
Pripojujeme sa k týmto slovám ako zvolení zástupcovia ľudu s tým, že budeme za program 
Gottwaldovej vlády hlasovať a vynasnažíme sa statočnou a usilovnou prácou, aby želanie 
pána prezidenta v spomenutej odpovedi bolo vtelené spoločným úsilím v skutok. 
Nech žije Československá republika! (Potlesk.)  
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Dokument č. 158 
Prejav predstaviteľa Strany slobody J. Brúhu v Ústavodarnom národnom zhromaždení 
z 11. marca 1948 v ktorom vyjadruje dôveru vláde K. Gottwalda po rekonštrukcii. 
 
 
Posl.(anec) dr. Brúha: Panie a páni! 
Prv než by som prikročil k vlastnému prejavu, k vyhláseniu pána predsedu vlády Klementa 
Gottwalda, dovoľte, aby som dal výraz nášmu hlbokému smútku a bolesti nad skonom 
ministra zahraničia dr. Jána Masaryka a aby som našej vláde tlmočil našu hlbokú sústrasť k 
veľkej strate, ktorá ju postihla náhlym odchodom tak veľkého pracovníka a verného syna 
našej vlasti. 
A teraz dovoľte, aby som ako zástupca najmenšej a najmladšej strany zaujal aspoň v 
stručnosti stanovisko k posledným udalostiam, ktoré vyvrcholili v krízu nášho štátneho a 
politického života, ktorú sme práve prekonali, a čo im predchádzalo. 
Naša strana, ktorá nejestvovala ani v predmníchovskom ani v pomníchovskom období našej 
republiky, ani v období neslobody našich národov, vznikla po oslobodení a obnovení našej 
republiky na nových demokratických, sociálne prehĺbených zásadách, a preto aj jej duch a 
náplň nemali nič spoločného s tými nezdravými zjavmi, ktoré tvorili charakteristiku 
predmníchovskej demokracie a pomníchovskej poroby. Naša strana sa zrodila na ideách 
sociálne a hospodársky obrodenej demokracie v súlade s novodobým povojnovým vývinom 
ľudskej spoločnosti, a na týchto ideách si postavila aj svoj program a poslanie, a v duchu 
týchto ideí chce aj naďalej vyvíjať svoju politickú činnosť. 
Túha po uskutočnení týchto ideí viedla náš ľud k boju voči okupantom a vyvrcholila u nás v 
slávnom slovenskom národnom povstaní, a toto všetko viedlo k tým revolučným premenám, z 
ktorých sa zrodila naša nová republika ako národný štát Čechov a Slovákov s novým ľudovo-
demokratickým zriadením, v každom smere opierajúca sa o nezlomné bratstvo a spojenectvo 
so všetkými slovanskými národmi, najmä s národmi veľkého Sovietskeho zväzu.  
V dobe banskobystrického povstania a aj po ňom politická moc bola rozdelená u nás paritne 
medzi dva protichodné politické tábory. Duch dobrej politickej spolupráce týchto dvoch 
politických strán v dobe nášho slávneho národného povstania netrval dlho a o nejaký čas po 
oslobodení našej republiky pomaly a iste vyúsťoval v trvalé politické napätie, najmä v 
dôsledku snahy niektorých reakčných elementov, ktoré nechceli plniť prevzaté záväzky, čo 
ohrozovalo splnenie naliehavých úloh pri výstavbe našej novej ľudovo-demokratickej 
republiky a jej konsolidácie, tak ako oni boli vytýčené Košickým vládnym programom. 
Snaha odstrániť toto napätie a vytvoriť predpoklady pre spoločné úsilie všetkých politických 
zložiek, splniť tieto naše spoločné ciele, viedla k vzniku našej strany, ktorá vynaložila všetko 
svoje úsilie, aby náš ľud postupne naučila chápať a osvojovať si náš nový politický, 
hospodársky a sociálny vývoj v obnovenej Československej republike. Možno nám azda 
vytknúť, že sa nám nepodarilo splniť všetky naše poctivé úmysly a že sme sa dopustili 
omylov a chýb pri praktickom prevádzaní našej politiky. Za ospravedlnenie nech nám slúži 
skutočnosť, že novotvoriaca a organizujúca sa strana musela vyvíjať politickú činnosť v 



období, v ktorom sa ešte prejavovali zvyšky neblahého dedičstva fašistického režimu so 
všetkými politickými a psychologickými dôsledkami a za nevykryštalizovaných pomerov, 
vyplývajúcich z nezdravého politického straníctva. Naša strana vždy chcela a chce byť 
konštruktívnym nástrojom nášho ľudu. 
Postupom času hromadili sa nové a nové krízové momenty, ktoré nutne museli vyústiť v 
poslednú vážnu krízu, vyvolanú demisiou zástupcov 3 politických strán vo vláde. Hneď od 
počiatku tejto krízy vo vláde, v ktorej sme nemali zastúpenie a v dôsledku toho ani možnosť 
bezprostredne pôsobiť na jej riešenie, boli sme si vedomí, že každé ďalšie prehlbovanie a 
preťahovanie krízy by ohrozovalo v základoch náš verejný poriadok, kľud a sociálny mier, a 
preto sme s dôverou obracali svoju pozornosť na úsilie prezidenta republiky a predsedu vlády 
túto krízu vyriešiť a očakávali sme v plnej viere, že sa im ako povolaným ústavným činiteľom 
podarí vyriešiť krízu najschodnejšou cestou, nášho ľudu.  
Vyriešenie vládnej krízy utvorením novej vlády Klementa Gottwalda na novej základni 
obrodeného Národného frontu sme privítali a aj s tohto miesta sľubujeme novej vláde v jej 
úsilí pokračovať vo výstavbe republiky na zásadách košického a budovateľského programu, 
na ľudovo-demokratických princípoch nášho ústavného zriadenia a poriadku našu úplnú 
podporu. V dôsledku toho sa naša strana zapojila do jednotného úsilia pokrokových ľudovo-
demokratických zložiek nášho politického života, berie účasť na činnosti akčných výborov 
obrodeného Národného frontu a vysiela do nich svojich najlepších pracovníkov. Vedenie 
strany urobí všetko, aby celá politická činnosť všetkých jej orgánov a funkcionárov bola v 
úplnom súlade s týmto stanoviskom strany a s úsilím všetkých pokrokových síl v našom 
národe a štáte a ako na pôde parlamentu a vládnych orgánov, tak aj všetkých orgánov verejnej 
a štátnej správy. V tomto duchu bude viesť a usmerňovať činnosť všetkých svojich 
funkcionárov a príslušníkov k jednotnému postupu.  
Vyhlasujeme, že nemáme záujmu, aby do našich radov vstupovali ľudia politicky 
kompromitovaní a neúnosní, najmä pokiaľ ide o bývalých činiteľov Demokratickej strany, a 
urobíme všetky opatrenia, aby sa k nám nijakým spôsobom nevlúdili. Naša strana aj v 
minulosti mala odvahu previesť očistu vo vlastných radoch, čo bolo aj kompetentnými 
činiteľmi kvitované. Kto nechce s nami kráčať touto vytknutou cestou, nemá medzi nami 
miesta. 
Riešenie sociálno-hospodárskych problémov tak, ako ich má v programe obrodená vláda 
Kl.(ementa) Gottwalda, nie je nijako v rozpore s naším kresťanským, sociálnym programom, 
a preto naša vláda v tomto smere môže rátať so všetkou našou podporou, lebo i naším cieľom 
a programom ako strany drobného človeka, či už roľníka, robotníka, živnostníka alebo 
inteligenta, je povznesenie a zveľadenie nášho pracujúceho ľudu odstránením sociálnych 
krívd, pozitívnou starostlivosťou o zvýšenie blahobytu nášho ľudu, uplatňovaním sociálnej 
spravodlivosti a všeobecnej mravnosti. 
Slávne ústavodarné Národné zhromaždenie, dnes nie je čas na slová, ale na skutky. Hľadajme 
všetko to, čo nás spája, a nie to, čo nás delí. Nech nás spája najmä sústredená budovateľská 
práca, smerujúca k splneniu vytknutého cieľa novej našej vlády. 
Želáme novej vláde v jej úsilí splniť toľké úlohy veľa úspechov, najmä aby sa jej podarilo 
dohoniť to, čo sa doteraz zmeškalo. (Potlesk.) 
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