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Resumé
Výslechy generálů Rudolfa Viesta a Jána Goliana při poslední kampani německé 
propagandy v protektorátním tisku. 3. část

Třetí část edice navazuje na předchozí části a přináší zpracování výpovědí zajatých 
generálů Rudolfa Viesta a Jána Goliana, Hynka Souhrady, Michala Petra a Viliama 
Paulinyho. 

První dokument obsahuje příkazy, které dostali čeští a němečtí protektorátní 
novináři na pravidelné poradě 6. 4. 1945. Dále jsou v této edici jsou publikovány 
komentáře dvou nejvýznamnějších aktivistických šéfredaktorů Karla Wernera 
a Antonína Jaromila Kožíška. Oba společně navštívili povstalecké území po po-
rážce SNP v listopadu 1944 a nepodepsaný rozsáhlý článek (snad Karla Wernera) 
komentující tuto kauzu. 

Třetí část edice završuje původní impuls nalézt výpovědi generálů Viesta a Goliana 
před německými nacistickými orgány. Všechny tři části edice kromě publikování 
důležitých dokumentů k výslechům zajatých činitelů SNP též názorně ukazují 
příklad fungování nacistické propagandy v protektorátním tisku. 

Zusammenfassung
Die Verhöre der Generale Rudolf Viest und Ján Golian während der letzten 
Campagne der deutschen Propaganda in der Protektoratspresse. 3. Teil.

Der dritte Teil der Edition knüpft an vorherige Teile an und bringt die Verarbei-
tung der Aussagen der gefangenen Generale Rudolf Viest und Ján Golian, Hynek 
Souhrada, Michal Petr und Viliam Pauliny. Das erste Dokument beinhaltet die 
Anweisungen, die die tschechischen und deutschen Journalisten auf der regel-
mäßigen Beratung am 6. 4. 1945 bekamen. In dieser Edition sind auch die Kom-
mentare von zwei bedeutendsten aktivistischen Chefredakteuren Karl Werner und 
Antonín Jaromil Kožíšek publiziert. Beide Redakteure besuchten gemeinsam das 
Aufstandsgebiet nach der Niederlage des Slowakischen Nationalaufstands im 
November 1944 und es entstand davon ein anonymer Artikel (vielleicht von Karl 
Werner), der diese Causa kommentierte.

Der dritte Teil der Edition führt den ursprünglichen Impuls zu Ende, die 
Verhöre der Generale Viest und Golian vor den deutschen nazistischen Organen 
zu finden. Alle drei Teile der Edition, außer der Veröffentlichung der wichtigen 
Dokumente zu den Verhören der gefangenen Vertreter des Slowakischen Nationa-
laufstands, demonstrieren das Funktionieren der nazistischen Propaganda in der 
Protektoratspresse. 



Annotation
The General Interrogation of Rudolf Viesta and Jána Goliana in the Course 
of the Last German Propaganda Campaign in the Protectorate Press (third 
installment)

This is the third installment of this edition, which follows up on the preceding 
installments. It provides, among other things, an edition of the comments of Karel 
Werner and Antonín Jaromil Kožíšek, the most prominent activist journalists in 
the Protectorate.


