP. 94

."'uUUvC;

1942 přinesl intenzivnější kontakty. 23.-25.1. pobývali
Bratislavě šéfové italských filmových společností CinecittalEnil Luigi
Rok

"88Slovenská pravda, 12.8. a 20.8. 1942.
,8?SNA, f. MZV, k. 562, Č. 1590/43.
:SNA, f',MZV, k. 138, Č. 30189/41. Též k. 50.
Upoutavky na něj jsou ve všech slovenských novinách. Z časopisů ho
~oce hodnotil např. npor. Doranský v Slovenském vojsku z 1.1. 1941.
'13 SlOVák, roč. XXII, 1940, 16.5. 1940.
,. Např. Slovák, 29.8. 1940.
SNA, f. MZV, k. 573, Č. 810/43.

. a CEFI Mario Forni. Na pozvání Nástupu se účastnili slavnostní
filmu Železná koruna. 95 7.-10.4. se uskutečnilo v Římě pracovní
Mezinárodní filmové unie. Ze Slovenska přijel stálý delegát v unii
Štefan Ravasz a činitelé Nástupu P. Čambala a L. Lednár. Jednalo se o
96
. evropského filmu a přípravách na letní benátský filmový festival.
festivalu kinematografického umění v Benátkách na přelomu
a září 1942 se pak Slovensko skutečně účastnilo. Slováky oficiálně
italské bratislavské vyslanectví 30.5., 16.7. delegoval Tuka za
zástupce Š. Ravasze a 30.7. byla slovenská účast oficiálně
IVIL.o'~u~.97 28.8. odcestovala do Benátek delegace ve složení Š. Ravasz, P.
98
F. Hoffmann a V. Bahna.
pozdní úspěch přinesla cesta ředitele Nástupu P. Čambaly do Říma
dnech 27.4.-14.5. 1943. Čambala vedl více rozhovorů, z nichž vyplynulo
dohod. Předně s italskou filmovou společností ENAIP dohodl
slovenských filmů Od Tatier po Azovské more, Pod holým nebom a
krY do italských kin po dabingu někdy v řijnu 1943. V Římě se měla
slavnostní premiéra s Galvánkovým projevem. Dále se dohodlo
20 hraných a 20 krátkých italských filmů na Slovensku pro
1943-1944. S generálním ředitelem filmové sekce Ministerstva
Monacom Čambala probíral otázku italské pomoci
filmovému časopisu Lúč a návštěvy italských herců na
Na konec léta se chystala slovenská účast na Biennale Venezia,
""I'l,np('hT1 slíbilo vydat zvláštní číslo listu Rivista dei Tatra s filmovou
VUllL<UU
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Bohužel válečný vývoj všechny plány přerval. Biennale Venezia se
začalo v červnu 1943 chystat, 1.7. navrhl Nástup tříčlennou delegaci
týdeníkem a čtyřmi krátkými filmy. 9.8. ale italské vyslanectví
ratislavě oznámilo zrušení festivalu kvůli mezinárodní situaci. Nástup to
20.8. vzal na vědomí, ale jakoby si neuvědomoval další vývoj v Itálii .
. a 4.10. si stěžoval na MZV na zastavenou dopravu do Itálie a chtěl
zásilky dopravovat diplomatickou cestou. 100

tSSlovenská pravda, roč. VII, 1942,27.1.1942.

'7 SlOvák, roč. XXIV, 1942,28.4. 1942.

SNA, f. MZV, k. 139, Č. 1603/42.
"Slovák, roč, XXIV, 1942,29.8.1942.
looSNA, f. MZV, k. 573, Č. 810/43.
SNA, f. MZV, k. 50.

mezi Slovenskem a Itálií
j{dyž se vysloví slova - cestováni ve válečném období - většina lidí
že žádné neexistovalo či se bližílo k nule. Není tomu tak. Jistě,
v letech 1939-1943] se nedá svou početnosti srovnat s dobou
let a už vůbec ne s dobou posledních desetiletí, ale ve srovnání
po roce 1945 a zvláště padesátými lety na tom je ještě relativně

Vyslovit přesný a konečný soud o početností cestování mezí
a Itálií ve válečných letech je velice obtížné. Neexistuje žádný
statisticki' údaj, evidence je rozbitá do dilčích úseků, navíc žádný
není kompletní, opět chybí drtivá většina údajů k období 1939-1940
všech oblastech slovensko-italskjch vztahu), ani pozdější období,
cesty Slováků do Itálie, není zdaleka úplné. Po časově velmi náročné
konstatovat, že alespoň část cestování se dá zrekonstruovat ze tří
První je fond MZV - údaje ze slovenského vyslanectví v Římě o
vízech pro Italy z let 1942-43 (něco málo i 1941). Druh)' je
k1:erá dostávala hlášeni z vyslanectví o vydaných pasech a
opět ze stejného časového období. Dále ÚŠB sama vedla seznamy
na vydání pasů, z nichž lze částečně vyčíst vydávání cestovních
pro Slováky do ltálie, opět hlavně z let 1941-43. Třetí je fond PR
jehož měsíční přehledy zachycovaly pohyb osob na hraničním
Bratislava-most, a tedy i různých italských činitelů. Přehledy jsou
let 1939-44, ale bohužel se značnými časovými mezerami Všechny
údaje z těchto fondu jsou uvedeny v Přílohách.

Jak vilbec vypadalo cestování za 1. slovenské republiky? V literatuře
let je něco popsáno? Základní přehled bych zde přesto uvedl.
Vyhláškou MV z 13.9. 1939 byla zavedena pro cizince všeobecná
povinnost Vydávání víz bylo svěřeno zastupitelskjm úřadům. Víza
na obyčejné vízum - na obyčejný pas, diplomatické vízum - na
omaltic1;-ý pas a osobitné vízum - na osobitný pas. Dále na vstupní a
a jednofázové či vícefázové. Žadatel musel vyplnit dotazník,
zkoumalo účel cesty, někdy byl třeba předběžný souhlas
. Zastupitelské úřady měly povinně dávat měsíční výkazy viz do
t
-------------------.~ Ifletech 1944-45 bylo již skutečně minimální.

~~lik, J. : Sloboda cestovania za slovenského štátu. In : Historická revue 2004, roč. 15,

~J. : Cestování do ciziny v monarchii a ČSR 1948-1989. Praha 2007.
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v Bratislavě. 3 V důsledku těchto opatřeni analogíck:y vyplynula
povinnost i pro Slováky cestující do zahraničí.
Situaci ve vydávání pasů roku 1941 můžeme vidět z Pasové a vízové
MZV. Instrukce popisuje vzhled a druhy pasů - řádný, doč.asn)r,
diplomatický a osobitný. Všem pojmům jde dobře rozumět
posledního. Osobitný pas měly dostávat osoby poŽÍvající
rozsahu výhod mezinárodního práva než osoby diplomatické.
se jednalo o niŽŠÍ zaměstnance MZV a vyslanectvi či pracovník'")'
ministerstev. Instrukce dále popisuje doklady nutné k vydání pasu,
a dobu platnosti. Důležité je, kdo vše mohl pasy vydávat: p<L"OVÝ
1. stolice - policejní ředitelství - státní policejní úřady - MZV pro své
4
~tr1lam::e - vyslanectví pro občany v zahraničí. Z velkého množství
které mohly vydávat cestovní pasy, logicky plyne dnešní nemožnost
rekonstruovat, komu a kam byly pasy vydávány.
Protože situace s osobitnými pasy se záhy začala v)'mykat kontrole a
počet narůstal, přistoupilo MZV k jejich regulaci. 10.9. 1941 rozeslalo
ministerstvům přípis o vydávání osobitných pasů. Vyzývalo
u posuzování důležitostí případů, ať všude sepíší odpovědné
5
které mohou podávat žádosti. Nedodržovala se ani směrnice o
. předběžného souhlasu MZV k cestám do zahraničí pro osoby,
i zájezdy. V zimě 1941/42 Předsednictvo vlády na požádání MZV
vyzývalo všechny ústřední instituce k nápravě. První výzva
3.12. 1941, druhá, opakovaná pak 4.2. 1942.6
Tolik k cestám Slováků do zahraničí. Ajak mohli cestovat cizinci na
love:nsl\~o. Jakým způsobem mohli získat vízum? V praxi byla možnost
V první, základní možnosti, vyplnil žadatel dotazníky, vyslanectví je
.-.>uuu do Bratislavy na MZV, to je dalo na posouzení ÚŠB, pak se poslaly
ifět na vyslanectví se souhlasem či nesouhlasem a vyslanectví pak vydalo
i nevydalo vízum. Druhou, rychlejší možností, bylo přímé ·vydání víza
Vyslanectvím na základě zplnomocnění v neodkladných případech. Třetí
lDOŽI1ostí, ovšem jen pro vyvolené osoby, bylo okamžité vydání víza
Yys)anectvím na základě verbální nóty od místního ministerstva zahraničí.
Druhou možnost, která se pravděpodobně rozrůstala, omezil v)'DOS MZV
z3.5.1942. Ve výnosu se praví, že z vážných politických důvodU je
llepřípustné vydáváni viz pro turistické, lázeňské a méně důležité rodinné

~-----------------.~ f:.MZV, k. 255, vyhláška MV z 13.9.1939.
$

Omtez, Pasová a vízová inštrukcia MZV a zastupiterských úradov SR z 1.7. 1941.

,SNA, f. MZV, k. 173, přípis MZV všem ministerstvům z 10.9. 1941.
SNA, f. MZV, k. 176, Č. 17101/1941 a Č. 26911/1942.

hlišenÍ MZV se mohou udělovat vlza
jednání, z vážných rodinných důvodů či na uvážení
úřadu.
Vše ostatní, tedy i obchodni cesty, podléhá
souhlasu z Bratislavy~ Ještě \1~razneJSl zpřísnění
o půl roku později. Od 6.10. ] 942 platilo, že vyslanectví mohou
vydávat vízum jen držitelům diplomatických pasu., jinak musí
telegrafick-y žádat o souhlas, ojediněle ihned dodatečně. '7

pod podmínkou

Nyní

dodatečného

zpět

k cestmlanÍ mezi Slovenskem a Itálií. Je nepochybné, že
většina uskutečněných cest oběma směry měJa dipJomaticki' či
účel. V letech 1942 - 1943 proběhlo i množství hromadných
sportovních i kulturních. Soukromé cesty se potlačovaly na
občas se dovolily z rodinných důvodů, ještě méně na léčení.
se to dá na údajích, které máme k dispozici z let 1942 - 1943. Roku
se uskutečnilo 263 cest Italů na Slovensko (něJ...'teré osoby ovšem
opakovaně). Z toho bylo 115 cest obchodních, 71 cest za účelem
matJ1CK}'m a úředním, 48 cest různého charakieru (kult~ sport, není
důvod) a 29 cest soukromých (léčení, návštěvy rodin a známých).
1943 od ledna do července se uskutečnilo 176 cest Italů na Slovensko,
na prvním místě cesty obchodní - 95, dále diplomatické a úřední
8
ÁlllrrnrrlP - 20 a různé - 16.
K roku 1941 existuje málo údajů, byly snad cesty proti následujícím
letům mnohem řidší? Netroufám si dávat konečnou odpověď, ale
by tomu jeden ze zachovaných dokumentU. Ve zprávě pro
z 26.11.1941 popisuje vyslanec Galvánek těžkosti s vydávaním
víz pro Slovák'}', stěžoval si kvůli tomu 21.10. na italské ~1ZV.
že Slováci jsou k italským žádostem vstřícní a očekával by totéž od
Jsou v poslední době stížnosti na italskou liknavost. Italové mu
,.. ''''''~'''H'~ že v období od května do října 1941 bez problémů vydali víza
13 (1) slovenskjch žadatelů a zamítli jen jedno - Marii Therlanoové. 9
13 vydaných víz pro Slováky za šest měsíců skutečně vysoké není.
záznamů na ÚŠB bylo vydáno 17 pasů pro slovenské žadatele k cestě
. 10 Na druhou stranu, co se týká cest Italů na Slovensko, se zdá, že
početnost byla skutečně podle Galvánkových slov vyšší. Ze záznamů

f. MZV, k. 557, Č. 99043/42.
údaje v Přílohách - Cestování.
f. MZV, k. 173, Č. 3011/1941.
PřílOha - Cestování.

vyslanectví v Římě v)'plývá vydání 23 viz pro Italy v říjnu, 16
. Pro další měsíce statistiky chybl či jsou neúplné. t I
Tato kapitola (a její přílohy) se snažila dokázat existenci relativně
cest i ve válečné době mezi Slovenskem a Itálií. Podklady ovšem
blavně k období 1942 - 1943, kdy slovensko-italské vztahy
svého vrcholu. Dá se jen litovat, že neexistují údaje k období
_ 1940, kieré by porovnaly stav cestování na počátku vzájemn)'ch
sjejich vrcholem. Rád bych řekl - zatím neexistuji. Je ovšem veJkou
zda někde existují.

;-----------------Příloha '(ll

Cestování.

situace léta 1943 a slovenské vyslanectví
Tato kapitola nemá za cíl podrobný a souvis1)' popis události v Itálii
1943, ale to, jak tyto události viděli čelní představitelé slovenského
jak na ně reagovali a nakonec jak na ně reagovala slovenská
a italské vyslanectví v Bratislavě.
Průběh

války, na niž země nebyla připravena, přivedl Itálii do konce
ke ztrátě veškerých zámořských území a počátkem léta stála země
bezprostřední hrozbou angloamerické invaze. Většina obyvatelstva
na vývoj s rostoucí únavou a apatií a přála si rychlé ukončení války.
se i opozice proti režim~ či lépe řečeno osobní mOCI
ilJJjJ,llU'''. včetně významných sil uvnitř armády a fašistické strany.
počátkem července

byl vyslanec Galvánek na dovolené doma na
situaci sledoval legační tajemník Mičko. Mičko psal 3.7. o
vývoji v Itálii, kde panuje přesvědčení o blížící se invazi. Tisk na ni
. obyvatelstvo. Nálada lidí je apatická, neví čemu věřit po ztrátě
Stále více lidí by chtělo konec války. V Římě roste problémem
lidí z bombardovaných oblastí, věří se totiž, že samotný Řím
nebude. Popularita armády roste ze dvou důvodů. Jednak se
že dokáže zabránit invazi a dále, že případně dokáže změnit politicki'

..... rf1ILUf<ln
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Invaze na Sicílii již zastihla v úřadu opět Galvánka. Z nedostatku
informoval Bratislavu zpočátku jen telegramy. 13.7. uvedl "V zemi
. klid, tisk píše, že jde o osud Itálie:' O dva dny později, 15.7. ,,Řím a
1tálie klidná, vážnost situace se nezastírá:,,2
Uprostřed ústupových bojů na Sicílii i války nervů zasáhl Řím okolo

lIIedne 19.7. velký angloamerický nálet. Galvánek na vše reaguje

~několikazprávách a telegramech z 20. a 21.7. V krátké zprávě z 20.7. píše
,vážné situaci, obyvatelé zůstávají fatalističtí, revoluci se nevěří. Město
~l prudký nálet na oblast San Lorenzo? 21.7. pak navázal mnohem
obsáhlejším zpravodajstvím. Vylodění na Sicílii se posuzovalo zpočátku
stfIzlivě, všechny komentáře zněly - mU';;íme vydržet Spojenci dál vedou i
Yállru nervů, shazují letákY' s planými sliby Roosevelta a Churchilla.
Politicky se zdá, že obyvatelstvo nenaletí defetisfŮm, žádná veřejná opozice
PI'oti fašistické vládě není. Vše závisí od bojové morálkY' italské armády.

~----------------
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MZV, k. 202, Č. 76/43.
f. MZV, k. 41, Č. 75205 a Č. 75208.
A, f. MZV, k. 202, Č. 6453/43.

2SNA, f.

Bitler-MUSso1ini (l L 7.) pňn~sla zvýšení německé pomoci. Do toho
první bombardování Ríma. I budova vyslanectví se třásla~
byla hlavně oblast San Lorenzo a univerzitní čtvrť. Galvánek tam
Šotníkem, viděll zkázu, ale panika nebyla, odvezli několik
do nemocnÍce. Večer jel od oblasti znovu s buJharským
u bazilik.-y San Lorenzo byl zrovna papež, vítán davy lidi
i Bulhar odsoudili americké barbarství, zasažený je i vodovod
.rJ1nlnUII překvapilo diplomaty i prosté lidi, myslelo se, že Spojenci
spektovat centrum katolicismu, nelze ho ospravedlnit. Nálada lidí
je silně kritická proti Spojencům, po hezkých slovech o svobodě
v
,4
bomby a pustosem.
K výše uvedenému připojil Galvánek 21.7. tři telegramy. V prvním
vážnou situaci a fatalismus lidí, v druhém pruďk-ý nálet na Řím a
,.IIAA_JjV, který zůstává dobrý, ve třetím píše o osudu Sicílie závisejícím
,dA•.,Ir<Íll'h materiálu a působení Rooseveltova apelu na Italy. s
Dramatickou sobotu 24.7. a neděli 25.7. popsal Galvánek v rozsáhlé
z 27.7. Po bombardování Říma se městem šířily fantastické pověsti.
24.7. se bleskově rozšířila zpráva o svolání konmní rady a
krále. Ale přišel večer a nic nebylo potvrzováno. Ve skutečností
od 18 hodin zasedat Velká fašistická rada, nesvolaná od 7.12. 1939.
mdlkVc:h debatách trvajících do třetí hodiny ráno neděle 25.7. schválila
ku 9 hlasům návrh Grandiho zaměřený proti osobní moci Duceho a
mu vyjadřující nedůvěru. V 10 hodin dopoledne předal Grandi
králi a ten v 15 hodin přijal Mussoliniho demisi. Ještě v neděli
se sešel Galvánek s rumunski'm a dánski'm kolegou, k1en od
Velké rady očekávali abdikaci krále a vyhlášení Říma za otevřené
Ve městě se objevily silné vojenské jednotky, jinak vše běželo svým
V 2i s byl vyslanec zavolán na italské MZV. Cestou slyšel
hlášení rozhlasu o demisi Duceho, někde lidé tleskali. Na
již byli všichni spřátelení vyslanci i neutrálové, Němci ne.
si myslela, že se jedná o evakuaci z Říma a byla překvapena, co jim
řeklo hlášení rozhlasu. Postupně všechny přijal kabinetní šéf
který je seznámil se změnou vlády. Galvánkovi osobně řekl, že
vláda doufá ještě v přátelštější vztahy se spojeneckým Slovenskem.
poděkoval a zajímal se, jak byla věc sdělena německému vyslanci.
odpověděl, že jako prvnímu. Při návratu na vyslanectví Gal vánek
hloučky lidí volajících "Eviva Badoglio! Eviva ltalia lihera!".
f. MZV, k. 202, Č. 32/1943/P/G.
f. MZV, k. 41, Č. 75214, Č. 75215, Č. 75216.

příjezdu

na vys1anectví poslal do Bratislavy telegram (který tam

po až 27.7. 12-')
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Itálie bude pokračovat ve válce, přátelské styky se Slovenskem se
prohloubí, v městě klid." Ještě o půlnocí jel Galvánek autem
nlIU;'>J\. .... u'U
vyslanci, aby s ním probral vývoj. Pak se pokoušel
do Bratislavy, ale spojení nefungovalo. Až do rána 26.7. se
ulicemi, spolu s tiskovým atašé Urbanem, nic mimořádného již
__ r,""'" Dopoledne 26.7. jim italski zřízenec lacoella vyprávělo
nepokojích v místě jeho bydliště. Před polednem jel vyslanec
vyslanectví, byl tam i maďarský kolega, který se tvářil velmi
.. ; ......""V<,. Viděl blížící se zhroucení Osy a uchvácení Balkánu bolševiky.
dne 26.7. pokračovalo v celém Římě odstraňování f3Šisticki'ch
a rozbíjení bust Duceho. Násilnosti se odehrávaly ale jen sporadicky
vyšlo několik opozičních listů. ,Jtalia Ubera" se stalo hlavním
Večer vláda vyhlásila výjimečný stav, ale nebyl úzkostlivě
Pozdě odpoledne 26.7. svolal apoštolski nuncius schůzku
Převládal názor, že nová vláda se pokusí o mír, ale pokud budou
trvat na kapitulaci, bude boj pokračovat. 27.7. plynul život již
nnálně. Galvánek sám se domníval, že vláda ani král na kapitulaci
demonstrace byly jen chvilkovým výrazem latentních
w'..'U.... 'LI. kteN v míru vidí okamžitý návrat blahobytu. Protiněmecké
nebyly vidět, německé vojsko zachovalo zdrženlivost. 6
V Bratislavě ovšem neměli zprávy jen od Galvánka. Již 26.7.
vyslanec Cortese slovenské MZV, aby šéfovi politického odboru
. tlumočil na příkaz vlády změny, které nastaly v Itálií. Mračna
z STK již i proklamaci nové vlády, Cortese též, vyplývalo z ní
zahraniční poIitik-y Itálie. Mračna tedy poznamenal, že jde o
záležitost Itálie a zajímal se, zda Mussolini zůstane šéfem strany.
nevěděl, nebyla to vládní funkce. Mračna dále nadhodil, že odchod
-"."u", oslabí vliv fašistické strany. Cortese to připustil, ale opakoval,
politika se nemění. 1v1račna si na závěr poznamenal, že bylo
Cortese má málo informace
31.7. napsal Galvánek svou poslední politickou zprávu. Popisuje
po odstoupení Duceho. Všude je vidět zřejmá nervozita, přes
stav se stále tvoří skupiny debatujících, šíří se fantastické zprávy
o zastřelení Hitlera, okamžitém míru apod. Jinak v kavárnách a okolo
f. MZV, k. 202, Č. 33/1943/P/G.
f. MZV, k. 41, Č. 77220.
f. MZV, k. 218, Č. 6459/43.

mladí lidé chovají, jakoby se nic nedělo. Zásobováni vázne, je
za celou válku, zboží mizí, ceny rostou. Vedoucí fašisté jsou
i eiano, kde je Mussolini, není známo. Diplomaté soudí, že
Badoglio-Guarigha se pokouší o separátní mír, pozice vlády je ale
Fašisté mlčí, vyslanec si myslí, že se ještě ozvou, nebylo jich přece
strana jako celek je ovšem rozpuštěná. Političtí vězni jsou
komunisté opět zatýkáni, panuje zmatek i apatie. Cizinci
í Itálii. Maďaři i Rumuni pozorně sledují, co Itálie udělá, aby ji
·8
následova11.
Přes ujišťováni

o klidu začal mft Galvánek velmi záhy starost o
Již ve zprávě z 27.7. navrhoval uschování cenností u Sidora na
áns);:em vyslanectví. Totéž naléhavěji žádal v telegramu z 2.8. Mračna
hned stejný den vyzýval Sidora, ať převezme stříbro a koberce.
se ale zdráhal k"VŮli nedostatku prostoru ve Vatikánu. 9 Zároveň se
připravoval na vlastní odvoz co nejvíce osobních věcí na
31.7. žádal vyslat z Bratislavy ještě jednoho šoféra a švýcarské
aby vYslanectví mělo hodnotné peníze. Šéf odboru Holák se 4.8.
proč chce mít v Římě dva šoféry, peníze mu však poslal - tisíc
10 Když 7.8. cestoval z Říma do Bratislavy bývalý obchodní atašé
dali mu z vyslanectví velké zásilky osobních věcí. Něco posílal
i poštou. 21.8. se velmi rozčiloval, když se dozvědělo otvírání
zaslaných soukromých zavazadel do Bratislavy. II Věci, které nešly
včetně aut, se snažil vyslanec prodat. 8.8. žádal ústředí o povolení
až za 200 000 lir. Hned příští den mu z MZV odpověděli, že
věci nepodléhají povolení, ale úřední nechce Národní banka
pro rychlý pád italské měny. 12
Inflační pád liry ztížil i život na vyslanectví. Zvláště Urban a Šotník

. na malý plat, s kterým nemohou existovat a chtěli ho zýšit či se
vrátit domů. 12.8. jim Holák odpovídal, že MZV by rádo plat zvýšilo,
Chybí souhlas Ministerstva financí. 13 V polovině srpna propadal
i obavám o život kvůli bombardování. 21.8. zdůrazňoval na
že vyslanectví nemá kryt a chtěl se na náklady MZV stěhovat do

f, MZV, k. 202, č, 34/1943/PlG.
f, MZV, k. 41, Č. 75224, č.75225.
Č. 75223, č. 75229.
č.75253.

Č.75237,č.75240.
Č.75249.
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hotelu. Setkal se ale s nesouhlasem, Řím byl přece vyhlášen

městem.

14

V chaotické srpnové situaci si Galvánek naše] čas jen na dva
telegramy. 6.8. psal, jak ministr zahraničí Guariglia uklidňuje
Itálie vytrvá v boji, i když se čeká další vylod'ovánL 11.8. pak
o schůzce Guariglia-Ribbentrop, vláda vyjasnila situací, ustoupí
s vojskem. Bolševické nepokoje ve městech severní Itálie byly
15

počátkem září

se rychle blížila chvíle, kterou mnozí diplomaté
. již delší dobu. Blížily se též nejdramatičtější chvíle slovenského
vyslanectví. 8.9. byla veřejně oznámena kapitulační dohoda
vlády se Spojenci. Po osmé hodině večer byl GaJvánek povolán
45
MZV, doprovázel ho Mičko. V 20 ho přijal náměstek ministra
oznámil mu kapitulaci. Pro případ odcestování vyslanectví slíbil
10
pomoc. V 23 telefonoval Galvánek do Bratislavy Mračnovi, co
Měl strach z vylodění Spojenců, jak odjede, Italové nechtějí dát
čna mu řekl, že během příštího dne, 9.9., mu po konzultacích
dá vědět, co dál. Skutečně mu pak ve dne poslal telegram, ať se
Němci a ohlásí případnou cestu auty. 16

GaIvánek ale na telegram již nečekal, propadl panice a v poledne 9.9.
odcestoval spolu se Šotníkem zvláštním vlakem italského MZV na
Mičko, Urban, Sýkora, případně i lek1:or Lysý by jistě rádi odcestovali
ale nestihli odjezd vlaku. Všechna další vyslanectví zůstala na místě
Japonců, Němci odjeli, ale zase se vrátili po zabezpečení Říma
vojskem 11.9. (i když v čele vyslanectví zůstal jen chargé
von Rahn). Italská ministerstva přestala 13.9. politicky fungovat,
odešli za králem a Badogliem, dále zabezpečovala jen technick:ý
nižší administrativou. Velké nepokoje ale ve městě nevypukly.
'v·...nl\"I~y sbor se dostal do choulostivé situace. Na odpoledne 11.9.
.nuncius Borgongini schůzkudiplomam na švýcarské vyslanectví,
se i Mičko. Přítomno bylo 16 vyslanců a chargé ďaffaires (Němci
Shodli se na existenci bezprecedentní situace z hlediska mezinárodního
- hlava státu a vláda existují, ale nevykonávají faktickou moc a nejsou
hlavním městě. Shodli se též;- že vyčkají na vývoj a instrukce. Během
se sešli diplomaté ještě třikrát - u nuncia, Turků a Švýcarů - a řešili
f. MZV, k. 41, Č. 75254.
Č. 75234, Č. 75248.
Č. 75260, též k. 221.
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situaci. Do chvíle sepsání Mičkova popisu vývoje (21.9.)

zlepšení nedočkali. 17

pramatické chvíle se ale děly i v Bratislavě. 9.9. dopoledne odevzdaJ
Cortese na slovenském MZV list, ve heTém Badoglio vysvětluje
kapitulace Itálie - země již nemá sily pokračovat v boji, vše se
18 Odpoledne se konalo zasedání vlády, na kterém Tuka přečetl list
obšírnou zprávu o situaci. Zakončil, že nevidí příčiny měnit
zahraniční politiku, musí se věrně vytrvat po boku
říše, on osobně nemá pochyb o konečném německém

Většina slovenského tisku psala zatím o Itálii zdrženlivě, jen
a Gardista začaly již 10.9. psát o zradě a pomlouvali krále a
Cortese proti tomu opakovaně protestoval na MZV 10.9. a 17.9.,
mamě?O Mračna se sešel s Cortesem 20.9. k probrání situace Italů
Vyslanec si stěžoval na zadržení obchodního atašé (dr. Enea)
téžjeho dcera Fulvia nebyla puštěna přes hranice do Maďarska na
zkoušky v Budapešti. 21
Mičko s Urbanem měli zatím v Římě starosti o svou existenci a
jim nefungovalo spojení, žádali přes Sidora opětovně o instrukce.
sdělil Tuka Sidorovi, ať Mičkovi oznámí - pokud budou evakuovat
. ať odejde i on a jde tam, kam němecli úřad. Jen v případě návratu
domu ať se vrátí na Slovensko. Při případném odchodu ať vezme
a auta Galvánka. 22 Galvánek totiž po svém spěšném odjezdu začal
zanechaných věcí v Římě, hlavně auta, a snažil se je za každou cenu
zpět. Intervenoval jak u Tuky, tak psal Mičkovi, ať se spojí
2l
komandem či vyslanectvím, aby pomohli při převozu.
vyslanectví v Římě mělo ale jistě jiné starosti než Galvánkovo

aoblečení.
V sobotu 25.9. v půl čtvrté odpoledne vyhledal legační rada Endrós
bratislavského vyslanectví Tuku a předal mu naléhavý vzkaz
Ribbentropa. Říšský ministr zahraničí v něm oznamuje vytvoření

iDltX:kétlO

f. MZV, k. 573, Č. 11M taj.
f. MZV, k. 221.
f. ÚO-NS, k. 14, STK 10.9. 1943.
f. MZV, k. 116, Č. 3995/43.
f. MZV, k. 221, úřední záznam 20.9. 1943.
f. MZV, k. 41, Č. 75265, Č. 75266.
Č.75264.

repubhkánsko-fašistické národní vlády. Protože vláda nemá
orgány, využívá cesty německého zastupitelství a žádá o uznání.
prosí o urychle~é jednání do 27.9., kdy je výročí Paktu Tří a
nové vlády. Zádá též o rozhlasový projev. Tuka namítl, že je
čaS, vláda je svolaná na pondělí 27.9., hned jí žádost předloží,
14
projev přislíbil.
V pondělí 27.9. se skutečně vláda zabývala oznámením o vytvoření
italské vlády a rozhodla se ji uznat. Tuka rozhodnuti sdělil
slovy: "Oznámenie, že pod vedením Valfe} Excelencie utvori/a
'f1hlíM.nsR:O-Tasl,sIÍcká národná vláda, slovenská vláda beríe
Z lejto pn1ežilosli dovol'l{jem si Vašu Excelenciu (Y.l
ecnt;;:/iJRpozdravU' a že/ať Vám, aby sa Ta/iansko pod Vašim vedením
dnešného čiastočného ochromenia a aby ste ho privedli k blažene.i
Večer v 1915 vystoupil Tuka ve slovenském rozhlasu
k výročí Paktu Tří. Odsoudil v něm zradu hálovské klik-y v Itálii
naději, že italsk-ý národ překoná toto neštěstí pod vedením nové
Tuka dal též příkaz Mičkovi do Říma, ať oznámí uznání nové
italskému republikánskému MZV. Mičko až po několika dnech, 2.10.,
generálního sekretáře republikánského MZV Mazoliniho a
mu věc sdělil. 17
Po veřejných vyjádřeních Tuky se dostavil Cortese před polednem
slovenské MZV k šéfovi protokolu Belnayovi a oznámil mu, že za
okolností považuje svou misi za skončenou. Všichni členové
jsou ve službách háJeI Badogliovy vlády a žádají návrat na
územÍ. Belnay hned informoval Tuku, ten dal příkaz zjistit německé
sám se klonil k povolení odchodu z hlediska mezinárodního
a zvyklostí. Belnay šel tedy hned za německim vyslancem Ludínem,
s odchodem, pokládal ho za nejlepší řešení. Slíbil rychle
Berlín a zjistit tamní postoj. Tam však byli jiného náhledu.
před šestou hodinou přišel za Mračnou rada Endros a přímo z vůle
kruhů (Ribbentrop) přinesl jiné rozhodnutí. Přes námitky
"""K.eno bratislavského vyslanectví Ribbentrop žádal zadržení všech, co
í k nové vládě. Mračna protestoval, zbytečně by vznikl rozruch,
bude těžit protislovenská propaganda. Telefonoval Tukoví, ten
, ať ještě jednou zjistí stanoviska členů italského vyslanectví, aby
f. MZV, k. 221, úřední záznam 25.9. 1943.

f. OG-NS, k. 14, STI< 28.9. 1943.

osvěJčili,

koho uznávají. Mračna tedy šel na italské vyslanectvÍ,
ovšem jen opakoval svá stanoviska pro krále, stejného smýšlení byli
28
i všichni ostatní.
Další osudy k'Tálovských diplomatů jsou popsány v jiné kapitole. Zde
bych jíž jen doplnil, že po poradách Tuky, Mračny a Belnaye
jmenovaný navštívil před polednem 30.9. ještě jednou italské
a oznámil osazenstvu ukončení veškerých diplomatických
29
Cortese to čekal a pokládal opatřeni za samozřejmé.
o švýcarské zastupování slovenských zájmů v jižní Itálii
V Římě počátkem října 1943 začaly italské republikánské MZV a
orgány chystat přesun diplomatického sboru do Benátek. Přesun se
ve dnech 8.-9.10. Slovenští diplomaté Mičko, Urban, Lysý tedy
Řím a přesídlili do města na laguně. Ještě před odchodem se ale
řešit problém, co s budovou na Via Reno 9 a jejím zařízením a kdo
připadně zastupovat slovenské zájmy v Itálii ovládané Spojenci a
vládou. Z Bratislavy zkoušeli opět Sidora, zda by nepřevzal věci
iálSKeno vyslanectví, ale tan znovu odmítl převoz nábytku a dalších
nemožný.30
Tuka plán požádat Švýcarsko o zastupování
zájmů v jižní Itálii i o převzetí budovy. Galvánek o tom údajně
mluvil s říms"k.'jm švýcarským vyslancem před svým odchodem a
znovu v Sofii s tamním švýcarským vyslancem Viklim. Do Bernu i
tedy téhož dne, 7.10., putovaly telegramy, aby Kirschbaum a Mičko
vtomto úmyslu. JI Mičko ovšem již příští den opouštěl Řím a
na Via Reno zůstal jen italský zřízenec Iacoella.
V Bernu navštívil slovenský chargé ďaffaires Kirschbaum 13.10.
_·.." ..... v oddělení ministra Bonnu a žádal ho a) o převzetí ochrany
zájmů v okupované Itálii - Bonna slíbil věc přednést vládě, b)
budovy Via Reno - Bonna pochyboval proč, když Slovensko
32
Mussoliniho a Řím není okupován. Převzetí budovy vyslanectví
proběhlo a Švýcaři se je:.i úspěšně zhostili. Pokus o ochranu
zájmů v jižní Itálii ale nakonec selhal.
f. MZV, k. 221, úřední záznamy 28.9. 1943.
úřední záznam 30.9. 1943.
f. MZV, k. 41, Č. 75271, Č. 75276.
č.75280.

1. MZV, k. 186, Č. 24/43/taj.

19.10. navštívil bratislavsk-ý generální konzul Grassli Mračnu a
tnU ochotu Bernu zastupovat Slovensko v okupované Itálii, pokud
souhlasit královská vláda, zatím s ní není spojení. Grassli se domníval,
by on recipročně zastupoval italskou Badoglíovu vládu na
Tuka ale 21.10. rozhodl, že tak to nejde. V tom případě by totiž
Slovensku dvě italská zastoupení - republikánské i královské.
královskou vládu neuznává, Slovensku by šlo o to, aby okupační
USA a Británie připustili švýcarskou ochranu slovenskich zájmů
,
d3
otV\lJalllJll1 uzeml.

2.11. informoval Kirschbaum, že opět navštívil Bonnu a vysvětlil
že Bratislava nežádá ochranu zájmů u Badogliovy vlády, ale u
mocností. Bonna mu na to odpověděl, že pak by se musel žádat
Londýna a Washingtonu. Švýcaři by rádi pomohli, ale radí věc
34 Tuka a Mračna švýcarské odkladné stanovisko akceptovali.
přitom Tukoví připomenul, že Británie by pravděpodobně a USA
návrh zamítli, neboť se úzkostlivě vyhýbají uznávat Slovenskou
de facto. Tuka poznamenal, že vláda alespoň vykonala svou

f. MZV, k. 186, Č. 6591/1/43.
Č. 28/43/taj.
Č. 6648/43-1.
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Slovenské vyslanectví v Itálii podzim 1943 - jaro 1945

Benátky

říjen

1943 - srpen 1944

Jak jsme viděli v předcházející kapitole, po kapitulaci Itálie 8.9.
1943 a spěšném odjezdu vyslance Galvánka v následujícím dnu zůstali na
slovenském vyslanectví legační tajemník Mičko a tiskový atašé Urban.
Knim se přičlenil absolvent filozofie v Římě František Lysý.l Rádi by též
odcestovali, ale Tuka 22.9. rozhodl, že musí ve všem následovat německé
vyslanectví. Pro nefungující spojení to 23.9. Mičkovi oznámil německý
legační rada Leithe-Jasper. Mičko 25.9. potvrdil přijetí příkazu. Ve stejný
den též žádal ústředí, aby Lysý mohl nadále vypomáhat na vyslanectví a
určil se mu plat (ostatně chtěl to již i Galvánek v srpnu).2
Postavení Mička se upravilo počátkem října 1943, kdy ústředí určilo
jeho funkci jako Incaricato d'affari s platností od 8.9. Republikánskému
MZV to bylo oznámeno 4.10?
Jak již bylo též zmmeno, 8.-9. 10. 1943 proběhlo stěhování
diplomatického sboru z Říma do Benátek. Mičko, Urban a Lysý ho též
absolvovali, chaos ve věcech quirinálského vyslanectví vzniklý po osmém
září se tím ovšem jen završil. Koberce, stříbrné příbory, trezory, rádio a část
knih předali na Vyslanectví u Sv. Stolce, nábytek ponechali v budově,
několik kusů ale dali do úschovy k známému advokátovi dr. Sardovi.
Budova na Via Reno pak přešla pod německou a později pod švýcarskou
ochranu. 4
Hned brzy po příjezdu do Benátek si začal Mičko stěžovat na
drahotu a malé zabezpečení slovenských diplomatů, také popisoval zmatek
5
vúčtech po osmém září. Také se zajímal, kdy se konečně dostane na
dovolenou. 6
Slovenští diplomaté by nejraději Benátky opustili a pokračovali
v cestě až do Bratislavy. Naději v nich vzbudila zpráva došlá z německého
vyslanectví 28.10., kde se pravilo, že Mičko může s personálem odjet na

--------------------Pobyt vojenských přidělenců gen. Malára a por. Sýkory je nejasný.
I

2SNA. f. MZY. k. 573/A, Č. 1992/43. Č. 1995/43.

3Tomtéž. Č. 2000/43.
4 SNA. f. MZV. k. 578. Č. 2014/43.
5SNA. f. MZV. k. 573/A. Č. 2003/43 a k. 572.
6SNA. f. MZV. k. 573/A. Č. 2002/43.

Č. 2006/43.

Slovensko. Nebyla ale podepsána a když Mičko pátral po odesílateli, nikdo
k ní nehlásil. 7 Také bratislavské MZV by v zásadě nebylo proti zrušení
v Itálii a sondovalo věc v Berlíně. Ale 2.11. dostalo striktní
skrze slovenské berlínské vyslanectví, kde se pravilo, že odvolání
celého vyslanectví se nesrovnává s politikou Říše, která bude fašistickou
8
Itálii podporovat. Někdo tedy musí v Benátkách zůstat. 4.11. dali
~Bratislavy Mičkovi na vědomí tyto skutečnosti a vyzvali ho, ať přicestuje
pro instrukce. 9 Ještě jednou to obšírněji Mičkovi vysvětlili 10.11., kdy
:výslovně uvedli, že původně chtěli návrat vyslanectví do Bratislavy, ale
politická zrněna přinesla stanovisko pro setrvání v Benátkách. \O
Slovenští diplomaté se tedy počátkem listopadu 1943 natrvalo
usadili v Grand hotelu Venezia u Canal Grande. 10.11. schválilo MZV (dr.
11
Bolák) pronájem místností v Grand hotelu za 900 lir denně. Co se týká
nájmu, měl ještě zajímavý vývoj. 27.12. 1943 nabídlo italské MZV
Slovákům bezplatné ubytování na vládní účet, odůvodnilo to tím, že je
považuje za milé hosty. Mičko to sdělil do Bratislavy s obavou, aby Italové
nechtěli reciprocitu. Šéf odboru MZV Holák k tornu 12.1. 1944 připojil i
zásadní důvody a odepsal Mičkovi, ať Italům zdvořile poděkuje a odmítne. 12
. Za tři měsíce ale již v Bratislavě opětovnou italskou nabídkou z 10.2. 1944
nepohrdli a 3.4. rozhodli, ať Vyslanectví návrh přijme. S nepochopitelnou
13
prodlevou to Mičko učinil až verbální nótou z 9.6. 1944.
Co se týká personálního stavu Vyslanectví, došlo kjeho ustálení na
přelomu listopadu a prosince 1943. 9.12. vyhovělo MZV opětovné žádosti
dr. Františka Lysého o přijetí do služeb a určilo jej na benátské vyslanectví
s platností od 1.11. 1943 (prakticky tam byl ovšem od září). Naopak Eugen
Urban byl v stejný den, 9.12., přeložen k Vyslanectví u Sv. Stolce. Italové
jeho přeložení zaznamenali až 31.1. 1944. 14 16.12. tak mohl Mičko na
italské MZV ohlásit aktuální stav obsazení slovenského vyslanectví - on,
Lysý a vojenští přidělenci generál Malár a poručík Sýkora. 15 Konzulát
vMilanu - Walther Pauly - nadále fungoval a komunikoval s Vyslanectvím.
Pauly se i připomínal přímo do Bratislavy jako novoročními přáními
7SNA, f. MZV, k. 572, Č. 2007/43.
8SNA, f. MZV, k. 41, Č. 75303 a k. 221, úřední záznam z 2.11. 1943.
9SNA, f. MlY, k. 41, Č. 75305.
10SNA, f. MlY, k. 573/A, Č. 25770/43.
11 SNA, f. MlY, k. 573/A, Č. 2008/43 a k. 578, Č. 15302.
12SNA, f. MlY, k. 574, Č. 41025/44.
13SNA, f. MZV, k. 577, Č. 43016/44.
14SNA, f. MZY, k. 573/A.
1 ASD MlY Roma, f. RSI, k. 57, sl. 5, záznam 31.1. 1944.
5 SNA, f. MZV, k. 573/ A, verbální nóta Č. 2056/43.

Novému roku 1944 prezidentu Tisovi a vedení MZV, kteří mu zdvořile
. 3.5. 1944 zemřel ve věku 52 let Paulyho bratr eurt, na což
Vyslanectví i ústředí MZV zasláním kondolencí. 16
Do těchto zmatků bývalý vyslanec Galvánek (od října 1943 vyslanec
Sofii) naléhavě žádal vedení MZV v Bratislavě, ať intervenuje ohledně
aut a věcí v Římě a obviňoval Mička z liknavého přístupu k jejich
řevo zu . 10.11. na Galvánkovy žádosti vytkli z MZV Mičkovi jeho chování
~opětovně ho žádali o aktivitu. 17 Mička se výtky silně dotkly a podrážd~nou
z 14.11. dlouze vysvětloval nemožnost převozu aut a věcí z Ríma
do Bratislavy na přelomu září a října 1943. Německé velení mu věc striktně
odmítlo. Když chtěl vagón pro přepravu, odsekl mu německý důstojník, že
auta mají kola, ať si po nich jedou. Německé vyslanectví mělo jiné starosti.
Nakonec později se Mičkovi podařilo naplněná auta převézt z Říma do
Benátek, tam jsou uskladněná, další cesta je nemožná. Mičko zároveň
ironicky žádal, ať ho poučí, jakou právní závaznost mají příkazy Galvánka o
přepravě jeho soukromých věcí, když osudy státních věcí v úřadě ho
nezajímaly. Když ted' dostal jasný příkaz z MZV, bude dál věc zařizovat. 18
Na záležitosti lze dobře vidět špatné vztahy mezi Galvánkem a Mičkem.
Kvěci se Mičko vrátil ještě 31.3. 1944, kdy vyúčtoval převoz aut a jejich
parkování v Benátkách na 4376 lir. 19
Co se týká dalších věcí z římské budovy Vyslanectví, zařídil Mičko
další převozy při své prosincové cestě do Říma. 30.1. 1944 dorazila do
Benátek zásilka nábytku z budovy na Via Reno, něco se cestou ztratilo, což
nebylo při tehdejších poměrech velkým překvapením. 20 Starost dělala i
knižnice, z MZV opětovně žádali její nový inventární soupis. Část knih byla
v září 1943 předána Sidorovi, část zmizela. Po dlouhých sepisováních si
nakonec ze zajištěných 107 titulů Vyslanectví v červnu 1944 ponechalo 25,
zbytek odvezl Lysý do Bratislavy?l
Během

roku 1944 tedy úřadovalo slovenské vyslanectví v Benátkách
v skromném obsazení dr. Julius Mičko s manželkou Olgou a dr. František
Lysý. Jaké byly jejich platové poměry, si můžeme učinit představu
zplatového výměru na duben 1944 - Mičko 14075 Ks, Lysý 4250 Ks. 22

16SNA, f. MlV, k. 573/A a k. 577.
17SNA, f. MZV, k. 573/A, Č. 13/105/43.
18Tomtéž, Č. 2013/43.
19 SNA, f. MlV, k. 570, Č. 190/44.
20 SNA , f . MlV, k. 574, c.
- 15655/43.
~SNA, f. MlV, k. 577, Č. 272/44 ok. 578, Č. 412/44.
SNA, f. MlV, k. 570.

jeden z nich odcestoval, fungovalo Vyslanectví v jedné osobě. Mičko
dostal do Bratislavy služebně po Novém roce 1944, vytoužené dovolené
dočkal v dubnu 1944. Lysý cestoval služebně do Bratislavy počátkem
dovolenou si vybral v červenci 1944. 23 Sporadicky doložena je
vojenských přidělenců. Oficielně zůstávali ve funkci generál
a poručík Sýkora, prakticky se o nich ale téměř nikde nemluví.
italské verbální nótě z 8.4., která přidělovala diplomatům nové karty
jsou ale Malár a Sýkora zmíněni. Mičko dostal kartu č. 44,
č. 45, Malár č. 46, Sýkora č. 47 a Lysý č. 48. 24 Za Malárem přijela
polovině dubna 1944 jeho manželka Margita, italský diplomat Censi ji
Bratislavě udělil 13.4. vízum do RSI. 25 Malár se též v dubnu 1944 snažilo
na italském Ministerstvu ozbrojených sil, ale neuspěl. Italové se
dopustili interního kiksu. 24.4. sdělili ze sekretariátu generálního
na MZV, že v současnosti nejsou možné audience na Ministerstvu
·ených sil vojenských přidělenců bulharského, chorvatského a
! Podepsaný úředník Giglio ani po pěti letech nepochopil
realitu Střední Evropy!26 Poručík Sýkora se v Benátkách ověřeně
přes léto 1944, 30.5. je doložen jeho odjezd z Bratislavy s deseti
pro Vyslanectví, koncem srpna jeho korespondence. 27
Život slovenských diplomatů v Benátkách se odehrával většinou ve
nouze a nedostatku. Ceny neustále rostly a zboží ubývalo. Po určité
stabilizaci v prvních měsících roku 1944 se situace během jara jen
zhoršovala. Koncem března žádal Mičko o platy v devizách (švýcarské
franky nebo dolary), za které by se dalo lépe nakupovat?8 O měsíc později
. popisoval Lysý obrovské potíže se zajišt'ováním benzínu, řidič, který vezl
generála Malára, musel kupovat benzín na černém trhu - 70 lir za litr. Pro
Vyslanectví Italové přidělili například na duben 1944 200 litrů, na červen již
jen 150 litrů. 29
Katastrofální dopady měl angloamerický nálet na Mestre 7.4. 1944.
Ve dvou zprávách z 11. a 12.4. líčí Lysý obraz bídy a zmaru v Mestre a
vzniklou hygienickou nouzi v Benátkách, kde přestala téct voda. Některá
vyslanectví se dočasně přesunula k Lago di Garda, on zůstal. Píše též o
štěstí slovenského nadporučíka Žuchy, který vezl diplomatickou poštu a
23SNA, f. MZV, k. 577.
24ASD MZV Roma, f. RSI, k. 37, sl. 5, nota verbale č. 351/44.
25 ASD MZV Roma, f. RSI, k. 352, c. 3203 PRo
26 ASD MZV Roma, f. RSI, k. 319, c. 2599 PRo
27 SNA, f. MZV, k. 577.
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obnos peněz pro Sidora do Říma, nechal je ve vojenské šatně
Mes tre , která jen zázrakem unikla zničení. 3o Téměř celý duben pak netekla
další bombardování přišlo 20.4., začal se šířit tyfus. Lysý přesto
'h vy drze.131
Benátkac
Y

Jaká byla činnost slovenských diplomatů v tak skromných a
podmínkách? Řídké politické a hospodářské zprávy a styky
zmíněny v následující kapitole, zde k některým dalším agendám.
počátkem

ledna 1944 žádala Kancelář prezidenta republiky o
peněz "Fondu pro vybudování nového Slovenska" z Říma.
Fond tam měl 10 000 lir, které KPR chtěla přemístit do většího bezpečí
32
vsevemí Itálii. V únoru se podařilo tento úkol splnit.
Tradičně

14.3. se snažilo Vyslanectví oslavit výročí slovenské
. Dva měsíce urgovalo zaslání propagačních materiálů, ale žádné
nepřicházely. Až něco dovezl Lysý těsně před oslavou při své služební cestě
na Slovensko. 14.3. se přesně v poledne sloužila děkovná bohoslužba
v chrámu sv. Marka, o půl páté odpoledne se konala skromná oslava s čajem
a sušenkami, účastnilo se 58 osob, cizí diplomaté čekali větší pohoštění.
: Italský rozhlas vysílal v 16 hodin třičtvrtěhodinový pořad o Slovensku,
vtisku se ale téměř nic neobjevilo. 33
Italské republikánské MZV se snažilo zachovávat formy běžné
činnosti a oznamovalo slovenským diplomatům různé akce, někdy působící
trochu tragikomicky. Například těsně po bombardování Mestre, kdy panoval
stav krajní nouze, se italské MZV zabývalo rozesíláním dekretů o přesné
podobě vlajky RSI. 34
Činnost vyvíjel i německý Deutsches Institut Venezia, který chystal

vydávání časopisu Scienza Europea. V létě 1944 sháněl přes Vyslanectví
dva články ze Slovenska pro podzimní číslo. 18.8. uvědomil Mičko
bratislavské MZV, ať informuje slovenské vědecké ústavy, zaplaceno by
dostaly v lirách. 35 Kuriózní bylo i odeslání návrhu rozpočtu a plánu cest
Vyslanectví na rok 1945, uskutečněné 26.7. na výzvu MZV z 11.7. 36

30SNA, f. MlY, k. 574, Č. 227/44 a k. 565, Č. 228/44.
31 SNA, f. MlY, k. 565, Č. 243/44.
32SNA, f. MlY, k. 570, Č. 16545/43.
33SNA, f. MlY, k. 566, Č. 171/44.
34 SNA, f. MZV, k. 565, verbální nóta Č. 356.
35 SNA , f . MZV, k. 578, c. 508/ 44.
36 SNA , f . MZV, k. 577, c. 440/44.
v

v

20S-

Mičko

a Lysý prováděli též vízovou a pasovou agendu, i když
frekvenci. Víza za účelem úřední cesty získal např. ministr
la a vicekonzul Faretti (březen 1944) a dr. Achille Ferruzzi,
sekretář Fasci Repubblicani Italiani (duben 1944). Za účelem
šéfové Riunione Adriatica di Sicurtá ing. Oscar Desoye a dr.
,."'"""... -Wildauer Garo 1944) či známý obchodník Brossadola z Udine
1944). Z důvodu přesídlení do Bratislavy bylo v květnu 1944
vízum učitelce Deutsches Institut Elisabeth Schaar. Slovenský pas
Vyslanectví v dubnu 1944 řádové sestře Márii Chmelové z Roviga
c. B
. 37
srpnu Joselu
anaSOVl. z BreSCla.
zmínku stojí tři zvláštní případy spojené s vízovou
"OOll"Ull;<U""~~' První se týkal Janka Borse, italského státního příslušníka
národnosti. V lednu 1944 ho konzul Pauly doporučil na
Borse chtěl jít pracovat jako zemědělec na Slovensko. Mičko
ale záhy, 31.1., odpověděl, že platí generální zákaz vstupu pro italské
.38 Druhý případ se týkal německého státního příslušníka dr. Aurela
'vvau .." .... Schwabik psalo Slovensku člárlky do italských novin v letech
1943.20.10. 1943 napsal z Bernu ministrovi Machovi, že není zdráv,
by ale dále psát o Slovensku a vzhledem ke svým předkům od
žádá o slovenský pas. 12.1. 1944 se zajímali z MZV v listu
co na Vyslanectví vědí o Schwabikovi. Mičko až 21.3. potvrdil,
Schwabik psal o Slovensku a byl dlouhé měsíce v kontaktu s římským
slovenským vyslanectvím. 39 Nejpodivuhodnější je třetí případ. 4.12. 1943 se
.dostavil na Vyslanectví muž bez dokladů, který se představil jako Pavol
z Bratislavy a vypověděl svůj osud v posledních měsících. V srpnu
1943 jel kajakem z Bratislavy po Dunaji do Chorvatska, pak došel až do
Dubrovníku, kde se chtěl dostat na námořní školu. Po pádu Itálie 8.9. 1943
byl chycen partyzány, musel jim sloužit, naposledy na ostrově Krk.
Odtamtud utekl a dostal se až do Benátek, kde našel slovenské
zastupitelství. Nyní chce domů a žádá o pas a víza. Jeho příběh byl odeslán
do Bratislavy, kde policie ověřila jeho údaje a zjistilo se, že mluvil pravdu.
13.1. 1944 sdělili z MZV Mičkovi, ať Trajtlovi vydá cestovní doklady pro
návrat domů k matce. 40
Za

podrobnější

V červnu 1944 po pádu Říma a zhoršení vojenské situace v Itálii se
stávala situace v Benátkách neúnosnou. Vedle zásobovacích potíží hrozilo i

-------------------SNA, f. MZY, k. 550.
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38 Tamt·ez.
39 SNA , f .
40 SNA ,
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- 77/44.
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Spojenců

v nížinách okolo Pádu. Mnozí diplomaté se chtěli
do vnitrozemí, vyhlédnutou destinací se stala Cortina d'Ampezzo.
Japonci a Bulhaři si tam již zajistili domy. Ani Mičko nelenil a
pronajal dům, malou vilku od 1.7. 1944 za 1 200 lir měsíčně. 8.6.
41
ústředí, které mu 15.7. vyslovilo souhlas. Mičko do Cortiny
začal stěhovat některé věci, ale situace se změnila.
V první polovině srpna 1944 se po dohodě Němců a italského MZV
o přestěhování celého diplomatického sboru do městečka Bellagio
Lago di Como blízko švýcarských hranic. Ubytování mělo být v tamním
Mičko tedy 25.8. informoval, že dům v Cortině vypověděl k 1.10.
radu německých diplomatů ho nakonec nechal ve slovenském pronájmu)
htěl plné moci k stěhování a dispoziční sumu 100000 lir. Též žádalo
šoféra-zřízence pro přepravu a pak dozor v nových prostorách,
42
se rozmohly krádeže. O dva dny později, 27.8., ještě Mičko
Bellagiu dodával, že zjistil pro tamní odlehlost místa velkou drahotu
v oblasti, snad až třikrát větší než v Benátkách. Bude nutné se na to
,,.,,,,,f 43

:.di..

V Bratislavě akceptovali Mičkovy důvody, 9.9. šéf odboru MZV
souhlasil s vysláním šoféra 13. Vaneka s 200 000 lirami na stěhování i
:,platy po 1.10., už je nebude možné poukazovat přes Tatra banku. Vanek
'skutečně dorazil 14.9. do Benátek v pořádku a s celou zásilkou. 44

Bellagio září 1944 - duben 1945
Brzy ráno v neděli 3.9. 1944 vyhlásilo německé velení Benátek stav
ohrožení a upozornilo diplomaty na možný brzký odchod. Odpoledne se
skutečně odstěhovalo německé vyslanectví, ostatní ale zůstali. V pondělí
4.9. se uskutečnil převoz většiny vybavení zastupitelstev do Bellagia, ale
slovenští diplomaté s osobními věcmi ještě zůstali. Po několika dalších
Průtazích dorazili do nového sídla až 18.9.45
Přechodně

byli ubytováni v Albergo Splendido, stálé sídlo získali od
28.9. v Albergo Grande Italia. Slovákům bylo přiděleno sedm místností za
denní nájem 700 lir. Nájemné se tedy platilo nižší než v Benátkách, naopak

-------------------:' SNA, f. MZY, k. 577, Č. 347/44 a Č. 45414/44.
2SNA , f. MZV, k. 578, Č. 518/44 a Č. 519/44.
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l:Tomtéž, Č.524/44.
45 Tamtéž, Č. 60572/44.
Tomtéž, Č. 598/44.
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se zdražila. Mičko telegraficky informoval ústředí hned 23.9. o
sídle Vyslanectví. 29.9. pak napsal delší popis. Neopomenul též
46
konzula Paulyho do Milana.
Personálně nastalo několik změn. Mičko s manželkou a Lysý zůstali
nově k nim přibyl šofér-zřízenec ťudevít Vanek. Vaneka si přál

ponechat natrvalo, nejen na dočasnou výpomoc. Naléhavě požadoval
47
na MZV zachování jeho přidělení kvůli odlehlé poloze Bellagia.
téhož dne, 29.9., bylo telegramem z MZV definitivně zrušené
poručíka Sýkora za vojenského přidělence, Sýkora se měl vrátit na
Bratislava. 48 Vyřešení otázky vojenských přidělenců ale oznámili
Vyslanectví na italské MZV až 3.12. 1944, kdy o Malárovi i Sýkorovi
JluuJ, ...., •.•• , že byli odvoláni do vlasti, Malár odjel již v květnu, Sýkora před
49 Personální stav hlášený 25.9. italskému MZV a 3.10.
~,,'r<'n111 vyslanectví tvořili tedy čtyři lidé - Julius Mičko (* 1912), Olga
(*1920), František Lysý (*1916) a ťudevít Vanek (*1911).50
potvrzení Vanekova pobytu v Bellagiu se Mičko dočkal až
19.11. v telegramu z Bratislavy. 51
Za Vanekem později, 13.1. 1945, přicestovala jeho rodina manželka Luisa (* 1913), švýcarská státní občanka, a dcery Maria (* 1934) a
Edita (*1943). Pro nedostatek místa v Albergo Grande ltalia byla Vanekova
52
I rodina ubytována v Albergo Firenze za 25 lir denně.
Co se týká pobytu dalších osob Vyslanectví, byl Lysý vyzván již
zmíněným telegramem z 19.11. k cestě do Bratislavy k projednání mnoha
dUležitých otázek. Lysý zahájil složitá jednání s německými úřady o průjezd
na Slovensko, cestu uskutečnil před Vánocemi 1944. 30.12. nastoupil
53
zpáteční cestu s obnosem 10836 lir pro potřeby Vyslanectví. Také Mičko
se snažil dostat se na Slovensko a 24.11. urgoval svou dovolenou, chtěl ji na
prosinec 1944. 54 Tu však nedostal a cestu musel odložit na leden 1945.

46SNA, f. MlV, k. 578, č. 597/44.
47 Tamtéž, č. 551/44. Mičko si sice přál mít stálého šoféra, ale velkým
množstvím benzínu
Nedisponoval. Na září mu Italové dali jen 55 litrů, na říjen pak 95 litrů.
48SNA, f. MlV, k. 205, č. 60623/44.
49 ASD MZV Roma, f. RSI. k. 37, sl. 4/1, č. 649/44.
SOSNA. f. MlV, k. 578.
51 Tamtéž.
52 SNA, f. MlV, k. 205, č.5/45 a č. 27/45.
53 Tomt ez,
'- c.
- 7/45 .
54 SNA, f. MlV, k. 578, č. 637/44.

18.1., aby se do Bellagia již nevrátil. Italové vzali jeho odjezd na
25.1.

55

Život diplomatů v Bellagiu trpěl podobně jako v Benátkách mnoha
'/IP.'1,..'1l.l..... Zásobování potravinami mělo potíže, na druhou stranu se musí
že hladem diplomaté nestrádali. Nespokojenost vyvolávalo neustálé
přídělů benzínu, které ovšem vyplývalo z logiky válečné situace.
například na listopad 1944 dostalo Vyslanectví 95 litrů, na prosinec 90
56 Ještě v lednu a únoru 1945 byly dodávky stejné, v březnu ale klesly
40 litrů. 57 K 3.3. 1945 byl vyhlášen zákaz pohybu aut na území RSI bez
58
italských a německých úředních míst.
S pobočkou
italského
republikánského
MZV
v Bellagiu
oddělení) komunikovalo Vyslanectví často nejen o
a personálních otázkách, ale i množství jiných věcí. Italové
na vědomí různé vyhlášky a opatření, platná v RSI. Některá sdělení
týkala různých stránek života. Tak 27.10. 1944 Italové oznámili, že na
RSI nebude vpuštěn nikdo bez víza vydaného zastupitelstvím RSI
slušných zemích. 59 Dále například 26.1. 1945 přišlo oznámení o
pokojů v Albergo Grande Italia pro návštěvy výlučně přes
6o
I>1Oil\.-J.UVlUU1Ul oddělení MZV.
Zajímavostí k závěru existence Vyslanectví
například pozvánka k slavnostní mši 2.3. 1945 ve farním kostele
Bellagiu (narozeniny papeže) či otevření velké čítamy v Albergo Grande
61
členy diplomatického sboru přesně v poledne 22.3. 1945.
Co se týká další agendy Vyslanectví, nebyla značná, ale přece jen
něco existovalo. Například 22.11. 1944 odeslala Slovenská akademie věd
balík knih pro Istituto Nazionale di Statistica Venezia, Vyslanectví zařídilo
jejich dodání do Benátek (13.1. 1945) a 24.1. informovalo Bratislavu o
průběhu akce.

62

Nadále fungovala i pasová a vízová činnost Vyslanectví, i když pro
minimum zájemců. Mezi první patřil známý matador italsko-slovenských
vztahů Julius Démuth, na podzim 1944 pobývající v Milanu jako obchodní
55 SNA,

f. MlY, k. 205, Č. 31/44. Též ASD MZV Roma, f. RSL k. 37, Č. 4/137/1117.

56ASD MZV Roma, f. RSL k. 37, sl. 5, Č. 4/1900 a Č. 4/1712.
57 Tamtéž, sl. 5/2, Č. 4/279/245 a Č. 4/1 08/88 a sl. 5/1 , Č. 4/419/373.
sl. 5/1. Č. 4/350/307.
sl. 5, Č. 31/2234.
60 Tamtéž, Č. 4/142/122.
61 Tamtéž, sl. 5/1. Č. 4/437/390. Též SNA, f. MlY, k. 205,
62 SNA, f. MlY, k. 205, Č. 1116/44.

58 Tamtéž,

59 Tamtéž,

t. 4/305/269.
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Prošel mu pas a 2.10. mu byl Vyslanectvím vystaven nový
stí do 1.10. 1945. 63 Brzy na to následoval pas pro salesiána Mináče
Torina. 3.1. 1945 prodloužilo Vyslanectví pas slovenskému obchodníkovi
Dronovi. Téměř poslední den svého pobytu v Bellagiu, 17.1.,
64
Mičko nový pas i své manželce Olze. V únoru 1945 vyřídilo
víza do Švýcarska pro manželku Vaneka Luisu, která tam
za rodiči a dala do školy starší dceru. 65 Z Italů j sou zaznamenána víza
pojišťovacího agenta ing. Mauro Bindera z Bergama v říjnu 1944 a pro
šéfa Italproduttori Candida Mentasti a jeho sekretářku Amelii
66
Tognazzi v únoru 1945.
Zajímavý

případ

byla Angiolina Benesch, narozená 1876
Bratislavě, rodiče bratislavský Němec a Italka, vdova po Johannu
Beneschovi, též z Bratislavy. Žila dlouhodobě v Trieste a na podzim 1944
chtěla přesídlit do Bratislavy. Potřebovala tedy obnovit slovenský pas
vydaný 3.5. 1943 v Římě. 20.12. 1944 poslala vyplněné dotazníky na
konzula Paulyho v Milanu, ten je 5.1. 1945 přeposlal do Bellagia a
přimlouval se za rychlé vyřízení. Lysý skutečně 22.1. pas paní Benesch
prodloužil do 21.1. 1946 a odeslal jí všechny doklady na její adresu do
Trieste. Zároveň jí kvůli nemajetnosti snížil poplatky jen na 25,10 lir. Vše
dal vědět též do Bratislavy na MZV a Mestský notárský úrad. 67 Odcestovala
pak skutečně Angiolina Benesch do Bratislavy? Určitě by si nepolepšila.
13.1.1945 dorazilo na Vyslanectví k podepsání Osvedčenie vernosti
slovenskému štátu, vydané již 28.9. 1944 ve smyslu usnesení vlády pro
všechny státní zaměstnance. 68 Kdo ho v Bellagiu podepsal, není známo.
Jestli toto Osvedčenie bylo poslední kapkou či pobídkou pro již
dlouho konspirujícíehJ. Mička ke zmizení do Švýcarska, je těžko říci. Nad
celým chováním J. Mička visí totiž velký otazník. Mičko ve své zprávě pro
pražské MZV z 14.12. 1945 ze sebe udělal velkého odbojáře. Prý
konspiroval již od roku 1941, z Říma roku 1943 posílal zprávy do Bernu čsl.
zástupci Kopeckému, v Bellagiu prý byl v kontaktu s partyzány.69 Co je na
tom pravdy, se již nikdo nedozví. V každém případě určité kontakty měl,
obracel kabát a chtěl do služeb nové moci. V Bratislavě něco vytušili a

f. MZV, k. 578.
SNA, Ť. MZV, k. 177.
65 SNA, f. MZV, k. 205, Č. 41/45.
66 SNA, f. MZV, k. 550.
67 SNA, f. MZV, k. 177.
68 SNA Ť
, . MZV, k. 205, c. 60622/44.
69 Archív MrV Praha, Personální spisy - J. Mičko.
63 SNA,
64

v

210

chystali jeho odvolání. Mičko nečekal, 18.1. 1945 naoko odcestoval
Bellagia do Bratislavy, ale vrátil se ke švýcarským hranicím, které přešel a
dal se v Ženevě do československých služeb.
V Bellagiu zůstal tak samotný Lysý (pokud nepočítáme šoféra
eka), na kterého také bylo určité podezření, pravděpodobně oprávněné, i
když Lysý zůstal ve službě až do dubna 1945. Ion ale ze sebe později učinil
odbojáře ve zprávě pro československé MZV z 15.12. 1945. 70 Lysý ani
neměl zájem zůstávat ve službách Slovenské republiky a neustále si stěžoval
na situaci. Například 31.1. 1945 se po dlouhé námaze dovolal do Bratislavy
71
a velmi naříkal na těžkosti a zmatky v Bellagiu. Nejraději by vystoupil ze
služeb MZV a pokračoval ve studiu v Padově, agendu by někomu rád
. předal. Tento návrh odeslal do Bratislavy 5.2. Hned 8.2. zase žádalo odjezd
h dOuvo dOu. 72
"
na Slovensk o z ro d mnyc

van

V Bratislavě vedení MZV pod Štefanem Tisem tedy rozhodlo, že
takto to dál nejde. Vyslanectví se musí nově obsadit a zreorganizovat. Volba
padla na osvědčeného státního úředníka a bývalého diplomata v Římě roku
1940 dr. Jána Kaššovice, který měl být jmenován řádným vyslancem. Po
jeho boku měl nastoupit jako sekretář dr. Anton Bliska, počítalo se i
snovým vojenským přidělencem. 73
Dr. Kaššovic byl vyjmut ze služeb MV a převeden zpět pod MZV.
Vzhledem k jeho zdravotním problémům se věc ale protahovala. Italské
úřady také nespěchaly s projednáním akreditace navrženého vyslance, přes
urgence Censiho z Bratislavy 14.2. 74 Jmenování řádným vyslancem se tedy
nechalo na pozdější dobu a kvůli urychlení věci vypravil Š. Tiso 21.2. pro
Mussoliniho opět jen nominační list pro Jána Kaššovice jako Incaricato
ďAffari. 75

Odjezd J. Kaššovice s rodinou (manželka, tři děti a vychovatelka) a
A. Blisky byl stanoven na 10.3. Měli cestovat velkým osobním vozem a
dalším nákladním autem jelo několik slovenských vojáků se zásilkami pro
slovenskou technickou divizi. Ale 8.3. do Bratislavy dorazil z Bellagia šofér
Vanek, který je přesvědčil, at' jedou s ním jeho úspornějším, menším
vozem, Bliska může jet s vojáky. To se stalo rodině J. Kaššovice osudným.
Archív MZV Praha, Personální spisy - F. Lysý.
SNA. f. MZV. k. 205, záznam Č. 39/45.
72 Tamtéž, Č. 50/45. Č. 52/45.
73 Podrobně je jmenování a cesta Kaššovice popsána v jeho nevydaných
pamětech - Osobní archív F. Vnuka.
74 ASD MZV Roma. f. RSI. k. 352. Č. 1009 /PR.
75 ASD M ZV Roma. f. RSI. K. 75. sl. 1/4.
70

71
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Cesta začala 10.3. v pět ráno. Večer dojeli ke Klagenfurtu, čekali na
UU-I..'''~''.! nákladní vůz. Okolo páté hodiny ranní 11.3. překročili italské
u Tarvisia. Rozbombardovaným údolím pokračovali na Pontebu,
nákladní vůz se opět porouchal a ztratil s nimi kontakt. Vanek ze záhadných
osobních důvodů spěchal, choval se nervózně a rozčiloval se nad každým
zdržením kvůli náletům. Před večerem 11.3. dojeli do Udine, za městem
. na nákladní vůz a doplnili zásoby. Po 22 hodině Vanek za každou
cenu chtěl pokračovat v jízdě. Nedbal ani rad o opatrnosti a riskantně bez
se hnal kupředu. Brzy následovala katastrofa. Vanek se srazil
německým těžkým nákladním vozem, slovenské auto se zcela
Šofér na zranění po několika dnech zemřel, rodina dr.
byla těžce raněna. Naštěstí je němečtí vojáci a slovenský
z nákladního auta rychle vyprostili a odvezli do nemocnice
v Udine. Všichni nakonec přežili, po náročných operacích byli
'.ntp.'vezt:Ill V dubnu do slovenské vilky v Cortina k dalšímu, dlouhému léčení,
trvalo prakticky do konce roku 1945. Tak dr. Kaššovic logicky do své
nikdy nenastoupil.
Zprávy o těžké nehodě slovenského diplomata se pomalu přes
Němce a Italy dostávaly na Slovensko. Z německého vyslanectví sdělili
',12.3. italskému MZV, že podle telegramu z Udine měl Kaššovic s rodinou
!těžkou nehodu, jsou v nemocnici Luftwaffe, sekretář Bliska je raněn jen
,"" ..." •• __ .76 Příští den, 13.3., popsal vyslanec Heyden šéfovi kabinetu italského
Alberto Mellinimu zranění podle zpráv z Udine. 77 Mellini večer 14.3.
infonnoval telegramem Italské vyslanectví v Bratislavě, tak se zpráva
,/dostala na Slovensko. 78 Po týdnu, 20.3., Heyden prosil Melliniho o zaslání
dalších zpráv na slovenské MZV. Podle nich lékaři počítají s uzdravením
slovenského diplomata tak za tři měsíce. 22.3. Heyden dostal nové zprávy,
podle nich řidič Vanek zemřel, ostatní jsou mimo ohrožení života?9 Mellini
obě informace shrnul v telegramu do Bratislavy následující den 23.3. 80
Do Bellagia tak mohl nastoupit v březnu 1945 jen dr. Bliska, ale ten
většinu času trávil v Udine staráním se o zabezpečení Kaššovicova léčení.
Lysý tedy musel setrvat na svém místě. Okolo Kaššovicovy nehody měl
ještě hodně práce. Sám přijel do Udine 20.3. navštívit raněné, po jejich
převozu do Cortiny jim tam po 5.4. dovezl materiální zabezpečení. 11.4. mu

'-------------------~ASD MZY Roma, f.

RSI, k. 37, sl. 5/2, P.C. 305.
sl. 5/1.
~Tomtéž, sl. 5/1, Č. 1430/14PR, též k. 219, sl. 1/4.
10 Tamtéž, sl. 5/1.
Tamtéž, Č. 1664/18PH.

7 Tamtéž,
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vyslanectví předali veCl po zemřelém Vanekovi, které
81
vdově Luise 15.4. v Como.
Po umístění Kaššovicovy rodiny do Cortiny Bliska konečně natrvalo
do Bellagia, přijel i nový vojenský přidělenec major Jozef
14.4. napsal Lysý personální soupis členů Vyslanectví pro
MZV. Uvádí v něm Kaššovice s rodinou, Blisku, sebe, Bevelaqua a
Fráze a Kolcúna (od slovenské technické jednotky).82 Mellini o
týž den informoval své kolegy, generálního ředitele MZV Nonise a
šéfa Bonarelliho. Připojil, že Kaššovic se nachází na léčení
Lysý představil Blisku a Bevelaqua. Kvalifikace Bevelaqua pro
83
vojenského přidělence se ale Italům nelíbila a žádali ji vyjasnit.
názoru byl i italský vyslanec v Německu Anfuso, který
na slovenské vyslanectví také dne 14.4. žádal více informací o
Bevelaqua.

84

Starost Italů o osobu majora Bevelaqua se ukázala brzy jako nicotná.
se definitivní kolaps RSI. 30.4. napsal Lysý poslední vyúčtování, již
bez adresy MZV. 85 V příštích dnech přešel švýcarskou hranici, dostal se
Bernu, odkud se 21.5. hlásil československému MZV do Prahy a
převezení archívu a dalších věcí na československé vyslanectví
86
kde je i on osobně.

: SNA, f. MZV, k. 205.
SNA, f. MZY, k. 205, č. 75/45.
.&3ASD MZV Roma, f. RSI, k. 75,5\'1/4.
~ASD
MZV Roma, f. RSI, k. 37, s\. 5/1.
15
SNA, f. MZY, k. 205.
BOTamtez,
-- c.
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zastoupení v Bratislavě 1943-1945, osud italských
diplomatů

zastoupení v

Bratislavě

1943-1945

Poté, co 27. září 1943 slovenská vláda uznala novou italskou
;l·J..·~~,,.."-tašjstickou vládu a počátkem října souhlasila s ponecháním
Bvel1Skc:!no vyslanectví v severní Itálii, bylo jasné, že republik'1inská italská
převezme dosavadní královské vyslanectví v Bratislavě. Jak jsme
v předcházející kapitole Italská situace léta 1943, všichni členové
vyslanectví v čele s vyslancem Cortesem se v)'slovili pro
vládu a žádali povolení k odcestování ze Slovenska. Již 14.9.,
po kapitulaci královské vlády, vydalo Ministerstvo vnitra a ÚŠB
vycestování itaJskjch státních přis]ušníků včetně členů diplomatické
1

Slovenská vláda se ocitla ve svízelné situaci. Sama o sobě by
k vycestování diplomatů jistě poskytla a zbavila by se tak
teIlavéf110 problému, v jehož řešení by jí nikdo nemohl z mezinárodního
nic V}1knout. Němci ale byli jiného názoru a naopak jménem italské
1UlI11.l.'.alll;)lI...... vlády žádali o vydání diplomatů do oblasti její pravomoci.
v této situaci sondovalo, jak se k věci postaví v dalších zemích. 2. tO.
poslalo telegramy na slovenská vyslanectví do Budapešti, Bukurešti a
se žádostí o zjištění chování tamních vlád k italským královsk}rm
1
I'lv>JlJa...uu.
Odpověď z Budapešti není zachována, z Bukurešti a Sofie
odpovědi 8. října. Bukurešťská oznamuje, že italské vyslanectví
. normálně, vyslovilo se pro Mussoliniho.3 Ze Sofie hlásili. že většina
je za Badoglia. Bulhaři nevědí, c-o s nimi, Němci nechtějí dovolit
do Turecka.4
Bratislavskému MZV tyto odpovědi asi příliš nepomohly a čekalo
týdnů na další vývoj. Až 12. listopadu oznámilo definitivně
llteSemu že nepustí ltaly odcestovat, Němci ne~ií ani cestovní povolení
5
a děti diplomatů do Švýcarska. Mezitím již přicestoval do
pověřenec italské republikánské vlády dr. Ludovico Censi,

a

f. PR, k. 609, Č. 30723/3-1943.
f. MlY, k. 41, Č. 75273.
č.75279.
č.75281.

f. MlY, k. 221, úřední záznam 12.11. 1943.

německého

vyslanecf\,l žádal vyklizeni budov); italskeho
.,..1l1flectVl na Panenské 7. Neměl ovšem žádné pověřovací listiny, MZV je
telegramem Slovenskému vyslanectví v Benátkách 4. listopadu,
žádalo Mička, aby kvůli tomu vešel do kontaktu s italským MZV. (:,
přícestovaJ totiž do Bratislavy na základě telegramu státního
italského MZV MazoJiniho z 15.10., v němž se ruší jeho
"."""'.UJlU pověření konzulem v Praze a posílá se jako incaricato di affari do
7

Ohledně

budovy Panenská 7 sděJiJo MZV 19. listopadu německému
že vykhzeni nejde tak rychle, Cortese a jeho personál se musí
rr2'\u.llv ....~ pravděpodobně do Piešťan. O dva dny později, 2L listopadu,
Tuka přesun a stěhování do Picšťan mohlo začít!I
V druhé polovině listopadu se pak slovenští představitelé dostali do
s Němci, jak má vypadat pověření Censiho, nechtěli jen přípis od
ď ltalSk.(mo berlínského vyslance Anfusa. Až 3.12. přijal Tuka ve funkci
'ministra zahraničí Censiho, který tak oficiálně převzal vedení italského
;vyslanectvi v Bratislavě. Zpráva STK o den později popsala přijetí slovy:
\hlt}Jinísterstvo zahraničí oznamuje, že pře-ťlseda vlády a ministr zahranic-roich
.věcí přijal 3.12. 1943 před polednem legpc"ního radu dr. Ludovica Censi,
lIerý převzal, jako dočasný dip[omaticÁý zástupce republikánské Itálie při
slovenské vládě, vedení italského vyslanectví v Bratislal'ě ve funk.ci chorge
,ďaffaíres. Na stráž.'" 9 Tahanice okolo pověření Censihotím ale neskončily.
Censí měl stále jen telegram od MazoIiniho a dva dopisy od Anfusa, s čimž
slovenské úřady nebyly spokojené. Chtěly vyšší pověřeni. Sám Anfuso na. to
poukazoval v dopise z Berlína na italské ústředi ještě 19.1. 1944. JO
••

\

Krátce před oficiálním nastoupením Censiho rozeslalo MZV všem
laStupitelskjm úřadům SR zprávu o změnách v italském diplomatickém
sboru podle směrnic fašistického MZV. Je v ni oznámeno povýšení čtyř
diplomatů věrných Mussolinimu a sesazení dvaceti osmi diplomatů věrných
králi. Mezi sesazenými je uveden: Paolo Cortese, vyslanec v Bratislavě. 1ft
Censi se ocitl v Bratislavě v obtížné situaci. Sám ji označil za bod
nula. Sice si chválil srdečné přijetí od Tuky, ale jinak měl potíže na všech
~------------------)SNA, f. MlY, k. 41, Č. 75305 .
• Arthivio storico diplomatico (ASD) MZV Roma, f. RSI, k. 75, sl. Slovacchia 1/1.
~ SNA. f. MZV, k. 221.
lUSNI-., f. MZV, k. 116, text pro STK 4.12. 1943.
II AS[) MlY Roma, f. RSI, k. 75, si. Slovacchia 1/1, Č. 303 PRo
SNA, f. MN, k. 116, Č. 4149/43-1.

Prestiž italské republikánské vlády byla totiž velice chabá. Bez
podpory by tato vláda vůbec neexistovala. Z hrdých imperiálních
se staly ubohé náhražky, působící v mnohem slabším mocenském
než slovenské úřady (do Povstání zcela jistě). 13
12

Nastoupení Ludovica Censiho do úřadu republikánského vyslance
lze z dostupných pramenů doložit celkem dobře. Censi sám
ve svém úřadu až do konce v březnu 1945. Další personální
vyslanectví je obtížněji sledovatelné. V létě 1944 se na Slovensk-u
zdržoval ještě další italský republikánský diplomat, vicekonzul
ZUgarO.14 Jisté je, že na jaře a v létě 1944 vyvíjelo činnost konzulární
italského zastupitelství. Na základě žádosti vyslanectví pozměnilo
1944 MV a ÚŠB své rozhodnutí z 14.9. 1943 o generálním zákazu
všech italských občanů na území Slovenska a povolilo výjezd
s pasem od konzulárního oddělení Vyslanectví RSI. 15 10.6. 1944 byl
sekTetářem vyslanectví jmenován dr. Carlo Alberto Perego,
konsul v Budapešti. 16 Od léta 1944 se uvažovalo i o funkci
přidělence. 6.7. probírali tuto otázku italský vojenský přidělenec
plukovník Morera a slovenský generál Malár. Morera by podle
mohl být přidělencem i v Bratislavě. 17 Později se uvažovalo o
:.rolmikoVl· Nanninim, pak ještě počátkem roku 1945 přicházel v potaz
Romanini. l8 Jedinou úřednicí, kterou Censi převzal z bývalého
IIIovskéllO vyslanectví, byla Adriana Tomazzoní z obchodního oddělení.
_ZZOlll žila v Bratislavě již od roku 1933 a od června 1942 pracovala
oddělení Italského vyslanectví. Censimu poskytla cennou
v obchodních otázkách. Italský pověřenec se nakonec spokojil s jqí
a žádosti z jara 1944 o přidělení obchodního atašé nakonec
í z důvodů malého objemu obchodní výměny. 19
V lednu 1945 vyhotovilo Policajné riaditerstvo na žádost ÚŠB
Italů zdržujících se v Bratislavě. Mezi 42 osobami CensÍ, Perego ani
uvedeni nejsou, seznam ale pravděpodobně zahrnoval jen Ita1y
:1I!1I1IIIOOVanf'hO území Spojenci a přívržence krále na základě směrnic o

MZV Roma, f. RSI, k. 75, zpráva Censiho 24.12. 1943 Č. 154/3.
v kapitole Politické a obchodní vztahy 1943-45.
f. PR, k. 481, Č. 598/44. V slovenském dokumentu je psán jako lugaro, ale jedná se
překlep, v italských dokumentech je psán jako Zugaro.
f. PR, k. 609, Č. 12048/3-1944.
MZV Roma, f. RSI, k. 37, sl. Slovacchia 4/2, sdělení Mazolíniho Peregovi č. 5049/31.
sl. Slovacchia 4/1, č. 4921/R.
MZV Roma, f. RSI, k. 75, sl. Slovacchia 1/1, zápis na MZV 20.1. 1945 Č. 768.
MZV Roma, f. RSI, k.194, sl. Slovacchia-addetti commerclali 4-1944.

cizinců z 10.10. 1944. Censi a Perego se zdržovali v Bratíslavě
1I71ltletne· do března 1945. Poslední platy z italského ústředí jím byly
v polovině března - 10.3. Censimu 39000 Lir a 14.3. Peregovi
Lir. ll Vicekonzul Zugaro je v Bratislavě dokumentován naposledy
11
února 1945.
Otevřenou otázkou zůstává odchod Censího
na jaře 1945 a jeho další osudy.
20

italských královských

diplomatů

Na rozdíl od osudu Censiho je další životní přfběh Corteseho a jeho
dost bohatě zdokumentován. Od konce listopadu 1943 si celkem
sedm členu italského diplomatického personálu a jejich rodin žilo na
poměry velice slušně v piešťanských hotelech. A to vše na náklady
vlády. Pravděpodobně by se v Piešťanech v klidu dožili konce
nebýt na podzim 1944 SNP a následné německé přítomnosti na
Němci obnovili svou rok starou žádost o vydání italskjch
JIUlll,~:nU. Věcí si byli tak jisti, že bez získaného souhlasu slovenské vlády
25.9. tvrdil německý vyslanecký rada v Itálii von Reichert italskému
,že Slováci jsou připraveni navrátit "badogliani" do ItáHe.13 Mazolini
30.9. sděliJ do Bratislavy Censímu, žádal ho, ať zjišťuje den odjezdu,
~lplomaté by se převezli do Benátek. 24 Italské MZV ani Censi ovšem
žádnou svou aktivitu nevyvíjeli a jen sledovali vývoj událostí. Censi
situaci dobře vyhodnotil, když 6.10. napsal do ústředí, že slovenská
i "badogliani« budou věc protahovat, různě se vytáčet, mají osobní
- sám viděl Revedina s Mikušem a čekal potíže podobně jako před
s budovou vyslanectví. 25
9. 10. 1944 zaslalo německé vyslanectví verbální nótu na MZV, ve
informovalo o souhlasu italské republikánské vlády ohledně repatriace
P10llllatll do Itálie. Lakonicky přitom konstatovalo, že technické provedení
.bude oznámeno později. 26 MZV sdělilo 14.10. své odmítavé stanovisko.
tIISNA, f. ÚŠB, k. 653, seznam uveden v Přílohách.
SNA, f. PR, k. 493, Č. 7319fprez., na základě žádosti OŠB z 10.10.1944 se měly vyhotovit
21 seznamy Finů, Rumunů, Bulharu a Italů (těch z okupovaných území).
MO M])J Roma, f. RSI, k. 219, sl. Slovacchia lIl, záznam Istituto Nazionale per i Cambi
rEstero, Brescia 16.4. 1945.
l\ MO M])J Roma, f. RSI, k. 352, Telegrammi, Č. 1116/PR z 24.2.1945.
~ MO M])J Roma, f. RSI, k. 37, sl. Slovacchia 3, Č. 14626.

:n

~ Tomtéž, Č. 8047 PRo

1/3, č. 1326/393.
Mikuš, lA. : Pamati slovenského diplomata. Martin 1998, s. 274.

lil AsO M])J Roma, f. RSI, k. 75, sl. Slovacchia

mezinárodniho práva by souhlasilo jen s repatriací do neutrální
do oblasti pod kontrolou vlády Savojské dynastie. 27

země

Na tuto slovenskou nótu Němci neodpověděli, ale vyvoJali osobní
20. října se sešli vyslanec Ludin a šéf protokolu německého Al\. z
baron Doemherg s náměstkem ministra zahraničí Polyákem a
politického odboru MZV Mračnou. Ludin a Doernberg
_~."·fi'.!"'· vojenskou situací, podle nich odůvodňující převoz
lvfračna vyložil zásadní důvody, proč Slovensko z hlediska
...ntllllroIQlllIIlO práva vydáni odmítá. Němci ale neustupovali, proto Polyák
aby italská fašistická vláda vydala garance na osobní bezpečnost
'IlVlU....... S tím Doemberg souhlasil, sám by požádal Anfusa v Berlíně,
věc zařídiL Večer poslali Němci Polyákovi zápis zjednání, které shrnuli
dvou bodů. První mluvil o shodě ve vydání Italů do severní Itálie, druhý
projednání podrobností vycestování s italským chargé ďaffaires
U ....1h<1l~~V~ 28 Polyák odpověděl o šest dní později (26.1 O.), oznámil, že
ujednání provede a vyslovil naději, že německá vláda splní ujištění
o osobní bezpečnosti diplomatů. 29 Na základě těchto událostí Censí
(23.10. a 28.10.) hlásil brzký příjezd královských diplomatů přes
do Benátek. 3o Měl se ale zmýlit.
Polyákův

slib totiž vyvolal v řadách vedoucích úředníků MZV
llólo".Ir!lrl":', rozhořčený odpor. Všech pět přednostů odboru - dr. A.1ikuš, ing.
·1i!.ll~:na.. dr. Milecz, ing. Országh aJ. Rolák - sepsalo 2. ll. protestní
předsedovi vlády a ministru zahraničí Štefanovi Tisoví.
v něm průběh jednání, vydání jednoznačně odmítli, poukázali
III iď~UitV11e na to, že německé vyslanectví vystupuje jako prostředník a přitom
',"lllUS1,Ollml:Jlo vláda sama vydání 'vůbec nežádá ani prostřednictvím svého
Ustupce v Bratislavě, ani prostřednictvím slovenského vyslanectví
Benátkách. Vina by tedy padla na slovenskou vládu, ta tento protiprávní
nesmí provést. 3 I
Věc

se tedy přenes1a na bedra celé vlády. Na jejím zasedání 9.
listopadu 1944 byl návrh přednostů MZV akceptován. Vláda se usnesla, že
nevyhoví přání říšských úřadů a bude nadále postupovat podle
mezinárodního práva. 32 Ale německé vyslanectví vytrvale žádalo vydání a

-------------------17Mikuš J A' c.d., s. 274.
13
' •••
19 Tomtéž., s. 275.

_Tomtéž, s. 275.
MZV Roma, f. RSI, k. 37, Č. 9201/PR ač. 9044/PR.
Č. 74 130/44.
SNA, f. NS, A 883, zápis 111/25 ze zasedání vlády.

31 AsD

32 Mikuš, tA. : c.d., s. 273-276, dokument z MZV

příští zasedání vlády 13.1 L muselo opět řešit otázku italsk)'ch diplomatů.

znovu· odmítavý' postoj. Vláda konstatovala, že o stanovisku říšské
je informovaná, ale slovenská vláda již zaujala postoj známý Vatikánu
výcarsku a změna by na ní vrhla špatné světlo. MZV se pověřuje dalším
s říšskými úřady.:n Ale německé úřady gradovaly svůj tlak,
žádaly převoz diplomatů do Vídně, ukazovaly na nebezpečí bHžicí
fronty, zaručovaly osobní bezpečnost Italů (nutno dodat, že tento slib
. dodrželi). Na podporu svého snažení poslali říšské úřady do
i slovenského vyslance v Berlíně B. Galvánka. Vláda nakonec
podlehla a 20. listopadu revokovala svá usneseni z 9.1 L a 13.1 L a
.

vydání diplomatů.

34

Rozhodnutí oznámila i na vyslanectví do Vatikánu a Bernu. kde tím
nad.w nevyvolala Pro Sidora do Vmikánu putoval 24. J J. od Š. Tisa
telegram: "Vláda (na nový nátlak - škrtnuto) musela vydať Talit.mov
....""'·lrar vláde. ,,35 Jiný text byl odeslán o čtyři dny později do Bernu:
'UHI'vn'",,"1 vláda pre vojensku situáciu musela vydat' kojhwvané talianské
...ňl,}""I~o diplomaty nemeckej vlekle.
Vydanie dnes vo Viedni . ..36 Italské
v Bratislavě se o věci samozřejmě dozvědělo a infoffilovalo své
Italské MZVzprávu ihned předalo republikánskjm policejním
m:gánUm, aby očekávaly příjezd exdiplomatů do Tarvisia. 37 1 Anforo
vBerlíně se o v-ydání rychle dozvěděl a informoval své nadřízené. 38
Italští královští diplomaté museli tedy po ročním pobytu opustit
Piešťany a 28. 1L 1944 byli převezeni do Vídně. Nutno ovšem dodat, že si
. s sebou vzít veškery svůj majetek (jen Corteseho rodina měla 4.5
1I;IIt:tJ~n a kufrů) a ani na dalších mí.stech pobytu se jim nic nestalo. Po
hátk.ém zdržení ve Vídni byl konvoj s'diplomaty přesunut do městečka
Schreiberhau (SzklarskaPoreba) ve Slezsku. Tento vývoj zcela zvrátil
očekávání itaIsk-ých repub1ikánsk-ých úřadů, kieré ovšem proti Němcům
sebemenší naději jej změnit Censi z Bratislavy již do věci _zasahovat
nemohl a sledováni pohybu diplomatů zůstalo tak na Anfusově berlínském

--------------------SNA, NS, A 883,
IH/26.
l3
34

f;
zápis
SNA, f. NS, A 883, zápis 111/28. Mikuš se tedy mýlí na s. 276 svých Pamětí, kde uvádí, že

~a diplomaty nevydala a ti pak před frontou odešli raději sami do Německa.

SNA, f. MZV, k. 42, Č. 80377/44. Vedle obecných morálních důvodů a ohledů na Sv.
stolici mohl mít Sidor v Řlměobavy zr~cípročních {)patř~nl Bonomihoitalské vládyprQti
SloVákům v Itálii obsazené Spojenci. Sonomího vládajim totižpřiznávalapřídělové lístky
Iltpotraviny, i když čs. zástupce Vaněk vyvíjel úsilí, abyvšichní, kdo odmítli odevzdat
ský pas a přijmout československý,byliinternováni jakonepřátelštícizínci.

SNA, f. MZV, k. 186, Č. 80385/44.

ASDMZV Roma, f. RSI, k. 37, sl. Slovacchia 3,
TC/mtéž, Č, .9580 PR.

Č. 12741.

Anfuso již 3. a 7.12. zklamaně hlásil, že místo pokračováni do
byli exdiplomaté převezeni do Schreiberhau, prý kvůli vyšetření jejich
s Čatlošem pn přípravě puče. Baron Doemberg ale Anfusovi sliboval,
je německé AA dá k dispozici vládě RSI. 39 O pět týdnů později, 11.
1945, byl Anfuso nucen konstatovat, že Němci "badogIiani'" do Itálie
protože se tam nedá zaručit jejich osobní bezpečnost.41.) 17.1. 1945
.Anfuso naposledy zabýval věcí, když opakoval zprávu o údajném
41
Corteseho a spol. k'VŮli pUČi. Naskýtá se tedy otázka, proč
na podzim 1944 tak vehementně žádali na slovenské vládě vydání
diplomatů, když je pak do Itálie nikdy nepřevezli přes
republikánských úřadů? Skutečně je tak potřebovali k vyšetřování
na Slovensku? Nebo chtěli tak úzkostlivě splnit slib o jejich osobní
Nebo zde hráli roli nějaké osobní protekce?
V každém případě konvoj Italů zůstával na říšském území. Ze
~hre:lbernau putoval do městečka Zwiesel na staré bavorsko-české hranici.
Italové nějaký čas bydleli v železničních vagónech, až nakonec 14.3.
skončili v Kašperských Horách (tehdy Bergreichenstein) na Šumavě.
městě byli ubytováni v obecním domě čp. 205 a na účet města
....,,,,,,'-'TI· Bergreichenstein tehdy bylo téměř čistě německé město a patřilo
s celými Sudetami od podzimu 1938 do říšskoněmeckého území, ale
1945 připadlo zpět do rámce obnovené ČSR. Italové se tak
ocitli zpět na česko-slovenském územÍ. 23.5. dosadil ONV
v Kašperských Horách českou správu a ta převzala ubytovací a
42
mlV'rlVlI,('1 povinnosti vůči Italům.
16. června 1945 informoval ONV Sušice pražské Ministerstvo
o italskjch diplomatech v Kašperských Horách. 43 Hned o čtyři
později Ministerstvo výživy zmocnilo ONV Sušice, aby Italům (27
44
vydávali potravinové příděly, a to na vyžádání až dvojnásobné.
1II'1'1"I"a7<:.L,p MZV pak 28.6. sdělilo do Říma čs. vyslanci Vaňkovi, že 27 členů
1R"l!lIA.,~ Vyslanectví Itálie v Bratislavě je v jižních Čechách, jsou zdraví, u
italské vlády by bylo potřeba zajistit repatriaci. 45
",UU.1U",'

Někteří italští diplomaté ale nečekali na vývoj událostí a jednali
sami. Ervíno Procacci, bývalý obchodní pověřenec v Praze (1932-39), pak

39

_ ASD MZV Roma, f. RSI, k. 75, sl. Slovacchia 1/1, Č. 9767/PR a Č. 10059/PR.
" 114 PRo
c.
42 Tamtéž, Č. 299 PRo
43 AMZV Praha, f. TO 1945-59, k. 18, dopis z NV Kašperské Hory na MPSV 12.9.1947.
41 Tamť"
ez,

41 Tamtéz·•

č. 2510/IV/3-45. Seznam Italů viz Přílohy.
AMZV Praha, f. LA-O, k. 77, Č. 6743/45.

41 Tamtéž,
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(od ] 940), jezdil do Prahy a prohlašoval, že se nadále považuje
obchodního tajemníka Italského vyslanectví a chtěl přistup do pražské
vYslanectví. Pražské úřady byly ale opatrné, 15.6. mu z MZV
že -musí počkat na příjezd oficiálního italského titu1áře. 46 Tím se stal
. chargé ďaffaires Guidotti, Procacci s rodinou se pak přestěhoval
PrahY a zůstaJ zde ještě delší čas jako obchodní atašé. Podobně
......~,....n'Jl'Invch Italů nastoupil službu u pražského italského vyslanectví

Oficiální jednání o repatriaci ale běžela dál. 9. července 1945 sděliJ
Vaněk z Říma do Prahy, že generální sekretář italského MZV
47
ho 4.7. požádal o repatriaci diplomatů.
V Itálii byly také
rodiny internovaných o jejich stavu, některé pak
lolOInat1~Ck(m cestou posílaly první zprávy svým přtbuzným. Tak např.
.7. žádal italski' chargé ďaffaires Guidotti pražské MZV o předání zprávy
. de Vera: .. Obě rodiny de Vera a Revedin zdrávy II vede se jím
.d8
Vévoda de Vera a hrabě Revedin s rodinou ani nečekaJi na
repatriaci a odjeli vlastními silami z Kašperských Hor někdy
!lDrostre:aléta 1945. Podobně úředník Tommasini s rodinou.
Na oficiální odvoz tak vlastně čekaJa jen početná rodina Corteseho
vychovatelkou a kuchař Coletta. 21. srpna 1945 se pro ně dostavil autobus
fa nákladní automobil z ČSD Plzeň s českými šoféry a průvodci. V autobusu
již bylo šest jiných Italů se zavazadly (rodina Bartolomei a manželé Pacini,
.býv. zaměstnanci Italského kulturního institutu Bratislava). Ukázalo se, že
obrovský počet Corteseho zavazadel výprava nepojme. Ze 45 beden a kufrů
se naložilo jen sedmnáct. Cortese tedy odmítl odjet a se zbytkem zavazadel
mstal v Kašperských Horách. Výprava prodělala strastiplnou cestu, vozidla
se několikrát porouchala. Autobus dojel do Říma přes Mnichov, Brenner,
Padovu a Florencii 28. srpna. Nákladní auto uvízlo v Kufsteinu, většina
zavazadel byla otevřena a vyrabována americkou hlídkou, dorazilo do Říma
až 3. září. Vykradení zavazadel vyvolalo prudké rozhořčení rodiny Cortese,
dlouhou dobu se pak domáhala nahrazení škody.49
Samotný Cortese zůstával v Kašperských Horách. ONV Sušice mu
VŽdy po měsíci prodlužoval povolení k pobytu, Cortese si sám platil byt
včp. 212 i stravu, tvrdil, že peníze má od známých z vyslanectví v Praze,

------------------f.
46

47 AMN

Praha,

TO 1945-59, k. 1.
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často zajížděL 50 Časem u československých úřadů rostlo podezření, že
zůstává v Československu nejen kvůli zavazadlům. 5 ! Aniž by to
přesně

věděly, měly

pravdu.•Cortese se totiž ocitl na lavici
v procesu zahájeném v Rímě 22.1. 1945. Jako obžalovaní
býv. generál Roatta a ministři Jacomoni, Suvich, Anfuso. Cortese
žalován za svou diplomatickou činnost, ale za funkci přidělence
Ustašů u Panny počátkem třicátých let. O procesu infonnoval
Vaněk 2.2 1945 do londýnské centrály, správa pravděpodobně
52
a v zimě 1945/46 o tom v Praze nevěděli. Kolovaly jen zkazky, že
kazil italsko-jugoslávské vztahy a mají na něm zájem titovCi. 53
Sám Cortese se dostavil 18.4. 1946 na Protokol MZV a uváděl, že
hned odcestovat do Itálie, protože byl odsouzen na podzim 1943
fašistickým soudem za zradu, manželka prý nyní zařizuje revizi.
dokonce právo azylu. Na MZV se jeho bajkou spokojiJi, jen mu
"___ .ň. ,,', ať se odstěhuje do vnitrozemí či zpět do Piešťan, měli hlavní
ať se nestýká s Němci. Cortese vše slíbil, ale nic neudělal. 54
perských Horách ho již měli dost a 4. června 1946 psali na MZV, že
už nebudou prodlužovat pobyt. 55 Cortese je ale přemluvil a ještě zůstal.
července za ním přijel
syn Edgardo s automobilem,
ImlVidě}Joa4ot>Ile ho ujistil, že v Itálii mu již nehrozí nebezpečí, v procesu byl
l'llSvolbo2:en. Konečně 12. srpna 1946 oba dva definitivně odcestovali. 56
Zdálo by se, že tím celá záležitost repatriace konči, ale nebylo tomu
tak. Zbývala palčivá otázka, kdo vše uhradí. Italové měli totiž docela štěstí,
nejprve žili na účet slovenské vlády, tato suma zmizela se Slovenskou
1lII'l!iilll.ll'UA'UU. pak žili na účet říšských úřadů, tato suma zmizela s Říší, pak žiji
na účet československých úřadů a ty své peníze chtěly zpět. Město
Kašperské Hory účtovalo 93 421 Kč, ČSD Plzeň 110 544 Kč, Vyslanectví
rum 67624 Lir. Celková suma za vše dosahovala podle MZV z 22.9. 1948
9321635 Kč. Ani italské MZV, ani repatrianti se nechtěli k částce znát.
VPraze si záležitost dlouhé roky přehazovaly tři ministerstva - zahraničí,
práce a sociálních věcí a financí, do toho psal národní výbor z Kašpersk'jch
Hor zoufalé dopisy o úhradu své částky. Zajímavým aspektem sporu byla
otázka, zda šlo o diplomaty či ne. I když pražské MZV je tak v letech
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naz)Jvalo, později obrátilo a tvrdilo, že ne - ČSR přece neuznáva
. Slovenské republiky. MPSV zase tvrdilo, že podle mezinárodního
diplomaté byli. Samozřejmě v pozadí stála otázka~ kdo má platit,
by Italové byli diplomaté, mělo peníze hradit MZV, pokud by nebyli,
úhrada spadnout na MPSV. Spory přešly přes Únor 1948 do
nllnl:;U vJ\,..... éry, v letech 1950-51 je řešil Nejvyšší účetní kontrolní úřad
57
způsobem se nakonec častl)' odepsaly, již ve spisech nenL
1

--------------------AMZV Praha, f. TO 1945-59, k. 18, sl. 121476.
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ké a

hospodářské

vztahy 1943-1945

Politické a hospodářské vztahy mezi Slovenskou republikou a
sociální republikou (RSI) od podzimu 1943 do jara 1945 byly silně
nalIlemmC vývojem válečné situace a hlavně chaotickirmí poměry uvnitř
vyplyne j z následujících odstavců, vládni orgány RSI
vlastní silnou rozhodovací pravomocí, prakticky vše důležité
jít přes souhlas německich pověřenců či vojenských orgánů.
poaOOllC na Slovensku se situace silně zhoršila následkem Povstání koncem
1944. Politické zprávy tedy v podstatě jen reflektovaly stále se
zhoršující politicki vývoj. Obdobně obchodní vztahy prošly po 8. září 1943
.t.....,... "'tl'r"",rn1 pádem, z něhož se přes veškeré úsilí, hlavně v ještě relativním
klidnějším prvním pololetí roku 1944, již nevzpamatovaly.

Politické zprávy Vyslanectví Slovenské republiky
Šéf slovenského zastupitelského úřadu v Benátkách J. Mičko dlouho
žádné politické zprávy nepsal. Bratislavské ústředí MZV se o ně ani
nezajímalo a vůbec k Itálii se v jeho materiálech příliš zmínek nenachází.
Na podzim 1943 hovořil jen bod 15 Tiskových pokynů z 20.11. 1943 o
situaci v Itálii, kde je třeba rozlišovat mezi fašisticko-republikánskou Itálií a
dynastií s její zrádnou vládou. I Pak až obecná situační zpráva o Evropě
z6.6. 1944 zmiňuje obsazení Říma Spojenci a rozhodnutí o ponechání
Vyslanectví u Sv. Stolce (Sidora), i když není jasné, jaké s ním bude
spojenÍ,2
Přibližně

v stejné době si konečně v bratislavském MZV uvědomili,
že by Mičko měl psát politické zprávy a 15.6. 1944 mu dali příkaz, aby je
alespoň jednou měsíčně poslal. 3 Mičko ale v té chvíli již měl dvě zprávy
sepsány, jestli z vlastní iniciativy či zjiného příkazu MZV, není jasné.
Vkaždém případě 23.6. odpověděl do Bratislavy, že již první zprávu napsal
31.5., druhou pak 10.6.4 Třetí sestavil 17.6. a všechny je poslal na
Slovensko najednou po Lysém, který koncem června cestoval domů na
dovolenou. Přes léto 1944 poté napsal Mičko ještě tři zprávy 27.6., 5.8. a
21.8. Po přestěhování do Bellagia byl se zprávami opět konec, ani
zBratislavy je již nikdo neurgoval.
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první Míčkova zpráva byla tedy napsána poslední k'větnovy den roku
Slovenský diplomat se soustředil na popis italské situace. Až do nové
"' ..-- otenzívy se dalo hovořit o konsolidaci, nyní již ne. Obrovský
jsou bandy partyzánů - ať komunistické či anglofilské nebo čistě
Politické bandy vraždí fašisty i kněze. Vláda vyhlásila amnestii,
odevzdal zbraně do 25.5., byl omilostněn. Snad až 40 tisíc zbraní se
ale po ofenzívě vše ustalo. Jinak obyvatelstvo je apatické, vláda bez
a osobností, Mussolini se neukazuje. Komu mají lidé věřit?
ILlJllV .....je bídná, přes drastické tresty za černý obchod. Na frontě
překvapivě postupují, Němci asi ustoupí až na severní Apeniny. 5

.. ..-_

V druhé zprávě z 10.6. pokračuje Mičko v popisu vývoje. Postup
IflOlenc:U trvá, Němci asi ustoupí až za Florencii na linii Apenin. Ovšem je
nebezpečí vylodění mezi Rimini - Trieste. Mičko se ho bezprostředně
or.t .. ,,'u .... mluvilo tom s šéfem kabinetu italského MZV Capasso-Torrem,
je nervóznÍ. Italové již jednají o přestěhování diplomatů z Benátek,
dokládá situaci. Pád Říma působij na Italy zdrcujícím dojmem,
.
mnoho pro fašistické hnutí. Byl vyhlášen třídenní smutek,
.(Němcům se zazlívá, že město nebránili, ale sami Italové nedělali nic.
VŘímě po odchodu Němců vypuklo běsnění band a rabování, vyslanectví
spřátelených států se stáhla do Vatikánu. Hlad ve městě je větší než předtím.
Ukrálovské vlády je nový premiér Bonomi, ale stále panují silné koaliční
rozpory, vláda sídlí v Sorrento. Ještě neustal dojem z pádu Říma, když
oastala invaze do Normandie, pozornost se tedy obrací tam. 6
17.6. navazuje Mičko třetí zprávou. Několik dní se prioritně
sledovala Nonnandie, ale nyní již návrat k itaIskim záležitostem. Italská
fronta je špatná, stále se ustupuje, to má vliv na rust partyzánského hnutí.
Japonski námořní atašé kontraadmirál Mitunobu byl zavražděn partyzány,
poté další dva japonští zaměstnanci vyslanectví. Policejní šéf Janova též
zavražděn, o mnoha vraždách se ani nedá dozvědět. Národ je unavený a
8paticki, lidem je už jedno, jaká bude vláda, lépe pod Angličany, jen když
skončí bojování. I na úřadech panuje apatie. Postavení fašistické vlády
vdůsledku všeho se stále horší. Musí se obdivovat, že byla vůbec schopna
sestavit nové jednotky pro boj s partyzány. Mičko hovořil s německým
diplomatem von Plessenem, který věří ve stabilizaci, rue také podporuje

~-----------------SNA, f. MN, k. 202, Č. 1/1944.
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diplomatů

z Benátek. Dnes (17.6.) navštívil
7
v Padově, také tam je vyhlášen ,,lnvasionsgebiet. ..

Mičko

slovenské

Ve čtvrté zprávě z 27.6. popisuje Mičko rozruch, kierý vyvoJaI
vynikajícího novináře C. Pettinata 21.6. v torinském deníku La
Pettinato se otevřeně dotkl aktuálních otázek a obav. Je to blížící
fronta, účast italského vojska na obraně vlastního území a hlavně
se rozklad a partyzánské hnutí. Zatím žádný vládní novinář
tak otevřený a upřímný článek, kritizující vnitřní situaci země.
Farinacci na něj odpověděl svým článkem v novinách Regime
S Pettinatem nesouhlasil pro jeho negativismus, ale přiznal velké
ve výstavbě armády i ve slibech o socializaci podniků do 30.6.
je ale tíživou válečnou situací a zhoubným vlivem
~oglta.nU. V reakci na články uspořádalo Ministerstvo propagandy 25.6.
v klubu zahraničních novinářů pod předsednictvím státního
rodtaJelmnlKa dr. Cucca. Vystoupil na ní tiskový šéf německého vyslanectví
Mollier, kierý sice nechtěl dávat konkrétní sliby, ale ubezpečoval, že
iNěnlec~w je stále v dobré kondici a může dávat nové údery nepřátelům.
""u""'....... Popolo di Roma dr. Guglielmotti žádal více pravomocí pro RSI
a konkrétně Mussoliniho. Armádě musí být dána možnost bránit své územÍ.
Další účastník, bývalý šéfredaktor II Piccolo Nino ďAroma, souhlasil
smnoha vývody Pettinatiho a dramaticky zakončil svá slova: " My Italové
chceme bojovat a neprosíme od vás, naši němečtí kamarádi, nic jiného, než
vice zbraní a v první řadě důvěru!" Článek Pettinata tedy vyvolal velkou
diskusi o potřebě důvěry ze strany Němců k italským repubhkánsljm
jednotkám. Někteří diplomaté ale soudí, že již je pozdě. rozklad již příliš
Ir.IIU'VW-

J.

pokročiI. 8

V červenci se

Mičko odmlčel

a navázal pátou zprávou až 5.8. Zdá
popsaná v minulé zprávě, měla určíté cíle.
MussoIini dosáhl u Hitlera zřízení smíšeného sboru, ten již nasazen. Je
zlepšována i organizace strany. Fronta se ustálila, Němci drží Apeniny.
Atentát na Hitlera měl velký ohlas. Na jedné straně přinesl určité
zadostiučinění pro Italy, že nejen u nich jsou zrádné komploty, nikdo
nemůže být zcela uchráněn. Na druhou stranu to je otřes pro italské fašisty.
kteří věřili v německou jednotu. Teror partyzánů trvá, i v Benátkách
výbUChy. Byl zničen Palazzo I ustiniana, sídlo fašistické milice, přitom
dvacet mrtvých. Odvetou bylo popraveno třináct sabotážníků. Podobně to
VYpadá všude. Venkov a postranní komunikace jsou téměř ovládány

se, že

novinářská kampaň,

-------------------SN A, f. MZV, k. 202, 3/ 1944.
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Č.

· kterým Spojenci letecky házi zasoby. Vlada ztrací moc. Do toho
angloamerické nálety. Podle nejnovějších zpráv se bude diplomatický
stěhovat do BeUagia, ale věc se zdržuje z propagandistických důvodů.
(2.8) nový maďarský vyslanec generál Szabó s velkim
megalomanství, a silně se zasazuje o stěhování. 9
sepsal Mičko poslední dochovanou zprávu. Mussolini prý
navštívil Hitlera, jednal o italských zajatcích v Německu a též se mu
.r;u.'..,~, nové zbraně. Partyzáni jsou čím dál horší, republikánské vojsko
nim nic nesvede, Němci nemají síly. Bandité se pokusili unést
nom;KeIlO vyslaneckého radu Kaseho, se štěstím jim utekl. Jinak únosy
časté, pak se vyjednává výkupné a výměny zajatců, i Němci to
Letecké nálety jsou čím dál více nesnesitelné. Německá obrana
ucelený obraz, asi sami Němci nevěří v dlouhodobé udržení Itálie.
do Bel1agia proběhne asi za dva týdny. Všeobecná situace
Evropě se pokládá po pádu Paříže a rumunských událostech za velmi
Mičko končí slovy, že panuje přidušená nálada. 10
Mimo politickich zpráv z léta 1944 se mnoho dalších politickich
nedochovalo. Obligátní byly novoroční blahopřání mezi prezidentem
a šéfem RSI Mussolinim, jak kNovému roku 1944 tak 1945. 11
lUU","VllUl' a státní sekretář Mazzolini blahopřáli do Bratislavy Tisovi a
i 13.3. 1944 k pátému výročí slovenské nezávislosti. Oba dva
."rnn7Ť,"'ff'" zdvořile poděkovali. II Zajímavé je i Mičkovo hlášení o stavu
z 20.5. 1944. Mičko získal 16.5. infonnace od rumunského
fj'SJlane:CKt~no rady Gregoriana, který navštívil Mussoliniho. Podle Rumuna
vypada11épe, vyléčil si již žaludeční vředy, tvářil se optimisticky a očekával
. vzchopení se Itálie. 13

Politické zprávy Vyslanectví RSI
Na rozdíl od Mička byl šéf italské republikánské mise v Bratislavě
Ludovico Censi mnohem aktivně.iší v psaní zpráv všeho druhu, tedy i
POlitických. Během roku 1944 poslal Censi svému ústředí přes čtyřicet
zpráv, označených za politické. 14 Většinou to byly ovšem zprávy stručné,
krátké, formou telegramů. Značná část z nich popisuje veřejně známé věci,
projevy slovenských politiků, obsazení nejvyšších slovenskich úřadů apod.
~-----------------lOSNA, f. MZV, k. 202, Č. 5/1944.
II Tamtéž, č. 6/1944.
MZV Roma, f. RSI, k. 37, sl. 1/2. Též SNA, f. MZV, k. 570.
n ASO MN Roma, f. RSI, k. 37, sl. 1.
14 SNA, f. MZV, k. 577, č. 312/44.
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Za přiblížení stoji tedy jen některé zajímavější zpnivy. Například
1944 Censi psal o vnitřním b~ji na Slovensku proti Benešovi a
15 V březnu hodně informovalo výročí slovenské nezávislosti,
měsíce pak o evakuacích z Bratislavy před bombardováním.
jedné zprávě věnoval pozornost i vývoji v Maďarsku, jak je vnímán na
InVCUJJ~~' .16 O podzemní propagandě na Slovensku, komunistické a
rnL<l.V'"'~"-> se Censi rozepisuje 22.5. 17 Spekulace o stycích mezi Benešem a
uvedl Censi ve zprávě z 9.8. 18 10.8. informoval Censi o utečencích
kteří přicházejí do země ze strachu před postupující sovětskou
19 Koncem srpna (25.8. a 28.8.) se Censi zajímal o ohlasy
zvratu v Rumunsku na Slovensku, mohlo by to být pro
situaci nebezpečné, Mach ale potvrdil přátelství s Německem. 11)
11
stejných dnech informoval o bombardování Bratislavy z 23.8.
Po 'Vypuk-nutí Povstání věnoval Censi samozřejmě pozornost
boj~ popisoval německou intervenci, vytvoření nové vlády a
složitou situaci. Závěr zpráv o Povstání tvoři informace o pádu
Bystrice z 31. 10. 22 O Povstání informoval ústředí i italský berHnski
Anfuso, ale dosti zavádějícím způsobem. 6.9. napsal, že všeobecná
na Slovensku je uspokojující a v několika dnech bude úplně
13
7",,"""'<1
Vedle informací o Povstání je zajímavá i Censiho zpráva o
slovensko-finských styků z 22.9. 24 O partyzánech psal Censi
29.11., celkovou situaci viděl jako klidnou, ale Němci neovládají
zemi?5 Z listopadu 1944 existuje i zpráva italského berlínského
11\!~'Ole[lSKt~ho přidělence generála Morem o jeho návštěvě Slovenska ve dnech
. 1l., při níž se sešel mj. s ministrem Haššíkem, Mikušem z MZV a
l.pm:me(;kýJm vyslancem Ludinem. Morera realisticky popsal úskalí obrany
26
mn... viděl silné rusofilství.

lili', . .

Z roku 1944 se zachovalo také několik torzovitých zprávo cestách
(či lépe řečeno jejich připravách) italských fašistických vládních činitelů na
15

16 ASD MN Roma, f. RSI, k. 75, Č. 218/66.
u Tamtéž, č. 361/122.
t8 Tamtéž, Č. 706/272.
19 Tamtéž, Č. 934/329.
11) Tamtéž, Č. 936/331.
21 Tamtéž, Č. 1069/352 a Č. 1077/359.
~ Tamtéž, Č. 1073/356.
II Tamtéž, Č. 1350/409.
14 ASD MN Roma, f. RSI, k. 37, č. 7824PR.
15 ASD MZV Roma, f. RSI, k. 75, Č. 1199/378.
16 Tamtéž, Č. 1447/422.
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V dubnu 1944 žádali o vízum na Slovensko postupně ministr
šéf kanceláře Fasci Repubblicani ltaliani pro zahraničí Achille
a delegát Fasci ltaliani pro zahraničí dr. Gigho. 27 Chtěli
"A~t'){)(l·ODIlt: vykonat inspekční cestu k italským fašistickým organizacím
Evropy, zda se skutečně konala, nelze z dostupných zdrojů zjistit.
, dém případě byl určitý pohyb kolem organizace itaJsk}lch fašistů
20.4. žádal Mazzolini italské berlínské vyslanectví o sdělení
Fasci Repubblicani na Slovensku, chtěl to vědět právě Giglio. 28 6.7.
sděloval Censi na ústředí zvolení prof. Guido Ferrariho sekretářem
. Bratislava. 29 V létě 1944 se ještě ministr Mammalella a Mazzohni
o prověření itaJsk-ých profesorů na bratislavských středních školách
di Sarra, SíJvano Mazzantíni a Luigi Nardi), úkolovali v tomto směru
Ten lO.lO. odpověděl, že jmenovaní náleží pod slovenské
školství, on nemůže nic dělat 30
Z prvních měsíců roku 1945 je již dochovaných zpráv podstatně
Hned 3.1. informoval Censi o přípravách slovenské vlády na
nooonclu evakuaci do Skalice, legace by se tam též stěhovaly. 3 1 17.1.
Censi situaci Italského kulturního institutu v Bratislavě jako
to znamená praktickY' ochromenou. Bývalý ředitel Pacini
své aktivity jako zaměstnanec bratislavské Filozofické fakulty.32 Pro
a březen 1945 pak vedle informování ohledně nového slovenského
·Nl«U,""" do Itálie dr. Kaššovice zbývají jen Censiho a Peregova blahopřání
33
,,,,,",,,"'U'LHUl'" a Anfusovi.
táhnoucí se první měsíce roku 1945 byla Censiho
vojáků na Slovensku. Ve zprávě z 10.1. podal
.Censi rozsáhlou informaci o aktuální přítomnosti italských vojáků v rámci
německich jednotek na Slovensku. V daném období se na slovenském
území nacházeli: a) 4 důstojníci a 4 vojáci u německé ženijní jednotkY'
vBratislavě, všichni prověření fašisté, Vyslanectví jim obstarává zasílání
pošty do Itálie a zásilky italských novin, b) 98 vojáků u Italské stavební
jednotky v Račistoďu, jednalo se o "nerozhodnuté", nasazené na stavební
práce, c) II vojáků v Schildem, pracujících na opevnění, i jim Vyslanectví
obstarává korespondenci a tis~ d) 1 500 vojáků, dobrovolníků a fašistů,
Zajímavá

věc

istarost o dislokaci italsk-ých
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riUll ci jedné německé

divize na severovýchodě země, asi měsÍc je u divize
Renato delľEra, který jezdí na Vyslanectví do Bratislavy pro
, Censi mu dal 10000 Ks pro potřeby vojáků. Celkem Censi
ožil na podporu italských vojáků již 25 750 Ks a žádal je proplatit. Na
~1ZV dorazila zpráva až 22.2., hned příští den ji postoupili na
ozbrojených sil. Žádanou sumu nakonec na obou
34
schválili, ale až 10.4. K Censimu tedy již nemohla dorazit.

"OLIU"'"

~~ vztahy

Na podzim 1943 došlo po uzavření italských hranic prakticky
téměř úplnému zastavení vzájemné obchodní komunikace. Z daného
není zachován ani ze slovenské ani z italské strany žádný dokument
4) nějaké obchodní aktivitě.
roku 1943/44 se začaly opatrně rozbíhat pokusy o
určitých obchodních spojení. Pro nemožnost přímých plateb,
zastavení clearingu, se muselo jednat o čistě kompenzační obchody. U Italů
věc ještě ztěžoval nutný souhlas německjch úřadů, které na sebe strhly
veškerou kontrolu hospodářského života a strategické zboží preferovaly na
vývoz jen do Říše.
Na

přelomu

Za této situace nebyla nouze ani o různé vymýšlení machinací ze
strany některých firem, které se snažily zachránit, co se dá. Například
bratislavská firma Lanco pro obchod s textilním zboŽÍm měla zakoupené
obrovské množství zboží u firem v Milanu, Novaře a Borsanu. Snažila se
žádostmi přes slovenské vyslanectví něco převést na slovenskou Technickou
brigádu v lmole, která by pak zbytek dopravila svými prostředky na
Slovensko. 35
Něk'teří

slovenští obchodníci i přišli o velké peníze. Například Vilma
Pišková z Bratislavy dala v červnu 1943 59 800 lir na clearingový účet pro
firmu Samarengo Rapallo, obchod k'VŮli politickým změnám padl, peníze se
ale nevracely. Na jaře 1944 zjistilo Vyslanectví, že jsou v Banca di Roma
vMilanu, 8.5. urgovalo jejich vydání. Banka odpověděla, že je již 3.3.
převedla do clearingu Slovenské banky v Bratislavě, ale ještě v srpnu 1944
tam nebyly.36

--------------------. ASD MN Roma, f. RSI, k. 152, sII1/4/D, Č. 76/1 ač. 02/6546/B/11/7.
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Okolo clearingu se vůbec vyvinula dlouhá tahanice, co s nim, co se
. kredity v Itálii. Přes obrovský spisový materiál nebyla do
války vyřešena. 37 Stav clearingu k 31.12. 1943 činil ve prospěch Itálie
287784 lir, ve prospěch Slovenska 443785 186 lir. 38 Někteři
i clearing i dále využívat, ale nebylo to možné. Stanovisko
,_"".n".,,..., národní banky znělo - po kapitulaci Itálie zanikly předpoklady na
provádění, po konzultacích i s německou stranou doporučovala jen
f'lm(Jelli~aC]m obchody. Tento postoj byl znovu zdůrazněn 25.7. 1944 ve
39
pro slovenské vyslanectví v Benátkách.
Ani připrava kompenzačních obchodů ale neprobíhala jednoduše.
se v nich angažoval již od února 1944. 15.2. vyjednal v Milanu
německým pověřencem Elsnerem výměnný obchod kaštanového extraktu
40
jednu švýcarskou firmu, ale akce nakonec padla. Koncem března tedy
německý přislib pro firmu Italproduttori Milano, k'1erá chtěla
1l:i1\.II.1-....' " . . . výměnu kaštanového extraktu za slovenský cukr. V Bratislavě
Nejvyšší úřad pro zásobování souhlasil se 400 tunami e:x1raktu za 600 tun
cukru nebo 400 tun škrobu. 4\ Věc se ale protahovala~ Němci prosadili jako
oboustranného tranzitéra vídeňskou firmu Produkten, ze slovenské strany se
obchodu ujala firma Kotva. V létě němečtí pověřenci změnili názor, uváděli
extrakt jako velmi cennou surovinu a chtěli za něj celulózu. Záležitost
neskončila ani do konce roku 1944. Italové stále měli na výměně kaštanový
extrakt - cukr zájem, ale Němci blokovali souhlas. 42 V únoru 1945 se
dokonce šéf ltalproduttori Candido Mentasti se svou sekretářkou Amelií
Tognazzo rozhodl osobně jet do Bratislavy na urychlení jednání. 2.2. jim
43
slovenské vyslanectví v Bellagiu vydalo víza. Zda skutečně cestovali či již
vše vyznělo do ztracena, již dokladováno není.
Jiné kompenzační obchody se pokoušel zprostředkovat milánský
konzul Pauly. V květnu a červnu 1944 je-dnal o směnách italského textilu a
44
tabáku za slovenskou celulózu.
Ne vždy se jednalo o extrakty a cukry. Jsou případy i "kulturního
zboží". Slovenské filmové společnosti Nástup uvízly materiály u italské

~1
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složitě

je s pomocí Vyslanectví urgovala v prvních

Censi ·v Bratislavě se velmi zajímal o hospodářskou situaci, dá se
říci, že byl dokonce odborníkem na danou problematiku. V prvním pololetí
1944 zaslal z Bratislavy do ústředí přes dvacet zprávo hospodár-ské situaci
Slovenska a o slovenském zahraničním obchodu s Německem, Maďarskem,
Švýcarskem, Francií, Dánskem, Španělskem a balkánskou oblasti."6
Slovenské ekonomice tedy docela rozuměl a snažil se samozřejmě udělat, co
bylo v jeho silách, pro oživení slovensko-italského obchodu.
ltalsk-ý diplomat navštívil 28.2. 1944 šéfa hospodářského odboru
MlV Országha a dlouze probírali vzájemný obchod. Orzságh měl
porozumění pro italskou situaci, stěžoval si ale na malou iniciativu ze strany
Italů, po pádu na podzim 1943 navrhoval nová jednání. Mičko v Benátkách
se podle něj jistě bude snažit 47
V polovině dubna (13.4.) se Censi sešel s náměstkem mImstra
zahraničí Polyákem, ten potvrdil slovensk-ý zájem a jeho osobní souhlas
sMičkovými snahami o kompenzační obchody.48 Italskou nabídku a
" poptávku popsal Mazzolini Censimu 18.4. Italové by nabízeli přízi, umělá
vlákna, konopí, hedvábí, kaštanový extrakt a víno, chtěli by dřevo a
celulózu. Censi hned 24.4. reagoval slovy o nutnosti rychlého jednání,
Němci a Švýcaři jednají se Slováky již delší dobu o nových obchodních
49
smlouvách.
Lepší úmluva slovensko-italská vázla právě na slovenskoněmeckých jednáních. Němci chtěli co nejvíce položek pro sebe a na Itálii
přiliš nezbývalo. Při dalším setkání Censiho s Polyákem 19.5. potvTdil
slovensk)' politik tuto pro Italy nemilou skutečnost. 50 Obavy se naplnily
uzavřením slovensko-německé smlouvy 14.6. Němci strhli slovenský vývoz
téměř jen na sebe. Slovensko-italský obchod se tím ještě více ztížil. Tristní
situaci popisuje zpráva obchodního oddělení italského MZV z 15.11. 1944.
Přes veškeré stížnosti u Němců probíhá jen malý kompenzační obchod na
priVátní úrovni, vše ostatní je nemožné. 5l
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Censi chodu obchodního odděleni italského
Odděleni se totiž na podzim 1943 nacházelo v chaotickém
atašé Enea byl zadržen ve Vídni, přidělenec Procacci odešel
. diplomaty do Piešťan. Naštěstí pro Censiho zůstala úřednice
Tomazzoni, berá mu pomáhala obnovit rozbitý archív. 13.1. 1944
._....,"''''' Censi stav oddělení pro ústředí a vhodnost jeho nového obsazeni.
26.3. zdůraznil ak.iuální obsazení jen slečnou Tomazzoni. 52
Velké úsilí

věnoval

Puvodní návrhy na přičlenění obchodního oddělení k italskému
__ ~."«N v Budapešti narazily sanlozřejmě u Slováků na odpor. Mazzolini
4.4. navrhoval alespoň obchodního přidělence z Budapešti dr.
nlJj:lllU~'LL"'''' jako delegáta pro obchodní jednání se Slovenskem. 53 Censi
za měsíc, 9.5., s vysláním Lombardozziho na jednání souhlasil, ale
a.kreditaci v Bratislavě nechtěL Nechtěl ani spojení s obchodním atašé
viděl tam jíné problémy. Prosil hlavně o ponechání Tomazzoni,
se znovu stěžoval na poničení archívu královskjmi diplomaty po 8.9.

mllllsterstva zahraničí a financí dále jednala o novém
atašé pro Bratislavu. Lombardovi byl tedy odmítnut, myslelo se
sekTetáře oddělení z Budapešti Bonettiho, ale ani to se
55
oeusKutečllll,o.
Censi sám změnil názor a 22.6. na ústředí poukázal na
;""'\rt"""~"..,,t obsazení funkce obchodního atašé. Poté co na Vyslanectví přišli
Perego a dr. Zugaro a zůstávala slečna Tomazzoni, byl podle něj
dostatek. On sám a dr. Zugaro malou obchodní aktivitu zvládají,
.při minimální obchodní agendě již není třeba další síly. 56 Úsilí Censiho se
pak ohledně personálu obrátilo k lepšímu finančnímu zabezpečení úřednice
Tomazzoni, pro kterou přes léto 1944 vymáhal vyšší plat, sám jí přidal ze
své pravomoci. Italské Ministerstvo financí dlouho odmítalo, Tomazzoni
neměla střední školu, až nakonec v listopadu 1944 došlo ke kompromisní
dohodě, s kterou byl Censi spokojen. 57
iO!lCJ10(IJl1lrn

Na závěr malá aféra s Riunione Adriatica di Sicurta na Slovensku,
odehrávftjící se v prvním pololetí 1944. 24.2 vyšel v Gardistovi útočný
článek proti vedení společnosti Riunione, jsou tam prý Židé a proti státní
živly, Italská republikánská vláda chce nyní prozkoumat situaci, bude se
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přezkoumat i vedení na Slovensku. Šéf společnosti na Slovensku je
úřední

jazyk maďarština., kdo napíše slovensky, odpoví mu
. Po sto letech působení na Slovensku je toto neúnosné, žádá se
v duchu národa a státu. Censi informovalo článku 18.3. na ústředí

Italské MZV věc přeposlalo 1.4. na Ministerstvo hospodářství a
,·_;~ .."..c:n]{\ financí. Záležitost měla poté docela rychlý průběh. 13.4. bylo
vedeni Riunione v Trieste, k'teré již 21.4. zaslalo na
'_:rt4-D....nm odpověď. Podle ní měli již ve vedení zprávy ze Slovenska a
vedoucího vídeňské pobočky barona von Ostmana vyšetřením. Na
základě uvádějí - vedoucí v Bratislavě je slovenský občan maďarské
árOClnm,u' pracující pro společnost již 25 let, další dva vedoucí jsou občané
německé a slovenské národnosti. Toto platí od konce roku 1941 a bylo
schváleno tehd~jším italským vyslanectvím v Bratislavě. Censi byl
o výsledku vyšetřování 17.5. z Ministerstva financí a 13.6.
MlV, další krok.-y již nepodnikl. 59
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Sledování slovenských zastupitelství v Itálii
orgány v letech 1944-1945

československými

Československé exilové MZV v Londýně vyvíjelo dlouhodobě snahu

o sledování slovenských diplomatických misí po Evropě. S výsledkem
ovšem dosti chabým. Příkladem malých až ubohých znalostí je i sledováni
slovenských vyslanectvi v Itálii u Quirinálu a Sv. Stolce.
V Itálii roku 1944 nejdříve působila československá vojenská mise.
Vinstrukcích pro tuto misi z 13.4. 1944 dával Benešův tajemník Drtina
ohledně Slováků pokyn v žádném případě nemluvit se Sidorem,je to zrádce
a odrazovat též Spojence od styků se Sidorovým úřadem.]
Důstojník čs.

vojenské mise kapitán Kordina pak sestavil pro exilové
MlV hodnoticí zprávu z Itálie, která došla do Londýna 3.8. 1944. Ve zprávě
má i kapitolu "Slovenská vyslanectví v Itálii" s naprosto nedostatečnými a
zastaralými informacemi hlavně o quirinálském vyslanectví. O tomto
slovenském vyslanectví Kordina uvedl, že bylo umístěno v budově bývalého
rakouského vyslanectví a přestěhovalo se do severní Itálie. Vyslanec je dr.
Galvánek - proti československý i proti Sidorovi, chargé ďaffaires dr. Myčko
- luterán, cítící československy, obchodní atašé dr. Demuth - Němec ze
Slovenska, sidorovec. 2 O něco lepší informace uvedl Kordina o vatikánském
vyslanectví. Je umístěno ve Vatikánu, personál bydlí v Římě. Sidor se stýká
hodně s polskými kruhy, prý je ve spojení s dr. Hodžou. Ještě v březnu 1944
vycházely ze Sidorovy iniciativy články v Osservatore Romano proti ČSR.
Tiskový atašé je prof Urban, dále je tam prelát Kappala - překladatel
Sídorových děl, úplně v Sidorově vleku. Na dalším listu hodnotil Kordina
Sídora znovu podle informací z českých katolických kTUbů v Římě. Podle
nich je laskavý, přesvědčený, že Slováci a češi musí žít odděleně, Beneše
má za úhlavního nepřítele. Šrámka odsuzuje za jeho politiku. celou exilovou
vládu viní ze zaprodání se bolševismu. 3
V červnu 1944 podalo čs. exilové MZV dva aide-memoire britskému
vyslanci Nicholsovi v Itálii. V prvním z 7.6. žádalo zajištění osob stojících
I

Praha, f. LA-O, k. 140, Č. 1281/44.
Kordina tedy zjistil z celého obsazení Vyslanectví jen 3 jména, z toho 2 již na Vyslanectví
d~vt\o nesloužila a třetí zkomolili
3 A MN Praha, f. LA-O, k. 140, zpráva kpt. Kordiny.
2 A MN

;je službách Slovenské republiky a Vyslanectví SR jmenovitě Sidora. Ve
drUhém z 23.6. hovořilo o m~etku "tzv. slovenského státu" na italském
úZemí. protože slovenský stát nebyl uznáván SJX1jenci ani novou italskou
vládou, nárokovala si čs. vláda zajištěni majetku Spojencí ajeho předání čs.
úfadŮIn. S bohorovnou samozřejmostí ale exilové MZV odmítalo převzít
slovenské závazk-y a dluhy. 4
V té době již také prosazovalo čs. MZV znzení konzulátu v Itálií,
vojenská mise již nestačila na své úkoly. Jako důvod se v jednom zápis~
z31.5. 1944 uváděla i nutnost zabezpečit archívy po slovenských úřadech.)
Skutečně se pak v létě 1944 podařilo čs. úřadům ustanovit zastupitelský
úřad v Itálii v čele s konzulem Vaňkem. Vaněk se stal velmi pilu)lm
pozorovatelem poměrů v Itálii a pochází od něj desítky :zajímav}'ch zpráv
popisujících italskou situaci zimy 1944/45 a jara 1945. V následujících
řádcích jsou uvedeny něk."teré jeho zmínky o slovenských úřadech a
slovenské otázce.
29.9. 1944 vyšel v listu II Popolo velký článek o mnichovské
smlouvě. Autor křesťanskodemokraticki politik Gonella odsoudil násilnost
aktu,. ale prosazoval i rovná práva pro všechny - tedy Čechy Čechům,
Slovensko Slovákům, Polsko Polákům atd. Vaněk 12.10. psal do Londý-na,
že Gonellu inspiruje jeho přítel Sidor.6
Několik

dní předtím, 7.10. 1944, informoval Vaněk Londýn o svém
jednání se šéfem švýcarského úřadu pro ochranu cizích zájmů v Římě dr.
Sturtzern. Vaněk chtěl zpět budovu bývalého československého vyslanectví,
kterou převzali Švýcaři od Němců 3.6. 1944, ale Sturtz trval na platnosti
mnichovské dohody a na"Thl vydat budovu až po příměří s Německem.
Vaněk ho pak napadl za švýcarské přijímání "slovenských válečných
zločinců" na švýcarském území. 7
3.11. 1944 zmínil Vaněk v dopise J. Masarykovi markýzu Julianu
Benzoni (známou Štefánika z 1. světové války). Pracovala za přeběhnutí
slovenské technické brigády v severní Itálii, ale je zadobře se Sidorem,
8
kterého pozitivně hodnotí.
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Ve sve zpave z
ll. 1944 o diplomatických sborech v Římě
zmiňuje Vaněk bez komentáře existenci slovenských vyslanectví v Itálii a II
Vatikánu za války. Upozornil též, že Sidor je stále veden v oficiálním
9
seznamu diplomatů u Sv. Stolce.
Z personální oblastí je zajímavá věc zaznamenána v lednu 1945.
Vaněk přijal do služeb generálního konzulátu ČSR jako zřízence Itala
Gíovanni Iacoellu. Iacoella tak jako nepolitick)r člověk vydržel na
zastupitelstvich všech režimů - postupně První republiky, Druhé repubhk-y,
Slovenské republiky a od roku 1945 nové ČSR. 10
Koncem ledna 1945 rozhořčil Vaňka článek v Osservatore Romano
"Nel Parlamento slovacco" z 30.1. Psalo se v něm o vystoupení předsedy
vlády Štefana Tisa ve Sněmu 23.1., o válečných nebezpečích pro Slovensko
, a právu Sněmu hovořit jménem Slováků. Vaněk trpce konstatoval, že
Osservatore Romano odmítá jeho články, ale slovenský uveřejnilo. I I
Ještě větší rozhořčení čs.

exilových úřadů vyvolal článek v listu
polského vojska v Itálii OrzeJ Bialy z 18.2. 1945. List pod titulkem "Obecna
sytuacja Slowacji« popisoval hrůzy bolševického obsazováni země a
zkázonosnou Benešovu politiku, jasně se vyslovil pro samostatné
Slovensko. Vaněk list 3.4. přeposlal do Londýna, kde vyvolal zuřivé reakce.
MinÍstr Ripka žádal 18.4. upozornit Spojence na polskou ,,nacistickou
propagandu". 12
Naopak čs. úřadům se mohl líbit článek z italského listu
Cosmopolita, lderý 15.3. 1945 ostře napadl prezidenta Tisa jako zrádce,
tučného pijáka a pojídače hus, k1:erý jen mluví o bolševickém nebezpečí.
Vaněk jej 21.3. poslal do Lond)rna. l3
Přátelství

Sidora s Gonellou se čs. úřadům vůbec nelíbilo. Hlawě
vinily GonelIu z ovlivňování ministra zahraničí de Gasperiho, který pak má
k ČSR chladný poměr. Vaněk to zmiňoval vícekrát, napňldad 1.2. 1945. 14
Přes značný

odpor Benešových úřadů k Sidorovi přistoupil na jaře
1945 československý konzulát v Římě ke konzultacím s tímto slovenským
9

v

A MZV Praha, f. LA, k. 158, c. 461/44.
10 A MZV Praha, f. LA-O, k. 5, Č. 729145.
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A MZV Praha, f. LA-O, k. 77, c. 615/45.

politikem. Legační rada Dutka navštívil 17.4. Sidora v jeho bytě a vedl
Sním dlouhý rozhovor, který popsal na šesti stran.1.ch. Sldor byl podle
Dutky zcela zklamán vývojem v Evropě, nechtěl již dělat politiku ani
kO:t11p1íkace budoucí ČSR. Pokud by se vrátil domů, zůstal by v ústraní. 15
Návrat Sídora domů se ovšem nekonal a Sidor nakonec v politice zůstal. Čs.
úřady ho stále bedlivě sledovaly, ale to již je poválečná kapitola.
Jak je vidět z výše uvedeného, k majetku a dokumentům
slovenského vyslanectví u Vatikánu se čs. úřady nedostaly. Jak to však
dopadlo s archívem slovenského 'V)'slanectví u Italské sociální republikry
v Bel1agiu u Lago di Como? Něk'1eré dokumenty s sebou vzal dr. Lysý při
svém odjezdu do Švýcarska na přelomu dubnalk'Větna 1945. 16 Oblast Lago
di Como byla pak obsazena lY sborem americké armády, která všechny
věci různých vyslanectví z Bellagio zabavila a převezla do Milána, 26.6.
1945 informoval Vaněk Prahu, že dostal od Američanů zprávy o
slovenskjch dokumentech a 'V)'sílá do Milána dr. Dutku k převzetí. 17
11.7. pak skutečně Dutka a milánski konzul Chytil převzali 14 kusů
beden a zavazadel se slovenskjmi znaky. Část ale byla rozbitá a vykradená.
Věcí schovali v Milánu. 18 23.8. přišel za Chytilem bývalý slovenský
diplomat dr. Bhska, popsal mu nehodu dr. Kaššovice v březnu 1945 u Udine
a uvedl, že býval)' vyslanec s celou rodinou pobývá v Cortině. Požadoval
vydání svých a Kaššovicových osobních věcí z Bellagia, které tam dovezlo
jiné auto při březnové cestě. Bliska také tvrdil, že v Bellagiu jsou ještě další

bedny. 19
Chytil tedy jel 26.8. t945 do Bellagia, ale zda něco vypátral, ve
spisech není. V každém případě 29.10. předal Bliskoví na konzulátu
vMilánu osobní věci pro něj i rodinu Kaššovice. 2o Chytilovo jednání si
zaslouží pozitivní hodnocení, v nelehké době tak každý jednat nemuseL
Během října

1945 byly spisy bývalého slovenského vyslanectví
přepraveny do Říma na tehde:.1Ší československé vyslanectví. 12.11. je

Praha, f. Politické zprávy ZÚ Řím -1945/46.
Objevily se i spekulace} že lysý a Mičko některé jim nepřijemné dokumenty zničili.
17 SN
18
As f. MZV, k. 1154, Č. 6705/45.
19 Tamtéž" Č. 939/45.
15 A MZV
16

20 Tamtéž.

Tamtéž, Č. 1901/45.

do Prahy popisovala jako administrativni povahy bez politické
. Jak to situace dovolí, měly putovat do Prahy.ll

---------------------SNA, f. MlV, k. 1154, 8220/45.
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Č.

Biografické medailony slovenských diplomatů

V následujících

řádcích

jsou uvedeny biografické údaje slovenských
diplomatů, kteří postupně působili na slovenském vyslanectví v Itálii u
Quirinálu . Dát dohromady personá~ie tak rozdílných osob je dosti náročný
úkol, který se podařil jen zčásti. Udaje o jednotlivých osobách jsou tedy
velmi rozdílné, podle toho, jak se je podařilo zjistit. Jsou doplněné o hlavní
životopisné údaje několika předních činitelů slovenského MZV (Ďurčanský,
ruka, Polyák, Mračna).
DEMUTH, Julius. Narozený 22.1. 1911 Muranská Huta, okres Velká
Revúca. Otec Julius Demuth, matka Ida, rozená Hom. Později politicky
příslušný Vikartovce, okres Poprad.
Od jara 1939 byl Demuth zaměstnán v Ministerstvu zahraničních věcí,
nejprve jako koncipista pro cestovní záležitosti, na podzim 1939
vhospodářském odboru. 20.12. 1939 vyslán do Říma na Vyslanectví u
. Quirinálu jako legační tajemník, na místo nastoupil 28.12. 1939. V únoru
1940 pobýval s vyslancem Zvrškovcem v Madridu zařizovat tamní
slovenské vyslanectví. 26.3. 1940 povolán zpět do ústředí MZV v Bratislavě
a tam dále činný jako legační atašé v hospodářském odboru. 27.9. 1940
znovu vyslán do Říma na quirinálské vyslanectví jako obchodní atašé,
nastoupil do funkce 2.10. 1940. Měl dlouholetou známost s říšskoněmeckou
občankou Ingeborg Franke (nar. 30.3. 1917 Emagrube), 6.5. 1941 dostal
povolení MZV k sňatku. 14.7. 1941 rozhodlo náhle MZV o jeho přeložení
zpět do Bratislavy, Demuth se o něm dozvěděl 19.7., 29.7. odjel z Říma ke
snoubence v Briegu u Breslau, 24.8. měli svatbu. Proti přeložení podal
Demuth odpor 18.8. 1941, stížnost byla oficiálně odmítnuta 3.1. 1942.
Mezitím podal Demuth 24.9. 1941 žádost o vystoupení ze státní služby,
kterou vláda schválila 21.11. s účinností k 30.11. 1941. Propouštěcí list mu
MlV vydalo až 18.2. 1942. Mezitím se Demuth v prosinci 1941 vrátil do
Říma jako korespondent Exportního ústavu a postupně s manželkou bydleli
na římských adresách Via Oradisca 12, Via O.B. de Rosi 10 a Viale Mazzini
119. 16.9. 1942 se jim narodil syn Stefan. Demuthovi si drželi nadále
slovenské pasy, diplomatické odevzdali v lednu 1942, 20.1. jim byly
předány normální pasy na jeden rok, 23.1. 1943 prodloužené o další rok.
Vzhledem k situaci v Itálii odcestovala Ingeborg Demuth 1.8. 1943 k matce
do Briegu, v září se jí narodilo druhé dítě. Demuth odjel z Říma do

'slavy 7.8, 1943, vzal s sebou i zásilky z Vyslanectví SR. V lednu 1944
Demuth vrátil do severní Itálie, cestoval sanitním vlakem slovenské
, 26.1. 1944 mu slovenské vyslanectví v Benátkách prodloužilo pas.
pak obchodně působil v Milánu, bydlel na adrese Via Piolti de
. V červenci 1944 dostal paratyfus a do poloviny srpna byl
v lazaretu Cernobbio u města Como. 2.10. 1944 Demuth
svůj poslední slovenský pas, vystavený slovenským vyslanectvím
Bellagio. Nadále pobýval v severní Itálii, je jen nejasné, od kdy za ním
manželka s dětmi.

ĎURČANSKÝ, Ferdinand. Narozený 18.12. 1906 Rajec, okres Žilina,
15.3. 1974 Miinchen, Bavorsko. Jeden z významných představitelů
generace HS.cS koncem třicátých let 20. století. Od 6.10. 1938
ministr spravedlnosti, sociálních věcí a zdravotnictví, od prosince 1939
lWI,,,_...
dopravy a veřejných prací slovenské autonomní vlády. Od 14.3.
1939 do 29.7. 1940 ministr zahraničních věcí SR, od 2.11. 1939 též ministr
'vnitra. Po salzburgských jednáních musel odejít ze všech politických funkcí,
nadále působil jako profesor mezinárodního práva na Právnické fakultě SU
vBratislavě. V březnu 1945 odešel do emigrace, postupně žil v Rakousku,
Itálii, Argentině, od 1952 v Německu. Jeden z hlavních představitelů
slovenské emigrace po roce 1945.

f§JW,',.r;IIU""

,1C'Tr

GALV ÁNEK, Bohdan. Narozen 9.11. 1903 Kysucké Nové Město, zemřel
13.11. 1983 Boston, USA. Otec František, matka Gizela, rozená Vetváková.
Manželka Eleonora, dcera Eleonora (nar. 1937).
Vystudoval gymnázium v Žilině a Prievidzi, Filozofické fakulty Praha,
Bratislava, Nancy, Lyon, Paříž. Později ještě studoval práva na Právnické
fakultě UK Bratislava, 1935 JUDr. Jako středoškolský profesor působil na
gymnáziu Revúca 1925/26, Trenčín 1926/29, Bratislava - reálné
gymnázium 1929/31, maďarské reálné gymnázium 1931/35. Od 1.12. 1935
ministerský komisař u referátu MŠNO v Bratislavě, po 6.10. 1938 přednosta
odboru MŠNO. Od 25.4. 1939 přešel na MZV a stal se šéfem prezídia
ministerstva. V červenci 1939 byl určen za chargé d'affaires do Paříže, ale
kvůli mezinárodní situaci se odjezd již neuskutečnil. Na podzim 1939 se stal
šéfem politického odboru MZV, 15.2. 1940 získal titul legační rada II. třídy.
11.3. 1940 byl jmenován prvním slovenským diplomatickým pověřencem

do švýcarska ve funkci chargé d'affaires. 19.7. 1940 mu bylo oznámeno
do Říma k 1.8. 1940 jako šéfa zastupitelského úřadu. Dekretem
republiky z 24.8. a souhlasem prezídia vlády z 28.8. 1940 mu byl
udělen titul vyslance a zplnomocněného ministra u Quirinálu. 21.8. 1941 byl
povýšen na legačního radu I. třídy. Po pádu Itálie odjel 8.9. 1943 z Říma,
vříjnu 1943 byl vyslán jako vyslanec do Sofie. 23.8. 1944 jmenovala vláda
Galvánka vyslancem do Berlína. Za svou činnost na vyslanectvích získal
více vyznamenání - Záslužný kříž německého orla s hvězdou, První stupeň
. bulharského řádu za občanské zásluhy a Italskou zlatou medaili za kulturu.
··25.3. 1945 odcestoval Galvánek s rodinou i zaměstnanci z Berlína do
rakouských Alp, kde byl v Bad Gastein 16.7. 1945 internován americkými
vojáky. Rodina byla propuštěna 8.10. 1945, ale vyslanec předán počátkem
února 1946 do Bratislavy, kde se od 13.2. nacházel ve vazební věznici
Krajského soudu. 15.2. 1946 navrhl Úrad obžalobcu pri NS vazbu na
Galvánka, kterou Národný súd 19.2. schválil. Oficiální žaloba byla podána
až 25.1. 1947. Vinila Galvánka a) že jako vyslanec v Římě, Sofii a Berlíně
uskutečňoval spolupráci fašistických vlád, b) snažil se v Německu vytvořit
slovenské jednotky SS. Soud se konal 28.5. 1947, z bodu b) byl Galvánek
osvobozen, za bod a) dostal tři měsíce vězení a dva roky ztráty občanských
práv. Protože trest již odpykal ve vazbě, byl ihned propuštěn a žil
v Bratislavě. 8.10. 1947 si Predsednictvo SNR stěžovalo na nízký rozsudek,
ale 10.10. Úrad obžalobcu odmítl podat opravný prostředek. Galvánkovi za
několik měsíců stejně raději odešli do emigrace, přesné datum neznáme.
Vletech 1948-1967 žili v Argentině, kde Galvánek pracoval nejprve jako
učitel jazyků, od 1962 jako advokát. Roku 1967 se přestěhovali do Bostonu,
USA, kde opět Galvánek vyučoval jazyky. V exilových organizacích se
dlouho neangažoval, až od počátku sedmdesátých let se zapojil do práce
nově založeného Svetového kongresu Slováků. Galvánek zemřel v Bostonu
13.11. 1980.

GRÉBERT, Arvéd. Narozen 20.10. 1915 Dolný Kubín.
Gymnázium Trstená, maturoval 12.6. 1933. Studoval práva v Bratislavě,
I.státní zkoušku složil 2.2. 1935, II. státní zkoušku 25.5. 1937 a III. státní
zkoušku 3.3. 1938.25.6. 1938 získal titul JUDr. Na studijních pobytech byl
v Paříži, Římě, Berlíně a Ženevě. Od listopadu 1938 pracoval jako smluvní
redaktor na předsednictvu vlády. Od 1.4. 1939 nastoupil na MZV. 26.3.
1940 byl vyslán do Říma jako tiskový atašé s titulem legační atašé. 1.5.

1941 se vrátil zpět na ústředí v ~ratislavě. 1943 odešel na vyslanectví
Bernu jako legační tajemník. Ve Svýcarsku zůstal i po roce 1945 a zapojil
do exilové činnosti. Od roku 1948 žil v Argentině a aktivně se podílel na
činnosti krajanských spolků. Roku 1965 se stal redaktorem slovenského
vysílání BBC va bydlel v Hampstead, Anglie. Od sedmdesátých let se vrátil
do švýcarské Zenevy.

HVOZDZÍKOV Á,
Sedmihradsko.

Katarína.

Narozena

18.11.

1918

Oradea-Mare,

Gymnázium studovala v Košicích a Bratislavě, maturita 1937. V letech
1937-1938 navštěvovala konzulární akademii ve Vídni. 30.3. 1939 přijata na
MlV jako aktuárský elév. Od 19.5. 1939 poslána do Říma jako archívní
praktikantka. 26.2. 1942 rozhodnuto o jejím odvolání, 10.3. rezignovala na
službu k 31.3. 1942. Zůstala v Římě a vdala se za italského úředníka.

IACOELLA, Giovanni. Narozen 13.4. 1903, manželka Maria, dcery Maria
Louisa (1932) a Anita (1937). lacoella byl sice Ital, ale se slovenským
vyslanectvím je úzce spojen, zrovna tak předtím i potom
s československými. Od roku 1926 se stal zřízencem čs. vyslanectví v Římě,
naučil se částečně česky i slovensky. Od 1.6. 1939 vstoupil do služeb
slovenského vyslanectví (za smluvní plat 1 050 lir, od 1.10. 1941 1 300 lir).
Na podzim 1944 (možná až v lednu 1945) se vrátil do služeb čs. konzulátu,
později vyslanectví a setrval v nich do května 1955. Roku 1956 mu čs.
úřady vyplatily odbytné 313 000 lir a daly výkaz odsloužených let na roky
1926-39 a 1944-55. Službu u slovenského vyslanectví mu uznat odmítly.

JURECH, Štefan. Narozen 9.6. 1898 Bošaca, okres Trenčín, zemřel 4.2.
1945 Berlín.
Gymnázium navštěvoval v Nitře, později vysokou školu vojenskou v Praze.
1919-1939 důstojník čs. armády. 1939 plukovník gen. štábu slovenské
armády, velitel 2.divize Banská Bystrica. 1941 se stal vojenským atašé
v Budapešti. Od ledna do srpna 1942 měl k této funkci přidělenu i funkci
Vojenského atašé v Římě. Od září 1942 do září 1943 vykonával funkci
velitele Rychlé divize, stal se generálem. Přes vyšetřování ze styků s
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působil
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roku 1944 jako šéf Vojenského vedeckého ústavu
Konspiroval s povstalci, v září 1944 zatčen za zradu, 4.2. 1945
v Berlíně.

VIC, Ján. Narozen 25.2. 1902 Bošaca, okres Trenčín, zemřel 21.10.
Palm Springs, Kalifornie. Manželka Mária, roz. Moravčíková, děti
(1931), Margita (1933), Elena (1939).
A.bsolvoval gymnázium v Trenčíně a Nitře, maturoval 24.6. 1921. 1921studoval filozofii v Římě, pak práva v Bratislavě, I. státní zkoušku
8.2. 1928, II. státní zkoušku 3.2. 1930, III. státní zkoušku 13.6. 1930,
~skal titul JUDr. Od 20.10. 1930 zaměstnán na právní odboru magistrátu
, od 1.1. 1935 hlavní právní komisař. Od studií aktivní člen
-,,"V"'E>'~ sv. Svorada, redaktor časopisu Svoradov, spolu s manželkou řídili
Nová žena. 1933 vyznamenán papežským řádem Bene Merenti,
.IJ,ít14JZOť:ll se stal rytířem Řádu sv. Silvestra. Od 1.1. 1939 se stal šéfem odboru
vnitra. V polovině března 1939 cestoval jako člen česko
delegace na korunovaci papeže Pia XII. do Říma. Po vzniku
samostatného státu pokračoval ve své práci na MV, krátce také působil
vrároci Ministerstva školství a začal usilovat o habilitaci za účelem
vyučování na Právnické fakultě SU. Žádalo studijní volno do Říma, ale po
dohodě s Ďurčanským tam byl nakonec poslán i úředně na slovenské
quirinálské vyslanectví s nástupem 11.1. 1940. Z vyslanectví byl odvolán
'14.10. 1940, z Říma odcestoval 10.11. V Bratislavě byl Kaššovic ustanoven
předsedou Ústredného úradu práce (6. odbor MV). Nadále zůstával i
vseznamu MZV jako legační rada II. třídy a šéf hlavní disciplinární komise
ministerstva. Od 16.2. 1943 do 24.5. 1944 zastával funkci předsedy
Robotnické sociální poisťovny. Zároveň se od 27.1. 1944 stal šéfem I.
odboru MV, později šéfem prezídia ministerstva. Na tyto funkce rezignoval
k31.1. 1945, ministr Mach rezignaci 5.2. přijal a Kaššovic se vrátil do stavu
MlV. 21.2. 1945 byl jmenován šéfem vyslanectví u RSI, do budoucna se
počítalo sjeho povýšením na vyslance. 10.3. 1945 vyjel Kaššovic s rodinou
ZBratislavy do severní Itálie, ale úřadu se nikdy neujal. Vinou řidiče v noci
zll. na 12.3. těžce havarovali u Udine a utrpěli těžká zranění. Zpočátku se
léčili v Udine, pak v C~rtina d'Ampezzo po celý zbytek roku 1945. Až před
Velikonocemi 1946 mohli odcestovat do Říma. Po několikaměsíčním
pobytu v Římě odjeli Kaššovicovi do USA. V dalších desetiletích byl Ján
Kaššovic aktivním členem exilových organizací, člen Poradního sboru
!

kongresu
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Slováků. Zemřel

21.10. 1990 v Kalifornii, jeho urna

UM, Jozef. Narozen 25.3. 1913 Dolné Vestenice,

zemřel

16.8.

navštěvoval

v Nitře, Ružomberku a Košicích, práva vystudoval
Bratislavě a Varšavě, 1938 získal titul JUDr. Od doby studií jedna
zblavních postav mladých autonomistů. V mladém věku se stal roku 1939
generálním tajemníkem HSI3S, pro spojenectví s Ďurčanským odvolán po
salzburgu 29.7. 1940. Musel pak nastoupit vojenskou službu a politicky být
ústraní. K 1.11. 1941 byl Kirschbaum převzat do diplomatických služeb a
do Říma jako legační rada. K 1.12.1942 byl přeložen do Bernu jako
d'affaires. Šéfem slovenského vyslanectví ve Švýcarsku zůstal až do
počátku března 1945, kdy bernská vláda ukončila diplomatické styky.
J{irschbaum se ale domů vrátit nemohl a stal se záhy jednou z hlavních
postav exilu. Spolu se Sidorem a Prídavkem zakládal SNRvZ. Roku 1949
přesídlil do Kanady, působil jako lektor slavistiky na univerzitách
vMontrealu, Ottawě a Torontu. Jeho velká činnost v exilových organizacích
nikdy nepřestala, snažil se o smíření Sidorovy a Ďurčanského skupiny.
Roku 1970 s Š.B. Romanem zakládal Svetový kongres Slováků. Zemřel
. v Kanadě ve vysokém věku 16.8. 2001.

LACKO, Ján.
profesor v Bratislavě. Pro školní roky 1939/40,
1940/41 získal placenou dovolenou k habilitaci v Římě od Ministerstva
školství. Od ledna 1940 byl též přidělen na slovenské quirinálské
vyslanectví jako kulturní referent. V létě 1941 se vrátil domů, od 1.9.
nastoupil opět jako středoškolský vyučující.

PhDr.

Středoškolský

Vletech 1946-1947 byl pracovníkem Poverenictva informácií.

LYSÝ, František. Narozen 5.2. 1916 Špišské Vlachy. Manželka Edita, roz.
Ondrejičková (nar. 1919), syn Dušan (nar. 1948).

Maturitu složil 13.6. 1935,

doplňující

latinskou zkoušku 7.11. 1938, státní
zkoušku 14.10. 1940. Studoval na FF Bratislava, r. 1942 dostal
stipendium do Itálie, kde po průtazích studoval na univerzitách v Římě a
padově, titul PhDr. 28.1. 1944. V srpnu 1943 začal vypomáhat na
slovenském římském vyslanectví, od 1.11. 1943 oficiálně ve službách MZV,
jako legační atašé na vyslanectvích u RSI v Benátkách a
aellagiu. Na jaře 1945 měl konspirovat v italským odbojem. Počátkem
kVětna 1945 odešel na čs. vyslanectví v Bernu, dal se do čs. služeb a jako
legační atašé zůstal v Bernu do 31.1. 1946. Od 1.2. 1946 pracoval
"pražském ústředí MZV. Od 1.8. 1947 byl Lysý poslán do Osla jako
legační tajemník. 4.2. 1949 mu oznámili přeložení zpět do Prahy k 1.3.
·1949, ale Lysý neodjel a 17.3. prohlásil, že odchází ze služeb, nemůže
sloužit režimu KSČ. Po čase odjel do Argentiny a nakonec do USA.

MALÁR, Augustin.
. Sachsenhausen.

Narozen

18.7.

1894

Reitern,

zemřel

1945

Navštěvoval

gymnázia Skalica a Sopron. Voják první světové války, 1918
včs. legiích v Itálii, 1919-1939 důstojník čs. armády. Od 1939 velitel
vyšších jednotek slovenské armády, 1941-1942 velitel Rychlé divize.
Vlistopadu 1942 poslán do Říma jako vojenský atašé, zůstal v této funkci
do května 1944 (zároveň jako vojenský atašé v Budapešti). Od května 1944
velitel armádního sboru v Prešově, konspiroval s povstalci, ale nerozhodný.
Vzáří 1944 za zradu zatčen, převezen do německého koncentračního tábora
Sachsenhausen, kde 1945 zemřel (přesné datum neznámé).

MIČKO, Julius. Narozen 14.2. 1912 Košice, zemřel 7.2. 1996 Praha.
Manželka Olga, roz. Reháková, sňatek 9.1. 1943.

Absolvoval gymnázium Prešov, maturita 1930. Studium práv na Právnické
fakultě UK Praha, titul JUDr. 11.9. 1937. 18.1. 1940 nastoupil na MZV do
hospodářského odboru s titulem legační atašé, 16.2. 1942 povýšen na
~ legačního tajemníka. 2.12. 1942 vyslán do Říma jako legační rada
snástupem 1.1. 1943. Po odjezdu vyslance Galvánka 8.9. 1943 zůstal
v Římě jako šéf úřadu a v této pozici pokračoval i na vyslanectvích u RSI
vBenátkách a Bellagiu do ledna 1945. Údajně již od roku 1941 konspiroval,
na podzim 1944 již prokazatelně. 18.1. 1945 zběhl do Švýcarska a dal se
i

~dispozici ČS. úřadům. Od 15.2. byl v Ženevě u ČS. zastoupení u Společnosti

tajemník čs. vyslanectví Bern. K 1.8. 1946 byl
přeložen do ústředí v Praze. 4.3. 1948 postaven mimo službu, k 1.9.
z MZV akčním výborem. Roku 1949 pracoval v Investiční bance
Bratislava, 1950 v Chemických závodech Nobel Bratislava, 1951 v podniku
Medika Zvolen, ale musel opustit Slovensko. 1952-1954 pracoval jako
strojvedoucí v Ocelárnách Kladno, od 13.10. 1954 dělník, o rok později
úředník Pražské vodohospodářské správy. V Praze již zůstal až do své smrti
fiilfl.:'UU,

od 1.6.

legační

r. 1996.

WKUŠ, Jozef. Narozen 3.7. 1909 Krivá (Orava), zemřel 19.5.2005 Krivá.
Manželka Renée, roz. Perréa1 (zemřela 1992), dcera Isabela.
Absolvoval gymnázia Trstená a Levoča, maturoval 1929. Práva studoval
vBratislavě, Innsbrucku a Dijone, 1934 JUDr. Od roku 1935 zaměstnán na
MlV Praha, po 14.3. 1939 MZV Bratislava. 17.5. 1939 jmenován na
vyslanectví v Římě u Quirinálu s titulem legační atašé do funkce legačního
tajemníka. Již 11.1. 1940 přeložen do Madridu k 20.1., ale toto jmenování
.. před uskutečněním zrušeno. Definitivně jmenován do Madridu k 1.4. 1940
jako chargé ďaffaires. Počátkem roku 1944 byl Mikuš povolán zpět do
ústředí v Bratislavě, kde se stal šéfem diplomatického protokolu MZV.
Vtéto funkci působil až do konce existence I. SR. V letech 1945-48 byl
třikrát zatčen bezpečnostními orgány nového režimu. Přesto roku 1946 po
prověření nastoupil jako rada odboru v SNR. V dubnu 1948 dramaticky
utekl přes Budapešť a Vídeň do Paříže, kde se zapojil do exilové činnosti
vrámci SNRvZ. V prosinci 1951 odjel s rodinou do USA, usadil se ve
Washingtonu. V USA prošel Mikuš mnoha zaměstnáními - byl vedoucí
kanceláře Slovenské ligy (1952-58), vyučující historie na St. John's
University v Jamaica (1956-61), St. John's University v Queens a Georgian
College v Lakewood (1967-74), konzultant a překladatel amerického MZV
(1957-59 a 1961-65). Aktivně působil v mnoha exilových organizacích,
roku 1970 se podílel na založení Svetového kongresu Slováků. Po úmrtí
manželky se roku 1993 vrátil na Slovensko, na Oravu, kde žil až do své
snuti 19.5. 2005. J. Mikuš napsal obrovské množství monografií, článků,
příspěvků, byl jedním z literárně nejplodnějších členů slovenského exilu.
Zhlediska zahraniční politiky I. SR je nejcennější jeho kniha vzpomínek

Pamati slovenského diplomata.

ČNA,

Jozef. Narozen 21.2. 1900 Borský Jur, okres Senica,
. 1945 Bratislava. Manželka EIsa, roz. Barteková.

zemřel

navštěvoval

ve Skalici, vysokou školu technickou ve Vídni,
1924 ing. 1919-1928 pracovník čs. konzulátu Vídeň, 1928-1930 vyslanectví
1931-1933 ústředí čs. MZV Praha, 1933 legační rada konzulátu
llamburg, od 1934 konzulátu New York. 1939 vstoupil do služeb Slovenské
republiky, když viděl, že uznání státu od USA se protahuje, rozhodl se pro
cestu domů. V prosinci 1939 návrat přes Řím do Bratislavy. Od ledna 1940
jeden z hlavních činitelů MZV, šéf prezídia, od března 1940 až do vkonce
existence I. SR šéf politického odboru. R. 1942 vyznamenán Rádem
německého orla s hvězdou. Po obsazení Bratislavy Rudou armádou určen
kdeportaci do SSSR, na letišti zavražděn sovětskými vojáky.

PAULY, Walter. Narozen 26.9. 1889 Palermo. Rodiče z Bavorska, žijící
. vItálii, 1925 italský občan. Manželka Sofia, roz. Toschi, tři děti.
Vychodil školy v Palermu a Norimberku. Od mládí obchodník
v strojírenství, za války v německém Červeném kříži, od 1919 trvale bydlel
v Itálii, nejprve tři roky v Janově, pak Milánu. Založil vlastní firmu
zabývající se hlavně obchodem se dřevem a celulózou. Od r. 1922
spolupracoval se slovenskou firmou Žilinská celulózka a.s. Vzhledem k této
spolupráci se od počátku roku 1940 ucházel o místo slovenského
honorárního konzula v Milánu. Po vleklých jednáních ho obdržel a oficiálně
zahájil svou činnost v květnu 1941. Svědomitě vykonával svůj úřad až do
jara 1945.

POLYÁK, Štefan. Narozen 2.7. 1882 Budapešť, zemřel 6.5. 1946 BadenBaden. Ženatý, j eden syn.
Vystudoval právnickou fakultu, JUDr. Statkář Záblatí. 1914-1918 důstojník
c.k. armády. Od 1920 vokresním výboru HSr:S Trenčín. 1925-1935
poslanec, 1935-1939 senátor za HSr:S v pražském parlamentu. Od 1929
vpředsednictvu HSr:S. Od 22.10. 1938 vládní komisař a předseda Obchodní
a průmyslové komory Bratislava. 31.3. 1939 se stal šéfem hospodářské
sekce MZV s titulem zplnomocněný ministr. Od 1.3. 1940 povýšil na

prvního náměstka ministra zahraničí, v této funkci vytrval do konce
1944. 1.1. 1945 odcestoval za synem do Konstanz, ještě se vrátil, ale
února odjel definitivně. 25.5. 1945 zatčen v Konstanz
. okupačními orgány, v září propuštěn, ale koncem října
zatčen. 19.12. 1945 převezen do Baden-Baden. Začátkem března
operován na hnisavé vředy. V Bratislavě proti němu chystána žaloba
obžalobcu pri NS, 8.4. 1946 Polyák navštíven v nemocnici
.,,,pt,.o~'alt;H:;j.1l Z čs. MV a podroben výslechu. Na následky nemoci ale 6.5.

Zoltán. Narozen 2.3. 1913 Hrnčiarské Zalužany, okres Rimavská
zemřel 21.4. 1983 Bratislava. Manželka Božena, roz. Kavcová (nar.
924), osm dětí.
gymnázium Rimavská Sobota, rok byl v katolickém semináři
poté 1933-35 studoval filozofii a teologii ve Strasbourgu, 1935-38
a francouzštinu na FF Bratislava, 1938 PhDr. V letech 1938-41
R:!~IJ\JU'v..,n"vlský profesor dívčího gymnázia uršu1inek Bratislava. V školním
roce 1941/42 a 1942/43 lektor slovenského jazyka a literatury na Královské
'univerzitě Řím. Od září 1942 jako poručík v záloze přidělen k vojenskému
atašé u slovenského vyslanectví. Ve školním roce 1943/44 částečně
pokračoval na římské univerzitě i trvalo jeho přidělení k vyslanectví
vBenátkách. Definitivně bylo zrušeno až na podzim 1944. Od 1945
pracoval v Univerzitní knihovně Bratislava, 1951-67 měl funkci prvního
ředitele Ústřední lékařské knihovny, od 1967 do 1980 působil jako vedoucí
Kabinetu jazyků Institutu pro další vzdělávání lékařů. Dlouholetě překládal
zitalštiny, francouzštiny a latiny. Zemřel v důchodu v Bratislavě 21.4. 1983.
&11;( ....... _

SZNACZKY, Anton. Narozen 13.8. 1895 Viglaš - Zvolen.
Maturoval r. 1913 v Kremnici. 1913-18 důstojník c.k. armády, 1919-20
důstojník čs. armády, 1920 krátce u četnictva, pak úředník. 1921-25 opět
jako nadporučík v čs. armádě. Od r. 1925 působil jako žurnalista, též aktivní
v Rodobraně. R. 1928 zkrachoval jeho pokus o založení Slovenské strany
autonomistů. Na podzim 1929 odsouzen v Tukově procesu za špionáž, trest
odpykal v Leopoldově, propuštěn v srpnu 1932. Dalších šest let úředník
bratislavské pobočky pojišťovny Riunione Adriatica. V létě 1939 převzat do

stavu slovenské armády, major. V listopadu 1939 vyslá~jako vojenský atašé
do Bukurešti, v srpnu 1940 nastoupil v stejné funkci v Rímě, podplukovník.
1;. nmožství prohřešků v prosinci 1941 odvolán, v únoru 1942 odešel do
r",nl~" a zřekl se slovenského občanství. 30.3. 1942 za dezerci odsouzen
vojenským slovens~ým soudem k smrti. Nadále žil v Maďarsku, v dubnu
1947 přesídlil do Ríma a pravděpodobně v listopadu 1947 do Brazílie.
Vícekrát ženatý a rozvedený, pravděpodobně několik dětí.
" '••

•

ŠTEVEK, František. Narozen 5.12. 1913 Oravský Biely Potok.
Vystudoval Filozofickou fakultu Bratislava, 1939 PhDr. Od 1937
středoškolský profesor Nitra a Zvolen. Počátkem roku 1940 nastoupil na
MlV, 8.2. přidělen na tiskový oddělení politického odboru. K 1.5. 1941
nastoupil do Říma jako tiskový atašé. K 1.7. 1943 přeložen do Madridu jako
legační tajemník. Po roce 1945 zůstal ve Španělsku, okolo roku 1950 byl
činný ve vedení SOV (Ďurčanského skupina). R. 1953 pobýval v USA (zda
. trvale či jen na čas, není známo).

TUKA, Vojtech. Narozen 4.7. 1880,
Manželka Božena.

I

zemřel

20.8. 1946 Bratislava.

Po studiu práv vyučoval právní vědu na univerzitách Pécs (1907-11),
Budapešť (1911-14) a Bratislava (1914-19). V letech 1921-29 působil jako
redaktor Slováka, 1925-29 poslanec za HSeS v pražském parlamentu.
Leden 1929 zatčen a v říjnu odsouzen k 15 letům vězení za velezradu a
špionáž. 1937 podmínečně propuštěn s přikázaným pobytem v Plzni. V říjnu
1938 se navrátil na Slovensko a znovu se aktivně zapojil do politiky. Od
14.3. 1939 zastával funkce místopředsedy vlády a ministra vnitra. Od konce
října 1939 se stal předsedou vlády SR a 29.7. 1940 i ministrem zahraničí.
Vobdobí 1939-42 i místopředseda HSeS. Od 1942 vážně nemocen, po
Povstání odstoupil 3.9. 1944 ze všech funkcí. Na jaře 1945 odcestoval do
Rakouska, 25.8. zadržen francouzskou okupační policií. 17.11. 1945 letecky
převezen do Bratislavy. Přes špatný zdravotní stav (kornatění mozkových
cév, nepohyblivost dolní levé končetiny, poruchy řeči a paměti) postaven
před Národný súd a 14.8. 1946 odsouzen k smrti. Rozsudek byl vykonán
20.8.1946.

2

S;-O

, Eugen. Narozen 2.1. 1914 Podolie, okres Trenčín,
972 USA. Manželka Mária, roz. Paternitiová, osm dětí.

zemřel

30.1.

voval gymnázium v Nitře, na Filozofické fakultě v Bratislavě
slovenštinu a francouzštinu se studijními pobyty v Lille a
. Středoškolský profesor v Malackách a Levoči. Během své vojenské
1940-42 zpracoval slovenskou vojenskou tenninologii. K 15.5. 1943
?1II1ELfUL'It'J ... ..,..•• V Římě jako tiskový atašé, fonnálně byl
stále zaměstnancem
Ve funkci pokračoval u vyslanectví u RSI v Benátkách. 9.12. 1943
přeložen ve stejném postavení na vyslanectví u Sv. Stolce, kde setrval až
do května 1945. V Římě zůstal a zapojil se do exilové činnosti jako
li(~~1tOm:'t;1lI;~ Ďurčanského SOV. R. 1946 byl vyslán do Madridu s úkolem
pokusit se aktivovat tamní slovenské vyslanectví, po poznání marnosti se
vrátil do Itálie. 1948 přesídlil do Argentiny a 1955 do USA, kde žil
s rodinou v Endicotte a pak v Chicagu, pracoval jako knihovník. Urban byl
po celou dobu literárně a politicky činný v různých exilových organizacích,
zemřel 30.1. 1972.

ZVRŠKOVEC, Jozef. Narozen 17.3. 1905 Kláštor pod Znievom.
Vystudoval právnickou fakultu v Bratislavě, JUDr., advokát. V říjnu 1938
vyslán slovenskou autonomní vládou jako státní sekretář na pražské MZV,
po 14.3. 1939 přešel ihned na bratislavské MZV. Vybrán za prvního
vyslance v Itálii, 19.5. 1939 zahájil svou činnost v Římě. Odvolán 7.6. 1940
vdůsledku vnitropolitických změn na Slovensku, z Říma odcestoval 5.8.
1940. Stáhl se z politiky na svůj statek Kamanová přes fonnální ponechání
ve stavu MZV. Neangažoval se ani po r. 1944, přesto na něj v létě 1947
chystal Úrad obžalobcu pri NS obžalobu. Vinili ho z úzké spolupráce
sĎurčanským v letech 1939/40, z obhajoby legálnosti SR, z velebení
událostí 14.3. 1939, z vykonávání funkce vyslance v fašistické Itálii a
zpodezřelého nákupu statku Kamanová. Jak obžaloba dopadla, není známo,
vkaždém případě z archívu MZV na něj nic nenašli. Po r. 1948 byl
Zvrškovcovi statek vyvlastněn a bývalý diplomat žil v chudobě.

Práce o slovensko~italských vztazích v letech 1939-1945 se snaZi
celé speki:rum slovensko-italských kontaktů v daném období
zapojení různých osobností do tohoto děnÍ. Práce vyčerpala
různým tématům téměř veškeré dostupné prameny a intonnace, přesto
být se stavem poznání k mnoha kapitolám stoprocentně spokojen.
jsem svou práci začínal, domníval jsem se, že existující dostupný
bude bohatě stačit. Dnes vidím, jaké zůstaly mezery, které ovšem
k dnešnímu dni zaplnit, ale zůstávají úkolem do budoucna. Snad se
zpřístupní některé archívní materiály (jako například Zvrškovcův
v SNA), snad se jednou podaří doplnit mnohem více údajů do
snad se jednou objeví některé další materiály ve slovenských či
archívech. Případným úkolem do budoucna by bylo i mnohem
zpracování mediální oblasti, než které jsem mohl obsáhnout v mé
příslušné kapitole této práce. Zíljimavou studií by mohlo být i rozebrání
vlivů italské fašistické ideologie na Slovensko.
Jak je v textu vícekrát zmíněno, neskončily slovensko-italské vztahy
jarem 1945. V prvních poválečných letech se stala Itálie a zvláště Řím
důležitým centrem a přestupním místem slovenské politické emigrace, která
mohla využít kontak'iů navázaných svého času quirinálským i vatikánským
vyslanectvím Slovenské republiky. Vedle neúnavné práce K. Sidora, který
zůstával v Římě, ožila slovenštinou znovu i budova quirinálského
vyslanectví na Via Reno. Atmosfera doby a její peripetie jsou popsány
vněkolika memoárových dílech, nejdůležitější jsou Okálův Výpredaj
fudskosti a Šprincovo K slobodným pobrežíam. l Souhrnný pohled
poskytuje studie 1. M. Rydla Utváranie stredisk slovenského exilu
v Taliansku? Původně jsem měl v úmyslu zpracovat do mého díla i tuto
kapitolu, ale z časových a materiálních příčin jsem věc odsunul na pozdější
dobu.
Končím

tedy zpracování slovensko-italských vztahů let 1939-l945
s konstatováním těchto skutečností a s vědomím výzev, které zůstávají do
budoucnosti a doufám, že bude přijato jako první obsáhlé dílo k této
tématice a příspěvek ke slovenské zahranični politice v nelehké době
evropskjch dějin.

1J'

an Okál: Výpredaj rudskosti. Martin 2002.
Mikuláš Šprinc : K slobodným pobrežiam. Martin 2004.
2
Jozef M. Rydlo: Utváranie stredisk slovenského exilu v Taliansku. In : Slovenský
Povojnový exil. Zbomík zo seminára Dějiny slovenského exilu po r. 1945 v Matici
slovenskej v Martine 27.-28.6.1996. Martin 1998.

Závěrem

bych chtěl poděkovat za cemlé infoTIllac.e a připomínk-y
vypracovávání tohoto díla prof. J. Rychlíkovi z Prahy, prof M.S.
. prof. F. Vnukovi, dr. B. Blehové a zvláště dr. lM. Rydlovi
. Dík patří í pracovníkům archívů a knihoven, ve kterých jsem
- SNA Bratislava (p. Magura, pí. Slezáková, pL Javošová), Archív
Řím (dr. Stefania Ruggeri),
Archív MZV Praha a Slovanská
..... "'''n,.. Praha. Všude jsem se setkal s porozuměním a vstřícností k mé

25.11. 2009.

Nejpouž:ívanějši zkratkou v celém 'textu ip<jznámk"ách je MZV -

ilrust.erslvo zahraničních věcL

cM

Dále,se v textu ob.ievují zkratky:
HM - Hlinkova m1ádež
HG - Hlinkova garda
f{Sr5 - Hlinkova slovenská rudová strana
S.R -Slovenská répubHka
Mf - Ministerstvo finanť:Í
MŠNO - Ministerstvo šktilstva Ci národnej osvety

RSI- Repubblíca SodaJe Itaiíana (Italská sociální repubfíka)
Převá;žně jen V. poznámkách se pak vyskytuji následující zkrat1.JI':

Karchívům:
SNA - Slovenský národný archív

A MN Praha -Archív Ministerstva zahraničních věcí Praha

#\SD MZV Roma - Arcnivío storíco diplOn1dtiCO (HístOrítkO-diplomatický

.archív) Ministerstva zahraničních věd Řím
K fondům:

MP - Ministerstvo pravosúdia
MH:- Ministerstvo hospodárstva
PR - Poncajnériaditerstvo v Bratislave
Ú~B - Ústredňa štátnej bezpečnosti
K-FR -Kancelária prez.identa republiky

ÚO-NS - Úrad obžaiobcu pri Národnom súde
NS -Národný Súd

'LA.:.D - Londýnský archív důvěrný

tA -londýnskY archív
TÚ ~. Teritoriální odbory

AP - Affari Politici
RSI-~epl1bblic~ Socialeltaliana

praDleny a literatura

Zpracování slovensko-italskich
téměř úplně

vztahů

v letech 1939-1945 stojí

na následujicichpramenech:

Slovenský národný archiv Bratislava
Fondy
Ministerstvo zahraničných ved 1939-1945
Ministerstvo pravosúdia 1939-1945
Ministerstvo hospodárstva 1939-1945
policlyné riaditel'stvo Bratislava J920-1945
(lstredňa štátnej bezpečnosti 1939-1945
KifIlC'elária prezidentarepubW.:y 1939-1945
(írad obžafobcu pri Národnom siide

Národnýsúd
Osobné jondy-J. Kaššovic

Archív Minísterstva zahraničních věcí Praha
Fondy
Londýnský archív-di/věrný
Londýnský archiv
Teritoríálni odbory 1945-1959--ltálie
Politické zprávy zl) Řím
Personálníspisy-E Ly.~ý, J. A1i<..rfw, J.M Zvrkkovec, G.1acoella

Historicko-diplo111atický archív Ministerstva zahraničnrch věcí Řím
(Archivio storico dipiomatico :tv1AE Roma)
Fom~v

Affari Politici 1931-1945 -- Cecoslovacchia, Slovacchia
Repubblica Sociale Italiana 1943-1945

'bobový tisk
Sluvák 1939, 1940. 1941. 1942, 1943, 1944
Slovenská pravda 1941, 1942, 1943, 1944
Slovenská sloboda 1940
Gardista J940
Slovenské v<?jl,ko 1940, 1941/42, 1943
Slowakische Rlmdychau 1940

Vi'lěltotíkadHčÍch otázkách jsoupmmeny doplněny mísled~i.ci

·Katrebm:rá..Blehuvá ~. Pokusv RíJského lniflislerstva zahrdničrívch ved
nt>l.1V(;~f{1}7Ie. K. Sidora II do,sledku salchurskJ!ch rokovaní. ln : Slovenská
_~_,·,hltJra FJJ9-1945 očami mladých kistorikt)v VL Prešov 2007.
S. ĎuriC.t.l : .!oze.ťTiso 1887-1947. Životopisný profil. Bnttislava
",>

~,

lán Kaššovic: Pamiiti. Nevydáno. Osobný archfv F Vnu/uJ,
Jt1Z~1A.

l\tfikuJ : Pmniifi :slovenského diplomala~ l\!faNin 1998.

: ,minko\l{J mládež 1938-[945. Bratislava 2008.
Et.m'Ul1.W~ll..

Vf'tuk : Prvé krok,v sloveflskq/ diplomacie. !rl: TvorcovianovéllO

Camhruige, OntarIO, COJ1llda J982.
František Vnuk: A4ať svoj štál znamená život. Politická bi<J.grafia Alexandra
UacJu.l- Bratislava J991.

:f}/(JlveJ:'lsklrJ,.

Seznam členů italského královského vyslanectví v Bratislavě, léto 1943
Dr. paolo Cortese, vyslanec, nor. 15.12. 1894
Ero Ziska Cortese, manželka, nor. 1.4. 1895
Edgardo Cortese, syn, nor. 18.8. 1923
ful via Cortese, dcera, nor. 5.12. 1926
Olga Cortese, dcera, nor. 3.7. 1929
Roberto Cortese, syn, nor. 17.10. 1934
pierina Castronini, vychovatelka, nor. 7.7. 1906
Eduordo Coletta, kuchař, nor. 15.9. 1913
Vévoda Corlo de Vera de Aragona, vyslanecký rada, nor. 8.9. 1892
Hrabě

Giovanni Revedin, I. vyslanecký tajemník, nor. 2.11. 1904
Morgherita Revedin, manželka, nor. 20.4. 1901
Piero Riccordo Revedin, syn, nor. 10.1. 1940
Maria Vittoria Revedin, dcera, nor. 23.10. 1941
Hraběnka

Luisa Fabbrini, vychovatelka, nor. 15.1. 1890
Raoul Pignocchi, kancléř, nor. 10.8. 1911
Elda Pignocchi, manželka, nor. 14.11. 1911
Anna Moria Pignocchi, dcera, nor. 2.12. 1936
Piero Pignocchi, syn, nor. 23.10. 1940
Paolo Pignocchi, syn, nor. 12.2. 1943
Marcella Morchi, vychovatelka, nor. 28.7. 1921
Ervino Procacci, obchodní tajemník, nor. 9.6. 1907
Beatrice procacci, manželka, nor. 2.7. 1908
Michelina Procacci, dcera, nor. 13.8. 1935
Carla Procacci, dcera, nor. 2.12. 1941
Ugo Tommasini, úředník, nor. 6.4. 1915
Anita Tommasini, manželka, nor. 19.9. 1916
Adriana Tommasini, dcera, nor. 11.6. 1941

Všech těchto 27 osob strávilo internaci 1943-44 v Piešfanech a
nakonec v roce 1945 v Kašperských Horách

Ke kapitole Politické vztahy -

příklady Galvánkových zpráv

zŘíme

(zdroj SNA, f. MlV, k. 202, zprávy přepsány tak, jak jsou

v originálech)
Zpráva Č. 21/19411P/G.
predmet: Pristúpenie Chorvatska k Trojpaktu.

V Ríme dňa 17.6. 1941

Ako som to už telegraficky aj telefonicky oznámil, zúčastnil som sa
za Slovensko na ceremonii a pri podpisovaní pristúpenia Chorvatska
k Trojpaktu vo Venezii dňa 15 t.m. Na výslovnú žiadosť tunaj šieho
ministerstva zahraničia sprevádzal ma legačný ataché dr. Števek. Pokial' ide
a ceremóniu, ako aj o rečiach, ktoré odznely z príležitosti tohto
medzinárodného aktu, všetky talianske a cudzie noviny podrobne
referovaly, takže pokladám za zbytočné, aby o veci písal. Chcem len
vyzdvihnúť, že s potěšením sme videli vo Venezii nápadne mnoho
slovenských zástav, ako aj to, že pri príchode na obed, ktorý dával gróf
Ciano v Palazzo Rezzoni, obecenstvo búrlive nás aklamovalo
s prevoláváním Eviva la Slovacchia! Mal som príležitosť soznámiť sa
s mnohými zástupcami a vynikajúcimi osobnosťami talianskeho verejného
života, usadlými vo Venezii, a najma musím vyzdvihnúť živý interes
a sympátie k Slovensku. Pri večeri, sediac za čestným stolom, s radosťou
sam odpovedal na dotazy zahraničného ministra von Ribbentropa, ktorý
sedel na pravici Cianovej naproti mne. Von Ribbentrop sa ma pýtal, ako sa
má pán predseda vlády. Povedal som mu, že podl'a mojich zpráv je zdravý
a pIne zaujatý prácou. Na to povedal von Ribbentrop, že osoba pána
predsedu vlády je mu vel'mi sympatická, že poznal ho počas vyjednávání,
ktoré mal s ním, za vel'mi lojálného partnera a ako vel'kého patriotu. Potom
prešiel v rozhovore na české panstvo na Slovensku a žalárovanie pána
predsedu vlády. V d'alšom sa pýtal na pána prezidenta republiky dr. Tisu
a povedal, že je to vel'mi silná osobnosť, ktorá urobila naň a na Fiihrera
dojem energie a sily. Ked'že počas tohto rozhovoru prirodzene ostatné
rozhovory u stola umlčaly, všetci prítomní načúvali slovám
Ribbentropovým a mojím odpovediam. Ihned' na to vel'vyslanec Alfieri
nadviazal rozhovor o Slovensku a pochvál'ne sa vyjadril o pánu vyslancovi
Černákovi a jeho rodine, hovoriac, že má s nimi vel'mi priatel'ské styky a že
sú v Berlíne vel'mi obl'úbení. V rozhovore sa pokračovalo so strany

hostitel'a ministra grófa Volpiho, takže som mal príležitost' informovat'
prítomných o slovenskom národe, jeho minulosti a terajšom postavení. Pri
odchode som sa šiel rozlúčit' s von Ribbentropom, ktorému som vyjádril
svoje osobné št'astie, že som mal čest' ho poznat' a že1al som mu a jeho práci
aj v mene celého slovenského národa zdaru. Minister von Ribbentrop dlhú
chvíľu potrasujúc mu ruku, ďakoval mi a žiadal ma, aby som dal
pozdravovat' v mene jeho pána prezidenta a pána predsedu vlády.
Opatovne som mal príležitost' rozprávat' s Poglavníkom, mini strom
Lorkovičom, s maršalom Kvatemikom a s ostatnými členmi chorvatskej
de1egácie. Poglavník ma ubezpečil o jeho bratskej láske k Slovensku,
zaďakoval mi za ochotu, ktorou pomáham tunajšiemu chorvatskému
vyslanectvu - informoval ho už o tom dr. Perič, tunajší chorvatský vyslanec
- ďalej povedal mi, že vysiela k nám ako vyslanca dr. Tóta, ktorý poďla
slov ministra Lorkoviča je z polovice Slovák a o ktorom je vraj
presvedčený, že o mesiac-dva bude hovorit' slovensky. Teší sa nášmu
chargé ďaffairesovi Murgašovi, dúfa, že lenčo dr Tót nastúpi službu, že
Murgaš bude menovaný vyslancom, lebo - hovoril - dotklo sa nás to, že
práve Slovensko vysiela k nám len Geschaftstragera. Povedal som mu, že
išlo tu len o formality.
Použil som príležitost', aby gratuloval dr. Lorkovičovi z príležitosti
jeho menovania mini strom zahraničia, a maršálovi Kvatemikovi, ktorý ma
ubezpečoval o svojej láske a oddanosti k Slovensku. Kvatemik sa
informovalo organizácii vojska u nás a povedal, že veru na tomto poli sme
obdivuhodne mnoho vykonali. On je tiež pyšný na to, že tak rýchlo
organizovat' može chorvatskú armádu, úlohu vraj nemá tak t'ažkú, lebo má
značne vel'ký dostojnícký káder, jednak z bývalých k.u.k. dostojníkov,
jednak z oficierov chorvatskej národnosti. Oni energickým sposobom
očist'ujú celé Chorvatsko od srbského a srbofilského elementu a to
najostrejším sposobom. Vláda bude decentralizovaná, keďže mienia
v Banjaluke umiestit' niektoré ministerstvá a iné centrálne úrady. Z Mačeka
ich hlava nebolí, veď vraj aj my máme svojho Mačeka. - Musím
vyzdvihnút', že tak aj u Nemcov, ako ja u Talianov a cudzích
diplomatických zástupcov Poglavník a jeho suita urobili nesmieme dobrý
dojem. Vyzdvihujú ich intelingenciu, spoločenskú zrelost', rečovú
pohotovost', vážnost' a sympatickú rezervovanost'. - Nemecký vyslanec
v Zahrebe, Kasche, tešil sa výsledkom v Zágrebe, spomenul svoj priatel'ský
styk k Murgašovi a pýtal sa ma, ako je to s jeho Geschaftstragerstvom, že
podl'a jeho informácií bolo vraj pre Murgaša vyžiadané agrément ako pre
vyslanca a s najvačším prekvapením vraj v Zágrebe vzali na vedomie, že je

len chargé ďaffaires. Nakol'ko o celej záležitosti me som spol'ahlivo
informovaný, vyhnul som sa akejkol'vek odpovedi vo veci a prešiel som
v rozhovore na iné.
V spoločnosti generálneho konzula Wiistera rozprával som s pánmi
zo suity Ribbentropovej a s jeho najužšími spolupracovníkmi, s ktorými
som rozprával o zamýšl'anej ceste pána predsedu vlády Tuku do Ríma.
Sľúbili mi o veci referovať von Ribbentropovi.
Ako som telefonicky oznámil pánu ing. Mračnovi, počas obedu sedel
som popri vel'vyslancovi Butim, ktorému som naznačil, že či zamýšl'aná
zdvorilostná návšteva pána predsedu vlády v Ríme nemohla by sa už teraz
uskutočniť. Sľúbil mi, že po svojom návrate do Ríma spýta sa grófa Ciana,
resp. Duceho, a potom mi odpoveď sdelí. Povedal som mu, že sám si ho
dovolím vo veci navštíviť, keďže sa chystám v najkratšom čase do
Bratislavy a rád by podať referát pánu predsedovi vlády.
Na Stráž!
Vyslanec: dr. Galvánek

Zpráva Č. 22/19411P/G.
Situačná

I

V Ríme

dňa

25.júna 1941

zpráva

Hoci už dlhý čas v tunajších diplomatických, politických kruhoch
a vo verejnosti očakávalo sa radikálne riešenie nemecko-sovietskeho
pomeru, predsa vypuknutie nemecko-sovietskej vojny prekvapilo najma
tunajšíu širšiu verejnost'. Bez zveličovania možno konštatovat', že vojna
mocností Osi proti sovietskemu Rusku vyvolala nadšenie. Obecenstvo
s uspokojením vzalo tiež na vedomie, že tejto vojny zúčastní sa aj Taliansko
formálnym vypovedaním vojny po boku Nemecka. Rýchle a rozhodujúce
víťazstvo nemecké pokladá sa za isté a to aj v kruhoch diplomatických,
novinárskych, vojenských a politických. Finský vyslanec nemohol zatajit'
svoju radost' nad tým, že Finsku je daná možnost', aby stratené územie si
nadobudlo a proti odvekému nepriatel'ovi bojovalo. Prirodzene spojuje
s tým aj nádeje, že Finsko dostane také hranice, ktoré v budúcnosti
štrategicky mu umožnia úspešnú obranu proti nápadu so strany ruskej.
Podl'a súkromných informácií vyslanci baltických štátov, ktorí žili tu ďalej
ako súkromné osoby, sú plní nádejí a netrpezlivého očakávania. Ruskí
emigranti svojím sposobom oslavovali započatie boja proti komunistickému
Rusku. Možno tvrdit', že aj na strane bulharskej, španie1skej, maďarskej
a rumunskej je vel'ké uspokojenie nad touto udalost'ou. Všeobecne sa
predpokladá, že Rumunsko vnútome sa týmito udalost'ami sjednotí a že
Antonescova pozícia sa upevní. Na rumunskej strane badat' zvýšené
sympátie k Nemecku a zo stykov so zástupcami štátov, pristúpivších
k Trojpaktu, cítit' rodenie sa atmosféry vzájomnej dovery, priatel'stva
a vojnového bratstva. Živo sa komentuje a odsudzuje posledná reč
Churchillova a háda sa, aké bude stanovisko vždy protisovietsky naladenej
Ameriky. Istý maďarský novinár, ktorý má dobré styky s Vatikánom, mi
povedal, že Vatikán t'ažko može utajit' svoju radost' nad vojnou proti
Sovietom. Bez toho, žeby svoju zdržanlivost' zmenil. Na tento nový vojnový
konflikt všeobecne sa díva tak, že po jeho vít'aznom škončení bude stát' celá
hospodárky a politicky znovuorganizovaná Europa proti anglickému
impériu. .....
24 t.m. všetky talianske rádiové stanice priniesly zprávy, že
slovenská armáda prestúpila hranice, aby sa dala na pochod proti
Sovietskemu Rusku a spojila sa s armádou nemeckou. Priniesly
proklamáciu prezidenta republiky, ďalej zprávy o všetkých vojnových
opatreniach slovenských, o demonštráciach proti Sovietskému vyslanectvu

v Bratislave. Dnešné časopisy a včeraJsle večerníky na čelných miestach
s hrUbými literami prinášajú túto zprávu a prinášajú tiež obrázky o mladej
annáde slovenskej, prezidenta republiky a dnešné prinesú obrázky a článok
o Hlinkovej garde, predsedovi vlády Tukovi a hlavnom velitel'ovi HG
podpredsedovi vlády Machovi. S potešením móžem konštatovať, že tento
krok Slovenska vyvolal všade nadšenie a obdiv. - Na stráž!

Vyslanec dr. Galvánek

b

Zpráva Č. 48/1941/P/G.

V Ríme

dňa

7.novembra 1941.

2. novembra 1941 odcestoval som na požiadanie slovenského
honorámého konzula v Miláne Paulyho a redaktora Popolo ďItalia generála
Fettarappa-Sandriho do Milána, aby sa zúčastnil na prednáške, ktorú mal
generál Fettareppa o Slovensku 3.t.m. 09 hodine večer v kruhu
filologickom "Circolo Filologico". Na ceste ma odprevádzal leg. atašé dr.
Števek. V Miláne najprv som sa dal zapísat' do knihy návštevníkov princ a
Duca di Bergamo, potom složil som vizitky u prefekta, mešt'anostu,
predsedu strany a po sádkového velitel'a generála Broglie. Návštevy vo
fonne vrátenia vizitiek opatovali mi uvedení a okrem toho generál Broglie
zaslal mi list, v ktorom vyslovuje radost' nad tým, že móže ma v mene
posádky milánskej na jej území srdečne privítat'. Potom o 17 hodine
navštívil som v spríevode konzula Paulyho, legačného atašé dr. Števeka
a generála Fetterappa budovu, nazývanú "ll Covo", slovensky hniezdo. "ll
Covo" je stará budova, v ktorej pred pochodom na Rím sídlil Duce a odkial'
dirigoval aj so svojím bratom, nebohým Amaldo Mussolinim, list strany,
Popolo ďItalia. Pred budovou očakával nás velitel' fašistickej mládeže
s pobočníkrni, s ktorýrn potom prezreli sme si jednotlivé miestnosti.
V bývalej pracovni Duceho velitel' fašistickej mládeže dott. Atzeni
v sprievode vermi milej privítacej reči odovzdal mi album "Cova"
s venovaním V. Mussoliniho. Toto album vyšlo v 2000 exemplároch aja
som dostalI 455 exernplár. Na slová dr. Atzeniho odpovedal som s krátkým
prejavom, v ktorom som vyzdvihol syrnpátie Hlinkovho Slovenska
k fašistickému Taliansku a najma k jeho hlave, k Ducemu. Ubezpečil som
predstavitel'ov strany, že návšteva v týchto historických miestnostiach
zanechala vo mne vel'mi hlboký dojem a že syrnpátia moja osobná i národa,
ktorého zastupujem, k fašistickému Taliansku bude večná. Potom som sa
zapísal do čestného albumu Duceho. Ako zaujímavost' uvádzam, že pred
vojnou tieto miestnosti navštevovalo mesačne priememe 14 000 rudí, za
vojny až do dnešného dňa priememe 24 000 Íuď. Svedčí to tiež o popularite
Duceho, najma keď do úvahy vezmeme terajšie komunikačné ťažkosti. Pred odchodom položil som na písací stol Duceho kyticu so slovenskými
farbami. Boly tam kytice od rózných talianských osobností, Maďarov,
Rumunova Chorvatovo Dr. Atzeni medzi vysvetl'ovaniami mi povedal, že
raz navštívily tieto miestnosti jednoduché ženičky z vidieku. Jedna z nich
povedala svojej súsedke, že ako je to, že fašistická strana vyšla z takéhoto
skromného podzemného prostredia a teraz stavajú si pre stranu ohromné
mramorové paláce. Odpoveď jej súsedky bola: i krest'anstvo vyšlo

z katakomb a teraz má nádherné kostoly. Ani tieto kostoly, ani tieto paláce
fašistickej strany nie sú pre cirkev, resp. stranu, ale pre Boha a taliansky
národ ....
Po návšteve "Co va" šli sme navštívit' na pozvanie redakciu Popolo
d'Italia. Vo vestibule očakával nás hlavný redaktor so všetkymi
spolupracovníkmi. V krátkej reči privítal ma ako zástupcu zdatného
spriateleného národa slovenského. V redakčnej miestnosti nebohého
Arnalda Mussoliniho položil som kyticu so slovenskými farbami
a poďakoval som sa hlavnému redaktorovi a jeho spolupracovníkom za
sympátiu a pozornost', ktorú venujú vo svojom časopise Slovensku.
Na moju počest' dával obed nemecký generálný konzul, vyslanec
Bernard v hoteli Principe di Savoia. Na obede boly pritomní okrem
hostitel'ov a nás konceptní úradníci konzulátu, slovenský honorárný konzul
Pauly, generál Fettarappa, predseda fašistickej strany v Miláne, predseda
nacionálne-socialistickej strany v Miláne a vedúci kultúrného oddelenia
nemeckého vel'vyslanectva. Ten istý deň dával na moju počest' večeru
slovenský honorárny konzul Pauly, na ktorej okrem vyššie uvedených bol
pritomný aj hlavný redaktor Popolo ďItalia s niekol'kými spolupracovníkmi.
Hlavný redaktor vyjadril mi opatovne záujem o Slovensko a žiadost' poznat'
osobne Slovensko, o ktorom tol'ko pekného počul. Z večeri šli sme do
"Circolo filologico". Tam privítal nás predseda krúžku. Prednáška generála
Fettarappa-Sandriho začala sa o 9.30 hod. Na prednáške bolo asi 200 l'udí
z vybranej spoločnosti, okrem zástupcov strany, mesta, štátnych úradov
a vojska, boli tam aj generálny konzul vyslanec Bernard, bulharský
generálny konzul, chorvatský konzul, zástupca maďarského konzulátu.
Prednáškova miestnost' bola ozdobená slovenskými, talianskymi
a nemeckými zástavami. Najprv som mal ja prejav v talianskej reči. Vo
svojom prejave zapodieval som sa minulost'ou slovenského národa, jeho
bojom za samostatnost', sympátiami, ktoré prechovával slovenský národ,
vedený Andrejem Hlinkou, dr. Tisom, dr. Tukom a Machom k fašistickej
Itálii a k Ducemu. Vyzdvihol som, že v čase protisankcionistickej politiky,
vedenej Benešom, slovenská l'udová strana ústami svojich zástupcov
protestovala proti tejto politike Benešovej. Oboznámil som pritomných
rodobraneckým hnutím, perzekúciami jej vodcov, hanebným odsúdením
a žalárovaním dr. Tuku, a vyzdvihol som spoločné prvky rodobrany
s fašizmom. Potom prešiel som na kultúrne svazky, ktoré spájajú Slovensko
s Talianskom. Odvolávajúc sa na Štúra, Sládkoviča a Kolára, snažil som sa
dokázat' vplyv taliansky na géniov slovenského národa, spomenul som, že
Slovensko má mnoho pamiatok, soch a obrazov, pripomínajúcich talianska

17. a 18. storočie. Prejdúc na súčasné časy, poukázal som na to, že slobodný
slovenský národ v slobodnom štáte s oddaním a s porozumením prehlbuje
svoje styky kultúrne, obchodné s vel'kýrn Talianskom. Prejdúc potom na boj
slovenskej armády proti bolševikom, vyzdvihol som, že tak ako v minulosti
boli sme prví, ktori sme sa pridali na stranu revolúcie, vedenej Fiihrerom
a Ducem, i teraz sme boli z prvých, ktori sme sa postavili po bok Nemecka
a Talianska v boji za záchranu kresťanskej a západnej civilizácie. Svoju reč
skončil som vyslovením viery slovenského národa vo víťazstvo mocností
Osi a v novej Europe, vytvorenej Fiihrerom a Ducem.
Obecenstvo prijalo s vel'kýrn potleskom moje slová. Potom začal
hovoriť generál Fettarappa-Sandri. Jeho prednáška trvala vyše hodiny. Vo
svojej prednáške podal najprv obraz Slovenska, jeho prirodných krás, potom
hovoril o zdravom a statnom l'ude slovenskom, vernom národnýrn
a kresťanskýrn tradíciám. Tento l'ud, ktorý si zaslúžil krajší život, trpel za
stáročia pod cudzím panstvom, ale ďakovať jeho národnému uvedomeniu,
buditel'skej práci kňazov a mladej inteligencie, vedel zachovať svoju reč,
svoje zvyky, svoj charakter a v rušných dňoch marcových dosiahol splnenia
svojich túžieb národnej a štátnej samostatnosti. V ťažkých bojoch proti
českému panstvu čakal pomoc od nového sveta, vytvoreného fašistickou
a nacionálne-socialistickou revolúciou. Bol prvý, ktorý sa pridal po bok
fašistickéh Talianska a Nemecka a vo svojich zriadeniach uviedol v život
mnohé inštitúcie nacionálne-socialistické a fašistické. Mladý národ
slovenský vede1 za krátky čas svojej samostatnosti vytvoriť si armádu, ktorá
hrdinsky a s úspechom bojuje proti bolševikom, dokázajúc už predtýrn svoju
udatnosť v boji proti Pol'sku za znovudobytie Poliakrni odobratých
slovenských území a tiež aj vedela hájiť v marci 1939 ešte neisté hranice
svojho štátu proti nežičlivému súsedovi. Potom podrobne hovoril
o hrdinských skutkoch našich vojakov na východnom tronte, obrátiac sa
proti zlomyse1nýrn lúhaniam anglickej propagandy. Citoval pochvalne
uznania nemeckých vojenských činitel'ov a našich vojakov, a slovenskú
vytrvanlivost', obetavost' kladol za vzor pre taliansky národ. Napokon
vyzval pritomných, aby dali hold slovenskému národu, štátu, vojsku,
prezidentovi Tisovi, predsedovi vlády Tukovi, ministrovi Čatlošovi
a ministrovi Machovi. Obecenstvo prijalo výzvu a prednášku generála
Fettarappa-Sandriho s búr1ivýrn potleskom a prevolávaním slávy.
Po prednáške dával som občerstvenie na počest' generála Fettarappa,
na ktorom sa zúčastnili vyslanec Bernard, šéf kúlturného oddelenia
vel'vyslanectva nemeckého, generál Broglio, predseda fašistickej strany
v Miláne, konzul Pauly a legačný atašé Števek.

Treba mi vyzdvihnút' vel'kú srdečnost' a syrnpátiu, s ktorou sme boli
prijatí v Miláne, tak zo strany talianskej, ako aj nemeckej, a najma
generálom Fettarappom a vojenskými osobnost'ami, ako ja nemeckým
vyslancom Bemardom. Prednáška Fettarappa-Sandriho mala vel'ký úspech
a vzbudila pre nás vel'mi priaznivú živú ozvenu. Popolo d'Italia venoval
mojej návšteve dlhšiu zprávu s fotografiou, takiste Corriere della Sera,
Giomale d'Italia a ostatné talianske noviny.
Po návrate generála Fettarappa-Sandriho z novej cesty po Slovensku
hodlám usporiadať takúto prednášku v Ríme.
Na stráž!
Vyslanec dr. Galvánek

va č. 20/1942/P/G.

Rím 22.apríla 1942.

Oznamujem, že k narodeninám Fiihrerovým zaslal som tento list
šiemu nemeckému vel'vyslancovi von Mackensenovi:
eine Excellenz
Ausserordentlichen und bevollmachtigen Botschafter des Deutschen
les
1

Georg von Mackensen
Rom, den 20.Apri11942
Sehr geehrter Rerr Botschafter,

Da heute nicht nur das ganze befreundete deutsche Volk, sondem
das unsere den Geburtstag des Fiihrer feiert, erlaube ich mir diese
~enheit zu beniitzen und Eurer Excellenz meine besten Gliickwiinsche
lsprechen.
Moge die Vorsehung auch in Zukunft die Arbeit und die
ebungen des Fiihrers und des ganzen deutschen Volkes mit dem
gen Endsieg, an den auch wir mit fester Ůberzeugung glauben,
nen.
Eurer Excellenz nochmals meine aufrichtigsten Gliickwiinsche
ittelnd, verbleibe ich mit vorziiglichster Rochachtung.
!hr sehr ergebener

Dr. Galvánek v.r.
nto list som dostal túto

odpoveď:

ccellenza
Bohdan Galvanek
:0

straordinario e Ministro Plenipotenziario della Slovacchia
Rom, den 21.Apri11942

zp"

Mein lieber Kollege,
Empfangen Sie meinen wiirmsten Dank tUr die inhaltvollen Worte,
mit denen Sie in Ihrem freundlichen Briefe vom gestrigen Tage den
GetUhlen Ausdruck gegeben haben, mit denen Sie an diesem hohen Festtage
des deutschen Volkes innerlich teilgenommen haben.
Aus unserer, tUr mich so erfreulichen Zusammenarbeit weiss ich,
dass es, was Sie mir in Ihrem Briefe sagen, Ihrer Uberzeugung entspricht,
kenne und schiitze ich doch in Ihnen einen Mann, der in vollem Verstiindnis
fiir die wahren Interessen seines Vaterlandes den kiinftigen Weg der
Slowakei an der Seite des Grossdeutschen Reiches sieht.
Mit Ihnen in dem festen Glauben an unseren Endsieg verbunden
griisse ich Sie, mein lieber Kollege, in der Hoffnung auf weitere und immer
engere Zusammenarbeit auf das gemeinsame Ziehl als Ihr
Ihnen aufrichtig ergebener
Mackensen v.r.

Ze zprávy Č. 89/42

o.· ...

Rím, 15.mája 1942

~.

V rozhovore o Maďarsku povedal mi chorvatský vyslanec, že na večeri
u ministra Riccardiho povedal mu tento, že názov jedla "Macedonia di
frutta" pochádza z toho, že ako kedysi Macedonia pozostávala zo
všelijakých národností, takiste aj toto jedlo pozostáva z ovocia všelijakého
druhu. Minister Riccardi vraj poznamenal, že pred vojnou malo sa toto jedlo
sk6r volat' "Cecoslovacchia di frutta" a teraz vraj mohlo by so toto jedlo
nazývat' "Ungheria di frutta". Uvádzam to len pre zaujímavost' a jako jeden
z dokladov o tom, ako tuná verejnost' začína sa dívat' na Maďarsko ako na
štát typicko národnostný.

Vyslanec dr. Galvánek

Zpráva č. 5/1943/P/G.

Rím, 10.januára 1943

Z tunajšej tlače vyzdvihujem predovšetkým článok časopisu
Relazioni Internazionali z 9 t.m. "Vojnové súvahy". V tomto článku sa
konštatuje, že pokiaf súvahy vojny za rok 1942 politických alebo
vojenských osobností z nepriatefského tábora vyznačujú sa hlučnou
sebachválou, narábajú zvačša fantastickými číslicami a predpovedajú také
a také vojnové akcie proti Osi, na strane zisťuje sa koncom roku toto:
obdobie takzvaného "blitzkriegu" pominulo. Nastal nový operatívny cyklus,
čas prestal byť nepriaznivým činitefom pre Trojpakt a stal sa elementom,
z ktorého rovnakou mierou može ťažiť Trojpakt a ich nepriatelia. V skutku
jeden i druhý tábor nepriatefov ovláda vefké priestory, ktoré ho možu
podporovať v jeho vojnových akciách. Ide teraz o to, ako najviac využiť
tieto vefké priestory, ako vyhrať vojnu produkcie. Teraz nastáva vojna,
ktorú treba krok za krokom, meter za metrom, ako aj pracovnú hodinu za
pracovnou hodinou vybojovať, a to tak na vojnovom, ako aj na vnútornom
fronte. Zvíťazí ten, ktorý preukáže vačšiu vofu odporu a odolnosti. Sklamal
by sa, kto by si myslel, že Trojpakt o toto obdobie vojny nevyhrá.
O takzvanej americkej Bielej knihe, nazvanej Pokoj a mier, Gayda
v Giornale ďltalia 5.januára 1943 napísal doležitý článok, v ktorom
dokazuje, že pričinou vypuknuti a vojny je výlučne Roosewelt. Na dokaz
tohto tvrdenia Gayda uvádza: 1) Roosewelt mlčal, keď ho Mussolini
opatovne žiadal, aby svojou intervenci ou vplýval na to, aby boly upravené
pomery, ktoré nastaly v Europe v dosledku versailleského mieru. Nikdy
nepodporoval Mussoliniho politiku Paktu štyroch, ktorá sa započala roku
1933 a ktorá mala zabezpečiť mier na desať rokov, za ktorý čas mohly sa
vyriešiť mnohé sporné otázky. Roosewelt nikdy sa nezapodieval s pravými
a hl'bokými pričinarni europskej krizy, so životnými potrebami Talianska
a Nemecka a iných europských národov, ktorýrn anglický a francúzsky
imperializmus odopieral najelementárnejšie národné, hospodárske, politické
a existenčné práva. 2) Od roku 1938, keď europská kríza bola ešte ďaleko
od svojho dramatického vyvrcholenia a opatovným volaním anglickej
a francúzskej vlády k rozumnej politike a k realizmu, prezident Roosewelt
začal najprv pod zemou a potom otvorene vojnovú politiku, ktorou štval do
vojny jeden europský národ proti druhému. Nemožno zabudnúť nikdy jeho
reč, ktorú povedal v decembri 1938 v Chicagu a ktorou chcel znehodnotiť
a zničiť všetky dobré výsledky mníchovskej dohody a vytvoriť opozíciu
medzi režimami demokratickými a totalitárnyrni, ktoré v tomto čase hfadaly
ešte cestu pokojného spolunažívania. Nezabudnú sa nikdy činy a intrigy

jeho dovemíka Bullitta a celej americkej diplomácie, ktorí rovnako štvali do
vojny v Paríži, vo Varšave, ako to dokazujú zprávy pol'ských vyslancov vo
Washingtone a v Paríži. 3) Po zrútení sa Francúzska Roosewelt všetkými
prostriedkami vplýval na Anglicko, aby pokračovalo vo vojne a pohol
všetkými svojimi politickými a finančnými agentami, ktorí sl'ubili Anglicku
zbrane, prostriedky a peniaze. 4) Je známa činnost' Rooseweltovho
poverenca plukovníka Donovana na Balkáne, ako aj porady Summer
Wellesa so sovietskym vel'vyslancom vo Washingtone ohl'adom vyvolania
vojnového požiaru na Balkáne. 5) Podporujúc Anglicko a zat'ahujúc do
vojny nové a nové štáty, Roosewelt započal tiež ohromné zbrojenie,
o ktorom predpokladal, že roku 1943 dosiahne takého stupňa, že može
sme10 započat' vojnu súčasne na fronte pacifickom a europskom. 6) Pred
vypuknutím konfliktu Roosewelt bez akejkol'vek príčiny a provokácie začal
hospodárku a a neskor aj vojenskú vojnu proti Taliansku a Nemecku.
Dokazy na to sú: zamrznutie talianskeho a nemeckého kapitálu v USA,
takzvané "čieme soznamy", zhabenie talianskych a nemeckých lodí
v amerických prístavoch, zatknutie a odsúdenie talianskych a nemeckých
námomíkov, zavretie konzulátov, prenasledovanie talianskych a nemeckých
občanov, vyslanie amerických ponoriek do Stredozemného mora, vyslanie
tankov, dostojníkov a technikov amerických do Egypta, nariadenie strážnej
služby amerického lodst'va a letectva na Oceáne, nariadenie útočit' proti
lodiam Osi. Týmto všetkým Roosewelt dokázal, že je jedine zodpovedným
za túto vojnu.
O Rooseweltovom posolstve Gayda v II Giomale ďItalia z 9.1. 1943
píše: Optimizmus Roosewe1tov, prejavený v jeho posolstve, je optimizmom
úradným. Jeho ciel'om je utíšiť jednak vnútomú opozíciu, jednak ukl'udnit'
spojencov Ameriky, ktorí za 1942 nedožili sa splnenia predošlých síubov
Rooseweltových. Nechceme, píše Gayda, znehodnocovat' priemyselnú moc
Spojených štátov, ktorá vyrástla na mohutnom území a v mohútne
bohatstvo, ktoré však nie je zásluhou demokracií, ale výsledkom série
agresívnych vojen americkej republiky. Ale mohutnú severoamerickú
vojnovú produkciu, o ktoré Roosewelt opiera najma svoje reči o vít'azstve,
v ktorých však udané cifry nezodpovedajú skutočnosti, treba hodnotit' podl'a
toho, či bude moct' byť použitá na vojnových frontoch. Je skutočnost'ou, že
teraz táto výroba je v prevážnej vačšine neutralizovaná a to z troch príčin:
vojnou ponorkovou, roztrúsením vojnových frontov od l'adového mora po
Atlantický oceán, od Stredozemného mora po Indický a Tichý oceán, ďalej
mohutnými a stále sa obnovujúcimi silami, ktoré mocnosti Trojpaktu
stavajú proti Anglosasom a ich spojencom. Vít'azstvo sl'úbené Rooseweltom
musí teda ešte len príst' z hodne ďaleka. Cesta vojny je ešte dl'ha, tvrdá
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a plná prekvapení. Materiálne a duchovné sily národov Trojpaktu a ich
spojencov sú ešte vždy a budú vždy vel'ké a odhodlané. Preto je zbytočné
zapodievat' sa povojnovými plánmi Rooseweltovými, ohlásenými v jeho
posolstve. Vyzdvihujeme len, píše Gayda, že prvý bod jeho plánu je na
desaťročia odzbrojit' a zotročit' národy Trojpaktu. Každý však vie, že
Rooseweltovi ide o to, ako by po vojne udržal politickú, finančnú
a priemyselnú nadvládu severoamerickú a ako by obralo všetko, a to všetky
spoločenské triedy, národa talianskeho, nemeckého a japonského. Týmto by
chcel zaviest' neznesitel'nú hierarchiu medzi národy a udržat'
nespravodlivosti, ktoré po dvadsat' rokov po Versailles vyvolaly novú
vojnu ...
Relazioni Intemazionali z 9.1. 1943 v časti Documentazione na
strane 34 priniesol túto zprávu: Prezident SR Mons. Tiso mal rozhlasový
prejav vianočný k slovenskému l'udu, v ktorom najma ostro útočil na
bolševizmus. Potom vysoko zhodnotil obete vojakov, ktoré prinášajú pre
svoju vlast' na východnom fronte ...
Na Stráž!
Vyslanec dr. Galvánek

Přílohy

- Obchod

Obchodní smlouva z 21.12. 1940 podle originálu - SNA, f MZV, k. 245

Obchodná smluva medzi Slovenskom a Taliansko-albánskou col'nou úniou
Vláda Slovenskej republiky a Talianská vláda v mene talianskoalbánskej colnej únie vedené prianim ul'ahčiť a rozvinúť obchodné vzťahy
medzi oboma štátmi, rozhodly se uzavrieť smluvu a za tým účelom menovaly
svojich nížepodpísaných splnomocnencov, ktorí se dohodli na nasledovných
ustanoveniach:
Článok 1.

Príslušníci každej Smluvnej Strany sú účastní na území druhej Strany toho
istého zaobchádzania ako vlastní príslušníci, pokial' se týče prevádzania
obchodu a priemyslu. Ustanoveni a tejto smluvy nedotýkajú sa zákonov o
policii, bezpečnosti a národnej obrane, platných na území každej Smluvnej
Strany a uplatnitelných proti všetkým cudzincom.
Článok 2.

Príslušníci kaž dej Smluvnej Strany požívajú tie isté práva a výhody ako
vlastní príslušníci čo do ochrany súdnej a správnej pre ich osoby, majetky,
práva a záujmy. Nebudú podrobení na území druhej Strany iným alebo
vyšším daniam, dávkam, poplatkom alebo plneniam pod akýmkol'vek
názvom, než ktoré budú vyberané od vlastných občanov, alebo príslušníkov
štátu požívajúceho najvačšie výhody.
Článok 3.

S príslušníkmi oboch Smluvných Strán, ktorí sa uberajú z územia jednej
Smluvnej Strany na územie druhej Strany, aby navštívili vel'trhy a trhy za
tým účelom, aby tam obchodovali a predávali svoje výrobky, bude nakladané
ako s vlastnými príslušníkmi a nebudú podrobení vyšším dávkam než tým,
ktoré sú vyberané od vlastných príslušníkov.
Článok 4.
Spoločnosti

právnické a obchodné (priemyselné, finančné, bankové,
poist'ovacie, dopravné atd.) ako aj verejné poisťovacie ústavy a iné, pokial'
vykonávajú na území druhej Strany činnost' výlučne obchodného rázu, riadne
založené na území jednej Smluvnej Strany a majúce tam svoje sídlo, budú
uznané od druhej Strany ako riadne a plnoprávne jestvujúce.

Zákonitost' zriadenia týchto spoločností a ústavov, ich sposobilost'
vystupovat' pred súdmi ako i ich filiálok a agencií, bude posúdená podľa ich
stanov a zákonov štátu, v ktorom tieto ústavy á spoločnosti boly zriadené.
Spoločnosti

a ústavy jednej Smluvnej Strany budú sa mocť zakladať,
zriad'ovať filiálky, vedl'ajšie závody a agencie a vykonávat' každú činnost'
priemyselnú a obchodnú na území druhej Strany podl'a sposobov, obmedzení
a podmienok, ustanovených platnými zákonmi, ktoré možno použiť na
spoločnosti a ústavy štátu požÍvajúceho najvačšie výhody.
Vyše spomenuté spoločnosti a ústavy požívajú vobore súdnom a vo veCI
ochrany pred správnymi úradmi tie práva a výhody ako príslušníci osoby
fyzické v štáte ich povodu. Budú požívat' rovnakého zaobchádzania aké je
ustanovené pre fyzické osoby v druhom odstavci 2. Článku tejto smluvy.
Článok 5.

Úplnym pripustením k úžitku čo najvačších výhod, ktoré možu vyplývať zo
zaobchádzania podl'a doložky o najvačších výhodách, príslušníci každej
Smluvnej Strany budú moct' na území druhej Strany s výhradou po prípade
s predložením legitimácie prevádzat', bud' osobne, bud' prostredníctvom
obchodných cestujúcich v ich službe, kúpu u obchodníkov, v obchodných
miestnostiach ako aj u výrobcov, ktorí s vyrobenými predmetmi obchodujú.
Možu sbierať objednávky u obchodníkova výrobcov, ktorí obchodujú alebo
narábajú v ich podnikoch tovarmi toho istého druhu, aké oni ponúkajú. Pre
žiaden z týchto úkonov nepotrebujú zvláštneho povolenia a nebudú podrobení
z ich strany žiadnym dávkam alebo zvláštnym poplatkom, ktoré by nebol o
možné požadovat' od domácich podnikov a ich zástupcov, vždycky pod
podmienkou, že prinesú so sebou vzorky a nie tovary určené pre predaj.
Vyše spomenutá legitimácia musí byť vyhotovená vo shode so vzorom
uvedeným v Medzinárodnej úmluve o zjednodušení colných forma1ít,
podpísanej v Ženeve dňa 3. novembra 1923.
Ustanovenia tohto článku nevzt'ahujú sa ani na kočovné živnosti, am na
podomové obchodovanie ani na vyhl'adávanie objednávok alebo na obchody
u osob, ktoré neobchodujú ani neprevádzajú živnost', každá Smluvná Strana
vyhradzuje si v tomto ohl'ade úplnu slobodu svojho zákonodarstva.
Článok 6.

Pod výhradou závazkov, predkladaných zákonodarstvom každej Smluvnej
Strany pre prípad straty štátneho občianstva, príslušníci jednej zo Smluvných
strán budú oslobodení na území druhej Strany od kaž dej osobnej služby

vojenskej varrnáde pozemnej, vzdušnej alebo námornej, ako aj od služby
v iných vojenských alebo po vojensky organizovaných ústavoch, určených na
udržovanie verejného poriadku a vnútornej . bezpečnosti štátu ako aj od
všetkých osobných plnení vojenských. Budú oslobodení od všetkých dávok
nahradzujúcich túto službu alebo plnenie. Zostávajú však podrobení
rekviziciam každého druhu, za tých istých podmienok, za akých budú
podrobení vlastní príslušníci.
Článok 7.

Tovary, prírodné a priemyselné výrobky povodom od jednej Smluvnej Strany
pri ich dovoze na colné územie druhej Strany nebudú podrobené iným dám
alebo dávkam, poplatkom a daniam ako tým , ktoré sa vyberajú pri dovoze
z ktoréhokol'vek tretieho štátu.
Obe Smluvné Strany zaručujú Sl navzájom zaobchádzanie podl'a doložky
o najvačších výhodách čo do sposobu vyberania ciel, dočasného dovozu
a vývozu, zpatného dovozu a vývozu, tranzitu ako aj vrátenia vybraných ciel,
prekladania a uskladnenia tovarov v skladištiach ako aj ohl'adom všetkých
colných forrnalít.
Článok 8.

Tovary, prírodné alebo priemyselné výrobky jednej Smluvnej Strany po ich
prepravení cez územie jednoho alebo niektorého tretieho štátu nebudú pri ich
dovoze na územie druhej Strany zaťažené vačšími poplatkami alebo dávkami,
než akoby boly dovezené priamo zo štátu ich povodu. Tieto ustanovenia sa
vzťahujú na tovary dopravované bezprostredne ako aj na tovary dopravované
po ich preložení, prebalení a vyskladnení.
Článok 9.

Vnútorné poplatky, dávky v prospech štátu, autonomných korporácií alebo
výrobných, prepravných, nákupných alebo spotrebných družstiev, ktorými
jedna Smluvná Strana zaťažuje na svojom území výrobu, spotrebu alebo iné,
ukladané na tovary druhej Strany, nebudú mocť byť vyššie ani ťažšie ako
poplatky a dávky, ktoré ona ukladá na podobné tovary vlastné alebo štátu
požívajúceho najvačšie výhody.
Článok 10.

Zaobchádzanie
nevzťahuje sa:

podl'a

najvačších

2'H

výhod,

predvídané

touto

dohodou

a) Na zvláštne výhody, ktoré jedna zo Smluvných Strán poskytla alebo
poskytne súsednému štátu pre ul'ahčenie pohraničného styku v pásme,
ktoré nepresahuje 15 km po oboch stranách hraníc.
b) Na smluvné závazky vyplývajúce pre jednu zo Smluvných Strán
z dohody o colnej únii.

Článok 11.

V prípade, že by sa vyžadovalo pri dovoze tovarov z územia jednej Strany na
územie druhej predloženie osvedčenia o povode alebo rozboru, budú uznané
za platné osvedčenia vystavené príslušnými úradmi druhej Strany. Smluvné
Strany oznámia si navzájom príslušné úrady pre vydávanie týchto osvedčenÍ.
Článok 12.

Obe Smluvné Strany poskytujú si navzájom slobodu tranzitu cez ich územia
pre cestujúcich a tovary či už po suchu alebo po mori.
Článok 13.

Obe Smluvné Strany zavazujú sa poskytovat' si navzájom zaobchádzanie
podl'a doložky o najvačších výhodách vo veci železničného dopravného
tarifu.
Článok 14.

Táto smluva bude ratifikovaná. V stúpi v platnost' meSlac po výmene
ratifikačných li stín, ktorá bude v Bratislave ako náhle to bude možné.
Tato dohoda platí jeden rok a zostane v platnosti i po tejto lehote, ak jedna
Smluvná Strana neoznámi druhej úmysel vypovedat' ju s trojmesačnou
výpovednou lehotou.
Na dokaz čoho splnomocnenci Smluvných Strán túto smluvu podpísali
a opatrili ich pečat'mi.
Vyhotovené v dvoch exemplároch v Ríme,

dňa

21. decembra 1940.

Za Slovensko

Za Taliansko

Polyak v.r.

Giannini v.r.

Dohoda medzi Slovenskom a Taliansko-albánskou colnou úniou o zriadení
trvalej smiešanej komisie
Slovenská vláda a Talianská vláda v mene taliansko-albánskej colnej
únie vedené prianim obľahčiť hospodársku spoluprácu medzi oboma štátmi
dohodly sa na nasledovných ustanoveniach:
Článok 1.

Behom nasledujúceho meSlaca od nadobudnutia platnosti tejto dohody
pristúpi sa ku zriadeniu trvalej smiešanej komisie.
Každá Smluvná vláda určí vládnu delegáciu a oznámi jej složenie druhej
vláde. Predsedovia oboch delegácií budú mať právo menovať náhradných
členov, pribrať expertov a zriadiť smiešané subkomisie pre preskúmanie
zvláštných otázok.
Schodze smiešanej komisie a subkomisií uskutočnia sa podl'a potreby a budú
svolané dohodou oboch predsedov, ktorí určia datum, miesto schodze
a poriadok pracovných dní.
Článok 2.

Trvalá smiešaná komisia má sa radit' o opatreniach, ktoré má učinit' pre
úpravu obchodnej výmeny, dopravy železničnej, námornej a vzdušnej medzi
oboma štátmi a vobec o všetkých opatreniach, ktoré možu každým sposobom
prispieť k užšej hospodárskej spolupráce medzi oboma štátmi.
Článok 3.

Táto dohoda bude ratifikovaná a vstúpi v platnost' toho istého
prevedie výmena ratifikačných li stín, ktorá bude v Bratislave.

dňa,

kedy sa

Na dokaz čoho podpísaní, náležite splnomocnení svojimi vládami podpísali
túto dohodu.
Vyhotovené v Ríme v dvoch exemplároch dňa 21. decembra 1940.
Za Slovensko

Za Taliansko

Polyak v.r.

Giannini v.r.

Slovensko-talianská dohoda na rok 1942 -

ročné

kontingenty.

V smysle protokolu smlesanej
komisie
slovensko-talianskej
podpísaného v Ríme dňa 14. decembra 1941 boly stanovené na rok 1942 tieto
kontingenty:

vÝvoz do Talianska (počet, hodnota)
Doby tok - 5000 kusov, 30 mil. Ks
Hydina zabitá - 100 ton, 3,6 mil. Ks
Zverina zabitá - 50 ton, 900 tis. Ks
Vajcia z hydiny - 40 ton, 900 tis. Ks
Cukor - 1 000 ton, 6 mil. Ks
Lieh - 6 000 hl., 7,5 mil. Ks
Železné a ocefové tyče a plechy - 4 500 ton, 15 mil. Ks
Špeciálna ocef z Prakoviec - 100 ton, 3 mil. Ks
Pletivo a siete z ocele a železa - 150 000 Lit, 225 tis. Ks
Železné a ocefové plechy dierkované - 350 000 Lit, 325 tis. Ks
Železné a ocefové rúry - 1 000 ton, 4,5 mil. Ks
Kúpacie vane emailované - 200 000 Lit, 300 tis. Ks
Emailovaný kuch. riad ze železa alebo ocele - 300 000 Lit, 450 tis. Ks
Magnezitové tehly - 1 200000 Lit, 1,8 mil. Ks
Sklené baňky pre elektrické žiarovky - 250 000 Lit, 375 tis. Ks
Tovar z azbestu zvlášf nemenovaný - 25000 Lit, 37 tis. Ks
Ihličnaté rezivo - 75 000 ton, 90 mil. Ks
Drevené uhlie retortné i milierové - 12 000 ton, 18 mil. Ks
Dyhy na sudy - 250 ton, 1 125 000 Ks
Telegrafné stípy i impregnované - 3500 ton, 4 mil. Ks
Papier novinový a tlačový - 1 700 ton, 6 375000 Ks
Celulóza pre výrobu papieru - 12000 ton, 36 mil. Ks
Celulóza pre výrobu um. vlákien - 12000 ton, 42 mil. Ks
Tovar z ambroidu - 25000 Lit, 37 tis. Ks
Minerálne oleje - 2 000 ton, 7,5 mil. Ks
Parafin - 200 ton, 3,9 mil. Ks
Žieravý nitrát - 500 ton, 1 350 000 Ks
Magnezit - 1 500 000 ton, 2 250 000 Ks
Methylalkohol- 400 ton, 3 750 000 Ks
Acetonový olej - 60 ton, 750 tis. Ks
Octan vápenatý - 500 ton, 1,5 mil. Ks
Kefy - 50 000 Lit, 75 tis. Ks
R6zné tovary - 3 000 000 Lit, 5 mil. Ks

DOVOZ z Talianska
Fígy sušené vo vencoch alebo ináč zabalené - 60 ton, 750 tis. Ks
Citróny - 1 500 ton, 3 375 000 Ks

pomaranče a mandarínky - 2 000 ton, 7,5 mil. Ks
Mandle sušené, lúpané, nelúpané - 150 ton, 5 125000 Ks
Gaštany jedlé - 50 ton, 500 tis. Ks
Svatojanský chlíeb - 50 ton, 375 tis. Ks
Tabak surový - 650 ton, 11 mil. Ks
Vlašské orechy, lúpané, nelúpané - 50 ton, 900 tis. Ks
Oriešky lúpané a nelúpané - 150 ton, 1 870000 Ks
Broskyne - 100 ton, 750 tis. Ks
Marhule - 50 ton, 150 tis. Ks
Jablká - 1 000 ton, 5250000 Ks
Hrušky - 150 ton, 675 tis. Ks
Slivky - 100 ton, 300 tis. Ks
Ovocie pripravené - 50 ton, 300 tis. Ks
Ranné zemiaky - 400 ton, 900 Ks
Cibura a cesnak - 200 ton, 375 tis. Ks
Karfiol - 100 ton, 240 tis. Ks
Paradajky - 20 ton, 45 tis. Ks
Lucerkové semeno - 100 ton, 3 mil. Ks
Semeno cukrovky - 100 ton, 1 050 tis. Ks
Rezané kvety - 30 ton, 1 350 tis. Ks
Morská tráva affa - 500 ton, 3,5 mil. Ks
Liečivé byliny - 15 ton
Bobkový list - 50 ton
Zvieracie chlpy, vlasy, srsf - 5 q, 100 tis. Ks
Vinné destiláty, koňak, rum - 150 hl, 540 tis. Ks
Likéry - 50 hl, 150 tis. Ks
Vermouth - 2 000 hl
Víno - 8 000 hl
Syry - 20 ton, 750 tis. Ks
Paradajkové konzervy - 100 ton, 1 050 tis. Ks
Ovocné a zeleninové konzervy 50 ton, 750 tis. Ks
Antipastya pripravené ryby - 10 ton, 375 tis. Ks
Požívatiny v konzervách - 10 ton, 375 tis. Ks
Celuloid v doskách - 5 ton, 200 tis. Ks
Kazivec - 500 ton, 200 tis. Ks
Panínový extrakt - 1 000 ton, 10,5 mil. Ks
Tkaniny bavlnené, tiež miešané - 100 ton, 27 mil. Ks
Tkaniny z fiocca - 400 ton, 72 mil. Ks
Konope -15 ton
Konopná priadza - 250 ton
Konopné motúzy - 80 ton
Vlnená, viguňová priadza - 20 ton, 1,5 mil. Ks
Vlnené tkaniny, tiež miešané - 25 ton, 9 mil. Ks
Všetky druhy konfekcie a pleteného tovaru - 7 500 000 kusov
Fiocco - 1 000 ton, 25,5 mil. Ks
Umelý hodváb a krepy - 150 ton, 5 mil. Ks
Tkaniny z prírod. hodvábu - 15 ton, 11,25 mil. Ks
Tkaniny z umelého hodvábu - 100 ton, 21 mil. Ks

Klobúkové štumpy a pánské a dámské klobúky - 1 000 000 kusov
Lepenka koriacelová - 50 ton, 900 tis. Ks
Filmy - 15 ton
Textilné stroje a prístroje zvl. nemenované - 5 000 000 kusov
Šijacie stroje a hlavy k šijacím strojom - 600 kusov, 750 tis. Ks
Elektromotory - 3 000 000 kusov
Automobily - 200 kusov, 5 mil. Ks
Písacie a počítacie stroje - 100 kusov, 500 tis. Ks
Harmoniky - 50 kusov, 200 tis. Ks
Síra surová, mletá i granulovaná - 10 000 ton
Kyselina vinná - 20 ton
Kyselina boritá a borex - 100 ton
Chemikálie - 500 000 kusov
Farbivá a farby - 500 000 kusov
Liečivá - 500 000 kusov
Kozmetické výrobky a voňavky - 500 000 kusov
R6zne tovary - 5 000 000 kusov

Hodnota je uvedená len pre informáciu pp. referentov,
kontrolu.

zvlášť

pre cenovú

Je žiadúce, aby pp. referenti povorovali dovoz a vývoz v rámci stanovených
kontingentoch dra možnosti v kvartáloch. Nie je prípustné prečerpanie
kontingentov dovozných i vývozných bez predchádzajúceho dobrozdania
príslušnej Ústredne. O stave vyčerpaných kontingentov nech je sostavená
mesačne bilancia.
Vývozné a dovozné povolenie platné do konce tohto roku, prípadne i s dlhšou
platnost'ou zásadne nemožno predÍžiť. Výnimky sú prípustné len po
prejednaní jednotlivého prípadu.
V Bratislave

dňa

20. decembra 1941.

Přílohy -

Cestování

Phloha Č. 1 - Seznamy Slováků zaznamenaných v evidenci ÚŠB, kterým byl
vydán pas pro cestu do Itálie 1941-1943
Zdroj: SNA,j

OSE. k

421, 791, 792, 794

Za sebou následuje: jméno, datum narození, povolání, datum vystavení pasu,
patnost do, případné prodloužení
Juraj Gajdoš-Breza, 10.1. 1913, šéfredaktor Úrad propagandy, 21.2. 1941, do 20.5. 1941,
prod!. do 31.3. 1943
František Drahorád, 6.7.1895, disponent Ružomberských textil. závodů, 28.2.1941, do
31.3. 1941, prodl. do 15.5. 1942
Dr. Rudolf Bauer, 24.3. 1900, Bratislava, 24.5. 1941
Dr. Ján lacko, 11.11. 1908, kulturní referent, 5.6.1941
Pavol čambala, 5.5.1897, ředitel film. společnosti Nástup, 5.6.1941, do 19.7.1941, prodl.
do 30.9. 1942
jolana H. Berghová, 24.8. 1878, Poprad, 20.6. 1941
Dr. Miloš Nosál, 29.8. 1915, lékař Lučenec, 17.7. 1941
tudevít Janovský, 2.10.1872, soudce v.v., Trenčín, 5.8. 1941
Štefan Blažek, 12.11. 1909, ředitel NUPOD, obchod s rýží, 27.8.1941, do 31.12.1941, prodl.
do 30.6. 1942
František Pavlíček, 13.5. 1890, ředitel Ružomberských textil. závodů, 5.9. 1941, do 31.12.
1941, prodl. do 15.5. 1942
Ing. Karol Dillnberger, 6.6. 1912, rádioinženýr, jednání za MNO, 15.9. 1941, do 31.12. 1941,
prodL do 31.5. 1942
tudevít Rosenauer, 23.5. 1911, obchodník, jednání za MNO, 15.9. 1941, do 31.12. 1941
Dr. Mikuláš Selecký, 29.5. 1912, právník, jednání za MNO, 15.9. 1941, do 31.12. 1941
Matěj Salva, 23.5.1893, obchodník s koloniálním zbožím, časté cesty, 18.9. 1941, do 17.10.
1941, prodl. do 1.6. 1942
Ján Smrek, 16.12. 1898, úředník Úrad propagandy, 10.10. 1941, do 31.12. 1941
Oskar Kayn, 2.9. 1888, ředitel Dehag Bratislava, 26.11. 1941, do 25.2. 1942, prodl. do 21.9.
1942
Ladislav Krnáč, 10.10. 1901, prokurista Dovus, 29.11. 1941, do 28.2. 1942, prod!. do 31.8.
1942

Bohuš Kianička, 21.4. 1906, ředitel Obilní společnosti, 14.2. 1942, do 18.5. 1942, prodl. do
30.11.1942
Štefan Bašťovský, 7.2.1910, úředník Ministerstva dopravy, 27.2.1942, do 30.6.1942,
prodl. do 31.10. 1942
Ing. ludevít lednár, 22.3. 1911, gen. taj. Sdružení štát. a verej. zamestnancov. 26.3. 1942,
do 30.4. 1942, prodL do 31.12. 1942

Zgo

Ing. Jozef Brininger, 19.8. 1894, ústřední ředitel státních lesů, 7.4. 1942, do 30.9. 1942,
prodl. do 28.2. 1943
Ing. Tibor Tóth, 4.4. 1911, prokurista Centrum, 8.4. 1942, do 30.6. 1940
Vojtech Vaňo, 15.5. 1902, ředitel Slovenské obilní společnosti, 9.5. 1942, do 30.6. 1942,
prodl. do 18.9. 1942
Dr. Vladimír Houdek, 14.6.1942, úředník Urbanova uhelná spol., 21.5.1942, do 20.7. 1942
Dr. Adalbert Hudec, 2.2. 1908, ředitel rafinerie Apollo, na výstavu Benátky, 5.6. 1942, do
31.7.1942
Ján Ebringer, 24.3. 1907, tajemník Spolku slov. výtvar. umělců, na výstavu Benátky, 5.6.
1942, do 31.7.1942
Dr. Valer Zavarský, 19.7. 1905, asistent Slovenské univerzity, studijní pobyt, 12.8. 1942, do
30.11.1942
Peter Maxon, 10.4. 1904, Svaz slov. výrobcov pražcov, 14.8. 1942, do 15.9. 1942
Michal Baranov, 25.9. 1899, dtto,
Dr. Julius Kirsteuer, 25.8. 1917, Dovus, 5.9. 1942, do 31.10. 1942
Ignác Bányai, 28.11. 1878, inspektor železnic, 19.9. 1942, do 31.1. 1943, prodl. do 30.6.
1943
Jozef Novotný, 12.12. 1914, obchodník textilem, 2.10. 1942, do 1.11. 1942
Ing. Štefan Dvorský, 26.12. 1913, úředník NUl, 2.10. 1942, do 1.11. 1942
Prof. Henrich Brauner, 15.5. 1903, dtto
Ing. Vladimír Králíček, 23.11. 1912, Vysoká škola obchodní, 3.10. 1942, 30.10. 1942
Jozef Hlavatý, 1.4. 1898, Hlinkova mládež, 19.10. 1942, do 30.11.1942, prodl. do 31.1.1943
Tibor Színovácz, 14.7. 1904, přednosta CK Slovenských železnic, 19.10.1942, do 31.12.
1942, prodl. do 30.6. 1943
Dr. Juraj Hensel, 21.4. 1908, šéflékař Štátných kúpelí, 20.10. 1942, do 19.4. 1943
Ing. Eugen Barta, 1.10. 1890, technik, 6.11. 1942, do 5.12. 1942
Gustav Chovan, 17.5. 1906, architekt, dtto
Božena Sýkorová, 2.9. 1924, manželka lektora v Římě, 4.12. 1942, do 31.12. 1943

František lysý, 5.2.1916, studující v Římě, 27.1.1943, do 26.9.1943
Blahoslav Hečko, 18.9. 1915, stipendista V Římě, 28.1.1943, do 27.7.1943
František Jašík, 2.12.1905, sportovní výprava, 30.1.1943, do 28.2.1943

Přílohaě. 2 - Seznamy Italů, kterým "'ydalo 'VÍzUm slovenské vyslanoctví v Římě

od léta 1941 do .Iéta 1943 ( nejSlJll komp/eh'í, hůn'llě pro rok 1941)
Zdroj: SNA, f OŠB, k 797 0801, f MZV. k 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557

Uvedeno v pořadí: jméno, rok narozeni, příp. místo bydliště, instituce/povolání,

účel

cesty

Duben

Arturo Molteni, Como, obchodní jednání
Červenec

Dr. Ravasio,obchod s rýží
Dr. Zephirto, obchod s rýží

Srpen

luigi Bauer, firma Esportaz.ione-vini Trieste, obchodní jednáni
Antonia Bellini, Milano, obchodní jednání
Hans Ressmann,. Milano, obchodní jednání

Říjen

Cesare Perelli~ 1910~ architekt~ odborné jednání
Elena Armando, 1885, obchodní jednání
Nicólo PauU, 1895, óbehodni jednání
GinaZeggio, 1907, sňatek
cartoForestiere, 1887, obchodní jednáni
Or_ Eduard Raineri,1893, právník, odborné jednání
Marco Antolini, 1904,ubchodní jednání
Paolo Barbieri, 1909.. obchodníjednáni
Natalia Padni, 1-905, za manželem do Italského institutu
Mario de Noya, 1900, bankovnfředitél, odborné jednání
Viktor Jakl, 1901, zástupce Centenari Milana, obchod
Martha Ballerstemi, 1907, dědictví po matce
Giovanni BrossadQla, 1886, delegát50deta Nazionale per Importazione dellegname,
obchod se dřevem
Oreste Marchiani, 1882, obchod se dřevem
Artura Reima, 1888, obchodní jednání
Antonio de Petys, diplomatický kurýr
Giovanni Gregori, diplomatický kurýr
Gíovanni Ferri, diplomatický kurýr
Dante leprini, diplomatický kurýr
Aldo Valentini, diplomatický kurýr
Dante Franzoli, diplomatický kurýr
Giovanni Revedin, hrabě di San Marco, tajemník Italského vyslanectví
Giovanni lucchini, Milana, obchodní jednání

Prosinec
Antonio Perducca, 1905, návštěva rodiny
Elena Perducca, 1915, návštěva rodiny
Alda da Passano, 1921, neteř vyslance Roncalliho, rodin. návštěva
Maria Tereza da Passano, 1923, neteř Roncalliho, návštěva
Fernando Frollini, diplomatický kurýr
Dante Lepíni, diplomatický kurýr
Riccardo Canpinna, diplomatický kurýr
Benjamino Battaro, diplomatický kurýr
Gian Carlo Bignossi, 1907, obchodní jednání
Givanni Battista Montretor, 1914, obchodní jednání
Marcellina Miorini, 1921, návštěva rodičů
Carlo baron de Ferraris, diplomatický kurýr
Guglielmo Hosak, 1880, obchodní jednání
Giovanni Maver, profesor, Italský institut
Dante Francoli, diplomatický kurýr
Mauro fois, diplomatický kurýr

leden
Dan Danino di Sarra, 1914, lektor italštiny v Žilině
Severina Cagliero, 1910, z Torina, za snoubencem, zástupce Fiat v Bratislavě
Giovanni Brossadola, 1886, obchod s dřevem
Domenica Benussi, 1902, návštěva sestry v Bratislavě
Renato Concini, 1887, filmové jednání s Nástupem
M. forni, 1907, filmové jednání
luigi Freddi, 1895, filmové jednání
Giovanni Battista de Finetti, 1893, obchodní jednání
G. Lucchini,_189O, obchodní jednání
carlo vévoda de Vera, tajemník Italského vyslanectví
Giuseppe Talamo Brancaccio, markýz di Castelnuovo, diplomat, dovolená
Pio Mattíoli, diplomatický kurýr
Vittorio de Santis, diplomatický kurýr
Basile Ascenzio, diplomatický kurýr
Mario Panzer, Trieste. obchodní jednáni
1

Únor
Mario Torri, diplomatický kurýr
Emilio Bertarelli, diplomatid:ý kurýr
Pompeo Minicucci, diplomatický kurýr
Gennaro Vertola, diplomatický kurýr
B. Molínari, 1880, vedoucí Santa Cedlia Roma
Maria Padni-Molinari, 1890, vedoucí Santa Cecilia Roma
Leonardo Aquilini, 1902, obchodní jednání
Eligio Barbera, 1903, firma lanificio di Gavardo Milano, obchodní jednání
I.Tommasi, 1896, obchod s dřevem

B. Rocco, 1898, obchod s dřevem
D. lDrecchio, 1888, obchodní jednání
T. Petreni, 1884, obchodní jednání
Adriano Spaziotti, 1912, studium
Paola Barbieri, 1909, Firma FISAC Como, obchod s textilem
EMo Musa, 1907, firma FISAC Como, obchod s textilem
AI Molteni, 1903, obchodní jednání
Vittorio lackner, 1894, Fiume, obchodní jednání
M. Panzera, 1896, obchodní jednání
N. Pauli, 189S, obchodní jednání
De Firetti, firma ltalviscosa, obchodní jednání
Marcel Stekel, San Remo, květiny, obchodní jednání
Ugo Graziotti, studijní cesta
Torquato Petrini, Rocco do Battista, Oomeníco Rovecchio, na Italské vyslanectví
Edoardo Rainieri, advokát, právní jednání
Březen

Giovanni lucchini, 1890, obchodní jednání
Attilio di Ranzato, 1904, hudebník, koncert Italský institut
Rinaldo Renzo Bossi, 1883, pianista, koncert
Adalberto Ubera, 1903, architekt, soutěž výstavby univerzity Bratislava
Guglielmo Hosak, obchodní jednání
luigi Prada, 1889, Milano, obchodní jednání
Matleo Miccadei, diplomatický kurýr
D. lepíni, diplomatický kurýr
Romolo Granata, diplomatický kurýr
Paolo Cortese, nový vyslanec v Bratislavě (18.3.)
líska Em Cortese, manželka vyslance
Riccardo Romagnolí, diplomatický kurýr
F. frollini, diplomatický kurýr
Reno Giorgi, diplomatický kurýr
Paolo Barbieri, firma Físac Como, obchodní jednání
EMo Musa, firma Fisac Como, obchodní jednání
Lea Gardi, za manželem do Bratislavy
Dioo Villani, obchodní jednání
Duben
Tommaso Notarloberti, 1891, obchod s dřevem
G. Renzetti, 1906, železniční jednání
Renato de Barbieri, student, houslista, stipendium na Slovensku
Alberto Garelli, 1895, obchodní jednání
E. Gandolfi, 1892, obchodní jednání
F. Guardíní, 1887, obchodní jednání
Lea Gord" 1912, návštěva manžela v Bratislavě
jollanda Zanella, 1920, návštěva manžela v Bratislavě
Piem Magistrelli, 1907, železniční jednání
lucia Ciccarese, 1919, Roma, léčenÉ Piešťany
G. lucchini, 1890, obchodní jednání

Anton Jungl, 1905, Tríeste, obchodní jednání
G. Nolletti, diplomatický kurýr
Quido cavelli, 1879, obchod s dřevem
Galigola Pam, obchod s dřevem
Giovanni Delfanti, obchod s dřevem
Giovanni Brossadola, 1886, obchodní jednání
Guglielmo Hosak, 1882, obchodní jednání
Edoardo Coletta, 1913, osobní kuchař Corteseho
Romano Pezzi, 1878, Milano, obchodní jednání
E. la Padula, 1903, úřední jednání
A. lobero, 1903, úřední jednání
Aurelio Marsico, 1894, obchod s dřevem
Ulisse Traversa, 1894, obchod s dřevem
Reno 5ardo, 1905, obchod s dřevem
Bartolomeo Flacchi, 1911, diplomatické tiskoviny
Francesco Baiocco, diplomatická cesta
Francesco legnami, Milano, obchod s textilem
Guido Nolletti, diplomatický účel
Romano Vrttorino
Květen

Dano liberti, 1913, železniční jednání
N. Pauli, 1895, obchod s textilem
Tatiana Delfino Menotti, 1909, Milano, pěvkyně, vystoupení v SND
D. Villani, 1898, obchodní jednání
Raffaele Fulvio, 1876, úřední jednání
Giuseppina Fulvio, 1889, s manželem
Alberto calcagno, 1919, ředitel Unione Propaganda Estero, úřední jednání
Giovanni Maver, 1891, úřední jednání
Domenico Travetti, 1905, úřední jednání
T. Notarloberti, 1891, obchod s dřevem
Renato de Barbieri, 1920, studium
Salvatore Maltese, 1880, železniční jednání
A. Jung!, 1905, železniční jednání
Bernardo Ghignatti, 1888, obchod s dřevem
Giovanni Scarpa, 1887, obchod s dřevem
Erminio Fabbri, 1883, jednání o tarifech železnic
B. Amao, 1889, železniční jednání
R. Franchi, 1911, železniční jednáni
Mano Ceciarelli, pianista, vystoupení Italský institut
Pierina Castronini, 1906, vychovatelka u vyslance Cortese
Elena Davanzati, 1923, návštěva u Cortese
Marcello Malogni, obchodní jednání
E. Fronti, obchodní jednání
Marioni Meroni, Saronna, obchod s textilem
Červen
R. Romagnoli, diplomatický kurýr
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Edgardo Cortese, 1923, syn vyslance
M. Ceccarelli, 1906, koncert
A. Gravino, 1880, pojišťovací jednání
F. Angelini, 1898, pojišťovací jednání
A. Tropea, 1896, pojišťovadjednání
L Toti, 1909, úřední jednání
G. Baggi, 1892, obchod s dřevem
M. Grimaldi, 1912, úřední jednání
Allína Durellotti, 1901, koncert na Italský institut
M. Giovagnoli, 1906, koncert
Stanislao Zurlo, 1885, učitel zpěvu, na Italský institut
Albína Zurlo, pěvkyně, na Italský institut
V. Rossini, 1896, obchodní jednání
F. Procacci, 1877, návštěva rodiny, syn na Italském vyslanectví
Michelina Procacci, 1878, návštěva rodiny
Guglielmo Hosak, 1882, Trieste, obchodní jednání
Antonio Perducca, 1895, Lucca, rodinné záležitosti-tchán v Bratislavě
Virginia Cortese, 1890, návštěva bratra (vyslanec)
R. Lang. 1897, úřední jednáni
Luigi Monti, 1864, Trieste, za synem
M. Magrei, 1912, obchodní jednání
Olga Miarini, 1922, provdaná v Padova, za rodiči do Trenčína
Delegace italské kinematografie (Monaco, Freddi, de Tomasí, lombardozzi, Fomi)Maďarsko, Slovensko, Německo
Ricardo Franchi, obchodní tarify
Benjamino Amao, obchodní tarify
Emmy princezna zu loewenstein, Merano, léčení Vysoké Tatry
Červenec

dr. Pier Luigi Alvera, soukromý pobyt
Giovanni Baggi, Milano, obchodní jednání
Edoardo Solafranco, komise pro ceny
Ardelia Bartolini" komise pro ceny
Dr. Oscar Fischetti, obchodní jednání
Giuseppe Cossutta, zástupce Itálie na Dunajském veletrhu
Msgr. Prindpi a Re'/. Sac. C!arizio, církevní záležitosti
Rodolfo Curti, zástupce Fratelli Curti, export květin, obchod
Giuseppe OalfOglio, účast v delegaci pro obchodní jednání
Vlttorio POlIl, Giuseppe Renzetti, účast v delegaci
Italská atletická federace -12 osob na zápas v řeckořímském zápase
Giorgio markýz de Gozzi, diplomatický účel
Ferdinando Giordano, Trieste, obchodní jednání
Mario Giovagnoli, Roma, zpěvák, koncert italský institut
Leo Magnín, profesor, jednání na mínisterstvu školství
Guido Manfioletti, Trieste, obchodní jednání
Galigola Pani, obchod s dřevem
Riccardo Romagnolí, díplomatický kurýr
Vladimíro Rossini, obchod s oděvy

Saverio Sottile, Giovanni Sinal, služba na Italském vyslanectví
Guido Sulligoi, Tríeste, lodní doprava
~

L Aquilini, 1902, obchodní jednání
Rocco di Battista, obchod s dřevem
luisa Fabbrini, komorná k hraběti Revedin na Italské vyslanectví
Tommaso Notarloberti, obchod s dřevem
Lorenzo a Laura Pellati, návštěva příbuzných na Italském vyslanectví
Pasquale Pandolfi, inženýr, obchod s železem do Podbrezové
Remo Scudo, železniční jednání
Září

Sara Sanini Cenci, 1911, návštěva rodiny, příbuzní pí. Pignocchi l Italského vyslanectví
Amedeo Cenci, 1905, návštěva rodiny
Jolanda Cinotti, Torino, návštěva matky
G. Vrt:ale Galenia, 1893, návštěva známého na Italském vyslanectví
Milla de Vera áAragon, 1896, za manželem na vyslanectví
Gianrainieri de Vera áAragon, 1924, za otcem na vyslanectví
Gino Pignocchi, 1883, úřední jednání
R. Curti, 1901, obchodní jednání
Oreste Marchiní, 1882, Napoli, letecký průmysl
D. Libem, 1913, úřední jednání
C. Cochetti, 1898, úřední jednání
Raimondo Cervetti, 1904, podplukovník. obchodní jednání
Alessandro Tilli, 1910, obchodní jednáni
S. Losi, 1898, obchodní jednání
F. Giordano, 1900, obchodní jednání
Ugo a Anita Tommasini, 1915, zaměstnanci na Italské Vj'Slanectví
Odoardo Baldoní, 1888, jednání o transportech, vojenské dodávky
Alfredo Malchiedi, 1891, jednání o transportech, vojenské dodávky
Francesco Robba, 1896, jednání o transportech
Enrico Agostinelli, 1882, účast na konferenci Federace lázeňských a přímořských měst
v Budapešti a Bratislavě
G. Brossadola, 1886, obchod s dřevem
Amatori Fíorenzo, kapitán, GIf.. služební cesta
Delegace Centro stranieri dej Dlrettorio Nazionale del PNF-d'Este, Gallo, Moschioni
Giovanni Gallina, diplomatický kurýr
Edoardo Schlecker, Trieste, právník, obchodní jednání
Říjen

Giovanni Baggi. Milano, obchodní jednání
Dr. Cesare Cochetti, obchod s dřevem
Dano Liberti, obchod s dřevem
Armando calcagno, president Unione Propaganda Estera
Paul Hofer, firma Farmaceutka ltalia SA. Milano, obchodní jednání
Ferdinando Giordano, Trieste, obchodní jednání
Alfredo Mattoni, obchodní účel - telegrafy

Bruno Risetti, Torino, obchodní jednání
Armando Schneider, Monza, obchodní jednání
Fulvio Savich, Trieste, president Riunione Adriatica
Gioacchino Volpe, na Italský institut
listopad
Dr. Matilde Branchíni, Milano, obchodní jednání
C. Parri, obchodní jednání
G. Piccioni, obchodní jednání
Raimondo Cervetti, podplukovník, obchodně-vojenská jednání
Alessandro TiIIi, obchodně-vojenská jednání
Edoardo laudi, Trieste, obchodní jednání
Giuseppe Ferrari, profesor, kulturní cesta
Emma Mosca, kulturní vystoupení Žilina
Dr. Gino Miniatti, diplomatický účel
Aldo Moroní, obchodní jednání
Piero Magistrelli, železniční jednání
Giovanni Maver, profesor, na Italský institut
Giovanni Mazzetti, Milano, firma Sisan-Pontremoli, obchod
Cina Medori, za manželem na Italské vyslanectví
carlo hrabě Miostruzzi
Tommaso Notarloberti, obchod s dřevem
Piero Contí, obchodní jednání
Rodolfo Olgiati, obchodní jednání
Eme5to Rivera, obchodní jednání
Mario Rocca, Roma
Mario Rubato, Torino, obchod s vlnou
Romano Vlttorino
Prosinec
Eugenio Verga, 1900, Milano, obchod s dřevem
luisa Mazzantin, 1918, za manželem
G. Brossadola, 1886, obchod s dřevem
G. Modica, 1887, obchod s dřevem
Lorenzo hrabě Pellatí, 1881, soukromá cesta
L Aquiliní, 1902, obchodní jednání
Elisabeth Bersuder, léčení, lázně
V. Zoppis, 1907, obchodní jednání
Alessandro TiIIi, 1910, obchodní jednání
Raimondo Cervettí, 1904, obchodní jednání
Ferdinando Giordano, 1900, Trieste, obchodní jednání
Paolo Barbieri, 1909, firma Fisac Como, obchodní jednání
Mario Concato, obchodní jednání
A. Mattioni, 1916, úřední jednání
D. Travetti, 1906, úřední jednání

leden
Vincenzo Ussani, 1870, jednání na Italském institutu
Guiliana Ussani, 1918, doprovod otce
E. Insem, 1892, úřední jednání
Michele de Corné, 1893, inženýr, úřední jednání
E. Verga, 1900, obchod s dřevem
A. Maggioni, 1907, obchodní jednání
R. Cervetti, 1904, obchodní jednání
L Paganem, 1900, obchodní jednání
Filipp Boles, 1891, obchodní jednání
A. lilii, 1910, obchodní jednání
Aledusio De Fontana, president Societa ltaliana Tecnico Industriale Trieste, obchodní
jednání
G. Brossadola, 1886, obchod s dřevem
Caterina Benussi, 1893, restauratérka, obchodní jednání
luisa Mazantiní, za manželem do Bratislavy
Arturo Molteni, Como, obchodní jednání
Únor

Arturo Pini, 1916, obchod s dřevem
Mosé Musi, 1892, obchod s dřevem
Giovanni Fumolo, 1901, Trieste, obchodní jednání
M. Aquarone, 1895, zástupce ředitele rA.ssicurazione ltaliana Milano, pojišťovna
Adolfo Bena, 1885, úřední jednání
Alessandro de Campo, 1908, obchod s dřevem
Virgiiio Berlot, 1880, firma Industria e commercio, obchod s cementem
D. Travetti, 1906, úřední jednání
Giuseppe Florentin!, 1915, obchodní jednání-stroje
Marino Nicoli, 1910, obchodní jednání-stroje
luigi Redaelli, 1901, obchodní jednání
B. Sarbi, 1890, obchodní jednání
R. Matelik, 1898, obchodní jednání
V. Machne, 1893, obchodní jednání
G. Davanzati, 1906, obchodní jednání
Battista Acotto, 1893, obchodní jednání
Dante Cioli, Trieste, rodinné záležitosti
Edmondo Gorini, Milano, obchodní jednání
Eugenio Gallo, Milano, obchodní jednání
Alberto Gaetano, Benevento, obchodní jednání
Vittorio lackner, Fiume, obchodní jednání
Enríco Maggiori, Milano, obchodní jednání
Alessandro Petronio, Firenze, obchod s vlnou
Alessandro Pinto, Milano, obchod s pánskými Idobouky
Massimiliano lannitti, Trieste, obchodní jednání
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Březen

Leonardo Aquilíní, ředitel textilní firmy Como, obchodní jednání
Giovanni Brossadola, 1886, obchod s dřevem
Enrico Bompiani, konference v Italském institutu
Raimondo Cervetti, podplukovník, obchodně-vojenská jednání
Alessandro TiIIi, obchodně-vojenská jednání
Maria Anna Theodoli, soukromá cesta přes Slovensko
Dante Leprini, diplomatický kurýr
Guíliano Davanzati, návštěva příbuzných na Italském vyslanectví
Carlo Girotti, Milano, obchod s textilem
Delegace pro obchod-Garelli, Gandolfi, Guardini
Enrico Insem, obchod s petrolejem
Femando Marverti, Modena, zástupce Fiat
Aldo Moroni
Tommaso Notarloberti, obchod s dřevem
Harun Nezzi, albánská národnost, cukrářství v Senici
Nicolo Pauli, Milano, obchod s textilem
Federico Piuna
Edoardo Strudthoff, Trieste, obchodní jednání
Duben
Delegace na obchodní jednání - A. Giannini, dr. Mansí, G. DalrOglio a 17 členu doprovodu
Luigi Bauer, firma Esportazione vini Trieste, obchodní jednání
Abduram Beget, obchodní jednání
Battista Acotto, obchodní jednání
Edoardo Castoldi, firma Alea Milano, obchodní jednání
Ugo Cioli, Trieste, rodinné záležitosti
Nennele Cataldi, návštěva manžela
Ferdinando Giordano, Trieste, obchodní jednání
Margherita Giordano, doprovod manžela
Guido Agosti, kultura, Italský institut
Giuseppe Capece vévoda delle Regina, diplomatický účel
Piero Giustiníani, obchodní jednání
Guglielmo Hosak, Trieste, obchodní jednání
Luigi Garone, obchodní jednání
Constantíno Mi!ovich, Milano, transportní společnost AGIT
Dr. Riccardo Meng
Guido Nolletti, diplomatický účel
luigi Paganelli a Eugenio Verga, firma Incisa Milano, obchod
Francesco a Micheline Procacci, Trieste, návštěva syna na Italském vyslanectví
Alberto Villa, obchod s dřevem
Květen

Nicolangelo Allocati, 1877, železniční jednání
Giovanni Martano, 1886, železniční jednání
V. Zoppis, 1907, obchodní jednání
Francesco Conz, 1892, obchodní jednání
Dario liberti, 1913, úřední jednání

Piero Magistrelli, 1907, železniční jednání
Giovanni Maver, 1891, profesor, Italský institut
Galigola Parri, obchod s dřevem
G. Píccione, obchod s dřevem
Felice Gilardini, obchodník Fiat
Domenoco Travetti, úřední jednání
Giuseppe Modica, železniční jednání
G. de Finetti, 1893, obchodní jednání
Kurt Giese, 1895, firma Smíce Milano, obchodní jednání
Eduard Berthold, firma Smíce Milano
S. Tonazzi, 1899, obchodní jednání
D. Ghisetti, 1910, obchodní jednání
D. Maítan, 1898, jednání o obchodní smlouvě
D. Guzzini, 1882, jednání o obchodní smlouvě
F- Boccadifuoro, 1876, obchodní jednání
F. Ruffino, 1902, obchodní jednání
V. dej Rio, 1896, obchodní jednání
Anita Conniazini, 1876, za manželem
A Gommenginger, 1903, teolog, do Banské Bystrice
G. P. Agrati, 1909, firma Tessitura della Seta Testa, obchodní jednání
Enrico Bolé, Trieste, obchodní jednání
Justina Gabrenja, 1893, laibach (Lublaň) návštěva nemocné dcery-zpěvačky v SHD (na
intervenci Sídora)
H. Cortese, 1917, příbuzná vyslance
G. Pistolese, 1912, mezinárodní obchodní konference
P. Gazon, 1895, mezinárodní obchodní konference
G. Hengen, 1910, mezinárodní obchodní konference
A. Paracini, 1895, mezinárodní obchodní konference
Ajet Hajnulla, albánská národnost, cukrářská činnost
Cart Helbig, Verona, obchodní jednání
Dr.Oxilio Manfredi, Roma, pojišťovna
Federico Mandolesi, Milano, obchodní jednání
Silvio Raile, obchodní jednání
Červen
Rosa Brazzoni, návštěva dcery v Bratislavě
Ruggero Piccinino, firma Bertelli Milano, obchodní jednání
Rafaele Bianco, firma Barbisco Milano, obchodní jednáni
Stefano Covl, Trieste, obchodní jednání
Mario Curto, obchodní jednání
Albína Dobner, Trieste, obchodní jednání
Renato Delaini, firma Ettore Ettori Milano, obchodní jednání
Edgardo Frontl, firma Vipliano Bolzano, obchodní jednání
Gabriela Kersten, Roma, léčeníTrenčíanské Teplice
lilii Emma lamponi, léčení Piešťany
Sebastian losí, obchodní jednání
Msgr Primo Principi a ing. Pietro Galeazzi, vatikánská diplomatická cesta
Carlo Giorgi, železniční jednání

Umberto Fantone, železniční jednání
Červenec

Giovanni Brossadola, 1886, obchod s dřevem
Bino Barbi, obchodní jednání
Giuseppe Modica, diplomatické jednání
Dr. Guido Frigerio, Como, obchodní jednání
Guglielmo Hosak, Trieste, obchodní jednání
Giovanni Mazzetti, Milano, firma Sisan-Pontremoli, obchod
Riccardo Romagnoli, diplomatické jednání
Basílío Torrisi, obchod se zeleninou
Giorgina Torrisi, s manželem
Giovanni Unghvary, Milano, profesor maďarského institutu, dovolená Vysoké Tatry
Srpen
Leonida Boschetti, Mllano, obchodní jednání
Giovanni Gallarotti, obchodní jednání
Vlttorio Gerosa, Milano, obchodní jednání
Emilio Heinritzi, Milano, obchodní jednání
Dr. catullo Mercurelli
Arturo Reina, Varese, obchodní jednání
carlo Scavini, Varese, obchodní jednání
Giuseppe Renzetti, jednání o tarifech
Eugenio Rossi, profesor, na Italský institut
Vittorina Rossi, profesorka, na Italský institut
Antonio Sacchi, Milano, obchodní jednání
Christine Zupanic de Campo a syn, Mestre, soukromá cesta
Záři

Mario Bosco, jednání o cenách
P. Bichi, jednání o cenách
Rodolfo Curti, export květin
Antonio Gaeta, Trieste, obchodní jednání
Elisa Pitussi, Udine, finanční záležitosti do Trenčína

Seznam

č.3

Význační

Italové na hraničním přechodu Bratislava-most podle zachovaných
měsíčních hlášení policejní expozitury č. IV na Policejní ředitelství Bratislava
(mnoho měsíců chybí)

Zdroj -SNA,}: PR. k. 48J, 482.
(příjezd - p, odjezd - o)
Duben 1939
Girolamo Vítelli, vicekonzul Wien, 1.4. p a o
Francesco Lo Faro, konzul Bratislava, 9.4.0 a p
ČelVenec 1939
Francesco Lo Faro, 2.7. o a p
Říjen 1939

Francesco Lo Faro, 4. to., o a p, 11. to. o a p
Guido hrabě RoncaIli, vyslanec, 15.10. o ap
Listopad 1939
Renzo Mamucci, úředník vyslanectví, 1.11.0
Francesco Lo Faro, 14.11.0
Guido RoncaIIi, 14.11. o, 15.11. P
Massimo Geratoni, úředník konzulátu Wien, 15.11. p a o
Giuseppe Enea, obchodní atašé Praha, 16.11. P
Duben 1940
Guido RoncalIi, 5.4. o, 7.4.p, 30.4. o ap
Girolamo Vitelli, 13.4. p a o

Srpen ]940
Carlo Michetti, sekretář vyslanectví, 4.8. o, to.8. o a p, 11.8. o a p, 19.8. 0.25.8. o a
p, 26.8. o ap, 31.8. o
Giuseppe Enea, 10.8. o ap
Guido RoncaIli, 23.8. o
Listopad 1940
UbaIdo Rochira, konzul Wien, 5.1 I. P a o, 8.] 1. p a o
Carlo Míchetti, 8.11. o a p, 9.11. o ap, 16.1 L o ap, 19.1 L o ap, 23.11. 0,25.1 Lp
Guido Roncalli, 8.11. o ap
Girolamo Vítelli, 9.11. p, to. ll. 0,29.11. p a o
Březen

194]
Girolamo Vitelli, 3.3. p a o, 29.3. p a o
Carlo Míchetti, 5.3. o a p, 19.3. o a p, 27.3. o a p, 28.3. 0,30.3. o
Giuseppe Enea, to.3. p, 20.3. o ap

Guido Ronca]li, 26.3. o, 27.3. p
Massimo Geratoni, 27.3. P. 28.3. o
Říjen 1941
Carlo Michetti, 1.10. o, 12.10. o, 19.10. 0,21.10. o ap
Guido Roncalli, 1.10. p, 15.10. o ap, 29.10. o ap
Raul Pignocchi, úředník vyslanectví, 1.10. P
Uba1do Rochira" ] 8.1 O. P a o
Aurelio Procacci, oochodní tajemník vyslanectví, 26.10. o
Giuseppe Enea, 26.10. P
Femando de Lucia, diplomat z Prahy, 26.10. P
Giovanni Revedin, tajemník vyslanectví, 27.10. p
Giovanni Glavina, úředník konzulátu Wien, 29.10. P
Antonio Cana], úředník konzulátu Wien, 29.10. p

Leden 1943
Paolo Cortese, vyslanec, 2.1. p, 15.1. o a p
Aurelio Procacci, 3.1. p, 13.1. o a p, 19.1. o a p
Raul Pignocchi, 4. L o, 5.1. P
Giuseppe Enea, 5.1. p, 19.1. o
Giovanni Revedin, 25.1. o a p

