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Myšlienka venovať každoročne jedno číslo PREMIEN slovenským
problémom skrsla na Desiatom svetovom kongrese Spoločnosti pre
vedy a umenia vo Washingtone. K jej realizácii prispeli podstatnou
mierou slovenskí žurnalisti pôsobiaci v Mníchove, ktorí si však neže
lajú, aby boli pokladaní za osobitnú programovú či svetonázorovú
skupinu. Všetci spolupracovníci zastávajú vo svojich príspevkoch do
tohto čísla iba svoje osobné názory. Jediný zámer, ktorý redakcia ve
dome sledovala, spočíval v takom výbere tématiky, ktorý by vyznačil
šírku súčasnej slovenskej problematiky v priestore danom dvoma
súradnicami: domov - exil a minulosť - prítomnosť.
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Kriticky o národnom štáte
Branislav Štefánek

Problém národného štátu je na Slovensku tak úzko asociovaný s problémom
historicky daného Slovenského štátu, že by bolo nezmyselné uvažovať o ňom
iba v generalizujúcich pojmoch spoločenskej vedy alebo filozofie dejín. Rozho
dol som sa preto použiť ako východisko referát, ktorý napísal predseda Poli
tickej komisie Svetového kongresu Slovákov, Eugen Lobl, pre 10 svetový zjazd
Československej spoločnosti pre vedy a umenia. I) Jeho spôsob uvažovania
je bezpochyby typický pre mnohých slovenských exulantov na Západe 2) a
umožnil mi konkretizovať niektoré myšlienky a postrehy, ktoré by vyzneli inak
šie príliš všeobecne. Lôbl sa snaží na druhej strane obísť úskalie integrálneho na
cionalizmu a používa argumenty, ktoré sa mu vidia byť podložené univerzali
stický ladenými hodnotami a normami demokracie. Vytvára tak základňu pre
diskusiu, ktorá nemá iba parochiálny dosah a dotýka sa obecnejších problé
mov.
Najzákladnejšie myšlienky Loblovho referátu by bolo azda možné z.hrnúťdo
týchto téz: Vďaka právu na sebaurčenie, ktoré vyjadril napríklad Woodrow
Wilson vo svojich známych “Štrnástich bodoch”, národy môžu prejaviť svoju
vôľu, môžu konať a žiť ako národ a určovať svoje osudy. Na Slovensku sa k sebaurčovaciemu právu hlásili politici celkom opačného smeru - prívrženci An
dreja Hlinku na strane jednej a komunisti na strane druhej. Vládnuce demokra
tické strany upierali Slovákom právo na národné sebaurčenie a na vlastný štát.
Demokratické mocnosti nášho kontinentu zradili zasa myšlienku národného
sebaurčenia a stratili v dôsledku toho svoju mravnú vieryhodnosť keď hľadali
smier s Hitlerovým Nemeckom za každú cenu. 3)
Za druhej svetovej vojny západní spojenci porušili ešte raz právo národov
na nezávislosť, ktoré formulovali tesne predtým v Atlantickej charte. Začali sa
riadiť vo svojej politike koncepciou záujmových oblastí. Keby boli zostali ver
ní zásade sebaurčenia, boli by mohli zaistiť slobodu krajín sovietskeho bloku.
Pokiaľ ide o budúcnosťdemokratického sveta, Eugen Lobl píše: “Ak sa zásada
sebaurčenia stane ústredným bodom západnej, najmä americkej politiky, ak
opustíme bezzásadovú politiku zmierovačiek a falošného uvoľňovania, tak to
bude znamenať zrod novej politickej atmosféry nielen na Západe, ale aj na Vý
chode.” 4)
Lôblova kritika mieri na prvý pohľad výlučne iba na nedôsledný postup de
mokratických štátov pri praktickom uplatňovaní sebaurčovacieho práva náro
dov. V jeho argumentácii sa však skrývajú v skutočnosti dve požiadavky, o kto
rých možno na základe skúseností posledných 50-60 rokov povedať, že si vo
svojich konečných dôsledkoch aspoň do istej miery protirečia. V krátkosti a
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celkom všeobecne povedané, LobI si očividne želá, a) aby sa vytvoril celosveto
vý systém nezávislých štátov, ktorý by zodpovedal politickej vôli suverénnych
národov; b) aby sa zaistila trvalá existencia tohto systému pomocou nového
usporiadania medzištátnych vzťahov na základe zmluvne zakotveného práva.
Garantom takéhoto usporiadania by nemali byť iba jednotlivé demokratické
veľmoce, najmä Spojené štáty, ale aj celosvetová organizácia ako vrcholný po
litický orgán všetkých národov.
Myslím, že aj podľa názoru profesora Lôbla, celosvetovej organizácii treba
priznať - s ohľadom na malosť väčšiny jestvujúcich i budúcich národných štá
tov, na ich neschopnosť brániť vlastnú nezávislosť a na sebecké záujmy veľmo
cí - hlavnú úlohu pri praktickom uplatňovaní práva na národné sebaurčenie.
Existenčným predpokladom takéhoto orgánu je však ochota všetkých krajín
bez rozdielu, veľkých i malých, podriadiť sa bez výhrad jeho rozhodnutiu aj
v tom prípade, keď to protirečí ich záujmom. Inými slovami, národné štáty sa
musia vzdať istej časti svojej suverenity a preniesťju na nadnárodnú organizá
ciu, musia uznávať jej jurisdikciu, aby bolo vôbec mysliteľné také usporiadanie,
ktoré by nahradilo mocenskú súťaž v medzinárodnej politike výkonom obecne
uznávaného práva. Nech to znie akokoľvek paradoxne, obrana ich suverenity si
vyžaduje jej dobrovoľné obmedzenie.
Pravdivosť tohto úsudku potvrdzujú niektoré všeobecne známe historické
skutočnosti. Predovšetkým, už vo Wilsonovych “Štrnástich bodoch” sú obe
I.ôblove požiadavky vyjadrené oddelene na viacerých miestach: napr. v pre
ambule a v bode XI V. Ďalej, hlavnou príčinou tragického neúspechu, ktorý sti
hol Wilsonovu koncepciu, nebolo viac či menej nedôsledné uplatňovanie sebaurčovacicho práva, ale vnútorná slabosť Spoločnosti Národov, ktorá nikdy ne
mala dostatok autority a účinných mocenských prostriedkov na riešenie med
zinárodných otázok v zmysle medzinárodného práva. Všetky väčšie európske
štáty pokračovali v politike starého štýlu: šírili svoj mocenský vplyv všade, kde
to nebolo spojené s veľkým rizikom, vytvárali si záujmové oblasti, spájali sa do
aliancií namierených proti iným alianciam, a boli na druhej strane ochotné ro
biť aj kompromisy v duchu tradičných predstáv o medzinárodnej politike “mo
censkej rovnováhy”. Pre Cechov a Slovákov osudnou sa za týchto okolností
stala skutočnosť, že rozbitie Rakúska-lJhorska a jeho nahradenia viacerými
malými štátmi viedlo k vzniku mocenského vákua v samotnom srdci nášho kon
tinentu. Vyvažovaciu funkciu habsburgskej monarchie v geopolitickom prie
store medzi ruskou a nemeckou veľmocou nenahradila ani Malá dohoda, ani
rôzne spojenectvá stredoeurópskych štátov so západoeurópskymi demokra
ciami. loto vákuum vyplnila čoskoro skutočná veľmoc: nacistické Nemecko.
Mutatis mutandis, to isté platí o medzinárodnom usporiadaní, ktoré vzniklo
po druhej svetovej vojne. Organizácia Spojených národov nemohla plniť od sa
motného počiatku svoju predpokladanú funkciu - a to práve tak pre veľmocami
dohodnuté sféry vplyvu, ako pre ich právo veta v Bezpečnostnej rade. Otázka,
či týmito dohodami existenčne postihnuté štáty boli alebo neboli ochotné re
špektovať sebaurčovacie právo jednotlivých etnických častí svojho obyvateľ
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stva, mala pre zachovanie ich nezávislosti iba druhoradý význam. Mnohoná
rodná Juhoslávia sa ubránila sovietskemu tlaku napriek vnútornému napätiu
medzi Srbmi, Chorvátmi a Slovincami, pretože leží v geopoliticky menej expo
novanom priestore, a pretože bola ochotná za svoju nezávislosť bojovať. Pra
kticky jednonárodné Maďarsko nemalo nikdy reálnu šancu vymaniť sa zo so
vietskeho objatia.

Na hranice faktickej suverenity menších štátov poukazovali najdôslednejšie
otcovia európskeho hnutia. Pravda, ich politická filozofia mala v porovnaní
s filozofiou celosvetových organizácií užší kultúrny a zemepisný dosah. Zo sta
noviska štátoprávneho, ekonomického, ideologického, predstavuje však oveľa
vážnejší pokus o riešenie medzinárodných problémov dnešného ľudstva.
Predovšetkým, nezávislosť európskych štátov sa nemôže opierať iba o medzi
národné právo, o sústavu dvojstranných alebo viacstranných zmlúv, Organi
záciou Spojených národov, ale aj - a predovšetkým - o nadnárodnú federáciu,
ktorá je schopná vykonávať tie štátne funkcie, ktoré jej členské krajiny samy
o sebe vykonávať nemôžu. Ďalej, európske hnutie berie náležitý ohľad na dô
sledky technicko-vedeckej a spoločenskej modernizácie. Stavia na poznatku, že
menšie štáty majú ťažkosti nielen pri obrane svojej nezávislosti, ale aj pri uplat
ňovaní svojej hospodárskej suverenity. Nie sú vstave vytvoriť si dostatočne veľ
ké domáce odbytiská pre racionálnu výrobu priemyselného tovaru vo veľkých
sériách, nemajú dostatok finančných a investičných prostriedkov pre stále ná
kladnejšiu obnovu výrobných zariadení, hospodársky rozvoj, výskum, pre ra
cionálne dopravné a komunikačné systémy, pre vysoko špecializované školenie
odborníkov a vedcov každého druhu. Hraničné kamene sťažujú stále potreb
nejšiu výmenu informácií, myšlienok a ľudí. Slovom, nadnárodné spoločenstvá
colné, politické, právne, administratívne, komunikačné atď., sú takmer neod
mysliteľným predpokladom pre nerušený ekonomický život a jeho rozvoj všade
tam, kde je etnická mapa dnešného sveta príliš pestrá.
Ideál federatívneho spoločenstva európskych národov nemá však svoje ideo
vé žriedlo iba v politicko-mocenských alebo ekonomických úvahách. Rovnako
dôležitú, zo stanoviská mravného dokonca ešte dôležitejšiu inšpiráciu našiel
za druhej svetovej vojny v otrasnej skúsenosti s moderným nacionalizmom.
“Holocaust”, ktorý spôsobilo nacistické Nemecko a do istej miery aj iné nacio
nalistickým fanatizmom zachvátené štáty medzi Židmy a inými národmi, ba
dokonca medzi svojim vlastným obyvateľstvom, vyvolal u mnohých demokra
tov zásadnú kritiku ideologických základov a spoločenskej dynamiky národné
ho štátu. Voči monádologickej predstave, že ľudstvo je rozdelené do uzavretých
národných skupín, ktoré sú nositeľmi najvyšších spoločenských, kultúrnych a
mravných hodnôt, a že prirodzenú formu jeho politického života predstavuje
preto sústava úplne suverénnych národných štátov, postavili vedome a bojovne
univerzalistický orientovanú filozofiu európanstva. 5) Táto filozofia je vo svo
jich etických predstavách vyslovene individualistická a žiada, aby všetky štá-

tyči už jcdno-alebo mnohonárodné, respektovali vo svojom právnom poriadku
univerzálne platné základné práva človeka. Základné práva ich občanov musia
mať väčšiu váhu, ako kolektívny záujem spoločenských skupín, vrstiev alebo
národov, ktorý sám o sebe nemôže tvoriť najhlbší základ mravného a napokon
právneho uvažovania. Európski federalisti odmietajú rôzne kolektivistické teó
rie o štáte, ktorého najdôležitejšou funkciou je vraj služba akejsi nadindividuálnej “národnej bytosti”, ktorý je údajne nástrojom akejsi “seberealizácie” národa
a inštitucionalizovaným výrazom jeho spoločenskej, politickej a nie na posled
nom mieste kultúrnej existencie. Inými slovami, prívrženci európskej myšlien
ky nepriznávajú národnému štátu úplnú suverenitu ani len v oblasti občian
skeho a trestného práva: aj tu musia mať v niektorých dôležitých prípadoch po
sledné slovo nadnárodné súdne inštancie prístupné každému občanovi národ
ného štátu (napr. Európsky súdny dvor pre ľudské práva v Štrasburgu).

*
*♦
Jestvuje samozrejme aj iný extrém v chápaní štátu. Ak nacionalistickí filozofi
povyšujú štát na najvyšší výraz spoločenského, mravného a kultúrneho života
kolektívnej bytosti, ktorú nazývajú národom, 7) tak tradičná štátoveda má
sklon redukovať štát na čisto mocenský útvar, ktorý nemá veľmi silné zväzky
s duchovným životom obyvateľstva. Ale aj keď hľadíme na štátne dianie s väč
ším porozumením pre jeho širšie vzťahy a závislosti sociálnej povahy, sotva mu
môžeme priznať onen mravný a kultúrotvorný význam, ktorý mu priznávajú
ideológovia nacionalizmu. Napokon, strážcom individuálnej i kolektívnej
mravnosti, organizátorom a inšpirujúcou silou kultúrneho života, boli v našom
svetadieli dlhé stáročia predovšetkým kresťanské cirkvi. V danej súvislosti po
stačí azda poukázať na dve najzákladnejšie funkcie každého štátu, ako ich for
muluje napríklad antropologická škola modernej nemeckej štátovedy: na zákonodárnu, sudcovskú a exekutívnu pôsobnosť štátu pri smiernom riešení spo
rov a pri zabezpečovaní pokojného spolunažívania ľudí vovnútri občianskej
spoločnosti na strane jednej - a na obranu tejto spoločnosti štátnou mocou pred
jej ohrozením spoza hraníc na strane druhej. 8)
Vidí sa mi, že načrtnutá definícia vyjadruje to najdôležitejšie, aj keď je veľmi
zjednodušená a neobsahuje pravdu celú. V nedávnej minulosti sme boli sved
kami, ako národné štáty neboli často schopné plniť svoje dve najzákladnejšie
funkcie. Vo vzťahu ku svojmu vlastnému obyvateľstvu podliehali zvodom na
cionalistických ideológií a spory každého druhu nerozhodovali v duchu univerzalisticko-individualisticky, ale národne-kolektivisticky chápanej spravodli
vosti a práva. V oblasti života medzinárodného nevedeli ubrániť svoje obyva
teľstvo pred útočnosťou iných, mocnejších štátov a stali sa napokon obeťou ich
výbojnosti.
Osobitnú, zo stanoviska psychologického dôležitú kapitolu tvorí problém
menšín v štáte, ktorý sa pokladá za jednonárodný, a ktorý sa hlási k nacionali
stickej ideológii. Eugen Lemberg, jeden z vedúcich teoretikov nacionalizmu,
označuje neschopnosť takéhoto štátu zaistiť si lojalitu národnostných menšín
(i

za jeho hádám najvážnejšiu slabinu. Táto vada je mu doslova “vrodená” a ne
možno ju napraviť: “Stát, ktorý sa vyhlasuje za politickú organizáciu istého
etnicky chápaného národa, nie je vstave práve v dôsledku tohto svojho opod
statnenia ideologicky si získať tie v ňom žijúce etnické skupiny, ktoré nepriná
ležia k “štátotvornému” národu. Jeho štátna ideológia na to nestačí, pretože sa
vzťahuje len a len na onen štát opodstatňujúci....národ.” 9) Lemberg cieli tým
to svojim výrokom napríklad na nedostatočnú občiansku integráciu Sudetských Nemcov v prvej republike. Práve tak ale platí, že by bolo márnym počí
naním, keby sa niekto snažil zobudiť pocity občianskej lojality u maďarskej
menšiny pomocou nacionalistickej štátnej myšlienky, ktorá zdôrazňuje výluč
ne národný charakter Slovenského štátu a stavia na tradíciách staroslovien
skych apoštolov, Pribinu, Ľudovíta Štúra, boja proti maďarskému odnárod
ňovaniu, na politickom hnutí Andreja Hlinku a Jozefa Tisu.
Bolo by možné namietnuť, že štát, ktorý má príliš veľké menšiny nie je v sku
točnosti štátom jednonárodným, a že právo na sebaurčenie by bolo treba pri
znať všetkým jeho národnostným skupinám. Pre Slovákov by to znamenalo,
že sa majú dobrovoľne vzdať južného pohraničia aspoň pokiaľ je kompaktne
obývané Maďarmi. Nadhodený problém má však aj svoje všeobecné aspekty.
Stačí čo len letný pohľad na národnostnú mapu Banátu, Báčky, Južného Tyrol
ska, Macedónie, Švajčiarska atď., aby bolo jasné, že jestvuje len málo končín
na našom kontinente, kde politické hranice štátov môžu byť totožné s hranica
mi etnickými.
To isté platí ešte v podstatne väčšej miere napríklad o Afrike, kde by dôsledné
uplatnenie práva tamojších národov na sebaurčenie znamenalo nepredstaviteľ
nú atomizáciu prakticky všetkých krajín. Nigériu by bolo treba rozdeliť prinaj
menšom na desať častí, keby Hauzovia, Fulánovia, Jorumbovia. Ibibiovia a
príslušníci iných národnostných skupín mali dostaťplnú nezávislosť; republiku
Mali s jej Tuaregmi, Bambarmi, Malinkeokmi atď. dokonca nadvadsaťštátov.
M useli by vz.niknúťdoslova desaťtisíce kilometrov nových štátnych hraníc, kto
ré by len zriedka zodpovedali celkom presne hraniciam etnickým. Vlna nacio
nalizmu, ktorá sa rozliala po druhej svetovej vojne po africkom kontinente, pri
niesla tamojšiemu obyvateľstvu veľké utrpenie. Odhaduje sa, že len v Etiópii
žije vyše 5 miliónov ľudí pomimo svoj pôvodný domov, v Eritreji 2 milióny, v
Sudane pol milióna, v Ugande 300 a v Angole takmer 700 tisíc. Nieto pochýb,
že tieto utečenecké masy nie sú iba obeťou hladu a komunistického prenikania
do zemepisného priestoru, kde vzniklo po odchode koloniálnej správy mocen
ské vákuum, ale aj národnej a kmeňovej nenávisti. Každý pokus o dôsledné štáto-politické rozdelenie Afriky podľa zásady národného sebaurčenia by nezmiernilo, ale práve naopak podstatne zostrilo nenávisť medzi tamojšími ná
rodmi, pretože by nikdy nemohlo vyhovieť všetkým ich protikladným politic
kým predstavám a nárokom.
Bez ohľadu na konkrétne problémy dnešného nepokojného sveta treba si
okrem toho položiť otázku kritérií, podľa ktorých možno definovať národy s
nárokom na vlastný štát. Prvé kritérium je ešte dosťjasné: musí to byťsamozrej-
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inc národ obývajúci súvislú zemepisnú oblasť. Aké iné znaky musí však mať
takýto národ? Stačí, aby vieryhodne demonštroval svoju vôľu tvoriť osobitný
národ - vôľu, ktorú prejavuje aspoň potenciálne nekonečný počet drobných
etnických skupín všade na svete? Stačí, aby mal svoj vlastný jazyk, hoci jestvu
jú mnohé štáty s tým istým štátnym jazykom? Možno uplatniť všade na svete to
isté kultúrne a civilizačné minimum, ktoré kvalifikuje národy na nezávislý štát
ny život? A nejestvuje na druhej strane istá najmenšia jednotka demografická či
zemepisná, ktorú treba zachovať pri novom delení sveta menom práva národov
na nezávislý štát?
l ato posledná otázka má bezpochyby aj svoj slovenský aspekt. Eugen Lem
berg, ktorý prejavoval veľké porozumenie pre slovenské národné hnutie, píše:
“Osudy slovenského národného prebudenia a neúspech slovenských snáh o ná
rodný štát ilustrujú hranice, ku ktorým “risorgimento” môže viesť... Prebudenie
národov na základe kritérií, akými sú jazyk a spoločný pôvod,... mohlo zachvá
tiť aj také skupiny, ktoré neboli schopné vytvoriť už s ohľadom na svoju veľ
kosť životaschopné štáty.” 10) A na inom mieste: “Nacionalizmus zostáva ne
vyhnutne neuspokojený, keď sa pojí na skupinu, ktorá svojou veľkosťou nespľňa načrtnuté podmienky. Plodí tak večných nacionalistických revolucioná
rov... Frustrácia vyvoláva agresiu. Preto je nacionalizmus týchto skupín výni
močne vášnivý.” I.embcrg uvádza medzi konkrétnymi príkladmi takýchto vnú
torne frustrovaných národných hnutí nie na poslednom mieste hnutie sloven
ských nacionalistov. II)

♦♦♦
V hospodársky vyspelých krajinách Západu nejde však iba o problém od ne
pamäti na tom istom území bývajúcich národných skupín, ktorým je z tých či
oných príčin ťažko priznať vlastný štát, ale aj o celkom nové a ešte ani zďaleka
nie skončené zmeny v etnickom zložení ich obyvateľstva. Rastúcu aktualitu má
napr. proces takzvanej “hispanizácie” Spojených štátov. Najmä na Floride,
v Texase, Novom Mexiku, Arizona a Kalifornii žije podľa posledných odhadov
okolo 20 miliónov nových prisťahovalcov, ktorí hovoria zväčša iba po španiel
sky a prejavujú neobyčajnú odolnosť voči asimilačným vplyvom svojho okolia.
Vláda bývalého prezidenta Cartera vydala už nariadenie, aby ľudové školy po
skytli tri a pol miliónom detí z týchto prisťahovaleckých kruhov základnú vý
učbu v španielčine, pretože nehovoria ani slovo po anglicky. Vláda prezidenta
Reagana toto nariadenie zrušila. Protirečí vraj federatívnemu usporiadaniu
amerického školstva. Tým sa však nič nerozriešilo a mnohí znalci demografic
kého vývoja v Severnej Amerike nevylučujú, že vo vzdialenejšej budúcnosti pri
najmenšom južná časť Spojených štátov bude mať zase anglo-španielsky ráz.
Podobný, aj keď hádam nie taký intenzívny proces vzájomného prenikania
rôznych etník badať v západnej Európe. Niekoľko kilometrov od parížskej ka
tedrály Notre Dáme, v robotníckej štvrti Vitry-sur-Seine, dosiahol počet cud
zincov - zväčša Alžírčanov a Marokáncov- 17,2 percent všetkého obyvateľstva;
v Saint-Maur 10,5 percenta; V Gargcs-les-Gonesse je z celkového počtu 39.000
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obyvateľov iba 27.500 rodených Francúzov. Celkove dnes žije vo Francúzsku
4,1 milióna nových prisťahovalcov legálne a 200 až 400 tisíc ilegálne. V Nemec
kej spolkovej republike nemalo 30. septembra 1980 4,453.000 obyvateľov ne
meckú štátnu príslušnosť - o pol milióna viacej, ako roku 1977. A Švajčiari sú
znepokojení, že z celkového počtu všetkých zamestnaných ľudí v ich vlasti je
23 percent cudzincov.
S ohľadom na svoju teritoriálnu povahu, právo národov na vlastný štát by
nemohlo byť univerzálnym prostriedkom na riešenie všetkých národných pro
blémov ani v tom prípade, keby ho bolo možné vskutku všade dôsledne uplat
niť. Je jednoducho nepoužiteľné, keď ide o zaistenie národných práv nových
prisťahovalcov v pôvodne jednonárodných štátoch. Skrýva sa v ňom dokonca
vo svojich dôsledkoch nemravná a nedemokratická predstava, že etnicky cud
zorodým vrstvám prináležia v jednonárodnom štáte iba obmedzené občianske
práva bez nároku na trvalé zachovávanie vlastnej národnosti, ľúto fatálnu lo
giku nacionalistickej štátovedy vyjadril už. Fichte vo svojom názore, že právo
národa na nezávislý štát má aj svoju spätnú väzbu: národy bez. vlastného štátu
(alebo ich príslušníci, ktorí sa vysťahovali do inonárodných štátov) sú nútené
vzdať sa svojho jazyka, svojej národnosti, aby tak bola zaistená etnická jednota
patričného štátu a vnútorný spoločenský mier jeho obyvateľstva. Keby sa však
národný štát chcel vyvarovať hriechu odnárodňovania - a keby si chcel napriek
tomu zachovať svoju etnickú čistotu - musel by robiť presný opak toho, čo dnes
praktizuje napríklad Európske spoločenstvo politikou úplne slobodnej migrá
cie všetkého obyvateľstva svojich členských krajín. Musel by sa viacej alebo me
nej spoločensky izolovať od svojich susedov, bez. ohľadu na rastúcu vzájomnú
závislosť všetkých národov a štátov dnešného sveta.
Slováci pociťujú problém moderného sťahovalectva až príliš konkrétne. Po
stačí hádam konštatovať, že podľa sčítania ľudu z novembra minulého roku,
v Čechách žije vyše 340.000 občanov slovenskej národnosti, ktorí sa sem pri
sťahovali zväčša po druhej svetovej vojne. O národných právach tejto skupiny
československého obyvateľstva (presne to isté platí samozrejme o 55.000 Če
choch žijúcich na Slovensku), ako aj o národných právach ďalších státisícov
Slovákov, ktorí opustili svoju vlasť už dávnejšie, nie je možné hovoriť v pojmo
sloví národného sebaurčenia, ale iba v pojmoch prirodzených práv človeka.
Každý ľudský jednotlivec má právo slobodne používať svoj materinský ja
zyk, pestovať svoju národnú kultúru, hlásiť sa k národným hodnotám a tradí
ciám, vychovávaťsvojedeti v národnom duchu atď.: má na to právo bez ohľadu
na etnické zloženie obyvateľstva, alebo na jedno- či viacnárodnýcharakterštátu, v ktorom žije. K týmto právam sa pojí zásadný nárok na národné školstvo,
tlač, literatúru, vedecké a umelecké ustanovizne, spoločenské inštitúcie, politic
ké strany, na úradovanie v národnej reči, účasť vo vláde, pri zákonodárnej čin
nosti a jurisdikcii, pri správe verejných vecí atď. Praktické uspokojenie týchto
nárokov závisí na mnohých činiteľoch rôzneho druhu, napr. na početnosti a vô
li patričného etnika, na charaktere osídlenia, demografii obyvateľstva, hospo
dárskych možnostiach štátu. Z prirodzeného práva človeka na národnosťmož-

no teda odvodiť kolektívne práva etnických skupín - od práv menšinových cez
rôzne druhy a stupne autonomie až po právo na vecne i mravne opodstatnenú,
prakticky realizovateľnú mieru suverenity, keď ide o životaschopný, daným
gcopolitickým podmienkam primerane veľký a na celom území štátu jasne do
minantný národ.
Ale aj v tomto poslednom prípade by bolo základným omylom hovoriť o
“práve národov” na sebaurčenie a na národný štát v úplne presnom slova zmy
sle. Subjektom, ku ktorému sa takéto právo pojí, nie je v poslednej inštancii
akási nadindividuálna, kolektívna bytosť “národa”, ale jednotlivý človek-člo
vek, ktorý má celý rad ďalších nezadateľných práv rovnakej dôležitosti. Štát
musí rešpektovať všetky jeho práva.
Celý ten zmätok okolo pojmu národnej suverenity vznikol vo chvíli, kedy sa
pôvodný štáto-právny pojem národa nahradil pojmom rečovo-etnickým. V ča
se francúzskej revolúcie, požiadavka národnej suverenity mala čisto demokra
tický, protifeudálny a nie nacionalistický ráz. Bola namierená proti suverénom
“z. Božej milosti” a prenášala ich výsostné vladárske práva na celok všetkých
obyvateľov v štáte. Tak, ako mnohí filozofi 17. a 18. storočia od Hobbesaažpo
Rousseaua, ideológovia francúzskej revolúcie nazývali národom obyvateľ
stvo podliehajúce spoločnej vládnej moci, spoločným zákonom - teda celé oby
vateľstvo žijúce v tom istom štáte - a žiadali, aby si samo demokraticky rozho
dovalo o svojej vláde a svojich zákonoch. Ideál slobody a rovnosti všetkých ľu
dí, ktorý inšpiroval túto politickú zásadu, bol očividne opustený len čo roman
tický nacionalizmus prestal robiť rozdiel medzi národom štátnym a národom
etnickým. V etnicky zmiešanom štáte (a ktorý štát je už etnicky vskutku jedno
liaty?) postulát sebaurčovacieho práva uprednostňuje najväčší, kultúrne naj
vyspelejší, alebo politicky najmocnejší národ a z príslušníkov národných men
šín robí občanov druhej triedy.
*
*♦

Z referátu, ktorý napísal Eugen Lôbl pre 10. svetový zjazd SVU, by bolo mož
né mať dojem, že aj Woodrow Wilson vychádzal z rečovo-etnickej definície ná
roda, a že postuloval kategoricky jeho právo na suverénny štát. To je v najlep
šom prípade iba polopravda. Wilson mal síce sklon k organicistickému videniu
ľudskej spoločnosti a už koncom minulého storočia kritizoval tradičné, teritoriálne-mocenské definície štátu, nikdy sa však nepřiklonil k dôsledne etnickému
chápaniu národa. V siedmom zo svojich povestných “Štrnástich bodoch” hovo
rí napríklad o obnove národnej suverenity Belgičanov a nespomína ani slovom
existenciu flámskeho alebo valónskeho národa. A v desiatom bode žiada iba
“najslobodnejšiu možnosť autonómneho vývoja” pre jednotlivé národy Rakúska-Uhorska, nie ich plnú štátnu suverenitu. Wilson priznal “Čechoslovákom a Juhoslovanom” právo slobodne sa rozhodnúť buď pre autonómiu, ale
bo pre nezávislosť”, a dal tak signál k rozbitiu habsburgskej monarchie, až vo
svojej nóte viedenskej vláde z 19. októbra 1918. 12) Podobne ako u Masaryka,
v jeho poňatí moderných dejín zaujímala ústredné miesto myšlienka historicky
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nevyhnutného víťazstva demokracie nad monarchistickým štátnym usporiada
ním. V práve národov na sebaurčenie (ktoré neznamená vždy právo na vlastný
štát) videl predovšetkým dôležitý prostriedok na prenesenie suverenity z koru
novaných dynastií na ľud.

Nadhodené myšlienky by bolo možné doplniť a zhrnúť do týchto záverov:
Prívrženci národného štátu používajú spravidla trojaké argumenty vo svojej
kritike súčasného medzinárodného usporiadania: historické, politické a mravne-svetonázorové. Tvrdia, že vývoj moderného ľudstva vedie k revízii doteraj
šej sústavy štátov v duchu sebaurčovacieho práva národov, že už dnes žijeme v
ére národných štátov. Tento názor neobstojí. Počet viacnárodných štátov, kto
rý vznikol po druhej svetovej vojne, niejeonič menší ako počet štátov jednoná
rodných a ťažko si predstaviť ako by bolo možné s ohľadom na zemepisné, de
mografické, kultúrne, hospodárske, mocensko-politické dannosti súčasného
sveta urobiť z práva národov na úplnú suverenitu hlavnú zásadu medzinárod
ného usporiadania.
Rovnako sporný je názor, že podporovaním nacionalistických hnutí možno
účinne bojovať proti komunizmu. Ak je napríklad poľský nacionalizmus tra
dične protiruský a dnes protisovietsky, tak nacionalizmus bulharský má ešte
stále rusofilské črty a je už pre macedónsku otázku zameraný skôr proti Srbom.
Nacionalizmus slovenský charakterizujú najmä protičeské akcenty a v Rumun
sku badať akúsi čudnú symbiózu medzi nacionalizmom a komunizmom. Cel
kom iná je situácia v mnohých menej vyvinutých krajinách, kde sa Sovietsky
zväz priživuje na nacionalistických hnutiach ideologicky i mocensky: exportuje
sem Leninovu teóriu o “národne-osloboditeľskom boji” farebného obyvateľ
stva proti západným kolonialistom a preniká či už priamo, alebo prostredníct
vom Kubáncov, do priestorov, ktoré západné demokracie predtým vyprázdnili
menom sebaurčovacieho práva koloniálnych národov. Slovom, “nesväté alian
cie” medzi komunizmom a nacionalizmom sú tu hádam ešte častejšie, ako ich
vzájomné konflikty.
Pokiaľ ide o mravne-svetonázorové opodstatnenie práva národov na seba
určenie a na suverénny štát, treba si uvedomiťaké ťažkosti spôsobuje nekritické
stotožnenie etnického národa so starším pojmom národa štátneho. Z demokra
tického stanoviska oveľa použiteľnejším pojmom je individualistický chápané
právo človeka na národnosť. S ohľadom na kolektivistickú ideológiu naciona
listických hnutí s jej centrálnou hodnotou národnej “bytosti”, ktorá vo svojich
prejavoch prakticky splýva s národným štátom, je správne prísne rozlišovať
medzi národom a štátom. Stát sa má opierať o univerzalistický svetonázor a
pokiaľ nie je dostatočne silný pre nerušené vykonávanie svojich základných
funkcií, má preniesť časť svojej suverenity na širšie federatívne spoločenstvá
štátov. Slovami T.G. Masaryka, “musíme si uvedomiť rozdiel medzi štátom a
národom: národ je organizáciou kultúrnou, štát organizáciou politickou. Má
me úlohy pre národ a máme úlohy pre štát.” 13)

Poznámky:
1) Eugen Löbl. I he Problem of Selfdetermination, xeroxovaná kópia strojom písaného
manuskriptu s rukopisnými opravami.
2) To platí aj pre niektoré formulácie, v ktorých sa profesor Löbl javí ako“terriblc simplificateur”, napríklad keď hovorí jedným dychom o diskriminácii Slovákov za starého
Uhorska a za prvej republiky: “When I attended elementary school - at that time Slova
kia was part of Hungary - I was taught: “tót ncm ember”, a Slovak is not a human being.
When I attended high school - when Slovakia was part of Czechoslovakia -1 was taught
“Slovaks arc not a nation”. (Tamže, str. I) Na inom mieste Löbl prirovnáva zase nepriamo
koloniálnu politiku západných mocností v Afrike a v Ázii ku koloniálnej politike česko
slovenský orientovaných strán na Slovensku: “Colonial powers like Britain, France,
Belgium, Holland were no doubt democratic countries, however, a colonial system is in
its very essence undemocratic... I his applies also to Czecho-Slovakia that was (no doubt)
a democratic country - that, with respect to the Slovak nation, had denied the right to selfdetermination and the right to statehood, and thus violated this basic democratic right.”
(Tamže.str. 3) V zjednodušených názoroch tohtodruhusa prejavuje typický obranný ráz
slovenského nacionalizmu so svojou centrálnou predstavou národného utrpenia.

3) Tamže, str. 3.
4) Tamže, str. 6.

5) Jej podstata sa zvykne definovať dosť zjednodušeným poukazom na “európske tradí
cie kresťanskej mravnosti, rímskeho práva a gréckej slobodmyseľnosti” K týmto trom
prvkom treba pripojiť niektoré ďalšie, napr. prvok renesančného vedeckého empirizmu
a kritickej metódy, prvok moderného univerzalistického demokratizmu, ktorý ťažko re
dukovať na partikularisticky ladený demokratizmus antickej polis, atď.

7) Toto zbožnenie štátu nachádza veľmi pregnantný výraz napr. vo výroku Alexandra
Macha: “Mať samostatný štát znamená život, večný život; nemať vlastný štát znamená
smrť, večnú smrť”. Nolte sa domnieva, že sám Andrej Hlinka by musel pokladaťtieto slo
vá za blasfémiu. Ernst Nolte. Die faschistischen Bewegungen, Lausanne 1969, str. 249 f.
X) Vid. napr. Rudolf Werner Füsslein. Mensch und Staat, München 1973, str. 40 ff.

9) Eugen Lemberg. Nationalismus II., Reinbek bei Hamburg 1964, str. 63, 64.
10) Tamtiež, diel I, str. 140.
11) Tamtiež, diel II., str. 112.
12) Victor S. Mamatey. The Role of President Wilson in the Foundation of Czechoslova
kia. V “Czechoslovakia Past and Present”, Miloslav Rechcígl ed., I he Hague-Paris 1968,
Vol. I , str. 28.

13) Karel Čapek. Hovory s T. G. Masarykom, London 1951, str. 313.

Slovenskí komunisti a Československo
Karol Belák-Berger
Od Povstania, ale najmä od 60-tych a 70-tych rokov si slovenskí komunisti
často kladú otázku, prečo sa komunistická strana nedostala do čela nacionál
neho hnutia na Slovensku, prečo tu vedúce postavenie pripadlo Slovenskej ľu
dovej strane, a Komunistická strana zostala na okraji slovenskej spoločnosti,
akokoľvek v tejto prevládala chudoba a nechýbalo sociálne napätie. Hľadajúc
odpoveď na túto otázku, slovenskí komunisti sa nevyhýbajú kritike na adresu
KSČ. Jej centralizmus vraj bránil strane pohotovejšie reagovať na slovenské
podmienky. KSČ podriadila nacionálnu otázku boju za sociálne oslobodenie
a odsunula tak jej riešenie až do víťazstva socialistickej revolúcie. Pokiaľ ide
o štátoprávne usporiadanie vzťahov Čechov a Slovákov, kritika slovenských
komunistov často znela, že vedenie KSČ túto otázku obchádzalo po celý čas
predmníchovskej republiky. Svoju úlohu pri skutočnosti, že komunistická stra
na nemohla zapustiť hlbšie korene v slovenskej spoločnosti, zohrala aj nacionál
na heterogénnosť strany na Slovensku. Existovala v nej “značne silná, ak nie
vôbec najsilnejšia zložka maďarských súdruhov. Jadro funkcionárov tvorili
hlavne maďarskí a postupne aj českí súdruhovia”. I) Najmä maďarským fun
kcionárom pripisujú slovenskí komunistickí historici veľké organizačné a agitátorské talenty, ale aj vinu na “pomalej slovakizácii hnutia” a spoluzodpoved
nosť za to, že strana nemala dostatočné pochopenie pre základné otázky slo
venskej spoločnosti a prejavovala údajne “nihilistický postoj” k nacionálnej
otázke. V strane na Slovensku “doznieval ešte dlho po jej vzniku vplyv maďari
zácie, ktorý do určitej miery znížil aj citlivosť slovenského proletariátu k otáz
kam subtílnejšieho rázu, a teda aj k nacionálnej problematike napríklad v obla
sti kultúry jazyka a podobne” 2) Ak najsilnejšou zložkou KSČ na Slovensku bo
li komunisti maďarskej národnosti, týka sa to aj voličov strany. Napríklad v
parlamentných voľbách v roku 1925 dostali komunisti na Slovensku 198 tisíc
hlasov, z toho vyše polovicu v čisté maďarskom volebnom okrese Nové Zám
ky a v prevážne maďarských Košiciach.
Napriek slabosti svojich kádrov a celkove nižšej vzdelanostnej a ideologickej
úrovni členstva, dosahovala KSČ vo voľbách prvej republiky o niečo lepšie vý
sledky na Slovensku ako v Čechách. V parlamentných voľbách v roku 1925
obdržala KSČ v Čechách 12,7 percenta odovzdaných hlasov, KSČ na Sloven
sku skoro 14 percent. V roku 1929 sa rozdiel skoro vyrovnal, v Čechách pri
padlo na KSČ 10,3 percenta hlasov, na Slovensku 10,7 percenta. V roku 1935
sa rozdiel znovu zvýšil. Počet komunistických voličov v Čechách poklesol na
9 percent a na Slovensku narástol na 13 percent. Výsledky volieb sa však ne
odrazili v zložení vedúcich orgánov strany. Napríklad v roku 1923 z 24 členov
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ústredného výboru boli len traja zo Slovenska. V roku 1925 z 39-tich členov iba
traja zo Slovenska, v roku 1929 z 52 členov Ústredného výboru boli zo Sloven
ska len štyria. I’o celú dobu prvej republiky sa nesformoval stranícky orgán, vy
bavený špeciálnymi kompetenciami pre Slovensko. Strana, ktorá od roku 1924
a ešte výraznejšie od svojej boľševizácie v roku 1929 mala v programe uskutoč
nenie sebaurčovacieho práva až do úplného odtrhnutia pre všetky národy a
menšiny republiky, praktikovala voči Slovensku prísny centralizmus. Takzva
né krajinské vedenie KSČ, ktoré sa ustavilo na počiatku 30-tych rokov, iba pre
nášalo na Slovensko inštrukcie a uznesenia ÚV KSČ, nemalo nijaký priestor
pre tvorbu sa m ostat nej šej politiky a na jeho čele stál vždy funkcionár, delego
vaný z centra. Pre vedenie strany mala “KSČ na Slovensku” hlavný význam pre
svoju “schopnosť rýchlej radikalizácie”. 4) Okolo 90 percent komunistov na
Slovensku malo iba ľudovú školu, 5 percent meštianku a počet analfabetov sa
pohyboval medzi 4 až. 7 percentami. Táto relatívne nevzdelaná masa, nezakot
vená v nijakej kultúrnej tradícii a bez. lojality k danému štátu, bola pochopiteľne
náchylná pre radikálne heslá a sociálnu demagógiu.
Keď Gottwald na piatom zjazde KSČ v roku 1929 zostril boj proti českoslo
venskému štátu a proklamovanou politikou KSČ sa stalo násilné zvrhnutie de
mokratického poriadku, strana na Slovensku bola vo svojom živle. V čase ho
spodárskej krízy zažilo Slovensko totálne nasadenie komunistických agitáto
rov a desiatky nimi vyprovokovaných alebo nimi zradikalizovaných stávok,
demonštrácií aj ťažkých nepokojov. V tejto systematickej konfrontácii so štát
nou mocou zreteľne už zaznievali nielen protiburžoázne, ale aj protičeské tóny.
V rezolúcii krajského vedenia KSČ na Slovensku z januára 1934 sa síce hovorilo
ešte o “bojovom zväzku s českým pracujúcim ľuďom” ale celkový tón rezolúcie
bol protičeský. Stálo v nej napríklad: “Von s českými okúpaniami zo Sloven
ska.”... “Von s českými panskými plundrošmi.” “Žiadame sebaurčovacie právo
pre slovenský a maďarský ľud.” Politickú situáciu videla rezolúcia KSČ na Slo
vensku takto: “Vôľa po slobode z. českého imperialistického jarma u slovenské
ho a maďarského ľudu sa neobyčajne rozšírila... Slovensko je najslabším člán
kom zdochýňajúceho imperialistického režimu v Československu”. 5)
Gottwaldova siatba vzklíčila. V duchu dlhoročnej agitácie KSČ, narážajúcej
na Slovensku na zvlášť ochotné uši, bolo Československo štátom bez akých
koľvek politických kvalít, iba “produkt imperialistickej vojny”, “nespravodli
vého versaillcského mieru”, “umele a násilne vytvorený štátny útvar”. To bola
generálna línia KSČ najmä po roku 1929, nariadená z. Moskvy a presadená pro
ti značnému odporu zo strany mnohých funkcionárov KSČ. Proti nej hlasovalo
vtedy 32 komunistických poslancov a senátorov, a iba 14 bolo za ňu. Medzi ko
munistami zo Slovenska bola opozícia proti “boľševizácii” strany podstatne
slabšia. Väčšina funkcionárov aj členov strany na Slovensku prešla hladko a
ochotne na zostrený protičeskoslovenský kurz, pretože nikdy nepociťovala lo
jalitu k štátu.

I I

V roku 1935 sa zmenila politika v Moskve. Nepriateľom číslo jed na nebola už
buržoázia, liberálna demokracia alebo sociálni demokrati. Vízia blízkej socia
listickej revolúcie ustúpila do pozadia, keď súdruhovia v Moskve vzali na vedo
mie, že na európskej scéne sa ako rozhodujúca politická sila objavili nacizmus
a fašizmus. Tak sa z nekompromisných bojovníkov za proletársku revolúciu a
proti vykorisťovateľskej buržoázii stali zrazu “obráncovia demokracie” a teda
aj obráncovia Československa. Že to s touto obranou nemysleli príliš vážne, a že
v tomto smere zvlášť vyhranené názory mali najmä slovenskí súdruhovia, uká
zalo sa hneď po rozbití republiky na jar v roku 1939.

MEDZI ČESKOSLOVENSKOM A SOVIETSKYM ZVÄZOM
Vznik Slovenského štátu znamenal vo vývoji strany na Slovensku zásadný
obrat. Bývalá “KSČ na Slovensku” sa mení v “Komunistickú stranu Sloven
ska”. Táto zmena nebola iba formálnej povahy. Starí predáci strany Široký,
Major, Šmidke, Bacílek, Steiner a iní emigrovali. K slovu prišli iné kádre. Nová
strana mala len slabý kontakt s Prahou, ešte slabší s moskovským vedením KSČ
a čoraz viac sa slovakizovala. K starším proletárskym kádrom pristupovali
nové a vo väčšej miere aj príslušníci slovenskej inteligencie. Po prvý raz v histó
rii sa dalo hovoriť nie už o “komunistoch zo Slovenska”, ale o “slovenských ko
munistoch”. KSS sa postavila na vlastné nohy a začala koncipovať vlastnú, na
KSČ relatívne nezávislú politiku.
Bola to politika, ktorá znamenala radikálny rozchod s ideou spoločného če
skoslovenského štátu. Tak dlho viedla KSČ slovenských komunistov k tomu,
aby v Československu a v jeho demokracii videli iba “buržoáznu diktatúru”,
“český hegemonizmus”, alebo až do roku 1935 dokonca “fašizmus”, že sloven
skí súdruhovia stratili akékoľvek sympatie pre tento štát a hľadali iné riešenie.
Komunistický historik píše: “Skutočne, iba v prvých dokumentoch KSS, na
písaných bezprostredne po rozbití ČSR, sa stretávame s myšlienkou obnoviť
spoločný štát Čechov a Slovákov.” 6) Nový program znie “Za sovietske Sloven
sko”. Táto línia sa proti opozícii Viliama Širokého (zatknutý v júli 1941 krátko
po svojom návrate na Slovensko) a Júliusa Ďuriša (zatknutý v auguste 1941, a
vo väzení, rovnako ako Široký, až do roku 1945) presadila v ilegálnom vedení
Komunistickej strany Slovenska, hoci ju neschvaľovala Komunistická interna
cionála, ani moskovské vedenie KSČ. Hlavným iniciátorom programu “Za so
vietske Slovensko” bol Ján Osoha, najmarkantnejšia postava slovenského ko
munizmu od roku 1939 až doj úla 1942, kedy ho slovenská štátna polícia po sko
rom trojročnom hľadaní konečne vypátrala a zatkla. (Zahynul na ceste do ne
meckého koncentračného tábora na jar 1945.)
Osohova koncepcia platila v KSS až do druhej polovice roku 1943. Strana rá
tala s tým, že problematika Slovenska sa bude riešiť podľa “baltského vzoru, to
znamená pripojením Slovenska k Sovietskemu zväzu”. 7) V čase, keď už aj mo
skovské vysielanie pre Československo stupňovalo kampaň za obnovenie Če
skoslovenského štátu, teda po prepade Sovietskeho zväzu Treťou ríšou, ilegál
ny orgán KSS “Hlas ľudu” sa ešte hemžil článkami na tému “Za úplne slobodné
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sovietské Slovensko” alebo “Za slobodnú a šťastnu Slovensku socialistickú re
publiku”. Aj Osohov nástupca na čele ilegálneho vedenia KSS Stefan Bašťovanský bol presvedčený, že len “primknutie slovenského národa k bratským
národom Sovietskeho zväzu, zachráni slovenský národ....8) Úplne zaslepení
protičeskoslovenskými resentimentami, pripravovali slovenskí komunisti po
hromu pre vlastný národ, ku ktorej našťastie nedošlo.
Obrat v politike KSS nastal až v druhej polovici roku 1943. Z Moskvy pri
šiel na Slovensko Karol Šmidke s inštrukciou orientovať stranu na obnovenie
Československa a na vytváranie čo najširšej politickej základne pre boj proti
nacizmu. To bol zámer, ktorému koncepcia “za sovietske Slovensko” stála sa
mozrejme v ceste. Ustavuje sa nové vedenie KSS vzložení Šmidke, Husák a Novomeský. Línia tohto takzvaného piateho ilegálneho vedenia KSS je stále slovensko-nacionálna, ale nie už protičeskoslovenská. Tento politický obrat nebol
ľahký, ako dosvedčuje dr. Husák, pôvodne tiež prívrženec programu “Sovietského Slovenska”: “Šesť rokov ľudáckeho režimu oslabilo vôľu slovenského
národa žiť v spoločnom štáte s českým národom... Pracujúce slovenské vrstvy
politicky i národne sa orientovali v posledných rokoch na Sovietský zväz a časté
bolo volanie po štátnom začlenení do Sovietského zväzu.” 9)
Nové vedenie KSS je teda za československý štát, avšak na nových zákla
doch, zhrnutých do hesla’“rovný s rovným”. Budúce Československo má byť
“domovom dvoch rovnoprávnych samobytných národov” z ktorých každý bu
de “pánom na svojom území” a bude na ňom vykonávať najvyššiu moc zákonodárnu a vládnu. Tieto zásady sa čoskoro koncopovali ako rámcový program
povstania a boli neskôr včlenené do Košického vládneho programu. Nikto sa
vtedy nespytoval, ako sa tieto v podstate federalistické princípy dajú zlúčiť s ko
munistickým centralizmom a diktatúrou, a keď KSS tak silne zdôrazňovala
nacionálnu otázku, samobytnosť alebo národné orgány, asi si dobre neuvedo
movala, že sa dostáva do rozporu s komunistickou ideológiou, pre ktorú je na
cionálna otázka záležitosť podružná a tiež podozrivá.
Následky tejto skutočnosti pocítila KSS veľmi rýchle. Bez jej väčšieho od
poru sa čoskoro podstatným spôsobom obmedzila právomoc slovenských ná
rodných orgánov už pred februárom 1948. Už po voľbách v roku 1946, v kto
rých KSS napriek svojmu nacionálnemu až nacionalistickému kurzu získala iba
30 percent hlasov, zatiaľ čo Demokratická strana 62 percent, začali slovenskí
komunisti opúšťať svoju národnú platformu. Aj pre Novomeského sa už v júli
1946 slovenský národ a jeho samobytnosť rozplývajú takrečeno v nič a na ich
mieste sa objavuje akýsi nový program, boj proti “klerikálnej reakcii a zbytkom
ľudáctva.” 10) Ďalšiu históriu možno podať stručne. Päť mesiacov po februá
rovom puči sa na príkaz, z. Prahy “uznáša” Ústredný výbor KSČ, že KSS prestá
va existovať ako samostatná strana a stáva sa súčasťou KSČ, tak ako to bolo za
prvej republiky, iba s tým rozdielom, že si smie ponechať meno “KSS”. V roku
1950 začína ťaženie proti “slovenskému buržoáznemu nacionalizmu”. Význam
ní predstavitelia KSS na čele s Husákom a Novomeským putujú na dlhé roky do
väzenia, a z verejného života musí odísť prakticky celá povstalecká garnitúra.

Co ešte zostalo zo slovenských samosprávnych orgánov sa likviduje v roku
1960. Novotný vyhlasuje nutnosť úplnej politicko-administratívnej centralizá
cie za predpoklad dovršeného socializmu. Ruší sa zbor povereníkov SNR, kto
rý mal byť nositeľom vládnej moci na Slovensku. Slovenská národná rada, kto
rá mala vykonávať na Slovensku zákonodárnu moc, sa mení v čisté dekoračný
zbor, schádzajúci sa dva-tri razy do roka, najčastejšie z príležitosti nejakých
osláv. Centralizácia ide tak ďaleko, že aj najnižšie orgány štátnej moci, národné
výbory, sa podriaďujú priamo celoštátnym ministerstvám. Z nového usporia
dania vzťahov medzi Cechmi a Slovákmi, ktoré malo byť rozhodujúcim zna
kom obnoveného štátu, nezostáva tak kameň na kameni.
Komunistickí historici vidia v tomto vývine “tragédiu”, pretože k likvidácii
slovenského postavenia v republike došlo “práve vtedy, keď sa u nás uzákonilo
víťazstvo socializmu”. Obnovenie centralizmu sa chápe tiež ako prejav “českého
hegemonizmu..., ktorému prepadli aj mnohí českí komunisti... aj Gottwald.” 12)
Nešlo tu, pravda, o nijakú “tragédiu”, ani o “prejav českého hegemonizmu”.
Strohý centralizmus je samozrejme charakteristickým znakom každej komuni
stickej vlády; komunistický štát s dvoma alebo s viacerými mocenskými cen
trami neexistuje a asi nikdy nebude existovať.
Tí, čo sa domnievali, že je možné navrátiť slovenský komunizmus do stavu,
v ktorom sa nachádzal pred druhou svetovou vojnou, sa však mýlili. KSS pre
žila všetok útlak v dobrom zdraví, a po roku 1968, kedy sa českí komunisti di
skreditovali v očiach Moskvy, bola schopná využiť situáciu a presadiť sa ako
vedúca sila v celoštátnej KSC, hoci je formálne iba jej “oddielom”. Súčasné po
mery v Československu prezrádzajú v nejednom smere rukopis KSS. To sa týka
hlavne federatívneho usporiadania Republiky, ktorého uskutočnenie sa do veľ
kej miery viaže s menom Dr. Husáka. Iné črty československej súčasnosti pri
pomínajú však ešte viac myšlienkový svet Jána Osohu a jeho druhov: ich radi
kálny sovietizmus a rovnako ich naprostú necitlivosť k demokratickým kva
litám Československa. Nedostatočná všímavosť a vnímavosť pre hodnoty de
mokracie doviedla kedysi mnohých ľudákov, najmä z mladšej generácie do
blízkosti fašizmu. Tá istá neschopnosť robí dnes z Husákových a Biľakových
kádrov ochotné nástroje brutálnej sovietizácie, ktorá charakterizuje dnešnú si
tuáciu Československa.

“Červení ľudáci”
Heslo “Červených ľudákov” sa pripisuje Dr. Husákovi, ktorý sa pomocou
neho snažil v povstání a potom pred voľbami v roku 1946 získávat’Slovákov
pre komunistickú stranu. Treba však vidieť, že tu nešlo iba o heslo alebo voleb
nú taktiku. V slovenskom komunizme má nacionálna komponenta svoje pevné
miesto. Za druhej svetovej vojny, ako sme ukázali, sa slovenskí komunisti vo
svojej väčšine orientovali proti čs. štátnosti, ale tento svoj postoj neskôr modi
fikovali. Pôvodný odpor k spoločnému štátu sa zmenil na zásadné nepriateľ
stvo iba k takzvanému “čechoslovakizmu”. Pod ním rozumejú len myšlienku
československej národnej jednoty, ktorú interpretujú podobným spôsobom
ako voľakedy Hlinkova slovenská ľudová strana.
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Aj pre väčšinu slovenských komunistov, najmä z. intelektuálnych kruhov, je
teda “čechoslovakizmus” ideológiou “českého alebo veľkočeského šovinizmu”,
“imperializmu” alebo “hegcmonizmu”. Jeho pravou úlohou bola kolonizácia
Slovenska, pohltenie Slovenska alebo dokonca “genocida”. 13) Vo viac alebo
menej zápornom hodnotení “čechoslovakizmu” sú si dnes slovenskí komunisti
jednotní, aj keď niektorí uznávajú, že v prvej republike sa odohral “búrlivý roz
voj slovenského národného života” 14) alebo “nebývalý národný rozmach Slo
venska.” 15) Nikomu príliš nenapadá, že medzi takýmto konštatovaním a pred
stavou bytostne protislovenského “čechoslovakizmu” je vnútorný rozpor.
Od októbra 1966 až do apríla 1967 prebiehala na stránkach bratislavského
Kultúrneho života anketa o súžití Čechov a Slovákov v jednom štáte, na kto
rej sa zúčastnili viacerí slovenskí spisovatelia, publicisti a novinári. Príspevky,
ktoré sa v rámci tejto ankety zverejnili, potvrdili obavu spisovateľky Z. Jesenskej, že zaoberať sa česko-slovenskými vzťahmi znamená “pochod cez mínové
polia”.
Uvedieme aspoň niektorých autorov a ich hlavné tézy. Podľa doc. Juraja
Fabiana “čechoslovakizmus” obsahuje “hlboko antihumánne, reakčné jadro,
spoločné všetkým ideológiám hegemonistického šoviniszmu”. Túto reakčnú
ideológiu odmietol aj publicista Edo Friš, mal však výhrady k názoru, že by “če
choslovakizmus bol živnou pôdou ľudáctva”, a že by sa obe tieto ideológie mali
“stíhať tou istou teminológiou a tým istým mravným rozhorčením”. Podľa hi
storičky Zdeny Holotíkovej predstavoval “čechoslovakizmus” “výboj českého
kapitálu” a súčasne “pôdu z ktorej vyrastal slovenský nacionalizmus”. Nič do
brého na prvej republike nenašiel jediný nekomunistický účastník ankety, novi
nár a spisovateľ Roman Kaliský. Predmníchovský režim charakterizovalo
“hospodárske rozvracanie Slovenska, vysťahovalectvo“ a podobné veci. O zá
niku ČSR “rozhodla len čs. vláda a Beneš”, keď za Mníchova kapitulovali. Po
kiaľ ide o “slovenský nacionalizmus”, tak ten by “bez českého šovinizmu odu
mrel”. Hľadať nejaké kazy v slovenskej spoločnosti, v jej súčasnosti alebo histó
rii, to pre Kaliského znamenalo hlásať teóriu “národa s hriechom dedičným”.
S Kaliským nesúhlasila spisovateľka Z. Jesenská. Pre ňu bolo “Československo
až do jesene 1938 ostrovom demokracie v strednej Európe”, zatiaľ čo “keď sa
Hlinková strana dostala k moci, bol to koniec demokracie. Ak táto strana priví
tala Hitlera, nebolo to z obrany proti čechoslovakizmu, to už vyrastalo z vlast
ného charakteru Hlinkovej ľudovej strany.”
Naproti tomu nič pozitívneho na čs. demokracii nenachádzal Viliam Plevza
(dnes riaditeľ Ústavu marxizmu-leninizmu UV KSS), podľa ktorého sa čs. de
mokracia “predstavila na Slovensku už na začiatku vojenskou diktatúrou” a
neskôr “strieľaním do robotníkov”. Zlý vývin česko-slovenských vzťahov má
na svedomí iba “čechoslovakizmus” ako výraz “veľkočeského buržoázneho
šovinizmu”. “Keby česká buržoázia,” písal Plevza, “bola na počiatku 20-tych
rokov .odovzdala politickú moc na Slovensku demokraticky orientovaným po
litickým silám, ľudáci by sa nemohli stať, čím sa stali.” Kde boli v 20-tych ro
koch tie “demokratické sily”, ktoré by boli schopné zvládnuť povojnový chaos
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a politicky složitá situáciu na Slovensku, túto otázku si Plevza už nepoložil.
Radikálne názory obsahoval aj príspevok čelného slovenského ekonoma H.
Kočtúcha, ktorý okrem iného polemizoval s myšlienkou, že “osudnou chybou
českej politiky bolo, že nevyriešila štátoprávne postavenie Slovenska”. Podľa
Kočtúcha tu nešlo totiž o chybu, ale “o aktívny, cieľavedomý zámer otázku
zlikvidovať asimilačným procesom”. Kritický voči “čechoslovakizmu”, ako
výrazu “českého šovinizmu”, ktorý údajne reprezentoval aj T. G. Masaryk, ale
tiež kritický na adresu ľudáctva, bol vo svojej stati literárny kritik Michal Chor
vát. Podľa neho je ľudáctvo špecifický slovenský zjav. “Katolícky zafarbený
nacionalizmus, ľahostajnosť až nepriateľstvo k demokracii, antisemitizmus,
sklon k fašizmu”, v ktorých vidí Chorvát základné črty ľudáctva, vyplývajú
podľa neho z “oneskoreného národného zjednotenia, hospodárskej zaostalo
sti, z politickej nevyspelosti tried, charakteristických pre moderný štát”.
Anketa ukázala, že jej starší účastníci, ktorí poznali dobre pomery v prvej
republike, boli k nej pomerne tolerantní, zato však kritickejší k ľudáctvu. Mlad
ší účastníci ankety odmietali šmahom predmníchovskú republiku a snažili sa
exkulpovať slovenský nacionalizmus.
Niektorí autori argumentovali z pozície čistého nacionalizmu. Že by kon
cepcia československého národa (dnes podľa môjho názoru objektívne preko
naná) mohla byť vo svojom čase politicky nevyhnutná a opodstatnená, že by
túto otázku bolo treba skúmať a posudzovať v jej historických súvislostiach bez
hnevu a zaujatia, alebo že by pokus o čs. národnú syntézu sám o sebe nemusel
byť ešte nijaký zločin, či vina, to všetko sú myšlienky, ktoré slovenský “národný
komunista” pociťuje skoro ako blasfémiu. Pre neho je “popieranie národa” čosi
ako urážka ducha Svätého. Nedokáže tento hriech odpustiťnikomu. Benešovi
ani Masarykovi. “Dal by sa odpustiť, hoc aj ťažko, Palackému a Havlíčkovi
Borovskému.” 16) Vo vedomí radikálneho “antičechoslovakistu” v KSS sply
nul komunizmus a nacionalizmus v nerozlučnú jednotu s charakterom symbió
zy.
“Červených ľudákov” postihli politické čistky na počiatku 70-tych rokov iba
v malej miere. Dnes majú kľúčové pozície v straníckych ústavoch, v sloven
ských národných inštitúciách (napr. v Matici Slovenskej), oznamovacích pro
striedkoch a vo všetkých orgánoch, ktoré kontrolujú a usmerňujú kultúrny ži
vot na Slovensku.
Títo ľudia sa snažia postaviť republiku na celkom iné základy, ako mala. Fe
deratívne usporiadanie vzťahov mezi Čechmi a Slovákmi sa podáva tak, ako
keby federácia nebola pokračovaním prvej republiky, ale v rozpore k nej, “ako
keby vychádzala z naprosto inej koncepcie, z inej pôdy a iného ducha.” 17) Tu
sa otvára brána pre ničím nehatenú sovietizáciu Slovenska a republiky. Má sa
dosiahnuť toho, aby Slovákov a Čechov nespojovalo už prakticky nič, iba le
ninská alebo sovietska ideológia, ktorá ich ovšem spojovať nemôže, pretože je
obom národom rovnako cudzia.
Tento stav, že Československo je bez. vlastnej štátnej myšlienky, bez vnútor
nej jednoty, vyhovuje zaiste potrebám sovietskej politiky “divide et impera”, ale
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musí vzbudzovať najvážnejšie obavy u každého, kto má na mysli budúcnosť
našich národov. V posledných rokoch sa aj v komunistických oznamovacích
prostriedkoch začali sporadicky objavovať nesmelé sťažnosti alebo kritiky, kto
rých obsahom je, že sa vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi nevyvíjajú vo federácii
tak, ako by to bolo žiadúce. Nedochádza vo vedomí našich národov k tej “vyššej
syntéze”, 18) ktorú očakával na príklad L. Novomeský. Skôr naopak, oba náro
dy republiky začínajú žiť izolovane, na vlastný účet, namiesto aby držali spolu a
podľa možností spoločnou energiou čelili akútnemu nebezpečenstvu pohltenia
sovietizmom, ktoré historicky relatívne “mladým” Slovákom hrozí v ešte väčšej
miere ako Čechom.
Poznámky:

1) Viliam Plevza, KSČ a revolučné hnutie na Slovensku 1929-1938, str. 20
2) Prehľad dejín KSČ na Slovensku, autorský kolektív Hapák. Holotíková, Plevza, Jablonický Vartíková. str. 152
3) Příspěvky k dejinám KSČ, 1965, č. 5 a 1966, č. 3
4) Prehľad dejín KSČ na Slovensku... str. 136
5) Viliam Plevza, KSČ a revolučné hnutie... str. 264
6) Miloš Gosiorovský, Historický časopis roč. XVI, 1968, č. 3
7) Prehľad dejín... str. 246
8) Tamtiež, str. 268
9) Nové Slovo z 15. okt. 1944
11) Samo Falťan, Slovenská otázka v ČSSR, str. 222
12) Miloš Gosiorovský, Historický časopis, roč. XVI, č. 3, 1968
13) Samo Falťan, Slovenská otázka v ČSSR, str. 237
14) Vladimír Mináč, Pravda, 5. 5. 1968; Samo Falťan, Slovenská otázka v ČSSR, str. 87
15) Ladislav Novomeský. Kultúrny život, 5. jan., 1968
16) S. Falťan, Slovenská otázka v ČSSR, str. 180
17) Samizdat, Ján Mlynárik, M. R. Štefánik a českoskovenská štátnosť
18) L. Novomeský. Pravda, 19. apríl 1968
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Kultúra ako ideotvorný činiteľ
Jozef Špetko

Pri hodnotení vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov a hľadaní pút ich
spoločného dejstvovania v jednom štáte sa kultúrna vzájomnosť (najmä v ume
leckej oblasti) považuje zvyčajne len za suplujúcu ideovú platformu. Ako akási
náhražková forma v čase, keď nemohli existovať závažnejšie formy politickej
kultúry. Keď sa v roku 1918 zrodili predpoklady pre vznik spoločnej (štátnej)
ideológie, kultúrne stimuly sa z hodnotenia vytrácajú.
Za hlavného nositeľa spoločnej ideológie možno považovať filozofiu česko
slovenských dejín. Jej formulovanie je však plavbou medzi Scyllou a Charybdou. Scyllou je fakt, že o československých dejinách možno hovoriť len v ro
koch I9l8-I939apo roku 1945. I keď nepochybne v rámci únie s Uhorskom za
čas išlo o jeden celok a určité udalosti pred tým i potom prebiahali paralelne,
české dejiny sa vyvíjali podľa inej logiky ako slovenské. Platilo to i po roku
1867, keď sa monarchia napriek určitým spoločným záležitostiam vyvíjala ako
dva celky.
Charybdou filozofie československých dejín sú slabiny filozofie národných
dejín vôbec. Filozofia je univerzálnou disciplínou, kým národ je pojem partikularistický. Ide teda o contradictio in adiecto. Filozofia sa síce vytvára v rám
ci určitého národa, odpovedá však na všeľudské otázky. Ak sa tieto univerzál
ne premisy aplikujú na národný život nemožno hovoriť o “národnej filozofii”,
ale iba o prisvojení si určitých filozofických poznatkov a ich vradenie do národ
nej ideológie. Preto aj hľadanie “zmyslu” vlastných dejín je skôr ideologickou
ako filozofickou výzbrojou. Treba dať za pravdu K. R. Popperovi, keď nám od
porúča, aby sme namiesto pátrania po skrytom zmysle dejín, dali dejinám zmy
sel.
Kým česká národná ideológia si môže poslúžiť niekoľkými koncepciami
“zmyslu dejín”, ojej slovenský pendant sa ešte nikto výraznejšie nepokúsil (nie
koľko náčrtov z pera prof. Daniela Rapanta má iba marginálny charakter).
Mohli by sme za prijateľné považovať náhľady Jána Kollára, ktoré Masaryk
pojal ako integrálnu súčasť českej otázky a jej autor je Slovák? Do akej miery by
však mohla byť filozofiou “slovenskej otázky”? Doteraz siju osvojili viac-menej
iba populisti, združení okolo časopisu “Hlas” (hlasisti). Nazdávame sa však,
že tu prinajmenej spolurozhodujúcou motiváciou bol vplyv T. G. Masaryka,
ktorý bol ideovým vzorom “hlasistov”. Inak sa v doterajších koncepciách slo
venskej národnej ideológie častejšie stretávame s menom Ľudovíta Štúra.
Český marxistický filozof Robert Kalivoda (Zoči-voči Robert kalivoda. Slo
venské pohľady 1968, č. 11) správne prízvukuje, že štúrovské “poslovenčenie”
Kollára je neprijateľné pre Palackého a najmä Masarykovo chápanie “českej
otázky”.
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Jednotná československá filozofia dejin je fikciou najmä pri jej uplatnení na
obdobie pred rokom 1918. Slovenské dejiny boli síce tiež, poznačené “...ustavič
ným stýkáním a potýkáním se Slovanství s římanstvím a němectvím” a “přemá
háním a zažíváním ciz.oty”. Lenže toynbeeovsky povedané: na tieto “výzvy” bo
la slovenská “odpoveď” v mnohom odlišná od českej. Slovensko síce tiež prešlo
vyhňou reformácie, tá však bola skôr nemeckého ako slovenského charakteru
a navyše jej chýbal “odboj” českej reformácie.
Aj vzťah “katolicizmus-protestantizmus” sa na Slovensku vyvíjal odlišne od
českého prostredia. Ako sa domnievajú niektorí slovenskí kultúrni historici
možno ho chápať ako “dialektický vzťah katolíckej podnetlivosti a evanjelickej
vytrvanlivosti” (A. A. Baník); ako “výraz, katolíckej iniciatívnosti v krízových
a prechodných obdobiach, ktorú potom zúročili evanjelici” (A. M ráz); alebo, že
“slovenské evanjelictvo bolo do prevratu silou utvárajúcou, katolíctvo vyrovná
vajúcou, kým po prevrate sa tento vzťah zmenil vice versa” (D. Rapant).
Veľmi zjednodušujúci je súd, že hlavným a dokonca akoby jediným nosite
ľom česko-slovenskej vzájomnosti boli na Slovensku protestanti. Toto rozhod
ne platí iba pre niektoré obdobia. V čase prenasledovania slovenských prote
stantov sa zraky upierali skôr na Nemecko a iné protestantské krajiny odkiaľ
mohla prísť pomoc. Bibličtina slúžila ako liturgický jazyk - ba viac ako určitá
socio-kultúrna inštitúcia - v období predindustriálnej spoločnosti. Ako ana
chronizmus sa však javila v čase, keď sa začali klásť základy industriálnej spo
ločnosti. Ctiboch Zloch v polemike proti Jánovi Kollárovi a pamfletu “Hla
sové...” v roku 1846 napísal: “Biblická tedy reč, hoc by pre mravno-náboženský
život národa nášho dostatočná bola, ako pri pokroku človečenstva nie je, tým
menej dostatočná byť môže pre stránku národa vedeckú a náukovú, priemysel
nú, umeleckú, hospodársku”. Štúrovcom, ktorí sa napospol grupovali z evan
jelickej vrstvy slovenskej spoločnosti, sa podaril rozchod s bibličtinou oveľa
účinnejšie ako katolíckym kňazom združeným okolo Antona Bernoláka, i keď
sa predtým reprezentanti oboch konfesií na jazykovej reforme dohodli.
Keď sa v 70. rokoch obnovilo pestovanie vzájomnosti, na Slovensku pre ňu
vyšli podnety v značnej miere z katolíckeho tábora. Populisti združení okolo
časopisu “Hlas”, ktorí najdôslednejšie aplikovali Masarykov politický pro
gram, boli prevažne katolíci. A to isté platí aj pre veľmi agilné ružomberské
krídlo slovenskej politickej garnitúry. Táto politická orientácia sa opierala naj
mä o prevažne katolícke západné Slovensko. Štefan Janšák (Skalica 1918. Prí
chod československej vlády na Slovensko. Skalica 1968) konštatuje, že v tejto
oblasti ľud svojim vzdelaním, jazykovo i mentalitou stál bližšie k ideálom čsl.
štátnej jednoty ako kdekoľvek inde.
V tom istom čase martinské krídlo slovenskej politiky, prevažne evanjelické,
ačalo stále zreteľnejšie dávať na vedomie, že zblíženie s Čechmi by mohlo viesť
k asimilácii. Jeden z príslušníkov evanjelického politicky uvedomelého tábora,
Pavel Bujnák, vtedy napísal: “Náš evanjelicky protivník, nie náboženský, nie
katolík, ale protivník národnostný, ktorý by nás chcel odnárodniť a pomaďar
čiť pridrža sa češtiny, potažne bibličtiny. Aké to paradoxon? I tí, ktorí nás chcú

spojiť kultúrne s národom českým, i tí, ktorí nás chcú odnárodniť a vteliť do
mad’arstva, ponúkajú nám reč českú.”
Keď sa tvorila prvá republika, došlo k značnej dezilúzii katolíckeho tábora,
zapríčinené nie práve najcitlivejšou cirkevnou politikou a nie najpružnejším po
stupom dr. Šrobára voči katolíckemu kléru. A presne v tom istom čase mnohí
z. tých evanjelikov, čo pred vojnou vyslovovali obavy pred možným splynutím
s Čechmi, stali sa prívržencami čechoslovakizmu (vrátane Pavla Bujnáka).
Rovnako nie najcitlivejšia politika vedenia Slovenského štátu voči evanjeli
kom oživila túžby po obnovení republiky. Povstanie síce nemožno chápaťako
“komplot” sovietskych “parašutistov” s evanjelikmi - ako sa to snaží dokazo
vať ľudácky exil. Veď sa prevážne odohrávalo na katolíckom území. Rozhodne
však u evanjelickej vrstvy povstalcov sa československá myšlienka vyslovovala
s väčším dôrazom ako u katolíkov.
Tejto náboženskej logike slovenských dejín sme venovali toľko pozornosti
preto, lebo je naozaj kľúčovou otázkou. Toto sa, pochopiteľne, popiera v naj
novších výhonkoch marxistického hľadania “zmyslu” československých dejín.
Ich duchovný otec Zdeněk Nejedlý vypracoval pre oba národy “filozofiu dejín”,
ktorá je symbiózou Jiráskovho bratríckeho hrdinu Janka Kozica s Jánošíkom.
Netreba vari pripomínať, že takáto koncepcia je najmenej prijateľná.

František Graus (Naše živá i mrtvá minulost. Praha 1968) správne pripomí
na, že pre dnešok je príznačná kríza historizmu. Dôvodí, že je zapríčinená zo
sunom dvoch základných pilierov, na ktorých bola budovaná moderná hi
storiografia: evolučného pojmu pokroku a koncepcie národa, ktorá bola die
lom 19. storočia.
Krízou historizmu nastala aj určitá erózia dožívajúceho typu národnej ideo
lógie, ktorú sme zdedili z 19. storočia. História nemôže užslúžiťani na heroizovanie “národného charakteru” a ani na rekriminovanie. Tým však nechceme
povedať, žeby už v národnej ideológii nemala nijaká miesto. Musí to však byť
objektívna a kritická historiografia, pre ktorú platí devíza Jacoba Burckhardta:
“Našim predmetom výskumu je oná minulosť, ktorá jasne súvisí s prítomno
sťou a budúcnosťou.”
Takéto videnie minulosti nám však zatiaľ chýba. Skôr oplývame rôznymi
konštrukciami, ktoré prof. Rapant (Logika dejín. Kultúrny život 1968, č. 33)
nazval “československou osloboditeľskou ideológiou”. Štrukturalistický orien
tovaný slovenský jazykovedec Ľudovít Novák v roku 1936 vydal prácu “Jazy
kovedné glosy k československej otázke”, ktorú pochválil F. X. Šalda a v mno
hom je dodnes neprekonaná. V práci píše: “... počtom celkom nepatrní českí
učenci podávali riešenie mnohých problémov neraz zo straníckou zaujatosťou
a oveľa primitívnejšie, ako by sa to dalo predpokladať podľa ich širokého eu
rópskeho rozhľadu. Ba trúfam si povedať, že nie je možné, žeby nevedeli o roz
ličných dôležitých svetových vedeckých prúdoch a disciplínach, ktoré ich mu
seli upozorniť na niektoré v základných poňatiach pochybené stanoviská, kto-
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ré aprioristicky vnášali do zdanlivo číro vedeckého riešenia slovenského, resp.
česko-slovenského problému”. Týmto, pravda, sekundovali niekedy menej “vy
zbrojenější” slovenskí historici.
Je zaujímavé, že časť z tejto výzbroje sa používa aj v marxistickom arzenále.
Ibaže sa ešte viac zahmlí a jej nositelia sa netrápia, ako svoje tvrdenia zľadiť
s modernými európskymi vedeckými prúdmi. Z nepreberného množstva ta
kýchto konštrukcií spomeňme napr. okrídlené heslo “Veľká Morava - prvý spo
ločný štát Cechov a Slovákov”. Toto zaklínadlo, príbuzné bojovným heslám
komunistickej strany, si vonkoncom nerobí starosti s faktami, že v 9. storočí
neexistovali ešte ani Ceši a ani Slováci. Otázne je aj do akej miery možno hovo
riť o “štátnom útvare” (ešte nezmyselnejší je termín Veľkomoravská ríša). Protomoravania z tejto koncepcie úplne vypadávajú, hoci boli jedným z hlavných
nositeľov tohto útvaru. Sú v nej však zarátaní Protočesi, hoci sa do zväzku Veľ
kej Moravy dostali nedobrovoľne a to navyše iba v čase najväčšej expanzie veľ
komoravských panovníkov.
Inou čisto ideologickou barličkou je snaha vyrobiť na Slovensku “husitské
obdobie” a urobiť z neho nositeľa vývoja slovenskej národnej myšlienky. Rov
nako s rezervou treba brať aj ideové pôsobenie českobratského exilu. Veď vie
me, že slovenskí evanjelici sa proti ich vplyvu bránili, pretože ich pokladali za
kryptokalvínov. Čeština, ktorá sa v administratíve a aj ako spisovný jazyk pou
žívala na Slovensku už pred vpádom husitov, pôsobením bratríkov a pobělo
horským exilom, sa hodnotí ako stimul pre rozvoj spisovnej slovenčiny. Tým
však rozhodne byť nemohla, pretože každý jazyk “egoistický” vylučuje iný.

♦♦♦
Celkom inak sa nám javí situácia, ak sa na tieto javy pozrieme zo zorného
úhla, ako tieto podnety z Čiech zapôsobili na kultúrnom poli.
Veľkomoravský štát nebol síce predchodcom CSR, ale v jeho rámci sa vytvo
ril moravsko-slovenský “Kulturkreis”. V publikácii Pravek Československa
(Praha 1960) sa toto obyvateľstvo dolnomoravského úvalu, Záhoria a dolného
Považia označuje ako “slovácki Moravania”. Slovenský sociológ Anton Stefánek (Masaryk a Slovensko. V : Přednášky Slovanského ústavu v Praze, zv. 1.
Praha 1931) upozornil, že táto etnická oblasť dala obom národom Komenské
ho, Masaryka a Štefánika - teda popredných architektov čsl. vzájomnosti.
Je priam nepochopiteľné, že sa zabúda na túto prirodzenú jednotu a namie
sto toho sa zavádzajú niektoré umelé konštrukcie. Táto snaha je príznačná naj
mä pre dnešnú “marxistickú” vedu. Kým v Niederleho predstave tento región
tvoril 1/8 celej Moravy, dnes sa zaň považuje len územie dvoch desiatok dedín.
Bartoš vo svojej “Dialektologii moravské” (1886) k moravsko-slovenským ná
rečiam pričlenil aj “různořečí uhorsko-slovenské”; dnešná marxistická lingvisti
ka preklasifikovala moravsko-slovenské nárečia na východomoravské nárečia.
Ak je ideologicky nadhodnotený vplyv Jiskrových žoldnierov, o vplyve Kar
lovej univerzity nepochybovaľuž F. V. Sasinek (Dejepis Slovákov. Ružombe
rok 1895): “Slováci do 16. stoletia stáli na povrchu v Uhorsku. K tomu im do
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pomohla česká kultúra, ktorá z. Prahy vychádzala a rozlievala sa po Uhorsku”.
Ak aj používanie češtiny nezrýchlilo, ale naopak spomalilo vývoj slovenčiny,
rozhodne bolo nositeľom určitých akulturačných hodnôt. Ak aj pobělohorský
českobratský exil nezohral tú úlohu, ktorá sa mu pripisuje pri tvorbe národného
povedomia, nemožno pochybovať o jeho prínose v knižnej kultúre a literatúre.

♦ ♦♦
Vplyv českej kultúry na slovenskú nezoslabol ani vtedy, keď v politickej
kultúre dochádzalo k nedorozumeniam. Známe je napríklad ubezpečovanie
Ľudovíta Štúra, že reformou jazyka nepomýšľal na nijakú “rozluku” a v ča
se obojstranne vznietených nedorozumení štúrovci obhajovali dielo Karla
Hynka Máchu. Vajanský mal síce spory s Masarykom a neporozumel Vrch
lickému, no na druhej strane chodil do Prahy i Luhačovíc, zorganizoval v
Turčianskom sv. Martine Věšínovu výstavu a nadšene o ňom písal. Ak údaj
né Vajanského “čechofóbstvo” dokázalo pomýliť Holečka (a zároveň mu od
kazoval, že Česi sa na neho napriek tomu nehnevajú), F. X. Salda ho zaradil
na pravé miesto.
Ani nedorozumenia v prvej dekáde ČSR (a zčásti aj v druhej) nezoslabili
pocit potreby obohacovať sa z českej kultúry. A nezahatali k nej cestu ani tým,
ktorí neboli prívržencami čechoslovakizmu. Milo Urban (Česká literatúra
na Slovensku. Praha 1934) vyznal, že vyrástol na českej literatúre, na jej “my
šlienkovej slobode a nebojácnosti” a že ho naočkovala “odbojníctvom svo
jich dejin, svojej kultúry”. Slovenskí proletkultovskí básnici mali pre svoj
radikalizmus síce bližšie k postojom sovietskeho RAPP-u ako k proletárskej
literatúre Josefa Horu alebo Jiřího Wolkera. No po zoslabení svojho počia
točného siláctva, postupne sa k ľavicovým avantgardným prúdom dostali
cez. českú literatúru. Aj surrealistický Paríž chápali cez prizmu Prahy. Breto
na videli cez Nezvala.
Ladislav Novomeský v roku 1936 správne postihol: “Vedúce kruhy české
ho kultúrneho života prispeli svojou svetovosťou a medzinárodnou úrovňou
k československému dorozumeniu viacej ako tí českí literáti a vedátori, ktorí
celé svoje úsilie a skromný talent venovali výlučne pochybným otázkam če
skoslovenského zjednocovania.” Naozaj, Plicka, manželia Menclovci, Vyd
ra, Horák, Polívka, Tille, Wollmann a celý rad českých profesorov na Ko
menského univerzitě v Bratislave prenikli k jadru slovenskej kultúry a jej po
znanie obohatili nejednou prenikavou sondou. Menej sa to darilo tým, ktorí
rozmýšľali v pojmoch “Od Šumavy po Bukovinu” alebo “Od Ašu po Jasiňu”. A pritom stroskotali i tí, ktorých čechoslovakizmus sa zakladal naozaj
na pozitívnom vzťahu k Slovensku. Máme na mysli Karla Kálala a jeho vý
rok: “Není těžšího úkolu pro Čecha, jako býti slovenofilem”.

♦**
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Jan Příbram (Slováci českýma očima. Svědectví 1976, č. 52) správne kon
statuje, že len po prijatí hypotézy dejinného pokroku a chápania dejín ako
analogie nekonečného embryonálneho vývoja možno zložitejšie reagovanie
Slovenska na vývoj európskej kultúry chápať ako zaostalosť. Tomu odporuje
fakt - píše ďalej - že rad udalostí, ktoré sa prejavili v Cechách skôr ako na Slo
vensku, mal deštruktívnu povahu. Radí preto, aby sa hovorilo o oneskorova
ní. Takéto oneskorovanie vidí najmä v zavádzaní spôsobu života priemysel
nej spoločnosti.
A tu sme naozaj pri koreni veci. Rýchla industrializácia v Čechách a poma
lá na Slovensku spôsobila veľkú diferenciáciu medzi českou a slovenskou
inteligenciou, kým honorácia v predindustriálnej spoločnosti bola typové
blízka. Preto si Dobrovský rozumel s Ribayom, no menej si už rozumel Havlíček-Borovský so Štúrom, porevolučná generácia s Riegerom a najmenej
Preiss s nejakým slovenským fabrikantom, ktorého továreň bola iba o niečo
väčšia ako solídna dielňa.
Slovensko s týmto “predindustrialnym” stavom spoločnosti vstupovalo
do novej republiky. A tak v rokoch 1918-39 dochádzalo nielen k zrážkam
dvoch politických kultúr, ale kultúr vôbec. Ľudáci namiesto boja proti “kal
vínskemu a slobodomurárskemu peštianskému režimu” začali bojovať - aby
sme sa vyjadrili slovami Andreja Hlinku - proti “husitizmu, pokrokárstvu
a erotickému materializmu” pražskej proveniencie. No zrážka predindus
triálnej a industriálnej kultúry bola evidentná aj v iných zoskupeniach. Čo
iného znamenal povzdych vodcu narodniarov Martina Rázusa, že Česi doná
šajú na Slovensko “ř, shimmy, mikádo, básnické -izmy a voľnú myšlienku”.
Československá republika vykonala pre akulturáciu širokých vrstiev slo
venského obyvateľstva nesmierne mnoho. “Predindustriálny” uhorský mo
del pestoval kult špičiek, na druhej strane však dokázal “tolerovať” jednu
z najvyšších kvót analfabetizmu v Európe. Na to, aby sa Slovensko zbavilo
svojho “predindustriálneho syndrómu” trvala republika krátko. Navyše bo
la ideológia tohto štátu poznačená - ako to formuloval prof. Patočka - nedo
myslenosťou demokracie u nás doma, izolovanosťou našej demokracie v
strednej Európe a otvorenou krízou demokracie vôbec. Napriek tomu, že
mnohé záležitosti sa riešili provizórne, oba národy sa rozchádzali ako kultúr
ne príbuznejšie než tomu bolo pri vstupe do republiky.

***
Čechy i Slovensko ležia na “švíkoch” medzi západom a východom, seve
rom a juhom. Alebo ak chcete: medzi byzantinizmom a západom, protestant
ským severom a katolíckym juhom. T. G. Masaryk (Světová revoluce. Pra
ha 1938) Čechy a Rakúsko zaradil do západnej sféry Európy, kým Uhorsko,
Rusko, Halič, Rumunsko a Balkán patril podľa neho do východnej oblasti.
Nazdávame sa, že v Uhorsku sa skô postupne rodila akási stredourópska va
rianta západnej kultúry s okrajovými východnými vplyvmi. Predel medzi zá
padom a východom rozhodne nešiel s matematickou presnosťou po hrebeni
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Bielych Karpát a Beskýd. O to iluzórnejšie boli pokusy niekoľkých českých
reportérov v roku 1969 vysvětlovat’ odlišný postoj k demokratizácii (a federalizácii) tým, že Slovensko je už časťou Balkánu.
Česká a slovenská kultúra sú typové rovnaké. Určité rozdiely, ktoré medzi
nimi nesporne existujú, by nemali byť brzdou, ale skôr podnetom k určitej
kultúrnej symbióze. Nepriaznivé podmienky po roku 1945 a najmä po roku
1948 však vedú iba k synkretizmu.
V rokoch 1945-48, keď si českí umelci budovali nové kontakty so svetovou
kultúrou, Praha sa opäť stávala bránou do sveta i pre Slovensko. Február
1948 však túto situáciu podstatne zmenil. A tak tí, ktorí sa už pred vojnou in
špirovali tvorbou českých umeleckých osobností, zostali im síce verní i v 50.
rokoch, no bola to vernosť k ich “predfebruárovému” dielu.
Okrem ťaživého dogmatizmu, ktorý negatívne postihoval kultúru oboch
národov, sa nedoriešila slovenská otázka. Treba súhlasiť s Jánom Mlynárikom (Slováci a vznik Československa. Dějepis v škole 1968, č. 2), že čechoslo
vakizmus v jeho drastickej podobe vidíme bujnieť výraznejšie po roku 1948
a 1960 ako za prvej republiky. Pätnásť rokov trvalo, kým sa podarilo zlomiť
moc kopeckovsko-novotnovsko-bacílkovsko-strechajovského “riešenia”
slovenskej otázky. A ďalších päť rokov bolo potrebných k tomu, aby sa pri
kročilo k federalizácii. Ak by tieto problémy boli bývali vyriešené, obrodné
hnutie sa mohlo začať skôr a predovšetkým dôslednejšie a pokojnejšie sústre
diť na demokratizáciu spoločnosti.
Do roku 1963 sa pestovala unifikovaná “československá” kultúra, ktorá
však nebola ani česká, ani slovenská. Táto jednota spočívala na spoločných
direktívach umeleckých zväzov. V rokoch 1963-68 obe kultúry vykročili “svo
jimi cestami”. Pritom však pravé hodnoty neostali iba majetkom jednej kul
túry. Slovensko sledovalo českú poéziu všedného dňa a experimentálnu pró
zu, podnety abstraktného umenia a Novej hudby. V Čechách sa s obdivom
sledovala odvaha vedenia Kultúrneho života preniknúť do posledných zaká
zaných komnát. Na škodu veci však odmäk na Slovensku českí progresivisti
iba posívne registrovali. Rovnako však slovenskí demokratickí zmýšľajúci
intelektuáli v rokoch 1968-69 nedokázali dostatočne nadviazať na úsilie, kto
ré elektrizovalo Prahou.
Po násilnom udusení reformného komunizmu v auguste 1968 a po likvi
dácii jeho posledných zvyškov po apríli 1969 sa obe kultúry začali povážlivo
ignorovať. Tento stav trvá dodnes. Začal sa už pred aprílom 1969 hermetic
kým uzavřením “hraníc” medzi Čechami a Slovenskom, aby sa do východnej
časti republiky nedostali posledné zvyšky demokratizačného pohybu (trebárs
časopis “Reportér”). Dnešnú nevšímavosť voči českej kultúre na Slovensku
i pokles informovanosti o nej nemožno vysvetliť zvýšenou “autarkičnosťou”
slovenskej kultúry, ktorá už nie je natoľko odkázaná na “import” z Čiech.
Ignorovanie slovenskej kultúry v Čechách nemožno zasa vysvetliť animozi
tou voči “novým kádrom” okolo Husáka a Biľaka. Obe kultúry si jednodu
cho nemajú čo ponúknuť.
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Táto sterilita je nebezpečná lebo je dôsledkom zvýšeného nátlaku presad
zovania sovietskeho modelu “integrácie” a “vzájomnej pomoci” nielen na
úseku hospodárstva. Aj kultúra - či ona predovšetkým - má byť nástrojom
“dialektického súladu” vlastenectva a internacionalizmu, usmerňovania
“jednotného povedomia pracujúcich” atď. Tu už nejde o “zbližovanie” čes
kej a slovenskej kultúry v mene pražského komunistického centralizmu, ako
to bolo za čias Václava Kopeckého. “Zbližovanie” oboch kultúr má byť len
prvým stupňom; tento československý amalgán má potom prejsť cez soviet
sky “melting pot”, aby bol len “jeden ovčinec a jeden pastier”. Podľa sloven
ského marxistického teoretika národnostnej otázky Juraja Zvaru (Národný
vývin v podmienkach socializmu. Sociologický časopis 1979, č. I.) pôjde o
“bezbolestný” proces.
***

Uvedomujem si, že táto “sterilita” tvorivosti oboch národov a obojstranné
totálne ignorovanie svedčia v neprospech snahy dokázať ideotvornú silu kul
túry pri hľadaní nového modelu vzájomnosti. Na druhej strane sa však na
zdávam, že ani jedna z oblastí, na ktorých by mohla spočívať ideológia súži
tia a spolupráce (napr. ekonómia), nie sú schopné sa natoľko rýchle regene
rovať, ako práve kultúra. K tomuto tvrdeniu oprávňuje skutočnosť, že kultú
ra má taký dôležitý akumulátor kreativity ako je bohatá tradícia. Preto sa na
zdávam, že na kultúrnom podloží by bolo možno sformulovať aj novú ideo
lógiu budúceho súžitia. Myšlienka kultúry ako ideotvorného, konsolidačné
ho činiteľa, nie je napokon v československom kontexte nová, na českej stra
ne ju najprenikavejšie koncipoval F. X. Šalda, na slovenskej zasa Milan Ra
stislav Štefánik, Milan Hodža, Anton Štefánek, Daniel Rapant, Milan Pišút a
iní. Na nej je postavená aj Martinská deklarácia z roku 1918. V nej sa přizvu
kuje, že slovenský národ je časťou “rečové i kultúrno-historicky jednotného
česko-slovenského národa”.
Hľadanie novej ideologickej bázy je potrebné, lebo federácia po vyvážení
demokratizáciou je naozaj optimálnou formou súžitia Slovákov s Cechmi.
V mene prehľbenia kultúrnej spolupatričnosti nehlásam “koniec ideoló
gie”. Nazdávam sa iba, že existuje definitívny koniec “unifikovanej” česko
slovenskej ideológie. Nadnárodná česko-slovenská ideológia je nielen mož
ná, ale - opakujem - nutná. O tom výrazne hovorí maďarský a poľský (a azda
aj rumunský) príklad. V týchto krajinách niet krízy štátnosti, a preto je aj
oveľa výraznejší odpor voči sovietskemu “dialektickému súladu” medzi vla
stenectvom a internacionalizmom.
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Cesta menšieho zla a protižidovská politika
slovenského štátu
Ladislav Lipscher

“Tragédia slovenských židov ... za 2. svetovej vojny je jednou z najtemnejších
kapitol najnovších slovenských dejín“, píše historik J. Jablonický. I) Napriek
tejto neodškriepiteľnej skutočnosti nebol z oficiálnej strany doma záujem, aby
táto téma bola obšírnejšie spracovaná. Slovenské emigrantské kruhy, hlásiace
sa k samostatnosti slovenského štátu, obchádzajú túto otázku, hoci by sa mali
aj s touto súčasťou slovenských dejín čestne vyporiadaťa usilovaťo kritické ob
jasnenie. A. Grébert považuje dialóg medzi Slovákmi a Židmi za potrebný a
užitočný. Návrh vcelku dobrý, ale háčik je v tom, že pisateľ sa nezmieňuje, o
čom sa má hovoriť. A to je základná otázka. Podobné výzvy bolo počuť z. tejto
strany aj od iných, lenže v spojení so starými invektívami voči Židom. 2) Namie
sto objektívneho vylíčenia historických udalostí a súvislostí, preberajú tieto
kruhy nekriticky dávno vyvrátené tvrdenia. Tak napr. Židia boli údajne podnecovateľmi Povstania. Preto sa stalo vraj radikálne riešenie židovskej otázky
v záujme slovenského štátu nevyhnutným. 3) Slovenský exilný časopis uverej
nil článok izraelského historika, v ktorom tento právom žiadal od tej časti slo
venskej verejnosti, ktorá sa hlási k štátnej samostatnosti, aby sa úprimne vyporiadala s jej postojom k Židom. 4) Táto, v celom kultúrnom svete zaužívaná po
žiadavka zhodnotenia vlastných dejín nenarazila na patričné pochopenie. Na
opak, autor bol po tejto výzve osočovaný, že uvaľuje na celý slovenský národ
kolektívnu vinu. 5)
Rozsah a sledovaný účel tohto príspevku nedovoľuje zaoberaťsa podrobnej
šie s otázkou vyporiadania sa týchto kruhov s touto stránkou minulosti. Kľúčo
vou otázkou k objasneniu protižidovského zástoja činiteľov slovenského štá
tu je zistiť, pokiaľ slovenská vláda musela jednať pod bezprostredným tlakom
Tretej ríše a do akej miery je sama vinná, po príp. v akom rozsahu jednala z
vlastnej iniciatívy. Autor príspevku sa zaoberal touto otázkou v rozsiahlej prá
ci, uverejnenej na téma: “Die Juden im slowakischen Staat”, München 1980.
Nové poznatky, ktorými by ju bolo treba doplniť, medzi časom nezískal. Preto
vyberá z práce niektoré myšlienky, ktoré sa zdajú byť také podstatné, že ich tre
ba zopakovať.
Poprvé sa nanucuje otázka, či slovenská vláda bola informovaná o pome
roch, ktoré vládli v koncentračných táboroch v Poľsku. Vo dňoch 9. a 10. 7.
1941, teda ešte pred zahájením deportácií, navštívila slovenská vládna delegá
cia dva hornosliezske koncentračné tábory pre Židov. I. Koso, jeden z členov
delegácie, sa o tom, čo videl, vyjadril: systém pracovného nasadenia Židov vo
forme ako sa prevádza v Hornom Sliezsku je nekresťanský a neľudský, na Slo29

vensku bude treba nájsť inú formu. V podobnom zmysle hovoril aj ďalší účast
ník Pečúch: V týchto táboroch nie je život. Židia musia žiť v podmienkach, kto
ré v konečnom efekte musia nevyhnutne viesť k smrti.
Krátko po zahájení deportácií podarilo sa niektorým deportovaným Židom
vrátiť sa koncom apríla 1942 na Slovensko. Navrátilci zápisnične vypovedali o
masových vraždách, páchaných v koncentračných táboroch. Zápisnice boli
odovzdané najvyšším štátnym činiteľom a zaslané aj do cudziny. Tieto skutoč
nosti potvrdzujú, že slovenské vládne kruhy mali spoľahlivé a dostatočné in
formácie o prevádzanom holocauste.
Druhú otázku možno formulovať takto: V čom spočívala vlastná iniciatíva
slovenských vládnych miest, ktorou prispeli k “úspešnému” prevádzaniu depor
tácií? Všetky štáty nachádzajúce sa v závislosti Tretej ríše, s výnimkou Finska
a Dánska, zaviedli protižidovské opatrenia a vytvorili tak organizačné predpo
klady pre uskutočnenie deportácií. Zo všetkých týchto štátov previedlo Sloven
sko a Chorvátsko tieto najdôslednejšie. V záujme objektívnej pravdy treba pri
pomenúť, že v porovnaní s ostatnými satelitmi Hitlera Slovensko sa okrem
Chorvátska nachádzalo v najnevýhodnejšom postavení. Bezprostredne po vy
hlásení štátnej samostatnosti bola osobitá závislosť Slovenska na Ríši zvýraz
nená prijatím naoktrojovanej ochrannej zmluvy, čo malo za následok ztrátu
hlavných predpokladov štátnej suverenity. Slovenské vládne kruhy si boli vedo
mé, že Hitler považuje Slovensko za výhodný objekt výmeny, čím ohrožoval
samú existenciu štátu. Ostatné satelitné štáty, zase okrem Chorvátska, mali sta
rú tradíciu štátnej samostatnosti. Preto pociťovali Slováci spôsob, akým vymá
hala Ríša svoje požiadavky, v iných dimenziách, ako tomu bolo u ostatných
satelitov. Tieto okolnosti musí vziať každý do úvahy, keď sa pokúša nájsťodpo
veď na často stavanú a oprávnenú otázku: Ako sa mohlo stať, že v štáte vybu
dovanom na kresťanskom základe, na čele ktorého stál katolícky kňaz, bolo
“konečné riešenie” židovskej otázky prevedené s takou tvrdosťou a dôslednos
ťou? Postavenie tejto otázky nie je vonkoncom akademické, lebo od začiatku
existovali reálne možnosti prinajmenšom obmedziť rozsah deportácií. Dôvody,
prečo sa tak nestalo, treba čiastočne hľadať v dávnejšej minulosti. Postoj Slo
venskej ľudovej strany mal od jej založenia protižidovské zameranie.
V prvej dobe existencie samostatného Slovenska vplyv Ríše na vnútorné po
mery všeobecne, a na riešenie židovskej otázky osobitne, nebol taký relevantný.
Uskutočnenie dvoch dôležitých opatrení - určenie pojmu Žida a postupná kon
fiškácia židovského majetku - sa uskutočnili pred slovensko-nemeckým roko
vaním v Salzburgu. Autor v svojej uvedenej práci uviedol mnohé skutočnosti,
ktoré ukazujú v čom spočívala priama a bezprostredná vina slovenských vlád
nych kruhov pri uskutočňovaní zásahov voči Židom. V krátkosti sadajú zhrnúť
takto:
Oficiálne slovenské miesta považovali Židov vo všeobecnosti za cudzí živel a
obviňovali ich z nepriateľstva voči slovenskému národu. Osudné bolo na tom,
že tento predsudok si osvojilo nielen umiernené krídlo vládnucich kruhov, ale
aj katolícka cirkev. Takto formulované obvinenie postulovalo kolektívnu zod30

povednosťza činnosť, ktorá sa bližšie neurčila. Vyzdvihovanie a sústavné šíre
nie týchto zovšeobecňujúcich obvinení dávno predtým, ako Ríša násilne zasiah
la do vnútorných pomerov Slovenska, prispelo účinne k podnecovaniu nenávi
sti proti Židom. Táto okolnosť uľahčila vo svojich dôsledkoch stále sa prehlbu
júce zostrovanie protižidovských nariadení, ako aj umlčanie odporu verejno
sti proti začínajúcim deportáciám.
Konferencia v Salzburgu posilnila radikálne krídlo slovenských oficiálnych
kruhov. Napriek tomu sa národný socializmus na Slovensku, ako dominujúca
ideológia, neujal. Kresťanské zásady ovládali i naďalej štátny a verejný život.
Mnohé významné funkcie v štáte zostali v rukách umierneného krídla. Treba
povedať, že prezident Tiso až do Povstania úspešne presadzoval politicko-klerikálnu líniu, a to nielen proti Ríši, ale aj proti slovenským národným sociali
stom.
Na druhej strane sa Tiso a jeho stúpenci nepokúsili aspoň o spomalenie pro
tižidovských nariadení, tobôž o ich zastavenie. Prvý nesmelý zásah zo strany
niektorých oficiálnych miest sa uskutočnil proti tým ustanoveniam židovské
ho kódexu, ktoré sa týkali pokrstených Židov. Do kódexu sa vsunul § 255, kto
rým prezident dostal právo udelovať výnimky z jeho ustanovení. Ale ani táto
možnosť nebola uplatňovaná vo väčšom rozsahu. Čiastočná, po príp. úplná
prezidentská výnimka sa udelila 1100 osobám, čo zodpovedá asi 300 vydaným
dekrétom. Zodpovedné kruhy nepodnikli nič, aby Židom, ktorí stratili a za
mestnanie a celý majetok, poskytli inú možnosť obživy. Keby sa bola vláda za
včasu ujala iniciatívy, mohla prispieť k tomu, že by sa deportácie nepreviedli
v takom rozsahu. Pravda, keď sa najvyššie ríšske miesta napokon rozhodli ku
“konečnému riešeniu” židovskej otázky, neboli by váhali slovenskú vládu k po
dobnému kroku nútiť. Lenže slovenská vláda predišla tomuto kroku tým, že z
vlastného rozhodnutia ponúkla Ríši 20 000 práceschopných Židov, namiesto
slovenských pracovných síl, ktoré nemecké úrady žiadali. Týmto dala sloven
ská strana predčasne podnet k deportácii Židov, lebo nemecké miesta vtedy
ešte nestavali túto požiadavku. Predčasná iniciatíva, deportácie urýchlila. Ok
rem toho ušetrila slovenská vláda príslušné říšské miesta toho, aby museli vy
víjať nátlak za účelom “vyjasnenia tejto otázky” (Bereinigung dieser Frage).
Slovenské vládne miesta, možno netušiac, dali týmto osudným rozhodnutím
priamy podnet k zničeniu slovenského Židovstva. Museli vedieť, že deportácie,
ako sa prevádzali aj na území Slovenska, sú neľudské a predsa nepodnikli nič,
aby zamedzili výčinom vlastných ľudí (gardistov). Okrem toho, keď nemecká
vláda prijala ich ponuku, muselo u nich skrsnúť podozrenie, že 20 000 sloven
ských Židov stihne rovnaký osud, aký stihol Židov z Ríše a z obsadených úze
mí, ktorí boli už predtým deportovaní do get a koncentračných táborov v obsa
denom Poľsku. Predsavzatie radikálneho krídla uskutočniť “konečné riešenie”
narazilo na odpor niektorých slovenských oficiálnych kruhov. V ministerskej
rade to boli Sivák a Karvaš. V tejto situácii bol prezident Tiso a katolícky epi
skopát jedinní, ktorí mohli zvrátiť beh udalostí v kladnom zmysle.
Podľa názoru posledného nemeckého vyslanca v Bratislave, Ludina, uzná31

vali aj najvyššie říšské miesta prednostné postavenie Tisu a okrem Himmlera
ho aj plno rešpektovali. Vyslanec dokonca zastával názor, že by osobná inter
vencia Tisu vo veci deportácií bola u Hitlera mohla za určitých okolností byť
úspešná. Hoci názory vyslanca o vplyve a možnostiach Tisu boli prehnané, tre
ba predsa len podčiarknuť, že bol jediným slovenským politikom, ktorý sa te
šil vážnosti vedenia Ríše. Táto si bola vedomá jeho silného postavenia v sloven
skom politickom živote. Tiso bol známy ako zástanca úzkeko spojenectva s Ne
meckom a veril v jeho vojenské víťazstvo. Preto bola Ríša ochotná k určitým
ústupkom, čo zodpovedalo aj jej záujmu situáciu zbytočne nekomplikovat’. Nie
je známe, žeby Tiso bol niečo podniknul v prospech Židov, či už oficiálne alebo
neoficiálne. Zachoval sa pasívne a zanovito mlčal. Keď predseda slovenského
snemu Sokol požiadal Tisu, aby pomohol zamedziťdeportácie, odkázal ho ten
to na Tuku a Macha. Tiso nezasiahol ani po tom, čo mu slovenský vyslanec vo
Vatikáne, Sidor, osobne odovzdal výzvu št. sekretára, kardinála Maglioneho,
aby zakročil proti deportáciám. 6) Na požiadanie vedúcich židovských činite
ľov navštívil Sivák niekoľkokrát Tisu, aby ho prehovoril zastaviťďalšie depor
tácie, ale bez úspechu. Na memorandum židovských duchovných, v ktorom
ho upozorňovali na strašné následky deportácií, Tiso nedal odpoveď. Arci
biskup Kmeťko za rozhovoru s Tisom poukázal na tragický osud deportova
ných Židov. Tiso odpovedal, že jemu stačí uistenie Nemcov, že sa so Židmi ľud
sky zaobchádza. K meťko žasol nad dôverou, ktorú Tiso prechovával voči Nem
com, hoci ho o situácii Židov podrobne informoval.
Po deportovaní prevážnej väčšiny Židov, prerušil Tiso svoje zanovité mlča
nie a zaujal verejné stanovisko k prevádzaným deportáciám. Úvodom svojej
reči v Holiči 16. 8. 1942 si položil otázku, či to, čo sa so Židmi robí, zodpovedá
kresťanským zásadám a ľudskosti. A odpovedal: “Láska k sebeje príkazom bo
žím, a tá láska k sebe mi rozkazuje, aby som od seba odstránil všetko to, čo mi
škodí, čo mi ohrozuje život. A, že Slovákovi židovský živel ohrozoval život,
myslím o tom nikoho netreba presvedčovať... Pred svetovou vojnou, čo všetko
Angličania nasľubovali Židom... Sľúbili im samostatný štát a predsa im nič
nedali. A vidíte, Hitler nič nepýtal od Židov a nedostal a teraz im dáva, dáva
im štát!” 7)
Katolícky episkopát síce nemlčal, ale jeho uverejnené stanovisko nedá sa kva
lifikovať ako odsúdenie deportácií. V ňom sa omielajú staré, historickej prav
de nezodpovedajúce osočovania, ako napr., že Židia neuznali Vykupiteľa a ho
ukrižovali. Cirkev nemá preto námietky proti opatreniam štátnej moci, ktoré
sú namierené proti škodlivému vplyvu Židov. 8) Kruhy protižidovských štváčov
prijali zverejnené vyhlásenie s veľkým uspokojením a považovali to za súhlas s
ich rozhodnutím previesť deportácie. 9) Slovenskí biskupi nevyriekli k depor
táciám hlasné “non licet”. Zabudli pripomenúť, že porušenie každého prirodze
ného zákona vedie skôr alebo neskôr k záhube spoločenského poriadku - tak
ako to stálo, síce trocha oneskorene, v pastierskom liste katolíckeho episkopá
tu z 8. 3. 1943. Kritika postoja najvyšších slovenských katolíckych hodnostárov
neznamená vonkoncom, žeby v lone cirkve neboli sily, ktoré Židom pomáhali.

Boli to však v preváženej miere farári malých slovenských mestečiek a dedín.
Uverejnené stanovisko katolíckeho episkopátu k židovskej otázke nepredstavo
valo pritom slovenskú osobitosť. Zodpovedalo vtedajšiemu postoju Vatikánu
k protižidovským opatreniam vôbec.
Celkom inak sa zachovali predstavitelia evanjelickej cirkvi na Slovensku v
tejto otázke. Hneď na začiatku samostatnosti predložil Zväz evanjelických fa
rárov pamätný spis prezidentovi z 21. 11. 1939, v ktorom protestoval mimo iné
ho proti nezákonostiam a bezpráviu, páchaným na židovských spoluobčanoch
a proti surovostiam, ktorých sa dopúšťali gardisti. V pastierskom liste z 20. 5.
1942, doručenom všetkým evanjelickým farnostiam, zdôrazňujú obidvaja bi
skupi, že sa stali svedkami ničím nezdôvodniteľných prehmatov a výtržností,
priečiacim sa ľudskému cíteniu, spravedlnosti a kresťanskému učeniu o láske.
Evanjelická cirkev nemôže takéto počínanie schvaľovať. Ak by sa boli dopusti
li takýchto činov príslušníci evanjelickej cirkvi, museli by sa za to, čo najrozhod
nejšie odsúdiť. Dňa 3. 8. 1942 sa konala ďalšia schôdza evanjelických biskupov,
na ktorej sa opätovne zaoberali židovskou otázkou a odsúdili protižidovské vý
činy úradných miest. Význačný evanjelický časopis poznamenal: Čo sa v po
slednej dobe podniká proti Židom, nezrovnáva sa so zásadami ľudskosti, tobôž
so skutočnými kresťanskými zásadami. 10)
Zdržanlivý postoj prezidenta Tisu, ako aj osudné vystúpenie katolíckeho
episkopátu, prispelo podstatne k tomu, že sa podarilo radikálnemu krídlu pre
viesť “konečné riešenie” židovskej otázky bez toho, že by boli narazili na väčší
odpor. Mnohé kruhy obyvateľstva, ale aj väčšina vedúcich slovenských vlád
nych politikov, vzali protižidovské opatrenia s uspokojením na vedomie, alebo
ich dokonca schvaľovali. Slovenská verejnosť, ovplyvňovaná sústavnou proti
židovskou propagandou a rýchlo za sebou uskutočňovanými protižidovskými
opatreniami, si zčásti ani neuvedomovala, že rozhodnutie vlády o prevedení de
portácií, znamenalo začiatok hroznej tragédie židovských spoluobčanov.
Umiernené krídlo slovenských vládnych kruhov sústavne poukazovalo na to,
že zodpovednosť za deportácie nesú Tuka, Mach a Hlinková garda. Tvrdenie,
ktoré vyžaduje bližšie objasnenie. Rozhodujúcim predpokladom “úspešného”
prevedenia deportácií bola dobre fungujúca doprava. Na čele ministerstva, kto
ré riadilo dopravu, stál minister Stano, zástupca umierneného krídla. V danej
situácii sa nedalo očakávať, že by železnice odmietli pristavovať a vypravovať
osobitné vlaky, určené pre deportácie Židov. Jedno však bolo predsa možné:
pasívna rezistencia, ktorou by sa spomalili transporty. Činnosť železničnej sprá
vy sa uberala opačným smerom. Táto výčitka je oprávnená a zdôvodnená prí
pisom šéfa nemeckej Sicherheitspolizei a SD z 15. 5. 1942 nemeckému zahra
ničnému úradu, v ktorom sa uvádza: “Pristavenie železničného materiálu slo
venskou vládou uľahčuje podstatne technické prevedenie evakuácie (rozumej
deportácie L.L.), lebo říšským železniciam by t.č. v dôsledku napnutej doprav
nej situácie bolo ťažko možné dať k dispozícii požadované osobitné vlaky.”
Slovenská vláda sa konečne v októbri 1942 uzniesla zastaviťdeportácie. Ríša
vzala rozhodnutie na vedomie, hoci i naďalej vyvíjala nátlak, aby sa v deportá-
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ciach pokračovalo. Slovenská vláda neskoro, ale predsa, tentoraz tomuto tlaku
neustúpila, lato skutočnosť potvrdzuje domnienku, že Tiso a ním vedené
umiernené krídlo, v spolupráci s katolíckym episkopátom, sa mohli prebojovať
k rozhodnejšiemu vystúpeniu už v marci 1942, kedy začali deportácie. Dočasné
zastavenie deportácií, bez následných represálií zo strany Ríše, zoslabuje argu
ment prednesený Tisom, ktorého hlavnou myšlienkou bolo: So zostrením pro
tižidovských opatrení a s deportáciami súhlasili vraj zo strachu, aby sa Sloven
sko vojensky neobsadilo a nepretvorilo v protektorát Ríše. Ukázalo sa, že Tiso
a ostatní zodpovední činitelia slovenského štátu zveličovali pocit strachu, aby
týmto spôsobom ospravedlnili svoj podiel na veľkej vine a zastreli súčasne trp
kú príchuť, že morálne zlyhali.

Poznámky:
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(1971), č. 11-12, s. 6.
3) František Vnuk, Neuveriteľné sprisahanie. Vojenské akcie proti slovenskej republike
v roku 1944. Middletown, Pa., 1964, s. 115.
4) Y. Jelínek. Slováci, židia a dejiny. Horizont 75.
5) Úvodná redakčná poznámka k článku Eugena Löbla “Kolektívna vina Slovákov?”,
Informácie združenia priateľov Slovenska vo Švajčiarsku 1980, č. 2, s. 2.
6) Karol Sidor, Šesť rokov pri Vatikáne. Scranton, Pa. 1947, s. 142.
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8) Katolícke noviny, 26. 4. 1942, č. 17.
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Stalo sa v Budíne, v Sándorovskom paláci
(1919-1941)
Emanuel T. Böhm

V jednej z povojnových maďarských publikáciíje zachytená politická spolu
práca Adolfa Hitlera s Miklósom Horthym a s jeho ministerskými predsedami.
Kniha, ktorej autorom je Elek Karsai, má svoju cenu napriek tomu, žeje písaná
v duchu komunistickej ideológie. Dokresľuje okolnosti, ktoré viedli k územ
ným ziskom Maďarska na úkor nástupníckych štátov. Nás z tohoto uverejne
ného faktografického materiálu zaujímajú údaje týkajúce sa konečných dôsled
kov Viedenskej arbitráže, lepšie povedané diktátu z 2. novembra 1938. K hi
storickému materiálu sa autor dostal v Sándorovskom paláci na Budíne, v sídle
ministerských predsedov Maďarska. V tomto paláci sídlil aj štátny tajomník
Tibor Patakv. V jeho menšinovom oddelení sa formoval, fakticky organizoval
a finančne podporoval domáci revizionizmus i celá maďarská iredenta za hrani
cami v jednotlivých nástupníckych štátoch.
Zatiaľ čo sa v nástupníckych štátoch udomácňoval čerstvejší, demokratický
a sociálnejší duch, maďarská politika zaostávala ďaleko za týmito modernými
prúdmi. Aj po porážke Bélu Kuna roku 1919, vláda sa pridržiavala zastaralej
feudálnej koncepcie namiesto toho, aby ukázala obyvateľstvu Maďarska vľúd
nejšiu ľudskú tvár. Karsaiho dielo je otrasné. Nadhadzuje otázku, akým prá
vom si nárokujú nacionalisticky zmýšľajúci Maďari v budúcej federalizovanej
Európe reštitúciu svojho historického práva, vedúce postavenie a silné Veľké
Maďarsko, keď od 1741 roku až do dnešných dní vnášali šovinizmus, nepokoj,
rozbroj, utrpenie, medzi v Uhorsku žijúce národy.
Karsai konštatuje, že v Sándorovskom paláci sa od I. augusta 1919do 27. jú
na 1941, teda počas 22 rokov regentstva Miklóša Horthyho, vystriedalo dva
násť ministerských predsedov: Gyula Peidl, István Friedrich, Károly Huszár,
Sándor Simonyi-Semadam, gróf Pál Teleki, gróf István Bethlen, gróf Gyula
Károlyi, Gyula Gömbös, Kálmán Darányi, Béla Imrédy, opäť gróf Pál Teleki a
László Bárdossy. Gyula Peidl vládol iba 6 mesiacov, Bethlen 12 rokov. Osúc
nosti ministerských predsedov rozhodovala maďarská šľachta, veľkostatkári,
finančníci, tajné dohody a spolky splodené kontrarevolúciou. Na dosadzovanie
vplývali aj anglické, francúzski, nemecké a talianski diplomati a ľudia tajnej
služby. Vzťah ministerských predsedov k obyvateľstvu bol povýšenecký, často
spupný, k roľníctvu macošský, k robotníctvu a úradníctvu využívačný.
Poslanci sabotovali zasadania snemu. Počas prvého národného zhromažde

nia predsedovia snemovne boli nútení prerušiť zasadnutia 22-krát pre neschop
nosť uznášania sa a 36-krát pre neschopnosť rokovania. Každá štvrtá schôdza
sa musela prerušiť, lebo z vyše 200 poslancov neprišlo na zasadnutie ani len 40.
Každý štvrtý poslanec bol veľkostatkárom alebo veľkopodnikateľom. Istvánom Nagyatády Szabóom roľníkom dané sľuby sa odkladali ad infinitum a
odhlasovaný XXXVI. článok zákona z roku 1920 o pozemkovej reforme sa ne
realizoval. Ad ilustrandum: v 1921 roku bolo v Maďarsku 12,6 miliónov jutár
ornej pôdy a pašienok. Z tohoto 6,37 miliónov jutár pripadlo na statky pod 100
jutár pôdy a 6,23 milióna jutár pripadlo na statky nad 100 jutár. Veľkostatky
nad 1000 jutár pôdy, tvorili 4,1 milióna jutár, čiže tretinu pôdy v Maďarsku.
Takéto rozdelenie pôdy bolo z národohospodárskeho hľadiska nezdravé a ne
spravodlivé, šlo na úkor všetkého obyvateľstva. Až po tuhých bojoch, prie
ťahoch a manipuláciách sa v pozemkovej reforme rozdelilo 1,1 miliónov jutár
ornej pôdy a pozemkov na stavbu domov, ktoré veľkostatkári ľahšie oželeli,
pretože to bola pôda menejcenná. Neuveriteľne zaťato bojovali vládni poslan
ci proti tajnému volebnému právu a proti ženským právam.
Ako sme už konštatovali, István Bethlen vytrval v kresle ministerského pred
sedu 12 rokov. Zapodievať sa jeho vládou by bolo veľmi zdľhavé. Hodno však
poukázať na ním predložený volebný zákon, ktorý si aj on sám schválil. Hlavné
zásady spočívali v tom, že vekovú hranicu určil pre muža na 24 rokov. Volič
musel dokázať, že je štátnym občanom 10 rokóv, že má dvojročné trvalé bydlis
ko na jednom mieste, a že absolvoval 6 tried ľudovej školy. Potvrdením o škol
skom vzdelaní Bethlen zbavil 1,200.000 maďarských štátnych občanov voleb
ného práva. Medzi postihnutými bola tretina poľnohospodárskych robotníkov
a dve tretiny ostatnej čeľade. Na vidieku sa volilo verejne, v mestách tajne. Že
na musela byť30 ročná a okrem už vymenovaných podmienok musela mať, buď
samostatný zárobok, alebo muža s diplomom, alebo musela priviesť na svet tri
deti. Zatiaľ čo v Československu ženy požívali tie isté práva ako muži, a boli
tajné slobodné voľby, Bethlen videl v tajnom hlasovaní pád kontrarevolučného systému.
Viedenská arbitráž mala svoju predohru v čulých stykoch maďarských a ne
meckých politikov. István Bethlen navštívil napríklad hneď po trianonskej kon
ferencii Nemecko a posmeľoval tamojších vládnych politikov k intenzívnej ne
meckej iredente namierenej proti Československej republike. Porazení Nemci
sa necítili byť dosť silní na to, aby si Bethlenov návrh osvojili. Odkázali ho na
Sudetských Nemcov, s ktorými Bethlen styk vskutku nielen nadviazal, ale i
udržoval.
Ircdenta - zo začiatku nenápadná - sa rozvinula postupom času na intenzívne
až brutálne akcie. Už. Gyula Gômbos vytvoril svojimi častými návštevami u Gôringa veľmi srdečné maďarsko-nemecké ovzdušie. Gômbos rokoval ako mi
nisterský predseda Maďarska s Göringom a uzavrel s ním ďalekosiahlu dohodu,
o ktorej sa verejnosť málo čo dozvedela. Vysvitá to zo súkromného zápisníka
Miklósa Kozmu, verného druha Horthyho, ktorý sa vybral do Nemecka na
vlastnú päsť, aby sa dozvedel o spomínanej dohode konkrétnosti. Kozmovi sa

podarilo zistiť, že medzi Goringom a Gömbösom došlo k ďalekosiahlemu do
rozumeniu, o ktorom nevedel ani Kálmán Kánya, minister zahraničných vecí.
Týkalo sa najmä nového politického zriadenia Maďarska totalitnej povahy,
židovskej a katolíckej otázky.
Po smrti Gömbösovej, 6. októbra 1936, Darányi našiel medzi tajnými spismi
spomínanú dohodu a ukázal ju Tiborovi Eckhardtovi. Bethlen aj Gömbös pra
covali pre Miklósa Horthyho. Pripravovali Horthyho stretnutie s Hitlerom.
Horthy vo svojich pamätiach tvrdí, že sa počas svojej augustovej návštevy roku
1936 v Berchtesgadene rozprával s Hitlerom 3 hodiny. Priateľsky sa rozlúčili a
Horthy sa vzdialil s pocitom, že sa zoznámil s múdrym štátnikom, ktorý vie za
chovať správnu mieru.
O iných podrobnostiach hovorí vlastnoručný zápisník Horthyho. Vyplýva
z neho, že sa Horthy na toto stretnutie veľmi svědomitě pripravil a do sedemnásť-stranového memoranda zhrnul svoje politické názory týkajúce sa Česko
slovenska, Juhoslávie a Rumunska. Horthy zastával v rozhovore s Hitlerom
názor, že je treba začať najprv preventívnu vojnu proti Československej repu
blike a až potom riešiťjuhoslovanskú a rumunskú otázku. Karsai tvrdí, že svo
jim významom táto návšteva prekonala Gombošovu návštevu u Hitlera z 18.
júna 1933: ovplyvnila celkovú líniu maďarskej zahraničnej politiky v nasledujú
cich rokoch.
Po smrti Gombóšovej, minister pôdohospodárstva Kálmán Darányi, bol
Horthym poverený zostaviť novú vládu. 13. októbra 1936, týždeň po Gômbosovom pohrebe, jeho zahraničný minister Kálmán Kánya sa poponáhľal za ho
rúca ubezpečiť nemeckého ministerského predsedu, že Darányi určite pôjde
tou istou cestou a líniou, ktorou si Gômbôs získal v Nemecku takú veľkú popu
laritu. Darányi dostal dobrú politickú školu: bol štátnym tajomníkom Istvána
Bethlena, Gyulu Károlyiho a Gyulu Gömbösa. Maďarskí veľkostatkári pripi
sujú Darányimu nehynúce zásluhy za to, že sa mu podarilo udržať pôdu v ich
rukách. Poľnohospodársky robotník, čeľadník aj roľník hrdlačil v tom čase
na maďarských veľkostatkoch ešte aj 100 rokov po zrušení nevoľníctva. Dará
nyi išiel v šľapajách Gömböša. Udržoval naďalej doterajšie zahranično-politické styky s Nemeckom, Talianskom, Rakúskom, Anglickom a Francúzskom.
Zo zápisníka poslanca Károlya Rassayho sa odzrkadľuje aká situácia pre
vládala v Maďarsku: “Štvanie vychádzajúce z vládnej strany našlo ohlas v sku
pinách nyilasovcov, ktoré rástli ako huby po daždi. Existovali už prívrženci
hákového a šípového kríža. Všetci podpichovali proti parlamentnému zriade
niu, proti súkromnému vlastníctvu a proti rovnoprávnosti. Zaplavovali krajinu
letákmi, pokútne tlačenými v domácich a aj v nemeckých tlačiarniach. Na den
nom poriadku boli pouličné demonštrácie, bitky a nepokoje na univerzitách.
Jánusovský postoj vlády spôsobil, že táto ničivá tendencia infikovala úrady,
verejné inštitúcie a důstojnický sbor, ktorý verejne prejavoval svoju nyilasovské
zmýšľanie. “Darányi ospravedlňoval Rassaymu uvedené zjavy takto: “Je to
tvoja a Bethlenova chyba, keď nechcete uznať, že zameranie krajiny je rozhod
ne pravicové.” Darányiho vláda sa stala bezmocným otrokom vlastnej bojazli
vosti a slabosti.
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Maďarská zahraničná i vnútorná politika sa čoraz rýchlejšie otáčala okolo
osi Berlin-Rím. Príznačný názor uverejnili nemecké noviny “Germania”: “Dnes
stojí v popredí postupná náprava postavenia Maďarska v dunajskej kotline. K
tomu patrí predovšetkým uznanie rovnoprávnosti Maďarska vo vyzbrojení.”
Uj Nemzedék napísal, že návšteva maďarských štátnikov u Hitlera úzko súvisí
s otázkou maďarského vyzbrojenia. Denník Berliner Lokalanzeiger konštato
val: “Gyula Gömbös predvídal ako prvý už v auguste 1922 vznik osi BerlínRím.” Keď sa dostal k moci zo všetkých síl usiloval o to, aby sa jeho predtucha
uskutočnila. Tretia ríša sa zatiaľ horúčkovité pripravovala na realizáciu svo
jich imperialistických plánov, do ktorých zapadali celkom prirodzene maďar
ské plány toho istého druhu: reštitúcia historického práva a znovuvzkriesenie
veľkého svätoštefanského Maďarska.
5. XI. 1937, 15 dní pred príchodom Darányiho a Kálmána Kányu do Berlína,
Hitler si zavolal ministra vojny Blomberga, hlavného veliteľa pozemných síl
Fritscheho, hlavného veliteľa vojnového námorníctva Readera, hlavného ve
liteľa letectva Göringa a ministra zahraničných vecí von Neuratha. Oboznámil
ich so svojimi dlhodobými plánmi. Budúcnosť Nemecka závisí vraj na vytvorení
jeho kontinentálneho “Lebensraumu”, životného priestoru, a ten sa dá uskutoč
niť iba násilím. Takto definovaný dlhodobý cieľ treba dosiahnuť v troch eta
pách. V prvej sa má pripojiť Rakúsko k Tretej ríši, v druhej obsadiť a zničiť Čes
koslovensko a v tretej etape má vystúpiť na scénu Wehrmacht. Vojnu je vraj
možné začať už roku 1938.
Darányi a Kánya prišli pod zámienkou, že chcú navštíviť poľovnícku výsta
vu a boli v skutočnosti hosťami Hitlera. Dostalo sa im veľkolepého privítania
a zotrvali v Berlíne 5 dní. Darányi bol uveličený. Vyhlásil, že “hľadí s úprimným
obdivom na ľud, ktorý sa zbavil svojich okovov.” Hitler a Göring dali svojim
maďarským partnerom najavo, že horthyovské Maďarsko môže počítať so spl
nením svojich revizionistických plánov len za podmienky, že maďarská vláda
zachová v rakúskej otázke “neutralitu”. Musí tiež nadviazaťdobré vzťahy k Ju
hoslávii, ako aj k Rumunsku, a sústrediť predbežne všetky svoje sily proti Čes
koslovensku.
Darányi a Kánya súhlasili, akoby aj nie. Vznášala sa pred nimi v ružových
farbách vidina územnej reštitúcie Veľkého Maďarska. Ani nie po troch mesia
coch, 5. III. 1938, ministerský predseda Darányi vyhlásil v Györi, že jeho vláda
hodlá vynaložiť v priebehu piatich rokov miliardu pengo na úplné dobudovanie
armády. Cieľom tejto politiky mala byť obnova Veľkého Maďarska na úkor
nástupníckych štátov. 11. III. 1938 o 23. hodine a 30. minútach Hitler začal ob
sadzovať leteckými, pancierovými a pešími jednotkami Rakúsko. Maďarský
vyslanec v Berlíne Sztójay naliehal ten istý večer na audiencii u Göringa, aby sa
čím skôr stretli maďarskí a nemeckí vojenskí odborníci a zosúladili plány na na
padnutie Československej republiky. Maďarské vládne kruhy vyhlásili: “Prvo
radým záujmom našej krajiny je, aby sa naša zahraničná politika pohybovala na
osi Bcrlín-Rím”. Po pripojení Rakúska k ríši, I. apríla 1938, Darányi zdôraz
ňoval v parlamente: “Kto posudzuje udalosti s triezvou hlavou a s nezakaleným
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pohľadom, musí hľadieť na spojenie Rakúska s Nemeckom z nášho stanoviska
- z ktorého možno usúdiť iba to, že náš starý dobrý priateľ Rakúsko sa spojil
s druhým našim starým dobrým priateľom a bojovým spojencom, s Nemec
kom. To je všetko. Nič iné sa z nášho hľadiska nestalo.”
8. VII. 1938 Darányiho vláda predložila v parlamente dva návrhy zákonov.
Prvý obsahoval opatrenia na usmernenie tlače, s ktorými musela slovenská
menšina zápasiť počas okupácie južného Slovenska celých 6 rokov. Zákon na
riaďoval nemilosrdnú predbežnú cenzúru všetkej tlače. Druhý návrh obsahoval
predlohu zákona “O účinnejšom zabezpečovaní rovnováhy v spoločenskom a
hospodárskom živote” namierenú proti Židom. Jej cieľom bolo obmedzenie
práv občanov židovského náboženstva pri výbere povolania v určitých pracov
ných odboroch a v štátnych službách. Popri týchto dvoch návrhoch zákona bu
dapeštiansky parlament prijal ten istý deň návrh zákona o volebnom práve, kto
rý spôsobil, že z volebných zoznamov bol vyčiarknutý milión maďarským ob
čanov.
Rastúca vojenská i politická spolupráca s hitlerovským Nemeckom našla aj
iný odraz vo vnútornej politike Maďarska. Darányiho vláda drasticky obmed
zovala demokratické slobody. Keď Darányi podal svoju druhú demisiu, Horthy
poveril zostavením vlády Imrédyho. Na novinársku otázku “Co bolo jeho naj
väčším životným zážitkom”, bývalý ministerský predseda odpovedal po svojej
demisii: “Stretnutie s Hitlerom a s Mussolinim”. Sotva možnopokladaťza pre
kvapujúce, že Darányi mal vo svojom byte na písacom stole v strieborných rá
moch vlastnoručne venované fotografie Horthyho, Hitlera, Mussoliniho, Gömbösa, Rudolfa Hessa a baróna von Neuratha.
Nový predseda maďarskej vlády Béla Imrédy nesklamal fašistické mocnosti.
Reportér britských novín Daily Express vykreslil v auguste 1938 ako vyzeralo
Maďarsko za jeho vlády. V článku: “Bude Maďarsko fašistické?” napísal: “Na
Dunajskom nábreží vidno prepych, ktorý zatieni ešte aj Londýna Paríž. S touto
prehliadkou milionárov stojí však v krikľavom protiklade zohrajúci krdel otr
haných, bosých detí. Neodmysliteľným predpokladom prepychu na dunajskom
nábreží je útlak a hrdlačenie maďarského roľníka. Viac ako 3 milióny sedliakov
nemá pôdu. Tretinu obrábateľnej pôdy vlastnia veľkostatkári. Ich latifundieje
roľník nútený dôkladne obrábať za jediný šiling na deň, ale ešte aj túto mzdu
dostane čiastočne v naturáliách... Ministerský predseda Imrédy je teoreticky i
prakticky konzervatívec, silný človek: nyilasovskému hnutiu vo svojej vlasti
konkuruje tým, že mu ukradne program.”
Hitler pozval Horthyho na návštevu 25. augusta 1938. Horthy sa dostavil do
Hamburgu so svojou ženou, Imrédym, Kányom, Rátzom, Jányom aCsákym.
Pri prehliadke nemeckej flotily zástupy pozdravili maďarskú delegáciu nacisti
ckým “Heil”, a pred oknami radnice dav skandoval: “Lieber Horthy, sei so nett,
und zeig Dich ein wenig am Fensterbrett.” V kielskom prístave Horthyová po
vedala pozdravné slová a fľašou šampaňského pokrstila nový nemecký kríž
nik. Po spustení krížnika Prinz Eugen na more, nacistickí ministri povedali
presne, čo od Maďarov chcú: Musia sa spolčiť s Nemeckom pri likvidácii Če39

skoslovenska a to hneď od samotného počiatku. Hitler bol zvedavý do akej mie
ry sa chcú Maďari zúčastniť na jeho agresívnom pláne a povedal Imrédymu nezaobalene: “Kto chce byť na hostine, musí pomáhaťaj variť...“ Kánya sa najprv
vyhováral poukazom na maďarskú nepřipravenost’. Po dvojdňovom Horthyho
presviedčaní, prehlásil však Ribbentropovi, že I. októbra 1938 Maďarsko bude
plne pripravené na ozbrojený zásah. Tým sa Maďarsko postavilo na Hitlerovu
stranu.
Poradie ďalších udalostí je dobre známe:
Horthy sa vrátil do Maďarska 29. augusta 1938.
12. septembra 1938 Hitler predniesol veľmi útočný prejav a vyhlásil, že sa
musí ujať utláčaných sudetských Nemcov v Československu. Chamberlain letel
hneď k Hitlerovi do Berchtesgadenu a Paríž sa pokúšal v zhode s Chamberlainom zapojiť sa do rozhovorov. 18. IX. 1938 Hitler ešte raz ostro napadol pre
zidenta Eduarda Bencša a Československú republiku. 20. IX. 1938 Imrédy a
Kánya rokovali s Hitlerom v Berchtesgadene a ešte ten istý deň sa vrátili do Bu
dapešti. Vo väčších mestách Maďarska prebiehali iredentistické demonštrácie.
V Budapešti rečnil vojenský biskup István Zadravetz, známy svojou účasťou
na falšovaní 1000 frankových bankoviek pod patronáciou kniežaťa Windischgraetza za Bethlenovej vlády. Účastníci demonštrácií volali na slávu Horthymu,
Hitlerovi a Mussolinimu.
V Mníchove Hitler už chcel riešiť maďarsko-československý problém iba po
mocou doložky, podľa ktorej si československá a maďarská vláda majú vyrie
šiť svoje územné otázky do troch mesiacov sami medzi sebou. No Kálmán Ká
nya v ministerskej rade vyhlásil, že považuje za nemožné, aby sa Maďarsko do
hodlo s Československom pomocou rozhovorov. Toto svoje stanovisko uplat
nil potom prakticky počas vyjednávania v Komárne.
6. októbra 1938 Imrédy zvolal na 10. hodinu večer mimoriadne zasadnutie
ministerskej rady, aby ju vraj mohol oboznámiť s prenikavými zmenami, kto
ré nastali v štátnom živote Československa, ako aj so situáciou, ktorá môže na
stať v dôsledku očakávaného vývoja udalostí. Kánya oznámil, že maďarská
vláda navrhla začiatok rokovania s Československom na 6. október 1938 o 16.
hodine popoludní v Komárne. Vedúcim delegácie je on sám, Kánya, a členmi
delegácie sú Pál Teleki, minister pre náboženstvo a školstvo, ďalej znalec hra
níc, štátny tajomník predsedníctva vlády a vedúci menšinového oddelenia Ti
bor Pataky a vojenský odborník, plukovník generálneho štábu Rudolf Andorka. V Československu odstúpila vláda generála Syrového, no prezident Eduard
Beneš ho menoval ešte raz za predsedu novej vlády. Ministrom zahraničných
vecí sa stal Chvalkovský, ktorý sa snažil prispôsobiť svoju politiku požiadav
kám osi Berlín-Rím. Prezident Beneš abdikoval. Prakticky v tú istú chvíľu
Slovenská ľudová strana predložila pražskej vláde ultimátum, v ktorom žiada
la uznanie národnej samobytnosti Slovákov, výhradné používanie slovenskej
reči na Slovensku, vytvorenie slovenského zákonodárného zhromaždenia a
úplnú autonómiu Slovenska. Len ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo
národnej obrany a ministerstvo financií mali zostať spoločné pre celú republi10

ku. Ministerský predseda Syrový oznámil obyvateľstvu odstúpenie preziden
ta Beneša rozhlasom. S ohľadom na tieto udalosti maďarská vláda odložila roz
hovory v Komárně o dva dni. Československá vláda v zásade súhlasila s odro
čením komárňanských rokovaní na 8. prípadne 9. novembra 1938.
Československo-maďarské rokovania sa začali bez najmenšej nádeje na
úspech 9. októbra 1938. Na dohodu Budapešti s novou slovenskou vládou na
čele s dr. Jozefom Tisom, neboli nijaké výhľady. Kánya a Teleki sa pridržiavali
pri rokovaní sčítania ľudu z roku 1910, z čias najväčšieho národného útlaku, za
tiaľ čo Tisová delegácia sa pridržiavala sčítania z roku 1930. Dňa 11. októbra
Hitler a Ribbentrop formulovali nemecké stanovisko k československo-maďarskému sporu. Nemecko vraj zásadne súhlasí s maďarskými požiadavkami
voči Československej republike, no Führer už niekoľko ráz vyhlásil, že sa môže
pustiť do boja výlučne len za nemecké záujmy. “Führer pozval do Obersalzbergu maďarského ministerského predsedu a ministra zahraničných vecí. Poradil
im, aby bránili svoju vec ráznejšie. No Maďari v následujúcich dňoch nepodnik
li nič. Tým možno vysvetliť ich terajšiu ťažkú situáciu na diplomatickom poli.
Pokiaľ ide o československo-maďarské územné vyjednávanie, ktoré práve pre
bieha, naše stanovisko je, že oblasti nesporne maďarské treba pripojiť k Maďar
sku. Nemecko je za určenie hraníc podľa národnostného, a nie podľa strate
gického hľadiska. V sporných prípadoch treba usporiadať ľudové hlasovanie
pod medzinárodnou kontrolou.” Na záver Hitler a Ribbentrop ešte dodali: “Ke
by Maďarsko mobilizovalo, nemáme v úmysle prekážať mu v tom, alebo radiť
mu umiernenosť.” O tom, či Hitler alebo Ribbentrop oboznámili s výsledkom
svojho dohovoru účastníkov československo-maďarského rokovania, nemáme
nijaké písomné doklady...
Dňa 13. októbra 1938 večer o 19.05 hodine Kánya prečítal na plenárnom za
sadnutí delegácií v Komárne krátku správu, podľa ktorej jeho vláda považuje
zo svojej strany rokovania za skončené a o rozhodnutie požiada veľmoci, kto
ré podpísali mníchovskú dohodu.
Dvadsaťštyri hodín neskoršie sa zišla ministerská rada, na ktorej Imrédy re
feroval o výsledku Darányiho cesty k Hitlerovi, ktorému odovzdal Horthyho
osobný list. Co bolo jeho obsahom a akú pomoc, akú podporu, Darányi pri
sľúbil Hitlerovi, Imrédy obišiel mlčaním. V zápisnici maďarskej vlády je zachy
tené len toľko, že Hitler navrhol namiesto konferencie štyroch, nemecko-taliansku arbitráž a vyjadril nádej, že otázku maďarsko-československých hraníc
bude možné dať rýchlo do poriadku. Do zápisnice sa však už nedostalo, že Da
rányi Hitlerovi prisľúbil - po prvé - že Maďarsko sa pripojí k nemecko-taliansko-japonskému agresívnemu Paktu proti Kominterne-a podruhé-že Maďar
sko bude nasledovať príklad Nemecka a Talianska a vystúpi zo Spoločnosti ná
rodov. Tie dva sľuby Imrédy a Teleki vskutku aj splnili neuvedomujúc si aké ka
tastrofálne následky to bude mať pre Maďarsko.
V tom istom čase, ako Darányi, bol v Nemecku aj Chvalkovský. Po jeho ro
kovaní s Hitlerom, Syrového vláda rozpustila Komunistickú stranu Českoslo
venska, nemeckej menšine zaistila mimoriadne práva a vypovedala českosloII
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vensko-sovietske zmluvy. To všetko Hitlerovi nestačilo. Rozkázal Keitlovi, aby
vypracoval plán na rozkúskovanie “zvyšku Československa”. Dňa 2. novem
bra 1938 Hitler pozval do Viedne poverencov československej a maďarskej vlá
dy, aby im oznámil výsledok taliansko-nemeckej arbitráže.
Budapeštianske noviny Ujság uverejnili tento program arbitrážneho roko
vania vo Viedni:
8.00 Príchod grófa Ciana do Viedne
9.30 Prípravný rozhovor grófa Ciana s Ribbentropom
12.15 Začiatok zasadania arbitrážnej komisie za prítomnosti maďarskej a če
skoslovenskej delegácie
14.00 Koniec zasadania. Komisia vyhlási predbežné rokovania za skončené
14.15 Slávnostný obed, ktorý podáva Ribbentrop
16.30 Začiatok záverečnej porady arbitrážnej komisie
•
17.30 Koniec porád arbitrážnej komisie
18.00 Vynesenie arbitrážneho rozhodnutia
18.45 Maďarskí delegáti sa vracajú do Belvederu
19.10 Príchod maďarskej a československej delegácie do sálu, kde čaká Ciano
a Ribbentrop
19.15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia, podpísanie zápisnice, prejavy.
Noviny Magyar Nemzet referovali týmito slovami o obede u Ribbentropa:
"... Do Habsburgskej sály sa vrátil lesk starej prepychovej Viedne. Obed sa
skončil po tretej hodine popoludní. Kánya mal s Cianom pri koňaku a čiernej
káve dlhý rozhovor. O štvrť na päť Ciano s Ribbentropom zostavili v sále zla
tých zrkadiel text arbitrážneho uznesenia. Uprednostnili Maďarov v 92 zo 100
prípadov.”
S akým výsledkom mohla skončiť za takýchto okolností viedeňská arbitráž
pre československú delegáciu? Škrtnutím dvoch pier bolo vystavené nemaďar
ské, ale i židovské obyvateľstvo južného Slovenska nebývalým atrocitám. Ma
ďarská šľachta bola nenásytná. Donútila Imrédyho vládu, aby ustanovila oso
bitnú vládnu komisiu pre takzvanú “úpravu záležitostí veľkostatkov” na pri
pojenom území. Okrem iných veľkostatkárov tejto vládnej komisii ohlásili svo
je nároky aj títo jednotlivci: manželka baróna Otta Berga, gróf Aladár Bethlen
a jeho manželka, ministerský radca Vitéz dr. Béla Darányi, gróf János Esterházy st., gróf János Esterházy, grófka Vera Esterházyová, ostrihomský kňažský
seminár, ostrihomská sídelná kapitula, vitézske sídlo ostrihomskej župy. Za
zmienku stojí paradoxná skutočnosť, že János Esterházy presadil, aby Čeklís
bol ponechaný Slovensku, hoci Maďari ho mali zakreslený na svojej mape.
Esterházy argumentoval, že by sa bez svojho čeklískeho veľkostatku nemohol
venovať zvyšku maďarskej národnej skupiny v Československu.
Text Viedeňského verdiktu
2. novembra 1938
1. Územie, ktoré odstúpi Československo Maďarsku je vyznačené na pripo
jenej mape. Stanovenie hraníc na mieste samom zostáva vyhradené maďarskočesko-slovenskému výboru.
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2. Vyprázdňovanie územia, ktoré odstupuje Československo a jeho obsade
nie Maďarskom, započne 5. novembra 1938 a bude uskutočnené dodňa 10. no
vembra 1938. Osobitné etapy vyprázdňovania a obsadzovania, ako aj iné mo
dality, budú hneď porokované maďarsko-česko-slovenským výborom.
3. Česko-Slovenská vláda sa postará, aby územie, ktoré odstupuje, bolo po
nechané pri vyprázdňovaní v riadnom stave.
4. Osobitné otázky, vznikajúce odlúčením území, najmä však otázky štátnej
príslušnosti a opčného práva, budú upravené maďarsko-česko-slovenským vý
borom.
5. Maďarsko-česko-slovenský výbor sa tiež dohovorí o bližších ustanove
niach na ochranu osôb maďarskej národnej príslušnosti, ktoré zostanú na úze
mí Česko-Slovenska a osôb nemaďarskej národnej príslušnosti, ktoré sa na
chádzajú na odstúpenom území. Tento výbor sa najmä postará, aby maďarská
národná skupina v Bratislave dostala rovnaké postavenie, ako iné tamojšie ná
rodné skupiny.
6. Pokiaľ vzniknú odstúpením územia Maďarsku nevýhody a ťažkosti ho
spodárskeho alebo dopravnotechnického rázu pre územie, ktoré zostane
Česko-Slovensku, spraví maďarská kráľovská vláda všetko, čo je v jej moci,
aby v dohode s vládou česko-slovenskou odstránila takéto nevýhody a ťažkosti.
7. Ak vzniknú pri uskutočňovaní tohto rozhodcovského výroku ťažkosti ale
bo pochybnosti, dohodnú sa o nich kráľovská maďarská vláda a vláda česko
slovenská priamo. Keby sa pri tom nemohli dohodnúť o daktorej otázke, odo
vzdajú túto otázku nemeckej vláde a kráľovskej talianskej vláde na definitívne
rozhodnutie.
Za Nemecko:
Joachim von Ribbentrop, minister zahraničia
Za Taliansko:
Galearzo Ciano, minister zahraničia
Literatúra:
Karsai Elek, A Budai Sándor-palotában történt (1919-1941). Táncsics Kiadó Budapest
1963 (Elek Karsai, Stalo sa v Budíne v Sándorovskom paláci (1919-1941). Vydavateľstvo
politickej literatúry Bratislava 1966. Preložili Akos Paulinyi a Irena Pitoňáková.)

13

Koloman Sokol z cyklu Sambo (1977)

Pod dozorom Veľkej Sestry
A. Kalinová
Nie je ľahké byť na Slovensku disidentom. Preto je ich tak málo. A keďže ich
je tak málo, stáva sa to ešte ťžším, zväčšuje sa nátlak aj izolácia. Táto tvrdá sku
točnosť preráža napriek skromnosti, napriek zámernému ‘understatmentu’ cez
riadky úvodnej state knihy ‘Veľký Brat a Veľká Sestra’, uverejnenej v tomto
čísle.
Jej autori, Milan Šimečka a Miroslav Kusý sa podujali - a nie prvý raz - na
neľahkú úlohu: preraziť silou slova, jasnou a logickou myšlienkou hustú, zá
merne zneprehľadnenú sieť lživých konštrukcií, schizofrénneho rozdvojeného
pohľadu na skutočnosť a ukázať prstom na nahého kráľa, mrtvu a umŕtvujúcu
ideológiu. Jediný prostriedok, jediná cesta, ktorá im na túto komunikáciu s
ľuďmi ostáva otvorená je domácka výroba niekoľkých prieklepov na normál
nom (ani nie elektrickom) písacom stroji, ale starostlivo upravených na polo
vičné hárky papiera a odborne zviazaných v celoplátenej väzbe. S úvodnou stra
nou, kde pod titulom ' Veľký brat a veľká sestra’ a podtitulom: 'o strate skutoč
nosti v ideológii reálneho socializmu’ sa na každom z málo početných exemplá
rov skvie ich vlastnoručný podpis. Pod ním text: Bratislava 1980. Takéto do
jemné, na kolene, po domácky vyrobené knihy sa označujú - nie náhodou ale
podľa termínu z krajiny ich vzniku - za samizdaty a v Prahe ich koluje na men
šiu knižnicu, najmä z Vaculíkovej edície Petlice. Šimečkova a Kusého v Bra
tislave vyrobená kniha je však vo svojom prostredí pomerne vzácnosťou.
Cesta oboch autorov k tejto smutnej a súčasne povzbudzujúcejforme publi
kačnej činnosti nebola ani ľahká, ani priamočiara, ale svojim spôsobom záko
nitá. Do roku 1970 boli obaja vysokoškolskými pedagógmi a vyznávačmi mar
xizmu, ktorí sa však nevedeli a nechceli zmieriť s prežúvaním hotových a nave
ky nemenných poučiek, verili v životaschopnosť a preto aj vývojaschopnosť
teórie i praxe, boli ochotní niesť zato kožu na trh, pustiťsa do verejného zápasu
za nevyhnutné reformy.
Na rozdielnvch platformách. Zatiaľ čo Milan Šimečka od polovice šesťde
siatych rokov volil priamu polemiku tam, kde sa v nej dalo zájsť najďalej, na
stránkach Literárnych novín a Kultúrneho života (vzbudil tu aj v pohnutejjari
1968 pozornosť staťou 'Návrat do Európy’), zastával Miroslav Kusý, bratislav
ský rodák a absolvent pražskej Vysokej politickej školy presvedčenie, že nápra
va môže prísť za danej situácie len z centra moci a preto využíval možnosti ob
hajovať svoje neortodoxné stanoviská na stránkach straníckej tlače.
Veľká čistka z roku 1970'postihla oboch - stratou povolania a rovnako bo
lestne stratou denného kontaktu s mladými ľuďmi, s vysokoškolákmi, ktorí im
dovtedy tak dychtivo načúvali. Navyše na nich uvalili zákaz publikovať; ich

knihy a univerzitné skriptá stiahli z obehu. Prestali vo svojej profesii oficiálne
existovať skôr než dovršili štyridsiatku.
Milan Šimečka, Ostravan, ktorý pôsobil v Bratislave odo dňa kedy na brnenskejfilozofickej fakulte získal diplom odmietol ponúkanú "milosť” otravného
a bezperspektívneho kancelárskeho miesta, išiel za šoféra, neskôr za bágristu,
aby do dnešného dňa zakotvil ako skladník Pozemných stavieb v Petržalke. A
popritom sa rozhodol premôcť nechuť a pocit márnosti výpoveďou o dobe, o
podmienkach za akých sa postupne etabloval reálny socializmus: vznikla jedi
nečná kniha "Obnovenípořádku".
*
Zatiaľ sa Miro Kusý začiatkom roku 1970
rozhodol skúsiť to ešte raz podobrotky. Pristúpil na miesto archivára Novinár
skeho študijného ústavu v Bratislave, ale nie nadlho. Ako to sám pred niekoľ
kými rokmi vtipne popísal vo fejtóne "Ako som sa stal disidentom" postupne si
pri preventívnych policajných 'pohovoroch’, neskôr výsluchoch, na základe
večného upodozrievania, či sa nestýka s nesprávnymi ľuďmi, či nezotrváva na
nesprávnych myšlienkach, či nečíta zakázané knihy uvedomil, žeje vlastnejeho
psou, či skôr intelektuálnou a mravnou povinnosťou robiťpresne to, čo mu i tak
pripisujú: vyhľadať dávnych a rovnako odstavených kamarátov v Prahe i v Bra
tislave, prečítať si. čo za posledné roky napísali a napokon-podpísať Chartu 77,
vziať na seba dôsledky, aj keď rovnako postihnú jeho najbližších.
Tu, v normálnom a demokratickom svete sa takýto postoj a rozhodovanie
azda javí nielen čestné, ale vlastne logické a preto prirodzené. A predsa ostali
Šimečka s Kusým skôr výnimkou aj medzi stovkami príslušníkov slovenskej
inteligencie, ktorí nestratili len prosto zamestnanie, ale možnosť rozvoja vlast
nej osobnosti, schopností, stáli nad troskami svojich životných plánová cieľov.
No aj tí, čo dodnes neprosili o milosť ponižujúcou sebakritikou, ktorá vedie ta
kisto k strate osobnosti a schopností, zmení na karikatúru pôvodné zámery a
ciele, aj títo nesporne čestní ľudia (a je ich nemálo) sa zväčša nedostali ponad
sebaľútostivú rezignáciu a ospravedlnenie, že sa svojou ďalšou nečinnosťou
iba obetovali blahu rodiny, synovmu štúdiu, či zaťovej kariére.
Tieto trpké konfrontácie s blízkymi druhmi sú u našich autorov tiež na pozadí
ich vzbury, útoku proti rezignácii a hľadania zmysluplnej existencie, aké pred
stavuje ich zbroník esejí 'Veľký brat a Veľká sestra’. Je to predovšetkým čin a
nielen dielo, je to najosobnejšia výpoveď v pôvodnom, sebaoslobodzujúcom
zmysle, pritom bez márnivého subjektivizmu či narcizmu.
Miroslav Kusý sa vo svojich dvoch až pamfletisticky vyostrených statiach
usiluje vystihnúť obludnosť a protiprirodzenosť reálnosocialistickej existencie.
Najprv podobenstvom o umele vypestovanom zvierati, ‚kozoturovi‘, ktoré má
nahradiť kravu, teoreticky odsúdenú k zániku, hoci ešte dáva podstatne viac a
lepšieho mlieka ako náladový, umele vypestovaný kozoturí nepodarok. Ale
Strážcovia Svätej Kozoturej Veci (KSN) nič nedbajú a nútia masy chovateľov
dobytka, ktorý si ho sami nevybrali, prispôsobiť sa za vlasy pritiahnutým po
* Vyšlo v Edici Petlice r. 1978, v kolínskom vydavateľstve Index r. 1979 a v parížskom
vydavateľstve Maspero r. 1980 (vo francúzskom preklade).
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žiadavkám, ha osvojiť si aj “kozoturí spôsob života”. Je to vtipné a presné, no
azda ešte podnetnejšia je titulná úvaha: porovnanie Veľkého brata z Orwellovej
slávnej neutópie 1984 so stalinizmom, zatiaľ čo brežnevovský reálsocializmus
perzonifikuje Veľká Sestra, vrchná ošetrovateľka z Kesehy románu “Let nad
kukučkiným hniezdom”.
"Stalinský Veľký Brat - píše Kusý - chcel človeka celého. Nestačilo, aby sa
mu pokoril, žiadal, aby ho miloval. Reálnosocialistická Veľká Sestra si nepo
trpí na lásku a oddanosť, stačíjej poslušnosť... Kto sa búri, toho treba spacifi
kovať. V oboch prípadoch sa pacifikuje totálne a drasticky. Sú na to nasadené
všetky mocenské páky, ktoré Veľký Brat rozvinul a odovzdal ako svoje najcen
nejšie svedectvo." A napokon Kusý zo skúsenosti s teraz vládnucim ‘spoločen
stvom Veľkých Sestier vyvodzuje otázku, či po takomto znehodnotení pôvod
ného ideálu ešte vôbec stojí zato pokúsiť sa znova a bez záruky úspechu o jeho
uskutočnenie.
Milan Šimečka vo svojej štúdii ‘Strata skutočnosti’ skúma veľmi kriticky sa
motný tento ideál, zrod i pôvodné ciele sociálnych utópií. Vracia sa tak znova a
zo zmeneného zorného uhla k svojej v šesťdesiatych rokoch podnetne spracova
nej a knižne publikovanej téme. Vidíju teraz v inom svetle: rozoberá klamlivosť
zvodnej ilúzie, že v zápase o sociálnu spravodlivosť možno s ľahkým srdcom
hodiť cez palubu politické a osobné slobody, vybojované v Európe cez dlhé stá
ročia. Tento základný omyl, túto podobu ‘zrady intelektuálov’ sleduje potom na
pohnutých osudoch nášho storočia.
‘Druhý rozhovor s mladou generáciou’ ktorým obaja autori uzatvárajú svoj
samizdatový zborník, končí Milan Šimečka slovami: "Mám pocit, že naša kra
jina dozrieva. Oneskorene, s veľkými bolesťami, ale dozrieva. Dozrieva k rozu
mu. Dôsledná realizácia rozumuje sama osebe programom. Trend k reforme
je historicky nevyhnutný a pre vás je dôležité, že vás tento trend bude potrebo
vať. Pre vás je dôležité zbaviť sa apátie. Zbaviť sa strachu, pretože si myslím,
že aj v najhoršom systéme možno pracovaťpre budúcnosť: pokojne, sebavedo
me, a bez ilúzií."
Udalosti, ktoré sa od leta 1980 odohrali v Poľsku potvrdzujú, že Šimečkov
optimizmus nie je len útechou.
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Prvý rozhovor s druhou generáciou
(Výňatok z knihy “Veľký brat a veľká sestra”, Bratislava Jar 1980, str. 2-19.)
Miroslav Kusý - Milan Šimečka
Druhá generácia (ďalej len DG): Vaša kritika reálneho socializmu vyvoláva
možno neopodstatnenú, ale pochopiteľnú otázku po akomsi “mravnom”
oprávnení takej kritiky. Keď ste boli v našom veku, pomáhali ste vytvárať fak
ticky ten stav spoločnosti, ktorý tu dnes máme, lepšie povedané, prijali ste pro
jekt socialistickej spoločnosti, angažovali ste sa preň a keď ste zbadali, že pro
jekt má závažné chyby, bolo už neskoro.
Kusý (ďalej len K): Tu nejde o otázku mravného oprávnenia. Celý problém
spočíva totiž v niečom inom. Vznikla tu určitá nová politická a ideologická sku
točnosť, ktorá si hovorí “reálny socializmus”. Je to skutočnosť v mnohých
ohľadoch nanajvýš problematická. S jej formovaním máme svoje skúsenosti.
Tieto skúsenosti treba usporiadať, premyslieť a zhodnotiť. To nie je otázka
mravného, ale intelektuálneho oprávnenia: môže a má to robiť každý, kto na to
má. Bez ohľadu na to, či sa na formovaní dnešného reálneho socializmu podielal alebo nie a čije dnes jeho štruktúrotvorným činiteľom alebo nie. Žiaľ, po
kiaľ je v štruktúre, môže robiť iba apologéta reálneho socializmu: keď ho pre
stane robiť, vypadne z nej. Z otázky mravného právnenia sa tak stáva otázka
mravnej odvahy.
Šimečka (ďalej len Š): Takto položená otázka je produktom ideologickej de
formácie a je typická pre Československo a celú východnú Európu. V súvislo
sti so socializmom ako reálnym systémom vznikla falošná ideologická väzba
akejsi mravnej záväznosti, ktorá bola intelektuálne odzbrojujúca a slúžila k vy
radeniu kritického rozumu zo sociálneho života. Od začiatku sa, obrazne pove
dané, vnucovala každému myšlienka: “Keď už ste do tohto vlaku dobrovoľne
nasadli, vezte sa a nerušte vykřikováním, že vlak nejde ta, kam ste chceli.” Na
túto myšlienku sa navešali ešte aj iné “mravné zábrany” s mystickou povahou.
Všetko sa to spojilo s racionálne nekontrolovateľnými pojmami vlasť, vernosť,
špinenie do príslovečného vlastného hniezda atď. Všetko to boli vlastne preja
vy nedostatočného civilizačného rozvoja, ktorý v Európe už v 19. storočí uro
bil z kritického rozumu predpoklad zdravého sociálneho rozvoja. Keby sme sa
vyvíjali v súlade s európskou tradíciou, s tradíciou permanentnej kritiky tak
ako ju poznáme z dejín európskeho myslenia, s tradíciou politickej plurality,
tak by táto otázka vlastne vôbec nevznikla.
K: Za normálnych pomerov sa toto všetko robí priebežne a s permanentnými
korekciami extrémov. Lenže tu nie sú normálne pomery. Tu sa totiž vytvárajú
dva falošné ideologické obrazy skutočnosti a proti ním nestojí žiadna protivá
ha, ktorá by ich sústavne paralyzovala. Ten jeden je oficiálny obraz skutočno
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stí, ktorý ju podáva výlučne v ružových farbách, skresľuje ju cez optiku akejsi
ideálnej spoločnosti, ktorá už dosiahla základné socialistické ciele. Ten druhý
je produktom bežnej, povedal by som ľudovej reakcie na túto oficiálnu ideoló
giu. Je to ideologický obraz, vytvorený ľuďmi, ktorí sú z toho všetkého otráve
ní, ktorí v tejto falši žijú a musia ju už z čistého pudu sebazáchovy neustále nego
vať. Hovoria si, že ak táto ideológia vypovedá takto absurdne a zvrátené o ich
skutočnosti, musí byť nejak absurdná a zvrátená aj celá táto skutočnosť. Rezig
nujú preto na jej pochopenie a jednoducho sa od nej dištancujú. Žijú v nej, ale
nestotožňujú sa s ňou. Nie je to ich skutočnosť. V tom majú síce pravdu, ale ich
ideologický obraz skutočnosti je takto tiež falošný, pretože končí pri prostej ne
gácii oficiálnej ideológie.
S: V zásade by pre uplatnenie kritického rozumu nemala platiť žiadna mrav
ná zábrana, pretože kritika je jedinou možnosťou ako zabrániť tomu, aby so
ciálne deformácie narástli až k onomu “kvalitatívnemu skoku” so zničujúcimi
účinkami. Už vôbec by nemala platiť idiotská zábrana domáceho pôvodu: po
zor, súdruh, z akých pozícií kritizuješ! Pozícia kvalifikovaného poznania a ro
zumu je dosť mravná pozícia pre každú kritiku. To platí aj pre reálny sociali
zmus. Intelektuál, ktorý žije roky v tej istej sociálnej štruktúre, neustále ju po
zoruje, má základnú povinnosť aspoň ju opísať. Beztoho, že by si dával otázku,
čije ten opis apologetický, či je kritický, mal by tú skutočnosť opísať v takom
stave, v akom ju vidí. To je koniec koncov predpoklad toho, aby sa sociálna sku
točnosť menila v zmysle rozumu, v zmysle optimálneho vývinu a nie v súlade
s ideologickými predpojatosťami.
K: Špecifická moralizátorská príchuť tejto otázky má starý pôvod. V komu
nistickom hnutí sa vždy vravelo, že mravne oprávnená je iba taká kritika, ktorá
slúži záujmom robotníckej triedy a neslúži záujmom triedneho nepriateľa.
Okolo interpretácie týchto “záujmov” vznikla celá kazuistika, v skutočnosti tu
však ide očisto utilitárně, takticko-politické hľadisko. Naši komunisti nesmeli
pred vojnou kritizovať moskovské procesy - lebo by to mohol využiť triedny
nepriateľ. Keď prevzali moc, uplatňovali toto hľadisko ešte omnoho prísnej
šie. Do vlastných radov hovorili: v danej situácii sa nemôžeme otvorene kriticky
vyjadrovať k všetkým otázkam, lebo by nás to oslabovalo, lebo by sme tým na
hrávali imperialistom. Keď príde vhodná doba, tak sa k týmto problémom vrá
time, ale teraz stojí pred nami úloha budovať, vyporiadať sa, zabezpečiť... A
oponentom z druhého tábora jednoducho odsekli: nemáte právo kritizovať to,
ako to robíme. Ste buržoázni novinári, politici, dávali ste strielaťdo našich ro
botníkov za 1. republiky. Nemáte morálne právo zavadzať, keď tu robíme po
riadok. Týmto všetkým sa a priori zabíjala možnosť akejkoľvek skutočnej kri
tiky, možnosť polemickej výmeny názorov, možnosť korekcie všetkých tých
chýb, prehmatov a zločinov, ktoré sa tu páchali v mene pokroku, socializmu,
šťastnej budúcnosti.
DG: Chápeme, že odmietate toto nenormálne, ako vravíte neeurópske, mo
ralistické ponímanie kritiky. Vo vašom postoji k sociálnej skutočnosti sa však
neangažuje iba čistý rozum. Ste predsa celým životom spojení s tým, čo sa tu,
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v Československu, za posledných 30 rokov odohralo. Sú iste aj iné motivácie
vašich postojov, nie?
Š: Ale áno, to sa nedá poprieť. My by sme chceli, aby sa chápala naša situá
cia v európskom normále. To znamená, že by sme chceli, aby človek, ktorý sa
venoval celý život sociálnemu prieskumu, mal normálne právo, bez všelijakých
otázok po mravnom oprávnení, po nebezpečenstve, ktorému sa vystavuje, vy
slovovať sa k stavu spoločnosti. Na druhej strane si ale uvedomujeme, že tieto
práva sú najmenej 40 rokov mŕtve, že sa tu sociálna kritika vynára vždy v ne
jakom nenormálnom šate. Vždy bola spojená osudovo so životom človeka. Ni
kdy to nebola čisto intelektuálna hra. Vieme, že ani verejnosť nie je ochotná chá
pať ten druh kritiky ako niečo normálne, ale vždy ho svojím spôsobom mytologizuje. Robí z kritika odvážlivca, ktorý sa nechová podľa kritérií normál
nosti, robí z neho buď blázna, alebo z neho vytvára idol, hľadá jednoducho ne
jaké ľudské motívy, ktoré by túto nenormálnosť normálne vysvetlili.
K: Prirodzene, tu pôsobia aj iné motivácie. Našou skutočnosťou sa môže ne
zaujato, čisto odborne, zaoberať nejaký americký politológ, ktorý si to naštu
duje z materiálov ako zaujímavý prípad nejakej preňho exotickej krajiny. Ale
ja žijem tu. Ja som tým prešiel. Je to motív sklamania pre mňa samého? Samo
zrejme, že je. Je tu motív zatrpklosti? Asi bude. Je tu emocionálna motivácia?
Keby ma celý tento problém bytostne nezaujímal, tak sa ním jednoducho ne
budem zaoberať a budem robiť to, čo mi radia policajti. Táto motivácia mi do
všetkého vstupuje a nemôžem ju jednoducho vylúčiť. Pretože som však prešiel
nejakou školou vedeckej prípravy, snažím sa tieto motívy aj odhaliť, aj elimino
vať ich vplyv na môj postup a závery.
Š: Ja myslím v tejto súvislosti na jeden citový motív, na motív sklamania.
Sklamania zo zrady vlastného rozumu. Posledných 20 rokov hľadám vysvetle
nie, ktoré má pravdepodobne širšiu platnosť, prečo sa rozum neustále dostával
do série omylov, prečo vytváral falošné predstavy o spoločnosti, o ideáloch,
prečo nebol schopný vyznať sa v ideologickej falši, v sprievodných javoch spo
ločnosti, ktorá je zdanlivo na vzostupe, ženie sa vpred, nedbá na nijaké kritické
brzdy. Je to motív nesmierne silný a veľmi častý u väčšiny čs. intelektuálov, kto
rí sa vracajú k hriechom svojej mladosti a pokúšajú sa vyrovnať sa so zradou
vlastného rozumu.
DG: Človek počuje všeličo. Vo všetkých tých panických reákciách na vystú
penie a prácu chartistov, nekonformnej kultúry a vôbec širšie založenej kritiky
sa objavoval spodný tón, ktorý akoby ľuďom vysvetľoval, že kritika z. úst di
sidentov je len výrazom pýchy, ukrivdenosti a sklamaných ambícií. V podsta
te sa tým verejnosti chcelo naznačiť, že aj disidentov sme si mohli kúpiť, ale sme
nechceli a tak sa teraz hnevajú na celý socializmus. Je to úbohosť, ktorá hovorí
sama za seba, ale u určitého typu ľudí nezostáva bez odozvy.
K: Ale áno, to som počul najmenej stokrát. Kritika reálneho socializmu sa
chápe ako pomsta za to, že človek vypadol z jeho štruktúry. Takéto tvrdenie
sa mi zdá byť absurdné, pretože ja tu nemám komu čo závidieť. Keby som bol,
povedzme, technik, lekár, prírodovedec, tak si aj v reálnom socializme môžem

robiť svoju profesiu a myslieť si pritom o ňom svoje - tak ako to robí prevažná
väčšina ľudí. Lenže, ja som, žiaľ, filozof a čiastočne politológ. V tejto oblasti
je takýto postup nemožný. Tam musím alebo zapredať svoju profesionálnu
česť, alebo ísť od toho ako štátom platený profesionál. V tejto oblasti sa dnes
u nás nedá vedecky čestne pracovať v rámci štruktúry: tu sa dá nanajvýš vege
tovať. Stačí sa pozrieť, čo naši bývalí kolegovia - ktorí zostali v tom - produku
jú. Je to žalostné a zahanbujúce. Nejeden z. nich, keď to naňho doľahne, ti v
slabej chvíľke povie: dnes ja závidím tebe ako robotníkovi. Iste, je to pokrytec
ké, pretože obaja vieme, že by so mnou nemenil. Aleje v tom zároveň aj moment
poznania pravdy o sebe a o svojej “vede” v podmienkach reálneho socializmu.
Š: Pravdepodobne to bude znieť prehnane, aleja vravím celkom bez zábran
každému, dokonca aj polícii, že v podstate som strane a vláde vďačný za to, že
ma vyhnala z etablovanej štruktúry a umožnila mi oňuchať život z. inej strany,
zo strany obrovskej väčšiny neprivilegovaných, manipulovaných, ale vo svojej
privátnej sfére relatívne nezávislých občanov reálneho socializmu, ktorí sa ne
trasú na každú odrobinku láskavosti zo stola mocenskej elity. Človek si po takej
skúsenosti nakoniec overí prastarú marxistickú pravdu, že je predsa len určený
miestom, ktoré v spoločnosti zaujíma. Nie v tom zmysle triednej kvalifikácie. Je
to niečo oveľa jednoduchšie. Je to určenie, ktoré je dané postavením, nie do
slova triednym, v štruktúre spoločnosti. Subjektívne si človek môže nahovárať
akúkoľvek slobodu a predsa je v sociálnej štruktúre viazaný storakými väzba
mi, je nútený rešpektovať pravidlá hry. Predstava, čo by ho čakalo, keby zo
štruktúry vypadol, zväzuje rozum, zväzuje ruky, zväzuje zmysel pre obyčajnú
pravdu, ktorá často leží na zemi a ktorú stačí len zodvihnúť.
DG: Chcete tým povedať, že naozaj záleží na postavení v štruktúre spoločno
sti, či človek môže odlíšiť lož. od pravdy?
S: Nie doslova. Nepúšťajme sa do noetických komplikácií. My hovoríme o
skúsenosti, o zvláštnej zmene v pohľade na skutočnosť, ktorú provokuje vyra
denie z tesnej sociálnej závislosti. Často myslím na to, aký som bol pred takými
15. rokmi. Nemyslím si, že som toho vedel o skutočnosti oveľa menej. Ale pred
sa, existencia v danej sociálnej štruktúre vytvára tajomnú tvorbu zábran, aj keď
rozumovo rozoznáš pravdu od lži, tak ti väzby v danej štruktúre vnútia aspoň
hierarchiu tých objavených právd. Povieš si, táto pravda, to je úplne zrejmé...; si
schopný povedať: toto je lož, toto je polovičná ložatď. Ale nakoniec povieš: je
to tak dôležité, aby som to povedal? Práve teraz? V tejto situácii? Ohrozím nie
len seba, ale ktovie, čo všetko ešte. Stojí to za to?
Keď sa zo štruktúry dostaneš, táto otázka lži a pravdy má úplne inú závaž
nosť. Je to potom už záležitosť osobná, pretože vyslovovaním pravdy, ktorú
iní ľudia zamlčujú nie preto, že by ju nepoznali, ale preto, lebo sa im zdá, že nie
je také dôležité ju vysloviť, potvrdzuješ si stále znovu svoju slobodnú existen
ciu. Možno, že si tým dodávaš istým spôsobom aj sily. A možno to neplatí iba
pre túto krajinu, možno to neplatí vôbec pre východnú Európu, možno proste
existencia intelektuála vo všetkých štruktúrach nutne nejakým spôsobom zvä
zuje. Taká tá kariéra, ako to slovo chápe angličtina, taký ten projekt života, to
samo sebe zväzuje rozum a ruky.

K: Tento problém optiky je ohromne zaujímavý. Keď sme vypadli z tej ustá
lenej štruktúry, začali sme to po istom čase pociťovať ako veľkú úľavu, hoci
predtým sme tú ťarchu ani natoľko nevnímali. Je to prirodzené, pretože naraz
odpadli všetky väzby, ktoré až doteraz človek rešpektoval akosi podvedome.
Ako vysokoškolský učiteľ som musel robiť doktorát, obhajovať kandidátsku
prácu habilitovať sa za docenta atď. Možnosť výberu témy tu bola vždy veľmi
obmedzená: musel si sa riadiť plánom vedeckej práce katedry, musel si zvažo
vať, čo môže prejsť a čo nie. Do rutinovej schémy mohol človek nanajvýš tak
prepašovať nejakú novú myšlienôčku a to ešte trnul, aby mu to prešlo. Keď sa
mu to podarilo, tešil sa z takýchto drobných, v podstate malicherných úspe
chov. Keďto človek dosťdlho takto robí, mení to nakoniecaj jeho spôsob vide
nia. Postupne začína veriť, že sa to ani inak robiť nedá, že to, čo robí, sú naozaj
dôležité problémy, pretože sa to od neho chce a pretože je za to aj sem tam po
chválený. Tým, ktorí z toho vypadli, sa odrazu ohromne zjednodušila optika
videnia sveta. Pokiaľ nerezignovali, mohli si slobodne vybrať tému svojej prá
ce a mohli ju spracovať tak, ako sami považovali za vhodné a správne. Nemy
slím si, že tým pádom by som bol už naraz naprosto slobodný a nezávislý vedec
ký pracovník. Tak jednoduché to zas nie je. Ale aspoň odpadli práve tie väzby,
ktoré mi najviac zväzovali ruky a mozog.
DG: Keď sa to tak vezme, pochvaľujete si svoje postavenie a ponúkate jedno
duchý recept na slobodu. Stačí, keď človek opustí štruktúru, v ktorej je zamon
tovaný, a získa novú optiku, jednoduchý prístup k pravde, nezávislosťa vnútor
ný pocit uspokojenia. Je to vec slobodnej voľby, takže každý to môže urobiť. Je
to naozaj také jednoduché?
K: Druhá generácia nás chytá za slová. Netvrdím, že je to tak jednoduché.
Tiež si ale nemyslím, že do svojho dnešného postavenia som sa dostal pre neja
kú svoju výnimočnosť, pre nejaké mimoriadne charakterové vlastnosti. V tom
to ohľade som skeptický aj sám k sebe. Keby som bol zostal v štruktúre, bol by
som na tom presne tak, ako sú na tom moji bývalí kolegovia. Stačilo urobiť má
lo, aby som tam zostal a ja som urobil málo, aby som z nej vypadol. Žiaden hr
dinský čin, iba som odmietol odvolať to, čo som kedysi tvrdil a podpísať to, o
čom som nebol presvedčený. Ale tým, že som urobil tento prvý malý krok, sa
spustila akási lavína, ktorá ma nakoniec zavliekla až tam, kde som sa dnes oci
tol, Proste, postupne to boli iba kroky sebaobrany, ktoré človeka nútili hájiť
už len svoju holú ľudskú dôstojnosť, už len jednoduché pravdy, že biele je biele
a nemôže byť čierne, ktoré ho nútili “zaťato” trvať na evidentnosti malej náso
bilky.
Š: To je osudovosť prvého kroku do prázdna. Niekedy sám neviem, či cesta,
ktorou sme za posledných 10 rokov išli, bola cestou totálnej vlastnej voľby. Ten
prvý krok bol možno náhodný a vynútený. Až to ostatné, čo človek potom uro
bil, to znamená budovanie nezávislej existencie, nezávislej na celom tom sociál
nom vydieraní, ktoré tu existuje, na policajnom šikanovaní, to už bola prijatá
voľba, ktorá vznikla na základe poznania tých hodnôt, ktoré nová existencia
človeku poskytuje. Chcem tým povedať, že človek prakticky objavuje až potom,
v tom zvolenom živote, jeho chuť, pre ktorú by sa predtým možno ani nerozho53

dol. Keď sa ma ľudia pýtajú: ja to tak ťažké, urobiťten krok?, odpovedám, že
to nie je ťažké, ale kto to neurobil, ťažko si vie predstaviťživotný pocit, ktorý to
prináša.
K: Prvý krok záchrany, ktorý moc žiadala od teba urobiť, bol skutočne veľmi
malý. Žiadala ťa: uznajte tú tvrdú realitu, takú, aká je a vyvoďte z. toho patričné
“rozumné” dôsledky. To sa zdalo byť v danej situácii dokonca veľmi potrebné.
Druhý krok bol: uznajte, že to, čo sa tu stalo - počnúc inváziou, nie je nakoniec
už také zlé. Ukážme dobrú vôľu a pomôžme Rusom dostať sa z tej šlamastiky;
pomôžeme tým vlastne aj sami sebe. Nasledoval ďalší krok: veď o tejto novej
skutočnosti môžeme vlastne hovoriť predovšetkým pozitívne, musíme v nej vi
dieť konštruktívne východisko. Takto prichádzali stále ďalšie stupne a človek,
ktorý neprijal prvú ponuku s tým, že tu kdesi je hranica, za ktorú už nie je ochot
ný ísť, tiež neurobil až tak veľa. Myslel si, že iba odmieta podielaťsa na momen
tálnom pomätení zmyslov, že iba odstúpil od štartovacej čiary, na ktorej sa
zhromáždili noví kariéristi. Lenže tak ako moc urobila stupienky pre tých, ktorí
zostali v štruktúre, tak ich - opačným smerom - robila aj pre tých, ktorí z nej vy
padli. Postupné existenčné znemožňovanie, postupné kladenie noža na krk. Ak
si na počiatku nebol ochotný na onen “drobný ústupok”, teraz už od teba chce
me, aby si kľakol na kolená. Ak to teraz nespravíš, neskoršie sa už. budeš mu
sieť plaziť. Takto si bol postupne pritlačený k stene a nakoniec ti už nezostáva
lo nič iné ako: alebo sa postupne vzdať na milosť a nemilosť, alebo tvrdohlavo
hájiť svoj rozum, svoje elementárne zásady, posledné zbytky svojej ľudskej dô
stojnosti. Táto ostrá diléma však nebola na začiatku, tá vznikla až na konci.
Š: Stupeň zajatia, do ktorého sa dostali tí, ktorí urobili prvý krok zmierenia,
ten sa ukázal tiež až neskoršie. Jeho cena sa zo začiatku nezdala byťtak vysoká.
Vlastne až v priebehu desiatich rokov sa ukázalo, že cena za prvé pokorenie je
totálne intelektuálne umtvenie, totálna devastácia kultúrneho života a vlastné
ho podielu na ňom, zníženie dôstojnosti - ľudskej, profesionálnej, rodinnej a
ktovie ešte akej. Jakže až. dnes mnohí chápu, k čomu sa zaviazali.
K: Sporadicky sa stretávam so svojimi bývalými kolegami, ktorí naďalej pô
sobia na fakulte, vo vedeckých ústavoch a pod. V 68. roku sme mali zhruba rov
naké názory. V 70. roku sme sa dohodli prakticky na väčšine otázok. Odvtedy
sa postupne začínalo prejavovať to štiepenie, o ktorom tu hovoríme. Nemyslím
si, že by som bol nejaký múdrejší, rozhľadenejší než oni. Za uplynulých desať
rokov mali dokonca omnoho viac príležitostí študovať, odborne sa ďalej vzde
lávať, pretože zostali v profesii. A teraz, človek vidí, ako hlboko späť sa to všet
ko vrátilo. Navonok sa to javí tak, ako keby tí ľudia prestali myslieť. Prestali
písať o živých, vzrušujúcich problémoch, vrátili sa k starým, ošúchaným, ne
závadným témam. Výsledný ústupok, ktorý urobili, je radikálny. Nebolo to
však až také bolestné, lebo to bol proces postupný: boli prinútení ustupovať
krok za krokom. Nešlo teda u nich o nejaký jednorázový, radikálny zvrat ná
zorov. Keď sa s nimi dnes stretnem, musím konštatovať, že sme sa postojovo a
názorovo rozišli. Pritom sme vyšli z. rovnakého východiska a až. do určitého bo
du sme prešli rovnakou skúsenosťou. Dnes sa však na veci pozerajú cez štruktú
ru, ktorej sú súčasťou.
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DG: Počúvame vás a potajomky si myslíme, že v tomto rozhovore vedome
zahrávate do autu výšku ceny, ktorú ste aj vy a každý, kto odmietne byť súčas
ťou štruktúry, zaplatili v podobe perzekúcie. Veďo to hlavne ide: mnohí by si asi
radi vybrali tú nezávislosť a slobodu, o ktorej celú dobu rozprávate, keby sa za
ňu nemusela platiť tak vysoká cena. Alebo o tom nechcete hovoriť?
Š: Ale áno, prečo nie. To dnes predsa nie je nič neznáme. Každý vie, čo sa pla
tí. Začína to, povedzme, “malými” kádrovými šikanami a končí väzením a “do
brovoľným” vyhnanstvom. Samozrejme, sú ľudia, ktorých stále prekvapuje,
že sa niečo také deje, ale naprostá väčšina vie presne, aké sú ceny na tom trhu
s ľudskou dôstojnosťou. Ten, kto si dal námahu a zistil si, ako prebiehal praž
ský proces s VONSom, objavil model, podľa ktorého sa všetko toto deje, dialo
a v dohľadnom čase asi bude diať. Nehovoríme o tom, že každý s vlastnými skú
senosťami ovláda pravidlá hry s občianskou poslušnosťou na masovej úrovni.
Každý predsa vie, čo môže povedať a čo nie a čo to bude stáť, ak sa predsa len
neudrží. Prirodzene, máme ešte každý špeciálne zranenia, ktoré najviac bolia
a ktoré súvisia s tým, čo za nás platia naši najbližší. Ale aj toto všetko nie je žiad
nym tajomstvom. Z hľadiska témy, o ktorej tu diskutujeme, mi pripadá najab
surdnejšie to plytvanie časom. Všetko je to tragédia plytvania. Plytvanie život
ným časom u generácie, ktorá už 10 rokov, 4/5 svojho času venuje takej tej vnú
tornej existencii v rámci adaptovaného spoločenstva, chodí do práce, kde sa
kvalifikované schopnosti využívajú tak na 5%. Nekvalifikovaná práca v teréne
to samozrejme obohacuje. Stačia však na to 2-3 roky. Človek si vyskúša svoje
schopnosti nepôsobiť v prostredí, v ktorom sa náhodou vyskytol, ako cudzí
element, schopnosť byť taký, ako všetci ostatní. To je iste cenné. Ak to však trvá
10-11 rokov, tak je to len ubíjajúce ničenie času v existencii, ktorú si človek ne
vybral.
K: Tak to je. Sloboda, ktorú sme získali, je do značnej miery fiktívna v tom
zmysle, že ju zďaleka nemôžeme plne využiť. Nemáš síce zviazané ruky v obla
sti intelektu, ale ich máš zviazané existenčne. Musíš hájiť a zabezpečovať svoju
holú existenciu spôsobom, ktorý je naprosto vzdialený tvojim odborným záuj
mom, tvojmu životnému povolaniu. A zaberá tito neprimerane veľa času. Pro
fesionálne som dnes amatér: nekvalifikovaný robotník. Svoju skutočnú pro
fesiu môžem vykonávať len ako hobby a aj s tým mám ešte kopu ťažkostí. Tým
sú veľmi úzko vymedzené hranice, v ktorých môžem využívať svoju slobodu
myslieťa písať presne to, čo si myslím. To je prvé základné obmedzenie, ktoré je
veľmi citeľné.
Š: Typ spoločnosti, v ktorej žijeme, si vymýšľa aj iné druhy obmedzení a ši
kán, o ktorých už toho bolo veľa popísané. Sú to šikany, ktoré operujú so zá
kladným existenciálnym ľudským strachom. V podstate ti ukradnú súkromný
život, neustále ti vyhadzujú na oči: my o vás všetko vieme - nakoniec sa aj uka
zuje, že o nás naozaj všetko vedia, takže sa stávaš fakticky akýmsi inventárom
spisov, rozhovorov a hodnotení na StB. Tým je človek okradnutý o závažný
druh ľudskej dôstojnosti, ktorý vytvára ten okruh života, do ktorého nik iný
obvykle nemá právo vstúpiť.

K: S tým súvisí ďalší faktor, obmedzujúci našu slobodu. Štátna moc, policaj
ný aparát sa ťa snaží zahnať do úplnej izolácie. Robí to cieľavedome, účelne,
systematicky. Zastrašuje ľudí, s ktorými sa chceš a potrebuješ stretávať, bráni
ti v kontaktoch, ktoré sú pri takejto práci veľmi dôležité. Máš radikálne obme
dzený prístup k odbornej literatúre, k zahraničným novinám a časopisom, k
prameňom. Zháňa sa to strašne ťažko, zoženieš z toho iba málo a aj to len za
mimoriadne vyvinutej námahy.
DG: A tu by sme sa mohli vrátiť späť k tej otázke motivácie. Prídete domov
z práce a na hodinu dve vám ostane čas, aby ste boli filozofmi, politológmi a pu
blicistami. Sami vravíte, ak sme tomu dobre rozumeli, že ste boli nútení vrátiť sa
k akémusi amatérizmu. Je to to isté ako v športe, že sa v takom amatérskom
rámci stáva intelektuálny tréning radosťou, dobrodružstvom a viac vecou srdca
než povinnosťou?
Š: Možno to tak je, iste neplatia všetky paralely, ktoré by sa tu dali vymyslieť.
Aleje to motív vlastnej záchrany, motív boja proti zleniveniu, rezignácii a v ko
nečnom dôsledku aj dezintegrácii vedomia, duše. Keďsme užzaplatili príslušnú
cenu za vnútornú slobodu, chceme ju aj zužitkovať. Človek, ktorý je zviazanýs
nejakou štruktúrou vedeckého života, si vlastne vo väčšine prípadov nevyberá
tému, na ktorej bude pracovať. l emy se prideľujú na spoločenskú objednávku,
v rámci vedeckovýskumného plánu, často s ohľadom na šéfov, učiteľov, tých,
ktorí ťa budú habilitovať a pod. Jednou z najpríjemnejších vlastností toho typu
slobody, ktorú máme my, žijúci na okraji spoločnosti, je to, že nám nikto nič
nevyberá. Jednoducho píšeme o tom, čo sa nám zdá byť najzávažnejšie, čo nás
najviac vzrušuje, bez ohľadu na to, či sa to hodí do takého alebo iného plánu.
Naša základná téma je v podstate témou nášho života, je to téma našej skúseno
sti. Takou je aj téma tejto knihy. Je to pokus o analýzu tých vecí, ktoré urobili
z. nášho života dnes už typické “východoeurópske dobrodružstvo”.
K: Toto dobrodružstvo sa dá interpretovať z najrôznejších hľadísk. Každý
sme preto volili svoje prístupy. Prístupy, ktoré sú dosť odlišné a povrchnému
čitateľovi by sa mohlo zdať, že každý píšeme o niečom inom. Ale spoločné vý
chodisko preráža všetkým tým, čo sme tu chceli povedať. Totiž práve táto skú
senosť.
S: V najširšom zmysle, ak sa to dá tak povedať, je táto kniha výrazom európ
skej skúsenosti s tým, čomu sa v tradícii hovorí socializmus. A to aj v oblasti
prostých spoločenských funkcií, aj v oblasti vedomia. Odvahu k tejto analýze
dodáva človeku ojedinelá skúsenosť vzdelanca vo východnej Európe-ojedinelá
v tom zmysle, že mu bolo dožičené pohybovaťsa nielen v teórii socializmu, ale aj
v jeho tvrdej realite, na rozdiel od ľavých intelektuálov na Západe. A táto skú
senosť snáď nemá význam iba pre nás.
K: Táto skúsenosť provokuje trojakú analýzu. Sú to vlastne tri roviny, ktoré
sa tu prelínajú. Jedna, to je analýza pôvodného socialistického ideálu. Druhá
rovina je analýza skutočnosti, ktorá sama o sebe hovorí, že tento ideál realizo
vala. A tretia rovina, ktorá obidve predchádzajúce vlastne překrývaje nad ni
mi, je rovina ideologická, ktorá vytvára falošný obraz danej skutočnosti ako
realizácie ideálu, považujúc ju za skutočnosť najdokonalejšiu zo všetkých mož
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ných. Tieto tri roviny sa navzájom prelínajú a prechádzajú jedna do druhej. Vy
tvárajú spolu to, čo si ty nazval ideologickým smogom a cez tento smog sme sa
tu snažili preniknúť.
S: Potom je tu iste aj odpor k oficiálnemu jazyku, ktorý človeka fakticky núti
písať. Ja sa priznám, že mám už roky pocit nepochopiteľného úžasu nad odtrh
nutím oficiálneho jazyka, t.j. jazyka novín, rozhlasu, televízie, od skutočnosti.
Jeden ruský disident nazval tento jav “antirečou”. S touto antirečou je človek
u nás dennodenne konfrontovaný, je to reč, ktorá si ani nerobí nárok na zrozu
miteľnosť, je to reč zreteľne lživá, skresľujúca, apologetická, smiešna a na hony
vzdialená od reči ľudu, nikto jej neverí, nikto ju nepočúva, a predsa neustále
existuje, rozmnožuje sa v obrovských nákladoch novín a brožuriek. A tu vzniká
na druhej strane chuť zmocniť sa skutočnosti pravým jazykom.
K: Jazykom normálnej životnej skúsenosti.
Š: Kde každé slovo naozaj zodpovedá príslušnému javu. Usilujem sa o to a
priznávam, že je to samo o sebe vzrušujúce. Niekedy si pomyslím, že to, čo
chcem o skutočnosti vypovedať, nie je napokon až také dôležité, ale neviem pre
konať túžbu nazvať aspoň veci pravým menom. Ty ideš v analýze reálneho so
cializmu až tak ďaleko, že nie si schopný použiť ani formu bežného výkladu a
uchyľuješ sa k absurdnej alegórii.
K: To je práve to. Mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že to, čo tu chceme vy
povedať, vlastne každý vie. Naozaj je to v určitom zmysle aj tak. Medzi robot
níkmi. kde pracujeme, predsa každý vie, že vyrovnávanie cien je zdražovanie,
každý ovláda natoľko preklad z oficiálneho jazyka do svojej normálnej reči, že
by, zhruba povedané, v tomto ohľade ani nepotreboval žiadnu analýzu skutoč
nosti. Každý siju vykladá svojou normálnou ľudskou rečou. Ale práve preto,
že táto skutočnosťje taká absurdná, aká je, sa mi zdalo, že absurdná alegória ju
pomôže skôr vystihnúť v jej nahote. To bol základný motív, ktorý ma k tomu
viedol.
S: V celej disidentskej literatúre sa prejavuje odpor voči oficiálnemu jazyku
a voči strate skutočnosti, ktorú tento jazyk symbolizuje. Často se stretávam s
tým, že ľudia nereagujú ani tak na myšlienku, ktorá sa im predkladá, ale hlavne
na podobu reči. Okamžite ožijú, keď počuj ú slová svojej vlastnej skúsenosti, reč,
ktorá je ich rečou a nie ideologickým bľabotaním. To stačí, aby sa skutočnosť
prejavila v oslobodivom, pravdivom svetle.
K: Samozrejme je naša kritika skutočnosti negatívna. Ozajstná kritika ani
nemôže byť iná, ako negatívna. Nemusíme sa, našťastie, držať oficiálneho mo
delu kritiky, v ktorom sa 5% kritiky musí vyvážiť 95% oslavných rečí.
Š: Našťastie, už nemusíme písať žiadne referáty. To, čo tu hovoríme a píše
me, robíme iba sami za seba a pre tých, ktorí majú chuť si to nepredpojato pre
čítať.
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Koloman Sokol, “Two Billion BC" (1969)

“Zlyhánie Malárovej armády v Karpatoch”
Jozef Jablonický

Je len mdlo historických udalostí, na ktorých sa slovenskí duchovia tak roz
chádzajú ako na význame Povstania v roku 1944. Pre jedných sa ním všetko
končí, pre druhých začína.
Revolučné medzníky zvádzajú súčasníkov vždy k prudkým sporom. Veď ide
v podstate o polemiku medzi víťazom a porazeným. Až z odstupu rokov, keď
všetko zváži čas, môže historik vydať definitívnu sumu a spoločnosť si ju môže
uložiť do pokladnice vedomia.
V prípade Slovenského národného povstania sa stalo čosi, čo je ojedinelé v
moderných dejinách. Jeho historický odkaz vypadol z pamäti národa. Vinu na
tom nesú porazení i víťazi. Tí prví sa nedokázali povzniesť nad svoju porážku
(v izolácii emigrácie to nepotrebovali) a ti druhí zdeformovali obraz Povstania
natoľko, že ho nespoznali ani priami účastníci.
Celú generáciu čakala táto významná historická udalosť na svojich histori
kov. Ba ešte aj dnes môžu vychádzať ich práce len vo forme samizdatových pu
blikácii alebo bez ich vedomia v zahraničných vydavateľstvách.
Bez súhlasu autora uverejňujeme aj na stránkach Premien dva úryvky z ne
vydaného spisu slovenského historika Jozefa Jablonického "Zlynahie Malá
rovej armády v Karpatoch". A utor, žijúci na Slovensku, pokúša sa v ňom prís
ne vedecky vysvetliťpríčinyjedného historickéhofaktu, ktorý rozhodol o osude
Povstania.
V prvom úrvyku z kapitoly "Prípravy a snaha o povstaleckého veliteľa" si Ja
blonický všíma postavenie generála Augusta Malára a jeho armády pred vypu
knutím povstania, v druhom úryvku, z kapitoly "Zopovednosťa vina", skúma
do akej miery nesú zodpovednosť za priebeh udalostí na východnom Slovensku
nevojenské, odbojové kruhy.
M. Ž.
V posledných dňoch júla 1944 generál Čatloš písomne sformuloval svoju
predstavu a plán na obsadenie Slovenska Červenou armádou za pomoci sloven
skej armády. Klúčova úloha na slovenskej strane sa určila Malárovej armáde,
na čele ktorej mal Čatloš svojho človeka - generála Augusta Malára. Čatloš svoj
převratový plán sformuloval v dokumente známom ako Čatlošovo memoran
dum. Jeho zámerom bolo, aby v príhodnom okamžiku slovenské vojenské
ústredie (Čatlošov výraz a nestotožňovať ho s Golianovým vojenským ústre
dím) urobilo štátny prevrat. Odstránili by sa neželateľné osoby z vedenia slo
venského štátu pri súčasnom nastolení slovenskej vojenskej diktatúry. Podľa
Čatloša: “Len keby sovieti dosiahli a dobre ovládli priestor Krakova, nastala
by možnosť prekvapujúceho a úspešného útoku proti Maďarom a umožnenie
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ďalších operácií aj proti Nemcom 7 južných a západných hraníc Slovenska. Slo
venské vojsko by pripravilo a umožnilo totiž rýchly a hladký presun sovietských
vojsk cez slovenské územie a samo by sa pripojilo k ťaženiu proti Maďarom.” I)
Čatloš pri tomto projekte mal generála Matára, spolu s ním zabezpečoval lie
tadlo a obaja 1. augusta 1944 v Bratislave hovorili s kuriérom a pilotom Mikulá
šom Lisickým, ktorý 4. augusta 1944 odlete! na sovietsku stranu.
Čatlošova akcia sa začala prepletať s akciou vojenského ústredia, s politic
kými plánmi SN R a nerešpektovala reálie z medzinárodného postavenia čs. vlá
dy v Londýne. S menami Čatloša a Malára sa budeme stretaťaž do ich nesláv
neho pádu. Ale na tomto mieste chcem uviesť vzťah medzi Čatlošovým převra
tovým plánom a prezidentom Tisom, resp. aj slovenskou vládou. Treba už. v
tomto počiatočnom štádiu Čatlošovej konšpirácie oddeliť jeho zámery a činy
od rôznych dohadov a mystifikácii. V prvom rade ide o vzťah prezident Tiso Čatloš. Dr. Jozef Tiso o Čatlošovej akcii nevedel, nemal s ňou nič spoločné. Po
vojne sa Tiso k tejto problematike vyjadril stručne a jednoznačne. Na otázku
“Mali ste spojenie skrz gen. Čatloša s Moskvou” Tiso vypovedal: “O takomto
spojení som nevedel.” 2) Tiso priamo alebo nepriamo sa neobrátil ani na západ
ných Spojencov. Nie je doložené autentickými dokumentárni tvrdenie Václa
va Krála o Tisoví, že “po celý rok 1944 se pokoušel dát různými cestami Angloameričanům najevo, že kdyby oni diktovali mír v Evropě, bylo by velkou chy
bou odstránení slovenského štátu.” 3) Tieto tvrdenia Král opakuje v rôznych
obmenách. Dokonca dezorientuje čitateľov nepravdivým tvrdením, že podob
né pokusy boli aj z druhej strany, od amerických Slovákov alebo ich prostred
níctvom. Podľa Krála na Slovensku sa objavili dvaja emisári z USA, Martin
Tomeš a Pavol Šiška. Citujem z Královej knihy: “Ďurčanský ovládl tzv. Ústav
pro zahraniční Slováky a využíval této instituce k podpoře svých politických
kombinací. Pozval do Bratislavy zástupce ludáckých organizací v USA, od
nichž, se očekávalo, že zprostředkují Tisový kontakty ke kardinálu Spellmanovi, k vládě USA, k Vatikánu. Nacistická služba si ihned ověřila jejich možnosti;
oba prostředníci přiznali, že ludácké organizace v USA nemají prakticky žád
ný vliv na americkou politiku. Přesto bylo doporučeno, aby nacistická politika
využívala ludáckých organizací v USA, neboť mohou přesvědčovat americkou
veřejnost, že prý Německo neutiskuje malé sousední národy.” 4) Ak sa toto pu
blikovalo v monografii, ktorej sa pripisuje vedecký charakter, tak potom opo
nentúra má uviesť veci na pravú mieru. Pavol Šiška a Martin Tomeš neprišli
z USA na Slovensko na pozvanie dr. Ferdinanda Ďurčanského, neboli zástup
cami amerických Slovákov. 5)
O Tisovom postoji k Čatlošovi hovoril Karol Šmidke s členmi moskovského
vedenia KSČ. Podľa Gottwaldových rukopisných poznámok Král prišiel k zá
veru: “Od šéfa zpravodajské služby kpt. Stanka je informace, že Čatloš dostal
od Tisa pověření, aby se pokusil o styk s Rusy. Tiso tedy ví, že se v Moskvě vy
jednává " 6) Bola to mystifikácia! Ujala sa po Stenkovom výklade Čatlošovej
iniciatívy s memorandom. Podľa Krála: “Není pochybnosti o tom, že tento
fragment obsahuje pouze Šmidkovy informace o alibistických tendencích Ti(»0

sovy vlády, jak se projevily zejména ve známém Catlošově memorandu.” 7) V
skutočnosti Čatlošovo memorandum nebolo prejavom alibistických tendencií
“Tisový vlády”. Slovenská vláda a prezident Tiso nevedeli o komplote ministra
NO. Čatloš neskôr, po vojne, hovoril o svojom pláne ako o príprave povstania.
Očakával ho neskoršie, o mesiac až šesť týždňov. “Do toho času by som pripra
vil všetkých členov vlády i prezidenta na toto.” - namýšľal si Čatloš. 8) Ale neza
búdajme, že to boli špekulatívne úvahy ex post.
Čatlošovo memorandum bolo priam ukážkovým prejavom alibizmu, snahy o
záchranu ohrozených pozícií a osobnej prestíže. Tento alibizmus nebol “prozápadní” ako uvádza Václav Král. 9) Čatlošovi a Malárovi, ako reprezentantom
alibistického prúdu v slovenskej armáde a mimo nej, šlo predovšetkým o vojen
skú stránku veci. V auguste 1944 - od vyslania kuriéra Mikuláša Lisickéhodo
ZSSR až po odzbrojenie Malárovej armády a odzbrojenie bratislavskej posád
ky - kalkulovali s “východnou” orientáciou, počítali s nevyhnutným príchodom
ČA a tomuto vojensko-politickému faktoru sa chceli prispôsobiť. 10) Catloš
nemal spojenia smerom na západných Spojencov. Nemecká bezpečnostná po
lícia pátrala po všetkých možných a nemožných Čatlošových spojeniach a po
dozrievavo skúmala, či Čatloš nekontaktoval na Západ. Záznamy nemeckej
bezpečnostnej polície o dôstojníkovi Karolovi Študencovi, ktorý vraj zabezpe
čoval spojenie na Západ cez chorvatských politikov, nezodpovedajú skutočno
sti. Podľa podania Krála: “Německá tajná služba S D obstarala důkazy, že Ča
tloš byl figurou v britské hře, která připravila sérii převratů: na 23. srpna převrat
v Rumunsku a na Slovensku, na 24. srpna převrat v Chorvatsku a na 25. srpna
kapitulaci Maďarska. Čatloš měl ve svém zpravodajském oddělení Karola Stu
dence, který udržoval spojení k chorvatských ministrům Peričovi, Lorkovičovi
a Vokovičovi. Služba SD tvrdila, že tito ministři udržovali spojení do Švýcar
ska k Meštrovičovi a k britskému vyslanectví. Za povstání následoval Študenc
Catloše do Banské Bystrice.” 11) Študenc nebol na spravodajskom oddelení
MNO, ale vojenským redaktorom. Študencove styky s Chorvátmi (sám poto
mok chorvatských usadlíkov) neboli takého charakteru, ako sa snažila dokázať
SD. 12) Nacistické dokumenty by sa mali interpretovať s patričnou vedeckou
kritikou.
Čatlošova memorandová akcia a jeho projekt prevratu nesúvisel s tým, čosa
dovtedy podnikalo zo strany domácich a zahraničných odbojových orgánov.
Čatloš pevne počítal s Malárom a jeho armádou. S Malárovou armádou počí
talo aj vojenské ústredie. Avšak vzťahy medzi Catlošom a Malárom boli osob
né, pritom dôverné a otvorené. Naproti tomu Golian osobne s Malárom neho
vořil o prípravách povstania a o Malárovej účasti v ňom. Plány na účasť Malá
rovej armády v povstaní boli odoslané do Londýna a Moskvy. S Malárovou
armádou sa robili ďalekosiahle plány, ale zostalo len pri nich. Na základe pod
kladov, ktoré do Moskvy priniesol nadporučík Korecký, generál Píka vyho
tovil pre sovietské orgány elaborát s návrhom povstaleckej akcie s veľkým do
sahom. V tomto elaboráte o. i. bolo: “Úmyslom čs. odboja je otvoriť hranice v
Karpatoch a prepustiť jednotky Č.A. do vnútra Slovenska tak, aby behom jed
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nej noci bolo obsadené celé územie, a tým aby sa front posunul o 250-300 km
na západ.” 13) Na pláne otvorenia prechodov cez Karpaty vraj pracuje kapitán
Ján Stejskal, prednosta operačného oddelenia 1. divízie v Giraltovciach. “Preto
treba jedného dôstojníka ČA a jedného dôstojníka z Prvého československého
armádneho zboru v ZSSR vysadiťdo Giraltoviec, kde ich očakáva kapitán Stej
skal, prednosta operačného oddelenia štábu. Poznávacie hesjo “Volga”.” 14)
Spojenie sa navrhovalo cez štáb 1. divízie a nie cez A V v Prešove. Takto to vyze
ralo začiatkom augusta 1944.
Medzitým okolo 10. augusta 1944 z MNO v Bratislave na AV v Prešove pri
šiel plukovník Viliam Talský do funkcie Malárovho zástupcu. Toto kádrové
opatrenie presadil Čatloš, lebo predpokladal, že dovtedajší náčelník štábu
MNO-HVV bude pre jeho prevratovú akciu prospešnejší v Prešove. Pripomeň
me si, že Talský bol v apríli 1944 určený za zástupcu Goliana vo vojenskom
ústredí. Takto sa dohodli členovia SNR s Golianom, ale Talský túto odbojovú
funkciu nikdy nevykonával. Preto v júli 1944, ešte pred Čatlošovou memoran
dovou akciou, Golian hlásil do Londýna, že Talský odíde ako veliteľ technické
ho zboru na východ a jeho odchod nebude stratou. 15) Avšak Čatloš práve v sú
vislosti s memorandovou akciou 27. júla 1944 dával Malárovi k dispozícii no
vopostavenú technickú brigádu na čelo ktorej sa mal postaviť Viliam Talský.
Keďže o celej veci nepadlo konečné rozhodnutie, Čatloš 27. júla vydal Maláro
vi túto inštrukciu: “Plk. Talský prechádza do vyriešenia otázky technického
sboru ako výpomoc do funkcii I. náčelníka štábu k dispozícii armádnemu veli
teľstvu.” 16) Napokon stal sa Talský Malárovým zástupcom. Avšak v auguste
i 944 z členov ilegálnej SNR anijeden s Talským nerokoval, neskúmaljeho po
stoj a vzťah k prípravám povstania. Ani jedna strana neprejavila iniciatívu.
Talský mal za svojho najbližšieho spolupracovníka a politického poradcu dr.
Jána Ševčíka, ktorý bol mimo ilegálnej SNR.
Vo vojenskom ústredí opäť vzrástol kurz Talského až po jeho nástupe do
funkcie na AV v Prešove, ale Malára nehodili cez palubu.
Na Malára začali upierať pohľady aj niektorí umiernení ľudáci, ktorí uva
žovali o ceste ke vymaneniu sa z nacistického chomúta a ktorí boli známi pred
chádzajúcimi opozičnými postojmi. Spomenul som na inom mieste Malárove
konexie k Sidorovi. Hoci Sidor bol mimo Slovenska, vo Vatikáne, predsa jeho
priatelia a spolupracovníci boli na domácej pôde a udržovali dôverný styk s Malárom. Malár slúžil v Prešove, ale súkromný byt mal v Bratislave. Z rodinných
a služobných dôvodov prichádzal do Bratislavy. V kruhu svojich dôverných
priateľov, medzi ktorých patril poslanec Pavol Čarnogurský, poslanec Vladi
mír Moravčík, nakladateľ Ján Horáček a ďalšie osoby, Malár neskrýval zámer
s použitím slovenskej armády k prechodu na druhú stranu. Dokonca Čarno
gurský ponúkol a navrhol Malárovi ako vhodného kuriéra Eduarda Králička,
komisionára Obilnej spoločnosti v Trnave, ktorý vedel po rusky a spolu s Malárom 14. marca 1939 podpísal vyhlásenie legionárov, zamerané proti vyhláse
niu slovenského štátu. Počítalo sa aj s tým, že Malár povolá Čarnogurského ako
záložného dôstojníka ku svojej armáde, aby robil spojku medzi vojenskými a
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politickými činiteľmi. 17) V jednu augustovú nedeľu, pravdepodobne 20. au
gusta 1944, sa Malér stretol s Pavlom Čarnogurským a inž. Jánom Klinovským
v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, kde rokovali o alternatívach vývoja. Navonok
takéto stretnutie nevzbudzovalo podozrenie, lebo išlo o činiteľov známych vo
verejnom živote. Takto cez Malára sa k Čatlošovmu plánu dostávala aj skupin
ka umiernených ľudákov. Avšak tieto konexie zostali na periférii rozhodujú
cich historických udalostí.
Predchádzajúcou istotu strácal minister vnútra a podpredseda vlády Alexan
der Mach, ktorý tiež s nádejou hodnotil Malára. Mach sa nazdával, že Malár
dokáže v nejakej forme zachovať “samostatný slovenský štát” v prípade pádu
ním a prezidentom Tisom reprezentovanej garnitúry. Boli to ilúzie a nie štát
nický odhad možnej alternatívy. Ale zapadli do celkového rámca politickej klí
my, ktorá panovala na Slovensku pred vznikom povstania. Posledné stretnutia
generála Malára s Machom boli len obojstranným sondováním, ktoré treba
zaregistrovať, nakoľko v tomto podhubí sa rozširovali rôzne chýry, dohady a
protichodné kalkulácie okolo Malárovej armády. 18) Taktiež s patričnou kriti
kou treba brať povojnové výpovede Alexandra Macha, že vedel o prípravách
povstania, o zámeroch Čatloša a Malára. 19) Hoci u Macha badať náznaky ali
bizmu a defetizmu, bol persona non grata pre akýkoľvek povstalecký alebo
převratový projekt. Koncom augusta 1944 sa dostal do otvoreného boja so si
lami rezistencie.
Za Malára sa stále zasadzovali niektorí činitelia v občianskom odboji. Naj
mä Peter Zaťko svojim odbojovým partnerom zdôrazňoval, že malár je “náš
človek”, že treba s ním rokovať a v povstaní počítať. V Prešove a vôbec na vý
chodnom Slovensku Malár nadväzoval spojenia s miestnymi odbojovými čini
teľmi od Pavla Neckára, tajomníka na evanjelickom biskupskom úrade, až po
dr. Štefana Kočvaru, ktorý do konca r. 1942 bol verejným notárom v Giraltov
ciach. Kočvara bol dôležitým článkom medzi Malárom a evanjelicko-odbojo
vými kruhmi v Šariši, lebo ako funkcionár ev. cirkvi v šarišskom senioráte mal
dobré konexie, hoci nebol “východniar”. 20) Ku Kočvarovi v kúpeľoch Šťavník (dnes Šarišský Štiavnik) častejšie chodil Malár. V Prešove s ilegálnymi či
niteľmi, členmi národného výboru, sa Malár stretal najmä v byte advokáta dr.
Kornela Mačuhu. 21) V tejto spoločnosti Malára považovali za dôveryhodnú
a spoľahlivú osobu. 22)
K Malérovým stretnutiam pribudli aj priame styky s občianskymi členmi
SNR. Dňa 16. augusta 1944 prišiel k dr. Matejovi Joskovi za Jánom Ursínym
Rudolf Fraštacký so správou, že v Bratislave je práve generál Malár a že bude
so svojou manželkou večerať vo vinárni Savoy. Fraštacký sprostredkoval a do
hovoril stretnutie Ursíny - Malár. 23) Večer v Savoyke Ursíny v dôvernom a
priateľskom rozhovore Malárovi jasne naznačil, že na Slovensku dôjde čosko
ro k protifašistickému povstaniu, a sondoval či možno s ním počítať. Malár dal
kladnú odpoveď. Povedal tiež - podľa spomienok Ursínyho - že podriadení dô
stojníci mu dávajú na vedomie, že by ho radi videli vo funkcii veliteľa aj v čase
povstania. Ursíny na to odpovedal, že sa už určila iná osoba a čije ochotný sa
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jej podriadiť. Malár aj s tým súhlasil a dohodli sa, že prostredníctvom Ursínyho sa zapojí do príprav povstania. Za miesto vzájomných stretnutí si určili Štrb
ské Pleso, ktoré bolo v operačnom pásme a vojensky podliehalo Malárovi. 24)
Ursíny - podľa Husáka - rokoval s Malárom na vlastnú päsť. “Keď sme sa to
dopočuli, - uvádza Husák - protestovali sme a nesúhlasili s Malárovou účasťou;
mali sme k nemu ten istý vzťah ako k Čatlošovi.” 25) Naozaj sa protestovalo?
Veď v správe z 5. februára 1945 Husák o Malárovi písal ináč, takto: “Ponúkol
služby nám a čiastočne sa s nimi počítalo.” 26) Samozrejme, že s Malárom sa
mohlo počítať len podľa jeho hodnosti a funkcie. Ursíny, Zaťko a ďalší naďalej
kalkulovali s Malárom. Sledovali vec povstania a hľadali záruky k jeho úspe
chu na východnom Slovensku. Postupovali síce iniciatívne, ale rovnaký krok s
nimi nedržali ich komunistickí partneri. Jednotný prístup členovia SN R nemali
ani k osobe povstaleckého veliteľa na východnom Slovensku. To neveštilo nič
dobré.

*
*♦

Problematiku zodpovednosti za priebeh udalostí na východnom Slovensku
treba rozšíriťja na nevojenské odbojové kruhy, miestne a ústredné. Ale nesto
tožňujem sa s druhým extrémom, ktorý zodpovednosť zvalil výlučne na SNR.
V roku 1966 autor tohot extrému napísal: “Zůstává historickou skutečností, že
politicky i vojensky je za neúspěch Malárových divizí odpovědna SNR. Ne
orientovala se v tehdejší vojenské i politické situaci natolik správně, aby pocho
pila, že perspektiva otevření fronty na karpatských hřebenech je nereálná a že
třeba hledat jiné cesty, jak umožnit slovenským mužům ve vojenských unifor
mách obrátit své zbraně proti fašizmu.” 27) Tými inými cestami mali byť par
tizánske formy boja.
Zatýkanie na jar 1944 citeľne zasiahlo predstaviteľov odboja na východnom
Slovensku. Medzera sa nezaplnila ani v nasledujúcom období, nevytvorilo sa
účinné spojenie a súlad s tými, ktorí niesli zodpovednosť za celoslovenské prí
pravy. V rozhodujúcich dňoch tam nebolo nikoho, kto by rázne presadzoval
jednotný postup odbojových síl. Vedúce postavenie ilegálnej SNR a ÚV KSS
na východnom Slovensku sa neprejavilo v žiadnej zložke, ani v slovenskej armá
de, ani medzi odbojármi po mestách a obciach. Predvoj je len vtedy predvojom,
keď skutočne vedie a keď má prirodzenú autoritu. V prvých dňoch SNP taký
politický predvoj s celoslovenskou pôsobnosťou vlastne neexistoval. V súčas
nosti sa V. ilegálnemu ÚV KSS pripisuje postavenie orgánu, pod vedením kto
rého sa pripravovalo a viedlo SNP. Oficiálna historiografia sa to úporne snaží
presadiť do vedomia čitateľskej verejnosti. V skutočnosti koncom augusta 1944
ústredné vedenie KSS fakticky neexistovalo, lebo jeho členovia spolu nevystu
povali, neviedli hnutie odporu a fyzicky boli od seba vzdialení. Karol Šmidke
bol v Moskve, Gustáv Husák v Bratislave a potom na ceste do Banskej Bystri
ce. Napokon Ladislav Novomeský bol celkom mimo vecí spojených so vznikom
SNP, zdržoval sa vtedy v Bratislave, resp. pri rodine v Senici. Obdobne môže
me hovoriť aj o nekomunistických členoch ilegálnej SNR. Povstalecká SNR
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v Banskej Bystrici holá ustanovená l. septembra 1944. Autorita vrcholného
reprezentatívneho mocensko-politického orgánu SNP sa presadzovala až po
zániku Malárovej armády. Tento fakt si treba uvedomiť pri komplexnom po
hľade na vývoj udalostí od Dukly až po Bratislavu. Šírke, zložitosti a úlohám
rezistencie, keď do prudkého víru okolo vzniku povstania zasahovali domáce
a zahraničné impulzy, vojaci a partizáni, národné výbory, spojenci a nepriateľ
atď, nezodpovedalo silné, skúsené a jednotné vedenie, aké napríklad v Juho
slávii predstavoval Tito a jeho štáb.
Strategická poloha východného Slovenska a postavenie Malárovej armády
si vyžadovalo pružný styk vojenských a politických činiteľov. Aspoň jeden člen
SN R mal bezprostredne pôsobiť v blízkosti A V v Prešove za účelom koordiná
cie odbojových síl. Podľa Ladislava Novomeského: "Povstanie s armádou ako
celkom dá odboju nesporný charakter celonárodného vystúpenia, a o to nám
predovšetkým išlo, nehovoriac už o tom, že ciele, ktoré odboj sledoval, istejšie
zaručí niekoľko desaťtisícové vycvičené vojsko než niekoľkotisícové partizán
ske formácie.” 28) Ak sa otázka takto nastolila, potom Malárova armáda bola
údernou silou v projekte povstania a podľa toho mali vyzerať aj konšpiratívne
zabezpečenia. Tiež sa malo predvídavo prihliadať, že východné Slovensko bolo
ekonomicky zaostalou krajinou, bez. centier robotníckeho hnutia a bez rozvi
nutého národného života.
Pri zlyhaní Malárovej armády opäť a nástojčivo sa nám vynára problém
vzťahu medzi SNR a vojenským ústredím a akou mierou sa tieto orgány podielali na riadení vecí, ktoré boli na hlavnom smere v prípravách povstania. V tzv.
oficiálnej historiografii sa udržuje názor, že vojenské ústredie vzniklo z inicia
tívy SNR a pôsobilo v jej rámci a pod jej vedením. Do úzadia sa dávajú skutoč
né závislosti a väzby na orgány čs. vlády v Londýne, pričom sa tendečne vypi
chujú skutočné alebo vykonštruované negatívne zásahy “londýnerov”. Tiež
vlastná genéza vojenského odboja sa nedoceňuje, zamlčuje alebo falšuje. Para
lelná činnosť S N R a vojenského ústredia vytvorila stav, že neexistoval celoslo
venský vojensko-politický štáb, ktorý by z jedného centra viedol a reprezento
val prípravy povstania s jednou koncepciou. 29) Vojenské veci ležali na pleciach
dôstojníkov. Medzery tohto prístupu v Malárovej armáde som sa snažil zachy
tiť. Politici sa spoliehali na vojenské špičky a keď tieto zlyhali, tak nebolo alter
natívneho východiska z prekérnej situácie.
V rôznych štylizáciách domáci organizátori povstania uvádzali veľké vojensko-strategické možnosti v prípade realizovania optimálneho plánu povstania.
Vieme dobre, že sa hovorilo o možnom “skoku” ČA až k Viedni a pod. V tomto
duchu písali a prednášali tiež historici, aj autor tejto štúdie. Akcia Kartoffelern
te urobila škrt týmto plánom. Koncom augusta 1944 existovali vyčerpané so
vietske jednotky smerujúce na Slovensko. Tiež udalosti v Rumunsku odvádzali
pozornosť od priestoru Dukly. Rezervovaný postoj u sovietskych orgánov k
návrhom prechodu cez Dukelský a Lupkovský priesmyk tkvel nepochybne aj
pod dojmom varšavského povstania.
V Banskej Bystrici viali zástavy symbolizujúce obnovenie ČSR, ale Prešov
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žil v znamení hákových krížov. Medzi povstaleckým územím a východným
frontom holá a ešte sa aj zosilnela nemecká obrana. Nádeje na spojenie povsta
leckých vojsk s postupujúcou ČA boli veľké, ale marné. Lettrich na margo tejto
tvrdej skutočnosti napísal: “Nemohli sme si voliť, ale iba prijať boj. Boli sme
sami a bez pomoci. Či prišlo, bolo málo a neskoro.” 30) Viem, že Lettrichove
slová nezapadajú do oficiálnej legendy o SNP. Pomoc, ktorá prišla, už nezme
nila strategickú situáciu počas SNP. Na záver len opakujem: Zlyhanie Malárovej armády v Karpatoch malo osudný význam pre celý priebeh SNP, lebo
akciou Kartoffelernte sa fakticky rozhodlo, že zostane v obkľúčení nemeckých
vôjsk. Povstalecký ostrov prežíval svoje veľké historické dni, ale na východ
ných hraniciach Slovenska, v Dukelskom priesmyku a na iných miestach, bola
nemecká obrana.
Ľahko sa 31. augusta 1944 vymenila vojenská stráž na východných hrani
ciach Slovenska. Optimálny plán povstalcov sa nevydaril. Zlyhanie Malárovej
armády značne tomu prispelo. Nie v Karpatoch, ale hodne na západ, pri Telgárte, sa vytvorila východná hranica povstaleckého územia. Pri komplexnom
hodnotení SNP aj keď ťažisko bude v pozitívnych stránkach, predsa historio
grafia neobíde aj závažné negatívne faktory. 31) Môže to len prospieť k vedecké
mu výkladu histórie Slovenského národného povstania.
Poznámky:

1) Prečan, V.: SNP-D, s. 262.
2) SÚA SSR v Bratislave, fond NSB, č. 7/1946. V. Tuka. Tisovo svedectvo pred spravo
dajskými dôstojníkmi čs. armády zo 17. januára 1946.
3) Král, V.: Osvobozeni Československa. Praha 1975, s. 106. Slovenskí diplomati dr. Jo
zef Kirschbaum v Berne a dr. Jozef Cieker v Madride neplnili úlohy, z ktorých ich upo
dozrievali nacisti a ako to publikoval V. Král.
4) Král, V.: Osvobození Československa. Praha 1975, s. 197. V poznámkovom apará
te Král ako prameň uviedol NAUS T 175-519, RSH 3. 2. 1945.
5) K identifikácii Šišku aTomeša niekoľko biografických údajov: Msgr. Pavol Šiška (21.
5. 1878 Hlohovec - 14. 12. 1954 Hlohovec), rim. kat. farár v Hlohovci od r. 1920 až do
smrti. Šiška v rokoch 1908-1919 žil v USA, bol podpisovateľom Pittsburgskej dohody.
Z poverenia slovenských katolíckych spolkov v USA prišiel najprv do Paríža a potom na
Slovensko. Nebol za 2. svetovej vojny zástupcom ľudáckych organizácii v USA, žil ne
pretržite v Hlohovci. Martin Tomeš (31. 3. 1886 Rovensko - 19. 6. 1969 Trnava), žil pred
1. svetovou vojnou v USA. Po vzniku ČSR vrátil sa do vlasti, od r. 1927 zbytkový statkár
v Kľačanoch pri Hlohovci. Politicky bol agrárnik. Počas 2. svetovej vojny žil v Kľačanoch. V mikrofilme NAUS T 175-519 sú zábery z nacistických dokumentov, ktoré jedno
značne svedčia o dôvodoch záujmu nacistov o Šišku a Tomeša. Len fantázia Václava Krála ich dala do súvislostí s vládou USA a Vatikánom.
6) Král, V.: Osvobození Československa. Praha 1975, s. 73. Podčiarkol autor štúdie.
7) Král, V.: Osvobození Československa. Praha 1975, s. 74.
8) SÚA v Prahe, č. H-215-20-6. Čatlošova výpoveď zo 14. januára 1947.
9) Král, V.: Osvobození Československa. Praha 1975, s. 107.
10) Čatloš na konci memoranda prešiel do extrému: “Štátoprávne dedukcie by vyplynuli
beztak po ukončení vojny, aby riešenie vnútropolitické bolo v súlade so záujmami SSSR.
V doterajších ujednaniach sovietsko-československých treba vyhradiť Slovensku právo

lili

zaujať k nim svoje stanovisko a preto styk Slovákov so SSSR sa deje pokiaľ možno pria
mo.” Zostáva otvorenou otázkou, pri nedostupnosti sovietskych dokumentov, do akej
miery Čatlošovo memorandum spolu so správou “O vývoji a situácii na Slovensku”, kto
rú Karol Šmidke priniesol do Moskvy, prispeli k dezorientácii o štátoprávnych ašpirá
ciách odboja na Slovensku. V uvedenej správe sa totiž nadhadzovalo stanovisko o zväz
ku Slovenska k Sovietskemu zväzu. Úplný text správy “O vývoji a situácii na Slovensku”
s komentárom uverejnil V. Prečan vo Svědectví, roč. XV, č. 58, Paríž 1979, s. 361-382.
11) Král, V.: Osvobození Československa. Praha 1975, s. 107. Agentúrne informácie zí
skané o Študencovi od chorvatského žurnalistu Theodora Ucorinaca nie sú hodnoverné.
Rovnako nie je pravdivé ani hlásenie SD z Bratislavy do Berlína z 29; decembra 1944, v
ktorom sa Študenc označoval ako spojovací orgán medzi Čatlošom a ZSSR (Verbindungsamn zwischen Čatloš und der UdSSR). Pozri NAUS, T-175-537.
Nie je pravdivé ani tvrdenie, že Študenc nasledoval Čatloša do Banskej Bystrice. Študenc
mi v roku 1976 uviedol, že vznik SNP ho zastihol v Bojniciach a bol redaktorom novín
“Povstanie” v Previdzi. Môžeme skôr povedať o Študencovom vítaní Čatloša medzi po
vstalcami. Noviny “Povstanie” na prvej strane uverejnili článok “Generál Čatloš medzi
nami”. Pozri Povstanie, roč. I, č. I z 3. septembra 1944.
SÚ A v Prahe, č. E-22-I2-I4.
14) SÚA v Prahe, č. E-22-I2-I4.
15) Prečan, V.: SNP-D, s. 238. V tomto hlásení Golian tiež rovnako komentoval odchod
plukovníka Jána Imru za veliteľa slovenskej technickej divízie, ktorá bola umiestnená
v Taliansku. Vyslovilo sa vtedy o Talském a Imrovi podozrenie: “Je pravděpodobné, že
oba respektují Čatloše a chtějí mu pomoci k alibi.”
16) Prečan, V.: SNP-D, s. 252. Pri novom určovaní subordinácie medzi Malárom a Talským nie je presné tvrdenie: “V červenci byl jmenován jeho zástupcem plk. Talský, který
převzal úlohu organizátora povstání.” Pozri Král, V.: Osvobození Československa. Pra
ha 1975, s. 49.
17) ŠOBA v Bratislave, fond OĽS Bratislava, č. 355/1948. P. Čarnogurský. Overené tiež
v rozhovore s E. Králičkom 14. 4. 1966.
18) Mach o Malárovi pred Národným súdom v Bratislave okrem iného vypovedal: “Ja
som sa. samozrejme, usiloval o to, aby tu bol pokiaľ možno zachovaný samostatný slo
venský štát a aby bol poriadok na Slovensku udržaný takými slovenskými činiteľmi, u
ktorých by bolo zaručené, že poriadok udržia bez väčšiho krviprelievania. Konkrétne sa
teda nemôže hovoriťo pláne, len o mojich úmysloch, o ktorých som aj hovoril s inými oso
bami. Hovoril som o tom medziiným aj s gen. Malárom, s ktorým som sa zišiel v prvej po
lovici augusta v Bratislave a v Piešťanoch a ktorý mi spomínal aj Ursinyho... Ja som rátal
s tým, že via facti bude celé Slovensko vyhlásené za operačné územie a že Malár sa takto
stane pánom nad celým Slovenskom. Malár mal dôveru vojakov a dôstojníkov, ako som
bol informovaný, a bol tiež obľúbený. On bol osobou, ktorá by bola schopná udržať po
riadok pomocou vojska. Ačkoľvek som mal v úmysle prerokovať s Malárom konkrétny
plán, nepovedal som mu vtedy v Piešťanoch ani v Bratislave, ale mienil som to spraviť až
neskoršie, lebo vtedy som tom pokladal za predčasné.” Pozri SÚA SSR v Bratislave, fond
NSB, č. 12/1947.
19) Výpovede A. Macha o poznatkocha jeho vzťahu k niektorým predstaviteľom odboja
sa po roku 1948 tendenčne zneužili, dokonca aj v trestnom postihu osôb. To zanechalo
stopy aj v historiografii. Nie je pravdivé tvrdenie: “Zejména ministr vnitra Mach byl za
svěcen do plánů Čatloše a Malára a odtud věděl i mnohé, co se chystalo v Banské Bystri
ci.” Pozri Král, V.: Osvobozeni Československa. Praha 1975, s. 56.
20) Dr. Stefan Kočvara bol rodák z Myjavy a tým Malárov krajan. Inklinoval k osobám

67

československej a demokratickej orientácie. Po vojne bol funkcionár l)S, poslanec DNZ
a UNZ. november 1947 - február 1948 podpredseda vlády.
21) Podľa osvedčenia dr . Kornela Mačuhu o Augustoví Malároviz 10. augusta 1946. Ori
ginál vo vlastníctve autora štúdie.
22) Pavol Plánovský, bývalý důstojník a účastník odboja, v spomienkach uviedol, že s
Malárom hovoril už v máji 1944 po jeho príchode do Prešova. Plánovský okrem iného
priznáva, “že som Malárovi vyzradil všetko, čo som o odboji vedel, a nič som pred ním
neskrýval.” Pozri Zborník úvah a osobných spomienok o Slovenskom národnom povsta
ní. Toronto 1976, s. 260
23) Rudolf Fraštacký o motíve tohto postupu napísal: “V dôsledku širokých a neustále
sa rozvíjajúcich spoločenských kontaktov darilo sa mi budovať spojenia s dôrazom na po
litickú aktivitu, lak som napríklad nadviazal styk aj sgen. Malárom. nakoľko spolu sUrsínym sme predpokladali, že v jeho osobe ide o muža pozoruhodných vojenských kvalít,
ktoré by mohli byt pre povstaleckú akciu veľmi prospešné.” Pozri Zborník úvah a osob
ných spomienok o Slovenskom národnom povstaní, ľoronto 1976. s. 53.
24) AÚML ÚV KSS v Bratislave, spomienky J. Ursínyho; Matičné čítanie, roč. II, č. 9 z
28. apríla 1969. Článok Ursínyho: Za krátky čas pôjdeme ...
25) Husák, G.: Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Bratislava 1974, s. 241. Kto
protestoval, keď sa píše v množnom čísle?
26) Prečan, V.: SNP-D, s. 966.
27) Král, V.: O Husákově svědectví trochu jinak. Kultúrni tvorba, roč. IV. č. 8 z. 24. fe
bruára 1966. V polovici 70. rokov Král obrátil stanovisko o 180 stupňov a uviedol, že ve
denie KSS a z jeho popudu aj SNR vraj opätovne naliehali na Goliana, aby urýchlil vojen
ské prípravy na východnom Slovensku, aby vlastná útočná iniciatíva mohla predísť ne
mecký zásah. Dokonca sa pokúsil o kádrové vylepšenie profilu členov SNR takto: “Po
litikové se tu ukázali být lepšími stratégy než vojáci z povolání.” (Osvobození Českoslo
venska, s. 32.) Za tých lepších stratégov možno považovať všetkých členov SNR? Alebo
len tých dnes oficiálne uznávaných?
28) Novomeský, I..: Královo svedectvo, o ktorom nemožno inakšie. Odboj a revoluce,
zprávy, roč. IV. (1966), č. 2, s. 176.
29) K tejto téme som v roku 1978 napísal štúdiu “O vzniku Slovenskej národnej rady a vo
jenského ústredia”. Prekonal som v nej vlastné staršie hodnotenia.
30) Čas. roč. III. č. 192 z 29. augusta 1946.
31) V historiografii sa vcelku uznávajú negatívne momenty vo vojenskom vývoji povsta
nia. Napríklad historik Ján Šimovček v Pravde z 20. augusta 1979 okrem iného napísal:
“Najmä neúspech na východe krajiny, kde okupanti už 31. augusta zmarili vystúpenie vý
chodoslovenských divízií v celonárodnom povstaní, veľmi skomplikoval jeho vojensky
priebeh." Ovšem výklad týchto negatívnych momentov je a bude rozdielny. Vynasnažil
som sa ukázať akými peripetiami prešli hodnotenia osôb a udalostí a aké kritéria majú
dnes publicitu. Preto otvorená polemika s tzv. oficiálnou historiografiou sa stala nevy
hnutnou súčasťou tejto štúdie.
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Konceptuálne umenie ako analýza média
a model skutočnosti
(Poznámky k vývoju umenia 1970-1975)
Tomáš Strauss

Či už na veci hľadíme z tej. či onej strany, nespornou charakteristickou črtou
umeleckého diania začiatkom sedemdesiatych rokov je výrazná tendencia k intelektualizácii tvorby. Voči bezprostrednosti lyrického expresionizmu a gestuálnej maľby štyridsiatych a päťdesiatych rokov, i voči pomerne jednoznač
ným odkazom, či už smerom k sociológii a folklóru veľkomesta (pop-art). či
k novodobej technike (op-art. kinetika, mini-art a pod.), vstupuje na prelome
dvoch desaťročí' do procesu vzájomnej väzby umenia-diela a konzumu nová
vrstva sprostredkovaného a sprostredkujúceho významu. Proces víťaznej re
habilitácie pojmu, vracajúceho sa do výtvar ného umenia po temer piatich storočiach vyhnanstva (koniec stredoveku v Európe, zmyslovosťako zástava rene
sančného a po-renesančného umenia) má v každej krajine iné podoby. Ak po
vedzme jeden z popredných amerických konceptualistov Ken Friedman pova
žuje za východisko nových - konceptuálnych - tendencií akčné predstavenia za
čiatku šesťdesiatych rokov. I)je nim zas v našich podmienkach predovšetkým
maliarstvo.
I. VARIÁCIA MALIARSKA:
VÝCHODISKÁ A TRADÍCIE
Presný dátum dnes už ťažko zrekonštruujeme, no bolo to - zdá sa - na jeseň
1964, keď Július Kollcr po prvý raz prekvapil svojich kolegov-maliarov z bra
tislavskej Vysokej školy výtvarných umení obrazom, v ktorom z nánosu hut
ných pást bělobou prehnietenej zeleno-modrej, vyčnieval štetcom cez obraz
provokačne namaľovaný nápis “more”. Sám maliar domyslel neskoršie svoje
intuitívne gesto odboja, alebo aspoň skepse voči minucióznej ručnej práci, po
nímanej ako vlastný zmysel maliarstva. Videné je tak v nasledujúcich rokoch
už jednoznačne nahradené jeho úhrnným pojmovým významom. Namiesto
maľby mora, či hocičoho iného zmyslami vnímateľného, čítame tak na plátne
už len opakovaný, čo najjednoduchšie načmáraný nápis “Obraz”, ďalej:
“I. plán. 2. plán, 3. plán”, alebo “1. ilúzia. 2. ilúzia. 3. ilúzia” (v perspektívnej
zbiehavosti jednotlivých nápisov). Ponímanie maľby ako denníka reflexií po
kračuje. Zvažujúc svoju profesionálnu budúcnosť, “píše” si tak Július Koller
začiatkom sedemdesiatych rokov do obdľžnikového formátu:
Július Koller, ČSSR 1972
Idea. Koncepcia:
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Socialistický obraz.
Permanentná aktivita.
Kollcrove nové premyslenie funkcie maliarstva (na výstavu školských prác
posiela maliar v roku 1964 pohár čistej vody: ak chceme, nápis “more” ako “ma
terializovaný fakt”), našlo kyprú pôdu v okruhu jeho generačných rovesníkov.
“Plaší ma idea (idejka) zobrazovať vec-pojem. Skúšal som namaľovať STOL POJEM. Potom množeniny slov. Možno ideo naliehavosť definovať SVOJ
STAV - namaľovať si svoju štvornohú istotu”, vpísal si do denníka Vlado Popovič.
Najradikálnejšie estetické konzekvencie z. tohto objavu možnej a niekedy aj
nadbytočnej duplicity zmyslového javu a jeho pojmového významu vyvodil
Kollerov najvernejší druh z čias štúdia na maliarskej Akadémii Peter Bartoš.
Niekoľko mesiacov po ukončení vysokej školy pozvážal maliar mikrobusom
na jar 1965 do budovy školy na Gorazdovej ulici v Bratislave, kde kedysi začal
svoju púť za vzdelaním, všetky obrazy, ktoré mal doma. Pozval si priateľov,
bývalých spolužiakov z ľudovej, strednej i vysokej školy a uskutočnil akciu
“Rozdávanie”. Každý si podľa vlastného výberu mohol vybrať bezplatne jeden
alebo aj viac obrazov. Dôležité bolo, aby sa žiaden z obrazov nevrátil domov.
Maliar chcel mať okolo seba čistý priestor, ktorý by mu v ničom nepripomínal
tradičný maliarsky ateliér. Či výsledok tejto “vzbury proti povolaniu” a nasle
dujúcich koncepčných úvah a akcií, ktorým sa Bartoš zhruba od tohoto času
venuje, vyváži alebo preváži hodnoty niekdajšieho maliarstva, neprichodí tu
posudzovať. Bartošovo gesto, o ktorého etickej, noetickej a symbolizačnej hod
note niet pochýb, nemožno totiž, chápať ako apodiktický návod pre všetkých.
Problematika existencie maliarstva (a tým viac výtvarného umenia, či ume
nia vôbec) nezaniká odkrytím zmyslu a definovaním štruktúry tejto existencie.
Pojmový prepis javu nenahradí nikdy plnú zmyslovú ilúziu a jedinečný zmyslo
vý zážitok, ktorý stál doposiaľ v stredobode pozornosti európskej maliarskej
tradície. Pokiaľ ide napríklad o krajinomaľbu, alebo presnejšie o maľbu mora,
je isté, že napríklad Turnerov obraz “Benátky. San Martino” (1834, dnes Tate
Gallery v Londýne) je niečím viac než prostým kartografickým záznamom.
Brieždenie rána s prísľubom nastávajúceho, do žlta rozpáleného horúceho dňa
naznačuje širokú škálu osobných, dalo by sa však povedať (ak vezmeme do
úvahy význam motívu Benátok v tvorbe autora a v podvedomí dobových vzde
lancov, ku ktorým obraz hovorí), aj kultúrno-antropologických pocitov a re
flexií. A to aj vtedy, ak by autor nepripojil k výrazne náladovej krajine slovný
komentár: “Ráno. Návrat z bálu na ostrov San Marino.” Zachytenie neopako
vateľného svojrázu mesta a krajiny (u Turnéra najradšej v priľahlom zrkadle
vodnej plochy, rieky, jazera a mora) je stupňované odvolaním sa na neopakova
teľné autorské scancie.
A ešte viac: i keď oblúk od tradičnej opisnej krajinomaľby cez zdôraznenie
osobnostného zážitku k presnosti a rýchlosti impresionistického videnia vyzna
čuje najlepšie črty dobového umeleckého myslenia, možno v popisovanom diele
(a tým aj v mnohej inej “prostej krajinomaľbe”) odkryť ešte ďalšie významové
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vrstvy. Obrazu “Benátky: ráno” predchádza o niekoľko centimetrov (62,5 x
92,5) väčší obrazový dvojník “Benátky: večer cestou na bál” (1843, taktiež v
Tate Gallery). l en istý motív v inom osvetlení, teda v inom - diametrálne odliš
nom - pocitovom vyznení. Zážitok očakávania je doplnený svojim opakom:
zážitkom naplnenia, dovršenia, prípadne aj únavy. Deň večerom a nocou. Ta
kéto cyklické myslenie v svojich krajnostiach a časových posunoch pripomína
interpretovi zakotvenie obrazu nielen v dobovom romantizme, alebo v neskor
šom impresionizme, ale napovedá aj napríklad s krajinomaľbou už. vôbec nesú
visiaci symbolizmus, emotívne apely Böcklina, Vrubeľa a pod. 2) Zrod filozo
fickej idey Turnérových úhrnných “Tieňov smrti” (pred a po 1843), “Svetla a
farby" (tiež pred a po 1843) možno takto vysledovat’aj v zdanlivo vecnej kraji
nomaľbe.
Tradičná krajinomaľba (a nemusí ísť pritom o takého majstra, ako je Tur
ner) je takto vo všetkých svojich významových vrstvách niečím viac než zázna
mom videného. Konceptuálne gesto autora, proklamujúceho namiesto tradič
ného rozpisu zmyslového zážitku všeobecný pojem “more”, “obraz”, či “1. ilú
zia, 2. ilúzia, 3. ilúzia”, nie je preto prostým popretím klasického umenia po
vedzme na spôsob dada provokácie. Je jeho logickou štrukturálnou analýzou v
nových podmienkach. V podmienkach, kde vrcholné méty estetiky minulého
storočia: dôraz, na individuálnosť, osobitosť a jedinečnosť, či už. zobrazované
ho, či zobrazujúceho, sa už stali anachronizmom. Nevyčerpateľné množstvo
informácií je zvládnuteľné iba jednotiacim, zovšeobecňujúcim či roztrieďujúcim gestom. Aby sa mi rozumelo, alebo aby ma niekto vôbec počúval, musím
najprv objasniť, v akej signálnej sústave (jazyku) sa mienim vyjadrovať a aké
sú zákonitosti tohto vyjadrenia. Po stáročiach živelnej (preddejinnej) existen
cie, dospelo dnes umeni do štádia (seba) uvedomelej meditácie a komunikácie,
využijúc poznatky dobovej filozofie, lingvistiky, teórie a techniky zdelenia. Na
miesto rozmnožovania toho, čo už kedysi tak majstrovsky urobil výtvarník na
príklad v minulom storočí i predtým (maľba mora), zaujíma súčasníka viac
vlastný zmysel subjektívneho posolstva estetiky, definícia média, odkrytie mož
ností a hraníc umenia.
Pravda, slovenský výtvarník nečítal pravdepodobne Wittgensteina ani Wienera a základný manifest konceptuálnej tvorby - Kossuthova esej “Art aľter
Philosophy” vyšla až v roku 1969. 3)(A na Slovensku doposiaľ vôbec nie.) Opo
rou na ceste od Turnéra k pojmovému výkriku “more” (či odkazu na pohár vo
dy) je slovenskému výtvarníkovi iba hlbšia, či povrchnejšia zasadenosť i do
vlastnej profesionálnej tradície remesla. Pokiaľ ide o problém špecializovanej
krajinomaľby, mohli by sme tu po Turnérovi odkázať povedzme na Feiningerov akvarel “Rybári zo Sardinie” (1932, 28,2 x 44,5 cm, Štátne zbierky Bavor
ska, Mníchov). V podmočenom špinavozelenom (modrom) podklade, siahajú
com od jedného okraju papiera po druhý, sú tušom a perom vkreslené náznako
vé tvary rybárskych plachetníc a skútrov. Jedným smerom ubiehajúce kontúry,
běloba “vzdušných vírov” a pod., naznačujúce ostrý vietor, dodávajú škicke dy
namiku. Boj človeka so živlami v bezhraničnosti obklopujúceho ho mora je de-
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finovaný vťahom bodu, škvrnv a linie v ploche. Z. deja rybolovu vzniká dej obra
zovej skladby, definícia osnovnvch prvkov vizuality. Pripomienka maliarskeho
diela Feiningera, spolupracovníka Kandinského, Kleea a Moholy-Nagya od
znela nielen ako náhodne zvolený príklad. Výtvarné umenie dneška prešlo (na
ceste od Turnéra ku konceptu) konštruktívnym “Vorkursom” Bauhausu, rov
nako ako školou negácie vdielniach dadaistickej avantgardy. Filozofická pro
blematika modelu a konceptu má svoje, možno povedať- “vizuálne” dejiny.
Zmyslom pojmovej, či gestuálnej redukcie doterajšej senzualistickej plnosti,
ktorá vyznačovala umelecké zobrazenie po stáročia, nie je karikatúra umenia,
ale rozhor média, špecifická analýza vlastného procesu zobrazenia. Na rozdiel
od pojmovo-vedeckej (lingvistickej a inej) analýzy môžeme tu tentoraz hovoriť
o analýze činom. Plnosť, na ktorú sme si už v súvislostiach estetických navykli,
zostáva zachovaná vo fakte istej “materiálnosti”, či “telesnosti” vlastného gesta.
(Na rozdiel od čírej znakovosti, konvencionality, či “ideovosti” pojmu-slova
vo vede.) Fakt senzualistickej plnosti, či “zobrazenia života formami samotné
ho života” je tu špecifickým spôsobom myslenia a poznania, nie však jeho zmy
slom. Zmyslom Turnerovho zobrazenia Benátok (aby sme sa vrátili k použi
tému príkladu) nie je zobrazenie morskej lagúny samo o sebe, ale intuitívne vy
jadrenie povedomia širších súvislostí (osobne-zážitkových, kultúrno-historických, antropologických, psychologických, symbolizačných, formových a
iných.) Umelec-konceptualista sa snaží tento prevažne intuitívne vykonávaný
proces spoznať a toto poznanie vyjadriť v sebe vlastných, ak chceme: “tradič
ných” (t.j. senzualislických, “telesných”, “živých”) formách a činoch.
Dôraz na maximálnu, až veristickú “životnosť” prostriedkov ako predpo
klad ukrytia “materiálového” zmyslu umeleckej tvorby charakterizuje pritom
nielen zobrazujúcu vetvu výtvarného umenia sedemdesiatych rokov, tzv. superrealizmus a iné podobné tendencie. Smeruje k nemu aj domyslenie gestuálnej
a konceptuálnej tvorby. Pokiaľ nemá byť pojmový nápis “more” iba púhym
manifestačným odmietnutím tradičného maliarstva, musí viesťk ďalším, tento
raz. už po novom, konceptuálne, či analyticky poňatým súčasnýmumeleckým
činom. Peter Bartoš nerozdal roku 1965 svoj atelier, aby skoncoval s umelec
kým tvorivým myslením, ale naopak, aby ho ďalej rozvíjal bez. záťaže všeobec
ných a vlastných osobných zvyklostí a konvencií.
V centre Bartošovej pozornosti stojí už po niekoľko rokov príroda vo svo
jich priamych (chcelo by sa nám opätovne napísať: “telesných”, “materiálo
vých” a pod.), ale i dejovo-temporálne podmienených prejavoch. To je nielen
napríklad sneh, ale i jeho dopad na zem. oblaky, voda (spomienka na Thalesa
z Milétu), pohyb a premena piesku, látkové skupenstvá vo svojich vzťahoch
a premenách, sila zemskej príťažlivosti a pod. Rozmer času a bytia, spomenutá
už túžba po maximálnej telesnej plnosti, ho pritom vedie smerom od neživej
k živej prírode. Šľachtiteľstvo, predovšetkým pestovanie holubov je v jeho po
ňatí interpretované ako tvorivý, kultúrno-estetický, ak chceme aj - umelecký
počin. Manipulácia médiom, alebo presnejšie povedané: myslenie cez živé mé
dium je umelcovi cestou k novému naplneniu zmyslu tisícročnej existencie ešte-

tickej kultúry. Sám sa k tejto možnosti prikláňam. Pravda, pokiaľ ide o Bartoša. Pokiaľ ide napríklad o mňa, alebo o väčšinu mojich ďalších priateľov-umelcov, nie sme v prírode tak doma, aby manipulácia, či myslenie médiom prírody
bolo naozaj tvorbou, t.j. niečím viac než len okázalým manifestačným gestom.
Keď som už. zašiel do trochu neurčitej sféry osobných hodnotení, predpokla
dov a vzťahov, vynára sa mi práve v súvislosti s Bartošovým poňatím prírody
ako svojho druhu umeleckého “média” príznačná epizóda, ozrejmujúca dodnes
azda príliš všeobecne dokazovaný fakt dialektickej spätosti vyprázdnenosti
(“pojmovosti”) a plnosti (“materiálnosti”) poňatia umeleckých prostriedkov
v súčasnej konceptuálnej tvorbe. Viedli sme s Bartošom kedysi, asi pred tromištyrmi rokmi, dlhé debaty o darwinizme, o možnosti a vhodnosti ovplyvniťprirodzený živočíšny vývoj civilizáciou, či šľachtiteľskými zásahmi človeka. Keď
už bol môj spolubesedník z dlhých nočných potuliek po uliciach Bratislavy zú
falý z mojej necitlivosti k sfére prírodných meditácií oprostených od človeka
(a poznatkov prírodných vied), vzbľkla v očiach priateľa iskra, keďzbadal môj
čiastočný záujem o život psov v meste, o ich typovo-rasovú rozdielnosť a pod.
O niekoľko dní som dostal poštou veľkú doporučenú zásielku. V nej kresby,
xeroxované články a fotografie o zvláštnej odrode exotického psa, dovezenej
do nášho kúta Európy z Afriky juhoslovanským vyslancom v Mali dr. Pečarom.
Ak je možné veriť priloženej dokumentácii, pestujú týchto vzácnych loveckých
chrtov okrem Francúzska (kde zásluhu na ich dovoze mal vraj prezident Pompidou) iba v niektorých miestach Európy.
Pozornosť priateľa, ktorý mi túto zásielku poslal s osobným odporúčaním
“pes pre Teba”, nadobudla zvláštny ráz, keď som si uvedomil, že tomuto odpo
rúčaniu nutne predchádzal osobitý akt intuície. Odporúčanie práve tej, a nie
inej odrody, vychádza z jedinečného odhadu črt, charakteru, zvyklostí a osob
ných potrieb toho, komu je pes pripísaný. Či už. si to odosielateľ uvedomil, či
nie, s dokumentáciou exotickej odrody “Slughi” som vlastne dostal svoj portrét,
vypracovaný akademickým maliarom. Pokiaľ nešlo o priame objednávky, vy
berali si umelci v časoch renesancie i neskôr na portrétovanie tých, o ktorých
chceli vypovedať niečo, čo sa spravidla skrývalo za honosnou maskou odevu a
gesta, či - povedzme - za nepekným vonkajškovým zjavom. Odložil som si preto
zásielku starostlivo. Tak, ako si odkladáme vzácne dary od priateľov. Alebo
skôr tak, ako si odkladáme predmety intímno-osobnej dokumentácie, objekty
spomienok a sebapoznania. Napríklad vysvedčenia a fotografie z mladosti. Ale
bo som mal azda zatriediť zásielku kdesi medzi knihy, katalógy a inú umeleckú
dokumentáciu? Patrí možno aj tam. Ako dôkaz pretrvávajúcich funkčných vä
zieb výtvarného umenia.
Fakt je, že výskum, estetický odhad, triedenie a zobrazovanie ako svojské
pomenovanie, patrí k osnovným a nevyvrátiteľným prejavom senzibility umel
ca. Či už sa hlási k tradícii, či ku konceptualizmu. Rozdielna je totiž iba kon
krétna znaková podoba výrazu, komunikácie a zobrazovania skutočnosti. Cez
diametrálne nové médium naplnil bratislavský umelec prastaré učenia výtvarne-umeleckej kultúry. Počiatočný odboj proti maliarskej tradícii sa stáva novou
formou jej výskumu a rozvoja.

J. Koller: "Obraz" (1972)

Mesačná sonatína
Michal Želiar

Tak sme tu.
Na perutiach
elektronického orla
v Mori pokoja
zo Zeme nepokoja.
Tak sme tu.
S výslužkou vďaky
za všetko krásne
v čom si mal prsty.
Že si posvietil
Eve na ústa
a v Dolnej Krupej
Adamovi Beethovenovi
na čierne klávesy
keď skladal Mesačnú.
A čo sa mňa týka
nielen za sonátu
ale aj za totú totú
mojej Vierky nôtu
Svieti mesiac nad naším humienkom
a ešte viac za to
že si nám svietil
na ostnaté drôty
keď sme sa plazili
za vôňou rezedy.

Tak sme tu.
Aj s noškou výčitiek
za bezsenné noci
odsúdených na smrť
za svetlá na vlnách
pod mostom vzdychov
za výkrik očí
čo na čepeli noža
uzreli vlastnú smrť.
Máš toho na rováši svetla dosť!
Tak sme tu.
A tým istým gestom
akým tam dolu
zbierame švábku
naberáme z tvojho prachu
aby sme utíšili hlad hladov
a rozlúštili dalšie písmenko
veľkej tajničky kozmu.

(21. júna 1969)
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Narušiteľ
Michal Želiar

Stál na pravom brehu Dunaja
a pozoroval stožiare gotických lodí
ponorených v rannej hmle.
Veľa sa nezmenilo
Len voda bola kalnejšia
a ozvena hrobovejšia
Bratislava, Bratislava
tam zapadla Slávou sláva...
Z brehu na breh preletúvali čajky
a zalamovali krídlami
nad pohraničnou strážou,
čo na ľavom brehu stála pod transparentom
DIVERZANTI NEPREJDÚ
Zbadali ho.
Jeden z ozbrojených mužov
zalúčil naň ďalekohľad
a vystrelil svetelný signál
POZOR BLÍŽI SA NARUŠITEĽ!

On však narúšal iba svoju pamäť:
tam na tom mieste snorili strážni psi
jeho odplavenú stopu,
tu v tejto úžľabine vyšiel z vody
očistený od hriechov strachu
a vykročil po hrboľatom chodníku utečencov
za mäkkou striedkou slobody
a tvrdou kôrkou poznania,
že plášť Janka Kráľa
visí za dverami kmôrky
medzi kľúčovou kosťou
a štvrtým ľavým rebrom.

Bola to veru krížová cesta.
Viedla cez očistec lágrov
a peklo Údolia smrti
až k vyschlému prameňu Hornitos,
kde končia všetky cesty osamelých jazdcov
a v kúte zaviateho cintorína
leží povalený náhrobok
so slovenským nápisom
DOMOV SÚ RUKY
NA KTORÝCH SA DÁ PLAKAT
Bol už večer.
Slnko sa schovalo
za prevrátený stôl hradu
a biele čajky odleteli
smerom k Zimnému prístavu.
(Keby som bol vtáčkom...)
Striasla ho túžba.
Sú chvíle,
kedy sa z mužov vykľujú deti.
A zavše aj vrátane anjelov strážnych.
Ten jeho zakrúžil nad Dunajom
zniesol sa tichúčko k nemu
a zotrúc mu slzu z tváre
so súhlasom vľn a vánku
takto mu do uška zanôtil
ŠIROKÁ DUNAJSKÁ VODA
ÚZKY MOST JE NA NEJ
NECHOĎ TADE MOJ NAJMILŠÍ
LEBO PADNEŠ DO NEJ ...
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Koloman Sokol z cyklu Pegas (1978)

“Za živa pochovaný”
(Oneskorené laudatio na Petra Rovnianka)
Michal Želiar

“Zo Slovákov odtrhnutých od rodných krajov, za našu národnú vec toľko
nevykonal nikto iný ako Vy...”, napísal mu v roku 1922 z Turčianského sv. Mar
tina, dr. Jozef Škultéty. A napísal to nielen za seba, ale za celú Maticu sloven
skú, čiže za slovenskú kultúrnu elitu.
Zo súčasnej slovenskej pamäti sa adresát Škultétyho listu definitívne vytra
til. Zo stovky mladých Slovákov poznal jeho meno iba ten, čo náhodou chodie
val v Bratislave po ulici, nesúcej jeho meno.
Z Rovniankovej ulice v Bratislave je dnes k Petrovi Rovniankovi - o ktorom
je reč - ešte ďalej ako bolo k nemu medzi dvoma svetovými vojnami z Martina
do Santa Cruz v Kalifornii, kam za ním poslal citovaný list baťko Škultéty.
A nielen stamotiaľ. Rovnako ďalekoje dnes k Rovniankovi aj z Chicaga, kde
leží jeho zabudnutý hrob, alebo z Clevelandu, o ktorom vravieval, že je to jeho
“americké rodisko”.
Je to o to smutnejšie, že sa práve v krajanskej tlači pestujú kulty osobností,
ktoré osobnosťami nikdy neboli.
Vysťahovalecká dráma Petra Rovnianka má typický slovenský prológ: krížik
na čele, vo vrecku šífkarta, v rukách drevený kufor a medzi zrebnými košeľami
modliaca knižka s usušeným steblom trávy z hričovských rodných grúňov.
No už tam, na plošine rozheganého vlaku do nemeckého prístavu Brémy a v
podpalubí rozhojdanej lode Aller, líši sa mladý Rovnianek od ostatných. Drvi
vá väčšina slovenských vysťahovalcov išla za chlebom. On, za slobodou. To
nutne poznačilo i jeho činnosťv Amerike. Pokým iní začali sporiťskôrako mali
z čoho, on začal rozdávať skôr ako mal komu. Deň čo deň obchádzal domy slo
venských bordingošov a vysvetľoval potrebu slovenských novín aj tým, čo ne
vedeli čítať. Nabádal krajanov, aby vstupovali do slovenských spolkov a neza
búdali na seba, lebo len tak môžu pomôcť porobenému národu doma.
On sám na seba zabudol. Pohrúžený do osvetovej práce, zavrhol svoj pôvod
ný plán doštudovať v Amerike teológiu, ktorú musel pre panslavistické zmý
šľanie v Uhorsku prerušiť. Ba nepomýšľal už ani na návrat do starej vlasti:
“Hlboko som bol už vtedy zanořený do slovenského života v Amerike a pred
vídal som veľmi vážne povolanie našej emigrácie pre budúcnosť národa, pri
preporodení nášho ľudu v domovine, než abych bol zastavil ďalšie účinkova
nie a vrátil sa do starej vlasti.”
Už v roku 1890 zvoláva roduverných Slovákov do Pittsburghu a zakladá je
den z najstarších stánkov slovenskej kultúry v Amerike, Národný slovenský
spolok. Keby nebol nič iné vykonal, už za tento čin si zaslúži trvalé miesto v pan79

teóne slovenskej Ameriky. Rovnianek nesie však zásluhy aj na založení spolku
Živena (New York 1891) a predchodkyne Slovenskej ligy, Matice slovenskej
(Chicago 1893). Spolu s inými organizuje prvý Národný slovenský kongres na
pôde Ameriky vôbec. Budova Grays Armory, kde sa na druhom poschodí ko
nala prvá politická schôdza našich krajanov, stojí v Clevelande ešte aj dnes.
(Koľkí z nás prejdú okolo nej a myslia na počasie?)
Boj proti zaostalosti je vždy bojom s časom. Rovnianek ho začína vyhrávať.
Neúnavne píše do Amerikánsko-slovenských novín (pseudonym Rovinov),
preberá ich redakciu, vydáva mesačník Maják, buduje novú tlačiareň, zosta
vuje slovenskú mluvnicu, vydáva príručky, kalendáre. Aj toto sú jeho prven
stvá: prvý slovenský ples v Amerike, prvá slovenská bielo-modro-červená zá
stava a prvá hymna americkej Slovače. (“A ty Tatra bielovlasá, ďaleko sme tvo
je deti, ale neplač, tvoja chasa i za morom verná je ti...”)
A môžeme vyratúvať ďalej. V Arkansas zakladá Slovaktown, v Pennsylvánii
politický klub Slovianská liga, stáva sa doživotným členom Pittsburgského
Press Clubu a istý čas dokonca ruským vicekonzulom.
Nedarmo používal pseudonym Rovinov. V činorodej láske k vlasti nemal za
morom rovného. Všimnime si, ako rozvážne chápal poslanie Národného slo
venského spolku:
“Mojim prvotným cieľom nebola podpora (krajanom), ale čisto národné po
vinnosti v starej vlasti a tak vidieť Slovensko slobodné.”
A na istom mieste:
“Spolok (NSS) má vzdelávať a poučovať v slovenskej a anglickej reči, aby sa
stali (jeho členovia) schopní čo verní synovia národa slovenského a americkí
občania dľa hesla: sloboda, rovnosť, bratstvo.”
Aký paradox! Peter Rovnianek neprebúdzal k národnému povedomiu len
našich debnárov, drotárov, haviarov, baníkov a farmárov. Často musel pre
sviedčať aj tých, ktorí úprimne verili, že nášmu ľudu stačí k spáse kresťanská
pokora. Zachoval sa nám zmysel jeho rozhovoru s jedným slovenským kňazom:
Rovnianek: Našou povinnosťou je pomáhať ľudu.
Kňaz: My kňazi môžeme pracovať len na cirkevnom poli.
Rovnianek: To nestačí. Či sme sa najskôr nenarodili a či nás až potom ne
krstili?
Kňaz: Viera v Boha je viac ako viera v národ.
Rovnianek: Nepopieram. Na vieru nám však v tejto krajine nikto nesiaha. No
bez národného povedomia sa utopíme v cudzom mori.
Keď si uvedomíme, že sa za týmto pravdepodobným dialógom skrýva statoč
ný slovenský kňaz Štefan Furdek, teda jeden z. tých kňazov v Amerike, ktorí bo
li hrdí na svoj slovenský pôvod, môžeme si predstaviť, ako museli prebiehať
Rovniankové dišputy s tými duchovnými, ktorým zaclonil lesk svätoštefánskej
koruny zrak aj na pôde Spojených štátov.
Na tejto pôde Rovnianek čoskoro spoznal, že bez pevnej hospodárskej zá
kladne nebudú môcť americkí Slováci pomáhať ani sebe, tobôž tým doma. Po
važoval za nutné zakladať svojpomocné fondy, aby boli finančné prostriedky
naporúdzi v krízových situáciách.
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Tu nám prichodí spomenúť udalosti, ktorými sa slovenskí robotníci v Pittsburgu zapísali do dejín amerického sociálneho hnutia. Peter Rovnianek zohral
na ich okraji čestnú úlohu.
V decembri 1890 vypukol v pittsburgských Carnegieho oceliarniach štrajk.
Nízke mzdy a neznesiteľné pracovné podmienky vyprovokovali k protestu aj
takých poddajných robotníkov, akými boli slovenskí vysťahovalci. Štrajk pre
biehal veľmi prudko a pri jednej potýčke v Braddocku napadli podráždení ro
botníci továrenského strážnika a smrteľne ho zranili. To vyvolalo vlnu zatýka
nia a 50 robotníkov, medzi nimi najviac Slovákov, skončilo za mrežami. Troch
z nich, Sokola, Rusnáka a Tótha, postavili pred súd a obžalovali z takzvanej
vraždy prvého stupňa.
Osud týchto troch slovenských robotníkov sa zdal spečatený. Hoci boli ne
vinní, nevedeli dokázať svoju nevinu a súd nad nimi vyniesol rozsudok - trest
smrti. Naozaj v poslednej chvíli zasiahol do procesu známy pittsburgský advo
kát Marshall a dosiahol, že harrisburgský najvyšší súd pozmenil Sokolovi a
Tóthovi trest smrti na doživotný žalár a Rusnáka dokonca úplne oslobodil.
Toto všetko sa nestalo náhodou. Obhájců Marshalla získal pre vec našich ro
botníkov Peter Rovnianek, ktorý sústavne poukazoval na stránkach sloven
skej i americkej tlače na nevinu obžalovaných. Neskôr, po rokoch, dosiahol
Rovnianek aj prepustenie Tótha, ktorému musela Carnegieho spoločnosť vy
platiť dokonca podporu vo výške 10 tisíc dolárov.
Tento a takéto prípady nestáli Rovnianka iba námahu, ale aj značné peniaze.
To ho utvrdilo v presvedčení, že krajanská pospolitosť potrebuje solídnu ho
spodársku základňu. Dal sa do jej výstavby. O niekoľko rokov sústredili sa v
jeho rukách liace mnohých podnikov, bánk, cestovných kancelárií, vydavateľ
stiev, tlačiarní a rozličných nemovitostí. Na vrchole svojej podnikateľskej čin
nosti disponoval kapitálom, oprávňujúcim ho nazývať prvým slovenským mi
lionárom.
Človek, ktorý celou svojou filozofiou odmieta násilie, aj násilie bohatstva,
stáva sa bohatým. To nemohlo dobre dopadnúť.
Začiatkom tohto storočia rozprúdila priemyslová revolúcia v Amerike ne
vídaný hospodársky rozmach, čo sa nutne odrazilo aj v oblasti finančnej poli
tiky. Ako huby po daždi vyrastali trusty a koncerny, banky a poisťovne. Situá
ciu začali zneužívať hospodárski špekulanti a zakladali akciové spoločnosti
pôsobivých názvov, no s dubióznym vzrastom kapitálu. V neprehľadnej situá
cii sa nedala ľahko rozoznať pleva od zrna. S veľkým rizikom pracovali najmä
menšie spoločnosti, ktoré boli donútené svoj kapitál akumulovať.
Spoločnosť Rovnianek and Company stála na zdravých nohách. Opierala
sa o státisícovú hotovosť, krytú zlatom. Začali sa preto o ňu zaujímať aj známe
finančné spoločnosti. Rovnianek si mohol vyberať. A to nebýva vždy kladom.
Zo samej opatrnosti, aby neriskoval kapitál, zložený aj z drobných, no ťažkých
úspor našich ľudí, spojil sa so spoločnosťou najzvučnejšieho mena, Republic
National Bank. A práve táto spoločnosť mala dni zrátané. Lavína sa pohla. V
snahe zachrániť čo sa dá, prijal Rovnianek funkciu viceprezidenta spoločnosti,
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čím podpísal definitívny ortieľ nad sebou i nad svojou spoločnosťou. Vyšiel na
bubon a nezachránila ho ani stotisíc dolárová injekcia Tatra banky.
To zvyšné patrí aj k našej povahe. Keď bol na mizine; prvísa naň vrhli Slová
ci. Vylúčili ho zo slovenskej pospolitosti, zabudnúc na to, čo pre ňu urobil a že
jej obetoval najkrajšie roky života. Po 22-och rokoch obetavej práce, opúšťa
26. júla 1911 Rovnianek Pittsburgh s tým istým dreveným kufríkom, s ktorým
kedysi prišiel do Ameriky. Nebolo mu ľúto za pyšnými pittsburgskými mrako
drapmi, čo ešte pred nedávnom vlastnil alebo spoluvlastník Trápilo ho, že ban
krot jeho spoločnosti poškodil aj tých najchudobnejších krajanov. Výčitky sve
domia sa stupňovali do takej miery, že ho vypudili hľadať šťastie ako zlatokop a
prospektor.
Na divokom západe začína posledné dejstvo Rovniankovej vysťahovaleckej
dráhy. Nepoznáme všetky jeho peripetie. Vieme, že sa kdesi v Nevade stretáva
s človekom podobného osudu. Podáva si ruky so synom dvojnásobného ame
rického prezidenta Ulissesa Granta, ktorý tiež stratil celý svoj majetok v pažeráku kapitálových žralokov. Vieme, že hľadal zlato v Údolí smrti a že hľadal
nadarmo. Vyčerpaný opúšťa toto peklo a odchádza na pobrežie Tichého oceá
nu. Usadzuje sa v meste Santa Cruz, kde medzi štyrmi stenami doluje namiesto
zlatej rudy, zlato pravdy z nostalgickej pamäti. Píše autobiografickú knihu “Za
živa pochovaný”, poznačenú zatrpklosťou človeka, no plnú myšlienok, ktoré
si hodno ešte i dnes pripomenúť. Čítame v nej:
“Dnes brat hádže brata blatom, sestra kydá hanu na sestru, otec zlorečí de
ťom, bo sú rôzneho politického vyznania. Za skoro 40-ročného nášho americ
kého života, nepovýšili sme sa natoľko, aby sme pochopili a v srdciach precho
vávali prvú zásadu neodvislosti novej našej otčiny: slobodu politického a ná
boženského vyznania. Táto okolnosť musí zvierať srdce každej úprimnej roduvernej duši a odobrať chuť od akejkoľvek spoločnej národnej práci...”
A na inom mieste:
“Snáď keby sme vyzliekli rúcho sebeckosti a pestovali a hlásali viac pravú
lásku voči spolublížnym, prospeli by sme viac sebe...”
Tu stojíme znezrady pred novým Rovniankom. Zdá sa nám viac človekom
ako vlastencom, viac kresťanom ako Slovákom. Nejeden z nás bude s ním po
toľkých rokoch skúseností ticho súhlasiť.
Bohužiaľ, ani táto úprimná spoveď “za živa pochovaného” nenašla otvore
né uši mnohých jeho súčasníkov. Až ďalšia generácia rehabilitovala Rovnianka
a vrátila symbolicky do lona slovenskej Ameriky. Aby ďalšia naň znovu zane
vrela.
Osud knihy “Za živa pochovaný” sa podobal osudu autora. Aj ona bola za
živa pochovaná. Obsahovala myšlienky, ktoré sú cudzie hrubozrnným, neto
lerantným ideológiám. Napríklad:
“Náboženská bigotnosť ovládla ináče vzdelanou slovenskou hlavou a roz
štiepila národ na drobky a tak znemožnila rýchly postup mravnému i národné
mu prebudeniu.”
Alebo:
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“So Sokolstvom kráčali sme vždy ruka v ruke, ba mali pred očami len jeden
spoločný nám cieľ: prebudenie a oslobodenie nášho milovaného národa sloven
ského.”
A do tretice:
“Najužšie a najbratskejšie styky udržovali sme s bratmi Čechmi.”
Veľkorysosť sa nikdy neznášala s úzkoprsosťou. Rovnianek bol liberál a mal
otvorený vzťah k českým krajanom. Aj to je dnes tŕňom v oku tých, u ktorých
nenávisť k českému národu je silnejšia ako láska k slovenskému. Poznal zása
du rovný s rovným a neustúpil z nej ani keď sa stretol v roku 1902 s prof. T. G.
Masarykom. Masaryk ho vtedy žiadal o pomoc pre skupinu Hlasistov na Slo
vensku. Rovnianek:
“Úprimne som mu povedal, že kým neprestanú Hlasisti napádať Martin, po
moc odo mňa očakávať nemôžu.”
Zamyslime sa napokon aj nad Rovniankovou smrťou.
Vieme, že ho smrť zastihla v zlatokopeckej osade Hornitos, na úpätí kaliforn
ských hôr Sierra Nevada. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia prúdil tu
čulý život. Tisíce zlatokopov sa pretekalo v kopaní zlatej rudy a záprahy Wells
Fargo Express odvážali z Hornitos dennú ťažbu zlata v hodnote až 40 tisíc dolá
rov. Nie všetky záprahy prišli do cieľa. V hornatom kraji pôsobil povestný zboj
ník Murietta. V roku 1849 zakúpil istý trapérhornitoské kopanice za smiešnych
tri tisíc dolárov. V roku 1863 ich predal za šesť miliónov. Zlatá horúčka nebola
iba horúčkou.
Keď prišiel do Hornitos Peter Rovnianek, dávali tam už líšky a kojoti dobrú
noc. Zlatu i zlatokopom. Tvrdé životné podmienky odrádzali mladšie, pohodl
nejšie generácie zlatokopov a súkromná ťažba bola čoraz nevýnosnejšia.
Nebolo ľahké nájsť miesto, kde sa do tvrdej, červeno-hnedej skaly zarýval
čakan tohoto slovenského dobrodruha, ktorému v rukách celkom iste lepšie
slušalo novinárske pero. A dnes už vôbec nie je možné nájsť presne to miesto,
kde sa tento šesťdesiatšesťročný starec uložil na zem, aby sa posledný raz zahľa
del do belasej oblohy, čo tak bezmocne ďaleko od neho visela aj nad jeho rod
nou oravskou vieskou.
Z Hornitos sa stal Famous Ghost Town a jeho slávnu minulosť pripomínajú
len pamätné tabule a náhrobné pomníky na cintoríne zlatokopov. Tajomstvo
smrti Petra Rovnianka strážia skalné orly, čo tu zavše zakrúžia nad vyprahlou
krajinou.
(Hornitos v lete 1975)
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Koloman Sokol, z cyklu Pegas (1969)

Béla Bartók a Slovensko
"... a tak by som mohol rovnako platiť aj
za skladateľa slovenského."
(Z Bartókovho listu rumunskému muzikológovi
Octavianovi Beuovi.)

Čudné. Práve my Slováci, čo sa zavše hlásime aj k sláve mužov
dubióznej slovenskej proveniencie, zabúdame urgovať svoj závi
deniahodný podiel na živote a diele takého jedinečného človeka a
umelca akým bol maďarský skladateľ, interprét, hudobný vedec,
svetoobčan a pacifista, Béla Bartók, ktorého storočnicu si práve
pripomína celý kultúrny svet.
Položme si hneď na začiatku pálčivú otázku: Nieje táto nezvy
čajná skromnosť motivovaná neprekonanými nacionálnymi
predsudkami a navyše nestrávenou modernosťou Bartókovej
hudby? A pokúsme sa nájsť úprimnú odpoveď.
Vieme, že základy hudobného vzdelania získal u matky, Pauly
Bartókovej, rodenej Voitovej, pochádzajúcej z Turca. Vieme, že
prežil mladosť v Bratislave, kde k hudbe bolo rovnako blízko ako
k Dunaju. Zavčasu sa dostáva do rúk bratislavských pedagógov,
Burgera, Erkela, Hyrtla a už ako desaťročný udivuje okolie prvý
mi skladbami. Po absolvovaní gymnázia odchádza na Hudobnú
akadémiu do Budapešti, kde neskôr pôsobí ako učiteľ.
Uhorská metropola mala svoj pôvab a máloktorý z vidieckcy
vzdelancov sa vrátil z Budapešti späť odkiaľ prišiel. Béla Bartók
sa vracal do Bratislavy nielen za matkou, ale aj za Bratislavou.
Bola mu viac ako iba druhým domovom. Tu naň čakali priatelia
z gymnaziálnych lavíc, malebné kúty Podhradia, Dunajské záti
šia a tolerantná atmosféra obyvateľov trojakej národnosti. Du
naj a Bratislavčania ho inšpirujú dokonca k dvom skladbám,
“Tok Dunaja” a “Dance orientale”. Pre potreby kultúrneho spol
ku Toldi kör komponuje niekoľko piesňových príležitostných
skladieb. Spolok sa neskôr z úcty k nemu premenúva na Spevo
kol Bélu Bartóka.
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Ale mladý, progresívny skladateľ nezostáva visieť na hudob
nej tradícii Bratislavy, aj keď ju poznačili také mená ako Hummel, Haydn, Mozart, Beethoven, Liszt a Chopin. Už ako mladý
človek sa započúval nielen do hudby koncertných sál, ale ešte po
zornejšie do spevu slovenského ľudu. V úvode k prvému rukopi
su Bartókovej zbierky slovenských ľudových piesní čítame:
“Hudobno-folkloristické štúdia som začal v roku 1906 výsku
mom a zbieraním maďarského materiálu. Čoskoro som však zi
stil, že pre vedeckú prácu nestačia iba poznatky z maďarského
materiálu a je nutné venovať sa prinajmenej dôkladnému štúdiu
hudby susedných národov. Preto som začal už v roku 1906 zbie
rať slovenské ľudové piesne a pokračoval v tejto práci - s dlhšími
prestávkami - až do roku 1918. Politické a hospodárske zmeny
mi však v tejto činnosti zabránili pokračovať.”
V roku 1910 má Bartók hotový rukopis “Slovenské spevy”, ob
sahujúci 400 piesní, zväčša z oblasti Gemera a Nitrianskej sto
lice. V rokoch 1913 a 14 zbiera v Honte, 1915 až 17 na Pohroní a
1918 vo svojom bydlisku v Rákoskeresztúre. Hoci ideo rôznoro
dé oblasti, dlho sa vyčítalo Bartókovi zo strany slovenských etnomuzikológov, že “neprezrel slovenskú ľudovú hudobnú kultúru
v jej celistvosti” (prof. Hudec). Polemizovalo sa s Bartókovým
postrehom, že “zberateľ, ktorý vytrvanlivo nazhromaždil celý
bohatý melografický materiál v dvoch alebo troch susedných ob
ciach Slovenska, má v rukách, i keď v kondenzovanej forme, hu
dobnú tvorivosť celého kraja.”
Bartók trval na tomto poznatku aj potom, keď jeho zbierka
slovenských ľudových piesní nadobudla rozsah, aký nemala ani
slávna Bartošová zbierka (1050 melódií z roku 1882 a 2100 vo vy
daniach z roku 1899 a 1902). Encyklopédia Slovenska zazname
náva, že Béla Bartók zozbieral a zaznamenal 3409 nápevov a
4000 textov slovenských ľudových piesní. To sú čísla, pred ktorý
mi dávajú klobúk dole všetci zahraniční zberatelia.
Je pravdepodobné, že k čulej zberateľskej činnosti stimulovalo
Bartóka aj láska slovenských vzdelancov k ľudovej tvorivosti a
osobitne k ľudovej piesni. V liste Matici slovenskej z roku 1911
píše:
“... je naozaj obdivuhodné, že ste bez akejkoľvek štátnej pod86

pory, úplne sami, len za pomoci zberateľov - diletantov, vydali
takú krásnu zbierku, akou sa my Maďari, ani Chorváti, pochvá
liť nemôžeme. Pokiaľ ide o Rumunov, nevydali vôbec nič ani len
v Rumunsku. Pokým vydáte týchto 400 piesní, nazbieram prav
depodobne ešte viac ďalších. Najnovšie zbiera aj kolega Zoltán
Kodaly, ktorý navyše rozpráva dobre po slovensky.”
Znalosť takého bohatého hudobného materiálu nemohla zo
stať bez tvorivého vplyvu na skladateľov umelecký rozvoj. Už v
jeho 43 klavírnych skladbách “pre deti” (1908-9) nachádzame 21
skladieb inšpirovaných slovenskými ľudovými piesňami. Na ich
majstrovskej figurácii sa dnes učia poznávať čaro modernej hud
by mladí klaviristi na celom svete.
Béla Bartók, poučený modernou filozofiou, chápal hudbu ako
sociálny jav a všímal si pozorne vzťahu medzi ľudovou piesňou a
jej tvorcom. Hľadal “tajuplné vzťahy medzi hudbou a prírodou,
medzi človekom a vesmírom, človekom a slobodou” (Ujfalussy).
Nie je náhoda, že v Hrlici (okr. Rimavská Sobota) zložil kvinteto
č. 77, Rapsódiu pre klavír op. 1, Scherzo pre klavíra orchester
op. 2 a že v Radvani vznikla v roku 1923 jedna zjeho najpopulár
nejších skladieb Tanečná suita.
Hlboký vzťah Bartóka k Slovensku nevyvrátili z koreňov ani
rušivé momenty, čo sprevádzali nekonečné prípravy do tlače jeho
rukopisov. O vydaní zbierky vyjednával s Maticou slovenskou už
v roku 1920. O rok neskôr podpísal zmluvu a odovzdal do rúk
prof. Miloša Ruppeldta hotový rukopis. V roku 1924 posiela Viliam Figuš-Bystrý 820 prezretých strán rukopisu, vrátane fonografických válcov, do tlače. O štyri roky neskôr, dodáva zvyš
ných 401 strán. Matica Slovenská poveruje ďalších odborníkov,
aby pomohli Bartókovu zbierku slovenských ľudových piesní
pripraviť definitívne na vydanie. Sú medzi nimi Miloš Ruppeldt,
Ján Valašťan-Dolinský a neskôr Ivan Ballo. No čas beží a oča
kávaná publikácia nevychádza. Nevyšla pred druhou svetovou
vojnou a nevyšla ani po nej. Až štrnásť rokov po vojne a auto
rovej smrti vychádza pod názvom Slovenké ľudové piesne I. II.
v rokoch 1959 a 1969.
Prečo vlastne?
Iste tu zavážili ťažkosti, aké musia nutne vzniknúť, keď na re87

dakciu rozsiahlej odbornej publikácie nemôže dozerať sám au
tor. Ale neboli to iba prekážky technickej povahy, čo rušivo zasa
hovali do vydania Bartókovej zbierky. Život na Slovensku zavla
žovala medzi dvoma svetovými vojnami nielen zdravá vlna ná
rodného povedomia a demokratizácie spoločnosti, ale aj čoraz
prudšie búrky nezdravého a šovinistického nacionalizmu. Ten
dokázal zatarasiť slovenského človeka predsudkami, ktoré mu
nedovolili diferencovať a pozerať sa na svet otvorenými očami.
Jeho obeťou sa stal aj Bartók. V januári 1938 nedovolili mu slo
venské úrady prísť na Slovensko a koncertovať v Bratislave. Ako
sa ho to dotklo, dozvedáme sa z reakcie na neskoršie (júl 1938)
pozvanie Aloisa Hábu, aby prišiel koncertovať do Prahy. Bar
tók sľubuje pod podmienkou, že mu slovenské úrady povolia vy
stúpiť aj v Bratislave a hovorí o “potupe” aká sa mu dostala práve
z miesta, ktoré mu je tak drahé.
Na svet sa zrútila lavína druhej svetovej vojny a už nebol čas
urovnávať spory a celiť rany. Bartók odchádza do exilu. Mal by
morálne právo zanevrieť na Slovensko. Ale on sa k nemu jednostaj v duchu vracia a ako vieme od jeho osobného priateľa a znal
ca Bartókovho vzťahu k Slovensku, prof. Jenö Takacsa (Univer
sity of Cinncinnati) “patrilo Slovensko, jeho hudba a ľud k tým
najvzácnejším spomienkam, aké v sebe uchovával až do smrti v
roku 1945 v New Yorku.”
Vráťme sa na záver tohoto nenáročného príspevku pri príleži
tosti Bartókovej storočnice, k onomu vstupnému citátu z listu
Octavianovi Beuovi. Bartók ho písal 10. januára 1939, čiže už po
tom ako sa k nemu obrátilo oficiálne Slovensko chrbátom. A
predsa hovorí o tom, že by sa mohol považovať aj za slovenského
skladateľa. A vysvetľuje:
“Ale o čo mne ide a čo si plne uvedomujem odkedy som sklada
teľom, je myšlienka bratského spolunažívania národov. Jej sme
zaviazaní napriek všetkým vojnám a sporom. Do jej služieb dá
vam svoju hudbu a jej chcem slúžiť pokým to bude v mojich si
lách. Preto sa nebránim nijakému vplyvu, či prichádza z prame
ňov slovenských, rumunských, arabských alebo hocijakých
iných. Len ten prameň musí byť čistý, čerstvý a zdravý.”
Tu stojíme pred duchom, ktorý má čo povedať nielen nám, ale
celému svetu.
M.Ž.
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Kritické marginálie
Ladislav Lipscher, Die Juden im slowa
kischen Staat 1939-1945. München, R. Oldenbourg Verlag 1980. 210 p. (Collegium
Carolinum Veröffentlichungen, Bd. 35).

V roku 1968 sa na stránkach Kultúrneho
života rozprúdila polemika o podiely viny
vedenia Slovenského štátu na tzv. riešení
židovskej otázky. Autor úvodného prí
spevku sám zažil rasovú diskrimináciu a
nemienil udeliť slovenským ľudákom ab
solutórium. Vyrovnával sa len s negatív
nym čiernobielym obrazom, ktorý dovtedy
pestovala tzv. marxistická historiografia.
Do diskusie sa nezapojili historici, socio
lógovia a publicisti, ale reagovali len nie
ktorí právnici, ktorí asistovali v tej či inej
forme na procese s dr. Jozefom Tisom. Po
lemika nedosiahla očakávaný úmysel a ne
bola taká živá ako mnohé iné, ktoré sa
odohrali na stránkach tohto časopisu.
Keďže čoskoro po uverejnení týchto prí
spevkov sovietskym zásahom bol zlikvido
vaný “socializmus s ľudskou tvárou”, v po
lemike sa nepokračovalo.
Ďalším príspevkom v načatej proble
matike je vlastne až kniha Ladislava Lipschera a želatelné by bolo, keby rozprúdila
polemiku v exile. Zatiaľ sa tak nestalo.
Vcelku treba povedať, že recenzovaná prá
ca by bola dobrým východiskom pre prehľbenie poznatkov o tejto zložitej proble
matike. 1 keď na západe vyšlo už značné
množstvo prác tohto druhu (L. Rotkirchnerová. E. Jelínek a i.), Lipscherova kni
ha je doteraz materiálové najucelenejšia
a hodnotiacimi súdmi najcitlivejšia. Autor
dôsledne postupoval podľa zásady sine
ira et studio.
Úvodná kapitola knihy, v ktorej sa autor
pokúša odkryť pramene slovenského anti
semitizmu, patrí medzi najslabšie časti. Je
vidno, že Lipscher sa špecializuje na de

jiny 20. storočia a pri analýze predchád
zajúcich období sa až príliš spoľahol na
súdy iných. Pritom preceňuje okolnosť,
že antisemitizmus sa na Slovensku živil z
nacionalistického odsudzovania židov ako
etnika, ktoré si nikdy nenašlo dôvernejší
vzťah k slovenskému obyvateľstvu. Na
obranu autora recenzovanej knihy však
treba povedať, že doteraz nemáme fundo
vanú prácu o dejinách židov na Slovensku
a že sa pri svojej analýze nemal o čo oprieť.
Myslím, že kľúčovou myšlienkou práce
je toto konštatovanie: “S veľkou pravde
podobnosťou možno predpokladať, že bez
masívneho nátlaku Tretej ríše by sloven
ská vláda nepoužila takéto brutálne metó
dy proti vlastným občanom a tiež nie proti
židom." Na niektorých miestach autor
upozorňuje, že ľudáci si vypožičali svoj
protižidovský program z repertoáru rakús
kej a maďarskej kresťansko-demokratickej
strany a že Hlinkovi ako vzor slúžil Dolfuss. Lipscher tiež pripomína, že slovenské
protižidovské predpisy boli kópiami ríš
skych nariadení. Vcelku upozorňuje, že
časť ľudákov a najmä Hlinková garda tie
to vzory plnila veľmi dochvilné a dokonca
aj s určitou nadprácou. Podrobne si tiež
všíma postoja katolíckej a evanjelickej
cirkvi k židovskej otázke. V prípade ka
tolíckej cirkvi poukazuje na určitú “ne
poslušnosť" katolíckeho kléru voči kúrii,
ktorá vonkoncom nebola nadšená zaanga
žovanosťou kňazov do politického života
a ich slabou rezistenciou voči rasistickému
barbarstvu.
Lipscher citlivo oddeluje prejavy na
ozajstného humanizmu od utilitárnych
postojov, ktoré pokladali totálnu likvidá
ciu židov za zásah do slovenského národ
ného hospodárstva. Ukazuje ako sa nie
ktorí ozajstní demokrati (napr. minister
Sivák) dostávali do rozporov so sebou sa
mým. Rovnako sa Lipscherovi podarilo
vykresliť, ako. sa mnohí politickí činite
lia spočiatku s opatreniami bezvýhradne
stotožnili, avšak keď zistili o aké protiľudské akcie ide, začali sa proti ním búriť.
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Cenné sú aj poukazy na to ako sa k celému
problému stavalo radikálne krídlo nemec
kej menšiny a aké napätie vyvolávali mno
hé protižidovské opatrenia vlády Sloven
ského štátu v maďarsko-slovenských relá
ciách.
Lipscherova kniha, pochopiteľne, nie je
konečným slovom. Mnohé menej jasné
kontúry by bolo potrebné dotiahnuť, od
strániť “biele miesta" a mnohé súdy prehľbiť. “Zeitgeschichte” či “contemporary
history” sa v mnohom opiera o výpovede
svedkov. A tí sa pomaly vytrácajú. V neoantisemitskej klime, ktorá je priznčná pre
dnešné Československo (i pre celý blok)
niet pravda porozumenia pre takýto vý
skum. Preto je možný len na západe. Dú
fame, že ďalšie slovo vypovie i Ladislav
Lipscher.
P. Tošek
Owen Verne Johnson, Sociocultural and
National Development of Slovakia 19181938: Education and its Impact. Dizertač
ná práca. University of Michigan 1978,
522 p.
Johnsonova dizertačná práca patri med
zi najobsiahlejšie štúdie sociokultúrnych
zmien na Slovensku v čase prvej republi
ky, ktoré možno nájsť v západnej odbor
nej literatúre. Jej autor napriek tomu zdô
razňuje, že nepredstavuje takzvanú “čase
study" spoločenského vývoja a moderni
zácie v širokom slova zmysle. Vlastnou
témou tohto vyše päťstostránkového die
la je spoločenský vývoj slovenskej inteli
gencie a jej sociálneho postavenia najmä
s ohľadom na otázku, aký vplyv mal na vý
voj istého národného povedomia. Niekto
ré faktory napríklad hospodárskej a do
istej miery aj politickej povahy nie sú v
ňom, podľa autorových slov, náležíte zo
hľadnené.
Vidí sa mi, že Johnsonova výhrada nech už je vecne akákoľvek opodstatnenáneuberá jeho dizertácii veľa na hodnote.
Napokon, naše národné hnutie malo od sa
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motného svojho počiatku v osvietenskej
epoche vyslovene kultúrne a jazykové ak
centy, a to bez ohľadu na otázku, či sa vo
svojej konečnej fáze, za prvej republiky,
hlásilo k “čechoslovakizmu”, alebo k “slo
venskej svojbytnosti". Je prirodzené, že
v očiach všetkých národne prebudených
Slovákov oslobodenie znamenalo predo
všetkým otvorenie doposiaľ zatarasených
brán na ceste k tej vzdelanostnej emanci
pácii celého národa, o ktorej sníval práve
tak Kotlár, ako Štúr, Hlinka, ako Šrobár.
Slovom, rozvoj školstva sa stal samozrej
mým a hádam najdôležitejším nástrojom
revolučných spoločenských zmien v no
vom štáte.
Jeho význam bol aj preto taký veľký,
lebo v roľníckom národe, ktorý nemal
takmer nijakú buržoáziu, inteligencia sžt
stala prakticky výlučným nositeľom ná
rodnej myšlienky. Vzdelanci mali pre “re
volúciu ducha" prostredníctvom vzdela
nia nielen veľké porozumenie a “odbor
nú kvalifikáciu”, ale aj priamo mocenský
záujem: bola pre nich cestou k vedúcim
pozíciám vo verejnom živote. Neprekva
puje na druhej strane, že v spoločnosti toh
to typu otázky spoločenskej modernizá
cie prostredníctvom priemyselnej revolú
cie nenachádzali vždy, také pochopenie,
aké pre ne prejavovala v Západnej Európe
buržoázia. Obrazne by sa dalo povedať,
že spoločenský vývoj na Slovensku medzi
oboma svetovými vojnami “postavil na
hlavu” základnú tézu marxistickej ideo
lógie: fundamentálne, dalo by sa povedať
“revolučné” zmeny v miestnej spoločnosti
nespôsobila “kvalitatívna zmena hospo
dárskej základne”, ale hádam na prvom
mieste veľmi rýchly vývoj školstva, ktoré
patrí do oblasti “spoločenskej nadstavby”.
Inými slovami, Johnson si vybral veľmi
citlivo predmet svojej štúdie, čo zvyšuje
hodnotu záverov, ku ktorým napokon
dospel.
Úvodné kapitoly jeho dizertácie sú ve
nované celkovej situácii slovenského ná
roda v predvojnovom Uhorsku i v prvej

Československej republike. Autor uvádza
základné dáta zemepisné, demografické,
školské, kultúrne a spoločensko-politické.
Oboznamuje tiež čitateľa sa ideológiou
“československého národa” na strane jed
nej a “slovenskej národnej samobytnosti”
na strane druhej, s politickým životom
celoštátnym i úzko slovenským a s niekto
rými ďalšími faktami, ktoré sa dotýkajú
napríklad československej školskej orga
nizácie. Po historiografický ladenom ná
črte problémov spojených so zakladaním
slovenského stredného školstva v prvých
rokoch republiky, Johnson rozoberá veľ
mi podrobne jeho štruktúru s ohľadom na
typy škôl (gymnázia, reálky, učiteľské
ústavy, učiteľská akadémia, odborné
stredné školy), správu (školy štátne, cir
kevné, súkromné), zákonodárstvo, osnovy
vyučovania, financovanie atď. Náležitú
pozornosť venuje aj činnosti samovzdelávajúcich krúžkov, rodičovských združení,
štúdijným štipendiám, výstavbe interná
tov. Medzi najzaujímavejšie patrí piata
kapitola Johnsonovej dizertácie, ktorá je
venovaná demografickému vývoju žiactva
na stredných školách v období rokov 19181938 napríklad s ohľadom na ich národ
nosť, náboženstvo, pohlavie, miesto na
rodenia, trvalé bydlisko, stavovskú či
triednu príslušnosť. Na pretras prichádza
aj percento na strednú školu prijatej mlá
deže a jej štúdijné výsledky. Rozbor stred
ného školstva, ktoré Johnson označuje za
“liaheň” novej slovenskej inteligencie,
možno označiť za jadro jeho práce.
Podobným spôsobom autor analyzuje
slovenské vysoké školy: uvádza základné
fakty o vývoji bratislavskej univerzity,
jej profesorského zboru, poslucháčov,
promovaných absolventov. Odseky o
kňažských seminároch a o štúdiu teológie,
respektíve o boji za založenie slovenskej
techniky, doplňujú kapitolu venovanú vy
sokému školstvu. Ďalšiu, v poradí siedmu
kapitolu, Johnson nazval “Umiestnenie
inteligencie”. Jej obsah možno vyjadriť
heslami: uspokojovanie nových spoločen

ských nárokov Slovenska - učiteľský zbor
pre ľudové školy - vývoj v odborných po
volaniach - životné perspektívy a kariéry
slovenských inteligentov - mýtus o ich di
skriminácii - problém nezamestnanosti spoločenský nepokoj tridsiatych rokov.
V záverečnej časti svojej monografie John
son sa ešte v krátkosti pristavil pri vedec
kej a výskumnej činnosti na Slovensku,
divadelníctve, knižnej produkcii a časopisectve, študentských, respektíve učiteľ
ských organizáciách a pri niektorých iných
aspektoch školského a kultúrneho života
na Slovensku za prvej republiky.
Dôkladnosť a hľbku, s akou autor spra
coval svoju tému, možno azda naznačiť
niekoľkými číslami. Jeho dizertácia obsa
huje 64 štatistických tabuliek, 18 grafov a
3 mapy. Závery a tézy, ku ktorým dospie
va, sú dokumentované okrem toho stovka
mi odkazov na literatúru a iné písomne
pramene. Cenná je záverečná bibliogra
fická esej: obsahuje zoznam 83 archívov a
knižníc, 85 výročných správ jednotlivých
stredných škôl, 403 kníh, 99 časopisov,
119 článkov a 16 doposiaľ neuverejnených
pramenných materiálov.
V krátkej recenzii nie je samozrejme
možné uviesť všetky závery, ku ktorým
Owen V. Johnson dospel. Spomenúť hod
no aspoň tieto:
Napriek trúchlivému stavu, v ktorom sa
Slováci nachádzali v starom Uhorskú, v
posledných rokoch pred prvou svetovou
vojnou badať predsa len istý rozvoj ich
spoločenského a národného života. Za
prvej republiky sa potom ukázala potreba
korigovať koncepciu jednotného česko
slovenského národa, tá sa však uspokoji
la iba v malej miere. Medzi nezaujatými
pozorovateľmi školského vývoja na Slo
vensku jestvuje na druhej strane názorová
zhoda, ktorú vyjadril už roku 1924 R. W.
Seton - Watson slovami: “I would go
further, and assert that no such remarkable
example of cultural progress is to be found
in the entire history of modem Europe, as
the transformation of the school system
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of Slovakia during the past five years.”
(R. W. Seton-Watson, The New Slovakia.
Praha 1924, s. 51.)
Tento vývoj dynamizoval nie na posled
nom mieste veľký počet absolventov uči
teľských ústavov, ktorý umožnil rýchlu
“reprodukciu vzdelania” pomocou škôl.
Vzdelanostná funkcia vysokých škôl - naj
mä bratislavskej univerzity - mala na dru
hej strane dlhodobý charakter a predsta
vovala kultúrnu investíciu do budúcnosti.
Už samotná početnosť novej inteligencie
vychovanej v rokoch 1918-1938 na stred
ných školách - Johnson ju odhaduje na
takmer 30.000 osôb - znemožňovala však
prakticky jej integráciu do tej vrstvy oby
vateľstva, ktorá sa hlásila k ideológii “če
skoslovenského národa". Českí pedagó
govia (a úradníci) pôsobiaci na Slovensku
sa sice snažili túto ideológiu propagovať,
vplyv miestnych spoločensko-hospodárskych faktorov však napokon prevážil.
Stalo sa tak už aj preto, lebo väčší vplyv
československej ideológie bolo badať iba
v Bratislave, zatiaľ čo väčšina novej inte
ligencie absolvovala svoje stredoškolské
štúdium v stredných a menších mestách.
Absolventi slovenských stredných škôl
sa postupne uplatňovali vo všetkých povo
laniach, najrýchlejšie sa tak však dialo v
povolaní učiteľskom. Hoci na Slovensku
pôsobilo pomerne veľa českých vzdelan
cov, sotva možno nájsť dôkazy pre tvrde
nie, že zapríčinili nezamestnanosť sloven
skej inteligencie. Absolventi slovenských
gymnázií a ostatných stredných škôl pre
javovali podobné záujmy o kariéru, aké
badať často v menej vyvinutých krajinách,
a neuchádzali sa napríklad skoro vôbec
o zamestnanie v centrálnych úradoch v
Prahe. V pomere k mladej českej inteligen
cii, slovenskí inteligenti nachádzali vcelku
ľahšie zamestnanie, no hospodárska kríza
a s ňou spojená nezamestnanosť vyvolala
u nich pocity ukrivdenosti, ktoré vedela
veľmi dobre psychologicky využiť Sloven
ská ľudová strana. Mnohí československý
zmýšľajúci slovenskí politici, ktorí mali

vplyv na školskú výchovu, uznávali síce
slovenskú osobitnosť, nedá sa však pove
dať, že by sledovali premyslenú politiku
systematickej výchovy ucelenej, dobre vy
váženej, špecificky slovenskej inteligencie.
Owen V. Johnson končí svoju prácu slo
vami: “The massive commitment which the
Czechoslovak government made to secon
dary school education in Slovakia in the
interwar period proved to be a recognition
of a Slovak identity. This may not have
been the original intent, but the demogra
phic contours of Slovakia insured that the
result was the same as recognition. A pro
gram of Czechoslovak state building had
turned into one of Slovak nation build
ing."
A. Levársky

Hugh and Christopher Seton-Watson, The
Making of a New Europe - R.W. SetonWatson and the last years of AustriaHungary.
Methuen-London 1981, 458 pp.
Vo svojom sídle neďaleko povestnej
Fleet Street, kde sa rodí londýnska denná
tlač, nakladateľstvo Methuen predstavilo
verejnosti 30. apríla 1981 knihu, ktorá pô
sobí na prvý pohľad paradoxným dojmom.
Hoci je venovaná životu a dielu Scota
Viatora - Roberta Williama Seton- Watsona - na jej obál ke vidieť portrét prvého pre
zidenta Československej republiky. Kľúč
k pochopeniu tejto nezvyklej grafickej
úpravy je jednoduchý. Ide o reprodukciu
fotografie, ktorú T.G. Masaryk poslal po
prvej svetovej vojne Scotovi Viatorovi s ve
novaním: “Accept this as a remembrance
of our common work for a really New
Europe” - “Prijmite to ako pripomienku
našich spoločných snáh o vskutku novú
Európu”. Tvorba, výstavba novej Európy
- “The Making of a New Europe” - taký je
názov dlho očakávanej biografie Scota
Viatora z pera jeho dvoch synov, profeso
ra londýnskej univerzity Hugh SetonWatsona a Christophera Seton-Watsona,
ktorý prednáša na univerzite oxfordskej.
Kniha má však dokonca aj tretieho autora,
ako to zdôraznil Hugh Seton-Watson vo
svojom krátkom prejave v nakladateľstve

Methuen. Je to sám Scotus Viator. Autori
Bezprostredný vťah k ústrednej téme knihy
citujú veľmi extenzívne z jeho osobných zá
majú samozrejme tie odseky, ktoré sa dotýka
znamov a autobiografických statí a práve jú priateľstva a úzkej spolupráce Scota Viatotieto citáty zrkadlia nejbezprostrednejšie ra s T.G. Masarykom. Autori vyslovujú názor,
skúsenosti, úvahy, motívy, ciele a ideály, že ich dvojdenné rozhovory v októbri 1914 po
ktoré inšpirovali jeho konanie.
čas Masarykovej cesty do Rotterdamu patria
Robert William Seton-Watson, pred
medzi rozhodujúce udalosti v živote Scota
prvou svetovou vojnou známy najmä pod
Viatora. Presvedčili ho o nevyhnutnosti zá
svojim pseudonymom Scotus Viator, niku Rakúsko-Uhorskej monarchie.
“Škót cestovateľ”, mal záujem o celý prie
Najdôležitejší tlačový orgán, ktorým Scotus
stor strednej a juhovýchodnej Európy. Po-, Viator pôsobil počäs vojny na britskú i zahra
citoval sympatie k všetkým utláčaným ná ničnú verejnú mienku, týždenník The New
rodom a menšinám v bývalom Rakúsku- Európe, založil za pomoci Masaryka, pričom
Uhorsku a jeho príspevok k novému politi obaja sa podielali rovnakou mierou na jeho
ckému usporiadaniu nášho kontinentu po financovaní. The New Európe sa čoskoro stala
prvej svetovej vojne nespočíval iba v záslu
hlavnou tlačovou tribúnou v anglickom jazy
hách o oslobodenie Slovákov a o založenie ku pre všetkých vedúcich predstaviteľov za
Československej republiky. Zo stanoviska hraničného odboja. Scotus Viator uverejňoval
slovenského a českého čitateľa je predno- v tomto časopise neraz argumenty a myšlien
sťou knihy “The Making of aNew Európe” ky, ktoré tvorili v čase jeho činnosti pre Spra
že dáva predstavu akú šírku má vedecké a vodajský úrad Ministerstva informácií a pre
politické dielo tohto muža, na ktorého Ministerstvo propagandy podstatu jeho dô
zvykneme hľadieť veľmi často iba našimi verných memoránd vládnym miestam. Zastá
národnými očami. Napriek svojmu témati
val v nich napríklad požiadavku, aby spoje
ckému rozpätiu, napriek kapitolám veno necké mocnosti zahrnuli medzi svoje vojnové
vaným napríklad výlučne juhoslovanskej ciele založenie Československa a Juhoslávie.
alebo rumunskej problematike, kniha však
Rovnako dôležitá bola jeho kritika pokusov o
obsahuje celý rad údajov, úsudkov, politi- uzavretie separátneho mieru s Viedňou na zá
cko-spoločenských analýz, ktoré sú dôle- klade prísľubu zachovania habsburgskej ríše.
žitým príspevkom k historiografii slovenHugh Seton-Watson charakterizuje životo
ského národného hnutia v predvečer prvej pis svojho otca, ktorý napísal spolu so svojim
svetovej vojny a vzniku Československej
bratom Christopherom, ako “case study”,
republiky.
ako štúdiu konkrétneho prípadu individuálne
Spomenúť treba nie na poslednom mie ho vplývania vedecky, publicisticky a napo
ste kapitolu “Slováci a Maďari”, ktorá do kon politicky činného človeka na politiku svo
pĺňa niektorými novými údajmi - naprí jej vlády v prvej polovici nášho storočia. Auto
klad o Scotovom kladnom postoji k tak ri tiež sledujú vývoj názorov Scota Viatora na
zvanej “belvedérskej politike” Milana stredoeurópsku problematiku, pričom ich po
Hodžu - nedávno uverejnenú štúdiu Hugh! vahu pred prvou svetovou vojnou označujú za
Seton-Watsona s spolupráci svojho otca si “gladstonovskú” a počas vojny za “wilsonovAntonom Štefánkom. Doslovný preklad,' skú”. Inými slovami, Scotus Viator kládol
alebo aspoň podrobný výťah, by si zaslúžili sprvopočiatku hlavný dôraz na zachovanie
mnohými autobiografickými záznamami mocenskej rovnováhy v stredoeurópskom
dokumentovaný a miestami priamo vrušu- priestore. Rakúsku-Uhorsku priznával v tejto
júci popis, ako Scotus Viator mobilizoval súvislosti veľmi dôležitú stabilizačnú funkciu,
politickú a vojenskú pomoc mladej repu- aj keď naň hľadel kriticky. Po roku 1914 jeho
blike v čase Bélu Kunovej invázie na Slo skeptický postoj k mnohonárodnej ríši Hab
vensko. Mnohé ešte stále vysoko aktuálnej sburgovcov prevážil a Scotus Viator začal pro
myšlienky možno nájsť v jeho náčrtoch a pagovať zásadnú prestavbu celého politického
poznámkach o vzťahoch medzi Slovákmi a poriadku na našom kontinente v duchu demo
Cechmi, Maďarmi, medzi Čechmi a Nem kratických ideálov a práva národov na štátnu
cami, v jeho hodnotení československej: nezávislosť. V záverečnej kapitole autori kon
menšinovej politiky.
štatujú, že The New Europe zastávala vlastne

od svojho založenia stanovisko, ktoré ameri
cký prezident zaujal jasne a konzekventne až
roku 1918. Scotov Viatorov časopis anticipo
val takzvaný “wilsonizmus” a hodno dodať,
že nemalú zásluhu mal o to Masaryk.
Do akej miery možno teda prijať názor nie
ktorých politikov a historikov, že spolu so svo
jim priateľom Wickhamom Steedom Scotus
Viator patril medzi najvýznamnejších “hrobá
rov" Rakúsko-Uhorskej monarchie? Na túto
otázku sa autori snažia odpovedať v závere
svojej knihy. Habsburgskú ríšu zničila samo
zrejme vojenská porážka a politická vôľa jej
vlastného mnohonárodného obyvateľstva.
Propaganda spojeneckých mocností nemohla
stvoriť ani vnútornú problematiku tohto
štátu, ani nacionalistické hnutia jeho nespo
kojných menšín. Hindenburgov, Ludendorfov
a aj Hitlerov názor, že Spojenci zvíťazili nie
vďaka svojim vojenským úspechom, ale vďaka
svojej znamenitej vojnovej propagande, je pri
najmenšom přepjatý. Západné mocnosti sa
napokon rozhodli pre rozdelenie Rakúska-
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Uhorska na viaceré “nástupnické” štáty až po
bitke u Caporetta a po uzavretí Brest-Litovského mieru, kedy talianska vláda vyvíjala veľ
ký tlak na podvracanie bojovej morálky rakúsko-uhorských armád pomocou prísľubu štát
nej nezávislosti Čechom, Slovákom, Chorvá
tom, Slovincom, Srbom, Rumunom a napokon aj Poliakom, a kedy vo Viedni skrsla nová
nádej na záchranu ríše. Pokiaľ však ide o ne
priamy vplyv Scota Viatora na vývoj politickej
mienky v Londýne i v iných spojeneckých me
tropolách, treba ho označiť za citeľný, aj keď
sa nedá kvantifikovať.
Nieto pochýb, že tento vyvážený záver
oboch autorov je vecne opodstatnený. To však
nemení nič na úcte a vďačnosti, ktorú pociťujú
Slováci a Česi k svojmu veľkému priateľovi a
čo aj len nepriamemu spoluzakladateľovi
Československej republiky. Kniha “The
Making of a New Europe”, ktorú treba samo
zrejme hodnotiť v oveľa širších súvislostiach
celej strednej a juhovýchodnej Európy, ukazu
je historickú veľkosť tohto ušľachtilého muža.
B. Štefánek
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