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Sovieti a kríza Západu
Karol Belák - Berger
V realistickom ocenení Sovietskeho zväzu Západ nikdy nevynikal. Názory sa
rozchádzali, ale revolučný experiment predsa len hodne imponoval časti zá
padnej inteligencie, priťahujúc najmä pracovníkov z kultúrnej oblasti, spiso
vateľov a básnikov neraz aj veľkého formátu. Tak to bolo v období medzi dvo
ma vojnami. Prestíž Sovietov zvýšil potom Hitler a víťazstvá Červenej armády,
ktoré si omylom pripisovala na vlastné konto protinacistická koalícia, hociako sa veľmi rýchlo ukázalo - šli k dobru iba sovietskej mocenskej expanzii.
V tomto čase prepadol Západ pokušeniu vidieť Sovietov tak, ako ich chcel
vidieť. Najvyšší politickí a vojenskí predstavitelia Západu videli v Stalinovi
hlavne “realistu alebo nacionalistu” ktorý nechce nič, iba “bezpečnosť pre svoj u
krajinu”. New York Times nevylučoval možnosť, že sa Sovietsky zväz, “vyvíja
ku kapitalizmu”. Keď sa vo februári 1945 vracali z Jalty západní predstavitelia,
ich nádeje a city charakterizoval hlavný poradca prezidenta Roosevelta Harry
Hopkins slovami: “Vo svojich srdciach sme všetci verili, že sú to zore nového
dňa”. (R.E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins)
Tieto sny skončili rýchle náhlým prebudením, keď Stalin vo všetkých kraji
nách, ktoré “oslobodila” Červená armáda, demonštroval prekvapenému svetu,
akú váhu treba pripisovať jeho slovám, a čo Sovieti rozumejú pod slobodou,
národnou nezávislosťou, demokratickým poriadkom, slobodnými voľbami a
podobne. Poučenie z tejto skúsenosti formuloval prezident Truman slovami,
že “Sovietsky zväz nerozumie ničomu, iba moci”.Novú politiku “containmentu”, zadržania sovietskej agresie, ideologicky zdôvodnil americký diplomat
G.F. Kennan vo svojej legendárnej štúdii “The sources of Soviet Conduct”,
uverejnenej v júli 1947 v časopise Foreign Affairs. Bol to ten istý G. F. Kennan,
ktorý o pár rokov neskôr prešiel takmer na opačné pozície.
Avšak v roku 1947 videl Kennan medzi demokraciou a sovietským komuniz
mom predovšetkým nezmieriteľný rozpor. Sovietský zväz, poháňaný vnú
tornou logikou diktatúry a militantnou na globálne cieľe orientovanou ideoló
giou, bol vtedy pre Kennana “neľútostný nepriateľ”, ktorého možno zastaviť
len tak, že “sa mu na každom, pre Západ vitálnom mieste, postavia do cesty
neprekonateľné prekážky”. Proti tomuto neľútostnému nepriateľovi treba
postaviť dlhodobé koncipovanú politiku, “nezávislú na politických náladách
okamihu”.
Predovšetkým treba sa vyvarovať ilúzií, šírených ľuďmi, ktorí každú soviet
sku taktiku euforický vítajú ako “dôkaz, že sa Sovietsky zväz začal meniť”.
Nebolo dodnes analýzy, ktorá by podstatu sovietskej politiky vystihla lepšie.
Zdalo sa teda, že sa Západ svoju lekciu naučil, a že na ňu nezabudne, aspoň
nie v priebehu jednej alebo dvoch generácií.

Revizionisti1
Netrvalo dlho a postoj voči Sovietskemu zväzu ajeho politike sa začal meniť.
Praotcom týchto “revizionistov”, ktorí začali objavovať a všemožne dokazo
vať, že vinu na zvýšenom napätí medzi Západom a Východom má sám Západ
a najmä Spojené štáty, bol americký profesor a knihovník Denna F. Flemming.
V jeho dvojdielnej 1118-stránkovej knihe “The Origins of the Cold War” sa
čitatelia mohli dozvedieť, že medzinárodnú situáciu nezostril Stalin a sovietsky
imperializmus, ale necitlivá politika Ameriky voči Sovietom, ignorujúca najmä
legitímny sovietsky nárok na vlastnú bezpečnosť. Stalin nemal údajne nikdy
nepriateľských úmyslov voči Západu. Agresívna bola naopak politika Zápa
du, ktorá pod zámienkou obrany slobody a národnej nezávislosti iba “zabezpe
čovala rozvoj a bezpečnosť kapitalizmu”.
Tieto a podobné tézy D. F. Flemminga mohli mať vo svojom čase - jeho kniha
vyšla v roku 1961 - povahu kuriozity, a nebrali sa vážne. Čoskoro sa však objavi
li v dielach iných autorov, väčšinou marxistickej orientácie. Pre celú plejádu
týchto “prehodnocovateľov” dejín takzvanej Studenej vojny z pozície marxis
mu, bol celý problém veľmi jednoduchý a už vopred vyriešený. Pre G. Kolku,
D. Horowitza, G. Alperowitza, B. Cochrana a viacerých iných, nemohlo byť
pochybnosti, že zostrenie medzinárodnej situácie zavinila Amerika, pretože
všade len “upevňovala kapitalizmus”, podporovala “reakčné kruhy”, čo bolo
údajne tiež pravým poslaním Marshallovho plánu.
Netrvalo dlho a títo marxistickí revizionisti dostali nečakanú pomoc zo stra
ny mnohých liberálnych intelektuálov. Šlo tu väčšmi o univerzitných profe
sorov a “scholárov”, ktorí sa so svojimi názorami začali silne presadzovať na
amerických vysokých školách, a čoskoro opanovali scénu. V rokoch, ktoré
predchádzali politike Détente - píše nemecký historik E. Nolte vo svojej knihe
Marxismus-Faschismus-Kalter Krieg - nevyšlo už ani jedno historické dielo
o americko-sovietských vzťahoch, v ktorom by sa zastával pôvodný názor,
že zostrenie v týchto vzťahoch zavinil celkom jednoznačne sovietsky expanzionizmus, založený na vnútornej dynamike sovietskej diktatúry a ideológie.
Naopak, práve proti tomuto pojatiu sa obrátilo ostrie liberálnej revizionistickej kritiky. Podľa nej revolučná marx-leninská ideológia nehrala v sovietskej
politike väčšiu úlohu. Súčasná sovietska politika, oznamovali svetu unisono
mnohí liberálni profesori, je v skutočnosti len pokračovaním “nacionálnej”
politiky starého Ruska. Z tohoto stavu vecí má vraj vychádzať realistické
hodnotenie sovietskych cieľov.
“Ideológia”, oznamoval profesor S. L. Sharp “nemá nijakú spojitosť so
zásadami alebo úvahami, ktorými sa riadi sovietske chovanie”. V sovietskej
ideológii, podľa presvedčenia profesora R. V. Danielsa, “nie je nič, čo by mohlo
zabrániť vývinu, zhodnému s našou základnou túžbou po mieri, bezpečnosti
a slobode”. Podľa G.F. Kennana z roku 1972 “Svetová revolúcia vybledla...
ako konkrétny cieľ sovietskej zahraničnej politiky. Svet a zvlášť Spojené štáty
sa nemusia dnes obávať Rusov viac ako v roku 1910”. Z podobných citátov by
sa dala zostaviť celá kniha.
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Pre liberálnych revizionistov nepredstavoval Sovietsky zväz nijakú hrozbu.
V ich optike sa komunizmus rozplynul takrečeno v nič. Všetok marx-leninizmus, triedny boj, diktatúra proletariátu, svetová revolúcia, boli iba prázdnou
“rétorikou”, verbalizmom, slovným predstieraním revolučnosti, ktorá vraj zo
sovietskej politiky už dávno vyprchala. V revizionistickej interpretácii bol
Sovietsky zväz štátom ako každý iný, sledujúcim iba svoje “nacionálne záuj
my”. S takým štátom je pravda možná normálna spolupráca, vymedzenie
záujmov a záujmových sfér, aj ich dodržovanie na základe dohodnutých smlúv.
Takto sa - na intelektuálnej rovine - pripravovala politika Détente. Súčasne
sa začali vytvárať nové politické koncepcie a heslá, podľa ktorých žijeme v
v novom a k dobrému zmenenom svete. V tomto svete nastal vraj v globálnom
meradle “koniec imperializmu”. Na oboch stranách predelu medzi Západom
a sovietskou mocenskou sférou “umierajú ideológie”. S postupujúcim technic
kým pokrokom sa budú sbližovat’, “konvergovať” politické koncepcie aj spo
ločenské zriadenia a ekonomické systémy, a otvára sa priestor pre vecné, nija
kou ideológiou nezaťažené a nedeformované riešenia. Prišiel čas pre plodnú
medzinárodnú spoluprácu, pre odbúranie konfrontácie a predsudkov, pre
odzbrojenie a výstavbu trvalého mieru.
Tak to videli, pretože chceli vidieť teoretici a ideológovia Détente. Kto mal
pochybnosti o tomto skoro idylickom videní sveta, ten mohol počuť od ame
rických profesorov, že jeho obavy zo Sovietskeho zväzu postrádajú akýkoľvek
objektívny základ, a že môže “pokojne spať ”.
Západ teda spal.

Sovietsky vývin v období Détente
V čase, kedy Západ vojensky, politicky a intelektuálne demobilizoval,
Sovietsky sväz podstatne prehľbil svoju tradičnú prevahu v konvenčných zbra
niach, dohnal a čiastočne aj predbehol americký náskok v nukleárnych zbra
niach a mohutnou výstavbou svojej námornej moci začal vytláčať Ameriku a
západ z vlády nad oceánmi.
Nemožno povedať, že by si Sovieti boli dali zvlášť veľkú prácu so zatajo
vaním svojich zámerov, alebo že by boli živili ilúzie, ktoré Západ spojoval
s politikou “uvolňovania medzinárodného napätia”. Sovieti sami nenechali
nikoho na pochybách čo rozumejú pod svojou “mierovou koexistenciou”.
Táto nebola pre nich nikdy ničím iným ako “zostreným triednym bojom v
medzinárodnom meradle”, od ktorého, ako to nikdy netajili, si sľubovali ví
ťazstvo svetovej revolúcie v podmienkach atómovej doby. Toto bola hlavná
téza všetkého “ideologického boja” a školenia v sovietskom bloku od tedy,
čo s programom “mierovej koexistencie” prišiel N.S. Chruščov.
Keď západní politikovia, univerzitní profesori, politickí publicisti a žurna
listi hlásali “smrť ideológie”, prebiehal v sovietskom bloku na plné obrátky
“nezmieriteľný ideologický boj”, na dennom poriadku bola intenzívna indoktrinácia a systematické potláčanie úchyliek každého druhu, najmä liberálnych
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a nacionálnych. V čase údajnej globálnej “konvergencie” názorov a systémov sa
na sovietskej strane všestranne vyostroval rozpor voči Západu. V dobe, kedy
sa na Západe razili koncepcie, podľa ktorých už nijaká mocnosť nemôže na
nucovať svoju vôlu iným a úsilie o územnú expanziu stratilo vraj zmysel, Sovieti zabudovali do svojej ideológie koncepciu “národne-oslobodzovacích
vojen” a komunistickú účasť na nich povýšili na “revolučnú” alebo “medziná
rodnú povinnost”’.
Že tu nešlo o púhu rétoriku alebo revolučný verbalizmus, ukázal rok 1975,
podľa niektorých autorov najúspešnejší sovietsky rok od Októbrovej revolúcie.
V tomto roku mohli Sovieti podstatne rozšíriť svoju mocenskú sféru v Afrike
a v Ázii. Pod ich kontrolu sa dostala Angola, Mozambik, Etiópia, Južný Jemen.
O niečo neskôr sa ustavil prosovietsky režim v Afganistáne a tieň Moskvy padol
na životne dôležité energetické zdroje Západu na Blízkom východe.
Zbližovanie záujmov alebo postojov sa nečrtá nikde. Nová sovietska kon
cepcia takzvaného “reálneho socializmu” znamená naopak definitívny rozchod
sovietskeho komunizmu s politickými a duchovnými tradíciami demokratické
ho Západu. V pojatí “reálného socializmu” je diktatúra, kodifikovaná oficiálne
vyhlásenými “zákonitosťami socializmu”, nie prechodnou fázou vývinu, ale
trvalým stavom. “Reálny” je už len totalitný sovietsky socializmus. Socializmus
demokratický, humanitný alebo národný je podľa tejto sovietskej doktríny
“nereálny” a teda objektívne nemožný.
Samozrejme, došlo k veľkým zmenám v svetovom komunistickom hnutí. Ich
význam, aj keď tu ide o odpadnutie “miliardovej” Číny alebo secesiu “eurokomunistov”, neslobodno preceňovať. Straty, ktoré tu Sovieti utrpeli, neviedli
ani v najmenšom k ich umierneniu, k väčšej tolerancii voči Západu alebo k
odpisom z ich globálnych mocenských ambícií. Sovietsky zväz zostáva nepo
chybne aj naďalej hlávnym centrom revolučných akcií, oslabujúcich pozície
Západu vo svete, a “epicentrom totalitarizmu”, ako sa raz vyjadril profesor
Sacharov.
Nie je to tiež tak, že by sovietsky expanzionizmus bol viac-menej iba
obyčajným “imperializmom”, ako sa domnievajú všetci ideológovia politiky
Détente. Sovietsky imperializmus je sui generis. Znamená vždy rozšírenie
sovietskej alebo, ruskej moci, ale súčasne a nerozlučne s tým, aj uskutočňovanie
starých plánov svetovej revolúcie. Sovietsky imperializmus neusiluje nikdy iba
o výmenu nositeľov moci, ale vždy aj o integrálnu zmenu celého politického,
sociálneho a hospodárskeho systému.
Sovietsky poriadok môže byťa tiež je sterilný. Môže mať aj nesmierne mnoho
rôznych problémov a ťažkostí. Je tiež asi pravda, že sovietski predstavitelia sú
přestárlí, sklerotickí, bez nových nápadov a obrazotvornosti, ako je o tom
často reč v západnej publicistike. Bolo by však fatálnou chybou vyvodzovať z
týchto faktov falošné závery, najmä také, že v dôsledku svojich vnútorných
ťažkostí bude Sovietský zväz revidovať svoju svetovo-revolučnú ideológiu a
príslušné plány.
Nič takého nie je ani na vzdialenom obzore. V skutočnosti sa Sovietsky zväz
nachádza dnes v novej, výrazne expanzívnej fáze svojho vývinu. Prvou fázou
4

bola Leninova revolúcia, pôvodne koncipovaná ako predohra k svetovej
revolúcii, ktorá mala nasledovať bezprostredne po prevrate v Rusku. Toto
“internacionalistické” obdobie trvalo len pár rokov, a bolo, ešte za Leninovho
života vystriedané koncepciou “socializmu v jednej krajine”. Túto novú líniu,
znamenajúcu medzi iným úplné podriadenie svetového komunizmu “vlasti
socializmu”, plne rozvinul Stalin. Ďalšia, tretia fáza vývoja sa odohrala po
druhej svetovej vojne. To bolo vytvorenie a upevnenie “socialistického tábora”
v Európe.
Dnes treba hovoriť už o štvrtej fáze. V nej neide už len o konzólidáciu alebo
stabilizáciu ziskov, dosiahnutých v druhej svetovej vojne, ale o vysunutie hraníc
sovietskej moci najmä smerom do Tretieho sveta. Sovietske prenikanie do
Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky, kam nikdy nesiahal vplyv a ani ambície
ruských cárov, tu hovorí celkom jasnou rečou. Dalo by sa povedať, že v tejto
štvrtej fáze svojho vývinu sa Sovietsky zväz vracia k “internacionalisticky”
koncipovanej prvej leninskej fáze, v ktorej však dnes internacionalizmus a
sovietske prvenstvo alebo hegemónia splývajú v jednotu a v novú kvalitu.
Predmetom zvýšenej sovietskej rozpínavosti je, ako sme už povedali,
predovšetkým Tretí svet. Nedá sa však vylúčiť, že postupujúca politická
destabilizácia Európy obráti pozornosť Sovietov, viac ako v minulosti, aj na
tento kontinent.
Všetky nátlakové prostriedky sú už pripravené. Štvrtá fáza sovietskej
politiky disponuje mohutnými mocenskými prostriedkami aj vlastnou ideoló
giou. Vo veľkom počte sovietskych vyhlásení bola Brežnevova doktrína “spo
ločnej obrany socialistických krajín” už dávno rozšírená na “obranu” spriate
lených, “revolučných a pokrokových” režimov v rozvojových krajinách.
Tento vývin sovietskeho komunizmu sa zvlášť intenzívne odohrával v období
Détente a jeho výsledkom je, že Západ a celá západná civilizácia sú dnes
ohrozené ako nikdy v minulosti. Ich nepriateľ, ktorý nikdy neprestal byť
nepriateľom, disponuje dnes celkom inými mocenskými prostriedkami,
organizáciou, kádrami a skúsenosťami ako voľakedy Stalin. Západ sa skutočne
nachádza v situácii, kedy by spojenými silami museli biť na poplach jeho
politikovia, publicisti, žurnalisti, vedci, učitelia, kultúrni pracovníci a
teológovia.
Tak by to aspoň muselo byť, keby v západnej spoločnosti fungovali ešte
normálne jej sebazáchovné reakcie.

Zvrat perspektívy
Nie je to tak, že by si Západ hádam neuvedomoval svoje problémy. Naopak,
neraz sa v nich vyžíva. Ako raz napísal James Burnham, vymýšľanie a
“riešenie” problémov je obľúbeným zamestnaním mnohých západných intelek
tuálov. Ak teda problémov nie je dosť, tak ich konštruujú, alebo aspoň nadmer
ne zveličujú západné oznamovacie prostriedky, na prvom mieste televízia.
Sme teda denne a na bežiacom páse zahrňovaní problémami storakého druhu
5

od rôznej “sebarealizácie” a emancipácie až po nezávislosť Korziky alebo Namíbie. Vynaliezavosti sa tu medze nekladú, a len soznam takýchto problémov,
veľkých aj malých, pravých aj menej pravých, by vydal za celý slovník. Soviet
ska hrozba sa však v tomto sozname prakticky nevyskytuje.
Problém skútneho ohrozenia západnej civilizácie sovietskym totalitarizmom
bol najmä v období Détente takrečeno vyeliminovaný zpomedzi základných
alebo len reálnych otázok našej doby. V interpretácii prívržencov politiky
“medzinárodného uvoľňovania”, ktorí okolo 10 rokov ovládali politickú scénu
aj západné oznamovacie prostriedky a knižný trh, vyzerala sovietska hrozba
ako výplod protisovietskej hystérie alebo tendenčnej protikomunistickej pro
pagandy, ktorú netreba brať vážne, ktorá iba komplikuje konštruktívnu politi
ku a dorozumenie medzi národami.
Tak sa otázka sovietského nebezpečenstva, v čase kedy najviac narastalo,
dostávala na okraj západnej pozornosti. Dlhé roky platil každý antikomuni
zmus za nedostatok intelektuálnej úrovne. “Studená vojna” sa chápala ako pre
jav fanatizmu a politickej zaostalosti na západnej strane. Sovietsky faktor pre
stal hrať väčšiu úlohu v národnej a v medzinárodnej politike. Politické strany
prešli k starej rutine a oznamovacie prostriedky si prestali ukladať rezervu vo
svojej kritike na adresu vlastného demokratického poriadku. V záplave tejto
kritiky, používajúcej často maximalistické, až absolútne meradlá, vyzerala de
mokracia oveľa nedokonalejšia, nesociálnejšia a nespravodlivejšia, ako v skuto
čnosti je, a nie oveľa lepšia ako komunistický poriadok a pomery. Tak sa vo ve
domí západnej spoločnosti postupne stieral podstatný, kvalitatívny rozdiel
medzi demokraciou a diktatúrou, a oslabovala sa ochota občanov angažovať sa
na strane slobody.
Úmerne s tým, ako Sovietsky zväz a celá sovietska problematika zapadali do
bezvýznamnosti na vzdialenom horizonte, začínal sa pravý nepriateľ hľadať “vo
vlastných radoch”. V politickom vývine po druhej svetovej vojne je toto iste je
den z najzaujímavejších zjavov. Keď sa v druhej polovici 60-tých rokov objavi
la na scéne rebelujúca mládež, ktorá hlavného nepriateľa videla vo svojom vlast
nom politickom poriadku a najmä v “americkom imperializme”, keď demon
štranti na protest proti vojne vo Vietname demolovali v nekomunistickom svete
americké zastupiteľské úrady, mohlo to všetko ešte vyzerať ako prechodné vyši
nutie myslí. Medzičasom však pokračoval tento vývin.
Čo sa mohlo voľakedy chápať ako výbuch nezralých a zvedených emócií, to je
v súčasnosti politická sila, ktorá, akokoľvek je chaotická a bezkoncepčná, otria
sa pozíciami tradičných politických strán a existujúcimi demokratickými štruk
túrami vôbec. Necelých 40 ľudí prišli vlani na oslavu Sacharovových šesdesiatín
na jednom mníchovskom námestíčku. Proti návšteve ministra Haiga v Berlíne
demonštrovalo však vyše 60.000 ľudí a “mierovej” manifestácie v Bonne s pře
vážné protiamerickým charakterom sa zúčastnilo vyše 300.000 manifestantov.
Ešte väčšia účasť bola na obdobnej manifestácii v Amsterdame.
Pre mnohých z týchto ľudí sovietska hrozba už neexistuje. Najmä pre tých,
ktorí pri každej príležitosti hľadajú konfrontáciu so štátnou mocou, je pravým
nepriateľom demokratický poriadok, všetky tradičné autority, “výkonová spo
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ločnosť” (Leistungsgesellschaft) a na prvom mieste demokratický štát so svoji
mi orgánmi. Nemá smysel utešovať sa, že tu ide iba o radikálne a hlučné menši
ny, oproti ktorým stojí rozumná “mlčiaca väčšina”. Tie menšiny sú politicky
aktívne a v danej spoločnosti nepredstavujú iba výnimku, ale v nejednom ohľa
de skôr príslovečnú špičku ľadovca.
Nie sú to napríklad len tie radikálne skupiny, kto hľadá “nepriateľa vo vlast
ných radoch”. Aj pre mnohých “etablovaných” spisovateľov, publicistov, pe
dagógov alebo teológov predstavuje demokratický štát chronické nebezpečen
stvo pre slobodu alebo spravodlivosť. Tento štát vyzerá v ich pojatí tak, ako by
nemal nič iného na starosti ako zneužívať svoj u moc, obmedzovať slobody, pre
nikať do súkromia ľudí a manipulovať človeka. Preto sú tak mnohí západní li
beráli stále plní obáv, aby povedzme teroristi neboli nejak ukrátení na svojich
zákonných právach, aby polícia nezakročovala príliš tvrdé proti demonštran
tom, aj keď títo už “nacvičujú občiansku vojnu”, aby sa so zvláštnou citlivo
sťou a porozumením postupovalo aj voči ľuďom, ktorí zásadne odmietajú de
mokratické pravidlá hry. V konfrontácii demokracie so silami, ktoré ju popiera
jú, tenduje západný liberál často k pozícii neutrálneho pozorovateľa, alebo sa
prikláňa na stranu radikalizmu.
Demokratický poriadok a štát sú akoby sami, vystavené akútnej sovietskej
hrozbe zvonku a bez dostatočne angažovanej podpory zo strany vlastného oby
vateľstva. Demokratický politik, ktorý nechce vyhovovať módam a plavať
s prúdom, je neraz asi tá najosamotenejšia bytosť na svete.
“Preindividualizovaný” jedinec
Evidentná skutočnosť zoslabených sebazáchovných reakcií na totalitné nebe
zpečenstvo, ako sa svojho času prejavovalo vo vzťahu k Tretej ríši a dnes k so
vietskej hrozbe, sa asi nedá dobre pochopiť bez hlbších duchovne-historických
súvislostí. Moderný človek, formovaný hlavne osvietenstvom, sa intelektuálne
a morálne nevyvíjal vo všeobecnosti tak, ako to s veľkými nádejami očakávali
racionalisti 18-eho storočia. Z obdobia historickej “sebou samým zavinenej
neplnoletosti” nevykročil človek tak celkom jednoznačne do novej zrelosti, na
jasnú cestu rozumu a zodpovedného správania sa.
Moderný človek je zrejme “preindividualizovaný”. Je bez dostatočne silných
väzieb na rodinu, národ, tradície a na svoje širšie kultúrne spoločenstvo. Bez
týchto väzieb sa musí oslabiť cit spoločenskej lojality a schopnosť akceptovať
autority a dobrovoľne sa podriadiť. Tento človek tenduje silne k tomu považo
vať sám seba za najvyššieho sudcu, jedinú autoritu a “mieru všetkých vecí”.
Preto je v pomere k spoločnosti v stave permanentnej nedôvery, opozície a la
tentnej alebo aj otvorenej vzbury.
Nie je to vzbura titanská, faustovská, vzbura proti ľudskému údelu, dejinám
alebo Bohu, ako chápal Albert Camus svojho “Vzbúreného človeka”. Taký
formát moderný človek nemá. Je to v skutočnosti bytost s veľmi zúženým “ja” a
ak meria všetko svojou “vlastnou mierou”, tak tou mierou sú zväčša len jeho
povrchné vedomosti, často resentimenty a materiálne záujmy, chápané ako legi-
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tímny nárok alebo “právo”. Je to v mnohých ohľadoch ten “dedič” našej civili
zácie, ktorý o nej nevie prakticky nič, ale podědil všetky jej vymoženosti, ako
tento ľudský typ opísal Ortega y Gasset vo svojej “Vzbúre davov”. Tento človek
sa chce predovšetkým osobne vyžiť, “sebarealizovať”, pod čím rozumie, že spo
ločnosť a štát mu musia slúžiť a v prípade konfliktu sa mu podriadiť.
S “preindividualizovaným”, na seba samého orientovaným človekom, sa
nedá robiť fungujúci štát. Spoločnosť, v ktorej bude tento typ zvlášť silne za
stúpený, bude demokraticky “neovládateľná”. “Die unregierbare Gesellschaft”
je už viac rokov bežným pojmom v západonemeckej politickej publicistike.
Fenomén sám sa však zďaleka nevzťahuje len na Nemeckú spolkovú republiku.
Aj v iných západných krajinách je to neraz tak ako v Západnom Nemecku, kde
vláda musí byť rada, ak sa jej proti mohutným “občianským iniciatívam” alebo
aj menším skupinám extrémistov podarí presadiť výstavbu atómovej elektrárne,
diaľnice, nového letiska alebo len novej štartovacej plochy. Za úspech saužpokladá. ak bez väčších nepokojov prebehne verejná prísaha nováčikov, ak sa po
darí pokoji, u cestou vyprázdniť ilegálne obsadené domy, alebo ak “mierové”,
či iné demonštrácie neskončia demolováním a vydrancovaním obchodov.
Demokratický štát je slabý ako nikdy predtým. Priestor, v ktorom môže de
mokratická vláda ešte operovať, sa stále zužuje, a konfrontácie s radikálnymi
skupinami sú pomaly už súčasťou normálneho politického života. Niektoré zá
padné vlády alebo ich jednotliví predstavitelia, robiac z núze cnosť, vydávajú
tieto demonštrácie, ktorých protištátny charakter je neraz očividný, za normál
ny výkon ústavných práv a za dôkaz dobre fungujúcej a pravej demokracie.
Vlna občianskej neposlušnosti, ktorá zalieva západnú spoločnosť, nemá nič
spoločného s civilnou odvahou, ktorá sa v každej demokracii právom teší naj
vyššej úcte. Moderná rebélia smeruje proti demokraticky zvolenej a súhlasom
väčšiny legitimovanej vláde. Neide pri nej tiež o protest proti zneužívaniu moci,
ale naopak o zneužívanie slobôd a práv, poskytnutých demokraciou, za účelom
ochromenia a rozvrátenia slobodného poriadku.
Konkrétne predstavy “vzbúreného človeka” o tom, ako by mal vyzerať nový
poriadok, sú obyčajne neurčité až chaotické, ale jeho základným impulzom je
skoro vždy averzia alebo nepriateľstvo k demokracii a k všetkým jej tradičným
štruktúram, ako je parlamentarizmus, pluralita politických strán, slobodné voľ
by, väčšinová vláda. Tieto sily nie sú zatiaľ a vo svojej väčšine komunistické a
najmä sovietsky vzor ich príliš nepriťahuje. To však nemení nič na skutočnosti,
že sú objektívne spojencom Sovietov, a že v sovietskych plánoch na destabilizáciu Západu hrajú oveľa väčšiu úlohu ako napríklad západné komunistické
strany, podliehajúce liberálnym alebo nacionálnym “úchyľkám”.
♦**
Návrat k realistickej politike voči Sovietskému zväzu, ako ho - možno nie
vždy dosť obratne - presadzuje terajšia americká vláda, bude veľmi složitým
procesom. Pôvodcovia tejto novej politiky, ktorá má odčiniť fatálne dôsledky
obdobia Détente, sa podujali doslova na sisyfovskú prácu. Nežiada sa tu - ako
sme chceli ukázať - iba korektúra jednej chybnej politiky, ale zásah do štruktú
ry vedomia moderného človeka. Náprava tu teda určite nenastane zo dňa na deň.
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Treba naopak počítať s tým, že odpor proti novej americkej politike môže
ešte narásť v Európe, ale aj v Amerike. Nech nikto nie je príliš prekvapený, ak
tejto realistickej politike vpadnú do chrbta nielen rôzne okrajové alebo módne
skupiny, hľadajúce nové “alternatívne” formy života, alebo hnutia “zabezpe
čujúce” mier hlavne nátlakom na odzbrojenie Západu, ale opozícia oveľa väč
šieho formátu. V nej sú bývalí diplomati s lepšou minulosťou; penzionovaní
generáli NATA; americkí senátori; politikovia, ktorí si voľakedy vsadili na Détente, a nechcú priznať, že sa mýlili; ctižádostiví publicisti, túžiaci po úlohe,
ktorá im nepatrí; rôzni církevníci aj vyšší klérus, hľadajúci iné náboženstvo, viac
“z tohto sveta”. Práve táto opozícia, prichádzajúca z vysokých polôh západné
ho establišmentu, ukazuje najlepšie, ako ďaleko už pokročila kríza západného
človeka a spoločnosti.
Proti súčasnej americkej politike sa budú grupovať veľké sily. Bude im treba
čeliť obrovským vypätím intelektu, vôle a charakterov. Táto politika je možno
už posledná šanca Západu.
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Podvojné videnie
Slovensko na predele okcidentálnej a
východnej kultúry
Josef Špetko
Pred svetoobčianstvom nerozumiem nič iné ako zaoberanie saproblémou ce
lého ľudstva alebo ešte skôr túžbu a nevyhnutnosť podporiť skutočné blaho
ľudstva a vidieť, ako ho iní napomáhajú.

Samuel Hojč

I keď vcelku touto štúdiou nepodnikáme prvovýstup na neznámy končiar,
slovenská odborná literatúra neoplýva množstvom štúdií a knižných prác,
ktoré by sa zaoberali problematikou vzťahu Slovenska k Východu a Západu.
Najmä nie k Západu. I z týchto dôvodov - nedostatočného rozpracovania
problematiky - nemôžeme sa pokúsiť o “generálnu mapu” problematiky, ale
chcú to byť len poznámky na okraj. Navyše problematiku sme ohraničili po
rok vzniku prvej ČSR a novšie obdobie až dodnes by sme sa pokúsili “zmerať”
až neskoršie.

Poloha
Slovenský kultúrny historik Anton Augustín Baník iba fragmentárne načrtol
problematiku dunajsko-alpsko-karpatskej križovatky na ktorej leží Slovensko.
Poznačilo ju stredoeurópske migračné a kultúrne prúdenie a bola styčnou
plochou indoeurópskeho a uraloaltajského ľudu i “uzol” sveta slovanského,
germánskeho a románskeho.
Baníkove postrehy treba rozviesť v tom zmysle, že priestor dunajského ba
zénu je vlastne pokračovaním veľkého pásma rovín, ktoré začína Turánskou
planinou a končí Panóniou. Tento euroázijský koridor mal závažné a prevažne
negatívne dôsledky v dejinách národov žijúcich v dunajsko-karpatskou priesto
re. Tadiaľto prúdili početné nomádske populácie, ktoré v Karpatoch nenašli
nepriestupnú hradbu. Časť z nich sa usádzala v dunajsko-karpatskou priestore
a prevrstvovala domáci populačný substrát.
Juhozápadné a najmä juhovýchodné roviny boli zasa vlastne pokračovaním
Panónie, kadiaľ prichádzali už v neolite podnety predoázijských kultúr. Pri
tom závažnejší bol prínos týchto kultúr pre východné Slovensko, ktoré už v pra
veku malo iný “rytmus” ako juhozápadné Slovensko. Na juhozápade sa počnúc
hallštadskou a laténskou kultúrou upevnili západné vplyvy a tu najviac pokro
čila diferenciácia spoločnosti a vytváranie nadkmeňových útvarov.
Vcelku možno povedať, že územie dnešného Slovenska bolo predelom na
oboch osách - juho-severnej a východo-západnej. Slovensko bolo najvýchod
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nejšou pomedznou zónou Západu i najzápadnejšou pomedznou zónou Výcho
du. Neskôr sa toto územie stalo nárazníkovou plochou Rimanov a “barbarov”
(Oscar Halecki hovoří o Starej a Novej Európe), byzantskej “sféry vplyvu”
na jednej strane a územia spravovaného Frankami a rímskou kúriou na strane
druhej. Na území Slovenska je aj predel medzi katolicizmom a pravoslávnym,
resp. grécko-katolíckym svetom.
Pre všetky tieto príčiny niektorí bádatelia Slovensko zaraďujú do juhový
chodnej Európy, ako ju postulovali predovšetkým Nicolae Iorga a Fritz Valjavec. Iorga za zjednocujúce činiteľa juhovýchodnej Európy pokladal “trácky
element” a “latinský faktor”. V takomto prípade Slovensko do juhovýchodnej
Európy nepatrí, pretože “trácky element” sa Slovenska sotva dotkol a “latin
ský faktor” mal prevažne západný a nie byzantský charakter. Hoci s Valjavcom
možno súhlasiť, že v tomto starom kultúrnom priestore existovali vzájomné
kultúrne vzťahy a juhovýchodná Európa sa vyvíjala odlišne ako Európa vý
chodná (podobne zmýšlal i Arnold Toynbee v Study of History), na druhej
strane nemožno nevidieť, že v juhovýchodnej Európe stroskotali všetky pokusy
o politickú a kultúrnu jednotu a vytvorilo sa oveľa variabilnejšie územie ako je
v prípade európskeho Západu. Ak by sme Slovensko včlenili do juhovýchodnej
Európy, potom by sme museli dokázať, že malo s týmito krajinami úzke kul
túrne styky. Pravdou je však opak: Slovensko viac komunikovalo s Čechami,
Sliezskom a Poľskom ako s ktoroukoľvek krajinou juhovýchodnej Európy.
Preto skôr možno prijať tézu, že dunajsko-karpatský priestor je celok, ktorý
viac gravitoval k Západu ako k jeho protipólu.

Spoločnosť
V búrlivom “nárazníkovom” území na východo-západnej ose sa etnikum
vyvíjalo oveľa zložitčjšie ako populácie Západnej Európy. Neustále ničenie
usadlých vrstiev obyvateľstva spôsobilo, že išlo o zložitý “melting pot” s veľmi
dynamickou štruktúrou. Územie bolo treba stále rekolonizovať.
Z týchto migrácií pre Slovensko sú najvýznamnejšie nemecká a valašská ko
lonizácia. Nemeckí “hostia” nepochybne dali základný podnet pre urbanizá
ciu Slovenska a upevnenie obchodných stykov so Západom. K tomu boli pre
durčení nielen tým, že nemčina bola obchodnícka lingua franca, ale aj svojimi
rodinnými stykmi. Vyspelé gotické umenie na Slovensku je prevažne kultúrou
nemeckého Ringburgera. Nemci prispeli neskôr vydatným podielom pri bu
dovaní kontaktov s protestantskou Európou. Pravda, časom ich vklad podstat
ne upadal, na čom nemá zásluhu natoľko poslovenčovanie miest, ale skôr
úspešné metódy maďarizácie. Prvá republika pred asimiláciou nezachránila len
Slovákov, ale jak karpatských Nemcov. Výhonky ich kultúry boli v 19. a 20.
storočí skromné (z Bratislavy pochádzajúci tanečný pedagóg Rudolf von Laban
a fyzik Philip Lenard, nositeľ Nobelovej ceny, sú skôr výnimkou z pravidla).
Zložitéjšiu situáciu vytváralo prisťahovanie Valachov z Rumunska a z Rusi.
Bolo to spočiatku pravoslávne, neskôr grécko-katolícke obyvateľstvo. Z toho
by jednoznačne malo vyplývať, že gravitovali k Východnej kultúre. Rozbor
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rusínskych jazykových pamiatok a ich úsilia o kodifikovaní spisovného jazyka
však ukazuje, že išlo o veľmi pestrú jazykovú zmes. Časť z týchto pamiatok
bola písaná v haličskej rusínštine s početnými polonizmami, iné v Spišských
alebo šarišských dialektoch (rovnako s poľskými vplyvmi) a neskôr im silne
konkurovala maďarčina. V 19. storočí sa mukačevské učiliště síce pokúsilo
zaviesť cirkevno-slovanský jazyk, no “kúzelná moc latinčiny” (ako sa vyjadril
Georgij Gerovský) spôsobila, že zostal len obradným jazykom. Básnik Duchnovič veršoval po rusínsky, no nemal vôbec cit pre prízvuk, typický pre ukrajin
skú poéziu.
Podobný sykretizmus možno vidieť aj v ikonách z východného Slovenska.
Iba najstaršie (z konca 15. a zač. 16. stor.) boli vytvorené podľa byzantských
predlôh. Neskôr to boli už len sprostredkované podnety z Rumunska a Bul
harska. Od 17. do konca 18. stor. ide už len o regionálne metamorfózy by
zantských ikonopisných predlôh. Ikony sa nielen rustikalizovali ale aj katolicizovali. Po synode grécko-katolíckej cirkvi z Zamošči (r. 1720) ikona prestala
byť kultovým predmetom. V 19. stor. boli východoslovenské ikony maľované
natoľko pod vplyvom nazarenizmu, že vlastne prestávajú byť ikonami par
excellence.
Celkove možno povedať, že obyvateľstvo valašského pôvodu netvorilo
mestské ale dedinské obyvateľstvo a ich asimilácia bola ľahšia ako v prípade
nemeckého mestského obyvateľstva.
Aj svojou štruktúrou má obyvateľstvo dunajsko-karpatského priestoru
niekoľko osobitých črt. Stredná a drobná šľachta tu nebola natoľko závislá
na barónoch ako na Západe. Privilegované vrstvy boli súdržné a voči novým
šlachticom neboli silné averzie. Keďže stredná a východná Európa sa počnúc
15.-16. stor. čím ďalej tým viac stávala hospodárskou perifériou Európy, ne
vytvorila sa industriálna, ale len quasiindustriálna spoločnosť. Typicky pre ňu
bola málopočetná, hospodársky a politicky bezvýznamná buržoázia, ktorú v
emancipačnom a národnostnom procese zastupovala inteligencia. Touto prí
buznosťou vývoja spoločnosti v dunajsko-karpátskom priestore s vývojom
východoeurópskej spoločnosti možno tiež ľahšie pochopiť, prečo sa inteligen
cia často “videla” skôr v zidealizovanej východnej ako západnej spoločnosti.
(Ľudovít Štúr v Slovanstve a svet budúcnosti sa nadchýnal zadrugami
so starešinmi v samoderžavnej monarchii videl ideál staroslovenského rodo
vého zriadenia).

Kultúrna orientácia
Základná orientácia slovenskej kultúry sa vytyčovala už v 9. storočí. V čase,
keď Cyril a Metod prichádzajú s byzantskou misiou na Veľkú Moravu, na
tomto území intenzívnejšie pracovali kňazi z Aguileje a neskôr zo salzburskej
diecézy už niekoľko desaťročí. Ak by aj Freisinger Denkmäler neboli Frizinské
pamiatky či památky, a neboli určené pôvodne pre Veľkú Moravu, ale ide o
Brižinski spomeniki vytvorené pre korutánskych Slovanov, sú svedectvom,
že západní misionári boli pripravení pôsobiť na slovanskom území. Karel Horálek presvedčivo dokázal, že cyrilometodská literatúra bola síce vedľajšou
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vetvou byzantskej literatúry, ale čerpala i z prameňov latinských a nemeckých.
A navyše, že cyrilometodská misia, relatívne nezávislá na menlivom kurze
byzantskej kultúrnej politiky, mohla spolupracovať s kresťanským Zápa
dom.
Na Veľkej Morave teda koexistovali západná a byzantská misia a keď Svä
topluk vyhnal Metodových žiakov, aby sa úplne podriadil pápežskej kúrii,
nevyhnal z krajiny vzdelanosť, iba sa zbavil dvojkoľajnosti. F. X. Šalda právom
tento jeho čin privítal ako prijatie rímskej civitas a kresťanskej caritas a príklon
ku kresťanskému univerzalizmu.
Protibulharská politika Carihradu hľadala v starých Uhroch spojencov,
a preto Carihrad nadväzoval s nimi kontakty. Sobášom Štefana I. s Gizelou,
dcérou bavorského vojvodu Heinricha II., sa síce Uhorsko preorientovalo na
Západ, no byzantské vplyvy zostali v bočnej vetve arpádovského rodu. Na
území dnešného Maďarska existovali až do 13. storočia kláštory byzatskej
obediencie s mníchmi veľmi pestrého etnického substrátu (Visegrád, Tihány,
Szebegény). Na Slovensku sa uvažuje - i to bez podstatnejších dôkazov - že
takýmto kláštorom mohla byť zaniknutá Bratka pri Leviciach. Niekoľko cy
rilských a hlaholských zlomkov z územia Slovenska nemôže byť spoľahli
vým dokladom o kontaktoch s byzantsko-slovanským svetom. A tak styky
medzi přemyslovskými Čechami a Kijevskou Rusou sa sotva sprostredkovali
cez slovenské územia. Aj mnísi, ktorých Spytihnev II. vyhnal v roku 1055
zo Sázavy, sa sotva uchýlili na Slovensko. Skôr treba uvažovať o kláštoroch na
území dnešného Maďarska.
Ťažkosť dokázania byzantských vplyvov na slovenské výtvarné umenie si v
jednom prípade uvedomil aj kunsthistorik Ladislav Saučin. Povšimol si já
nošíkovské maľby na skle, ktoré majú postavy rovnako podriadené izokefálii
ako majú maľby byzantské (upozornil na S. Vitale a S. Apollinare v Ravene).
Saučin bol však bezradný pri hľadaní súvislostí, pretože ide o rozdielne kom
pozičné funkcie a najmä o vyše tisícročnú pomlku. Preto sa skôr priklonil k
hypotéze o typovom survivale.
Byzantské motívy sa dostali do stredovekých slovenských malieb zväčša
tam, kde neznámi maliari tlmočili oficiálne legendy o uhorskom národnom
svätcovi Sv. Ladislavovi. Tieto fresky netlmočia verne historickú skutočnosť,
ale sú skôr myticko-legendárnou alegóriou. Byzantské ikonografické motívy
sa však prelíňajú s domácimi ľudovými predstavami (cyklus slnovratu, večného
zápasu svetla a tmy, leta a zimy, života a smrti). Na iných freskách sú zasa
časté symboly sv. Trojice zobrazené troma hlavami, hoci to výslovne zakázalo
II. lateránské snemovanie v r. 1274. Treba dodať, že mnohé prvky slovenskej
ľudovej kultúry mali svoje korene v iránsko-turánskej oblasti (pracky, fibule
na opaskoch), ktoré však boli prevrstvované juhoeurópskymi i západnými
vplyvmi (ako to u výšiviek dokázal Vilém Pražák).
V tejto súvislosti sa treba zmieniť aj o recepcii západných heretických myšlie
nok. Cez Rakúsko a Moravu prinášali utečenci na Slovensko valdenské idey.
Bezprostrednejšie bolo Slovensko v kontakte s husitizmom. Husitské výpra
vy na Slovensko a zčásti dlhodobejšie obsadenie určitých území treba považo
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vať nielen za vojenské akcie, ale aj príležitosť na infiltráciu domáceho oby
vateľstva husitizmom. Hlavný “ideologický stan” mali v Ludaniciach (pri
Topolčanoch). Treba však dať zapravdu slovenskému medievistovi prof.
Varsíkovi, že husitstvo zapôsobilo na Slovensku viac jazykovo a literárne ako
nábožensky. Husitstvo nevnieslo do slovenskej povahy svoj typ odbojnosti.
“Jánošíkovstvo” nemalo vonkoncom konfesionálno-sociálne zdroje a je javom
rudimentárnym a neusmerneným. I keď trocha časovo predbiehame, treba
sa zmieniť o prílive huteritských bratov (habáni) v polovici 16. stor. Prišli
z Moravy a na Slovensku vytvorili vyše 40 bratských dvorov. Ako o tom svedčí
torzo archívu zo Sobotišťa, habáni mali kontakty so svojou domovinou.
Talianským anabaptistom, ktorí sa na Slovensku usadili okolo r. 1580, vďačíme
za prinesenie znalosti výroby fajansových nádob.
Vcelku však budovanie kontaktov so západom spočívalo skôr na oficiálnej
báze cirkvi. Pod vplyvom benediktínov sa architektúra, knižná iluminácia a
sakrálna hudba začala orientovať na Francúzsko a vytláčala staršie bavorské
vplyvy. Cisterciáni sprostredkovali prijatie neskororománskej a ranogotickej
kultúry. Dominikáni sa orientovali na Taliansko, najmä Bolognu. Mendikantské rehole prevzali podunajskú modifikáciu nemeckej architektúry. Týmito ka
nálmi sa dostali na Slovensko v európskej literatúre všeobecne vžité legendy,
mystérie, filozofické diela, teologické “summy”, prepisy zbierok exempiel a
pod.
Tým nechceme poprieť závažnosť svetských zdrojov, najmä univerzít. Kedže
okrem krátko trvajúcej cisterciánskej univerzity vo Veszpréme v Uhorsku
neexistovalo takéto učiliště, študenti v 13. storočí odchádzali najmä do Fran
cúzska. Tam išli Viliamovia a Jánovia a späť sa vracali ako Guillaumovia a
Jeani. Po vzniku pražskej, viedenskej a krakovskej univerzity ich gros študo
valo v týchto univerzitách, no časť z nich aj naďalej navštevovala Taliansko
(najmä Padovu) a Francúzsko. Z týchto zdrojov sa na Slovensko dostávajú
európske bájky, vagantská poézia, rytierske a dobrodružné romány, facécie a
antické romány.
Túto orientáciu podporili poslední arpádovskí panovníci, no zosilnila
najmä potom, čo na uhorský trón nastúpili Anjouovci. Spomeňme napr., že
Ľudovít Velký z trestnej výpravy proti neapolským feudálom doviezol do
Uhorska knižnicu kráľa Róberta, ktorá pod vedením Paola de Perugia patri
la k najcennejším v Európe. Na popredných postoch uhorskej administratívy
pôsobili Taliani a došlo aj k potaliančeniu adriatickej časti Uhorska. Aj domá
ca šlachta v službách Anjouovcov mala príležitosť zoznámiť sa s prvej ruky so
západnou kultúrou. Máme na mysli zvolenského župana magistra Donča,
ktorý v sprievode Karola Róberta navštívil pápežský dvor v Avignone.
Z dvora Mateja Korvína v Budíne talianski a dalmátski stavitelia odchádzali
na Slovensko. Slovenskí humanisti v duchu vtedajšieho kozmopolitizmu pôso
bili v cudzine a doma si vytvárali iba menšie humanistické krúžky. Ich prísluš
níci korešpondovali s Erazmom Rotterdamským (najmä Thurzovci, ktorým
styky sprostredkovali Fuggerovci), Konrádom Celtesom, českými, moravský
mi humanistami. Boli členmi viedenských, budínskych, olomouckých, krakov14

ských a rímskych “sodalitas”. Veľmi skoro zapustilo v Uhorsku korene aj hnu
tie “devotio moderna”.
To rovnako platí aj pre prijatie reformačných myšlienok. Malo dva zdroje:
Čechy a najmä Nemecko. Po porážke na Bielej Hore (najmä po vydatí patentu
proti nekatolickým kňazom, ktorý platil od r. 1624 a obnovení zemského zria
denia, ktoré postihlo nekatolícku šľachtu), prišlo na Slovensko veľa utrakvistov. Bola to pre nich “ideálna” príležitosť: blízkosť domova a jazyka. Medzi
nimi boli početní humanistickí vzdelanci, kníhtlačiari a pod. Myšlienky ne
meckej reformácie na Slovensku zapôsobili vo veľmi krátkom čase i vďaka
tomu, že Luther s Melanchtonom prejavili značný záujem o získanie Uhorska.
Wittenbergská univerzita poskytovala študentom štipendiá. Reformačné
myšlienky sa šírili nielen tlačeným slovom, ale z Nemecka často prichádzali aj
kazatelia. Časť z nich tvorili Melanchtonovi žiaci. Niektorí slovenskí protestan
ti sa vo vieroučných sporoch obracali priamo na Luthera ako na arbitra. Orga
nisti protestantských kostolov veľmi pohotovo reagovali na vývoj nemeckej
hudby.
Nakoľko pokus o zriadenie protestantskej univerzity na Slovensku ztrosko
tal, evanjelickí študenti museli odchádzať na univerzity vo Wittenbergu, Jene,
Lipsku, Tiibingene, Štrasburgu a v Bazileji. Kalvíni študovali v Ženeve, Hiedelbergu, Leydene a v Utrechte. Tým sa rozšíril európsky horizont ich myslenia.
Nie nadarmo pietistická Bratislavu prezývali “parvum Halle”.
Ani rekatolizácia sa neuzavierala do úzkeho chotára. Veď spočívala na
univerzalitě katolicizmu a moci Habsburgovcov, ktorým sa podarilo
vyženiť pol Európy. Slovenské baroko je vlastne variantou “podunajského
baroka” a vytvorili ho rakúski a nemeckí majstri. Rovnaké ovzdušie možno
pozorovať aj vo vede. V druhej polovici 17. storočia boli niektorí vedci zo Slo
venska členmi európskych akadémií vied a v 18. stor. ich počet vzrástol. Matej
Bel dokonca uvažoval o medzinárodnej spolupráci astronómov Trnavská
univerzita a Banská akadémia v Banskej Štiavnici boli nádnárodnými stre
diskami vedy (profesori Delius, Born, Scopoli, Jacquin, Prandt, Šeretič, Trnka,
Winterl a i.)

Nové obzory
So vzmáhajúcou sa integráciou a centralizáciou Uhorska v 18. storočí sa z
národnostného substrátu začal formovať národ s rudimentárnym, nejasne tu
šeným slovenským povedomím. Slovenskí vzdelanci boli očarení Slovanstvom,
najmä jeho početnosťou. Adam František Kollár zdôraznil, že hranice Slo
vanstva sa rozprestierajú “ab Adriatico mari per plagas orbis septentrioni
subiectas ad confinia Sinensium”. Už v lone “barokového slavizmu” sa rodia
zárodky neskorších názorov, ktoré na Slovensku prežili niekoľko storočí, ako
boli “dobré vlastnosti Slovanov”, slovenčina ako “matka” slovanských jazykov,
Dunaj ako kolíska Slovanov a pod.
Keďže nešlo o národné povedomie par excellence, nemožno hovoriť ešte o
nejakej výlučnosti. Z Locka si vyvodili presvedčenie o jazyku (a vlastenectve)
ako prameni ušlachtilosti. Právnemu mysleniu sa učili u Mikuláša Oláha, kto
rý pôsobil na dvore kráľovnej Márie v Brusseli (1531-9).
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Neskôr ich Herder vyzbrojil predovšetkým vierou v budúcnosť Slovanstva.
Z Hegla zasa prijali myšlienky procesuálnosti dejín. Dosadili si do nej Slo
vanstvo, hoci Hegel tieto národy pokladal za nehistorické.
Revolúcia r. 1848-9 bola predelom. V 30. rokoch sa slovenská mládež nadchýňala myšlienkou Mladej Európy, učaroval jej Mazzini, čítali sa Börneho
Listy z Paríža, Lamennaisove spisy i diela anglických ekonomistov. Moravský
liberál Kampelík ich zariekal aby neverili v Rusko a orientovali sa na liberálne
Francúzsko. Aj Ľudovít Štúr bol vtedy ešte kriticky k Rusku (v mnohom aj pod
vplyvom Bakunina).
Po revolúcii však nastal obrat. V beznádejnej situácii, v malomeštianskej
nemecko-maďarsko-slovenskej Modre Štúr napísal “Slovanstvo a svet budúc
nosti”. A v ňom myšlienky tohto druhu: “Na západe nikde niet oporného bodu,
nikde niet pokoja”. Jeho odkaz kanonizoval najmä Josef Miroslav Hurban.
Navyše sa preberali myšlienky Cieszkowskeho, Trentowského a Mickiewicza,
podľa ktorých Slovanstvo je predurčené vykúpiť ľudstvo.
Hurban o
dmietal západnú kultúru i civilizáciu a postuloval slovanskú vedu
ako “duchovné videnie pravdy”. Táto myšlienka sa obmieňala u všetkých,
čo mali na mysli budovanie národnej vedy. Odmietanie západu však neplatilo
len pre vedu, filozofiu a umenie, ale bolo aj politickým programom. V návrhe
petície na uhorský snem z r. 1849 čítame: “Neberieme si ako vzor západ, ani ne
berieme a nežiadame nejaké bezcielne novoty, ktoré by šírili iba svár, neresť
a záhubu”. Navyše sa nechuť prikloniť k západnému životnému štýlu prejavila
aj v praktickom živote. Viliam Pauliny-Tôth bojoval proti tomu, aby sa rozmá
hala “úžerná burina” - záľuba pre cudzie hodnoty.
Pravda našli sa aj duchovia, ktorým sa táto orientácia nepáčila. Medzi nich
rozhodne patril Jonáš Záhorský. Spomeňme si len na jeho vtipkovanie: “Rusko
je veľmi zložité cárstvo. Vládne tam náboženstvo grécke, osveta francúzska,
politika nemecká’ . Písal, že ak sa tam niekto predstaví ako Slovan, “je to toľko,
ako keby riekol Káfer alebo Patagonec”.
I keďhegelovsko-štúrovskú filozofiu dejín niektorí predstavitelia národného
života, vedy a literatúry kritizovali (Záhorský, S. Ormis, neskôr Jaroslav Vlček,
Bohdan Pavlů, Pavel Bujnák, hlasisti ai.), rezíduá z nej mali tvrdošijný život.
Hurbanov syn, Vajanský, v replike na Vlčkovu kritiku dokazoval, že “sloven
skému ideálnemu snaženiu zodpovedá Hegel viac ako Kant”. Vajanský bol
presvedčený, že slovenský život nie je ohrozený iba maďarizáciou, ale aj zá
padným liberalizmom a socializmom. A v úvodníku Národných novín (1902)
čítame: “Naši bránili pozitívnu vieru a cirkev proti racionalizmu... nepriatelia
Slovákov boli všetko racionalisti, neveriaci, ateisti a apostatovia v najrozlič
nejších smeroch”.
Na tejto pozícii nestál len Vajanský. Koloman Banšell, jeden zo zakladateľov
modernej slovanskej prózy, mal na štúdiách v Bazileji možnosť počúvať
prednášky Friedricha Nietzscheho. On si však namiesto toho zvolil štúdium
diela de Condillaca z 18. storočia. 1 vedec takého formátu ako bol Ján Kvačala
bol až tvrdošijne a úzkoprso konzervatívny.
Na druhej strane treba dať za pravdu Danielovi Slobodovi, ktorý napísal:
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“Všetci tí európski a svetoznámi veteráni a lumina mundi dobývali svoju slávu v
mestách, rezidenciách, metropolách, po viedenských, pražských, petropolských, parížskych, vatikánskych knižniciach - tak veru snadno virtuózom
byť. Ale koho osud zahodil medzi lesy a skaly, medzi baráky a chalupy, medzi
hofierov a sedliakov, na dobrú noc, buď rád, že sa sám nezosedliačíš”.
F. X. Šalda postrehol v prípade Milana Rastislava Štefánika, že i posledné
nie príliš výrazné črty provincializmu razom zhodil zo seba keď prišiel do Pa
ríža. A Šaldom vyzdvihovaný Albert Škarvan ako prvá slovenská osobnosť
európskeho formátu sa tiež sformoval v dobrovoľne zvolenom exile. Našťastie rozdiel od Dušana Makovického - nežil stále v Jasnej Poľane a nevsál tolstoizmus so všetkými slabosťami a protirečivosťami.
Na dvoch prípadoch - na Jánovi Kollárovi a Vajanskom - by sme chceli pou
kázať, že ani sústredenosť na Slovanstvo neznamenala totálnu ignoráciu Zápa
du. Už Štefan Krčméry upozornil, že Kollárovi sa Európa “vynorila ako celok,
rozčesnutý na dva póly”. Vzdelanostne tkvel v humanizme a prvá cesta smero
vala na Západ. Dodajme ešte: vyrástol v nemeckom prostredí Kremnice, Ban
skej Bystrice a Bratislavy, študoval v Jene a stretol sa s J. W. Goethem. Učil sa
po anglicky, po francúzsky, po taliansky, zahľbil sa do čítania Homéra, Anakreonta, Petrarku, Spinozu, Voltaira, Montesquieua, Rousseaua. Kritik
“závistnej Teutónie” žil v nemecko-slovensko-maďarskej Pešti a vo Viedni,
oženil sa s Nemkou a deti sa mu ponemčili. A stojac v benátskej Akadémii
pred Tizianovou Assuntou zavzdychal: “Božemůj! proč se můj starodávný-tak
veliký - téměř stomiliónový národ takovýmito obrazy a Akadémiami nehono
sí?” Vajanského “dráždilo Anglicko” (Š. Krčméry), bol ctiteľom antiky a re
nesančného umenia (videného cez dielo Jacoba Burckhardta), prijal Tainovu
estetiku, inšpiroval sa Spielhagenovými románmi a jeho teóriou románu. Va
janského žena, Nemka, prekladala do nemčiny krátke prózy do pražských ča
sopisov. Vajanský odmietal iba tú západnú literatúru, ktorá bezcieľne odkrýva
la “manželský paplón pred celým svetom” a nadmieru “zbožňovala” telo a
“seba samého”. Poplietlo ho Danilevského dielo “Rusko a Európa”, ktoré
mohol čítať už v knižnici svojho otca (J. M. Hurbanovi ho venoval Danilevský)
a veril v ruského vojaka, ktorý oslobodí Slovanov.

Blýskanie sa na časy
Koncom 19. storočia nenastal síce tektonický zlom, ale dochádzalo k
istej inventúre a revízii hodnôt. Práve v tom istom čase sa aj časť ma
ďarských intelektuálov neuspokojovala s pseudoliberalizmom, aristokratizmom a provincializmom maďarského života. Liberálnejšie názo
ry historikov Hómana, Szekfüho, literárneho vedca Asbótha, filológa Melicha
našli odozvu aj na Slovensku. Pravda silnejší bol vplyv T.G. Masaryka i keď
postihol len časť intelektuálneho horizontu. Navyše sa prelomili hrádze averzie
voči súčasnej západnej vede, filozofii a umeniu. Hegela, Schellinga a Fichteho
vystriedali Guyau, Taine, Bergson, Croce, Gumplowicz, Lamprecht; postcézanovská maľba síce nesmelo, ale predsa len prenikla popri odvaroch mníchovI

skej historizujúcej školy: európsky literárny symbolizmus vystriedal popisný
realizmus; cítila sa potreba orientovať sa na hlavné európske literárne prúdy a
podľa možnosti prekladať najzávažnejšie diela (to však narážalo na nedosta
tok čitateľov a vydavateľstiev).
Aj ružovkastý postoj k Rusku sa preformovával v zákopoch prvej svetovej
vojny a po prebehnutí k “bratom” Rusom. Bolestná skúsenosť pozmenila
poéziu Janka Jesenského i prózu Jozefa Gregora Tajovského, názory neoslavisticky orientovaného Bohdana Pavlů. Vlado Hurban, Vajanského syn, vo svo
jom liste z Vladivostoku (vr. 1918) napísal! “... tragika mojho otca spočívala v
tom, že videl spásu Ruska nie takom, akým ono bolo, ale akým sa mu zdalo” a
osud bol milostivý, že “nedal mu dožiť sa dnešných dní”.
To bol epilóg drámy, ktorej hrdinovia stroskotávali v tom, že svoje videnie
zaostrili na Východ a len periférne vnímali proťajší svet. Pritom pomýlenosť
tejto orientácie nebola len v naivite a nereálnosti postoja. Ich tvrdošijné zotrvá
vanie na týchto pozíciách bolo zvrátené i v tom, že vlastne išlo proti prúdu slo
venskej kultúry, ktorá na rozhraní medzi Západom a Východom už na úsvite
dejín si za svoje zvolila univerzalizmus okcidentálnej kultúry. A pokým stačila s
dychom tejto orientácie zostávala verná.
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O nás bez nás
Ladislav Mňačko
V marci 1965 ma zavolal telefonicky vtedajší šéfredaktor “Světa v obrazech”,
nepamätám sa už presne, ale myslím, že to bol Rýpar.
“Nemal by si niečo pre nás k dvadsiatemu výročiu oslobodenia?”
“Mať by som mal,” smial som sa, “len sa obávam, že byste to neuverejnili...”
Skoro sa urazil. Čo si o nich myslím? Časy poserstva sú za nami, čím kritickej
ší príspevok, tým lepšie. Je už na čase prestaťs tým večným hurávlastenectvom a
posvietiť si kriticky na minulosť.
Dva dni na to som mu príspevok osobne odovzdal. Článok mal okolo dva
násť strán, nazval som ho “Nepríjemný rozhovor dvadsaťročného syna s päťde
siatročným otcom o Mníchove”. Sedel som oproti nemu, keď čítal rukopis a
pokúšal som sa z jeho tváre uhádnuť, čo si pri tom myslí. Keď dočítal, pomaly
vstal a akosi slávnostne mi podal ruku.
“Ohromné...” zajasal. “Čosi také tu už bolo dávno treba...”
“Uverejníš?”
Samozrejme, že uverejní. Slávnostné číslo vyšlo bez môjho príspevku. Poslali
mi ho neskoršie poštou spät s odôvodnením, že sa nehodil do celkovej koncep
cie čísla.
Necelý rok nato ma stretol vtedajší šéfredaktor “Obrany lidu” Kupka.
“Nemal by si niečo pre nás?”
“Mal by som, len sa obávam, že to nebude pasovať do celkovej koncepcie
vášho čísla.”
Kupka nepožíval práve najlepšiu povesť medzi novinármi. Ani si lepšiu, než
požíval, nezaslúžil. Neviem, prečo sa práve v prípade môjho príspevku zacho
val statočnejšie, než rok predtým šéfredaktor “Světa v obrazech”. Bojoval do
posledka, aby príspevok vyšiel. Bojoval márne. Článok nevyšiel, Kupku vyho
dili. Nevznikla tým nijaká škoda, ale nepociťoval som práve škodaradosť.
Pamflet, o ktorom tu hovorím, mal jednoduchú konštrukciu. V roku 1945 na
rodený mladý muž sa opýtal raz večer svojho otca, bývalého veliteľa delostre
leckej batérie v období mníchovskej kapitulácie - prečo ste vtedy nebojovali?
Otec sa pokúšal synovi vysvetliť, čo sa vtedy stalo. Spojenci, naši spojenci nás
zradili, rozhodli vtedy o nás bez nás. Ale, namietol syn, vtedy nešlo priamo o
kožu spojencov, ale našu vlastnú, prečo ste nebojovali? Ani jedna z odpovedí ho
nemohla uspokojiť. Pravda, prišiel rozkaz stiahnuť sa z hranice bez boja, ale ten
rozkaz bol v rozpore s prísahou brániť republiku v prípade prepadnutia so zbra
ňou v ruke. Ty si bol vtedy veliteľ batérie na hranici, prečo si nedal rozkaz k paľ
be, prečo ste nebojovali? Beneš, prezident, dobre, zachoval sa nestatočne;
jednooký, Žižkom nazývaný predseda vlády generál Syrový kapituloval; ale ty,
čo si urobil ty a ostatní dôstojníci, prečo ste vtedy nebojovali? Isteže, Nemci boli
silní, isteže, vojna by bola stála veľké obete, ale stála kapitulácia menej ľudských

19

životov? Tých skoro štyristotisíc mŕtvych, zavraždených, umučených, ako dô
sledok toho, že ste vydali republiku bez boja Hitlerovi - prečo ste vtedy nebojo
vali? A čo si robil ty, dôstojník československej armády, počas okupácie? Patril
si tiež k tým dôstojníkom, ktorí - ako hospodárski komisári v službách nemec
kého vojnového hospodárstva udávali mäsiarov a roľníkov pre čierne zabíjač
ky? Za čo si vlastne dostal vojnový kríž? Za to, že si pri ústupe z hranice plakal?
Prečo ste vtedy nebojovali?
Rozhovor sa skončil dramaticky. Rozzúrený otec, ktorý nemal na nijakú z
položených otázok uspokojivú odpoveď, vylepil synovi zaucho.
Pmflet nevyšiel. Šéfredaktora Kupku, ktorý z mne nepochopiteľných príčin
trval do posledka na tom, že ho uverejniť treba, zbavili šéfredaktorstva.
Dva roky na to opäť kdesi ktosi rozhodol o nás bez nás, opäť prelievali dô
stojníci v kasárňach horké slzy ako jediný prejav bezmocného protestu. Ba, či
dnes nejakého štrnásťročného syna nejakého iného veliteľa delostreleckej baté
rie vôbec zaujíma, prečo sme vtedy nebojovali?
K paradoxom mladých, ale dramatických dejín československého štátu patrí
dobre organizovaná a moderne vyzbrojená armáda, ktorá v prípade smrteľného
ohrozenia suverenity tohto štátu namiesto obrany jeho hraníc plače v kasár
ňach. To posunuje otázku do iných polôh, zužuje ju na otázku oprávnenia exi
stencie takejto armády, ktorej vydržavanie a vyzbrojovanie privádza krajinu na
okraj hospodárskeho bankrotu. Bojovať, nebojovať? Ale ak nebojovať, tak na
čo armáda? Dvestotisíc dobre vycvičených, dobre vyzbrojených mužov v kasár
ňach, ktorí plačú, to sú vari najdrahšie slzy na svete.
Nemôžem si pomôcť, náš najzáväznejší príspevok k porážke Hitlera bolo ča
kanie na Stalina. Príde Stalin? Kedy príde Stalin? Stalin príde. Stalin je už blíz
ko. Stalin nám prinesie slobodu...
Stalin prišiel.
Vytiahli sme trikolóry, pozbierali v priekopách pohodené zbrane, vtedy,
deviateho maja 1945 sa začala pre nás vojna, ktorá neprestala dodnes. Vari ni
kde inde na svete ju nevedú tak vehementne a vytrvale ako u nás. Dodnes sa
sotva minie deň, aby sa v československých “oznamovacích prostriedkoch” ne
oslavovalo nejaké víťazstvo proti Hitlerovi, proti fašizmu.
Víťazstvo. Víťazi. Československo za stolom víťazov. V roku 1945 a dodnes.
O dva roky budú opäť blčať partizánske vatry na Donovaloch. Veteráni Sloven
ského národného povstania budú, neverejne, ale o to vášnivejšie pretriasať starý
spor, či bolo príčinou porážky povstania zlyhanie armády, alebo netrpezlivosť
partizánov. V Prahe vydajú vari tisícu publikáciu o hrdinskom povstaní praž
ského ľudu v pamätnom máji 1945. Slávnostnými prejavmi, fangľami, stretnu
tiami účastníkov, memoármi, oslavnými článkami, odhaľovaním ďalších po
mníkov sa opäť na roky predĺži dávna trauma dvoch v spoločnom štáte žijúcich
národov, ktoré nemajú celkom čisté svedomie. Bojujúce Československo bola,
je a zostane neskutočná fikcia, napriek SNP, napriek pražskému povstaniu,
napriek Svobodovmu armádnemu Zboru a napriek účasti československých
letcov v leteckej bitke o Anglicko. Naša účasť v spoločnom úsilí spojencov v bo
ji proti nacistickému Nemecku patrí k zanedbateľným epizódam druhej sveto
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vej vojny. Tu azda stačí pripomenúť, že v čase, keď “hrdinský pražský ľud bo
joval na barikádach” v ešte neoslobodených častiach Čiech, vyrábali českí ro
botníci posledné zbrane pre posledné zvyšky hitlerovskej armády. (Vo vsetínskej zbrojovke sa ešte dva dni pred obsadením mesta Červenou armádou naplno
pracovalo.) Možno patrí k irónii dejín, že vtedajší Protektorát Čechy a Morava
sa stal poslednou bázou poslednej, ešte intaktnej nemeckej armády, úškľabok
zamrzne až keď si uvedomíme, že ňou ostal až do hodiny príchodu Stalina.
Ale, môže niekto namietnuť, čo Slovensko? Slovensko predsa povstalo! Slo
venskí vojaci, slovenskí partizáni bojovali statočne proti nemeckým okupan
tom. Iste, Slovensko v roku 1944 povstalo. Z hľadiska obnoveného Českoslo
venska bolo Slovenské národné povstanie určite aktívnym príspevkom k spolo
čnému úsiliu protihitlerovskej koalície poraziť a zničiť nemecký fašizmus. Jeho
vojenský a strategický význam presiahol hranice regionality a epizódovosti.
Sem tam vyslovené tvrdenia, že Slováci povstali z alibistických príčin nemožno
akceptovať, povstanie bolo spontánnym prejavom slobodnej vôle národa, kto
rý už nechcel a nemohol stáť bokom svetového diania. Aj komentátori, ktorí
vyhlasujú povstanie za jeden z najväčších činov v dejinách národa, majú, už
vzhľadom na spontaneitu povstania, pravdu. Len - čosi chýba. Čosi, čo povsta
niu predchádzalo a čo jeho význam podstatne znižuje.
Dejepisectvo, ktoré sa opiera namiesto o fakty o legendy, patrí medzi najhor
šie služby národu. České a slovenské dejepisectvo - a československé umocnene
- o postavení a osudoch štátu v čase hitlerovskej agresie proti Európe, sa opiera
najmä o legendy. Komentátori tých ťažkých čias si mýlia protifašistické cítenie
s protifašistickým bojom. Je nesporné, že v Európe nebolo druhého národa,
ktorý by bol v tak mizivej miere podľahol vtedy šírenej fašistickej ideológii, ako
český národ. Na druhej strane niet v Európe Nemcami okupovanej krajiny,
ktorá by bola urobila tak málo preto, aby sa jej osud zmenil, aby prispela činom
k porážke okupanta, ohrozujúceho priam elementárnu podstatu národa. Český
národ ako celok odmietal fašizmus priam bytostne, ale Česi svojou každoden
nou činosťou v prospech hitlerovskej vojnovej mašinérie predlžovali životnosť
nebezpečenstva, ohrozujúceho existenciu českého národa. So silným vnútorným
odporom, ale bez reptania, bez vzopretia sa, bez štrajkov, bez úmyslov saboto
vať, šiel český robotník deň čo deň do práce, vyrábať pre Hitlera zbrane a
všetko, čo mohla krajina nemeckej vojnovej mašinérii poskytnúť. Český žandár
dozeral až do konca na poriadok, český dôstojník pracoval ako komisár pre
potieranie čierneho trhu. O partizánskom hnutí na území vtedajšieho protekto
rátu, ktoré sa sformovalo v posledných týždňoch vojny, by bolo lepšie - napriek
krvavým obetiam, s ním spojenými, - cudne mlčať. Českí komunisti, ktorým
sa hneď po vojne, čiastočne už počas vojny, podarilo s úspechom šíriťlegendu o
ilegálnej strane, ako hlavnej a jedinej aktívnej sile odporu, dodnes brutálne
potláčajú každú zmienku o neblahej politike strany v čase paktu Hitlera so
Stalinom. Vtedy strana vyslovila pre svojich členov zákaz účasti vo vojne proti
Hitlerovi - a členovia poslúchli, stovky španielskych dobrovoľníkov, discipli
novaných členov strany, sa dali vo Francúzsku radšej internovať, než aby vstú
pili do vtedy sa formujúcej vojenskej jednotky v Anglicku. (Jednou z príčin
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tragédie Vlada Clementisa bol jeho verejne vyslovený názor, odsudzujúci pakt
Hitler-Stalin.)
A tí, čo neposlúchli stranu, ale podivný mobilizačný rozkaz nelegitímnej
inštitúcie v Londýne, ktorý ich povolával do zbrane vo vznikajúcej vojenskej
jednotke v Anglicku? Aký bol prínos týchto aktívnych dobrovoľníkov a zmo
bilizovaných vojakov k víťazstvu? Odhliadnuc od letcov, bojujúcich v česko
slovenských stíhacích perutiach, minimálny. Ich hlavnou bojovou akciou bola
blokáda obkľúčených nemeckých jednotiek v Callais. Nemecká armáda kapi
tulovala ako celok 9. mája 1945. Nemecké jednotky, obkľúčené v Callais až
niekoľko dní neskoršie, ako posledný intaktný ozbrojený útvar nemeckej armá
dy. (Bolo by nechutné a nemiestne vyčítať príslušníkom tejto čs. jednotky v
Anglicku ich bojovú nečinnosť. Väčšinou to boli dobrovoľníci, ktorí chceli
aktívne bojovať. Bojovú pasivitu tejto, niekoľko tisíc mužov čítajúcej jednotky,
zapríčinila čudná politika vtedajšej čs. vlády v Londýne. Beneš osobne zabra
ňoval jej bojovému nasadeniu.)
Komunisti objavili vlasť až po prepadnutí Sovietskeho zväzu. Mnohí z nich
žili vtedy už v ZSSR. Aj tam sa formovala bojová jednotka, do ktorej vstupo
vali dobrovoľníci. I. čs. armádny zbor generála Svobodu sa zúčastnil činne
viacerých bojov. V boji o Duklu skoro vykrvácal. Čo to boli ale za dobrovoľní
ci? Ako vznikal tento bojový útvar? Po rozbití republiky utiekli tisíce českoslo
venských občanov, komunistov i nekomunistov, prevážne Židov, do Sovietske
ho zväzu. Tam boli okamžite internovaní. Keď prepadol Hitler Sovietsky zväz,
začalo emigračné vedenie KSČ v Moskve organizovať - po vzore ruských
légií z čias prvej svetovej vojny - samostatný československý bojový útvar.
Gottwaldovi emisári presnorili všetky trestanecké tábory, od Soloveckých
ostrovov až po Kamčatku v úsilí získať dobrovoľníkov československého
pôvodu. Získali. Bodaj by nezískali...
Na Dukelskom bojisku stojí honosný pamätník bojového nasadenia tejto
jednotky. Tých, čo padli, pochovali do hromadných hrobov. Na hroby postavili
kamenné náhrobky s pozlátenými menami hrdinov. Tie mená neskoršie z veľ
kej časti odstránili. Boli to - židovské mená. Až oveľa neskoršie, až v šesťdesia
tych rokoch, napísal Generál Svoboda vo svojich bojových spomienkach, že
väčšina vojakov pod jeho velením boli občania židovského pôvodu. Nie všetci
padli, pár tisíc prežilo vojnu. Väčšina z nich emigrovala neskoriše do Izraela.
Svobodom spomínaná väčšina neboli pravdaže všetci. V jednotke bojovali
českí komunisti, ktorých stranícka príslušnosť nezachránila pred internovaním
v trestaneckých táboroch a mnohí Slováci, vojaci slovenskej armády, bojujú
cej po boku Nemcov v Sovietskom zväze, ktorí prebehli k Červenej armáde.
Zaoberať sa - pokiaľ to prežili, ich neskoršími osudmi je dodnes riskantné a
verejne nemožné. (V roku 1964, v predvečer osláv dvadsiateho výročia Povsta
nia, som pozval - bol som vtedy krátky čas šéfredaktorom Kultúrneho života,
- dvadsiatich veliteľov a vyšších dôstojníkov povstaleckej armády na interview.
Prišlo ich šestnásť. Privítal som ich slovami: “Súdruhovia obyčajní vojaci,
súdruh generál...” Všetci, až na generála Marcelyho, boli po vojne perzekvo
vaní, žalářovaní, súdení, odsúdení a rozsudkom vojenských tribunálov degra22

dování. Rozhovor s nimi, ktorý sme uverejnili na dvoch stranách týždenníka,
patrí k najotriasajúcejším zverejneným dokumentom povojnového vývoja na
Slovensku.)
Kto to vlastne vtedy, roku 1945, spolusedel za stolom víťazov? Akými ví
ťazstvami ovenčená prišla vtedy do Paríža československá delegácia? Právom
jednej, okupovanej časti niekdajšieho štátu, rozbitého Hitlerom, části, ktorej
najväčším prínosom k spoločnému víťazstvu bolo pasívne čakanie na Stalina?
Právom východnej, Nemcami ušetrenej časti toho istého štátu, ktorá sa šesť
rokov nazývala Slovenský štát? Proti akým nemeckým okupantom maľovali
partizáni na múry heslá - smrť nemeckým okupantom? Komuže to konkrétne,
smrť? Akým okupantom? Na Slovensku nijakých nemeckých okupantov až do
povstania roku 1944 nebolo. Slovensko bolo vtedy samostatným štátom s
medzinárodne uznávaným štatútom samostatného štátu, malo diplomatické
styky s viacerými krajinami, nielen s takými, čo patrili k Hitlerovmu bloku,
malo svojho prezidenta, svoje platidlo, svoju armádu, svoj parlament, svoju
vládu. Ideologicky a politicky sa opieralo o nemecký a taliansky fašizmus,
malo svoju vlastnú, fašistickú ideológiu čiastočne sa odlišujúcu od svojich vzo
rov. Bojovalo aktívne po boku porazených fašistických mocností, so síce mi
nimálnym efektom, ale s o to väčšou horlivosťou. Slovenský štát sa aktívne
spoluúčastnil na Hitlerovom prvom vojnovom dobrodružstve pri prepadnutí
Poľska, ako prvý z Hitlerových spojencov vypovedal Sovietskemu zväzu voj
nu. Slovenský snem ako jediný zákonodárný zbor v celej Európe, prijal za svoje
protižidovské norimberské zákony. To, čo Nemci v iných nimi obsadených
krajinách boli nútení vymáhať dekrétmi a okupačnými výnimočnými zákon
mi, uskutočňovala na neobsadenom území Slovenského štátu slovenská vláda,
dobrovoľne, horlivo, dôsledne a - bez donútenia, samostatne. Iróniou osudu sa
stalo, že tento Slovenský štát ostal posledným z Hitlerových verných. Rumuni.
Bulhari, Fíni už dlhší čas bojovali po boku protihitlerovej koalície, keď v Bra
tislave ešte stále rezidoval úradujúci prezident Tiso, ktorý sa cítil hlavou tohto
štátu ešte aj po svojom úteku do rakúskeho Kremsmünsteru.
Ktože ho prinútil hrať takúto neblahú rolu? Nikto. Slovenský štát vznikol zo
spontánnej vôle väčšej časti ľudu. Hlinkovci už niekoľko mesiacov pred rozbi
tím Československa totálne ovládli slovenskú časť republiky. Nie azda násilím,
nie pučom, nie terorom, ale v súlade s vôľou ľudu. Tiso bol zvolený za prezi
denta ohromnou väčšinou hlasov, nie azda v manipulovaných, nekontrolo
vateľných voľbách neskoršieho vzoru, ale v tajných, priamych, demokratic
kých voľbách. Národ chcel Tisa a zvolil si ho. S Tisom volil fašizmus. Aj keď
sa berie do úvahy vtedajšie zmätenie myslí a pojmov, ostáva fakt - Slovenský
štát bol suverénny štát, prezident tohto štátu bol legálne zvolený v demokra
tických voľbách, vláda tohto štátu bola legálne menovaná vláda, snem toho,
štátu bol demokraticky ustanovený parlament. Dostalo sa mu medzinárodného
uznania v podobe diplomatických stykov. Veľa krajín malo v Bratislave diplo
matické zastúpenia. Ako suverénny štát vypovedal Slovenský štát vojnu So
vietskemu zväzu, Anglicku a Spojeným štátom. Ako suverénny štát dal svoic
územie a svoje jednotky k dispozícii Hitlerovi pri prepadnutí Poľska.
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Tu by mohol niekto namietnuť, že suverenita Slovenského štátu bola iba
fikciou, že v skutočnosti výnimočné postavenie Slovenska v Hitlerom znásilne
nej a okupovanej Európe záviselo len na Hitlerovej vôli. Niet sporu o tom, že
táto suverenita mohla byť - a určite by k tomu bolo neskôr, pokiaľ by bol na to
ešte ostal čas, došlo - jedinou Hitlerovou vetou anulovaná. Obrancovia Tisu
vždy poukazovali na to, že “Tiso musel”.
Asi by mu skutočne nič inšie nebolo ostávalo, ako musieť. Lenže on tomu
museniu predišiel - chcením. Tiso nenechal udalosti dospieť až k štádiu, kedy by
nebol mohol konať inak. Bulharský cár Boris nevypovedal Sovietskemu zväzu
vojnu. A nevydal nacistom Židov. Dánsky král pohrozil Nemcom demisiou,
ak začnú s deportáciami dánskych Židov. Maďarsko a Rumunsko sa zúčastnili
vojny proti ZSSR, ale nevypovedali vojnu západným mocnostiam. Taktiež
“museli”, ale nechceli, ponechali si zadné vratka otvorené. Fašistické režimy
týchto krajín nenapodobovali vo všetkom nemecký fašizmus. Tragédia ma
ďarských Židov sa začala až po nepodarenom pokuse Horthyho uzavrieť s
Moskvou prímerie a obrátiť zbrane.
Čo “Tiso musel”, nie je natoľko závažné, ako to, čo chcel. Hitler nepotrebo
val pre vojnu proti Rusom dve slovenské divízie a pravdepodobne o ne ani
nežiadal, bol by sa uspokojil s plnou verbálnou podporou Slovenského štátu
ťaženia proti boľševizmu. Tiso mu ich ponúkol. A veľmi mu záležalo na tom,
aby predbehol všetkých ostatných. Tiso pravdepodobne musel súhlasiť s po
žiadavkou Nemcov, použit územie Slovenska ako strategické nástupiště pre
vojnu proti Poľsku. Tiso mu na viac ponúkol aj vojakov, čo nemusel. Deportá
ciám Židov by asi natrvalo nebol mohol zabrániť, ale Slovenský štát tieto de
portácie legalizoval rozhodnutím zákonodárného zhromaždenia. Všade
inde v Hitlerom okupovanej Európe internovali, deportovali a hubili Židov
Nemci, bez toho, že by sa starali o súhlas nimi dosadených miestnych orgánov.
Slovenský štát sa “očisťoval” od Židov z vlastnej iniciatívy, podľa prijatého
zákona, a ešte platil Nemcom za každého deportovaného Žida, ako vďaku za
to, že sa Hitlerovci nevďačnej úlohy, vyčistit Slovensko od Židov, ujali.
Nacistická, rasisticky podfarbená ideológia nezapustila v Nemcami okupo
vanej a ovládanej Európe nikde hlboké korene - s výnimkou Slovenského štá
tu. Vo Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Dánsku, vznikali skupiny nacistické
ho razenia až po násilnom obsadení týchto krajín. A nikde nezapustili hlboké
korene. Slovenský štát prebral nacizmus ako svoju štátnu ideológiu, bez nátla
ku z Berlína. Ľud sám dal Tisovej vláde k tomu - poverenie svojim hlasom v
legálne a korektne uskutočnených voľbách. Nikde inde v Európe nešli Hitlero
vi poslušné a od Hitlera závislé vlády tak ďaleko.
Táto dilema povojnového Československa - najednej strane voči fašistickej
ideológii totálne imúnny český národ, čakajúci nečinne na to, že ho iní oslobo
dia a zachránia pred hroziacim vykynožením, na druhej strane slovenský národ,
z ktorého vôle mohla vzniknúť legálna fašistická vláda - čo tiež nemá v nijakej
inej európskej krajine obdoby - a ktorý po počiatočnej eufórii z nadobudnutej
štátnosti urobil viac, než bolo v jeho silách, aby sa s týmto svojim omylom
vyporiadal a zvrhol vládu, ktorú si kedysi zvolil - presahuje až do našich dní,
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napriek jej totálnej tabuizácii. Zbaviť sa tejto dilemy či v regionálnom, či v
medzinárodnom rámci mlčaním o existencii Slovenského štátu, prípadne po
pieraním jeho existencie, nie je dobre možné. Víťazný Stalin neprejavil nijaký
záujem o osud porazeného Slovenského štátu, lebo chcel celé Československo.
Len vyčlenením role Slovenského štátu v čase vojny mohlo Československo
zaujať miesto za stolom víťazov, ako Hitlerom znásilnená, okupovaná kra
jina, ako Hitlerom zničený a okupovaný štát. Separátne prerokúvanie slo
venskej otázky by bolo nutne viedlo k separátnemu prejednávaniu českej otázky
v povojnovej Európe. Preto, nie pre jeho malosť a nedôležitosťsa na Slovensko
pri pokusoch o povojnové usporiadanie Európy “zabudlo”. Nakoľko Hitler
okupoval celé Československo, nakoľko Slovenský štát vlastne nikdy nebol,
neexistoval, nebolo o čom rokovať.
Neexistencia Slovenského štátu sa legalizovala pravdepodobne pri stretnu
tí Beneša so Stalinom v roku 1943 v Moskve. Beneš nikdy neuznal Slovenský
štát, nebral pri svojich úvahách o násilnej okupácii Československa odlišné
postavenie a vývoj Slovenska na vedomie. Šikovným manévrovaním sa mu
podarilo presvedčiť o tom celý svet. Len on mohol u Stalina vymôcť pre Slo
vensko generálny pardon. Slovenský štát mohol iba jediným spôsobom uniknúť
osudu porazených Hitlerových spojencov - svojou neexistenciou. Nebol, teda
nemohol byť ani spojencom hitlerovského Nemecka, teda nemohol patriť k
porazeným Hitlerovým spojencom. Z tohto hľadiska sa mohlo Slovenské
národné povstanie charakterizovať ako povstanie proti okupácii Českoslo
venska. Že vzniklo na Nemcami neokupovanom území, ktoré malo štatút su
verénneho štátu, vedúceho dokonca po boku Hitlera vojnu proti protihitlerovskej koalícii, sa vydávala za nepodstatný detail, o ktorom sa nehodno zmie
ňovať.
Význam Slovenského národného povstania pre obnovu Československa
nemožno znižovať. Slováci šli do ozbrojeného boja za obnovu Československa.
To neznačí, že sa má mlčať o určitých aspektoch tohto boja. Povstanie vypuklo
roku 1944, keď už bolo takmer isté, že Hitler vojnu prehral. Pred Slovenskom
stála osudová otázka - čo bude ďalej, čo príde potom? Na túto otázku neexisto
vala jednotiaca odpoveď, inak si predstavoval jej riešenie robotník, ktorý šiel
do povstania s predstavou socialistickej budúcnosti krajiny, inak liberálny
podnikateľ, a ešte inak príslušník HSĽS. Jednou z hnacích síl povstania bol
určite úmysel vyslúžiť si miestečko, čo ako skromné, po boku víťazov. Naj
strašnejšou predstavou bola vari tá, podfarbená ešte nečistým svedomím, zostať
až do posledka na strane porazených. Pre mnohých Slovákov bolo obnovenie
Československej republiky iba prijateľnejšou, z dvoch zlých alternatív. Pred
stava priameho pričlenenia Slovenska k Sovietskemu zväzu nedesila len nekomunistov. Radšej Praha ako Moskva, radšej Beneš ako Stalin, bolo vnútornou
motiváciou nejedného aktívneho účastníka povstania. Len exponovaní, kom
promitovaní ľudáci nemali voľbu.
Samozrejme tu hralo veľkú rolu aj vytrezvenie z eufórie slovenskej štátnosti.
Mať vlastný štát nie je ešte všetko, po dosiahnutí tohto cieľa sa okamžite vyno
rí celý komplex ďalších otázok - aký štát, s akým usporiadaním, s akou kon
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cepciou. Tí, čo na počiatku jasali nad dosiahnutím slovenskej štátnosti, začali
pociťovať skoro mrazenie v chrbte pri úvahách, aký štát to vlastne je. A najmä,
čo z neho ostane v prípade totálneho víťazstva Hitlera. Každému rozmýšľa
júcemu človeku muselo čoskoro svitnúť, že v prípade Hitlerovej porážky tento
štát nemá nijakej nádeje. Nielen svet, aj Slováci sami začali koketovať s myšlien
kou neexistencie tohto štátu a šli do povstania proti neexistujúcej okupácii
krajiny.
Zdanlivo dopadlo všetko dobre. Víťazní spojenci vyčlenili slovenskú proble
matiku z okruhu svojich úvah, kompromisov a sporov. Vyčlenením tejto
otázky sa Stalinovi podarilo rozšíriť svoj vplyv na celé Československo. Na
Bratislavu mohol klásť priame nároky, ktoré by mu nikto nebol mohol upierať.
Aj v Nemcami okupovanej časti Československa, v Čechách a na Morave,
uľahčilo Stalinovi pasívne čakanie na oslobodenie uplatňovať podobné náro
ky. Čakanie na neho bolo totožné s čakaním na komunizmus. KSČ nebola iba
verbálne hnacou silou povojnového vývoja v Československu. Vytrezvenie
prišlo až neskoršie.
Ako sme si to vtedy - vrátane komunistov - predstavovali? Že prídu, oslobo
dia, odídu a nechajú nás žiť si po svojom? So záťažou nevyjasnenej, tabuizovanej problematiky vojnových osudov Československa?
Vysvetlením, nie ospravedlnením, našej vtedajšej naivity bola totálna nezna
losť pravej podstaty komunizmu moskovského razenia.
Rusi sú trpezliví. A vedia prezentovať zmenky v pre nich výhodnom čase.
Nám ju prezentovali v roku 1968. Odsúdili nás na ďalšie čakanie. Čakáme te
da na spásu, ktorá príde. Ktorá príde z Moskvy. Len keď sa tam čosi zvrtne,
čosi pohne, čosi stane, môže sa čosi zvrtnúť, pohnúť a stať aj u nás. Sovietsky
zväz nás ešte raz oslobodí - tentoraz od seba samého.
Ale čo inšie sme mohli čakať bez odvahy, pozrieť sa pravde hlboko a nesentimentálne do očí?
Svojho času - ako komentár k podpísaniu mníchovskej dohody, ktorá
rozhodla o nás bez nás, povedal jeden z jej signatárov následovně: národ, ktorý
nie je ochotný, či schopný bojovať za svoju samostatnosť, si nezaslúži slobodu...
Na pravde tohto tvrdenia nemení nič, že ho vyslovil Benito Mussolini. Roz
hodovať o nás bez nás sa bude tak dlho, kým nenájdeme odvahu konečne
rozhodovať sami o sebe a za seba vrátane všetkých rizík, s tým spojených.
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Umiera?
Andrej Mráz ml.
Asi pred pol rokom som odišiel z mesta, kde som sa narodil a kde som potom
prežil takmer štyridsať rokov. Teraz žijem bez súhlasu československých orgá
nov vo svete, ktorý toľko ohovárajú, ktorému toľko závidia, ktorý toľko
zakazujú a ktorým sa toľko pýšia, ak sa tam dostanú, alebo aspoň ak sa môžu
pochváliť škatuľkou od “západného” mydla, či inými odpadkami.
Na rôznych inštitúciách som tu musel vysvětlovat’, prečo som odišiel a prečo
tu chcem žiť. Aj v listoch a telefonátoch ľuďom, ktorí zostali v Československu,
som sa pokúšal vysvetliť, prečo som to urobil. A prečo práve teraz. Uvádzal
som všelijaké rozumné dôvody. Pravdivé a úprimné, ale čím viac som o tom
hovoril, tým zrejmejšie mi bolo, že to nie sú jediné dôvody a že to hádam ani nie
sú najhlavnejšie príčiny. Že dôvody sú oveľa zložitejšie a že ak o nich aj po
riadne porozmýšľam, bude to iba časť pravdy. Cítim, že som dobre urobil, ba
cítim, že som to mal urobiť už dávnejšie, ale chcem tomu aj rozumom rozu
mieť. A píšem tieto strany aj preto, aby som to lepšie vysvetlil svojim známym.
Nie som sociológ. Nemám k dispozícii nijaké štatistické dáta, nerobil som
nijaký seriózny výskum (čo teraz ľutujem). Mám len zopár kamarátov a zná
mych, ktorých som dlho poznal a videl čo robia, čo si myslia a čo sa s nimi deje.
A čo sa dialo so mnou. Postupne ma opúšťali moji známi a sám som sa strácal
svojim blízkym a myslel som si ako mnohí v podobnej situácii, že to oni umiera
jú, spovrchnievajú, upadajú a až keď som si tu istý čas vydýchol, uvedomil som
si, že so mnou sa dialo prinajmenšom to isté. Všetci sme hlúpli a slabli a som
presvedčený, že inak sme ani nemohli a že inak to tam ani nebude. Myslím, že
s ľudmi, ktorých som mal rád, sa stalo čosi neodvolateľné. A bojím sa aj o
ich deti a deti ich detí. Nejde len o to, že ľudia zleniveli, že sú unavení, otrá
vení, skorumpovaní, že s nimi samými sa čosi zlého stalo, ale aj o to, že sa stra
tilo spojenie s tými, čo boli pred nami, s tými čo sú okolo nás a že je len málo ná
deje pre tých, čo prichádzajú po nás. Nemáme im čo dať, nemáme im čo pove
dať. Vzniká husté, zhnilé prostredie, kde nemá čo rásť, kde sa všetky výhonky
musia udusiť. Bojím sa, že jeden národ je odsúdený na smrť.
Nazdávam sa, že mnohí budú môj pesimizmus považovať za prehnaný, po
vedia, že si to iba nahováram, aby som sám sebe ospravedlnil svoj útek a uľahčil
si zodpovednosť za svoje rozhodnutie.
Pokúsim sa preto uviesť niekoľko dôvodov, prečo si myslím, že v mojej pô
vodnej vlasti nie je možný dôstojný ľudský život a prečo sa nazdávam, že to
bude čoraz horšie. Možno je všetko len povrchná generalizácia, osnovaná na
základe mojich zážitkov, na mojom zbabranom živote, na náhode, že som mal
práve takých známych, akých som mal. Bol by som veľmi šťastný, keby som
sa mýlil.
Duchovný život sa stratil. Ľudia sa boja rozumieť, čo sa to s nimi deje. Už
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sa nepatrí rozprávaťo veciach ako túžba, zodpovednosť za seba, radosť, cnosť...
Tieto slová znejú staromódne, smiešne. Citový a etický život sa stáva čímsi ne
patričným, všetci sa tvária, ako keby neexistoval, alebo aspoň ako keby bolo
nemiestne, ba škodlivé vôbec čosi cítiť, čomusi veriť. Ešte hanebnejšie je po
kúšať sa tomu rozumieť, hovoriť o tom a už vôbec neprichádza do úvahy, že
by niekto systematicky pestoval akési duchovné vlastnosti. Ako keby odvahu
nebolo treba cvičiť, ako keby zodpovednosť nebolo treba premyslieť a prehlbo
vať, ako keby láska bola čosi ako divá burina, ktorá sama od seba vyrastie a
s ktorou nič netreba robiť, ani pestovať ani polievať. Ľudia zdivočievajú, kla
mú sami seba, konajú podľa najprimitívnejších pudov, podľa najatavistickejších vášní a pozakrývajú ich popletenými racionalizáciami, ak im to vôbec ešte
stojí za námahu.
Pokúsim sa naznačiť prečo sa tak stalo. Najprv opatrne pripomeniem, že aj
na iných miestach zemegule sa zjavujú podobné tendencie. Potom zopakujem
niekoľko hlavných zásahov, ktorými sa predstaviteľom reálneho socializmu
podarilo zhoršiť túto situáciu. Potom prehovorím o Slovensku, lebo tam to
poznám lepšie a myslím si, že tam je situácia oveľa horšia ako v Čechách. A
ešte lepšie sa budem cítiť, keď budem hovoriť o mojej generácii a ako som so
svojimi rovesníkmi prispel k ďalšiemu úpadku. A azda najviac viem povedať
o technickej inteligencii, kde som sa ako programátor počítacích strojov pohy
boval posledných desať rokov. A celý ten čas budem vlastne hovoriť o sebe a o
tých ľuďoch, ktorých som zblízka poznal.
Celkove

Myslím, že sa to začalo ešte v renesancii. Ľudia si vtedy začali uvedomovať,
že je možné ovládať nielen druhých ľudí, ale že je možné ovládať aj prírodu.
Postupne vznikli stále dokonalejšie stroje, ktoré pomáhali ľuďom nahrádzať
otrokov, nevoľníkov. Začala sa upevňovať ilúzia, že priaznivé sily prírody
bude možné postaviť proti nepriaznivým, že ľudia budú sedieť na tribúnach,
tlieskať, bude medzi nimi panovať rovnosť, sloboda a bratrstvo a príroda pod
ich múdrym vedením bude pre nich produkovať všetko čo budú potrebovať. Boj
s prírodou a s jej tajomstvami začal byť zaujímavejší ako boj s tajomstvami
ľudskej duše. Okrem toho, čím ďalej tým bezpečnejšie všetko fungovalo samo
od seba, podľa presných regulí, princípov. Prečo by aj duša nemala fungovať
podľa akýchsi princípov a prečo by vlastne duša nemala fungovať sama od
seba, keď dostáva skoro všetko, čo je pre človeka potrebné? Tak čo ešte chce?
Prečo sa nespráva ukázněně ako lokomotíva, hodinky, televízor, počítač, či
iný komplikovaný prístroj?! A okrem toho sú tu lekári, ktorí dodávajú do tela
náhradné súčiastky, vedia liečiť aj choré duše. Tak čo by sme sa usilovali! A po
tom prišli ešte filozofi, politici, propagandisti a tí všetci nám tvrdili, že všetko
je v poriadku, že dôležité sú stroje, základňa, výrobné prostriedky a to ostatnécivilizácia, kultúra, morálka, to všetko automaticky vyplýva z predošlého.
A navyše: raj na zemi príde zákonite, automaticky. Ak sme velmi netrpezliví,
môžme sa pustiť do revolúcie, ktorá zmierni “pôrodné bolesti novej doby”.
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ale zvrátiť beh dejín je aj tak nemožné. O chvíľu bude všetko zadarmo, všetci
si budú rovní, nebudú mať čo robiť a preto vraj budú šťastní.
Marxove predpovede nielenže nevyšli, ba pod rúškou jeho teórií vznikli
jedny z najstrašidelnejších režimov, aké dejiny ľudstva poznajú. Dodnes si ešte
mnoho ľudí nahovára, že to bolo len akési nedorozumenie, že na vine sú tí,
alebo iní, ale že myšlienka je v podstate dobrá a tak je stále všetko v poriadku,
vždy je na vine ktosi iný, treba len čakať.
Pred niekoľkými desaťročiami sa ukázalo, že telo celkom oslobodené od te
lesnej námahy sa akosi necíti celkom dobre, že mľandravie, chorľavie. Treba
ho zaťažiť, treba športovať. A iba celkom nedávno začali niektorí ľudia uva
žovať, či to nie je nejako podobne aj s ľudskou dušou. Že bezstarostnosť, ne
zodpovednosť a egoizmus akosi súvisia s povrchnosťou, so stratou osobnosti,
s neschopnosťou tvorivo myslieť a čosi dokázať.
V západnom svete sa kde - tu začínajú zjavovať hnutia, ktoré smerujú k iné
mu spôsobu života. Znova sa obracajú k najľudskejším stránkam života. Mno
hé z týchto hnutí sú len iným spôsobom úniku pred namáhavou a často nepří
větivou realitou sveta, ale už to, že tu sú, že ich je stále viac, znamená, že stále
viac ľudí si uvedomuje, že čosi s naším bežným spôsobom života, s našimi ná
rokmi a ideálmi nie je v poriadku.
Reálny socializmus
Začal som hovoriť o západnom svete, ale tomu ešte rozumiem len málo. Na
tej druhej strane to poznám lepšie. A poznajú to všetci, ktorí tam žijú. Nemá
zmysel opakovať, ako nič nedostať, ako nič riadne nefunguje, ako sa ustavične
treba pretvarovať. Vlastne už ani nie pretvarovať. Dnes už v zemiach reálneho
socializmu nikto nežiada, aby ľudia skutočne čomusi verili. Viera je prisilná
osobnostná a charakterová črta a keďže mocná osobnosť je nebezpečná, ani
viera nie je potrebná. Naopak, je podozrivá. Vrchnosť oveľa radšej vidí bezdu
chú, odovzdanú poslušnosť a ľudia nech si myslia čo chcú. Najostrejšie pro
tištátne reči si možno celkom pokojne a verejne vypočuť práve na chodbách po
licajných úradov, kde sa vydávajú doložky a pasy. Nikomu to neprekáža. Nech
si len uľavia. Dôležité je, aby dodržovali štátny rituál čoraz absurdnějších a
komickejších prejavov lojálnosti. Prvomájové manifestácie, účasť na schôd
zach, školeniach, “aktivita”. A aj tu už ide iba o to, aby sa mohli vykázať poža
dované percentá. Účasť na týchto akciách už prestáva byť morálnym problé
mom. Samotná akcia nemá celkom nič spoločného s vnútorným presvedčením
kohokoľvek zo zúčastnených. Všetci sú tam len preto, že treba vykázať potreb
ný počet schôdzí, brigád socialistickej práce, aktuálno-politických školení,
či verejných plenáriek KSČ. Tieto sú navyše čoraz Častejšie spojené s “chlebíč
kami” a pohostením. Každému je jasné o čo tu ide, nikto sa nepretvaruje, všetci
sa len snažia čo najprijatelnejším spôsobom prečkať kým prejde tento nezmy
selný čas. A v prečkávaní sa tu už ľudia vyznajú celkom dobre. Veď takmer
všetko sa redukuje na prečkávanie. Zháňanie, vybavovanie, pracovná doba a
vlastne celý tento režim. Z tohto všetkého vzniká v človeku pocit nezmysel-
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nosti jeho počínania. Ak aj v práci dosiahne nejaké úspechy, nepustia ho re
prezentovať ich na medzinárodnej konferencii. Pre všeobecný zmätok, organi
začnú impotenciu a množstvo iných bezmocností reálnosocialistickej ekono
miky sa aj tie najlepšie myšlienky podarí realizovať až keď je neskoro, alebo v
nekvalitnom provedení, alebo najčastejšie sa ich nepodarí realizovať vôbec.
Ak zázrakom a ohromným osobným nasadením niekoľkých náruživcov nejaká
dobrá vec uzrie svetlo sveta, napokon predsa len zhnije v akýchsi skladoch,
alebo sa nedá používať, lebo sa nedá zohnať kúsok drôtika, ktorý je potrebný,
aby vec fungovala. Väčšinu života je socialistický človek nútený vykonávať
nezmyselné aktivity a ak aj robí čosi, čomu verí, o čom je presvedčený, že je
dobré a užitočné, režim sa mu vysmeje a výsledky jeho práce obráti naposmech,
vytvorí z nich nezmysly.
Aby ľudia nestratili akúkoľvek úctu k sebe samým, aby vôbec vládali žiť,
obracajú sa do sfér, kde im režim dá pokoj, k veciam ktoré sú konkrétne, hma
tateľné, ktoré majú svoj evidentný, neznehodnotiteľný význam. Niet sa prečo
čudovať, že celoživotné záujmy citlivých a inteligentných ľudí sa zredukujú
na starostlivosť o záhradku, chatu, auto, na zaváranie kompótov, či takmer
neurotické udržiavanie čistoty a poriadku v domácnosti. Co sa pri takýchto
záujmoch stáva s dušou, je evidentné.
K úpadku duchovných vlastností prispieva aj mechanizmus ustavičného po
nižovania človeka. Občan nemá na nič právo, ani formálne nie; každý zákon,
každé nariadenie obsahuje čarovnú formulku: “Pokiaľ to neodporuje záujmom
Republiky...” Občan musí o všetko prosiť, podlizovať sa, usmievať sa na ľudí,
ktorých by najradšej zmlátil, podplácať, udržovať známosti s ľuďmi, s ktorými
ho nič nespája, okrem toho, že majú kohosi v Mototechně, na gymnáziu...
Takto nemá čas na skutočných priateľov, ale najmä ustavične sa cíti ako posled
ný, odstrčený. Možno sa potom čudovať, že tí, čo majú kúsok moci odreagujú
si na tých ostatných, čo sami museli dovtedy vytrpieť? A tak sa miera poníženia
ustavične zväčšuje, kolotoč v začarovanom kruhu sa otáča stále rýchlejšie. A
najhoršie sú na tom tí, ktorí nesedia ani na koni, ktorí nemajú nijakú pevnú se
dačku, ktorých ten kolotoč vláči za vlasy. Tí, čo nerozdeľujú štátne byty, čo
nepredávajú ani nábytok ani topánky, tí čo sa nemajú na kom vyvŕšiť.
Je len prirodzené, že samotná existencia takéhoto režimu vyvoláva odpor
ľudí, ktorí v ňom musia žiť. Ľudia s nim tisícorakými spôsobmi bojujú. Prav
daže, väčšina “bojových” prostriedkov je symbolická. Niektorým stačia politic
ké vtipy, iní si potrebujú denne chvíľku zanadávať na režim, niektorí so škodo
radosťou pozorujú, ako sa všetko rozpadá a tešia sa, že už sa blíži koniec. Len
zriedkavo niekto siahne k otvorenejším a účinnejším formám odboja. A znovu
sa nemožno čudovať. Akonáhle by nejaká činnosť čo len trošku mohla ohroziť
“stabilitu” súčasného režimu, výkonný mocenský aparát zasiahne s takou
primitívnou, priam sadistickou brutalitou, že ľudia prestávajú veriť, že by bolo
možné otriasť týmto režimom. Stále sa upevňuje dojem, že režim, ktorý už tak
dlho existuje, ktorý s čoraz cynickejšou drzosťou hádže zodpovednosť za všetky
svoje neúspechy na občanov, ktorých zotročil, ohlúpil a obral o ľudskú dôstoj
nosť, na ľudí, ktorých sám urobil celkom bezmocnými (a od ktorých teraz,
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keď je jasné, že je zle, žiada, aby osobným nasadením, sebaobetovaním na
hrádzali to, čo znivočil), že tento režim je večný. A ak sa niekedy zrúti, tak len v
dôsledku vlastnej neschopnosti a neľudskosti. Myslím, že najmä po skúse
nostiach s Chartou 77 a s Poľskom sa tento pocit musel ešte viac upevnit. Mno
hí si preto myslia, že najlepšie (a možno aj jediný) spôsob ako skoncovať s týmto
režimom je robiť presne to, čo od nich režim chce. Intrikovat’, podplácať, švin
dlovat’, vyhovárať sa a viac - menej sabotovať prácu. Možno je to naozaj jediný
spôsob ako sa zbaviť tohto režimu, ale cena za túto cestuje nesmierna. Zruinu
je sa nielen hospodárstvo, kultúra, veda, umenie. Oveľa vážnejšie a dlhodo
bejšie následky má táto a aj ostatné - symbolické - formy nenávisti na ľudskú
dušu. Národ sa pretvára na odpornú masu podvodníkov, prázdných povaľa
čov, lenivcov, neurotikov, pijanov. Čo za ľudské vlastnosti môže mať človek,
ktorý žije svoj život podľa hesla: “Čím horšie, tým lepšie”? Ako môže nebyť
škodoradostný? Kde má vziať vytrvalosť, zanietenie, zodpovednosť, ohľa
duplnosť, alebo akékoľvek iné vlastnosti civilizovaného človeka? Takmer
všetky formy odporu voči reálnemu socializmu deformujú človeka. Sú ľudia,
ktorí celkom otvorene nesúhlasia s režimom a snažia sa celkom čestne žiť svoj
život. Sú zatváraní, bití, vypočúvaní, sledovaní. Potom už nemajú takmer
nijaký iný život. Stávajú sa z nich profesionálni bojovníci proti režimu. Režim
ich k tomu donúti. Ich život je bojom proti tomuto režimu. Lenže čo to zname
ná, ak človek celý svoj život venuje (či už v pozitívnom, alebo negatívnom
smysle slova) dialógu s absurdnou tuposťou, zanovitou, nenávistnou malosťou?
Môj dedo hovorieval, že kto sa v hovne babre, sám začne smrdieť.
A zase tí, čo sa uchýlili k rozličným polovičatým riešeniam, trpia práve touto
schizofrenickou polovičatosťou. Myslím si, že jednou z príčin, prečo hnutie
Charty 77 nenašlo širší ohlas v spoločnosti bolo, že ľudia cítili jeho polovi
čatosť. Hnutie sa tvárilo, že chce spolupracovať s vrchnosťou, že je za socializ
mus, len za akýsi iný, ľudskejší. Ľuďom sa väčšinou už nechce tváriť, že chcú
zlepšovať tento režim, z duše ho nenávidia. Ak sa už od neho majú dať zatvá
rať a buchnátovať, tak by asi radšej otvorene vyjadrili svoju nenávisť.
Mal som v Bratislave priateľa, ktorý sa snažil udržať pri duchovnom zdraví
tým, že pre seba a pre svojich najbližších priateľov písal historicko-politologické štúdie, týkajúce sa rôznych otázok reálneho socializmu. Nevládal som
jeho štúdie čítať. Zo samej radosti, že môže bez cenzúry písať čo sa mu chce,
zároveň z hlbokej nenávisti, jeho štúdie boli vlastne takmer iba záznamom
zlostných výkrikov a invektív voči vrchnosti a k vlastným úvahám sa takmer
nedostal. Bol to veľmi inteligentný človek s fantáziou a schopnosťou hlboko
a diferencovane myslieť. Nevládal.
Mal som mnohých priateľov, ktorí boli presvedčení, že nebyť reálneho so
cializmu, boli by bývali veľkými vedcami, umelcami, obchodníkmi... Asi by
boli bývali. Lenže už dávno nič nerobili a režim sa pre nich stal pohodlnou vý
hovorkou. Aj tak sa nič nedá, všetko je márne. Tým nechcem ohovárať týchto
ľudí. Sám som patril do tejto skupiny. Chcem len upozorniť na ďalší mecha
nizmus, ktorý spôsobuje, že ľudské vlastnosti postupne degenerujú. Ba do
konca niekedy sa mi zdalo, že čím boli ľudia citlivejší a inteligentnejší, tým
bol ich rozpad rýchlejší, hlbší a smutnejší.
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bol ich rozpad rýchlejší, hlbší a smutnejší.
Všetko, čo produkuje režim, čo nakazuje, nanucuje, všetko čo s ním súvisí je
zlé. Ergo: Všetko opačné je dobré. Vzniká nový systém hodnôt. Ale nenávistná
otrocká negácia tuposti, cynickosti nie je múdrosťou. Je to tá istá hlúposť,
lenže “v modrom”. Je to znova to isté povrchné, čierno-biele videnie.
Spomenul som len niekoľko mechanizmov, ktoré sťahujú ľudí do nízkosti
beztvarej živelnosti. Všetky tieto mechanizmy fungujú bez priameho pričinenia
vrchnosti. Ak k tomu pripočítame vedomé ohlupovanie ľudí, vzniká obraz
naprostej beznádeje. Ľudia nesmú čítať čo chcú. Vo väčšine ani nemajú mož
nosť prečítať si čosi rozumné. Nemajú sa s kým porozprávať, niet vzorov,
niet autorít. Režim systematicky a s veľkou urputnosťou využíva všetky do
stupné prostriedky, aby znemožnil rozvoj zdravej, čestnej osobnosti. Spôsoby
sú dostatočne známe a netreba tu o nich hovoriť.
Slováci

Dejiny Slovenska, to sú vlastne dejiny národnostného útlaku a z veľkej
väčšiny priamej okupácie územia. Vždy boli ponižovaní a urazení. Táto ura
zenosť im zostala dodnes a je jednou z najcharakteristickejších črt tohto národa.
Červené súkno národnostnej urážky tak oslepovalo zrak Slovákov, že nevideli
takmer nič iného. Zdá sa, ako keby slovenskosť bola našim jediným zmyslom
a šťastím. Keď som videl, ako sa tackajúci Slováci v zadymených krčmách so
slzami dojatia navzájom ubezpečovali, že sú Slováci, nechápal som, prečo ich
to napľňa takým šťastím. Hádam aj preto, že v triezvom stave sa aj hanbili za
svoju slovenskosť. Napriek mnohým presvedčaniam, som nikdy nepochopil,
na čo by som mal byť ako Slovák pyšný. Myslím, že to skôr my by sme mali
prevziať národné heslo: “Slovensko ešte nezahynulo!”, lebo na rozdiel od
Poliakov, je to takmer naša jediná zásluha.
Mnohí najvýznamnejší maďarskí klasici literatúry, hudby a výtvarného
umenia sú slovenského pôvodu. Aj tu na západe žije mnoho Slovákov, ktorí sa
asimilovali s prostredím a sú úspešní a vážení. Slovenskí ľudia sú práve takí
schopní, ako príslušníci ktoréhokoľvek iného národa. Ale duchovné prostredie
na Slovensku je také dusné, že preexponovaná národnostná náruživosťtakmer
znemožňuje rozvoj akýchkoľvek iných ľudských vlastností.
Sir Karl Popper hovorí, že: “Masarykovo Československo bolo pravdepo
dobne jedným z najlepších a najdemokratickejších štátov, aké kedy existo
vali. Napriek tomu bolo vybudované na princípe národnostného štátu, ktorý je
v tomto svete neprijateľný. Federácia v Dunajskej kotline by bola mohla pre
dísť mnohému”. Slováci si z toho vybrali len tú výčitku. Namiesto toho, aby sa
snažili pochopiť, precítiť a využiť demokratickú skúsenosť, aby sa opreli o
vášnivú etickú silu Masarykovej filozofie, videli v ňom predovšetkým antislováka, nepriateľa.
Preto sú Slováci v dnešnej ťažkej situácii oveľa opuštěnější a bezradnější
ako Česi. Vo svojich dejinách nemajú nič povznášajúce na čo by si spomenuli,
čo by ich podržalo, alebo z čoho by dokonca mohli čerpať poučenie pre dnešok.
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Ak sa aj nájde Slovák, ktorý by aj v tomto skorumpovanom režime chcel zostať
čestný, múdry, či ľudský, kde má vziať vedomosť ako to urobiť? Z Hugolína
Gavloviča, Terézie Vansovej, z Kukučina? Ak aj čosi bolo v slovenských deji
nách, zneužila to na svoje ciele oficiálna propaganda (a tým zhnusila väčšine ľu
dí - tak ako som už predtým bol spomenul), alebo sa to v mysliach ľudí spája
čisté so slovenskosťou, s nacionalizmom. Sú to už len pro-slovenské argumen
ty, ale ľudia ich nechápu ako skutočné hodnoty, ktoré by mali nejaké spojenie
s ich vlastným životom, ktoré by mohli odpovedať na ich otázky súvisiace so
strachom, únavou, bezradnosťou, s nekonečnými kalváriami zháňania zápa
liek, klincov, či už čo práve teraz nedostať.
Časť národa reagovala na prehnaný a zbytočný slovenský nacionalizmus
tým, že prešla do druhého extrému. Hambia sa za svoju slovenskosť, za svo
jich fanatických kolegov. Z toho, že Slováci nič nedosiahli, usudzujú, že ani
nemôžu nič dosiahnuť. Vyvodili z toho pohodlné fatalistické poučenie, že
nemá zmysel usilovať sa o čokoľvek, nám Slovákom nie je dané, aby sme čosi
dosiahli.
Generácia

Keď sme začínali rozumieť svetu okolo seba, vypukol socializmus. Mysleli
sme si, že pionier je skoro to isté ako skaut, ibaže bez klobúka a s červenou
šatkou. Nič iné, ako socializmus sme nezažili. A keď sme svetu rozumeli naj
lepšie, keď sme začali vidieť pod povrch vecí, keď sme si volili povolania, keď
sme sa ženili, keď sa roztváral život na všetky strany, písal sa rok 1968... Zdalo
sa nám, že všetko je báječné, že svet sa skladá zo samých skvelých ľudí, ba do
konca aj ostrieľaní komunistickí politici sa usmievali, ukazovali na verejnosti
svoje tučné ženy, chodili na futbal a zavše ktosi sedel aj v “prezidentskej” lóži
v národnom divadle.
Ešte aj nemotorná spojenecká ozbrojená pomoc bola ohromným dobrodruž
stvom. Ľudia si pomáhali, zapaľovali sviečky, zlodeji sa zaväzovali nekrad
núť...
Chvíľu nám to trvalo, kým sme zbadali, že čosi nie je v poriadku. Nerozumeli
sme, kde sa berú ľudia, ktorí “zrádzali”. A potom ich bolo akosi viac a viac...
Postupne to už nebola zrada, bol to spôsob života. Kam sme sa okolo seba
pozreli, všetci tak žili. V čase, keď sme mali dozrievať, múdrieť, začať vychová
vať deti a postupne preberať republiku do svojich rúk, v najproduktívnejšom
veku života, za posledných 14 rokov, videli sme okolo seba len úpadok, rozklad.
Na začiatku sedemdesiatych rokov sme boli študenti, alebo čerství absolven
ti. Nemali sme ešte nijaké postavenie. To znamenalo, že nikto z nás priamo
neúčinkoval v preverovacích komisiách, nikto nemal príležitosť “kráglovat".
Naopak, boli sme najvítanejšími objektami vyhadzovania. Jednak preto, že sme
sa najmasovejšie, najotvorenejšie a najnadšenejšie zúčastoňovali na “obrodnom
procese” a jednak preto, že sme boli ešte mladí a nedôležití a tak nás komisie
mohli bez väčších výčitiek svedomia povyhadzovať zo zamestnaní, zo škôl a tak
splniť predpísané kontingenty vylúčených, vyškrtnutých, preradených. .. Tak sa
stalo, že sme mali čisté ruky. Vykonali sme všetko, čo sme mohli. Tí druhí.
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starší, to sú tí, ktorí zradili, ktorí zbabelo ustupovali, “sebakritizovali” a horlivo
účinkovali v normalizačnom procese. Máme pocit, že my sme si svoje vykonali
aj svoje odskákali a teraz nech nám každý dá pokoj...
Hádam aj preto nás vôbec nezarážalo ani nezahanbovalo, že všetci (dvaja)
slovenskí (z toho jeden Ostravák) disidenti sú naši bývalí učitelia. Aspoň čosi
robia tí starí, mysleli sme si.
Spolu s politickou normalizáciou prichádzala aj rodinná normalizácia. Boli
sme vo veku, keď bolo treba zháňať byty, peniaze, nábytok, deti rástli a pri
búdali. Manželky (uťahané a otrávené) právom naznačovali, že aj my by sme
mali zavše varovať choré deti, vystáť pomaranče, a prestať s jalovými diskusia
mi, keď z práčky vyteká voda, Maťo rozbil posledný pohár a Katku nemá kto
prebaliť... Toto všetko nechcem použiť ako objektívnu výhovorku. Chcem len
upozorniť, že to bola jedna z veľmi účinných výhovoriek pred sebou samým.
Tak ako sme sa vyhovárali na režim, na slovenskú povahu, tak sami pred se
bou sme si hovorili, že sa musíme starať o rodinu.
Už som spomínal, že na ospravedlnie našej generačnej impotencie a čiastoč
ne aj oprávnene, nedôverovali sme staršej generácii. Myslím, že toto malo
najkatastrofálnejšie dôsledky na duchovný stav mojich vrstovníkov. Vo veku,
keď sme najviac potrebovali pomoc, len máloktorí vedeli cudzie jazyky natoľ
ko, aby mohli čítať knihy, v ktorých bolo aj niečo iné ako zdeformovaná mar
xistická propaganda. Nielen, že sme sa nemali koho čo opýtať, ale aj keď sa nám
prihovárali, obracali sme sa chrbtom. Nečudo, že nám nerozumeli a my sme ne
chceli rozumieť im. Nemožno sa potom tiež čudovať, že v rozhovore s druhou
generáciou” (pozri minuloročné číslo Premien), vystupujeme len ako hlupáčik v
Sokratových rozhovoroch, na ktorom Sokrates (tentoraz filozofi ŠimečkaKusý) demonštruje svoje učenie. Stratili sme akúkoľvek kontinuitu so všetkým, čo bolo pred nami. Stratili sme aj úctu, klasici sú nám naposmech,
starší ľudia sú trapní, sme sami, všetko vieme my najlepšie.
Osobnosť človeka sa môže formovať aj na vlastných omyloch. Niektorí
postupne začali tušiť o čo vlastne ide na tomto svete a ako sa to robí. Lenže
postup pomocou slepých uličiek a neúspešných pokusov je príliš dlhý. Keďsme
začali tušiť (ak vôbec) bolo už neskoro (čo si málokto priznal), už sme sa len so
zlosťou prizerali, čo sa to s nami stalo a potom sme sa chytro, chytro snažili
zabudnúť na to smutné poznanie, obalili sme sa do perín výhovoriek, sebakla
mov a pseudočinností, aby sme nemuseli myslieť na svoj stratený život. Cesta
slepými uličkami a omylmi je bolestná. Doráňali a unavili sme sa a potrápili sme
aj tých, čo verne šli s nami. A tak sme všetko naplnili ešte hlbším smútkom a
nešťastím. Skutočný, živý žiarlivý vzor človeka s charizmatickými vlastnosťami
ťažko možno niečím nahradiť. Jeho úsmev, prikývnutie, či láskavé pohrozenie
prstom má neuveriteľný vplyv na rozvoj mladej ľudskej osobnosti. Spôsob
života, myšlienky a náklonnosť múdreho človeka môžu celkom zmeniť mladých
ľudí v svojom okolí. Nikoho takého sme nemali. Nechceli. Nemali sme ani
Platóna, Cicera, Ježiša, Svatého Augustína a všetkých ostatných, čo by boli
niečo vedeli povedať o ľudskej duši. Trošku sme koketovali s Kirkegaardom,
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Schopenhauerom, či Sartrom, ale nemohli sme tomu rozumieť vo svojej pople
tenej opustenosti.
A tak ani nemáme čo povedať tým, čo už prichádzajú po nás a čo by tiež
potrebovali niekoho, o koho by sa mohli oprieť. Ďalšia stratená generácia, kto
rá navyše nikdy nezažila ani chvíľu nadšenia a dôvery v budúcnosť.

Technici

Ľudia humanitne vzdelaní sú reálnemu socializmu len na obtiaž (odhliadnuc
od toho, že nazývať vzdelaním tých pár poučiek, čo sa v škole do nich pokúšali
natĺcť, je dosť opovážlivé). To čo sa od nich vyžaduje možno robiť väčšinou
po absolvovaní niekoľkých ročníkov základnej školy (a niektorí profesori
skutočne ani viac škôl nemali). Technická inteligencia je odborne oveľa lepšie
vzdelaná a veľmi často môže vo svojom odbore pracovať s plným nasadením
svojich intelektuálnych kapacít. Vrchnosť sa oveľa menej mieša do ich práce.
Jednak preto, že si uvedomuje, že tomu nerozumie a jednak preto, že má pocit,
že výsledky ich práce potrebuje (v skutočnosti však takmer všetky tieto výsled
ky zašantročí). Technik môže rozohrať svoju fantáziu, skúšať si v svojom obo
re vlastnú silu, jeho rozum je trénovaný a technici zavše cítia aj satisfakciu
úspechu (aj keď je to len uznanie kolegov). To čo vytvárajú, by objektívne
mohlo slúžiť ľuďom a mohli by mať z toho radosť. Ak sa tak nestáva, nie je to
ich vinou. Nie sú sužovaní ustavičnými mukami autocenzúry. Nečudo teda,
že sú to psychicky oveľa zdravší ľudia ako ich kolegovia v humanitných
oblastiach. Tá odrobinka humanitného vzdelania, čo sa im v školách dostala
bola v podobe “vedeckého komunizmu”, “historického a dialektického mate
rializmu”. Niet sa čo čudovať, že humanitné vzdelanie im je naposmech a ne
chcú o ňom nič počuť. Hoci majú cvičený rozum a boli by bývali schopní poro
zumieť aj zložitejším súvislostiam, sú to oni, ktorí už vôbec nič nechcú o sebe
počuť. Väčšina z nich ani nepriznáva reálnu existenciu čohosi takého ako cito
vý život. Tvária sa, že ich sa to netýka, uzatvárajú sa do svojich laboratórií,
prácou - ktorá jediná má akýsi zmysel - utekajú od seba, od svojich rodín, od
všetkého duchovného. Vývoj ich duchovného sveta je ponechaný celkom ná
hode a pohybuje sa po hrbolatých cestičkách, o ktorých som hovoril až doteraz.
Abstraktná práca, často chápaná ako koníček, je pre nich ďalšou pokrkvanou
barličkou sebaklamov, o ktorú sa opierajú na svojej zvažujúcej sa ceste. Sú
odizolovaní aj od posledných zvyškov kultúry, ktorá sa tam kedy-tedy mihne.
Sú si vedomí, že sú “najnormálnejší” ľudia v tej smutnej ríši, potichu si pracujú,
umývajú svoje auto, okopávajú záhradku, trošku pomáhajú v domácnosti a
iba celkom zriedkavo, večer keď zaspávajú mihne sa im v duši akési čudné
znepokojenie, či to ozaj takto musí byť, ale potom sami seba rýchle presvedčia,
že všetko je v poriadku.

Koniec
To je koniec tohto príspevku a nazdávam sa, že aj koniec jedného národa.
Škoda. Niektorých som mal celkom rád.
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Umenie - zrkadlo spoločnosti
(Rozhovor so zberateľom slovenského umenia)
Premeny: Pán Lošonský, krajanská verejnosť vás pozná skôr ako literárneho
autora, píšuceho pod menom Michal Želiar. Len úzky okruh ľudí vie, že celý
život zbierate slovenské umenie, ani tí však nepoznajú rozsah a význam vašej
zbierky.
Začnime však všeobecne. Zberateľstvo nebolo práve slovenskou obyčajou.
Prečo vlastne?
Lošonský: Z jednoduchej príčiny: umenie sa nedá len tak poľahky zbierať ako
hříbky do koša. Zberateľská činnosťje čosi navyše. Stojí čas, námahu a peniaze.
Je to “panská vášeň”, ako vedeli už Andrej Kmeť a Pavel Blaho. Nám Slová
kom tak zvyšovalo na klobásku a pálenku, kdeže na umenie. Aj trnavský Parák
sa zadľžil po krky, hoci mu dedinské ženičky znášali starú keramiku a maľby
za sklom naozaj v košoch ako hríby a nebárs drahšie. Keď som pred tridsiatimi
rokmi licitoval v Mníchove môj prvý habánsky krčah, triasla sa mi ruka. Jeho
výkričná cena v markách prevyšovala môj mesačný zárobok a na ten čakali do
ma tri hladné krky.
Premeny: Co vás nútilo kúpiť vec, na ktorú ste vlastne nemali?
Lošonský: Tú otázku mi vtedy položila aj moja žena. Išlo o datovanú fajansovú
výzdobu, inšpirovanú výtvarnými znakmi našej kmeňovej kultúry.
Premeny: Uspokojila vtedy táto odpoveď aj vašu ženu?
Lošonský: Chvalabohu, áno. A nebyťjej tichého súhlasu, nebolo by ani mojej
zbierky.
Premeny: Museli ste ako zberateľ časo zápasiť v sebe so živiteľom rodiny?
Lošonský: Vždy, keď sa kdesi v zahraničí objavili slovaciká muzeálnej hodnoty.
Zachraňoval som, čo bolo v mojich silách. Vedel som príliš dobre, čo im vonku
hrozí. Diela našej provenciencie sa totiž v zahraničí často “pričesávali” na diela
cudzie, aby sa ľahšie a lepšie predali. Chcel by som mať všetky tie madony zo
Slovenska, čo sa takto premenili na madony rakúske, nemecké alebo švajčiarské.
Premeny: Ako sa vôbec dostanú umelecké diela zo Slovenska do zahraničia?
Lošonský: Najviac ich vyplavili na cudzie brehy dve veľké vlny sťahovania
národov v rokoch Prvej a Druhej svetovej vojny. Naši krajania si často odnáša
li do sveta čo bolo ich srdcu najmilšie: umelecké predmety. Medzi občanmi
nemeckého a židovského pôvodu sa našli aj vyslovení zberatelia. Keď sa
neskôr ich potomci v novej vlasti kultúrne preorientovali, nelipli už na pamiat
kach zo Slovenska a dali ich na trh. Tak sa mi podarilo zozbierať napr. celý
cyklus najstarších grafických listov Bratislavy.
Premeny: Ako sa dozviete, že je kdesi na predaj slovenské umenie?
Lošonský: Sledujem tzv. umelecké dražby, cestujem po svete, dávam inzeráty
a hľadám. Zavše mi poradí aj náhoda. Raz som prezeral v čakárni zubného le

36

kára módny časopis. Zrak mi padol na obrázok, na ktorom jedna manekýnka
stála pred starým barokovým domom, v obloku ktorého bol nádherný starý
stupavský džbán. Hneď ma prestali bolieť zuby, no rozbolela ma hlava. Z
obrázku sa totiž nedalo zistiť ani len o aké mesto ide, tobôž o akú ulicu, či aký
dom. Pol roka som sa hral na detektíva. A keď som napokon stál v Salzburgu
pred tým barokovým domom s tou slovenskou krásou v obloku, čakal ma ďalší
problém: ako presvedčiť vlastníka takej vzácnej starožitnosti, že slovenskému
džbánu bude lepšie v slovenskom príbytku ako v rakúskom? Napokon aj to sa
mi podarilo.
Premeny: Vo vašej zbierke je model bratislavskej sochy gen. Milana Rastisla
va Štefánika, ktorú stalinisti odstránili a zničili. Ako ste k nemu prišli?
Lošonský: On přišel ku mne. Dokonca až zo Stredného východu, kam sa zatúlal
v emigrantskej batožine jedného nášho krajana, čo sa vysťahoval do Izraelu.
On ho kúpil po vojne priamo od vdovy po prof. Kafkovi, tvorcovi tohoto monu
mentálneho diela. Keďže išlo o bronzový unikát, nebola jeho cena nízka. Nový
majiteľ ju však rád zaplatil, nakoľko mal s vecou aj obchodné plány. Skôr
však ako ich mohol realizovať, prišli tzv. februárové udalosti a zo Štefánika osloboditeľa, stal sa “zradca”. Náš dobrý krajan bol rád, že sa mu podarilo
vziať vzácne dielo do zahraničia.
Premeny: Znamená to, že by sa jedného dňa mohla podľa tohoto modelu
vytvoriť presne taká socha Štefánika aká zdobila kedysi naše hlavné mesto?
Lošonský: Áno. A keby išlo o to, mohla by sa vytvoriť aj tu vonku a v rozme
roch aké by práve vyhovovali. Viem si predstaviť ako by vylepšila napr. Ná
mestie gen. Štefánika v Paríži. Alebo aj hociktoré krajanské stredisko. Tak či
onak ide o vzácne umelecké dielo a historickú pamiatku zároveň.
Premeny: Kde leží ťažisko vašej zbierky: v starom či v novom umení?
Lošonský: Tak predovšetkým v umení slovenskom. Ako moderný človek mám
pochopiteľne bližšie k modernému umeniu. Vzrušuje ma vlastnou skúsenosťou.
“Barokový Salzburg” nášho Ľudovíta Libaya má nesporne svoj pôvab, ale na
Fullovej “Veternej Bratislave” lieta aj môj klobúk. A potom: moderné umenie
je slovenské zdnuká, svojou estetikou. Bez Bazovského, Benku, Fullu, Galandu a Sokola - aby som spomenul podľa abecedy len na každý prst jedného neviem si nijakú zbierku slovenského umenia predstaviť.
Premeny: Ani vašu?
Lošonský: Mám z každého poskromne, formátom menšie veci, ale kvalitou
prvoradé. Veď aj menší obraz môže odraziť vysokú úroveň nášho umenia.
Myslím, že celkove moja zbierka vytvára ucelený obraz slovenského moderné
ho umenia. Lepšie povedané: zo sto výtvarných diel sa dá urobiť objektívna
predstava o úrovni nášho umenia.
Premeny: Ako ste získali obrazy maliarov, žijúcich na Slovensku?
Lošonský: V šesťdesiatych rokoch vystavali mnohí v zahraničí. Často som bol
jediný návštevník ich výstav, čo nielen obdivoval, ale aj kúpil. A nezabúdajte,
že sa toho dosť vyplavilo aj s tými nešťastnými vlnami po rokoch 1948 a 1968.
Nielen obrazov, ale aj maliarov.
Premeny: Sú vo vašej zbierke zastúpení aj cudzí maliari?
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Lošonský: Nemôžu nebyť, ak maľovali Slovensko. A najmä českí, ktorí ho
nielen maľovali, ale aj milovali, ako napr. Aleš, Úprka, Hála, Strnadel, Pražák.
Veď takého Joža Úprku môžeme považovať aj za svojho. A nie tak pre jeho
klobušický kaštieľ ako pre jeho obraz “Jazda kráľov”, ktorým na sklonku
minulého storočia doslova vyburcoval našich maliarov, aby vyšli zo zátišia
ateliérov a zahľadeli sa do krás nášho folklóru a cezeň aj do krásy nášho ľudu.
A Hála? Nech mu je slovenská zem taká ľahká ako mu bolo ťažko u srdca, keď
mu zhorel jeho milovaný Važec.
To isté platí aj o mnohých nemeckých a maďarských výtvarníkoch, pre kto
rých bola Bratislava najkrajším mestom na svete.
Premeny: Ku ktorému obrazu máte ten najužší vzah?
Lošonský: Ako zberateľ k tomu poslednému. Viem však, čo myslíte. Takých
horúcich lások mám viac. Sú nimi napr. všetky obrazy Kolomana Sokola, pre
tože sú spojené s nezabudnuteľnými návštevami u majstra. Alebo dva obrazy
Miloša Bazovského. Jeden je prejavom umelcovho zápasu o svoj štýl aj v pod
mienka reglementovania umeleckej tvorby, druhý, výrazom umelcovho súcitu s
prenasledovaným človekom.
Premeny: Zbierate aj slovenské ľudové umenie?
Lošonský: Opatrujem ako oči v hlave niekoľko starých krojov, výšiviek, va
lašiek a črpákov. A mám peknú zbierku slovenských ľudových maliarov z Ju
hoslávie, Chalupovú, Jonáša, Kňazoviča, Palušku, Sokola, bratov Venjarských. Sú to hlavní predstavitelia tzv. Kovačickej školy, ktorých obrazy s motívami zo života juhoslovanských Slovákov vyhľadávajú zberatelia insitného
umenia na celom svete. Mňa však vábi do Vojvodiny nielen slovenské ľudové
umenie, ale aj ľud. Je výrečitý nielen jazykom, ale aj dušou. Kovačica je moja
láska a nevylučujem, že pod strechou tamojšej Sedliackej galérie - prvej na sve
te - nájde raz čestné miesto aj časť mojej zbierky.
Premeny: Znamená to, že hodláte raz svoju zbierku odovzdať verejnosti?
Lošonský: Umenie je sociálny jav a podľa mňa má zberateľstvo len dotiaľ
morálne oprávnenie, pokiaľ je v dôsledku zamerané na potreby spoločnosti. Od
samého začiatku som mal na mysli Amerických Slovákov. Títo naši krajania
vykonali v minulosti veľa dobrého pre svoju starú vlasť a tá sa k nim zachovala
veľmi macošsky. A tak som sa rozhodol už ako chlapec, že keď raz budem
veľký, čosi z toho dlhu splatím sám. A začal som zbierať umenie a sníval o tom,
že jedného dňa založím kdesi na úpätí Apalačských hôr prvé slovenské múzeum
umenia. Nevedel som, že romantické sny môžu byť také drahé aj keď sa neusku
točnia.
Premeny: Z hľadiska dnešného rozsahu vašej zbierky mohol by sa ten váš
sen aj realizovať.
Lošonský: Áno i nie. Medzitým som sa totiž stal sám americkým Slovákom
a spoznal, že sa medzi našimi v Amerike všeličo zmenilo. Často sa tu vyhadzujú
peniaze na všelijaké okázalé bankety, pestujú politické kulty a to kultúrne
prežíva len na okraji. Napísal som pred časom jednému vedúcemu činiteľovi
veľkého krajanského združenia o svojom zámere odovzdať zbierku krajanskej
pospolitosti, pravda, pod podmienkou, že sa pre ňu nájde stánok a bude sa
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zveľabovať. Nedostal som ani len odpoveď.
Premeny: Možno ste preň nemali správnu politickú legitimáciu.
Lošonský: Nemám nijakú. No nazdávam sa, že kto dáva srdce, nemal by sa
posudzovať podľa klobúka. Politika sa mení - kultúra zostáva. Umenie ako
také spľňa “vysokú misiu národa”, ako povedal náš Vajanský. Vyššiu ako
politickú, morálnu. Často sa bijeme do pŕs akí sme dobrí Slováci: odkedy sú
však slovenskými vlastnosťami, pýcha, samoľúbosť, neznášanlivosť, ba dokon
ca nenávist? Nazrime do zrkadla umenia a čo tam nájdeme: “... blízko od člo
veka k veciam, od Boha k susedom a od susedov k Bohu”. Pre Tolstého bolo
umenie kvetom života spoločnosti. Pre nás, obkľúčených morom cudzoty, mô
že mať umenie aj funkciu záchranného člna. Čiže hodnotu života.
(V Mníchove na jar 1982)
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K ideologickým žriedlam Hlinkovho hnutia
(Výňatok z esejov o ideologických dejiných slovenského nacionalizmu)

Branislav Štefánek
Po prvej svetovej vojne, v prvom desaťročí Československej republiky, slo
venské národné hnutie sa definitívne rozdelilo na päť viacej alebo menej nezá
vislých prúdov: na československý ladený “masarykizmus”, na katolícky kon
zervatívny nacionalizmus, na fašistoídny nacionalizmus, na evanjelický kon
zervatívny nacionalizmus a na ľavicovo, komunisticky prifarbený naciona
lizmus. Pokiaľ ide o bývalých hlasistov, väčšina z nich vstúpila do Milanom
Hodžou založenej Agrárnej strany, ktorá sa spojila s českým agrárnym pohy
bom aj keď si zachovala veľkú mieru nezávislosti. Stali sa z nich zastánci ofi
ciálnej štátnej ideológie, vykonávali významné vládne, verejné, politické
funkcie a dostali sa čoskoro do takého zásadného sporu s predstaviteľmi slo
venského nacionalizmu všetkých ostatných odtienkov, že ich názory a predsta
vy nie je už možné zahrnúť do sebaširšie chápaného pojmu slovenskej nacio
nalistickej ideológie: obsahovali práve naopak jej zásadnú kritiku. Prívrženci
štátnej i národnej idey československej boli okrem toho presvedčení, že sa im
podarilo prekonať každý druh nacionalizmu. Odmietali jeho slovenskú verziu
menom masarykovsky pojatých univerzálnych ideálov ľudskosti a netušili, že aj
ideológia humanitnej demokracie môže mať nacionalistické črty.
Štúdium ideológie katolícky ladeného nacionalizmu, ktorého nositeľkou
bola Slovenská ľudová strana, je dosť náročným podujatím. Nemôže sa opierať
iba o niektoré kľúčové knihy a texty so súbornými formuláciami jeho základ
ných téz. Rovnakú pozornosť musí venovať veľkému počtu novinárskych
článkov, prejavom, beletrii i poézii s národnou tématikou, v ktorých sa často
skrýva bezprostredná výpoveď o motivácii Hlinkových a Tisových prívržen
cov. Sotva kto vrhol napríklad jasnejšie svetlo na citovosť slovenského obran
ného nacionalizmu, ako to spravil Žarnov vo svojej zbierke básní “Kameň
na medzi”.
Väčšina slovenských nacionalistov všetkých ideologických odtienkov spolu
s vedúcimi ideológmi Slovenskej ľudovej strany nadväzuje dodnes na Štúrovu
(a tým samozrejme prinajmenšom nepriamo aj na Kollárovu, resp. Herderovu)
filozofiu jazyka. Materinská reč je podľa nich najdôležitejším znakom ná
rodnej príslušnosti. V literatúre nachádzajú najhodnotnejší “objektívny”
výraz národného “ducha”. Ďalej, niektorí Hlinkoví a Tisoví spolupracovníci
mali a majú sklon k uvažovaniu v štýle nemeckej idealistickej filozofie 19. sto
ročia, ktorej hlavným protagonistom a interprétom boli na Slovensku Štú
rovci. Národ označujú za duchovnú bytosť a priznávajú jej absolútnu existen
ciu.
V očividnom protiklade voči kolektivistickému jadru názorov tohto druhu,
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stojí individualistický ladená katolícka sociálna náuka, ktorá tvorí spolu s pá
pežskými encyklikami ďalší zdroj ideologickej inšpirácie Hlinkovho hnutia.
Prvenstvo v stupnici spoločenských hodnôt sa v nich priznáva Bohom stvorenej
ľudskej bytosti. Bohom dané sú aj osobné práva človeka, najmä jeho právo
na život, telesnú integritu, životné prostriedky, súkromný majetok. Úlohou
spoločenských organizácií každého druhu až po samotný štát je chrániť a pod
porovať slobodný rozvoj jednotlivca. Podľa katolíckej sociálnej náuky, o
ktorú sa tieto knihy a texty opierajú, občania štátu sa majú na druhej strane
chovat solidárne voči svojim spoluobčanom a voči spoločenským celkom, do
ktorých prináležia.
V danej súvislosti nie je možné skúmať, ktorí predstavitelia a ktoré kruhy
Slovenskej ľudovej strany stáli na týchto ideologických základoch. Je fakt,
že katolícka sociálna náuka otvára vďaka princípu subsidiárnosti cestu k svoj
skému, konzervatívnemu druhu demokratického presvedčenia, že vytvára
priestor pre myšlienku demokratickej samosprávy a federatívneho usporiada
nia modernej spoločnosti. Bolo z nej možné vyvodiť aj autonomistický poli
tický program bez toho, že by to muselo protirečiť politickým zásadám, ku kto
rým sa hlásila prvá Československá republika. Treba preto zdôrazniť, že v Slo
venskej ľudovej strane jestvovalo vždy politické krídlo, ktoré si zo stanoviska
ideologického zaslúži prívlastok “demokratické”, alebo ešte presnejšie “kresťansko-demokratické”.
Pravda, hned v zápätí musím poukázať na konkrétne politické osudy kato
líckej sociálnej náuky po uverejnení encykliky “Quadrogesimo anno”, ktorá
vyvodila zo zásady subsidárnosti a zásady solidarity koncept moderného sta
vovského štátu. Hoci tento koncept nebol vo svojej podstate protidemokra
tický - snažil sa práve naopak vytvoriť praktickú alternativu voči kolektivi
stickým systémom - viacerí konzervatívni štátnici na čele s Dollfussom a Salazarom sa odvolávali na encykliku “Quadragesimo anno” pri výstavbe vyslo
vene autoritatívneho stavovského štátu. Ideologické predstavy politikov tohto
typu našli ohlas medzi niektorými kruhmi slovenských katolíkov, ktoré prizná
vali autorite katolíckej vierouky fundamentálny význam pre zachovávanie
prirodzeného poriadku a slušného spolunažívania medzi ľudmi aj vo sfére vý
lučne politickej. Nepociťovali odpor voči každému druhu demokracii nadrade
nej autority. Nie je preto veľkým prekvapením, že k Dollfussovej ideológii cí
til sympatie sám Andrej Hlinka, a že iní jeho prívrženci prejavovali porozu
menie pre Salazorov program “Estado novo”. Myšlienka stavovského spo
ločenského usporiadania hrala neskoršie dosť dôležitú úlohu v ideológii Slo
venského štátu, aj keď sa nevedela citeľnejšie presadiť v jeho každodennom
politickom živote.
Bez ohľadu na otázku, aké miesto a akú váhu treba priznať katolíckej so
ciálnej náuke v ideológii Hlinkovho hnutia, sotva možno hovoriť ojej zvlášt
nom, miestnym potrebám prispôsobenom variante. Vedúci predstavitelia
Ľudovej strany preberali zväčšia bez veľkých zmien názory zahraničných
interprétov tejto spoločenskej doktríny. Bolo by tiež nesprávne přeceňovat
jej vplyv pomimo kňazského stavu. Typický pre dejiny katolicky ladeného
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nacionalizmu na Slovensku bol aspoň sprvopočiatku skôr nedostatok ideoló
gie, ako jej hypertrofia. Bol to charakteristický sprievodný znak prevažne
obranného stanoviska slovenských katolíkov.
Príčiny tohto nedostatku treba hľadať nie na poslednom mieste v nevyvá
ženom charaktere spoločenskej modernizácie, ktorá zasiahla po skončení prvej
svetovej vojny Slovensko. Prvá republika priniesla so sebou radikálnu výmenu
vládnucich vrstiev, pričom vrstvy maďarské a maďarónske bolo možné len
čiastočne nahradiť vrstvami slovenskými. Českí úradníci, učitelia, profesori,
žandári, vojaci, do istej miery aj príslušníci slobodných povolaní, podnikatelia,
živnostníci, ktorí prišli na Slovensko aby zaistili životaschopnosťnového štátu,
boli zväčša naozaj nositeľmi onej buržoáznej mentality a životného štýlu, ktorú
karikoval pred vojnou Svetozár Hurban Vajanský. Prejavovali neraz malú citli
vosť k tradičným názorom a hodnotám slovenskej spoločnosti, mali kritický
názor na katolicizmus, ba na náboženskú vieru vôbec a - čo zavážilo najviacej boli akýmsi spoločenským zosobnením toho “československého národa”, ktorý
hrozil v očiach konzervatívne zmýšľajúcich Slovákov etnicky i kultúrne pohltiť
národ slovenský.
Po stránke demografickej a hospodárskej modernizácia slovenskej spoloč
nosti postupovala na druhej strane pomerne pomaly. Väčšie prírastky oby
vateľstva zaznamenala medzi oboma svetovými vojnami iba Bratislava, sloven
ský vidiek nevyľudňoval útek sedliackych más do miest a v dôsledku neši
kovnej, príliš liberalistickej politiky pražskej vlády, Slovensko stratilo dokonca
časť svojho na uhorské odbytiská orientovaného priemyslu.
Tento nevyrovnaný vývoj mal pre ideológiu slovenských nacionalisticky
zmýšľajúcich katolíkov niekoľko typických dôsledkov. Spôsobil predovšet
kým, že väčšina katolíckeho kňažstva, ktorá žila i naďalej v tradičných zväz
koch vidieckej spoločnosti a modernizáciu zažívala ako spoločenský import
zo susedných Čiech - nie ako plod spontánneho domáceho vývoja - mala priro
dzený sklon k defenzívnym postojom nadväzujúc na historicky dané obranné
reflexy slovenského nacionalizmu. Identifikovala pritom obranu svojich sku
pinových záujmov s tým, čo sa jej videlo byť obranou záujmov Katolíckej
cirkvi, resp. proti-československy a proti-česky chápaných záujmov slovenské
ho národa. Identifikácia obrany týchto troch záujmov tvorí jadro naciona
listického zmýšľania ideologicky najvplyvnejšieho krídla v Ľudovej strane.
Fyzická prítomnosť 120.000 Čechov, ktorí žili medzi oboma svetovými
vojnami na Slovensku, mala však ešte širší psychologický vplyv. Zvádzala k
stálemu porovnávaniu vlastného národa s českými prisťahovalcami - alebo
inakšie povedané, viedla k tvorbe národného autostereotypu, ktorý bol v
jasnom kontraste k stereotypu národa českého. Okrem odlišného jazyka, li
teratúry, umenia, folklóru atď., ideológovia Ľudovej strany vkladali do ná
rodného autostereotypu predovšetkým katolícku vieru a svetonázor s jej sústa
vou hodnôt a mravných noriem, ako typické znaky “roduverného” Slováka.
Boli tiež presvedčení, že pre slovenskú národnú povahu sú netypické tie vo
svojej podstate buržoázne a maloburžoázne črty, ktoré údajne charakterizujú
spolu s neverectvom, materializmom, mravnou uvoľnenosťou atď. väšinu Če
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chov. Slovom, aspoň v prvom desaťročí Československej republiky ideologický
záujem priemerného Hlinkovho prívrženca sa sústreďoval predovšetkým na
definovanie slovenskej národnej identity v protiklade k stereotypizovanej
predstave “češstva”.
Toto sústredenie ideologického záujmu na vzťah slovensko-český, ktorý sa
stal pre väčšinu Hlinkových prívržencov hlavným kritériom pri kontrastnom
vyhľadávaní toho, čo je obsahom “slovenskej osobitosti”, charakterizuje
mnohé diela slovenskej nacionalistickej spisby. Možno ho nájsť práve tak v
rôznych úvahách o slovenskej národnej povahe, v politicko-náboženskej kri
tike českého “husitizmu” alebo “neznabožstva”, ako v nacionalisticky lade
nej slovenskej jazykovede s jej protičeským purizmom. Presahuje možnosti
revuálneho článku podať podrobný popis akými cestami sa uberali pokusy o
fundovanie slovenského nacionalizmu pomocou obranne ladenej ideológie
tohto druhu. Možno ich nájsť v o niečo menšej miere dokonca v jeho evanjelícko-konzervatívnom a komunisticko-ľavicovom variante. Postačí hádam
zaznamenať, že vo svojich vulgárnějších polohách mali podobu teórií a mýtov o
rôznych “sprisahaniach” proti Slovákom, ktoré snovali alebo podporovali
buď českí politici, alebo všetci Česi. Protičeské akcenty dostalo tak napríklad
sprisahanie “boľševické” a “slobodomurárske”: stereotyp “čechoboľševíckeho
slobodomurára” hral dôležitý zástoj v istom druhu ľuďáckej tlače. Element
“českého sprisahania” bolo však možné nájsť aj v mýte o “Zostrelení Štefáni
kovho lietadla z príkazu Eduarda Beneša”, v Tukovej teórii “vacuum iuris”
(obviňovala pražskú vládu z nerešpektovania tajných zmluvných klauzulí),
v mýte o “zámernom ničení slovenského priemyslu českými kapitalistami” atď.
Najeden aspekt spoločenského vývoja moderných národov, ktorý má v danej
súvislosti fundamentálny význam, upozorňuje Hugh Seton-Watson. Podľa
jeho názoru je chybou, keď sa nekriticky preberá Marxom spopularizované
klišé “o následných obdobiach feudalizmu, kapitalizmu a socializmu”, pretože
“veľmi skresľuje historickú skutočnosť” ...“Tieto tri obdobia sa navzájom
prekrývali. Kombinácia oboch spomenutých druhov anti-kapitalizmu zdola a
zhora, zahľadených do minulosti a do budúcnosti, predstavuje podstatný
prúd moderných európskych dejín, ktorý je historikmi ešte stále podceňovaný
zatemnený konvenčnou múdrosťou západnej demokracie a výnimočne dôležitý
pre žriedla fašizmu”.*
Povedané platí samozrejme aj na ideologickú kritiku “českého kapitalizmu”,
ktorá sa často viedla “zdola i zhora” súc “zahľadená do minulosti i do budúc
nosti”. Česi boli v očiach mnohých nacionalistov práve tak na vine, keď duch,
hodnoty, životný štýl buržoázne-kapitalistickej epochy spochybňoval tra
dičnú slovenskú spoločnosť s jej pozostatkami predindustriálnych štruktúr,
ako keď sa slovenský priemysel kapitalisticky nerozvíjal v dôsledku pomýlenej
hospodárskej politiky ústrednej vlády. Hodno zaznamenať, že prekrývanie
sa reakčných a pokrokárskych hľadísk v kritike pražského centralizmu zblížilo
* Hugh Seton-Watson, Fascism, Right and Left. V: International Fascism,
W. Laqueur G.L. Mosse Ed., New York 1966, str. 187.
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najmä v tridsiatych rokoch niektorých nacionalistov inklinujúcich k pravému
i ľavému extrému a bolo charakteristické pre argumentácie fašistoídneho
krídla v Ľudovej strane. Vytvorilo zároveň akúsi psychologickú základňu
pre osobné priateľstvá, ktoré vyvarovali niektorých komunistických vzdelan
cov (Novomeského, Poničana, Husáka) pred väčšou perzekúciou v čase Slo
venského štátu a zachránili život Alexandrovi Machovi v ére komunistickej.
Niektoré teórie a mýty o nepriateľských sprisahaniach proti Slovákom
patria už svojim obsahom a radikálnosťou k fašistoídnemu typu slovenského
nacionalizmu. To platí najmä o mýte “žido-boľševíckeho sprisahania” (ktorý
nadväzoval samozrejme na staršie antisemitské sklony prinajmenšom niekto
rých vrstiev slovenského obyvateľstva). Ak o nich píšem v kontexte naciona
lizmu katolicko- a do istej miery aj evanjelicko-konzervatívneho, tak mám
na mysli ich úzku súvislosť s dialektikou kladných vzťahov k vlastnej sku
pine na strane jednej a záporných vzťahov v skupine cudzej na strane druhej
(“ingroup - outgroup attitudes”), ktorá hrá v psychológii nacionalizmu ústred
nú úlohu. Upodozrievavý, nenávistný postoj k iným národom, ku kultúrnym,
etnickým, náboženským menšinám, k nekonformné zmýšľajúcim ľuďom,
patrí bezpochyby medzi najmocnejšie činitele, ktoré integrujú členov ná
rodných veľkoskupín do jedneho celku. Prvá republika prispela k spoločenské
mu dozretiu slovenského národa veľkou mierou práve tým, že ho konfronto
vala v každodennom živote s národom českým zaručiac mu zároveň takú mieru
kultúrneho rozmachu a politickej slobody, že sa mohol pod dojmom tejto
konfrontácie spoločensky integrovať.
Tento proces mal samozrejme niekoľko vývojových fáz. Ľudová strana usi
lovala až do polovice tridsiatych rokov (a jej kresťansko-demokratické krídlo
ešte dlhšie) iba o autonómiu Slovenska v rámci federovanej Československej
republiky. Hlinkov autonomistický program nachádzal pritom svoj prirodzený
odraz - ako ináč - aj v ideológii. Predovšetkým, Ľudová strana vychádzala
z populistických ideálov, ktoré charakterizovali slovenské národné hnutie pred
prvou svetovou vojnou, a za prvoradý objekt svojich politických snáh pokla
dala pomerne dlhý čas ľudové vrstvy slovenského národa. Slováci ako etnická
veľkoskupina, v ktorej dominovali katolicky zmýšľajúce masy roľníckeho
obyvateľstva, mali dostať právo na správu vlastných vecí v novozaloženom
štáte. Iba v druhej polovici tridsiatych rokov vývoj pokročil tak ďaleko, že aj
umiernene zmýšľajúci následovníci Andreja Hlinku prijali (najmä pod doj
mom úspešnej Hitlerovej politiky proti Československu a svetového vývoja
vôbec) myšlienku “slovenskej štátnosti”.
Príznačná je skutočnosť, že v ideologických predstavách protagonistov
autonomistického hnutia na Slovensku sa spočiatku sotva nachádzali prvky,
ktoré by bylo možné označiť za svojskú filozofiu dejín. Hlinka a mnohí jeho
prívrženci buď súhlasili, alebo aspoň neprotiřečili masarykovským pred
stavám o vývoji ľudstva k demokracii a o historickej úlohe Cechov a Slovákov
v takzvanej “svetovej demokratickej revolúcii”. Fakt, že Masarykov názor
inšpirovala celkom očividne Comtova filozofia dejín, im unikal. V absencii
nezávislých predstáv o vnútornom zmysle a zameraní historického vývoja sa
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skrýva ďalší nepriamy poukaz na prevážne obranný charakter ľudáckeho - ale
aj národniarskeho - nacionalizmu: zdôrazňovanie služobnosti národného
hnutia veľkým cieľom všeľudského vývoja relativizuje čisto národné záujmy.
Táto absencia súvisela veľmi úzko s rozpadom Štúrovej slavianofilskej fi
lozofie dejín po víťazstve boľševikov v ruskej revolúcii. Istý, aj keď iba ťažko
zvažiteľný vplyv na spôsob uvažovania prinajmenšom vzdelanejších vrstiev v
Ľudovej strane, mala okrem toho skutočnosť, že katolicizmus je orientovaný
transcendentálne. Neprejavuje veľký zmysel pre viacej alebo menej utopicky
ladené teórie o historicky nevyhnutnom príchode mravnejšie a rozumnejšie
organizovanej spoločnosti či štátu. Ideál vyjadrený v pojme “Civitas Dei” má
byť pre veriaceho kresťana zdrojom inšpirácie, ale nie politickou predpoveďou
budúcnosti tohto sveta. V danej súvislosti najdôležitejší je napokon fakt, že
Masarykova “svetová demokratická revolúcia” vyjadruje ideologickou for
mou podstatu toho, o čo usiloval vo svojich “Štrnásti bodoch” americký pre
sident Wilson. Praktické uplatnenie práva národov na sebaurčenie pokladá
napríklad za jeden z cieľov “svetovej demokratickej revolúcie”. Slovom, ľu
dáci sa mohli odvolávať pri ideologickom opodstatnení svojho autonomistické
ho programu - a to v mnohých ohľadoch oprávnene - na filozofiu dejín obsia
hnutú v oficiálnej “štátnej myšlienke” Československej republiky.
V posledných rokoch pred druhou svetovou vojnou v Ľudovej strane badať
čoraz citeľnejší vplyv skupiny radikálnych nacionalistov, ktorí sa už inšpiro
vali niektorými myšlienkami fašizmu a nacizmu. Aj keďje pravda, že sa nevede
li nikdy plne presadiť proti konzervatívnej väčšine vedenej Jozefom Tisom,
v úvahách o katolíckom type slovenského nacionalizmu treba zohľadniť pre
dovšetkým jeho vývoj do Hlinkovej smrti. Ideológia Ľudovej strany pôsobí
v tomto období vyslovene rapsodickým dojmom, obsahuje predstavy pestrej
proveniencie a treba do nej zahrnúť aj niektoré prvky (najmä teórie a mýty
o “protislovenských sprisahaniach”), ktoré sú ideologické skôr funkcionálně
(prispievali k skupinovej integrácii), ako svojim hodnotovým či myšlienkovým
obsahom. Keď sa zoberú do úvahy nejdôležitejšie ciele Hlinkovho hnutia,
ideologické predstavy jeho prívržencov skrývali v sebe tri základné protire
čenia:
1. Úlohou každej nacionalistickej ideológie je zaistiť integráciu pokiaľ možno
všetkých častí a vrstiev národa do jedneho spoločenského celku. Ideológia slo
venských katolíkov (to isté platí samozrejme mutatis mutandis pre ideológiu
prevažne evanjelickej Národnej strany) nemohla plniť v plnom rozsahu túto
svoju funkciu a pôsobila v niektorých ohľadoch dezintegračné, pretože pový
šila katolicitu na dôležitý znak “slovenskosti”. Mala tak sklon k cirkevne la
denej exkluzivite a odpudzovala predovšetkým evanjelikov (o Židoch a prí
slušníkoch iných cirkví, respektíve bezvercoch ani nehovoriac), čo malo vážne
psychologické a politické dôsledky najmä v čase druhej svetovej vojny.
2. Bolo už nepriamo povedané, že slovenský nacionalizmus mal v porovnaní
s nacionalizmom západných národov niektoré netypické črty, pretože jeho no
siteľom nebola buržoázia, ale veľmi dlhý čas predovšetkým národne prebude
ná inteligencia, ktorá nadväzovala na osvietenské sebaporozumenie národných
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buditeľov a nie na spoločenské ideály kapitalizmu. Napriek tomu platí aj pre
náš socio-kultúrny priestor, že nacionalistická ideológia sa hodí predovšetkým
pre veľkoskupinovú integráciu národov s modernými spoločenskými štruktú
rami, pre obyvateľstvo pomeštených a spriemyselnených krajín. Príslušníci
predindustriálnej spoločnosti sú integrovaní predovšetkým do miestnych sku
pín “primárneho”, “pospolitostného” typu. Tie ich kontrolujú svojou sústavou
hodnôt a noriem, svojimi názorami, tradíciami a zvykmi.
Videné z tohto stanoviska, Hlinkovo hnutie malo rozdvojenú dušu. Najednej
strane, mnohí katolícki kňazi chceli konzervovať čo najviacej zo starých, tra
dičných štruktúr vidieckej spoločnosti, ktoré boli akoby přistřihnuté pre ich
cirkevné i verejné pôsobenie, pre ich spoločenský status i politickú váhu. Kon
zervatívny svetonázor cirkevných kruhov v Ľudovej strane bol bezpochyby
prirodzený a hlboký: nie je náhoda, že národný autostereotyp Slováka niesol
v ich ideológii mnohé črty príslušníka málo modernizovanej, vo svojej podsta
te predindustriálnej spoločnosti, zatiaľ čo stereotyp Čecha karikoval vlastnosti
modernizovaných, predovšetkým maloburžoáznych vrstiev spoločnosti
spriemyselnenej. Práve tak nemôže byť na druhej strane nijakým prekvape
ním, že nacionalisticky cítiaci Hlinkoví prívrženci si želali zaistiť Slovákom
všetky hmotné a spoločenské výhody vyplývajúce z industrializačného a urba
nizačného procesu, že kritizovali Prahu veľmi často z vyslovene progresívnych
pozícií, že ju vinili napríklad zo snahy o umelé zachovávanie poľnohospodárského charakteru Slovenska, aby vraj český priemysel mal priamo v republike
prirodzené odbytiská pre svoje výrobky.
3. Tretí, zo stanoviska kultúrneho i politického najvážnejší protiklad v ideo
lógii Hlinkovho hnutia, súvisí s načrtnutými sympatiami mnohých kňazov a
konzervatívne zmýšlajúcich nacionalistov vôbec k životným formám vidieckej
a malomestskej spoločnosti. Čisto teoreticky by sa dalo predpokladať, že ka
tolícka viera by mala predstavovať silnú kultúrnu väzbu nielen na Rím, ale
na zemepisnú oblasť Západu vôbec. No, sympatie ľudákov k západoeurópskej
kultúre a spoločnosti boli veľmi selektívne. Češi im slúžili aj v tomto prípade
ako pars pro toto a predstavovali v ich očiach konkrétny príklad onej deka
dentnej západnej spoločnosti, ktorá podľahla náboženskej laxnosti alebo do
konca bezverectvu, materializmu, determinizmu, logike prírodnýh vied, darwinizmu, pozitivistickej sociológii atď.
Vo svojej snahe brániť slovenskú národnú “svojskosť” ideológia katolícky
orientovaného nacionalizmu bola teda zameraná proti mnohým záporným i
kladným zjavom západoeurópskej kultúrnej oblasti. Niekedy bolo možné mať
dokonca dojem, že obranné reflexy prinajmenšom niektorých prívržencov
Ľudovej strany neboli ani zďaleka také živé, keď mali reagovať na priame
vplyvy európskeho východu: aj komunistický problém pociťovali napríklad
predovšetkým ako otázku takzvaného “čecho”-bolševizmu. Básnici, ktorí sa
hlásili k Hlinkovmu hnutiu, spievali o “Stráži na Morave”, o “Kameni na (mo
ravskej, p.a.) hranici” - problematika hranice na Dukle nebola predmetom ich
osobitnej pozornosti. Štúrove slavianofilstvo, ktoré vrcholilo v jeho návrhoch
na prevzatie ruštiny ako všeslovanskej spisovnej reči, azbuky ako všeslovan46

ského písma a pravoslávia ako všeslovanského náboženstva, vyvolávalo u slo
venských nacionalistov (pravda, nielen katolíckej, ale aj evanjelickej orientá
cie) len zriedka zásadnú ideologickú kritiku. Bolo by možné uviesť veľký
počet príkladov tohto druhu.
Naštrbený vzťah k Západu so sklonom vidieť predovšetkým záporné stránky
moderného vývoja európskej spoločnosti stojí v očividnom protiklade voči
faktu, že od katolíckeho nacionalizmu by bolo možné očakávať snahu o upev
ňovanie a prehlbovanie prináležitosti Slovákov do toho kultúrneho a spolo
čenského priestoru, kde patrí aj Rím, a náležité porozumenie pre problémy
vyslovene nepriaznivej geopolitickej polohy Slovenska na zemepisnom okraji
západnej Európy.
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Volanie o pomoc
Rudolf Skutálek
Hoci by mi asi ani jeden z obyvateľov nášho mesta nedal za pravdu, podľa
svojho vedomia a svedomia musím položiť začiatok nášho príbehu do onoho
pamätného dňa, keď som si kúpil nový panamový klobúk. Pamätám sa na to
ráno, ako by sa to bolo stalo dnes. Slnko svietilo, ako obvykle u nás svietava na
deň svätého Parmícia, lebo vtedy leto vrcholí a začína zber slivák. Deň pred
svätým Parmíciom som zavrel svoju holičskú oficínu a prichystal som si veľký
kôš. Potom moja žena Mária Katarína vybrala zo skrine môj tradičný pana
mový klobúk, ktorý som zdedil po starom otcovi, ale sotvaže si ho lepšie podr
žala pred očami, hlasité vykríkla. Ak moju ženu nepoznáte, musím vám pove
dať, že je to žena ako drak a že ju len tak čosi nerozhádže. Ale keď zbadala, že
v mojom prekrásnom, po starom otcovi zdedenom panamovom klobúku sa
zahniezdili myši, ba že si doňho porobili nejedno okno a zopár dverí, skrúšilo
ju to náramne. Nie preto, že by pre nás hádam bolo problémom kúpiť nový pa
namový klobúk, to nijako nie. Ale iste pochopíte, že klobúk, ktorý som zdedil
po starom otcovi, mal pre mňa ohromnú cenu, veď on bol najjasnejším dokla
dom a odznakom našej autochtonnosti v meste. Nuž v ten deň, keď som si kú
pil nový klobúk, šiel som dolu Potočnou ulicou nie v najlepšej nálade, pretože
klobúk, ktorý som mal na hlave, nijako nevyhovoval mojím predstavám o
poriadnom panamovom klobúku a ešte menej sa dal prirovnať k historickému
a stroho nádhernému klobúku, ktorý som doteraz vlastnil, ale ktorý mi žial,
zničili myši. Môžem vám prezradiť a pripomenul som to aj strýkovi Alfonzovi,
ktorý mi pravdu povediac naznášal hádam všetko, čo v kráme a v sklade mal,
že terajšie výrobky nestoja za nič, nech sú akokoľvek nádherne zdobené a
dôkladne apretované. Ani jeden z nich nemá a nemôže mať práve tú prísnu
jednoduchosť panamového klobúka, aký som zdedil po starom otcovi, a ktorý
mi žial zničili myši. A hoci som pri onej udalosti, čo vám chcem opísať a čo
podľa mojej mienky bolo začiatkom všetkých ďalších udalostí, ktoré sa na
naše mesto privalili ako pohroma, stratil svoj nový panamový klobúk, nevediac
ani kde a ako, neľutoval som za ním vôbec ani v ten deň ani v nasledujúce dni a
týždne, tobôž, keď ja i celé mesto sme sa chveli ani v divnej horúčke.
Kráčal som teda po Potočnej ulici trochu zamyslený a nie v najlepšej nálade,
keď z domu číslo dvanásť sa ozvalo volanie o pomoc. Je to jeden z najstarších
domov v Potočnej ulici, ktorý si vždy veľmi radi fotografovali turisti. Jeho
múry sú opraskané a neveľký balkónik z tepaného železa na prvom poschodí
vrhá fantastické tiene na nerovné múry. Inak je to typický domček dorábateľa
a predavača slivovice, ako skoro všetky iné na Potočnej ulici. Ostatne, často
som rozmýšľal prečo sa Potočná ulica nazýva Potočnou, netečie tam nijaký
potok a hádam ani netiekol, zato je to ulica, známa tým, že azda v každom
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dome vás za neveľký obnos počastujú slivovicou, ktorá vedľa čerstvých sli
vák a slivkového lekváru patrí k hlavným atrakciám nášho mesta a tvorí základ
bohatstva nášho obyvateľstva.
Tak tomu bolo aspoň dovtedy, kým tento prvý výkrik nepreťal pokojné ticho
nášho mesta. Bolo to prvé volanie o pomoc a práve preto veľmi vzrušilo najprv
náhodných okoloidúcich a potom všetkých obyvateľov mesta. Z domu vybehla
starenka a začala srdcervúco hořekovat’. Pristúpil som nenáhlivo bližšie, po
chvíli sa pri dome zozbieralo niekoľko povaľačov a konzumentov slávnej sli
vovice. Volanie o pomoc stíchlo a narýchlo privolaný lekár konštatoval už iba
smrť starčeka J. B. Všetkých nás prekvapilo, keď sa rozšírila povesť, že starče
ka niekto zavraždil. Zdalo sa to neuveriteľné.
Všetci sme sa rozčuľovali, ale pochopiteľne nikto z nás si neuvedomoval
historičnost chvíle. Vtedy sa po prvý raz ozvalo mestom volanie o pomoc, ktoré
nás všetkých veľmi vzrušilo, hoci zdanlivo sa nikoho netýkalo, okrem starčeka
J.B. Nikto by v tej chvíli nebol predpokladal, do akej miery toto volanie o pomoc
zasiahne do života nášho mesta a aké katastrofálne výsledky bude mať. Napo
kon dodnes nikto alebo skoro nikto z obyvateľov mesta nechce pripustiť, že
by práve volanie o pomoc zničilo naše mesto, väčšina vysvetľuje náš úpadok
ekonomickými príčinami. Môj názor na vec je však naprosto iný a pokúsim sa
ho tu zaznamenať a osvetliť.
To prvé volanie o pomoc nás všetkých rozčúlilo a znepokojilo, hoci, ako som
povedal, nikto ešte nemohol predpokladať, čo z toho vznikne. Dnes sa ozýva
volanie o pomoc mestom skoro s pravidelnou presnosťou a pritom si ho nik
nevšíma. Zdá sa, že ľudia natoľko otupeli, že sa ich to netýka. Niekedy sa
ozýva v noci, niekedy vo dne, inokedy nad ránom. Nikto nedokáže predpove
dať, vtedy sa ozve. Spočiatku sa zdalo, že všetko vyrieši nevšímavosť, ľudia
chodili po uliciach, vozili sa v električkách, jedli v reštauráciách a bufetoch,
chodili na futbal a do divadla. Zdalo sa, že sa nič nedeje. Ale predsa. Divadlá
a kiná boli o poznanie menej navštevované, dokonca na medzinárodne futba
lové stretnutie s Brazíliou sa nevypredali všetky lístky. Jednu verejnú knižnicu
zakrátko zatvorili. Počet čitateľov kníh sa zmenšil natoľko, že bolo zbytočné,
aby tam vysedávali knihovníci. Tých niekoľko čitateľov, ktorí ešte čítali,
pohodlne mohla obslúžiť iná verejná knižnica v meste. Ostatne, i tam šli na
odbyt väčšinou iba detektívky. Každý vedel, že sa čosi deje, ale nik sa neodvážil
o tom prehovoriť. Noviny písali o všedných udalostiach: Zrážka vlaku s auto
busom. Medzinárodný filmový festival v Cannes. Odloženie zasadania Bez
pečnostnej rady OSN. Zamilovanosť či láska. Víťaz Davis Cupu. Dohodnú sa
Sovieti s Amerikou? Babička pod kolesami auta...
V ten deň na svätého Parmícia som sa vrátil domov s prázdnym košíkom
oveľa skôr, než ma mohla žena očakávať. Bola prekvapená a z mne nepocho
piteľných dôvodov v tom videla zlý znak. Neverím na ženské predtuchy.
Porozprával som jej svoj zážitok z Potočnej ulice. Povedala, že to môže veľmi
zle skončiť. Ja som si naopak myslel, že polícia bezpečne vraha odhalí a pri
merane potrestá. V našom meste je a vždy bol poriadok. A slivky donesiem
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zajtra. Nič sa predsa nestalo. Naše slivky sa vyvažujú zlatom. Stačí niekoľko
košov, aby bol človek boháčom i v reláciách nášho mesta, ktoré je skutočne
veľmi bohaté. Naše slivky sa predávajú veľmi dobre, ba stále lepšie. Ak sa v
našom meste na niečo umiera, tak na prebytok. U nás nikto nehromadí bohat
stvo, pretože bohatstvo našich slivák je nevyčerpatelné. Stačí týždeň alebo
štrnásť dní, aby človek mal z čoho žiť i v našom meste, hoci je tu všetko neoby
čajne drahé. Ale kto potrebuje, dostane zadarmo, hoci načo by bral zadarmo, i
najposlednejší žobrák v našom meste dostáva almužny väčšie, než sú príjmy
vysokých úradníkov na celom svete. Ja sám mám holičskú oficínu, ale to iba
preto, že by som po celý rok nemal čo robiť a tiež preto, že v oficíne sa stretá
vajú príjemní ľudia a vždy sa tam podozvedám mnoho noviniek.
Ale volanie o pomoc sa neprestávalo ozývať. Spočiatku v oficíne o tom občas
niekto pohovoril zopár slov, ale postupne ľudia o tom prestali hovoriť. Vo
lanie o pomoc sa stalo čímsi, čo bolo neodlučiteľnou súčiastkou nášho mesta.
Ako kedysi slivky. A predsa kým slivky boli večnou témou našich rozhovorov
v oficíne, o volaní o pomoc sa nikto veľmi nerozširoval.
Keď volanie o pomoc neprestávalo, zmienil som sa raz o tejto veci doma pred
ženou. Strhla sa, pozrela na mňa vydeseným pohľadom a mlčala. Potom šla
ku dverám, zistila, či sú dobre zamknuté, pohľadom cez kľúčovú dierku sa
presvedčila, že nik za dverami nestojí, potom pristúpila ku mne a šepky pove
dala:
- Posledné volanie bolo veľmi ďaleko. Sotva ho bolo k nám počuť. Nevší
majme si to, nás sa to netýka...
Bol to zrejme všeobecne rozšírený názor. Keď sa volanie o pomoc nieslo po
nad rušnú križovatku, ľuďmi trošíčku trhlo, ale nik sa nezastavil, každý pokra
čoval v ceste, ponorený do seba, iba čo na tvári sa ľuďom prekmitol akýsi zarpu
tilý výraz. Bolo to skoro ako nenávisť, ale nik nechápal, koho by mal nenávidieť
a prečo. Smiech bolo počuť stále zriedkavejšie a keď sa aj niekde ozval, ľudia
vyčítavo zdvihli oči, pozreli na odvážlivca s výstrahou v pohľade, a ten, ktorý
sa smial, zmlkol, akoby uťal. Zasa zavládlo ticho.
Stretol som jedného známeho, ktorý mi rozprával, že veľmi dobre poznal
starčeka J. B. Starček sa v deň svojej smrti vrátil z nemocnice, ako úplne zdravý
človek. Povedal môjmu známemu:
-Chodíte pekne vystretý, pán Poliak, to je správne, len choďte tak ďalej, kto
chodí vzpriamene, dožije sa dlhého veku. Pozrite len na mňa...
Mestom sa ozývalo volanie o pomoc, ľudia umierali, ale noviny nepísali o
tom. Iba niekedy, keď umrel významnejší človek, uverejnili nekrológ, v ktorom
sa hovorilo, že dotyčný umrel na infarkt, na rakovinu, alebo na dlhotrvajúcu
zákernú chorobu.
Ľudia si trochu vydýchli, keď v celom meste namontovali megafóny, ktoré
od rána do večera vyhrávali veselé pochody. Aspoň vo dne nebolo počuť stra
šidelné volanie.
Ale problém robila noc. Ak v noci revali megafóny, nik nemohol zaspať,
pretože veselé pochody rušili v spánku. Len čo však stíchli, každý prepadol
nepríjemnému očakávaniu; kedy sa ozve znova volanie. A tak sa obyvatelia
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mesta prehadzovali v noci na posteliach, zachvátení nespavosťou a cez deň
chodili po meste bledí a v mrákotách, ako námesačníci, špinaví a zarastení,
nedbalo oblečení a zlí.
Raz večer som sedel so ženou pri televízore a pozeral som sa na zábavný
program “Veselo na koniec dňa”. Vtedy som sa znova odvážil pripomenúť
žene podivné udalosti v meste, ale žena zanovité opakovala:
- Nás sa to netýka, to všetko je od nás ďaleko, veľmi ďaleko.
Myslel som, že ju budem presviedčať o opaku, ale napokon som si povedal načo ju desiť, aj tak je strhaná, bledá a nevyspatá.
Konferencier rozprával vtipy o neverných manželoch, potom bola pesnička:
Si moje šťastie jediné. Potom sa na obrazovke objavili poloodhalené dievča
tá, ale len čo začali tancovať, ozvalo sa zvonenie. Žena sa zachvela a potom mi
pošepkala:
- Sú dobre zamknuté.
Zvonenie sa opakovalo.
Nik z nás nevstal, aby šiel otvoriť. Televízor hučal, vyhrával z celej sily, ale
predsa sme počuli, ako ktosi skúša kľučku, potom štrká kľúčami, napokon
sme počuli, ako sa západka v zámke pohla, kľúč sa obrátil a dvere boli odom
knuté. Potom ktosi stisol kľučku, dvere povolili a pomaly sa otvárali. Žena
zajačala a prenikavo začala volať o pomoc.
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Hospodársky vývoj, životná úroveň a
redistribúcia národného dôchodku v
Čechách a na Slovensku.
Rudolf Slánský ml.
(Výňatok zo štúdie “Mýty a skutečnost, aneb o redistribuci národního důchodu
mezi českými zeměmi a Slovenskem”, ktorá vyšla koncom leta 1981 v strojo
pisné vydávanom časopise Ekonomická Revue, str. 8-54, v Prahe. Výňatok uve
rejňujeme bez vedomia a súhlasu autora.)

Oč méně se ví, jak je to ve skutečnosti s redistribuci národního důchodu
mezi českými zeměmi a Slovenskem, o to více koluje fám, dohadů a spekulací.
Mýty jsou vždy rozšířeny tam, kde se neví, jak se věci vlastně mají. Přitom není
důvodů nevědět. Problematika redistribuce nepatří do kategorie “utajovaných
skutečností”, i když se o ní ve sdělovacích prostředcích nepíše a nemluví. Pří
slušné údaje lze každoročně odvodit z čísel publikovaných ve statistických
ročenkách ČSSR.
Česko-slovenské vztahy byly po větší část posledních třiceti let tabu. Odvykli
jsme si mluvit o Češích a Slovácích, jako o příslušnících dvou národů, kteří
přesto, že žijí ve společném státě - československé federaci - mají vedle spo
lečných zájmů i zájmy své, specifické, národní. Mluvit proto veřejně o stavu
národa, o národním vědomí, o národních odlišnostech, o stavu národních eko
nomik, o tom, kdo kolik dává a kdo co přijímá by mělo být čímsi běžným,
normálním - a co víc - dokonce i žádoucím.
Vyrovnání úrovně českých zemí a Slovenska ve všech oblastech politické,
ekonomické či kulturní je procesem, bez jehož završení a neustálého obnovo
vání není možná dlouhodobá, vzájemně prospěšná existence Čechů a Slováků
ve společném státě.
Údaje použité v tomto textu jsou převzaty ze Statistických ročenek ČSSR.
Výjimky jsou uvedeny v odkazech. Pokud jsou... některé údaje získány vý
počtem, pak jde o vlastní výpočet autora na základě údajú v ročenkách. Když...
nebude odkazu na pramen, pak údaje byly převzaty ze Statistické ročenky
ČSSR 1980 a platí pro rok 1979.
Chceme-li porovnávat národní ekonomiky ČSR a SSR, je nejlépe začít u
národního důchodu, který nejsystematičtějším způsobem vypovídá o dosažené
úrovni národního hospodářství. Národní důchod se sleduje ve dvou formách.
Národní důchod vytvořený (ND) je v podstatě součtem nových hodnot, vytvo
řených v daném roce příslušnou ekonomikou. Národní důchod užitý (NDu) je
součtem hodnot užitých buď formou osobní spotřeby a hmotné společenské
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spotřeby, nebo akumulace - tj. převážně jako nové investice do národního
hospodářství.
Ukazatelem, který nejlépe vypovídá o dosažené úrovni národních ekonomik
je výše NDv v přepočtu na jednoho obyvatele. Tento poměr byl v roce 1979
1,16. Z toho je zřejmé, že úroveň ekonomik v obou národních republikách se
sbližuje. Jakým tempem - to ukazuje tabulka 1.

Tabulka 1

Údaj
Poměr mezi NDv přepočteném na
jednoho obyvatele v ČSR a SSR

1965
1,28

1970
1,26

1979
1,16

1975
1,24

Je tedy možné konstatovat, že jestliže nedojde k výrazné stagnaci rozvo
je obou národních ekonomik, jejich úroveň měřená výší vytvořeného ná
rodního důchodu na jednoho obyvatele se v příštích 10 letech vyrovná.
Rozdíl 16ti procent mezi oběma národními ekonomikami je rozdíl relativně
velmi malý. Porovnáme-li si jej s rozdíly, jaké existují mezi hrubým národním
produktem, připadajícím na jednoho obyvatele v některých průmyslově vyspě
lých státech, můžeme říci, že je dokonce velmi malý. Je zhruba stejný jako
rozdíl mezi Švédském a NSR, menší než rozdíl mezi NSR a Rakouskem či
Rakouskem a Japonskem a pod. (viz. tab. 2).

Tabulka 2

Země

Hrubý národní
produkt (GNP)
v US $ v r. 77

Švédsko
ost. země

Švédsko
USA
NSR
Francie
Rakousko
Japonsko
V. Britanie
ČSSR

9 250
8 640
8 160
7 290
6 140
5 640
4 430
4' 050

1,0
1,07
1,14
1,26
1,50
1,71
2,08
2,26

Pramen: World Bank Atlas, population, per capita product and growth
rates.

Životní úroveň

Jedním ze základních kritérií, podle nichž lze posuzovat skutečné rozdíly ve
výkonosti ekonomiky, je životní úroveň obyvatel. Údaje o příjmech obyva
telstva jsou uvedeny v tabulce 3.
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Tabulka 3.
Údaj

Peněžité příjmy
obyvatel v tom:
příjmy z mezd
příjmy od JZD
příjmy z nemoc, a
soc. zabezpečení
dtto na 1. obyv.
Prům. měs.
mzda prac, v soc.
sekt, (bez JZD)
z toho v průmysl.
prům. výše plac.
stár, důchodů

jednot.

ČSSR

ČSR

SS>1

ČSR:SSR

mld. Kčs
mld. Kčs
mld. Kčs

343
219
18

240
156
11

103
63
7

2,33
2,48
1,57

mld Kčs
Kčs

63
22 516

45
23 305

18
20 850

2,5
1,12

Kčs
Kčs

2 579
2 653

2 592
2 683

2 549
2 571

1,02
1,04

Kčs

1 019

1019

10181,0

Jak je vidět, životní úroveň obyvatel českých zemí a Slovenska se značně
zbližuje. Rozdíly v úrovni příjmů, připadajících na jednoho pracovníka činí
pouhá dvě procenta, rozdíl v příjmech připadajících na jednoho obyvatele
je 12 procent, když ještě v roce 1970 byl tento rozdíl téměř dvojnásobný - 23
procent. Průměrná výše vyplácených důchodů, která je závislá na příjmech
v letech před odchodem do důchodu, je v obou částech federace stejná.

Jak si vysvětlit poměrně velký rozdíl mezi úrovní příjmů připadajících na
jednoho pracovníka a úrovní příjmů na jednoho obyvatele? Odpověď je v de
mografické skladbě obyvatelstva ČSR a SSR (viz. tab. 4).

Tabulka 4.
Údaj

jedn.

ČSSR

ČSR

SSR

ČSR
SSR

Průměrný počet členů na domác. osoby
ekonomicky aktiv, osob
osoby
důchodců
osoby
z toho nepracujících
osoby
závislých dětí
osoby

2,95
1,44
0,59
0,47
,0,83

2,82
1,40
0,60
0,48
0,80

3,30
1,52
0,56
0,46
1,08

0,86
0,92
1,07
1,03
0,74

Jak je vidět, průměrná slovenská domácnost je větší, poněvadž slovenská
populace je mladší. Každá rodina má více dětí, a to jak nezaopatřených, tak
i ekonomicky aktivních. V průměrné české domácnosti je více důchodců, avšak
rozdíl mezi jejich počtem v ČSR a SSR je malý. Proto příjmyjsou na Slovensku
rozloženy na více osob a na každou z nich připadá menší částka.
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Podívejme se teď podrobněji na údaje o spotřebě některých nejdůležitějších
výrobků v ČSR a SSR, které jsou uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 5.
Spotřeba nejdůležitějších výrobků na jednoho obyvatele (1977)

Údaj

jedn.

Potraviny:
maso
tuky
mléko a mléč, výrobky
vejce
obiloviny
cukr
brambory
zelenina a ovoce

ČSSR

ČSR

SSR

ČSR:SSR

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

83,2
20,3
226,3
311
157,2
38,3
88,0
121,5

88,0
21,0
234,6
306
153,9
38,5
93,2
120,2

73,6
17,4
208,9
322
164,0
37,8
77,2
124,1

1,85
1,20
1,12
0,98
0,94
1,02
1.21
0 97

litrů
litrů

9,5
129,0

8,8
140,6

11,0
104,6

0,80
1,34

kj

12 590

12 799

12 196

1,05

m
ks
ks
párů

50,05
8,13
2,86
4,52

52,17
8,10
2,98
4,46

45,64
8.34
2.60
4,64

1,14
0,96
1,15
0,96

Alkoholické nápoje
v přepočtu na čistý
líh:

pivo
Celková energetická
hodnota potravin:
Průmyslové zboží:
tkaniny
prádlo
svrch, ošacení
obuv

Údaje předcházející tabulky ukazují, že rozdíly ve spotřebě jsou v podstatě
úměrné rozdílu v příjmech a odlišnostem v demografické struktuře oby
vatelstva. Některé rozdíly však nejsou vysvětlitelné pouze takto, neboť zde
spolupůsobí i tradice a zvyky a z nich odvozené vzory chování a tedy i preferen
ce spotřeby různých výrobků. To platí například na jedné straně pro údaje
o spotřebě alkoholických nápojů a na druhé straně piva, a částečně i pro po
měrně vysoké rozdíly ve spotřebě masa a dalších potravin, neboť tyto rozdíly
nelze plně vysvětlit jen rozdíly v příjmech na hlavu.
Podívejme se na údaje o vybavenosti domácností předměty dlouhodobé
spotřeby.
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Tabulka 6.

Údaj
jedn.
Na 100 domácností připadá:
praček vč. odstředivek
chladniček
televizorů
osobních automobilů
(dtto v r. 1970)

ks
ks
ks
ks
ks

ČSSR

ČSR

SSSR

ČSR:SSR

82,8
87,1
87,3
37,8
17,7

83,1
87,6
88,0
40,3
19,8

82,3
85,8
85,2
31.9
12,3

1,01
1,02
1,03
1,26
1,61

Pramen: První výsledky sčítání lidu 1980, Rudé právo, 3.2. 1981
Průměrná vybavenost slovenských domácností předměty dlouhodobé spo
třeby je až na osobní automobily dnes téměř stejná jako v českých zemích,
přesto že průměrná slovenská domácnost se jimi začala vybavovat později než
průměrná česká domácnost. Výraznější rozdíl u osobních automobilů je možné
vysvětlit právě tím: automobily jsou téměř vždy poslední v pořadí důležitosti
mezi předměty dlouhodobé spotřeby. Avšak i u nich se rozdíl rychle vyrovná
vá.
Hospodářství

Průmyslová výroba v přepočtu na jednoho obyvatele je v českým zemích
o 19 procent vyšší než na Slovensku. Ještě větší rozdíl (25 procent) je ve velikosti
národního důchodu, který je vytvořen v průmyslu. Český průmysl má více
základních prostředků (v přepočtu na jednoho obyvatele jich má o 22 procent
(více) a také podíl obyvatel zaměstnaných v průmyslu je v ČSR o 18 procent
vyšší než na Slovensku.
Předstih českých zemí, vyjádřený v těchto ukazatelích trvá, i když se rychle
zmenšuje, neboť slovenský průmysl v uplynulých více než 40 letech vykázal
pětinásobný celkový růst ve srovnání s průmyslem v českých zemích.

Tabulka 7.

Růst průmyslové výroby v ČSSR, ČSR a SSR v letech 1950-79 (rok 1937-100)

ČSSR
ČSR
SSR

1950

1955

1960

1965

1970

1975

143
135
283

243
219
539

403
355
1 025

520
446
1 532

722
594
2 352

1 000
797
3 650

1979 tempo
růstu
1 232
107,9
107,2
948
4 679
110,6

O postupu vzájemného vyrovnávání průmyslové výroby v českých -zemích
a na Slovensku platí přibližně to, co bylo řečeno o národním důchodu: lze
očekávat, že k vyrovnání dojde maximálně do deseti let.
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Všimněme si ještě jedné skutečnosti. Jestliže přepočítáme hodnotu výroby
i hodnotu základních prostředků na jednoho pracovníka zaměstnaného v
průmyslu a nikoli na jednoho obyvatele zjistíme, že všechny ukazatele slo
venského průmyslu jsou vyšší než stejné ukazatele českého průmyslu. Vysvětlení
je jednoduché: každý slovenský pracovník, každý slovenský dělník je lépe vyba
ven základními prostředky i stroji a zařízením, než jeho český kolega a stroje
na kterých pracuje, jsou novější a proto v průměru modernější.
Zemědělská výroba se rozvíjí na Slovensku podstatně rychleji než v českých
zemích. Rostlinná výroba vzrostla na Slovensku v letech 1936 až 1979 o 49,8
procent (v roce 1978, kdy počasí bylo příznivější, o 63 procent). V českých
zemích rostlinná výroba stagnovala, neboť vzrostla od roku 1936 pouze o 5,9
procent (v roce 1978 - o 17,4 procenta), tj. její průměrný roční růst se pohyboval
kolem 0,3 procenta ročně. Živočišná výroba se v obou částech federace zvy
šovala rychleji: na Slovensku o 194‘5 procenta, v českých zemích však pouze o
49,4 procenta. Rychlý vývoj slovenského zemědělství výrazně snížil předstih
českého zemědělství a v některých úsecích zemědělské výroby je slovenské
zemědělství dokonce předstihuje.
Hrubá zemědělská výroba v přepočtu na jednoho obyvatele je dnes na Slo
vensku o 0,1 procenta vyšší než v českých zemích. Jelikož však na každého
obyvatele v českých zemích připadá menší výměra zemědělské půdy a v země
dělství pracuje relativně méně pracovníků, je intenzita zemědělské výroby vyšší
v ČSR než v SSR, a to o 20 procent v přepočtu na hektar půdy a produktivita
práce o 25 procent v přepočtu na každého pracovníka zaměstnaného v země
dělství. Každý zemědělec živí v českých zemích 18,5 osob, na Slovensku 14,5.

Redistribuée národního důchodu mezi ČSR a SSR.

V první kapitole jsme uvedli, že v českých zemích je velikost užitého ná
rodního důchodu menší, než velikost vytvořeného národního důchodu a že na
Slovensku je tomu opačně. Výpočet ukázal, že úbytek NDu v ČSR se rovná
jeho přírůstku v SSR. Rozdíl mezi velikostí NDu a NDv vyjadřuje velikost
redistribuée národního důchodu neboli velikost přesunu části národního dů
chodu vytvořeného v českých zemích na Slovensko.
Vyrovnání ekonomické úrovně dvou základních částí republiky bylo nutné
a nebylo je možné docílit jinak, než právě redistribua' národního důchodu.
Zdroje samotného Slovenska na to nestačily. Přitom redistribuée se nepro
váděla a neprovádí na komerční či finanční bázi: za poskytnuté prostředku
neplatí SSR českým zemím žádné úroky a ani se neočekává, že by se převedeni
částky kdykoli v budoucnosti vracely.
Údaje, podle nichž je možno určit velikost redistribuée jsou ve statistických
ročenkách ČSSR k dispozici jen pro posledních 15 let. Velikost redistribuce
a její podíl na vytvoření národního důchodu v českých zemích a Slovenska jsou
uvedeny v tabulce 8.
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Tabulka 8.
Redistribuée v mil. Kčs
1965

v % k NDv CSR

v % k NDv SSR

1966

7 631
8 320

5,60

18,09
17,65

1967

6 316

3,63

10,50

1968

7 125

10,38

1969

7 338

3,77
3,41

1970

8 565

3,74

10,27

5,81

9,33

1971

11 004

4,58

12,53

1972

11 527

4,55

12,43

1973

11 737

12,00

1974

9 077

4,44
3,23

1975

11 158

3,81

9,74

8,29

1976

14 442

4,79

12,37

1977

8 016

2,70

6,80

1978

9 794
10 975

3,13

7,84
8,19

1979

3,38

Spočteme-li si převedené částky, činila redistribuée za posledních 15 let
143 miliardy korun.
Z hlediska výše redistribuce si můžeme rozdělit 15 sledovaných let na něko
lik období. Pokud výši redistribuce posuzujeme podle jejího podílu na národ
ním důchodu, pak nejvyšší redistribuce byla v letech 1965 až 1966. Je to svého
druhu paradox, uvážíme-li, že na Slovensko se převádělo nejvíce prostředků
v období, kdy v čele státu stál A. Novotný, který se právě netěšil pověsti příte
le Slováků. V letech 1967 až 1970, redistribuce poklesla, aby její nový vzestup
začal roku 1971, tedy po nástupu nového vedení KSČ v čele s G. Husákem. Ale
ani v těchto letech nebyl její podíl na NDv tak vysoký, jako v letech 1965-1966.
Od roku 1971 si redistribuée udržuje přibližně stejnou velikost v korunovém
vyjádření (s výkyvy v letech 1976-1978), což však znamená, žejejí podíl na NDv
stále - i když pomalu - klesá.
Pokles míry redistribuée má dvě hlavní objektivní příčiny. První příčinou je,
že s dovršujícím se vyrovnáváním ekonomické úrovně českých zemí a Slo
venska má slovenská ekonomika stále více vlastních prostředků, které může
použít ke svému rozvoji, čímž klesá potřeba přesunu prostředků z českých zemí.
Pravou příčinou pak je, že při rozhodování a rozmístění investic Slovensko
už nemůže jako dříve nabídnout pro nové investice volné pracovní síly.- Pra
covníci pro nové podniky se dnes na Slovensku hledají téměř stejně obtížně
jako v českých zemích.

Několik slov závěrem
Na předcházejících stránkách si snad bylo možné z řady tabulek a komentá
řů k nim udělat představu o stavu a vzájemném poměru ekonomik českých zemí
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a Slovenska. Hlavním pozitivním závěrem bylo zjištění, že rozdíly mezi nimi
se téměř vyrovnaly a jejich velikost dnes nepřesahuje rozdíly, jaké jsou běžné
mezi státy, které podle stupně ekonomické vyspělosti řadíme do stejné skupiny.
Slovensko se v celém poválečném období rozvíjelo rychleji než země české:
průmysl pětkrát a zemědělství dvakrát tak rychle. I v ostatních oblastech byl
na Slovensku růst rychlejší než v českých zemích.
Rozbor ukazuje, že mnoho prostředků pro urychlený rozvoj Slovenska po
skytly české země. Bylo to možné proto, že vyrovnání vzájemné úrovně obou
částí federace bylo z mnoha důvodů, z nichž některé jsme uvedli, i v jejich zájmu.
V mnoha kvatitativních ukazatelích slovenská ekonomika buďdosáhla nebo
se těsně přiblížila úrovni české ekonomiky. Dosud však zaostává v efektivnosti,
jež vyjadřuje kvalitu její činnosti - a to i za ekonomikou českých zemí, která
je v porovnání s ekonomikou vyspělých průmyslových zemí sama málo efektiv
ní.
Nízká efektivnost ekonomiky SSR a zároveň její rychlý, avšak do značné
míry extenzivní rozvoj způsobily, že redistribuce změnila v posledních letech
do značné míry svoji funkci. Její hlavní úlohou už není poskytovat Slovensku
rozvojové prostředky, ale v podstatě nahrazovat to, co ztrácí neefektivním
fungováním. Čísla prokazují, že kdyby slovenská ekonomika pracovala stejně
rentabilně jako ekonomika ČSR, redistribuce by už nebyla nutná a ekonomika
českých zemí by mohla mít k disposici více prostředků k vlastnímu rozvoji.
Kdyby... Není tomu však tak a redistribuée zatím pokračovat musí.
I když vzájemné vyrovnávání ekonomické úrovně obou částí federace nemů
že znamenat absolutní rovnost ve všech ekonomických ukazatelích (je to ne
možné pro odlišné přírodní, zemědělské, dopravní, demografické podmínky,
pro neekonomičnost malých kapacit v některých výrobních oborech, pro
odlišné výrobní tradice a zkušenosti), přece však je nutné považovat zvýšení
efektivnosti slovenské ekonomiky za poslední velký úkol na cestě k vyrovnání
ekonomické úrovně obou částí federace. Není to však úkol jen slovenské eko
nomiky, ale samozřejmě úkol celé československé ekonomiky.

Jak jsme si už řekli, statistické údaje naznačují, že ekonomické rovnosti
českých zemí a Slovenska se za normálních podmínek dosáhne zhruba do 10
let. Avšak stejnou dobu, ba dokonce i o několik let více je třeba pro přípravu a
výstavbu velkých investičních akcí, jako jsou hutní a chemické kombináty,
uhelné a uranové doly, velké strojírenské komplexy či automobilky, které
rozhodujícím způsobem utvářejí struktury ekonomiky a předurčují tak její
možnosti pro mnoho příštích let. I kdyby se podařilo zvýšit efektivnost česko
slovenské ekonomiky (a zkušenosti se zaváděním ekonomické reformy v Česko
slovensku a jinde ukazují, že když se změní způsob fungování ekonomiky a po
zitivní podněty zlepší sociálně politické ovzduší společnosti, národní hospo
dářství reaguje poměrně rychle), nebude možné okamžitě omezit negativní pů
sobení setrvačnosti struktury ekonomiky, pokud tato struktura by měla nežá
doucí proporce.
Z toho plyne, že už dnes při koncipování ekonomické politiky federace i
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národních republik pro příští léta je nutné začít přihlížet nejen k omezením
diktovaným světovou surovinovou, energetickou, potravinovou či ekologickou
krizí, ale i k takovému vzájemnému poměru národních hospodářství českých
zemí a Slovenska, který se jako následek včerejších, minulých aktů ekonomické
politiky utvoří v příštích deseti letech. Jinak by se vytvořila nová ekonomická
nerovnost - tentokráte v neprospěch ČSR a asi bychom se dočkali další krize
československé federace vyvolané touto ekonomickou a také politickou ne
rovností českých zemí.

Státy se nebudují na desetiletí. Jejich existence také nespočívá na hře (a na po
dílu na hře) mocenských sil v jejích blízkém či vzdáleném okolí, ale i na jejich
vlastní vůli jako stát existovat. Aby mělo smysl vše, co bylo v uplynulých více
jak šedesáti letech vynaloženo na vytvoření předpokladů pro existenci samotné
ho československého státu jako státu vnitřně plně konzolidovaného, je nutné
ve všech oblastech, zejména však v ekonomické, politické a kulturní začít hledat
nový československý způsob myšlení, nové československé přístupy. Nikoliv
čechoslovakistické - ty byly poznamenáná faktickou nerovností národů Česko
slovenska, zejména však slovenského národa. Ani jen národní upřednostňující
zájmy jedné části federace před druhou. Ale právě československé a zároveň
česko-slovenské, vycházející a dosažené ze skutečné rovnosti českých zemí
a Slovenska, z dlouhodobých společných zájmů, daných jejich geopolitickou
polohou v Evropě, jazykovou a kulturní blízkostí, společnými dějinami a vzá
jemnou pomocí v zápase o národní a státní přežití, zakotvené ve společném
podílu na budování Československa a ve společném zájmu najeho další existen
ci.
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Návšteva u protinožcov
(Z pripravovanej zbierky reportáží a črt z Polynézie)
Ivan Suchý
1151 kilometrov delí Rarotongu v Cookových ostrovoch od Tahiti v Spolo
čenských ostrovoch. Keď túto vzdialenosť prekonáte, ocitnete sa v inom svete.
Či vlastne skoro ako v inom svete, najmä ak ste prišli na Spoločenské ostrovy
z Nového Zélandu cez Samou a Cookove ostrovy. Je to stále Polynézia, báje
to - ako nám tvrdia historici etnografi - tá naj polynézskej šia Polynézia, odkiaľ
dávni predkovia dnešných Polynézanov odcházali do tisíce kilometrov vzdia
lených končín Tichomoria. Ale angličtinu tu vystriedala francúzština, anglickú
kuchyňu francúzska - čo nie je, samozrejme, na škodu - a anglickú whisky
a gin dopĺňajú vynikajúce francúzske vína. Nie, že by ste to nemohli dostať
v lepších hoteloch a reštauráciách tej časti Pacifiku, ktorá je nielen historicky,
ale aj reálne spojená s britským Živlom. Tu ste však v skutočnej francúzskej Po
lynézii. Usmievavé dievčatá čokoládovej pleti zamestnané na letisku oslovujú
vás krásnou zurčivou francúzštinou bez ťažkého anglického prízvuku. Na ná
pisoch na letisku je na prvom mieste francúzština a tá dominuje všade na fa
rebných svetelných reklamách.
Jedného večera som sa ocitol v Papeete, v metropole francúzskej Polynézie
a najväčšom meste na ostrove Tahiti. Na letisku Faaa sa otvorili dokorán brány
pre styk so šírym svetom v roku 1961. Vtedy sa skončila výstavba novej pristá
vacej plochy a začalo sa obdobie intenzívneho turistického ruchu. Presne tak
ako na Cookových ostrovoch, kde výstavba letiska znamenala prelom v rozvo
ji súostrovia.
Ročne prichádza do francúzskej Polynézie okolo 80 tisíc návštevníkov. Sú
to väčšinou Američania zo západného pobrežia Spojených štátov. Týchje asi 60
percent. Austrálčanov, Novozélanďanov a Japoncov je asi 20 percent a zvyšujú
cich 20 percent tvoria Európania a návštevníci z ostatných častí sveta. Ako vi
dieť, priľahlé krajiny Pacifiku vedú, čo je iba prirodzené. Na Tahiti začali
rásť hotely. Mnohé sa snažia čo najviac priblížiť turistovi domácu tahitskú
atmosféru - samozrejme, s patričnou dávkou prepychu. Hosťovi ponúkajú
bungalowy, čo sú vlastne malé domčeky, ktoré zvonku vyzerajú ako domorodé
“fare niau” - teda typické tahitské domy. Ich kostru tvoria stĺpy z kokosových
paliem, steny sú zo splietaného bambusu a strechy z vetiev kokosových paliem
alebo z pandamusu. Obvykle prevažuje materiál z kokosových paliem, ktoré
sa v domorodej reči nazývajú “niau”. Dom je “fare” a “fare niau” znamená
celkom jednoducho dom z kokosových paliem.
Ubytoval som sa neďaleko Papeete práve v takomto “fare niau”. Zvonku
domček vyzeral celkom romanticky, zvnútra bol pohodlný, ako to má byť v
modernom hoteli, s príslušenstvom a so sprchovým kútom. Okná chránila

61

hustá sieť pred útokom komárov a iného hmyzu. Nič však nemohlo zabrániť
vniknutiu veľkých švábov, ktorí využijú každú štrbinu a otvor - a tých sa v
takomto domčeku predsa len nájde dosť. Švábi patria akosi k miestnym čistia
cim službám, na ktoré som si už počas svojho pobytu v tropickej Polynézii
musel zvyknúť. A keď som si rozsvietil na verande, pred ktorou sa vypínali
vysoké palmy a jemný vánok z hôr prinášal korenistú vôňu kvetov, zabudol
som na chvíľu i na dobiedzajúce komáre a zdalo sa mi, že sa mi vrátila romanti
ka rokov dospievania. V diaľke sa rýsovali čudesné štíty ostrova Moorea a
odkiaľsi z diaľky zaznievali tahitské melódie.
Ráno som zistil, že neďaleko bol ešte príťažlivejší typ domčekov, než v akom
som býval. Týčili sa na drevených koloch, ktoré vyrastali priamo z morskej
hladiny. Takéto kolové stavby boli tiež typické pre Spoločenské ostrovy.
Francúzska Polynézia sa rozkladá na morskej ploche, veľkej ako západná
Európa. Okrem Spoločenských ostrovov patria k nej ešte Markézy, ostrovy
Fuamotu a súostrovie Tubuai. Dovedna je to asi 130 ostrovov, ktoré by sme
mohli rozdeliť na dva druhy - nízke a vysoké. Oba sú sopečného pôvodu. Tie
nízke sú v podstate koralové atoly, ktoré vyrástli na podmorských sopečných
útvaroch a teda sú skutočne nízke, zatiaľ čo vysoké ostrovy majú hory so strmý
mi svahmi a rozoklanými štítmi. Niektoré sú obklopené lagúnou. Nízkymi
ostrovmi sú atoly súostrovia Tuamotu, vysokými ostrovmi bez lagún sú Marké
zy, kým Spoločenské ostrovy majú vo väčšine charakter vysokých ostrovov
s lagúnou.
Toto rozčlenenie má pre Polynézanov veľký význam. Na tzv. vysokých ostro
voch sa dajú v úrodnej sopečnej pôde pestovať najrôznejšie druhy zeleniny
a tropického ovocia a získavajú sa tam dobré materiály na člny a na výstavbu
domov. Nízke atoly s chudobnou vápencovou pôdou poskytujú okrem ko
kosových paliem a pandamusu iba pár druhov najzákladnejších potravín.
Predkovia dnešných Polynézanov, ktorí dospeli do centrálnej Polynézie teda do oblasti Spoločenských ostrovov - azda po stáročia trvajúcom putovaní
z juhovýchodnej Ázie cez prírodným bohatstvom neoplývajúce atoly Mikronézie, museli byť nesmierne prekvapení úrodnosťou a príjemným charakterom
tunajších ostrovov. Nečudo, že si tu začali vytvárať stredisko svojej moci a
svojho náboženského života. Severozápadne od Tahiti na hornatom ostrove
Raiateia, ktorý spája nádherná lagúna s menším ostrovom Tahaa, bola vraj
legendárna pravlasť Polynézanov-Havaiki. Neskôr sa presťahovalo stredisko
polynézkeho života na väčší a významnejší ostrov Tahiti. Nech už sú Polynézania roztrúsení kdekoľvek v Tichom oceáne, ich báje a spevy všade spomínajú
Havaiki ako miesto pôvodu. Navyše možno v ich kultúrnom dedičstve nájsť
isté spoločné rysy, naznačujúce, že si ostrovania museli odkiaľsi, z nejakého
strediska, odniesť na dlhé cesty do svojich nových domovov i určitú znalosť
tých istých historických skutočností, ktoré však boli kruté v legendách.
Vtedy, pred stáročiami, mali tahitské melódie iný ráz, než na aký sme zvyknu
tí dnes. Nebolo v nich príliš dnešnej romantiky a mäkkosti. To je až neskorší
dôsledok európskeho vplyvu. Ako všade inde v Polynézii boli pôvodné melódie
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skôr recitatívami. Zachovali sa i na Tahiti, hoci dnes sa i tu mladí Polynézania
prikláňajú k modernej západnej hudbe.
Zašiel som sa pozrieť na najsevernejší výbežok ostrova Tahiti, na Point Venus
- teda na Venušin výbežok. Je tu maják medzi palmami a kvetmi a je tu i kus
histórie. V malom, vkusne zariadenom múzeu, pripomínajúcom rozľahlý
domorodý dom “fare”, sa návštevník zoznámi s objaviteľskými cestami, smerujúcimi k tomuto ostrovu. Anglický moreplavec kapitán Cook nebol prvým
Európanom, ktorého loď zakotvila v pobrežných vodách. Predstihol ho iny
Angličan, kapitán Wallis, v roku 1767 a Francúz Bougainville o rok neskôr
Cook, ktorý je najväčším objaviteľom tichomorských ostrovov, pristál pr
Tahiti až v roku 1769. Na neho však domorodci spomínali najviac. Bol ich veľ
kým priateľom a daroval im nevídané rastliny a živočíchov - okrem iného pri
viezol na Tahiti hovädzí dobytok a kone.
V múzeu som videl i niekoľko pekných ukážok starého rezbárskeho umenia
francúzskej Polynézie a kamenné sochy. Pred budovou dva predmety pri
pomínali prvé cesty Európanov v Tichomoří. Boli to dve staré, malé delá. Patri
li k španielskej karavele, ktorá stroskotala na koralových útesoch súostrovia
Tuamotu v 16-tom storočí. Španieli, ktori koncom 15. storočia namiesto zá
padnej cesty do Indie objavili Indiánov a Ameriku, neprestali v pokusoch
dostať sa do bohatých krajín Ázie cez Tichý oceán. A tak 16. storočie je sved
kom pozoruhodných španielskych výprav. Odborníci tvrdia, že na mnohých
miestach Polynézie - dokonca až na Novom Zélande - možno nájsť stopy po
Španieloch. A vraj stopy po španielskej krvi možno tiež nájsť v žilách poly
nézskeho obyvateľstva. Karavely, ktoré stroskotali medzi stovkami ticho
morských ostrovov, sa úplne bez stopy nestratili.
Point Venus je známy tiež tým, že na tomto mieste pristáli prví misionári,
členovia protestantskej Londýnskej misijnej spoločnosti. Písal sa rok 1797
To už mali Tahiťania za sebou skúsenosti s ľuďmi, co sa nepričinili o dobrú
povesť belochov - s lovcami veľrýb a kupcami, ktorí nevynikali práve jemnými
mravmi a chovaním. Misionári im nebrali ani majetok, ani im neodvádzali
ženy, ba práve naopak, učili ich novým remeslám a pomáhali im. Tým si získali
ich sympatie a obdiv. Napokon sa na stranu misionárov pridal i tahitský kráľ
Pomare II., kresťanstvo sa rozšírilo medzi Tahiťanmi a staré náboženstvo
ustúpilo do pozadia. Dodnes je väčšina Tahiťanov - vyše dve tretiny - protes
tantská.
Samozrejme, puritánske zásady, ktoré zaviedli prví misionári z Británie,
príliš dlho nevydržali v prostredí bujnej tropickej prírody a tomu zodpoveda
júcej povahy ľudí. Pod povoľnejším francúzskym režimom sa vyvinul ostrov
Tahiti, ako ho poznáme dnes. Skôr by som mal povedať - ako sme ho poznali
včera. Lebo dnešok so svojou snahou po univerzálnej civilizácii a zvyšujúcej
sa životnej úrovni i na Tahiti zapúšťa svoje korene, i tu má svojich prívržencov.
Ešte stále tu však pulzuje život pomalším tempom, nepozná zhon či nervozitu,
s akou sa stretávame v Európe. Bude si môcť ešte dlho tento rajský ostrov tak ho totiž mnohí návštevníci nazývajú - zachovať svoj charakter?
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Exotika bez exotičnosti?
Prechádzať sa ulicami Papeete, hlavného mesta Francúzskej Polynézie, je
pôžitkom. Nesmiete však výjsť do ulíc na poludnie. V dusnej horúčave i ten
najpôvabnejší pohľad stratí svoju príťažlivosť. Vraj iba turisti a psy sa v po
ludňajšej páľave túlajú mestom. Musím však povedať, že aj turisti radšej
volili chládok svojich hotelov a iba zopár ich dalo prednosť tieňu stromov
v Bougainvilleovom parku. Dostal meno podľa francúzskeho moreplavca,
ktorý tu pristál pred vyše dvesto rokmi.
Pepeete nie je príliš veľkým mestom a prekvapilo ma, keď som zistil, že podľa
sčítania z roku 1977 tu žije vyše 60 tisíc ľudí. Celá francúzska Polynézia má
takmer 140 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšina žije na Tahiti. Iné ostrovy, ako
napríklad v súostroví Tuamotu, majú menej ako sto obyvateľov a niektoré sú
neobývané. Pochopiteľne, Papeete priťahuje podnikavějších domorodcov
širšími pracovnými možnosťami, predovšetkým v oblasti služieb. Veď turistika
zaujíma prvé miesto v hospodárskom živote Tahiti. Inak sa odtiaľto vyváža
kopra, vanilka, perleť, káva a citrusové plody. Prakticky všetko ostatné sa na
ostrovy dováža zo zámoria - preto je tu život značne drahý. To sa, pochopiteľ
ne, netýka tých Polynézanov, ktorí chcú žiť tradičným domorodým spôsobom
života. Rýb je v mori dostatok a príroda sopečných ostrovov poskytuje základ
né potraviny. Na drobné nákupy možno získať peniaze predajom kopry - a to
nie je problém, lebo kokosové palmy rastú všade. Tento spôsob života však
už mnohým domorodcom nevyhovuje. Modernizácia i tu nástojčivo klope na
dvere. Veď nejde iba o možnosť kupovať tovar, dovážaný zo zámoria, ale i o
zlepšenie zdravotnej starostlivosti, vzdelania, o intenzívnejší kultúrny život čo zaiste priťahuje. Na Tahiti a najmä v Papeete je to všetko na dosah ruky.
Večer bolo v mojom hoteli predstavenie, na ktorom mladí Tahiťania spie
vali a tancovali. Ozývali sa tradičné melódie i modernejšie motívy, čo vznikali
pod európskym vplyvom. Prelínalo sa tu staré i nové, tak ako to badať i v tu
najšom živote. Podobné predstavenia bývajú azda v každom hoteli. Nie je to
iba exotika, určená cudzincom. Prejavuje sa tu i záujem mladých ľudí o vlastnú
kultúrnu tradíciu a ojej rozvíjanie, nech už sú výsledky viac či menej vydarené.
V neposlednom rade ide tu aj o pracovné príležitosti, v tomto prípade veľmi
úzko spojené s charakterom a telentom tunajších ľudí.
Stredobodom záujmu pri týchto predstaveniach sú vždy tahitské ženy, v
reči tunajších domorodcov “vahine”. Bývajú oblečené v dlhých uzavretých
šatách od krku po členky, s vencom kvetov okolo bokov a na hlave. Azda na tu
najšie pomery by sa to mohlo nazvať “zimným odevom”. V skutočnosti ide o
slávnostné šaty, ktoré sa volajú “mama ruau”. Ženy nosia i odev, ktorý by som
zas nazval “letným”, pozostávajúci predovšetkým zo sukne z akéhosi lyka,
splývajúceho po členky a z nevyhnutného bohatého kvetinového venca na krku,
ktorý siaha až po pás a z menšieho venca kvetov na hlave. Mimo predstavenia
povedzme si, že v občianskom živote - v dedinkách a osadách nosia “vahine”
odev, ktorý sa volá “pareu” a je akýmsi národným krojom žien. Je to asi meter
široký pruh ľahkej látky, ktorý sa ovinie okolo tela rôznym spôsobom: ako
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dlhá sukňa, či ako krátke šaty, siahajúce od pazúch až povyše kolien.
Ale späť k našim speváčkam a tanečniciam. Ich pohyby mi pripomínali tance
na Cookových ostrovoch a svedčia iste o spoločnej kultúrnej tradícii. Najpo
zoruhodnejšie boli tance za prudkého vírenia bubnov, pri ktorých ide predo
všetkým o rýchly pohyb bokov. Pripomenul som si pasáž z miestneho tahitského sprievodcu, písaného vo forme dialógu, kde Tahiťan na otázku cudzinca,
prečo sú tahitské ženy také preslávené po celom svete, odpovedá: “Pozrite
sa na tie nádherné plecia, na tie krásne dlhé vlasy, ktoré často splývajú až po
pás. Pozorujte “vahine”, ako se prechádzajú bosé po morskom brehu, zahalené
iba do “parea”. To sú princezné, ktoré oslavoval francúzsky cestovateľ
Bougainville. A maliar Gauguin, ktorý sa predsa zžil s tunajším prostredím,
nazval ich pokožku “zlatom ich tiel”.
K tomu treba ešte dodať, že na Európanov, prichádzajúcich do týchto kon
čín, iste pôsobila predovšetkým ich nevyumelkovanosť, ich prirodzenosť.
Mali zmysel pre zábavu, boli veselé a nerobili si zbytočné problémy. Ako sa
zdá, s meniacim sa životným štýlom menia sa však i tahitské vahine. Tahitské
dievčatá už nemajú toľko času ako predtým; teď musia chodiť do práce a
zarábať, ak chcú mať slušnejšiu životnú úroveň. Tempo života sa mení a niet
toľko voľna na zábavu. A navyše - vahine odlietajú zo svojich rodných
hniezd. Vydávajú sa za cudzincov, ktorí prichádzajú na Tahiti. Dúfajme, že
budú schopné rozdávať úsmevy a radosť aj inde na svete.
Najkrajšou ulicou v Papeete je bulvár Pomare, tiahnuci sa okolo pobrežia.
Tam sú obchody, kaviarne, reštaurácie, zaujímavé budovy vrátane rozľahlej
stavby v parku, pripomínajúcej štýl domorodých domov “fare”. Nájdete v nej
ľudí, ktorí sa zaoberajú turistikou a sú ochotní, ako som sa sám presvedčil,
všemožne pomáhať návštevníkom tohto utešeného kútika našej zemegule.
A všade je zeleň, stromy a kvety, hýriace farbami. Bulvár je nazvaný podľa tahitského kráľovského rodu Pomare. Posledný kráľ Pomare V. odovzdal svoju
ríšu Francúzom v roku 1881. Dnes je Francúzska Polynézia francúzskym zá
morským územím s vlastným parlamentom a tzv. vládnou radou. Od roku
1977 má toto územie nový štatút, ktorý bol výsledkom silného autonomistické
ho hnutia. Francúzsko je zodpovedné za zahraničné záležitosti, za obranu,
financie a súdnictvo. Právomoc vlády v Papeete sa uplatňuje predovšetkým
v hospodárskej oblasti. Francúzsko zastupuje vysoký komisár, ktorý predsedá
miestnej vláde, nemá však právo hlasovať.
Hlavné mesto Papeete sa rozkladá na úzkom pruhu zeme medzi morom a
strmými zelenými horami, ktorých vrcholky Orohera a Aorai presahujú dve
tisíc metrov. Na tomto pruhu úrodnej pôdy vyrástli kedysi polynézske dediny dnes tu vyrastajú hotely, kde musia obslúžiť ročne vyše 90 tisíc návštevníkov.
Medzi nich sa, pochopiteľne, nepočítajú účastníci jednodenných či lodných
zájazdov.
Tu vybudovali aj cestu okolo ostrova, presnejšie povediac okolo jeho jednej
časti. Ostrov Tahiti má totiž tvar ležatej osmičky. Jej väčšia časť smeruje k
západu. Nachádzajú sa tam najdôležitejšie hotely, pláže, historické miesta i
hlavné mesto Papeete. Túto čast ovíja slušná cesta, po ktorej som sa vypravil ku
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Gauguinovmu múzeu, neďaleko od miesta, kde sa obe časti tahitskej osmičky
spájajú.
Cesta viedla hýriacou prírodou cez prudké potoky a okolo vysokých vodopá
dov, cez lesy exotických stromov a háje kokosových paliem. Tu som sa vlastne
dozvedel, ako sa oberajú kokosové orechy. Na jednom mieste som videl sta
rého Polynézana s niekoľkými malými děťmi. Starec mal nohy zviazané na
členkoch akýmsi silným rozcuchaných motúzom. Vyzeralo to skôr, akoby bol
krátky motúz na oboch koncoch zakončený okami, do ktorých sa vsunuli nohy,
takže sa človek mohol pohybovať drobnými krokmi. V ruke mal čosi, čo pri
pomínalo úzky, asi meter dlhý pruh nejakej látky. Tahiťan pristúpil tesne k
stromu, prehodil si poza kmeň palmy pruh látky a držiac v rukách pevne jeho
konce, zovrel strom predlaktiami. Potom posunul svoje zviazané nohy asi o
pol metra vyššie, oprel sa bosými chodidlami o kmeň, vystrel telo a posunul
ruky s už spomínanou látkou nahor, opäť zovrel strom predlaktiami a znovu
prekonal ďalší neskutočný schod na tomto neskutočnom schodišti. Rytmicky
pokračoval v pohyboch, kým sa nedostal do koruny palmy. Vyzeral ako veľká
húsenica. Za chvíľu začali padať orechy, ktoré zbierali čakajúce deti.
Neďaleko jedného dreveného kostolíka pri ceste som zas videl iný spôsob
zberu kokosovej úrody. Silný mladý Tahiťan ráňal orechy vysokou bambuso
vou žrďou. Bola dlhá najmenej pätnásť metrov. Netreba ani zdôrazňovať,
akú veľkú zručnosť bolo treba preukázať pri tomto výkone.
Gauguinovo múzeum je veľmi vkusne vsadené do rámca tropickej prírody a
jeho moderná architektúra pôsobí svojou triezvosťou. Tu v blízkosti žil
umelec od roku 1891 do roku 1893 v oblasti Mataiea a tu si vzal aj prvú mladú
Polynézanku Teha’ anamu.
Škoda, že v peknom Gauguinovom múzeu je iba málo z toho skutočného
Gauguina. Svoje obrazy posielal totiž do Európy a dnes ich vystavujú v najpo
prednejších svetových galériách. Ich ceny dosahujú závratné výšky, akoby
v priamom protiklade so životom umelca, ktorý skoro stále trpel núdzu. V
múzeu však možno nájsť dobré kópie Gauginových diel a návštevník získa
prehľad o živote tohto obdivuhodného umelca, vlastne čudáka, ktorý mno
hých pohoršoval svojím vraj neporiadnym životom, človeka, ktorý nesmierne
trpel. Šiel za svojou vidinou krásy a šťastia, hoci mu neustále unikala. Táto
vidina ho prilákala na Tahiti, kvôli nej sa po krátkotrvajúcom návrate do
Paríža opäť vrátil do Polynézie. Najprv na Tahiti do Papeete, odkiaľ sa odsťa
hoval na Markézske ostrovy, kde v roku 1903 zomrel.
Choroby, nepríjemnosti s úradmi, fyzické a morálne utrpenie, ale aj momenty
hlbokej tvorivej sily a radosti - to je Gauguinov pobyt v Polynézii, ktorý obdaril
ľudstvo nevšedným umením. Gauguin bol prvým veľkým maliarom, ktorý
oceňoval a študoval umenie polynézskych domorodcov a vedome používal ich
štýl a techniku.
To všetko mi prišlo na myseľ, keď som prechádzal medzi exponátmi Gauguinovho múzea. Od prvého stretnutia mali pre mňa Gauguinove obrazy zvláštnu
príťažlivosť a bol som rád, že som mal v Stockholme možnosť vidieť obsiahlu
a zaujímavú výstavu Gauguinovho diela. Vtedy som ešte netušil, že sa po ro
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koch stretnem so stopami veľkého majstra priamo v jeho milovanej hoci prebo
lenej Polynézii.

Hvezdár pred Mooreou
Západ slnka na Tahiti je nezabudnuteľným zážitkom, najmä ak ste na seve
rozápadnom pobreží, proti ktorému sa na obzore dvíhajú do výšky podivne
rozoklané štíty ostrova Moorey. Vždy som sa díval so zatajeným dychom na
meniace sa farby oblohy okolo tmavnúcej masy Moorey, ktorá sa zdala byť
vzdialená oveľa viac ako iba pätnásť kilometrov, čo prekonajú motorové člny
za 90 a malé lietadlá za 10 minút. Obloha ružovela a menila sa do fialova, rozlie
valo sa po nej blyštiace zlato, nežne modrala, tmavela a prepadala sa do černe
hľbok vesmíru. Malé mráčiky akoby zavesené a pohybujúce sa na neviditeľ
ných nitkách pod širokými vrstvami priesvitných oblakov, dodávali scéne ne
uveriteľnú trojrozmernosť, ktorú zdôrazňovali čierne čiary stožiarov plachet
níc, kotviacich ďalej od brehu.
Spomenul som si, že pred rokmi ktosi iný, tiež Slovák, obdivoval oblohu nad
Mooreou. Do svojho zápisníka malého formátu stručne poznamenal: “Slnko
je skryté kumulonimbusom, ktorý sleduje pohyb. Horizont nad Mooreou je
slabo naoranžový. Vo vrchoch prší, aj na nás padá striedavo niekoľko kvapiek.
Vietor sa tíši. V noci krásne zodiakálne svetlo na tom istom mieste ako chvost
kométy.” Písal sa rok 1910 a tým Slovákom bol Milan Rastislav Štefánik,
astronóm, ktorého francúzske vedecké ústavy - zemepisný. Bureau des Lon
gitudes a meteorologický, Bureau Central Météorologique - poverili pozoro
vaním Halleyho kométy. Táto kométa sa objavuje v blízkosti Slnka každých
75 až 76 rokov. Pravidelnosť jej pohybu objavil anglický astronóm Halley
v polovici osemnásteho storočia (1759) a vieme, že túto kométu už pozo
rovali starí Číňania v treťom storočí pred Kristom.
Tridsaťročný Štefánik prišiel do Papeete na ostrove Tahiti loďou Mariposa
zo San Francisca 27. apríla 1910. Za tri týždne - 18. mája - mala Zem prejsť
chovstom Halleyho kométy. Citát zo Štefánikovho denníka naznačuje, že
záznam vznikol neskôr, keď chvost kométy bolo vidieť na nočnej oblohe. Šte
fánikovi neprialo šťastie pri pozorovaní vzácneho zjavu - styku Zeme s komé
tou. Vo svojom liste Vávrovi Šrobárovi napísal: “V okamihu, keď sa nachá
dzala Zem v chvoste kométy, nebo sa zaoblačilo, ty tam boli moje výpočty a pol
ročná práca. Je to ohromná škoda, lebo som jediný astronóm, ktorý mal mož
nosť skutočne študovať tento ojedinelý zjav. Pravda, nahľadiac na tento me
teorologický kaprie, mám celú haldu výskumov a budem ich mať, dúfam, ešte
viac. Zdravie sa lepší, lebo je tu nevídanej krásy, mám dobré stroje - čože mi
chýba?”
Začiatok Štefánikovho pobytu na Tahiti sa teda neobišiel bez ťažkostí. Na
miesto dobre vybavenej meteorologickej stanice našiel iba nedokonalé torzo a
jeho sťažnosť vyvolala len nepriazeň guvernéra - dal dokonca odvolať robotní
kov, ktorí pracovali na výstavbe observatória. Predsa len sa však Štefánikovi
podarilo - kedže si svojím chovaním získal domorodcov i Francúzov, s ktorými
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prišiel do styku - dokončiť observatórium a navyše ešte niekoľko meteoro
logických staníc.
Napriek zásahu počasia do pozorovaní prechodu Zeme chvostom Halleyho
kométy a začiatočným ťažkostiam, rozhodol sa Štefánik zostať na Tahiti až
do nasledujúceho roku a pripraviť sa na druhú časťsvojej úlohy v Tichomoří na pozorovanie zatmenia Slnka, ku ktorému malo dôjsť 28. apríla 1911. Žial,
existuje iba málo záznamov v Štefánikovom zápisníku z Oceánie o tomto sko
ro ročnom pobyte na Tahiti. Sú tam astronomické číselné údaje a náčrty, ako aj
záznamy, týkajúce sa chronometrov. Neskôr sa objavujú poznámky, predznačujúce cestu na ostrov Vavau v súostroví Tonga, kde sa zaoberal zatmením
Slnka. Avšak súvislejších slovných zápisov takmer niet.
No, z iných zdrojov vieme, že Štefánik mal rád Tahiti a vôbec Francúzsku
Polynéziu. Nielenže sa túlaval po ostrove Tahiti a poľoval, ale cestoval i na
Markézske ostrovy a na ostrovy Tuamotu. Veľmi mu pri tom boli nápomocní
námorníci z francúzskej vojnovej lode Zelée, ktorí sa zaujímali o jeho astrono
mickú a meteorologickú činnosť a umožňovali mu cesty po vzdialených ostro
voch. Štefánik navštívil i miesta pobytu francúzskeho maliara Gauguina na
Markézach a objavil niekoľko rezbárských prác slávneho majstra. Na ostro
voch Tuamotu zas narazil na dovtedy neznáme pamiatky starej polynézskej
kultúry.
Pobyt v Polynézii potvrdil mnohostrannosť talentu Milana Rastislava Šte
fánika. Hoci bol vynikajúcim astronómom, predsa nebol iba úzkošpecializovaným vedcom, ktorého veľmi nezaujíma okolitý život a svet. V Polynézii sa
zrodila Štefánikova myšlienka vybudovať meteorologickú sieť vo francúzskej
Oceánii a s tým súvisiacu sieť rádiových staníc, ako aj rozhlasové spojenie s
Francúzskom. Azda možno povedať, že tu vlastne dozrel Štefánik politik,
Štefánik diplomat. Pre predstavivosť, intelekt a priebojnosť ho poslali fran
cúzske ministerstvá školstva a námorníctva v roku 1913 na chúlostivú vedeckodiplomatickú misiu do Ecuádoru, kde mal získať koncesiu na výstavbu fran
cúzskej rádiovej stanice na ostrovoch Galapagos, ktoré patria tejto krajine.
Jeho cesta bola veľmi úspešná - Štefánik vynikol ako politik a diplomat. Za
prácu na Tahiti a v Ecuádore, za vytvorenie observatória na Tahiti a za zorga
nizovanie kompletnej meteorologickej služby na ostrovoch francúzskej Oceánie
ho menovali rytierom Čestnej légie.
Jestvujú však nejaké stopy po Štefánikovi, nejaké pamiatky po tomto mu
žovi, ktorý sa vlastne začal zapisovať veľkými písmenami do československých
i francúzskych dejín práve na Tahiti? Tu na tomto ostrove bol odrazový mostík
pre jeho budúcu politickú činnosť. Hneď po príchode do Papeete som sa dal
do pátrania. Nebolo to ľahké. Zdalo sa, že nikto o Štefánikovi nič nevedel.
V turistickom a informačnom úrade prejavili však dobrú vôľu, a tá mi umožnila
spojiť sa s miestnymi ľuďmi, ktorí mali záujem o históriu Tahiti a teda i o vý
značné osobnosti, ktoré navštívili ostrov. Dozvedel som sa, že Štefánikovo
observatórium bolo na malej planine Faiere neďaleko Papeete. Dnes však,
ako som zistil, niet po ňom nijakých stôp. Na pamiatku výstavby Štefánikovho
observatória existoval tu kedysi obelisk. O jeho konci som sa dočítal v septem
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brovom čísle francúzskeho časopisu Spoločnosti pre štúdium Oceánie “Bulle
tin de la Société des Études Océaniennes”, ktoré vyšlo v roku 1950 v Papeete.
V článku nazvanom “Milan Rastislav Štefánik na Tahiti” tu doslovne stojí:
“Nedávno na planine Faiere, pri meteorologickej stanici, ktorá náhodou vy
horela 9. septembra 1948, demolovali vojaci, pracujúci na výstavbe nových
budov, akýsi obelisk z betónu, ktorý bol približne 3 metre vysoký. Na jeho
trochu naklonenom vrchole bol vyrytý nápis: ‚Tahiti, 9. mája 1910. - Kerouault,
inžinier. - Štefánik, astronóm. - Frogier, staviteľ.‘ ” - píše sa v článku. Je to
vlastne málo, pre veľa ľudí na Tahiti nemá to dnes veľkú dôležitosť a predsa
tu ide o meno veľkého bádateľa, politika, ktorého osud určil za jedného z
pomedzi troch zakladateľov Československej republiky.”
Škoda, že dnes nezostalo ani to málo - ani obelisk so Štefánikovým menom.
Koniec - koncov od československého komunistického režimu nebolo možné
očakávať, že by sa bol postaral o uctenie Štefánikovej pamiatky na Tahiti vtedy,
keď likvidoval v Československu demokratický štát, ktorý Štefánik pomáhal
zakladať. Asi bude závisieť na iniciatíve Slovákov a Čechov, žijúcich v zahra
ničí na Západe, aby sa meno človeka, ktorý sa zaslúžil o slobodu Českosloven
ska i opäť objavilo na Tahiti, veď tento ostrov sa stal významným míľnikom
v jeho živote.
Štefánik nezostal iba vo Francúzskej Polynézii. Z Tahiti odišiel cez Rarotongu v Cookových ostrovoch na Nový Zéland a odtiaľ na ostrov Vavau v
súostroví Tonga, kde pozoroval zatmenie Slnka.
Ešte raz prechádzal Milan Rastislav Štefánik touto oblasťou - v roku 1913 sa
zastavil na ostrove Tahiti počas svojej cesty do Ecuádoru.
Potom však vypukla prvá svetová vojna, ktorá zmarila jeho plány, zamerané
na prácu v Polynézii. Musel prestať so svojou vedeckou činnosťou, ale rozvinul
svoju aktivitu politickú a diplomatickú a navyše - stal sa vojakom, neskôr
organizátorom našich jednotiek v zahraničí, stal sa francúzskym generálom
a prvým ministrom obrany Československej republiky. Tahiti a Polynézia však
zostali natrvalo spojené so Štefánikovým menom a jeho prácou - tu čosi dozre
lo, čo malo priniesť bohatú úrodu.
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Milan Rastislav Štefánik v Masarykovej
*
korešpondencii
Ján Mlynářík
V súvislosti so vznikom Československa, a najmä s československým zahra
ničným odbojom v čase prvej svetovej vojny sa vedľa Masarykovho mena naj
častejšie vyskytujú dve osobnosti: Dr. Edvard Beneš a generál dr. Milan
Rastislav Štefánik. Je pochopiteľné, že ich úzka spolupráca musela mať odraz
aj v ich vzájomnej korešpondencii, ktorá je cenným prameňom nielen pre
overovanie a spoznávanie historických faktov, ale aj ich vzájomného osobného
vzťahu. Zvláštnosťou tejto korešpondencie je, že sa viacmenej viedla vo vzťahu
Masaryk-Beneš a opačne, že M.R. Štefánik sa korešpondencii takmer neveno
val. dávajúc prednosť priamemu, osobnému vyriadeniu vecí a názorov. Takto
sa tedy o Štefánikovi dozvedáme z Masarykovej korešpondencie nepriamo;
avšak aj napriek tomu sú v korešpondencii časté zmienky o Štefánikovej prie
kopníckej činnosti. Súčasne tu možno študovať vzťah Masarykov k Štefáni
kovi. a to nielen osobný, ale aj vzťah k Slovákom ako národu. To platí aj o Benešovej korešpondencii s Masarykom. pripadne o korešpondencii dr. Vavru
Šrobára a dr. Karla Kramáře.
Aj napriek tomu, že v súčasnosti sa vyskytujú značné prekážky štúdia auten
tických prameňov, a to najmä z Masarykovho archívneho fondu.( I) závažnosť
témy nás núti používať všetky možné dostupné pramene.(2)
Masarykov záujem o Slovákov a Slovensko bol enormný. Nielen preto, že
Masaryk bol po otcovi slovenského pôvodu, ale najmä v súvislosti politických
programov českého národa a jeho perspektív. Už. v 80. rokoch XIX. storočia
akcentuje význam Slovákov pre plány českej politiky a stavia sa odmietavé k
cárofilskej a rusofilskej politike slovenských konzervatívcov.(3) O to viacej
uvítal na sklonku XIX. storočia zrod aktívnej slovenskej politiky, tzv. hla
sistov. ktorí úzko nadväzovali na politickú prax jeho realistickej strany, a s
ktorými, mladými predstaviteľmi, nadväzoval čulé aktívne styky. Prostredníc
tvom hlasistov Masaryk značne ovplyvňoval slovenské politické dianie v tom
čase, súčasne aj hlasisti videli v ňom oporu a nespornú autoritu. Bol to najmä
predstaviteľ hlasistov - Vavro Šrobár. ktorý ako pražský vysokoškolák, ve
dúca osobnosť spolku slovenských študentov v Prahe - Detvana, nadviazal
s Masarykom úzky styk. Je príznačné, že Štefánikovo meno sa v Masarykovej
korešpondencii poprvé vyskytuje práve v súvislosti so Šrobárom. Štefánik je
tu už predstavený ako stúpenec hlasistov, čo mu vynieslo značné rozpory a
komplikácie vo vzťahu s otcom, a to včase. keďŠtefánik na jeseň 1900 prestúpil
z pražskej techniky na filozofickú fakultu.(4) Šrobár tu až starostlivo upozorňu
je na nového prívrženca realizmu a hlasizmu, naviac Masarykovho stúpenca v
jeho boji proti antisemitizmu. Štefánik si zapísal Masarykove prednášky z
* Pôvodne otlačené v zborníku T. G. Masaryk a naše současnost vydanom v Prahe 1980.
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praktickej filozofie a s Masarykom se osobne zblížil. Sám Masaryk pozdejšie
charakterizoval ich vzájomné vzťahy: Štefánika poznal ako študenta v Pra
he. “byl chudý a staral jsem se. abych mu ulehčil. Mne osobné měl Štefánik až
dojemné rád; splácel jsem mu jeho oddanost oddaností...”(5) Štefánik čoskoro
začal chodiť do Masarykovej rodiny, kde našiel nielen sociálnu pomoc, ale aj
teplo domova; k samotnému Masarykovi prejavoval až synovskú úctu a lásku.
Masaryk na to spomínal pred Karlom Čapkom: “Štefánik byl hodné sentimen
tálni, tituloval mne 'oteckom' a pořád by mě byl hladil a líbal: ale já jsem se
k němu tak blízko nedostal, bránil tomu rozdíl věku.”(6)
Vzájomný vzťah Štefánika Masaryka sa ešte viacej utužil keď v rokoch 19021903 sa Štefánik stal slovenským úvodníkárom Herbenovho Času, denníka
realistickej strany. Tu sa Štefánik v plnej miere prejavil ako oddaný stúpenec
aktívnej hlasistickej politiky a Masarykovho realizmu, takto ako vášnivý stú
penec živej a tvorivej česko-slovenskej jednoty a spolupráce a odporca kon
zervatívnej rusofilskej politiky Slovenskej národnej strany, reprezentovanej
tzv. martinskými politikmi. Počas pražských štúdií (1889-1904) sa zo Štefánika
sformovala politická osobnosť, ktorá celým svojím ustrojením prijímala a
presadzovala nové prúdy v českej a slovenskej politike takto sa priamo pripra
vila na náročné úlohy čsl. oslobodzovacieho boja počas prvej svetovej vojny, a
to priamo po boku T.G. Masaryka. Najmä nové, aktívne chápanie českoslo
venskej spolupráce ho predurčilo k tomu, aby sa stal jej priekopníkom a pre
sadzoval ju napriek odporcom z konzervatívnych kruhov slovenskej politiky,
aby bol obhájcom T.G. Masaryka a jeho politiky.(7)
Životný osud zaviedol Štefánika do služieb francúzskej astronómie, do Fran
cúzska, kde sa naturalizoval. Po dobu desiatich rokov (1904-1914) sa tak Štefá
nik mohol venovať astronómii. Vývoj doma však neprestal sledovať a pri svo
jich návštevách vlasti nezabudol navštevovať T. G. Masaryka a svojich praž
ských priateľov.
Situácia sa však podstatne zmenila vypuknutím prvej svetovej vojny, keď
Štefánik, sprvu ako vojak, potom ako dôstojník francúzskej armády bojoval
proti nemeckým a rakúsko-uhorským armádam na francúzskom a srbskom
fronte. Jeho mimoriadna pracovitosť, vynaliezavosť, veľké skúsenosti v
astronómii mu umožnili nielen ako letcovi, ale aj organizátorovi vojenskej
meteorológie, aby nielen rýchlo stúpal vo vojenských hodnosťach, ale aj získa
val prívržencov myšlienky štátnej a národnej samostatnosti Čechov a Slovákov.
Sám Masaryk o tom napísal: “Začal tím. že se u svého přítele, úředníka pa
řížské policie, hned na začátku války zasazoval, aby se Češi a slovanšti občané
vůbec, pokládaní oficiálně za Rakušany, stali účastnými výhod, poskytova
ných občanům spojeneckým. Brzy začal propagandu: umínil si každý den získat
aspoň jednoho spojence pro naši věc... Štefánik naší věci svou propagandou
velmi prospěl. Zjednal si záhy v Paříži kruh přátel a ctitelů; propagandu vedl
více po způsobu apoštola nežli diplomata a vojáka. Urovnal mně a dru Benešo
vi na mnohých rozhodujících místech v Paříži (k Briandovi aj.) a v Římě cestu.
Vzpominám-li na něho, vždy mi vyvstane v paměti obraz našeho slovenského
dráteníčka, putujícího světem; jenže tento Slováček prošel všemi fronty Spo
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jenců, všemi spojeneckými ministerstvy, všemi politickými salony a všemi
dvory. Získal si vlivné přátele ve vojsku - Foch od Štefánika po prvé slyšel o
nás a našem úsilí proti Rakousku."(8)
A práve z tejto prieskumnícko-organizátorskej činnosti M.R. Štefánika v
čsl. zahraničnom odboji pochádzajú mnohé zmienky a pasáže v Masarykovej
korešpondencii.
Štefánik sa hlásil prostredníctvom svojho priateľa, maliara L. Strimpla
Masarykovi hneď, ako sa dozvedel o jeho emigrácii a zahraničnej akcii. Avšak
pre službu na bojiskách k ich stretnutiu nedošlo. Zatiaľ sa nevidel ani s Benešom, s ktorým sa stretol poprvé roku 1905 v Paríži. Avšak v masarykovskej ko
rešpondencii sa Štefánik predsa vyskytuje už koncom októbra 1915, teda v čase,
keď bol na srbskom fronte. Dňa 26. októbra 1915 napísal T.G. Masaryk E.
Benešovi svoje rozhodnutie, že verejne vystúpi s proklamovaním cieľov zahra
ničného odboja a žiadal Beneša, aby o jeho plánoch informoval Štefánika.(9)
Samo o sebe už to bolo zdôraznenie významu Štefánikovej osobnosti v prípra
vách na prvé verejné vystúpenie, čo Beneš vzápätí potvrdil tým, že v liste z 3.
novembra 1915 zdôraznil, aby program zahraničného odboja za Slovákov,
okrem iných predstaviteľov krajanských organizácií podpísal aj Štefánik.(lO)
Pravda, postavenie Štefánika ako francúzskeho štátneho občana a dôstojníka
francúzskej armády v čsl. zahraničnom odboji bolo delikátne a napadnuteľné;
sprvu aj Masaryk nepíše Štefánika plným menom, takisto aj Beneš váha.
Pravdaže, keď Beneš zoraďoval podpisy na manifest a navrhol ich Masarykovi.
Štefánika neuviedol, avšak ani iného Slováka. Napokon “Prohlášení Českého
komitétu zahraničního proti Rakousku-Uhersku pro spojence a pro boj o
samostatný československý stát po jejich boku” zo 14. novembra 1915 podpísali
za Slovákov Bohdan Pavlů, Albert Mamatey. predseda Slovenskej ligy v USA a
tajomník tejto ligy František Daxner.(11) Faktom však je. že so Štefánikom
sa od začiatku organizácie zahraničného odboja počítalo na jednom z prvých
miest ako s predstaviteľom Slovákov.
Beneš sa so Štefánikom zišiel poprvé za vojny 13. decembra 1915 v Strimplovom byte, vzápätí sa zišli opäť, aby prerokovali spoluprácu a smernice pre
celú politickú činnosť vo Francúzsku. Beneš pozdějšie napísal: “Stali jsme se
oddanými a loyálními spolupracovníky a přáteli... Naší akci prokázal Štefánik
služby veliké. Nejen skutečnou prací, ale také tím, že jako vynikající člen Ná
rodní rady reprezentoval mezi námi živel slovenský a byl živým dokladem
loyální spolupráce Čechů a Slováků, zdůrazňuje neústupně, důsledně a ne
kompromisně československou jednotu národní... Měl zejména ve Francii a
Itálii v jistých kruzích funkci průkopníka.. Zřídka kdy něco psal, působil pře
devším živým slovem. Prošel všecky spojenecké země jako meteor a na svých
cestách získal mnoho přátel; my ostatní jsme šli za ním a takto jím dotčenou
půdu jsme zpracovávali, jeho apoštolskou prací narychlo získané lidi jsme
podchytávali a jejich sympatie měnili v přesvědčení. Moje a jeho práce právě
pro různost pracovních metod, myslím, dobře se doplňovaly.”(12)
V tom čase, v decembri 1915, sa Štefánik zoznámil prostredníctvom Clair
Boas de Jouvenelle a jej salónu s mnohými vplyvnými francúskymi politický
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mi osobnosťami a pripravoval prijatie T.G. Masaryka u francúzskeho mi
nisterského predsedu A. Brianda, čo pre uznanie čsl. zahraničného odboja a
jeho cieľov malo zásadný význam, pretože Masaryka do toho času - ako hlavu
odboja - neprijala tak významná osobnosť. Hoci sa Štefánik musel podrobiť
ťažkej operácii žalúdka, predsa ho nemoc nevyradila natrvalo z príprav. V
liste zo 14. januára 1916 E. Beneš oznamuje Masarykovi, že príprava audiencí
pokračuje úspešne a že bude dosiahnutý úspech. Zároveň Štefánik navrhol
rad opatrení organizačných a materiálnych, ktoré mali pozdvihnúť serióznosť
čsl. odboja u francúzskych politikov. (13) Ako znalec parížskych mravov a po
litickej taktiky snažil sa upozorniť E. Beneša na nevyhnutnosť aktívnejšieho
spoločenského vystupovania a opustiť kancelárske metódy práce, ktoré boli
pracovitému, pred verejnosťou skrytému Benešovi vlastné. Hoci to Beneš vítal,
sotva sa dá pedpokladať, že by mu akési patrónstvo od 4 roky staršieho Štefá
nika lichotilo. Naviac mal dosť dôvodov na diplomatické úspechy M.R. Šte
fánika žiarliť.
Masaryk súhlasil so Štefánikovmi organizačnými návrhmi a v liste z 19.
januára 1916 doporučuje Benešovi, aby plán s reprezentačným bytom usku
točnil. Napísal tiež, že môže do Paríža pricestovať25. alebo 17. januára 1916 a
žiadal správu o Štefánikovom zdravotnom stave.(14) Keď Masaryk prišiel
28. januára 1916 do Paríža, denne navštevoval Štefánika v nemocnici. Podľa
vlastnoručného Benešovho záznamu z 3.11. 1916 sa dozvedáme, že Briand
poslal sluhu, že večer o 8 hodine má Masaryk “přijít do ministerstva zahra
ničních věcí. Šel se Štefánikem.” Masaryk pozdejšie. napísal, že k Briandovi
“měl Štefánikem cestu upravenu”.(15) Úspech u Brianda bol značný. Briand
vyhlásil: “My Francouzové chovali jsme vždy živé sympatie k národu českému.
Chováme je. válka je zesílila. Ujišťuji vás, že Francie nezapomene na vaše aspi
race. Myje sdílíme a učiníme všechno, aby se Čechům dostalo samostatnosti...
V hlavním požadavku vašem jsme úplně zajedno.”( 16) Masaryk sám bol s
výsledkom veľmi spokojný. Poznamenal si: “Slyšel jsem od Štefánika, že
Briand byl doopravdy získán.”(17) Vedľa audience u Brianda mal Masaryk
dôležité politické rozhovory s předsedou zahraničného výboru poslaneckej
snemovne G. Leyguesem, s Deschanelom a ako napísal, urobil prijemné návšte
vy v niektorých rodinách, c.i. aj v salóne Mme de Jouvenelle a u Štefánikov ho
lekára dr. Hartmanna, kde našiel “také vybranou společnost”.(18) Masaryk
sa čoskoro presvedčil, že prijatie u Brianda pôsobilo veľmi účinne na slo
venských politikov, a najmä na ruských diplomatov.
Vo februári 1916 Beneš so Štefánikom rozširovali Masarykom koncipované
memorandum o nezávislosti Čiech, ktoré vyšlo ako brožúrka. Důležitost Šte
fánikovho postavenia v tejto súvislosti pripomína Beneš v liste z 9. februára
1916: “Budu Vám hned telefonovat, mám-li to přinést k Vám. aby se to mohlo
dát hned Milanovi, či zdali si to vezmete hned při obědě.”(19) Išlo tu o splnenie
sľubu, ktorý dal Masaryk Briandovi. že mu predloží exposé spolu s mapkami.
Keď Masaryk 26.11. 1916 odcestoval do Londýna. Beneša a Štefánika čaka
la náročná úloha “pacifikovať” českého politika agrárneho poslanca Josefa
Düricha, ktorý na jar 1915 emigroval a nárokoval si vedúce postavenie v zahra-
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ničnom odboji, v tom zmysle bol vážnou prekážkou jednoty odboja a dôsled
ného uznania T.G. Masaryka za vedúcu osobnosť odbojovej akcie. Naviac
sa Dürich v Paríži dopustil niekoľkých chýb, ktoré diskreditovali dobré meno
a snaženie odboja.(20) Bolo pochopiteľné, že Štefánik s Benešom, ako oddaní
masarykovi stúpenci, mali dosť dôvodov postaviť sa proti Dürichovi; napokon
tu Štefánik mal rozhodujúcu úlohu vo vyradení Düricha. Beneš v liste z 26.II.
1916 oznamuje Masarykovi začiatok akcie, ktorou sa má obmedziť Dürichovo
politické pôsobenie, k čomu bola nevyhnutná účasť M.R. Štefánika. Súčasne
Beneš podáva Masarykovi dôležité informácie z francúzskeho bojiska, najmä
z bojov o Verdun, pričom Štefánikove názory pre perspektívu odboja - sú tu
považované za autoritatívne.(21) Informuje Masaryka tiež o Štefánikových
stykoch s predstaviteľmi zahraničného odboja slovanských národov a zá
padných dohodových politikov.
Masaryk pozorne sledoval boje u Verdunu, čo ho vyburcovalo k tomu, aby
prostredníctvom Beneša vyzval Štefánika k rokovaniu s generálom Lochviským, veliteľom ruských plukov vo Francúzsku, a to najmä o urýchlení trans
portu sľubovaných 400 000 ruských vojákov na francúzsky front, z ktorých
však došlo iba 16 000, a o vojenskej japonskej pomoci Dohode, ktorá bola
nedostatočná. Štefánikovi sa tu zverovalo delikátne a náročné diplomatické
poslanie, ktoré nemohol vykonať Beneš, ale pre svoju príslušnosť k francúzskej
armáde iba Štefánik - stále ešte však platila skutečnost’, že Masaryk nemohol
priamo písať Štefánikovi s obavou, že cenzúra by list nedoručila.(22) Z Benešovho listu sa dozvedáme, že Štefánikova akcia pre získanie Japoncov sa po
darila, že splní aj Masarykovu požiadavku o odovzdaní memoránd a naviac, že
začne dôležitú, a pre zahraničný odboj mimoriadne potrebnú misiu v Talian
sku, ktorú podnikne ako francúzsky dôstojník, pričom pripraví pôdu pre diploma
tické prijatie Masaryka. Bol to začiatok Štefánikovej talianskej akcie, ktorú
považujeme za jeho najúspešnejšiu a najvýznamnejšiu diplomatickú akciu v
jeho politicko-vojenskej kariere.(23) Masaryk uvítal Štefánikovu možnosť a
pripomenul Benešovi, aby nezabudol mu dať potrebné materiály a preroko
val ďalšie záležitosti (interpeláciu), týkajúce sa odboja.(24) Beneš vzápätí
potvrdil Masarykovi, že Štefánikova cesta do Talianska vypadá veľmi sľubne
vzhľadom na početné doporučenia. Oznámil tiež o jednaní Štefánika s anglic
kým historikom Setonom-Watsonom a o jeho doporučení, aby Štefánik hovoril
s ďalšími anglickými prívržencami čsl. zahraničného odboja.(25)
V príprave Masarykovej cesty do Talianska Štefánik plánoval rokovať s
najvyššími vojenskými a politickými autoritami krajiny, čo mu umožňovalo
postavenie predstaviteľa francúzskej misie, pričom si vytýčil aj diplomatické
ciele, a to zmierniť rozpory Talianska s juhoslovanským odbojom, skoordinovať juhoslovanský odboj s československým v záujme rozbitia RakúskoUhorska a získať Taliansko pre tieto ciele, pričom jeho územné nároky proti
budúcej Juhoslávii by netrieštili spoločný cieľ. Zároveň sa Štefánik pripravo
val k vojenskej akcii, keď nad zákopmi rakúsko-uhorskej armády chcel z
lietadel rozhadzovať letáky, ktoré vyzývali českých a slovenských vojakov
k prebehnutiu na stranu Talianov.(26) Vzhľadom na úspešné pokračovanie
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misie Štefánik aj Beneš naliehali na Masaryka, aby prišiel do Ríma v prvej
polovici apríla 1916 a tak sa využila skutočnosť, že Štefánik tam práve vtedy
bude, čo podstatne uľahčí “velmi nutný” Masarykov pobyt. Masaryk však
považoval za potrebnejší pobyt v Rusku, kam plánoval cestu na poldruha
mesiaca.(27) Avšak po Štefánikových inštrukciách Beneš naliehal na Masa
ryka, aby rozhodne uprednostnil cestu do Talianska pred cestou do Ruska pre
jej mimoriadnu dôležitosť.(28) Masaryk akceptoval tieto argumenty a s ces
tou do Talianska počítal; bolo to nutné aj preto, že vedúci štátnik Talianska
Sonnino odmietal prepustiť českých a slovenských zajatcov do Francúzska,
aby tam vstúpili do armády, snažil sa vytvoriť zo zajatcov jednotky v Taliansku.
Pre nemoc (operácia abscesu na krku) plánoval prísť do Talianska koncom
apríla 1916, pričom ho Štefánik mal očakávať, no nevylučoval, že so Sonninom by sa mohol stretnúť v Londýne pri jeho ceste do Anglicka a tam vy
jednať potrebné veci.(29)
Avšak odkladanie cesty zo strany Masaryka, ako aj náročnosť vojenských
operácií, ktoré vtedy Štefánik podnikal nad rakúsko-uhorským frontom,
presvedčili Štefánika, že talianska misia je viac-menej jeho záležitosťou; Masa
ryk si bol vedomý ťažkostí rokovania v Taliansku a takisto aj Beneš, ktorý o
Sonninovi spočiatku neuvažoval naj lichotivej šie (Sonnino ho prijal až 6. IX.
1917), nemal záujem osobne sa viac vo veci angažovat. Štefánik oznámil Be
nešovi, že zostane v Taliansku dlhšie, a to predovšetkým na fronte.
V tomto čase, v apríli 1916, je zaujímavá pozícia Štefánika v organizačnom
upevňovaní centra odboja. Jednalo sa predovšetkým o vedenie administrácie
časopisov odboja v Paríži, v ktorých chcel presadiť rozhodujúcu pozíciu Beneša.(30) Bolo to pokračovanie Štefánikovho úsilia, aby podľa svojej dô
kladnej znalosti parížskych mravov a ovzdušia v politických kruhoch odstrá
nil z činnosti centra odboja všetko, čo mohlo prekážať malosťou, zastrašenosťou, nevýrazným vystupovaním atď., k čomu vyzýval najmä Beneša a sna
žil sa podstatne ho podporiť proti iným pracovníkom odboja.
Už tu sa ukázalo, že Štefánik sám osobne o žiadne pozície sa nestaral a
nemal záujem, aby jeho osobnosť sa presadzovala. Nemal na tieto malicher
nosti čas, čakalo ho mnoho práce a vystačil si sám so svojim sebavedomím a
istotou. Je to dosť výrazná šrta, odlišujúca ho od Beneša, ktorý mal viacej
sklon zostavovať hierarchiu vedúcich osobností odboja, rozdělovat’ funkcie,
k čomu využíval aj Štefánikovu náklonnosť k nemu. Tak na začiatku apríla
1916 Beneš poslal Masarykovi návrh zásad na zostavenie výboru (“komité”)
odboja, pričom sa zas odvolával na nátlak B. Pavlů. Po Porade (Diirich, Pavlů,
Beneš, Sychravá) navrhol, aby sa výbor skladal z Masaryka ako predsedu, Düricha ako podpredsedu a Beneša ako sekretára.(31) Skutočnosť, že Štefánika
nezahrnul do predsedníctva výboru, hoci v odboji mal eminentne dôležitú
úlohu, svedčí o istej antagonistickej pozícii Beneša voči Štefánikovi, vychádza
júcej skôr zo žiarlivosti na jeho úspechy. Podľa práce, ktorú Štefánik v odboji
vykonával, a ktorú sme videli z korešpondencie Masaryk-Beneš a opačne,
Štefánik rozhodne nemal chýbať v prezídiu, a to ani v Benešovom návrhu.
Masaryk prikladal Štefánikovi zrejme väčší význam a úlohu v odboji: v liste z
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24. apríla 1916 plne schvaluje jeho taliansku misiu a súhlasí s jej predĺžením
pričom mu dáva celkom volnú a samostatnú ruku (Tedy ať dělá, co se mu
zdá!”). V ďalších listoch - do 6. V. 1916 - toto svoje stanovisko potvrdzuje, žia
dajúc Štefánika, či môže čakať naňho v Saravezzu, resp. nech taliansky pobyt
využije k svojmu “odpočinku”; žiadal Beneša, aby o všetkom v opisoch listov
a dokumentov informoval Štefánika, aby to ten mohol využit pre svoju misiu.
Začiatkom mája 1916 Masaryk oznamuje definitívne, že do Talianska nepôjde.
(32)
V tomto čase sa Štefánik nápadne vytráca z Benešových listov. V obsiahlom
liste, ktorý Masaryk dostal 14. mája 1916, v ktorom odpovedá na 5 Masaryko
vých listov, kde Masaryk spomína Štefánika z 9 odkazov v piatich prípadov,
Beneš vlastne o Štefánikovi nepíše až. na výnimku, že Horký proti nemu útočí,
že ho nezoznámil s ľuďmi, s ktorými Štefánik a Masaryk pracovali.(33)
Avšak významnú úlohu Štfánika musí Beneš pozdejšie znova pripomínať,
najmä tam, kde je treba účinný zásah, aby nebola poškodená vec odboja, najmä ,
proti Durichovi.(34) Konštatuje aj výrazné Štefánikove úspechy v Taliansku.
(35) Táto krajina, ako vidieť, je vyhradená už Štefánikovi, majúcemu o nej
najviac vedomostí a nadviazaných stykov.
Beneš očakával netrpezlivo Štefánika nielen v Dürichovej veci, ale aj pre
perzekučné zásahy francúzskej cenzúry proti čsl. odboju. Beneš sám si netrúfa
tu podniknúť samostatné kroky a Štefánikova účasť sa tu javí jako nevyhnutná.(36)
Vzhľadom k Masarykovej nemoci sa očakávalo, že keď sa Štefánik vráti
z Talianska, bude potrebné, aby s Benešom navštívili Masaryka v Londýne.
Masaryk potreboval Štefánika počuť okrem iného aj preto, aby mohol pro
gramovať ruskú cestu - ak by vojna trvala dlhšie, neponáhľal by sa; v Londýne
však už koniec vojny očakávali na jeseň 1916. A práve Štefánik bude o tom
vedieť viacej.(37) Keď Beneš začiatkom júna 1916 oznámil, že sa Štefánik vrá
til z Talianska, avšak dosť nemocný,(38) Masaryk oznámil, že Beneš so Štefá
nikom môžu prísť k nemu do Londýna, “nebo já k Vám”.(39)
Štefánikov význam v odbojovom hnutí vzrástol v súvislosti s akciami Düricha v Rusku. Dürich dosiahol od francúzskej vlády doporučenie k ceste do
Ruska k vytváraniu vojenských oddielov z českých a slovenských zajatcov,
ktoré by boli nezávislé na vedení čsl. zahraničného odboja, čo bolo pre odboj
značným nebezpečím - strácal by tým hlavnú zbraň a rozhodujúci argument,
ktorým chcel vystupovať v boji za nezávislý štát. Spočiatku sám Masaryk dá
val Dürichovi voľbu, a podľa toho chcel rozhodnúť o svojej ceste do Ruska.
(40) Zdá sa, že ani sám Masaryk nedocenil nebezpečnosť Dürichových činov
pre jednotu a autoritatívnosť vedenia odboja; keď však sa dozvedel o vyslaní
Düricha francúzskymi miestami do Ruska, bol veľmi znepokojený a Bene
šovi adresoval neikoľko príkrych výtiek. Ako jediná pacifikačná možnosť v
Dürichovom prípade zostávalo vyslanie M.R. Štefánika do Ruska, pričom by
vystupoval ako oficiálny zástupca francúzskej vlády - Štefánik mal zabrániť
Dürichovi, aby postupoval odlišne od záujmov vedenia odboja a dosiahnuť,
aby sa riadil podľa neho.(41)
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A tak Štefánik je opäť posielaný na jedno z najaktuálnejších a najožehavejších miest, ktoré vedenie odboja má vyriešiť - budeme ešte svedkami
takýchto situácií. Masarykova kritika sa Beneša isto dotkla; tento v štyroch
obsiahlych listoch podrobne uvádza, akým spôsobom zariadiť, aby sa Štefánik
čo najrýchlejšie dostal do Ruska. Beneš žiadal Masaryka, aby zakročil u veľ
vyslancov Ruska v Anglicku, Francúzsku a najmä v Taliansku (Giersa); Štefá
nikovi sa podarilo získať sympatie Giersa, s ktorým sa počítalo ako nástupcom
Sazonova, ruského ministra zahraničných vecí; Masaryk mal použit svoju
autoritu aj u francúzskeho premiéra Brianda a Sazonova.(42) Masaryk sku
točne urobil, o čo ho žiadali, aby Štefánikova cesta do Ruska sa uskutočnila čo
najskôr. Masaryk sa však obával o Štefánikovo zdravie: “Srdečný pozdrav
Milanovi. Moc myslívám o jeho zdraví - nedá si pozor, jak si nedávám pozor
i já na sebe.”(43)
Na ceste do Ruska Štefánik sa v druhej polovici júla 1916 zastavil na niekoľ
ko dní v Londýne pri Masarykovi a o mesiac pozdejšie telegrafoval Benešovi,
že prišiel do Petrohradu zdravý.(44)
Štefánikova misia v Rusku bola úspešná - bol prijatý gen. Alexejevom v
hlavnom stane a urobil naň veľmi dobrý dojem, zároveň v kijevskom zápise
z 29. VIII. 1916 presadil uznanie čsl. národnej rady ako vedúceho orgánu čsl.
odboja, obmedzil tak Dürichovu činnosť a pôsobil na prekonanie rozporov v
česko-slovenských krajanských spolkoch v Rusku.(45)
Beneš v liste z 12. júna 1916 zdôrazňoval, že Štefánikova účasť v Rusku bude
nevyhnutná aj pre upevnenie vzťahov medzi českými a slovenskými krajanský
mi spolkami,(46) pričom myslel najmä na eliminovanie cárofilstva a rusofilstva
v slovenských krajanských spolkoch, ktoré budúci vývoj Slovenska videli v
zjednotení s Ruskom. Beneš tu isto nadväzoval na osobité Štefánikovo videnie
osudu Slovenska a vybojovanie jeho slobody a samostatnosti v spolupráci
s Čechmi. Aby to bolo možno dosiahnuť, nebolo treba komplikovať situáciu
zbytočným vyzdvihovaním slovenského problému. 20. VI. 1916. Beneš o tom
napísal Masarykovi: “M(ilan) stále dokazuje, že nelze přijmout název Tchéco
slovaquie, že Francouzi to nedovedou vyslovit, že nám to škodí atd. Chce zatím
nerozhodovat, říkat tchèque a nikoliv tchécoslovaque - a v oficielních prohlá
šeních užívat, kde je možno Pays tchègue a nikoliv tchècoslovaque - souhla
síte prosím, s tímto opatřením? Jde přirozeně o Slováky.”
Štefánika k tomuto návrhu viedli predovšetkým taktické kroky. Sám vedel,
ako je problém Čechov a Slovákov na Západe neznámy. Masaryk si v odka
zoch domov z roku 1915 neustále sťažoval, ako zahanbujúce je československý
problém na Západe ignorovaný. Stačilo teda zatiaľ vyzdvihovať problém
český - Česi boli známejší svojou husitskou reformáciou, aj čulejším politickým
životom od čias národného obrodenia. O Slovákoch sa zatiaľ nevedelo takmer
nič. A bola to aj otázka projekcie národného štátu. Ako sa mohlo zdôvodňo
vať mocnostiam Dohody, že namiesto veľkého Rakúsko-Uhorska sa vytvorí
malé súčastie, kde bude viac národov? Z hľadiska vydobytia československej
samostatnosti bolo pre Štefánika nevyhnutné akcentovať československú
národnú jednotu v záujme vybojovania národného štátu západných Slova
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nov.(47) Vidieť v tom nejaký “čechoslovakizmus” Štefánikov je ahistorický
prézentizmus, nechápajúci zložitosti prvého zahraničného odboja.
Z druhej polovice roku 1916, keď bol Štefánik v Rusku a začas aj v Rumun
sku. objavuje sa jeho meno v Masarykovej korešpondencii v 14 listoch a tele
gramoch (v 5 Masarykových, 9 Benešových). V jeho ruskej misii je mu daná
volná ruka a samostatné rozhodovanie, pretože Masaryk si bol istý, že Štefánik
bude hájiť jeho vedúcu pozíciu a záujmy vedenia čsl. odboja. Avšak ani Ma
saryk nemyslel, že Štefánikova cesta sa tak predĺži. Už 11. septembra 1916
píše Benešovi, že nemôže do Paríža, lebo musí ukončiť brožúru “o naší otázce a
čekat na Milana”. Pripomína, že mu Štefánik poslal list od Miljukova.
Z Masarykovej korešpondencie v tomto čase však cítiť určitú skepsu - nie je
plne presvedčený o vybojovaní samostatnosti a počíta s dlhšou dobou boja,
dokonca s novou vojnou.(48) Nepochybne k tomu prispelo aj sťaženie pozície
vedenia odboja v Rusku, a to zásluhou Düricha, ale aj ruských oficiálnych
miest. Beneš podľa Sternovej výpovede, ktorý sa vrátil z Ruska, oznámil Ma
sarykovi 25. septembra 1916, že Dürich síce vystupuje ako reprezentant ve
denia odboja, avšak Štefánik “to všechno dělá za kulisami”. Stern vraj osobne
sprostredkoval jednotu medzi Dürichom a Štefánikom, z čoho Beneš usudzo
val, že Štefánik “v zájmu věci” ustúpil, urovnal, čo sa urovnať dalo a prijal aj
Düricha pre spoluprácu so všetkými dôsledkami. Pravda, len čo sa v ruskej
tlači objavil pochvalný článok o Dürichovi, bol v ňom Masaryk napadnutý ako
“vůdce západnické inteligence, kdežto Dürich upřímný přítel Ruska”. Ofi
ciálne ruské miesta sa na Düricha dívali priaznivo, avšak nie už na Masaryka.
Beneš z toho vyvodzuje: “Proto asi bylo těžké postavení Milana proti Dürichovi, jenž osobně se o to opíral.”
Štefánik sa snažil presvedčiť niektorých vplyvných činiteľov, napr. riaditeľa
diplomatickej kancelárie Basiliho, že Düricha obmedzuje v jeho činnosti preto,
že je starý a má slabú vôľu, a naviac je ovládaný Sternom; napokon aj Basili
dal Štefánikovi za pravdu, že Dürich je v Rusku nežiaduci.(49) Avšak to boli
iba ojedinelé názory.
Potom, čo Štefánik donútil Štefla, aby sa vrátil do Paríža,(50) poslal Benešo
vi prostredníctvom francúzskeho dôstojníka veľký balík korešpondencie, z
ktorej Beneš zistil: “Věci jsou velmi zlé v Rusku. Velmi zle. Dürich - to bylo
osudné... Prosím Vás, uvažte přece jen. zdali by bylo možné abyste se tam pustil
a byl tam ještě se Štefánikem. Snad by to zachránilo situaci. Osobně měl Milan
úspěch: u cara, Alexejeva, všude. Ale toho strašného svinstva od Düricha,
Štafla, Sterna... Ve věci vojenské píše mi Milan (dne 30. září) v principu to
zachránil a snad tedy bude úspěch. - Ze všeho jsem viděl, že zachrání nás jedi
ně armáda.”(51)
Benešove závery plne potvrdil Štefánik, ktorý napísal Benešovi obsiahly
list, ktorý došiel 30.X. 1918. a ktorý poukazuje na podporu oficiálnych cárskych
miest preukazovanú Diirichovi a na nepriaznivé stanovisko k Masarykovi,
a vôbec k západnému centru čsl. odboja.(52) Ťažkosti s Dürichom však ne
prestávali, ani keď Štefánik bol na rumunskom fronte a aj keď pozdejšie navští
vil opäť Alexejeva a vykonal audienciu u cára. Masaryk v polovici novembra
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(2.5) (paní Strnadové) “Pane Danny! Pane Danny!” volala hystericky,
a V očích se jí koulely slzy.
“Rukulíbám,” řekl jsem, smeknul jsem klobouk a zazubil jsem se na ni.
“Tak už je to tady, pane Danny! Tak už máme svobodu!”
“No, eště ne!” řekl jsem (...)
“Viďte! Bože, to je radost! Toje radost!” křičela na mě a vůbec si nevšimla
toho, co jsem řekl.
“To je,” řekl jsem.
“Ano. Bože, já bych se radostí zbláznila, věříte?”
“To věřim,” řekl jsem.
“Teď to zas bude radost žít. A všechny ty bestie by se měly odstřílet.”
(...)
(Kap.2, s.41-42)
b (Harýk) “Vás Bůch, pásci,” ozvalo se za náma. (...)
“Ahoj,” řekl jsem. “Tak gratuluju ti k svobodě.”
“Já tobě taky, já tobě taky,” řekl Harýk.
(...)
(Kap.2, s.45)
Mnohomluvný patos a “blouznění” paní Strnadové v (2.5) a kontrastuje silně s
lakonickou ironií mluvy v (2.5) b. Autor zde na úrovni stylu realizuje jednu z
významových stránek díla, totiž vylíčení protikladu mladí x dospělí.
Ve vyprávění Dannyho a v jeho vnitřních monolozích neužil autor prvků obec
né češtiny tak jako v dialozích.(4) Ve vyprávění a ve vnitřních monolozích se
jedná o vidění světa očima jedné postavy. Prvky obecné češtiny by zde mohly
působit rušivě a navíc by nevynikla vnějšnost světa dialogů a užití prvků obecné
češtiny by ztratilo svou schopnost oživení. To ovšem neznamená, že vyprávění
a vnitřní monolog jsou psány čistě spisovným jazykem.(5) Jedná se o jazyk, kte
rý je po stránce hláskové a tvarové v podstatě spisovný, ale jeho slovník je prosy
cen výrazy nespisovnými a lexikálními prostředky obecné češtiny. V jazyku se
objevují výrazy spojené s jazzem a jazzovou produkcí:

A kluci zpívali blues, neslo se to ze stráně k ledárenské zdi, a když přezpí
vali dva chorusy, vpád jsem do toho svojí angličtinou Woman I’m lovin’ a
kluci se mi hned přizpůsobili a ztišili se, one tooth solid gold, zpíval jsem
a jak jsem dozpíval tenhle verš, zaječeli kluci nádhernou disonancí ve for
tissimu, Fonda udělal na hubu mohutné glissando a hned zas ztichli a já
pokračoval daťs de only woman, kluci udělali staccatový akord ze svých
hlasů a já to uzavřel a mortage on my soul, zazpíval jsem zalykavým,
ochraptělým hlasem a přidal jsem se pak k jejich ensemblu jako na tenor
a pokračovali jsme tak v tom zpěvu aspoň čtvrt hodiny. Kolem nás se udě
lal kroužek, všelijací kluci se sesedli a čuměli na nás a klepali do rytmu
nohama a z očí jim koukal obdiv.
(Kap.6, s.254)

(2.6)
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bor alebo vybral ľudí, ktorí by boli pričlenení k Národnej rade buď rovnocenne
ako členovia alebo ako zvláštny celok.(59)
Ako vidieť, Štefánikovi aj tu pripadla eminentne dôležitá úloha, ktorá sa
týkala podstaty existencie vedúceho odbojového orgánu. Masaryk zatiaľ uro
bil niektoré opatrenia, ktoré mali zamedziť Dürichovmu pôsobeniu (napr.
vyhradil si podpisovať vážnejšie prejavy iba on ak sa s Dürichom nedohodne)
(60), pričom riešenie “prípadu Durich” bolo zverené Štefánikovi. Štefánik
koncom decembra 1916 telegrafoval Benešovi, že sa vracia do Francúzska “se
všemi českými zajatci z Rumunska“, avšak táto akcia sa pre mnohé prekážky
zatiaľ nerealizovala. O to viacej sa vrhol Štefánik do boja proti Dürichovi
a jeho snahe založiť v Rusku hlavný odbojový orgán, druhú Národnú radu,
z ktorej by boly vylúčení predstavitelia parížskej Národnej rady. Na tento
projekt získal Dürich finančnú dotáciu od cárskej vlády. Keď sa to Štefánik
dôverne dozvedel, zvolal schôdzu zástupcov krajanských organizácií v prvej po
lovic i februára 1917 a Düricha na nej vylúčil z Národnej rady. A tak Beneš mo
hol Masarykovi 15.11. 1917 napísať: “Milan oznámil, že vyloučení kolegy (Düricha) se stalo absolutně nutným a že bylo již provedeno. Žádá nás, abychom
energicky promluvili se Svazem. Posílám depeši Svazu a Milanovi projevuji
naši solidaritu.” Beneš 19.11. 1917 oznámil, že pokračuje v zbieraní materiálu;
telegrafoval Svazu do Ruska a Štefánikovi.
Možno konštatovať, že Štefánik pri záchrane jednoty čsl. odbojového hnu
tia svojimi činmi na začiatku roku 1917 vykonal dielo základného významu.
Odstránením Düricha si však Štefánik mohol nepomerne viacej pohnevaťjeho
stúpencov, resp. tých, ktorí ho do zahraničia vyslali. Jedným z hlavných bol
dr. K. Kramář, ktorý posielal Düricha do zahraničia s požiadavkom. aby bo
joval “za velikou slávskou imperii”.(61) Pre vedenie odboja zostávalo už iba
zakončiť Dürichovu aféru.(62) Masaryk dúfal, že demokratickou revolúciou
v Rusku sa Dürichova aféra “Šťastné vyřídí”: “Vyloučili jsme ho, nebudeme
ho uváděti jako místopředsedu.” Masaryk požiadal aj nového ministra zahra
ničia Miljukova. aby vláda Düricha finančne nepodporovala.(63)
Namiesto Dürichovej aféry sa však stupňovali problémy s predstaviteľmi
slovenských krajanských orgnizácií. ktoré boli nespokojné s takým interpreto
vaním česko-slovenských vzťahov, ako ich uvádzal Štefánik, resp. Národná
rada československá. Masaryk si už 13.11. 1917 na lístku poznamenal: “Osuský-Mamatey. Mám dojem, že N.R. Pařížská chce jednoty, v níž by Slováci
neměli slova. Činím poslední kroky, abychom Slovákům sjednali rovný vliv
jako mají Češi. Buďte klidní.”(64)
Masaryk sa zaoberal česko-slovenským problémom obsiahle v liste Benešovi
z 24. II. 1917. Proti Osuského obvineniu uviedol fakt, že Spojenci uznali nie “Čechoslovákov”, ale “Čecho-Slováky,” ako usudzovali podľa Matinu; najmä pre
Slovákov to považoval za ohromný úspech, ktorého by sa “bez naši práce
nikdy nebyli domohli”. Americkí Slováci tento úspech uznali tým. že poslali
(Mamatey) 5000 dolárov. Masaryk poukázal na to, že s ministrami a vládami
nie je ľahké rokovať, že osobne sa nestrká do popredia, avšak je všude známy,
a to už dlhšie roky a preto je jedinou možnosťou a povinnosťou využiť to pre
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odboj. Osuský a Košík však známi neni sú. “Roztržka by poškodila nás oba.
Slovákům by nic neprospěla, naopak.” Osuský sa mal stať pri Národnej rade
dôverníkom Slovenskej ligy v Amerike tak. ako bol Vojta Beneš dôverníkom
Rady pre Ameriku, resp. pre združenie. Pripomenul, že za Radu bude podpi
sovať Masaryk sám. “I dr. Štefánik nebude uváděn (jistě mu to vadit nebude),
to všechno jsou maličkosti.” Načrtl aj ďalší plán: “Politickými fakty domoci se
toho, aby vlády spojenecké uznaly nás za officielní zástupce národa, abychom
připuštěni byli ke Congressu v té neb jiné formě. Aby věc naše uznána za inter
nacionální záležitostí ve vnitřní věci Rakousko-Uherska. O tom všem promlu
vím zevrubně s dr. Štefánikem a zformulujeme to.”(65) V odkaze do Prahy,
ktorý Masaryk a Beneš poslali do Prahy začiatkom apríla 1917, sa uvádza
nutnosť: “5) žádat rozhodně historické státní právo bez prejudice pro získání
Slovenska a bez prejudice pro existenci Rakouska..”
V tom čase však už silne pôsobili idey ruskej revolúcie, ktorá povalila reakčný
cárizmus a pretvorila Rusko v demokratickú krajinu. Podľa Beneša (z 15.V.
1917 - Masarykovi) “revoluce ruská působí na Čechy strašným dojmem; vo
jenské politické zděšení ve Vídni obává se náramného nebezpečného odrazu
v Rakousku”. Dňa 25. mája 1917 informuje Masaryka, že 130 českých spisova
teľov uverejnilo deklaráciu, ktorá vyzýva českých poslancov, aby vymáhali
nezávislosť a spojenie so Slovákmi. Revolúciu privítal aj Masaryk, čo vy
jadril Miljukovovi. Na plenárnej schôdzi Odbočky Čsl. národnej rady koncom
augusta 1917 v Moskve povedal: “...abychom se nemíchali do vnitřních poměrů
ruských. To si Rusové musí vyřídit sami. My můžeme být vděčni Rusku, že nám
dovolilo budovat naši armádu a že ruská revoluce je vlastně vítězstvím de
mokracie... Pro naše čsl. zájmy je třeba, aby Rusko bylo silné. Slabé Rusko
by bylo pro naši samostatnost slabou oporou. - Do celého svetového zápasu
vnesla ruská revoluce velmi důležitou zásadu sebeurčení národů. V tom je nej
hlubší význam ruské revoluce. Jestliže francouzská revoluce vyslovila zásadu
svobody osobnosti, ruská revoluce postoupila o krok dále, vyhlásivši zásadu
svobody národů. A na tuto zásadu my máme právo. - My byli rusofily vždy,
ale ne dost kritickými. Naše láska k Rusku nás však opravňuje, abychom kritič
těji posuzovali svého bratra.”(66)
Štefánik v tom čase, keď Masaryk bol v Rusku, vrátil sa do Paríža, v máji
1917 pripravil podmienky pre následujúce rokovanie v Taliansku a od júna
1917 do novembra 1917 uskutočňoval nábor čsl. dobrovolníkov v PSA pre
európske, najmä francúzske bojisko. Z toho času sa dozvedáme o ňom z ko
rešpondencie iba sporadicky. (Nenávisť proti nemu, vyvolaná Dúrichovmi
prívržencami, je zrejme veľká. Tak napr. Pučálka podľa listu Beneša z 5. VII.
- zasial mnoho rozbrojov, poštval proti Národnej rade ruskú ambasádu a
Giersa: “O Milanovi mluví zle, zejména, že prý je lhář, podvodník, dobro
druh atd. ... Na dinneru člena ruské ambasády nadával Milanovi a mluvil vů
bec proti Národní radě.”) Na priekopnickú prácu Štefánika sa vtedy odvolal
aj Masaryk, ktorý z Petrohradu oznamuje 9. júla 1917, že navštívil talianskeho
vyslanca, ktorý bol “dobrý přítel Milanův”. Na konci júla 1917 Beneš oznamu
je Masarykovi, že Štefánik má tiež “úspěch v Americe”.(67)
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Roku 1918, vo februári a v marci, nachádzame Štefánika v Taliansku, kde
presadzuje, aby československí zajatci boli sformovaní do samostatných jedno
tiek. Premohol odpor ministra zahraničia Sonnina, získal ministerského před
sedu Orlanda, generála Diaza a 21. apríla 1918 dosiahol podpísanie vojenskej
zmluvy (“Konvencie”) o utvorení československej divízie v Taliansku medzi
Národnou radou československou a talianskou vládou: je to prvý medziná
rodný dokument, v ktorom sa uznáva samostatný československý štát “a je
skvelým diplomatickým dielom M. R. Štefánika”.(68) Beneš sa o Štefániko
vom úspechu zmieňuje Masarykovi v liste z 2. V. 1918: “V Itálii Milan je už
šest neděl. Měl tam značné úspěchy v jednání s vládou, prosadil vcelku naše
stanovisko. Armáda je zřízena dle téhož vzoru jako v Paříži!” A dodal: “Mi
lan je těžce nemocen, zde opravdu, nyní zejména srdeční vadou.” Benešova
stručnost je pochopiteľná, ak si uvedomíme, že práve v tejto veci sa mu nepoda
rilo predtým prekonať odpor u Sonnina. Pripravoval však Masaryka na to, že
vo Francúzsku panuje nespokojnosť dôstojníkov a vojákov: “Budete slyšet
stesky na mne, hodně stesků, také mnoho na Štefánika.” Nepochybne to sú
viselo s likvidáciou francúzskej krajanskej kolónie a nahradením jej kompe
tencie Národnou radou, ako aj zákazom akejkoľvek politickej činnosti v čsl.
vojsku. V listoch z júna a júla 1918 Beneš informuje Masaryka, že Štefánik
zostal po rímskom kongrese porobených národov v Taliansku, “organisuje
veškerou naši vojenskou akci” a že poslal “českej armáde” z Talianska pozdrav
pri príležitosti slávnostného odovzdania práporu (30.VI. 1918) 21. pluku.(69)
Posledné zmienky o Štefánikovi v Benešových listoch Masarykovi sú však
až nápadne stručné v porovnaní s jeho úspechmi, ktoré dosiahol. Môžeme
tu vypozorovať istú žiarlivosť mladšieho Beneša na Štefánikove výsledky,
hoci ich uznáva (“Vojsko v Itálii jde dobře... Štefánik tam udělal velkou orga
nizační a politickou práci”)(70), avšak koncom júla 1918 už nevydrží a sťažuje
sa obsiahle na Štefánika.(71) Napokon aj Štefánik nevydrží a v Amerike si
pred Masarykom sťažuje na Benešove diktátorské tendencie, ktoré napokon
aj sám Beneš priznáva.(72) Vidíme tu vrcholiť rozpory, ktoré sa tu a tam spo
radicky vyskytovali od začiatku medzi dvomi mladými spolupracovníkmi
T.G. Masaryka a ktoré napokon aj po rokoch Beneš priznáva: “V mnohém
jsem se Štefánikem nesouhlasil, jako on zase nesouhlasil ve všem se mnou...”
(73) To sa nepochybne premietlo aj do budúcnosti, keď už Štefánik mal pô
sobiť v oslobodenej vlasti.
Zatiaľ sa však vojna neskončila. Československý legionársky korpus v Rus
ku, majúci 50 000 vojákov, vlastne najsilnejšia armáda, ktorou Národná rada
disponovala, dostal sa po vystúpení Ruska z vojny na jar 1918 po Brest-litevskom mieri s bolševikmi do konfliktu, najmä po provokatívnych rozkazoch
Trockého, nariaďujúcich zastreliť každého legionára, u ktorého bude nájdená
zbraň. Bolo v záujme čsl. odboja, aby sa tento najsilnejší argument - ruská
legionárska armáda, prejavil na západnom fronte, kde sa vtedy zvádzali rozho
dujúce bitky. Légie bolo treba dostať z Ruska do Francúzska a na taliansky
front. Bola to náročná akcia, ktorú ponúkali Benešovi. Keď odmietol, musel
tam ísť ťažko nemocný Štefánik. A tak Beneš v liste z 28. VII. 1918, kde sa sťa
82

žuje na Štefánika, musí tiež uviesť: “Ohledně intervence v Rusku, Francie chce
poslat tam Janina a s ním Štefánika, aby naše vojsko zkonsolidovali, zorgani
zovali a prováděli vše systematicky... Ostatně rozhodnuto, že jakmile Janin
tam dojde, hned po částech začne posílat... My to vyhrajeme ovšem jen na
evropském bojišti, speciálně ve Francii. Budeme-li míti aspoň 20-25 000 našich
vojáků zde, docílíme politicky všeho, co budeme chtít. A pak v okamžiku míru,
myslím, musíme být s vojskem tam, kde bude Amerika a Francie.”
Ako vidieť, dopraviť ruské légie na západný front bola úloha eminentne
dôležitá. A tak Štefánik - už jako generál francúzskej armády - odchádza na
poslednú svoju cestu, na najobťažnejší úsek. Ešte predtým z Ameriky (v auguste
1918) zariaďuje ustanovenie spojovacého dôstojníka (Sergeja Anikoffa) medzi
čsl. vojenskou akciou a ruským vojenským pridelencom v USA;(74) Beneš pred
pokladá (v liste Masarykovi z 23.VIII. 1918), že Masaryka o svojom poslaní
budú Janin a Štefánik informovať osobne. Súčasne informuje Masaryka o
rokovaní s Francúzskom, Talianskom a Japonskom a uznaní Národnej rady
ako vlády, v ktorej budú Masaryk, Štefánik a Beneš, pričom každý uskutočňu
je všetky rezorty na mieste, kde sa práve nachádza. Masaryk v liste z 28. Vili.
1918 uvítal Štefánikov príchod do USA (“Dobře, že Milan přijede.”)
E. Beneš sa od leta 1918 intenzívne zaoberal projektom zmeniť Národnú radu
na centrálnu vládu a v tomto zmysle informoval Masaryka v USA v listoch zo
7.IX. a 13. IX. 1918. Uviedol, že so Štefánikom sa dohodol, pričom sa s ním
rozišel v “nejlepší shodě a přátelství”. 26.IX. 1918 Masaryk súhlasil s pretvore
ním Národnej rady na vládu, hoci sa domnieval, že sa dá mnoho dosiahnuť
de facto aj bez tohto formálneho uznania. Oznámil, že Štefánik odišiel do
Ruska v dobrom stave, ale zároveň pripomenul, že jeho neprítomnosť bude
Benešovi v Paríži chýbať a preto pre veci vojenské by bolo treba, aby v Paríži
bol vojenský atašé. Tu Masaryk obmedzil Benešovu pravomoc vo veciach
vojenských, zrejme na Štefánikov návrh, pretože inak sa predpokladalo, že
každý z trojice bude mať plnú kompetenciu vo všetkých veciach. Naviac navr
hoval zriadiť sekretárov, ktorí by zastupovali vedúcich členov Národnej rady,
resp. vlády, ktorí stále cestujú. Z týchto Masarykových návrhov vidieť, že išlo
o čiastočné obmedzenie Benešovej kompetencie, akoby tušil, že Benešovi príliš
rastie chuť rozdělovat’ ministerské kreslá, čo najmä Štefánik odsudzoval. Ma
saryk si uvedomoval, že zriadenie exilovej vlády bude mimoriadne náročné
pre nedostatok schopných ľudí.(75)
Beneš 10.X. 1918 poslal Masarykovi návrh na obsadenie vlády. Masaryk sa
mal stať prezidentom rady a ministrom financií, Beneš ministrom zahraničných
vecí a ministrom vnútra, Štefánik ministrom chargé d’affaires, Osuský vyslan
com v Londýne, Markovič v Ríme, Borský a Sychrava v Paríži, Pergler vo
Washingtone a Pavlů v Rusku. Zaráža, že Beneš nevymedzil presne Štefániko
ve pôsobenie. Napravuje to Masaryk, ktorý 12.X. 1918 posiela Benešovi roz
hodnutie (ktorým pripomína ináč staršie rozhodnutie z 26. VIII. 1918): Masa
ryk prezident Rady a ministr financií, Ed. Beneš ministrom zahraničných vecí,
“Milan ministrem války”. Sám Štefánik, keď sa dozvedel o tomto menovaní,
prijal to - podľa spomienok Píseckého - s neľúbosťou - videl v tom “hranie
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sa na ministrov”, v čom bola obsiahnutá kritika Benešových sklonov v tejto sú
vislosti.
Masaryka, pravda, zaujímala situácia légií na Sibíri. Podľa listu zo 7.XI.
1918 vidieť aktuálnosť tejto veci: “5) Rusku se musí pomoci. Poslat našim
zbrane ... dostatek atd. a poslat vojenskou posilu... Není ...míchat sedo vnitř
ních záležitostí. Ale Spojenci musí míti kuráž vystoupit proti bolševikům, ne
schopným administrace. Spojenci chybovali, že podporovali kde koho, snad i
bolševism v ní.” “Hlavní - bez armády nelze udělat pořádek. Spojenci (s námi)
musí organisovat ruskou armádu. A rozumí se, politické vedení se musí pone
chat Rusům, aby protivníci nepoukazovali na cizince.”
Medzitým, čo Štefánik vykonával náročnú prácu na Sibíri, ukončila sa sve
tová vojna, vznikol samostatný československý štát a ustanovila sa vláda na
čelesdr. K. Kramářom. Ustanovenie V. Klofáča ako ministra národnej obrany,
zatial Štefánikovi ponechali “ministra vojenstva”, bol rozhodne výrazný deho
nestujúci ťah Štefánikových odporcov, resp. rivalov. Na čo malý štát potrebo
val hneď dvoch ministrov tejže profesie? Beneš síce 4. XI. 1918 píše Masarykovi,
že “Milan si podržuje válku”, ale vzápätí telegrafuje Masarykovi do Washingto
nu, že “Milan nám poslal depeši ... Jest nespokojen, protestuje a já neznám
důvody.” Masaryk akoby tušil pozadie celej veci, pripomína 22. novembra 1918
Benešovi: “Nezapomeňte na Milana.” A Štefánik posiela Benešovi telegram
z Ruska: “Jsem unaven, ale doufám určitě v triumf poctivosti a logiky. - Tvůj
Štefánik.”
Akoby kdesi v hĺbke koreňov novovzniknutého štátu bolo čosi choré a ne
spravodlivé. Muž, ktorý sa - ako sme videli z korešpondencie - enormne zaslú
žil o vytvorenie samostatného štátu, nemal nájsť odpovedajúce tomu postave
nie. Ešte 18. III. 1919 Masaryk píše Kramářovi na mierovú konferenciu, že
neprijal Švehlovu demisiu, lebo “se stala bez Vás, Beneše a Štefánika”(76)
a pripomína, že očakáva Kramáře, Štefánika a Beneša.
Starému prívržencovi Düricha Štefánikove meno pripomína osobnosť,
ktorú by najradšej vo vláde nevidel. Zároveň na mierovej konferencii s Kra
mářom je Beneš, ktorý rád podá informácie - po tom všetkom, najmä z. konca
vojny, isto nie najobjektívnejšie. Masaryk akoby netušil, o čo ide a tak na Kramářov list 24. Hl. 1919 odpovedá: “Jsem rád, že Štefánik přijede. Vy jste ho
dříve neznal? Přál bych především zdraví, aby mohl ve své práci pokračovat:
dráteníček, který si vydobyl místo v celém světě, ve světě kulturním a poli
tickém - symbol, přál bych si, na (zdar) jeho Slovenska a celého státu. A byla
to jistě dost zajímavá trojice-on, Beneš a já a jak jsme si vydělili práci, kombi
novali a sloučili. Vidím, že Vás osobnost Štefánika zajímá - avšak to všechno,
co bych mohl říci, můžete vypozorovat sám.”(77)
Lenže Kramáře nezaujíma Štefánik proto, aby mohol zhodnotiťjeho zásluhy
za vydobytie štátu. Ide mu o to, aby nebol ve vláde. A tak prekvapený Masaryk
v liste z 22.IV. 1919 ešte přizvukuje: “Mně se rozumí samo sebou, že bez Vás,
Beneše a Štefánika nic vážného nepodniknu, ani v politice vnitřní, ani v zahra
niční ...”, ale napokon podľahne: “Teď čekám Štefánika a doufám, že se s ním
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dohodneme; přirozeně, nebyv léta doma a neznaje lidí, není informován o
situaci zde. Snad ho ještě stihnete zde. Ministerstva vojenství se ovšem vzdá;
tu hodnost jsem mu udělil, když jsme za hranicí proklamovali prozatímní vlá
du. To se stalo, než jste Vy doma vytvořili vládu svou, ve které také musil být
ministr národní obrany. Na Slovensku by bylo místo pro něho, ale nevím, je-li
pro drobnou práci administrativní; v Praze místa nevidím. Mohl by být vyslan
cem v Paříži? v Římě? Možná že chce provést odchod našich ze Sibiře, o všech
možnostech budu s nim jednat.”(78)
Ako to znie nemasarykovsky. Akoby tu T.G. Masaryk robil kompromisy
sám so sebou, svojou odbojovou činnosťou a všetkým, čím je. Pre kadekoho,
čo za vojny sa skrýval, ak nie kolaboroval, bolo “miesto” v Prahe, pre Štefá
nika, čo vykonal priekopnickú prácu, miesto nebolo.
Keď sa 4. V. 1919 v Ivánke ukončil tragicky Štefánikov život, vyriešilo sa
mnoho problémov pre tých, čo sa nechceli Štefánikovi odmeniť za zásluhy.
Akoby v tom bol zárodok rozporov, ktoré Slovákom upierali už od začiatku
ČSR ich zásluhy a miesto za vydobytie samostatnosti. Prekvapuje, že aj Ma
saryk nedokázal sa tu istejšie orientovať. A tak, akoby na ospravedlnenie
sám pred sebou sa s neľubosťou oboril na Kramářa, že jeho ruské stanovisko
vyvoláva odpor a kritizuje sa každý jeho prejav - “teď např. o Štefánikovi”.
A dodáva: “Pochopuji nynější stav: stát náš nám byl osudem dán a většina jeho
vedoucích lidí musí si teprve ex post ujasnit, co to vlastné je.”(79)
A tak sa vlastne - ex post - ujasňoval aj význam života a diela M.R. Štefáni
ka; v čase vzniku samostatného štátu toto dielo bolo nepochopené.

Poznámky:
1. Masarykov archívny fond je uložený v archíve Ústavu marxizmu-leninizmu ÚV KSČ
v Prahe a od začiatku 70. rokov je bádateľom, dokonca aj tak režimové prominentným
ako Václav Král, neprístupný.
2. Použili sme najmä pozostalosť prof. Josefa Jiráska, v ktorej významnú časť tvorí
práve pre edíciu pripravená Masarykova korešpondencia. Jiráskova ambícia zozbierať
všetky Masarykove listy, resp. listy adresované jemu sa ukázalo ako mimoriadne osožná
pre masarykovské štúdium. Pozostalosť je uložená v Archíve Památníku národního
písemnictví v Prahe.
3. V liste z 29.1. 1889 Masaryk píše K. Kramářovi: “...jsem rád, že o Slovácích tak soudí
te. Poslal jsem je k Vám. abyste je poznali, neboť pro naše další plány střízlivé jich po
souzení je nutné. Tak jako Vy, soudím i já, proto šel jsem a chodím tam k nim a navazuji
osobní styky pro budoucnost. Oni, jak dnes jsou poplašení Ruskem, nesmějí ani věděti,
že je, řekl bych, studujeme, tak jsou nekritičtí a snaha odlišiti se od nás literárně, vede je
teď k rusismu slovnému i politickému, neboť slovenština není právě než čeština a kdo z
ní něco jiného chce dělati, z ní samé organicky toho nesvede, ergo-rusism. Ovšem tlak
Maďarů atd. k tomu též. působí.” (Originál dopisuje v Masarykovom fonde v AÚ ML ÚV
KSČ; citované z Jiráskovej pozostalosti v Archíve Památníku národního písemnictví v
Prahe - ďalej APNP, číslo inventára 1194.)
4. V liste z Ružomberka z2.X. 1900 Šrobárpíše Masarykovi: “Minulého týdne byl u mne
technik pražský Štefánik z Košarísk v nitranské stolici. Musel opustit dům otcovský pro
stálé nadávky a urážky svého otce proto, že se hlásí k ‘Hlasu’ a že zastával antirituální sta
novisko v polenském procese. - Z Ružomberka jel do Mikuláše, kde má staršího bratra
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kaplanem u Janošky, ten ho přijal zrovna tak jako jeho otec. I vrátil sedo Ružomberka a
v pátek jel do Černilova u Hradce, odtud pak do Prahy. Vzdor tomu, že zůstal takřka
na holé dlani, jel pevný a odhodlaný do světa. Je možno, že přestoupí na filosofii jako
Zigmundík. syn učitele.” (APNP. f J. Jirásek, 1185. 109 72.)
5. T.G. Masaryk. Světová revoluce. Praha 1925. str. 116-120.
6. K. Čapek. Hovory s TGM. Praha 1937. str. 146.
7. O odpore konzervatívnych politikov na Slovensku voči T.G. Masarykovi svedčí aj Šro
bárov list z októbra 1900: “Tu nenávist k Vám a nám šiří konsekventně Hurban v Nfárodných) novinách lžemi a pomluvami. A nyní zadají si Vaší pomoci a Vašeho vlivu za hra
nicemi Uher... vím, že pro Hurbana i pro Slováky, čtenáře Národních novin je z mo
rálního stanoviska dobro, když by Hurban už více ani nepsal do N(árodných) novin. Takto, až se osvobodí bude zase dále lhát a nadávat, másti lidi a budit nepěkné vášně,
zášti a nenávisti.” (APNP. f.J. Jirásek. 1185, 109 72.)
8. T.G. Masaryk. Světová revoluce, str. 116-117, 119.
9. “...vystoupit musíme; déle na Prahu čekat nebudeme... 14) Dostanete brzy zprávu, co
budu a mohu dělat. Vy pak dopište Milanovi.” (APNP. f.J. Jirásek. 1193)
10. Bohdan Pavlů telegrafuje, že by mohl dáti podpis na manifest jen jako redaktor Čes
koslovenska. My bychom pak neměli nikoho pro Slováky. Mohl by podepsati buď
Štefánik, který je nyní v Srbsku, nebo ještě lépe Milan Getting za Slováky v Americe,
kromě toho by Slováci v Americe mohli nám sami označit osoby.” (APNP, f.J. Jirásek,
1193.)
11. Československá samostatnost, roč. I. č. 7. 23.X1. 1915.
12. E. Beneš. Světová válka a naše revoluce, díl 1, Praha 1927. str. 104-105.
13. “Situace je velmi příznivá a jde mnohem rychleji, nežli jsem tušil. Poslal jsem
Vám Jour. de. Deb., kde jsem udělal appel; ihned nato s Milanem byl ujednán článek
v Matinu. který jsem Vám poslal. Udělal veliký dojem a jednalo se o něm na příslušných
místech. Půjde rozhodně něco udělat. Ony audience u lidí, jež jste chtěl (všechny), budou
určitě dosaženy tak, jak jste si přál. Mil. je velmi dobře, doufá, že v neděli začne chodit,
příští týden během 10 dnů nejdéle bude z nemocnice pryč a bylo by dobře, kdybyste zde
už mohl býti. On bude musit na rekonvalescenci a bude miti jen krátkou dobu volnou.
Tedy je-li Vám možno urychlit příjezd na konec ledna. - 2) Telegrafoval jsem o tom me
morandu. Jde o to. aby v Anglii to neměli dříve a aby nebyla žárlivost. M.(ilan) to zdůraz
ňuje dost. Nevím, jak soudíte Vy. něco snad v tom je... 5) Na mne zase Mil.(an) naléhá
pro jiné věci a v mnohém správně. Říká, že je třeba pro Francouze dělat fianc, že já se
musím stýkat s lidmi, slušně bydlet atd. a zejména i sociálni jisté uvedení postaveni atd..
aby tedy sekretářství redakce (Nat. Tch.) přešlo na mne i formálně a před veřejností.
... Z celé situace já vidím, že má Milan dost pravdy a že budu-li s lidmi jednat - jako že už
jednám - že nějaké akreditace je mi nezbytně zapotřebí... Mám dojem, že takto i pro mne
na dlouho posice není udržitelná, je absolutně nezbytno stále zde někoho, zvlášť nebude
te zde Vy později a odejde i Mil.(an). Zdá se tedy, že moji posici bude naprosto nezbytno
tak nebo nak posílit.” (APNP. f. J. Jirásek. 1193).
14. “Pište, kdy Milan bude moci chodit, kdy opustí nemocnici.” (APNP. f. J. Jirásek,
1193.)
15. T.G. Masaryk. Světová revoluce, str. 111.
16. APNP. f. J. Jirásek. 1193.
17. T.G. Masaryk. Světová revoluce, str. 111.
18. Tamže, str. 112.
19. APNP. f. J. Jirásek. 1193.
20. Bližší o Dürichovi pozri K. Pichlik. Zahraniční odboj 1914-1918 bez legend. Praha
1968. str. 119 an.
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21. “... nyní zpracovávám Dňricha. Je to zlá práce. Zítra ho vedu k Milanovi a dáme se do
něho oba, nebude pomoci, budeme ho musit mít v ruce úplně a nepustit ho svobodně
k ničemu. Zdá se, že to půjde uskutečnit. Začal s L. Martinem a už by nám byl provedl
hlouposti. Zarazili jsme to v počátcích. Dopis Váš jsem dostal dnes ráno a hned jsem
jednal s Milanem. Říká, že nebezpečí není, že to jde dobře i u Verdunu, překvapeni že
není třeba se bát. Ostatní kroky podnikne. Byl u Vesnice a byl spokojen. Napíši o tom ví
ce zítra a také o jeho setkání se a boji se sirem Thom. Berclayem.” “Atmosféra je dnes
už klidnější nežli v pátek; zdá se, že už se nebojí o Verdun.” (APNP, f. J. Jirásek, 1193).
22. V liste z 27. II. 1916 Masaryk píše Benešovi: “Ta prvá zpráva o vzetí toho fortu mně
stála tuto noc. dnes zpráva korrigujíci. Ale i tak memento pro Francouze. Milan by mohl
mluvit s gen(erálem) L(ochvickým), aby se náležitě připravovali. Němci nezahálejí nikdy,
vždy pracuji pro příští své plány. Ať mu naznačí, že by se Alliovani měli dohodnout o
pomoci japonské. Přinejmenším aby japonský stratég byl při společných poradách. Když bude mluvit o vysl(anci) japon(ském), mohl by zavést hovor na to, snad se něco
dovi. Snad japon(ský) stratég by mohl napsat kritiku toho, co posud se dálo. My bychom
ji dodali; oni to dělat nemohou (ani důvěrně), leda že by Franc(ouzi) si toho důvěrně
vyžádali. Mil(an) mu může dát napřed malé memorandum. Pro doporučeni mu řekne,
že moje Rusko v Rusku zakázáno. Později mu i větší memorandum (třeba hned, uzná-li
Milan za dobré). - Olga pozdravuje. Na Mil(ana) si dobře pamatuje; schraňovala si jeho
dopisnice. - Dejte mně brzy zprávu, nepíšu Milanovi, možná že by list se zadržel.” (APNP.
f. J. Jirásek. 1193).
23. E. Beneš v liste z 8. III. 1916 píše T.G. Masarykovi: “Milan slíbil, že s memorandy
to provede ... Zde se tvrdí - také Milan - že by byla chyba vykupovat terrain u Verdunu
zpět ohromnými ztrátami. Kdyby prý chtěli Francouzi obětovat lidi, mohli by brzy míti
Mety... Psal jsem o Barclajovi. Je to prý velmi nebezpečný člověk zde. Milan s ním měl
boje, vyhrál to prý, ale jeho vliv působí prý neblaze... Milan získal Japonce, nyní pra
cujeme na brožuře pro Itálii... Mil(an) půjde do Itálie snad v sobotu, nebo některý den
následujici. Vy byste mohl přijet okamžitě, jak budete v Londýně volný. M(i)an) dostal
It. offic(ielní) misii, což posílí ohromně Vaši posici. Zdá se, že půda bude už dobře připra
vena.” (APNP. f. J. Jirásek. 1193).
24. Masarykov list Benešovi z 8. III. 1916. (APNP. f. J. Jirásek. 1193.)
25. “5) Se Seton-Watsonem jsme mluvili, také Milan. S.W. chtěl, aby Milan mluvil také
se Steedem. nevím, zda-li se to uskuteční... Milan dostal tu off. missdo Itálie, posiceje už
velmi dobrá, mnoho doporučení. Vláda italská jednala officielně o našich požadavcích,
ne nepříznivě... 7) Pro Itálii jsme připravili brožuru. Milan chtěl už odjet v sobotu
minulou, ale prodloužilo se to a pojede až v sobotu příští. Zdráv příliš není." (APNP. f. J.
Jirásek. 1193).
26. E. Beneš v liste z 27.III. 1916 píše T.G. Masarykovi: “Milan odejel teprve minulý
pátek. Stále byl zdržován. Jede s posláním officielním, bude u Cadorny (vrchný velitel'
talianskej armády - pozn. autora), až ten se vrátí, půjde na frontu. Pořídili jsme letáky
pro české vojáky, které bude rozhazovat, aby se naši vojáci vzdávali. Půdu má přípravenou dobře, do politických kruhů všude přistup. V Římě bude kolem 13.-15. dubna, ne
dříve a říká, že tehdy právě je nutno, abyste Vy tam byl. Nemáte-li jiné své věci před tím,
tož dříve by pro Řím nebylo třeba. Bude v Grand-Hotelu. S tím souvisí Váš příjezd sem.
Milan nyní říkal, že lépe by bylo, abyste zde dlouho se nezdržel, že nebude možno, abyste
mluvil se všemi těmi lidmi, které nyní znáte. A když se zde dovědí, že jste zde byl a že jste
u nich nebyl, bude to divné prý a budou se dělat závěry atd. Proto M. myslí, že by bylo
dobře zkrátit a zůstat zde raději při návratu z Itálie. V každém případě však bude třeba
jednat s Jihoslovany zde, s Trumbićem. Hinkovićem atd. Nežli M. odejel, sešli jsme se
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totiž a dle situace v Itálii přemlouvali k taktice opatrnější k Itálii a přímo k ústupkům.
Milan docílil u nich hodně, také u Vesnice. Imponují jim jeho styky atd. a dali se přemlu
vit. Jednal jsem od té doby v týchž intencích s nimi a mám dojem, že začínají obě ty otázky,
naše a jejich tak souvisle, že je za každou cenu nutno: I) jít, pokud možno, společně,
2) vzít si z obou stran heslo rozbít Rakousko (neboť i oni od toho závisejí). 3) ustoupit
v Itálii v Adriatiku pod podmínkou, že přistoupí na sjednocení Jihoslovanů, naši sa
mostatnost a eventuelně koridor. - S Pavlů jsem se dohodl dobře - mám dojem, že vliv
Milanův působil na něho a pak Pavlů mnedost překvapil. Dle jeho vypravování mám do
jem, že věc v Rusku je tak jako zde před několika měsíci.” (APNP, f. J. Jirásek, 1193.)
27. T.G. Masaryk 30. III. 1916 napísal Benešovi: “Do Říma teď snad není čas. Zato do
Petrohradu. Možná, po příjezdu Srbů bych tam jel. Ale nemluvit o tom, neříkejte niko
mu, aby se Němci nedověděli o tom, sic by mne lapli. Až po fait accompli. - Koll(ega) D(ürich) by snáze mohl proklouznout. Přijel sem dr. Pučálka, přijede do P(etrohradu),
seznamte ho s Milanem v té věci vojenské... Jak se máte? Co času musíme rozplýtvat
na zamezení hloupostí! Hrozné - jediná útěcha, že to Angličané atd. nemají lepší. - Já
proto ani v listě nejmenuju obnosu poslaného - listy se čtou - a kdo nám ručí za všechny
čtoucí?” (APNP, f. J. Jirásek, 1193.)
28. V liste z 2. apríla 1916 Beneš píše Masarykovi: “S Itálií je to tak: Milan tam odejel
před týdnem, kol. 10-14 dubna bude v Římě a ujednáno bylo, že Vás tam bude určitě
čekat v tu dobu, že Vy sem do Paříže přijedete na 2-3 dny a pak tam dle všeho pobyt Váš
tam byl velmi nutný a Milan dle toho také bude vše zařizovat. Soudím tudíž, že byste
měl do Ruska až po Itálii. Milan je na italské frontě a nemohu mu také sdělit, že byste ne
přijel. Záleží na tom, co dojednáte s Pašicem; jak ti pochodili atd. v Itálii. Ale píši Vám
dispozice, jež před odjezdem s Milanem jsme učinili. Psaljsem to také v posledním dopise
a proto i telegrafoval, abyste cestu do Paříže odložil na 6-7. duben (začátek dubna). Ne
vím, bylo-li by správné cestu do Itálie vůbec nechat teď. když tam bude Milan, který
má už nyní řadu mocných lidí, se kterými bude možno jednat. Myslím, lépe je, abyste jel a
pak hned do Petrohradu. Cestu v Itálii můžete zkrátit nejvíce.” O dva dni pozdejšie Be
neš písal: “Milan v Itálii bude připravovat půdu Vašemu příjezdu a byl by velmi nešťasten,
kdybyste nepřijel.” (APNP, f. J. Jirásek, 1193.)
29. T.G. Masaryk napísal 11. apríla 1916 Benešovi: “A) Dejme tomu: pak bych mohl
dojet do Paříže v polovici bud(oucího) týdne (asi 20), do Říma asi 23-24. Milan by mne
mohl čekat snad na zámku Pisy (u té paní), nebo někde na moři, jak se mu bude hodit, buď
okolo Neapole nebo na severu na Riviéře. Jel bych tam. Oddechli bychom si oba a pak
do soboty v Římě. - Peníze přivezu. Aby Milan nebyl bez peněz, pošlete mu! - B) Nebo
odložit cestu do Říma? Sennino se chystá 1. sem. Mohli by pařížští přátelé upozornit ho,
že bych s ním mohl jednat zde? Vůbec: ti přátelé by mně mohli 2. sjednat přístup k ital
skému vyslanci zde, stojí-li za tolik, že by správně do Říma referoval. - K ukrácení práce
dejte list okopírovat a kopii Milanovi.’ (APNP, f. J. Jirásek, 1193.)
30. Beneš 13. apríla 1916 napísal Masarykovi: “Tím by se udělala věc jednodušší také s
Keplem. Kepl by vůbec administraci neměl a bylo by zejména Milanovi učiněno zadost,
který stále na to žehrá... Ohledně sektretariátu a redakce N(ation) T(chěque) nevím, jak
zařídit. Milan když odjížděl, říkal, že o věci bude třeba také jednat s Vámi v Itálii. Je
veden dvojí ideou: posílit posici mně - jak říká - a seslabit Kepla, což říká, že dnes škodí.
- Někdy při řeči s Denisem mám dojem, že on myslí, že z osobních důvodů všechno to
ženu k tomu, aby Kepl byl odhozen stranou. - Důvody Milanovy v této věci, pro které byl
také zřízen officielní sekretariát komitétu, snad jsou správné...” (APNP, f. J. Jirásek,
1193.)
31. List Beneša Masarykovi z 2. apríla 1916.
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32. Masarykove listy Benešovi z 23.IV., 26.IV., 27.IV., 6.V. 1916 a jeden nedatovaný
zo začiatku mája 1916. (APNP, f. J. Jirásek, 1193).
33. APNP. f. J. Jirásek. 1193.
34. V liste z 18.V. 1916 Beneš oznamuje Masarykovi: “4) Dnes byl (Dürich) u Brianda
a Berthelota: jedná o to. aby prohlásili, že by byli rádi, kdyby sem přišli čeští vojáci zajatci. Je velmi spokojen s úspěchem. Vidím tutéž historii jako dříve: nevidí do věci.
Telegrafuji Milanovi, aby hned přijel a udělal ještě, co se dá. Pravděpodobně dosud chy
ba se nestala - uvidím, co bude dál.” (APNP, f. J. Jirásek, 1193.)
35. “2) Milan oznamuje z Itálie, že máme získáno úplně také gener. Porro. ligu Dante
Alighieri a mocné kruhy politické. V parlamentě pro nás mluvili. -7) Milanovi je dost
dobře. Létal na frontě, vše šlo dobře. Během týdne snad bude zde, s výsledky je velmi
spokojen.” (APNP, f. J. Jirásek 1193.)
36. Beneš 1 .júna napísal Masarykovi, že mu skonfiškovali všetky tri mapy, ktoré pr
vil a skonfiškovali mu aj etnografickú mapu. “Jakživ jsem něco podobného neviděl. V
sobotu přijede Milan - jak přijede, uděláme kroky proti tomu. Barrieru mi skonfiskovali
v Nation.” (APNP. f. J. Jirásek, 1193.)
37. Masarykov list Benešovi z. 25.V. 1916.
38. V liste z 5. VI. 1916 píše Beneš Masarykovi: “Milan přijel dnes ráno. S cestou je velmi
spokojen - aleje velmi vyčerpán a dost nemocen. Na cestě byl přepaden krizi, která pro
okamžik je překonána. Snad bude nutná operace.” (APNP, f. J. Jirásek. 1193.)
39. List zo 7.VI. 1916 adresovaný Benešovi.
40. “O mé cestě do Ruska rozhodnete, až jak koll(ega) Dürich udělá. ”(V liste Benešovi zo
7.VI. 1916.)
41. Masaryk 10. júna 1916 napísal Benešovi: "... nevidím do věci, nevím, co D(ürich)
dělal a spáchal a proto nedovedu telegrafovat Sazonovovi... Chyba se stala tím. že jste;’
(Vy, dr.B.) nepřijels D(ürichem),abyste mne informovala před oči D(ürichovy) věci vylo
žil. Anebo jste měl psát. - Myslím tedy, že Mil(an): musí hledět se tam dostat; když to
nepůjde, musíme vyčkat. Ale když Izvol(skij) a Francouzové vědí, že se staly chyby, tož
Milana pustí na zabránění dalších chyb. Ne druhá misie, ale doplněni první - tím by byl
D(ürich) nucen postupovat podle Milana ... Štafl, jak vidět z papírů, je přidělen osobně
D(ürichovi). není off(icielni) zástupce vlády ergo, Milan by tim mohl být. - Ovšem dostá
vat bude plat od vlády; to má na papíře. Chybu jste udělal, když jste mu doporučil Crkala
na cestu. Crkal vůbec neměl na Rus a když mu ho doporučíte za ošetřovatelku, to víte,
že ho užije také za sekretáře atd.” (APNP. f.J. Jirásek. 1193.)
42. Benešovy listy z 12.VI., 20.VI., 2. VII. 1916 (APNP. f. J. Jirásek. 1193.)
43. Masarykove listy a telegramy Benešovi z 12.VI., 25.VI., 26.VI., 28.VI., 6.VII. 1916.
(APNP. f. J. Jirásek, 1193 109/72.)
44. Masarykov list Benešovi z 23. VII. 1916. Benešov list Masarykovi z 21. VIII. 1916.
45. K. Pichlík, Zahraniční odboj, str. 203-206.
46. “Především bylo by možno spojit více Slováky s Čechy, on by to značně na Rusku
upevnil.”
47. "Byl to Štefánik, který naléhal na to, aby ‘slovenský ocas nebyl přivázán k českému
draku’, až se vznese nad Evropou. Věřil, že název ‘Národní rada zemí Českých’ je dosta
tečný bez úpravy ‘československá’, jinak že se zdá, jako by se dělal rozdíl mezi Čechy
a Slováky. Tvrdil, že ‘Národní rada zemí Českých’představuje dokonalou jednotu slo
vanskou, významnou skutečnost, kterou si svět musí uvědomit.” (E.B. Hitchcock. Zasvě
til jsem život míru (Životopis Edvarda Beneše), Praha 1946, str. 114.)
48. Masaryk v liste z 19. septembra 1916 píše Benešovi: "Jsme ve Francii, v Anglii atd.
cizinci a přece jen málo známi, proto je nám těžko kritizovat Francii, Itálii atd. - Myslím.
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počítám-li s minimem - a víte, že pamatuji na všechny možnosti, že přece bude lépe než
bylo. Interes Evropy jsme získali a více: Rakousko a Uhry budou seslabeny, ergo budeme
všichni volnější. A jestliže nám je souzeno dobývat plnější nezávislosti postupně, po válce
se lépe budeme moci připravit na budoucí válku. Neboť o trvalém míru bez upravení
národních poměrů nelze mluvit. - Druhé: Nejsem nacionalista. Dívám se na celek slo
vanský a evropský - získá-li celek, snesu některé nevýhody částí.” (APNP, f. J. Jirásek.
1193.)
49. J. Papoušek, Carské Rusko a naše osvobození, Praha 1927, str. 109-111.
50. Benešov list Masarykovi ze 7.X. 1916.
51. Benešov list Masarykovi z 13. októbra 1916.
52. “Brat moj drahý, som unavený. Unavený a smutný. Bože moj, jak mnoho je ničemníkov na svete. Pracuji ve dne v noci. Nevěřil bys, kolik a jaké překážky mám přemáhati...
Tu nepřátelé naši silně pracují proti Masarykovi i Tebe a přirozeně hlavně mne. Dürich je
úplně proti nám hlavně vinou svého okolí, drží ho Stümer a Priklonský... Pozor na Stafla! Je to lump i Wedel. Dür(richa) vylučuji z Národ(ní) rady, ale bez hluku. Rozhodně
ničeho neuveřejňuj o něm, dokud nedostaneš (brzo) ode mne dokument. Ruská vláda
nechce uznat existenci Nár. Rady, neboť 1) je to prý instituce neslovanská (Masaryk a Ty),
2) instituce zahraniční, otázka česká je prý otázkou vnitřní Ruska. V tomto prohlášení
učinil Priklonský chybu a tu ho chytím, neboť officielně Rusko uznává a uznávati musí,
že otázka česká je otázka eminentně mezinárodní. Ruské velvyslanectvo referovalo o
Tobě, že jsi fanatický socialista a Anti-Rus. Nevím, či je to pravda, ale postarej se diskrét
ně, aby to bylo rektifikováno. Přirozeně, že se o to starám i já. Slováci v Moskvě střečkují, vinu nese a to hodně Košík, člověk dost prázdný a nesmírně slávybažný. Není zlý,
ale není stálý. Stále mluví o organizování Slováků v Rusku, třeba uznává nutnost spojení
československého. Dürich, možno i Červinka budou psáti Masarykovi proti mně. který
je i překážkou přátelství Dürich - Masaryk. Dürich by se teď rád přiblížil k Masarykovi,
proti němuž podle a hloupě intrikoval. Manévr má účel učiniti roztržku mezi námi třema.
Blbec! Píši v horečce. Mám bolesti a též krvácím. Vzpomínejte na mne Ty a Masaryk!
Nikdo Vás tak nezná a nemiluje tak jako já. Pokračuji po jednohodinové krisi. Je mi lépe,
nestarejte se. mám energie. Pozdrav vroucně Ludvu (Strimpla) i ostatných! -Tvoj Milan.
- Po tretíkrát pokračuji v této kartě. Kup si okamžitě železný kufr a dávej pozor na lidi,
kteří k tobě chodí. Masarykovi referuj, já mu ještě nemohu psát přímo. Franc(ouzské)
kruhy nás čestně a upřímně podporují, avšak pravděpodobně Stern se pokusí pracovati
proti nám. To by bylo tragické, kdyby nějaký lump mohl změnit naše přátele.” Beneš
poslal list v opise Masarykovi a dodal, že “Stern dostal nějaké zprávy. Zuří na Milana,
mne i hubuje na Düricha.” (APNP, f. J. Jirásek, 1193.)
53. Masarykov list Benešovi zo 14. XI. 1916.
54. A. A. Amfiteatrov bol ruský spisovateľ a novinář, ktorému dal Masaryk v Londýne
článok, v ktorom zdôraznil Rusom, prečo je treba zničiť Rakúsko-Uhorsko, a to preto,
lebo Rusi v tejto veci nemali ujasnené ciele.
55. Masarykov list Benešovi z 20.XI. 1916.
56. Benešov list Masarykovi 14.X1. 1916.
57. V liste z 9. decembra 1916 Beneš píše Masarykovi: “...je nutno to (v Rusku) zařídit
tak, abychom za všech okolností mohli jíti se Svazem, pokud možno ne proti Dürichovi,
ele eventuelně proti němu... Já bych myslil, že je možno dát Svazu ujištění, žes ním pů
jdeme v tom smyslu, že učiníme to, co rozhodne Štefánik, protože odtud nemůžeme
se odvážit vše posuzovat sami. Tedy nechte věc rozhodnout Štefánikovi - přijímat jeho
řešení ... Upozorňuji, že je-li třeba zvláštní odpovědi, je nebezpečno posílat to obyčej
nou cestou, censura to zachytí a D(ürich) to bude vědět dřív než oni. Mám vůbec po
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dezření, že Vaše depeše na Vondráka doporučující Štef(ánika), vůbec nedošla.” (APNP,
f.J. Jirásek. 1193)
58. Beneš si 11.XII. 1916 sťažoval Masarykovi: “To v Rusku na mne velice doléhalo, byl
jsem neklidný, bolel mne celkový neúspěch našeho plánu, práce Milanovy, stroskotání
organisace a celá ta aféra Štafl-Dürich, zde ti židi atd. Současně přišel Osuský a chtěl
odejiti, že Slováci jsou odstrkováni atd., že on je bagatelisován.”
59. Tamže.
60. Masarykov list Benešovi z 13. XII. 1916.
61. K. Pichiík, Zahraniční odboj, str. 118.
62. Masaryk napísal 24.II. 1917 Benešovi: “Ve věci D(ürichově): co nejdříve mít všechen
materiál. A Izvolskij ať pošle do Petrohradu žádost moji - Dürich nesmí brát peníze, leda
mu je dají čistě osobně. To je věc jejich, ale Dürich nemůže být v Conseil a vůbec nemůže
pro nás vystupovat, pokud se neočistí a) z Pařížských žalob a b) z peněz ruských - Spěchá
to s Izvolským, aby ruská vláda měla od nás akt v rukách proti Dürichovi.” (APNP, f. J.
Jirásek, 1193.)
63. Masarykov list zo začiatku apríla 1917 Vojtovi Benešovi. (APNP, f. J. Jirásek, 1193.)
64. APNP. f. J. Jirásek. 1193.
65. APNP. f. J. Jirásek, 1193.
66. Tamže.
67. Benešov list Masarykovi z 27.VII. 1917. (APNP, f. J. Jirásek, 1193).
68. J. Juríček. M.R. Štefánik, Bratislava 1968, str. 136.
69. Benešove listy Masarykovi z 8.VI. a 4.Vil. 1918.
70. Benešov list Masarykovi z 28.VII. 1918.
71. “6) Apropos Štefánik: Spolupracovali jsme až do poslední doby výborně. Teprve
bezprostředně před jeho akcí v Itálii a v době této akce se to začalo stěžovat. Upřímně
řečeno: nikdo neví, co těžkostí mám, abych dobře vycházel. Je nemocen, strašně nedůt
klivý, úžasně citlivý, rozdrážděný. Mně vytýkal všelijakých věcí. Vcelku je to malicherné
a já na to tak se dívám, ale doznávám, že nemám posici snadnou při spolupráci s ním,
vždy je nevypočitatelný, úžasně měnlivý atd. Také naše podstatné názory filosoficky
jsou totálně rozdílné! Jeho pojem života a všeho jiný nežli můj - a to také nakonec nutně se
objevuje. Dělám vše. abych vyšel dobře, přátelsky a bratrsky, musím stále a stále kompromisovat a udělám vše, aby to šlo všecko jako dříve. Ale je to těžké a byli jsme už před
konfliktem." (APNP, f. J. Jirásek, 1193.)
72. V spomínanom liste z 2.V. 1918 Beneš píše Masarykovi: “Nejvíce (stesků uslyšíte)
ovšem na mne, poněvadž já nejvíce na všem se objevuji, ježto vše pochází mou rukou.
- Vcelku to znamená: Držet všecko vojsko, co přijde, striktně v mezích vojenské služby
a discipliny francouzské. Národní radě zachovat a dát ráz byrokratické instituce, kde
kompetence jsou přesně vymezeny a kde lidé slouží jako vojáci, jsou prostě mobilizo
váni. Zde není spolkového jednáni a hospodaření. Zdá se to vcelku málo demokratické,
ale v podstatě jde o to, jak se to provádí.” (APNP, f. J. Jirásek, 1193. Podčiarkol J. M.)
73. E. Beneš, Světová válka a naše revoluce, I, str. 105. (Beneš uvádza, že so Štefánikom
mal spor iba raz “a to až za mírové konference”. Avšak konfliktnú situáciu z prvej polo
vice roku 1918 v čase Štefánikovej druhej talianskej misie nespomína.
74. Benešov list Masarykovi z augusta 1918 (bližšie nedat.).
75. Masarykov list Benešovi z 26.IX. 1918. (APNP, f.J. Jirásek. 1193.)
76. Archiv Národního muzea v Praze, f. Kramář, korespondence.
77. Tamže.
78. Tamže. (Podčiarkol J.M.)
79. Tamže. (Masarykov list z 12.V. 1919 Kramářovi.)
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Roman Jakobson In memoriam
F. W. Galan
18. júla 1982 stratila svetová veda jedného zo svojich najvýznačnejších pred
staviteľov, profesora Romana Jakobsona. Profesor Jakobson sa sám nazýval
“ruským lingvistom”, no tento popis je značne nevýstižný, pretože je príliš ob
medzený, lepšie povedané, príliš skromný. Pravda, narodil sa v Moskve 11. ok
tóbra 1896, avšak v Rusku strávil iba štvrtinu života. Ako 24-ročný sa usídlil
v Československu, kde žil až do nacistickej okupácie. Prvé roky vojny prežil
v Škandinávii a od roku 1941 až do konca života pôsobil v Spojených štátoch,
najprv ako profesor exilovej École Libre des Hautes Études, potom ako profe
sor na Kolumbijskej univerzite a napokon na Harvarde a M.I.T. Tiež je pravda,
že jeho hlavný vedný odbor bola lingvistika, ale v Jakobsonovom poňatí zahr
nula i poetiku (teda štúdium lingvistických útvarov alebo prejavov s dominant
nou estetickou funkciou) i centrálnu oblasťsemiotiky (t.j. totalitu jazykových—
a čiastočne aj nejazykových—komunikácií). Práve tak ako v živote bol profe
sor Jakobson svetoobčan, kozmopolita v najlepšom zmysle slova, tak aj vo ve
de našiel svoje domovské právo v celom svete znakov: presnejšia definícia jeho
biografie a kariéry by bola “svetový semiotik”.
Ako svetový semiotik nemá Jakobson súperov. Dokonca aj ako slavista je
bez konkurencie. Už čo sa týka vedeckej produktivity, kvantity vedeckých pub
likácií, pripomína Jakobson viac velikánov minulého storočia než svojich úzko
špecializovaných a podstatne menej plodných rovesníkov. Hlavná časťjeho ve
deckých statí a monografií je zozbieraná v šiestich zväzkoch Vybraných spisov.
Prvý diel,Fonologické štúdie, vyšiel v r. 1962 a obsahuje temer všetky jazykoved
né práce z jeho československého obdobia; vlaňajší piaty zväzok, O verši, jeho
majstroch a badateľoch, zahrnuje medzi inými väčšinu jeho literarnovedných
esejí z dvadsiatych a tridsiatych rokov. Teraz sa pripravuje k tlači šiesty zväzok,
Ranné slovanské cesty a rázcestia, ktorý bude obsahovať aj dosiaľ neuverejnenú
Jakobsonovu habilitačnú prácu o tvarových variaciách českého stredovekého
verša (1930-33). Ako posledný zväzok má výjsť tretí diel, Gramatika poézie a
poézia gramatiky, v mnohom ohľade vrchol Jakobsonovej analýzy básní, a to
nielen od staroslovanskej liturgie po básnickú modernu nášho storočia, ale i
básní z temer všetkých západoeuropských jazykov ako aj z gréčtiny, ba dokon
ca z čínštiny. Kompletné vydanie Vybraných spisov (aj keď zďaleka nie súbor
ných práci) bude mať viac než 4000 strán. (Žiaľ ich cena, temer 1000 dolárov,
znepřístupní Jakobsonovo dielo mnohým čitateľom.) Keďže toto vydanie re
produkuje mnohé state v originálnej verzii—teda nielen v angličtine, ale aj v ruš
tine, češtine, nemčine a francúzštine—je to dnes vlastne nakladateľské unikum.
Profesor Jakobson bol sústavne plodný až do konca. Summa summarum
jeho bibliografia pozostáva z vyše 600 statí; iba v r. 1981-82 uverejnil 15 štúdií.
Spomeňme aspoň tie najdôležitejšie knihy z posledných rokov: Hlavné tenden
cie v jazykovede (1973); Zvukový tvar jazyka (1980), najobsažnejší výklad Ja
kobsonovej fonologickej teórie a jej dôsledkov pre pochopenie štruktúry jazy92

ka; Osnova jazyka (1980), zborník najnovších článkov; a Dialogy (1982), spo
mienky vo forme rozhovoru so svojou manželkou, poľskou lingvistkou Krystynou Pomorskou.
Za daných okolností, berúc do úvahy rozsah i originalitu Jakobsonových ve
deckých príspevkov, niet divu, že študenti a komentátori majú s jeho dielom pl
né ruky práce. Keďže sa sotva nájde slavista, ktorý by bol rovnako kompetentný
v byzantskej problematike ako v ruskej avantgardnej poézii, v staročeskej litera
túre ako aj v českom romantickom básnictve, v Slove o Igorovom pluku ako
v Puškinovom diele, nehovoriac už o problémoch staroslovienčiny alebo fonologickom vývoji jednotlivých slovanských jazykov, Jakobson dodnes čaká na
celostné ocenenie svojej vedeckej tvorby - a to sme ostali iba v rámci slavistiky.
A kde sa nájde literárny vedec schopný posúdiť Jakobsonove mnohojazyčné
výskumy gramatiky poézie? Fakt je, že napriek niekoľkozväzkovým objem
ným Festschriftom a iným poctám (profesor Jakobson dostal 25 čestných dok
torátov), jeho dielo je ešte stále dosť neznáme širšej kultúrnej verejnosti. Bezpo
chyby jeden z dôvodov je technická náročnosť Jakobsonových jazykovedných
štúdií; jeho literárne práce sú podobne nedostupné bez rozsiahlej lingvistickej
prípravy. No zatiaľčo Noam Chomsky je všeobecne známy ako priekopnický
lingvista i politický žurnalista, Jakobsonova renomé je obmedzené na úzky
kruh odborníkov. V angličtine zatiaľ existujú iba dve vedecké knihy: Jazykove
da Romana Jakobsona (1976) od Lindy Waugh, mladej americkej spolupracov
níčky Jakobsona, aJakobsonov prístup k jazyku: Fenomenologický štrukturaliz
mus (1976) od švajčiarskeho filozofa Elmara Holensteina. Jakobsonovo dielo
však teraz najviac potrebuje populárne ladenú štúdiu podobnú monografii o
Chomskom v edícii Moderní majstri.
Obzvlášť poľutovaniahodná je neznalosť Jakobsonovej činnosti počas jeho
temer dvadsaťročného pobytu v Československu, doby vzniku moderného
štrukturalizmu v lingvistike a poetike ako aj súčasnej semiotiky umenia. Pre
väčšinu je Jakobsonove meno nerozlučne spojené s ruským formalizmom, presnešie s Moskovským lingvistickým krúžkom, ktorého bol zakladateľom a pr
vým predsedom, a v posledných dvoch desaťročiach tiež aj so štrukturalizmom nie však československým, ale francúzskym. Skutočne, hoci krajne skreslene,
v mysli veľkej väčšiny amerických literárnych kritikov štrukturalizmus vznikol
v šesťdesiatych rokoch a jedna z prvých štrukturálnych analýz je pre nich Ja
kobsonova esej napísaná v spolupráci s Claudom Lévi-Straussom o Baudelairovom sonete “Les Chats” (1962). A tak Jakobson-formalista je hlavnou posta
vou v knihe Ruský formalizmus od jeho žiaka Victora Erlicha (1954) a Jakobson-štrukturalista (francúzskeho razenia) vystupuje v knihe Štrukturálna poeti
ka od Jonathana Cullera (1976). No dosiaľ nemáme štúdiu o úlohe Romana Ja
kobsona ako spoluzakladateľa a dlhoročného miestopredsedu (1926-39) dnes
už svetoznámeho Pražského lingvistického krúžku. Pritom štrukturálne a funk
čné poňatie jazyka a iných znakov sa zrodilo práve na pôde Pražského krúžku.
Základom štrukturálnej jazykovedy bolo štúdium zvukovej stránky jazyka, t.j.
fonológie. Hlavným fonologickým pojmom je tzv. fonéma, ktorú Jakobson de
finoval v Ottovom náučnom slovníku (1932) ako “súbor zvukových vlastností,
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ktorými sa líši jedna hláska daného jazyka od jeho ostatných hlások slúžiacich
ako prostriedky k rozlišovaniu slovných významov”. Pomocou štrukturálnej
analýzy foném sa Jakobsonovi a jeho ruským a českým kolegom v Pražskej ško
le podarilo dokázať, že všetky fonémy (a pozdejšie diferenčné prvky) každého
jazyka bez výnimky vytvárajú štruktúru, t.j. pevne, zákonite vystavaný systém
fenologických protikladov. Jakobson sa temer od začiatku venoval historickej
fonológii, kde sa mu podarilo prekonať jednu zo základných opozícií saussurovskej lingvistiky medzi synchronickým (“statickým”) a diachronickým (evo
lučným) prístupom k jazyku (a tým aj zároveň vyriešiť protiklad medzi jednotli
vým prejavom a jazykovým systémom). Podľa Jakobsona, jazykový vývoj je
práve tak zákonný, teda systematický, ako je synchronická štruktúra jazyka
vôbec.
Spolu s Janom Mukařovským, vedúcim estetikom pražského štrukturalizmu,
sa Jakobson pokúsil o aplikáciu poznatkov z historickej fonológie na literárnu
evolúciu, menovite v ich príspevkoch do tretieho dielu Československej vlastive
dy (1934), kde sa pokúsili o prvý systematický rozbor diachronického vývinu
(českého) verša. Rozvoj pražského štrukturalizmu v tridsiatych rokoch bol tak
prudký, že Jakobson (ako aj Mukařovský) temer okamžite navrhli radikálnu
revíziu svojej imanentnej analýzy literamého vývoja a snažili sa zaradiť literatú
ru do širšieho kultúrneho a spoločenského kontextu - bez toho však, aby čo len
na okamžik stratili zo zreteľa autonómny pohyb literárnych dejín. Snáď najdô
ležitejšia práca z tohto obdobia je “Úvahy o básnictve husitskej doby” (1936),
v ktorej Jakobson písal:
"Aby sme úplne pochopili novoty husitskej poézie, musíme ju zaradiť do obsiah
lejšieho rámca: vývoj a diferenciácia českých básnických foriem súvisí s rozšíre
ním básnickej češtiny - dejiny poézie a jazyka sú tu tesne späté. Významoslovie,
podstatná zložka básnickejformy, je zároveň noetickým problémom; musíme teda
konfrontovať problematiku básnickej štruktúry s celkovým poňatím znaku, ktoré
práve v tejto dobe zažilo podstatné zmeny. Od slova cez znak postupujeme k ešte
širšiemu sústrednému kruhu; jedná sa o sociálny kontext, v ktorom sa uplatňuje da
ná znaková sústava, jazyková a špeciálne básnická”.

Keďže nám nedostatok miesta nedovolí pojednať o Jakobsonových skvelých
štúdiách ako napr. “O pokolení, ktoré premárnilo svojich básnikov (/1930/o
poetickom životopise Majakovského), alebo doslove k Pasternakovmu Glejtu
(1953), alebo “Poznámky k Erbenovmu dielu” (1935), tento stručný citát musí
reprezentovať v skratke, akoby metonymicky, zložitosť i rozsah Jakobsonovej
metodológie. Práve tento historický a spoločenský prístup k literárnym javom
ostáva neznámy literárnym vedcom, ktorí nepoznajú práce Jakobsonovho čes
koslovenského obdobia, keďže v päťdesiatych rokoch ako aj pozdejšie sa Ja
kobson sústredil na inú problematiku - na fenomenologický výskum básnických
(resp. gramatických) invariantov (práve tak ako fonéma je abstraktná invarian
ta nespočetných konkrétných inštancií), teda na zistenie univerzálnych štruk
túr (chápaných more geometrico) básnických foriem.
Tato metodologická zmena ma pravdepodobne niečo do činenia s mierou do
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akej sa Jakobson vžil do československého (a samozrejme ruského) prostredia
a, naopak, s relatívnou kultúrnou izoláciou v akej sa našiel v Spojených štátoch.
V úvode k druhému zväzku Vybraných spisov. Slovo a slovesnosť(1971), Jakob
son nostalgicky spomínal:

“Ešte stále sa cítim zvlášť oddaný k obom spriazneným krúžkom, k dvom nezvy
čajným dielňam čulého a horlivého výskumu vjazykovede, známymi ako Moskovskij ligvističeskij krúžok a Pražský linguistický kroužek. Nedávne číslo jedného
amerického univerzitného časopisu ich nazvalo ako 'dve z najoriginálnejších a naj
produktívnejších intelektuálnych skupín tohto storočia.’ Keď si spomínam na ich
vášnivé, búrlivé diskusie, ktoré skúšali, stimulovali a priostrili naše vedecké myš
lienky, musím sa priznať, že nikdy a nikde som odvtedy nebol svedkom učeneckých
debát podobnej tvorivej energie. Vývesné štíty oboch dielní sa stratili, no ich práca
pokračuje. Napriek pánovitým rozkazom a senilnému reptaniu priťahuje nové ge
nerácie vedychtivých výskumníkov a otvára nové cesty v štúdiu ústneho, písomné
ho i formalizovaného jazyka ako aj v širokej oblasti semiotiky."

Žiaľ vývesné štíty sa vskutku stratili: Pražský lingvistický krúžok prvý krát
zakázali v r. 1943 za nemeckej okupácie a potom zase po r. 1948, kedy štruktura
lizmus bol vyhlásený za “buržuáznu pavedu” a sám Jakobson sa stal terčom
štvavých stalinských kampaní (v r. 1951 bol dokonca zbavený profesúry na brnenskej univerzite, ktorú opustil po prepadnutí republiky). Ale “pánovité roz
kazy” nevládli nadlho a po r. 1956, po verejnom odvolaní falošných obvinení,
sa profesor Jakobson niekoľkokrát vrátil do Československa (v r. 1968 obdržal
čestné doktoráty od Karlovej Univerzity a Univerzity J. E. Purkyně, ironicky
iba niekoľko dní pred opätovným prepadnutím republiky). No aj tak bola jeho
práca v ČSSR menej prijateľná než v SSSR (čo je o to viac paradoxné, keďže za
prvej republiky bol Jakobson v pravicovej tlači vyhlasovaný za “agenta komu
nizmu”). Jeho prvá kniha od odchodu z Československa, Slovesné umenie a
umelecké slovo, bola pripravená (pod redakciou Miroslava Červenku) i vytlače
ná v r. 1969, ale bola v poslednej chvíli stiahnutá z obehu. (Iba čitatelia na Zá
pade majú prístup k Jakobsonovým Štúdiám zo slovesného umenia, ktoré vyšli
v Michigane vr. 1971.) Dodnes sú teda práce jedného z najlepších znalcov čes
kej a slovenskej literatúry neznáme československým čitatelom. Pritom sa Ja
kobson neprestal venovať našej literatúre ani v emigrácii. Tu sú aspoň najdôle
žitejšie štúdie: Múdrosť starých Čechov: Základy národného odboja (1943);
“Stredoveké fraškové mystérium (Staročeský Mastičkár) (1958); “Máchov verš
o volaní hrdličky” (1960) (esej, ktorú Jakobson pôvodne chystal pre slávnostný
zborník venovaný Arne Novákovi v r. 1939); “Kto sú boží bojovníci: Slovná
stavba husitského chorálu” (1963) a “Gramatická štruktúra veršov Janka Krá
ľa” (1967). Toto je obdivuhodný dôkaz Jakobsonovho hlbokého a trvalého
vzťahu k českej ako aj slovenskej kultúre. V dobe, kedy je Československo stále
viac kultúrne “kolonizované” Východom, život a dielo Romana Jakobsona je
najpresvedčivejším svedectvom kultúrneho súžitia a syntézy najprenikavejších
myšlienkových prúdov Východu i Západu.
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Nový časopis
S otvorenou náručou—i s otvorenou mysľou—treba privítať prvé číslo
časopisu Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture (titul
snáď najvhodnejšie preložený ako Protiprúdy: Ročenka stredoeurópskej
kultúry), ktorý vyšiel toto leto pod redakciou dvoch profesorov slavistiky,
Ladislava Matějku a Benjamina Stolza, na michiganskej univerzite v Ann
Arbore. Hoci toto objemné, temer 400 stránkové číslo nie je uvedené žiad
nym vyhlásením redakčného zámeru ani programu, jednako je zmysel a cieľ
tejto publikácie celkom jasný: stručne povedané, Protiprúdy sú namierené
proti povojnovej geopolitickej ako aj kultúrnej koncepcii “východnej” Euró
py, ktorá slúžila k “legitimizácii” sovietskej “sféry vplyvu” v srdci Európy.
Historicky je náhľad Protiprúdov návrat k Masarykovej idei strednej Euró
py a zároveň aj pozoruhodný pokus o otvorenie verejnej debaty o dejinných
následkoch rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie po prvej svetovej vojne a
“rusifikácie” Československa, Maďarska, Poľska a súsedných krajín po
druhej.
Čitatelia si budú môcť vytvoriť dobrý dojem o rozsahu a závažnosti Pro
tiprúdov zo stručného výpočtu obsahu tohto vzrušujúceho čísla (už prvé tri
články od vedúcich predstaviteľov tohto nového kultumého hnutia sú viac
než hodné jeho ceny, $8.50): Czeslaw Milosz, “Hľadanie centra: O poézii
strednej Európy”; George Konrád, “Dopis z Budapešti”; A. Finkielkraut,
“Rozhovor s Milanom Kunderom”; Roman Szporluk, “Definícia ‘strednej
Európy’: Moc, politika a kultúra”; Jan Tříska, “Východná Európa? západ
ná Európa? obe? ani jedna?”; Wiktor Weintraub, “Ivan Hrozný ako šľach
tický kandidát na poľský trón: Štúdia o politickej mentalite”; Stanislaw
Baranczak, “Nezávislé nakladateľské hnutie v Poľsku: Jeho minulosť a vý
hľady do budúcnosti”; H. Gordon Skilling, “Samizdat: Návrat do predgutenbergovskej epochy?”; A. J. Liehm, “Rozhovor s Tadeuszom Konwickim”; Harold B. Segel, “Czeslaw Milosz a krajinomaľba exilu”; Ingo
Seidler, “Kto je Elias Canetti?”; Ivo Vidan, “Krležov glembajevský cyklus
v jeho európskom kontexte”; Josef Škvorecký, “Americké motívy v diele
Bohumila Hrabala”; Peter Petro, “Slovenský surrealizmus ako podoben
stvo modernej vykorenenosti”; Emery George, “Súčasná poézia v Poľsku,
Maďarsku a Československu (s ukážkami v angličtine)”; Jiří Gibián “Elé
gie Jiřího Ortena (s ukážkami v angličtine)”; Daria A. Rothe, “Rilkeho
ranné styky s českou a židovskou Prahou”; Jana Černá, “Kafkova Milena
v spomienkach jej dcéry Jany”; Jindřich Chalupecký, “Očarený Prahou
(s ukážkami moderného českého výtvarného umenia)”; Albert B. Lord, “Bé
la Bartók ako zberateľ ľudovej hudby”; Michal Želiar, “Béla Bartók a Slo
vensko”; Jelena Milojkovič-Djurič, “Hábova mikrotonálna teória v Juho
slávii”; Jarka M. Burian, “Oslobodené divadlo Voskovce a Wericha”;
Herbert Eagle, “Andrzej Wajda: Filmový jazyk a umelcova pravda”; a
Josef Škvorecký, “Príma sezóna sa končí: Smutné jesenné blues”.
Blahoprajeme redakcii k tomuto “príma” začiatočnému číslu a tešíme sa
na pokračovanie...
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