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Dominik Tatarka k šesťdesiatemu výročiu
Československej republiky
14. marca 1983 oslavil Dominik Tatarka svoje sedemdesiate narodeni
ny. K tomuto jeho jubileu uverejňujeme doposiaľ neznámy text, ktorým
ored piatimi rokmi odpovedal na anketu, usporiadanú českým historikom
Karlom Bartoškom k šesťdesiatemu výročiu Československej republiky.
Text uverejňujeme bez jeho vedomia.

1. Uplynulo 60 rokov od vzniku ČSR. Čo znamenali tieto roky podľa
Vášho názoru historicky vo vývoji Čechov a Slovákov?

Tatarka: Mám 65 rokov. V prvej triede ľudovej školy, cirkevnej, môj prvý
učiteľ Mikuláš Littera sa rozplakal, keď sme prvý raz spievali hymnu tejto
republiky. Ja osobne som sa s ňou stotožnil. Nazývam ju odvtedy Moja
Republika, Naša republika, i keď som poznával, že nie je dokonalá, keď
som manifestoval, nástojil na tom, že musí sa naplniť v plnšej miere spra
vodlivosť. Nikto mi nemôže vyčítať, že som uhýbal, keď bolo treba priniesť
obete. Bojoval som za ňu, pred ústim tankov som povedal: Sem strieľajte,
že ja nie som čísi nepriateľ, ale zúfalo bránim suverenitu svojej Republiky.
Zostávam v presvedčení, že moja Republika by ma neuvrhla do doživot
ného väzenia administratívnych opatrení, keby si bola udržala suverenitu.
Nezabili ma. Ale nech ma zabijú. I na popravišti, pred bielou stenou múru
poviem: Moja Republika. Znamená veľký výbuch tvorivých síl môjho ná
roda českého a slovenského. Nijaké ľudské dielo nie je dokonalé. Neideali
zujem šiju. Zostávam v presvedčení, že v našich silách bolo a je, zdokonaliť
ju, stvoriť v nej väčší priestor prejaviť sa a přežívat sa pre každého.
2. Naši predkovia sa trápili otázkou "ako sa udrží národ malý"; myslíte
si, že je to aj problém súčastnosti a budúcnosti, alebo ide skôr o to "ako sa
udrží štát malý"? Môžu podľa Vás malé národy - ako sa kedysi verilo - žiť v
samostatnosti a nezávislosti?

Tatarka: Môjmu národu českému a slovenskému dnes hrozí väčšie nebez
pečenstvo, než vyjadrujú tieto otázky, vyjadrujúce obavy našich predkov
o nás súčastníkov. Sú ohrozené stratou osobnej a nadosobnej pamäti, sú
ohrozené zmasovením, stratou a zatemnením osobného a nadosobného
poslania individuálnej národnej osobnosti. Napríklad slovenský národ je
zatláčaný do položenia ľudu, ba dokonca do položenia etnickej skupiny,
v mene internacionalizmu, hoci už samotný pojem internacionalizmus před
pokládá rozvinuté, tvorbou utvrdzované národné individuality. Pojem národa
udržiava sa iba v pomenovaní “Slovenské národné povstanie". Ináč existujeme
už iba ako ľud, teda národ bol vyhlásený za pojem buržuázny, pojem histori
cky minulý a pominuvší. Našou internacionálnou povinnosťou, tak sa to pred1

stavuje, je splývať s kýmsi, aby bol pokoj, zriekať sa svojej, našej, osobnej indivi
duality, našej pamäti osobnej, národnej, etnickej, indoeurópskej. “Cesta spiatky nemožná, napred sa ísť musí”. Naša osobná i národná pamäť našej
reči, nie iba pamäť slovnej reči, ale pamäť nášho tela obsahuje celý vývin
ľudstva. Tvorba i sen, sú obnovovaním pamäti (i zodpovednosti i osudo
vosti).
Moje zúfalstvo - optimizmus sa zakládá na nezničiteľnosti človečej pa
mäti. Nemôžem predsa znezmyselniť obetu svojej matky, obetu, boje svo
jich predkov. Ale naopak ozmyselniť nezmyselné. Môj národ český a slo
venský nemôže sa zrieknuť svojej pamäti, svojej súvislosti stvorenia. Ve
domie spoločnosti národov pretrváva, ujasnieva sa, transgraduje, stáva sa
princípom. Je nevyhnuté usporiadať svet tak, aby národy tvorili spoloč
nosť, obraz. Aby všetky národy obcovali spolu. Keďže každá spoločnosť
udržiava sa obeťami, nechže udržiava sa i spoločnosť národov obeťami,
no nie tak, že iba tzv. malé národy obetujú seba, zrieknu sa svojej osobnos
ti, prestanú byť subjektom dejín a budú iba masou dejín, materiálom dejín
veľkých národov. Moje vlastenectvo, môj nacionalizmus nechce byť
egoistický, výlučný, neznášanlivý. Malé národy sa udržia prejavujúc sa,
vyjadrujúc seba v ľudskej reči gesta, oblečenia, stavebníctva, slovesnosti,
hudby. Štát každý malý ako veľký štát je pre mňa informatívnym stredis
kom, informatívnym a koordinatívnym, je modzgom ľudského i národné
ho organizmu. Ak prichádzame z ekologického, napr. hľadiska, že nemô
žeme a nesmieme vyničiť morské orly, nesmieme na masu rozvariť, roz
pustiť ani malé národy, ani malé štáty, ktoré sú nervovou sústavou cent
rom národov. Moja republika Československá, nervová sústava zosku
penia národov na tomto určitom území musí byť obnovená. Existuje aj
vedná oblasť, ktorá sa volá informatika, ktorá o tom vie povedať závažné
súdy.
3. Aj Vaša generácia zanechala v šesťdesiatich rokoch existencie republi
ky svoje stopy, aké? Cítite dnes potrebu nejakého národného programu?
Ak áno, angažujete sa nejako v tomto smere? Čo potrebuje podľa Vás dnes
naša národná pospolitosť najviacej?
Tatarka: Moja generácia bola historicky neskúsená, dôverčivá, málo sa
starala o to, ako zaistiť suverenitu Republiky, vysloviť a formulovať pozi
tívne zmysel a program, univerzálny ľudský program našej Českosloven
skej republiky.
Áno, cítim potrebu, aby sme si formulovali, dohodli sa a plnili svoj ná
rodný program, svoj, historicky daný (presumé, préconçu). Naše národy
masovejú, strácajú svoju historickú pamäť, svoje sebavedomie, najmä
národ slovensky. Málo nám pomôže žalovať sa na medzinárodnom fóre,
že se nám deje krivda. Musíme si povedať, ako sme si prešustrovali nezá
vislosť a slobodu. Prvým krokom k národnej renesancii vidí sa mi obnova
našej pamäti. Ak chcem niečo urobiť, musím sa rozpomenúť, kto, čo som,
odkiaľ pochodím. Vám Cechom to iste nemôže vadiť, že ja sa cítim ako
karpatský pastier, že som determinovaný od detstva ľudovou piesňou.
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Moja duša je dušou pastiera. Slobodný som sa cítil v spoločenstve zvierat a
pastierov, roľníkov. Potrebujem aspoň trochu možnosti vyjadriť sa, vy
jadriť nie nenávisť, ale lásku, svoju zbožnosť. Že nehľadím na svet ako
turista, voyeur, ale účastne, nie utilitárne ale zbožne.
Naše národné spoločenstvo potrebuje nevyhnutne slovne sa vyjadriť,
formulovať svoj program, definovať sa Kto sme, odkiaľ sme, že sa chceme
vyjadrovať, robotník práve tak ako družstevný roľník, ako inteligent.
Svojho času i poddaný slovenský ľud sa vyjadroval a stvoril ľudovú archi
tektúru, umenie, pieseň. Dnes sa nevyjadruje. Dnes akoby v jeho zastúpení
vyjadruje sa iba hŕstka špecialistov v umení a literatúre. Dnes nástojím
najprv na tom, aby sa náš národ český a slovenský vyjadroval, zakúšal roz
koš vyjadrenia sa a tvorby.
Dominik Tatarka

Dominik Tatarka sa narodil 14. marca 1913 v Drienovém u Považské Bystrice.
Studoval na Karlovej univezite češtinu a francúzštinu a v štúdiu francúzštiny po
kračoval na parížskej Sorbonne. V rokoch 1939-1944 pôsobil v Žiline a Martine
ako profesor na strednej škole, od roku 1945 v Bratislave ako redaktor; v rokoch
1963-64 pracoval v Čs. filmu Bratislava ako dramaturg. V 40. rokoch začal publikovaťromány a novely. Vo všeobecnú známosť vošiel tromi románmi v 50. rokoch,
ale jeho najzralejšie obdobie zahajujú dve novely v knihe Rozhovory bez konca,
dialej cestopisné príbehy vo zväzku Človek na cestách, novely Pútne mestá r. 1963
a pojednanie Démon súhlasu, vo ktorom rozoberá obdobie kultu. V roku 1968 ob
siahla Tatarkova tvorba eseje a umeleckovedné kritiky v knihe Proti démonom.
Známe sú jeho zasväcené preklady francúzskych spisovateľov Vercorsa a Maupassanta. V roku 1969 bol menovaný zaslúžilým umelcom, ale pro svoj zásadný odpor
proti okupácii bol brzy postihnutý zákazom publikovať. Odmietol vstúpiťdo znor
malizovaného zväzu slovenských spisovateľov a medzi prvými podpísal Chartu 77.
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O neslušnosti Čechů
(Psáno Dominiku Tatarkovi k sedmdesátinám.)

Eva Kantůrková

Při čtení textů Dominika Tatarky mě přepadá zvláštní zahanbenost,
zvláštní tím, že zahanbeností v pravém slova smyslu není: hanbím se před
bezbrannou důvěřivostí, důvěřivostí až dětskou, jaká prokmitává sítí
jazyka jako pableskující pozadí příběhu a postav; Dominik Tatarka má
odvahu oslovit čtenáře s odzbrojující upřímností a když se jeho textům
poddáte, zakusíte slast polidštění. Pamatuji se, jak jsem před lety, začínající
autorka, ohlušená a ucloumaná schválnostmi tehdá tak zvané moderní li
teratury, s úlevou četla “Proutěná křesla”: žádná umělá hra na styl, jen
přesná jemnost zobrazování a dobrotivost výkladu. Literátská hemživost
může před Tatarkovou osobitostí jenom prchat. Bartoloměj Slzička, muž,
kterého ženy zbavují povinnosti dobývat je, protože jim rozumí, je Tatarkově jak mlha lehké ironii vlastně nepravým hrdinou milostného příběhu;
za něj, plachého a váhavého, nanejvýš se vemlouvajícího, jednají ženy. Je
plachý a váhavý, aleje taky neoholený ctižádostivostí, není ješitný a chtivý,
je jen vnímavý, a protože umí vidět a naslouchat, velká láska sama k němu
přistoupí. Muž, který si sám nepřisvojí nic, a dostane se mu všeho; mistrný
kousek, který Tatarka provede čtenáři: směšný hrdina je mu sympatický.
Dominik Tatarka má taky dar sdělovat velké věci prostřednictvím věcí
malých, drobných. Pamatujete na motiv kufříku, který Bartoloměj nese
Daniele na nádraží? Je před vánoci, Daniela, ta vábivá a nedostupná Da
niela, odjíždí k příbuzným a Bartoloměji, opuštěnému cizinci, hrozí prožít
v penzionu týden strašlivé pařížské osamělosti; kufřík ale nese Daniele s
takovým zaujetím pro jeho symboliku - obsahuje věci blízké nedostupné
milostnosti -, že se dívka rozcitliví a za pozorné vnímání odmění ztracence
láskou. Kufřík, kmotr lásky. Motivací tak lehounkou utváří Tatarka celou
knihu, motiv je nahozen jen prchavě, neuchopitelně, vysvětlitelný tak i
onak; sotva se Tatarka letmo dotkne štětcem plátna, už zase spěchá dál a
na přeskáčku po osnově něžného příběhu. Láska? Láskaje krása sama, ži
vot však je smutný a krutý, a Bartoloměj si po letech pařížskou lásku vyba
vuje jako pocit, který v člověku zbude po amputovaných rukou. Že je to
kniha ztracenosti? Ale ne, už jsme přece řekli, že Tatarka není v uvažování
jednosměrný. I amputovanou, to jest životem ztracenou, můžeme krásu cí
tit, jen když jsme ji v těch rukou skutečně podrželi. Vnějšně nemužný hrdi
na Bartoloměj sděluje tu milostně-životní zkušenost, že lásku (a jiné velké
věci) si člověk vysluhuje vnímavostí k druhým lidem a že prožité se v člově
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ku neztrácí, člověk si to v sobě podrží pro budoucnost, bylo-li to alespoň
částečně počato v opravdovosti.
A jak Tatarka promítá obraz celku prostřednictvím detailu, i od samého
Bartoloměje Slzičky se nám otevře pohled k širším souvislostem. Barto
loměj je nejen vnímavým milovníkem, je taky “Čechem v Paříži”. “Ameri
čan v Paříži”, to zní známě, to má hudební i literární výraz, a “Čech v Paří
ži”? Můžeme porovnávat. (Jsem Tatarkovi vděčná, že sám napsal “pan
Čech” a nikoli “pan Slovák”: Paříž by tak jemné národnostní nuanci nepo
rozuměla, a já bych se teď neopovážila napsat o Slovácích, co chci napsat
o Češích.)
Takže - jak vám to zní: “Čech v Paříži”? Na první poslech jinak než
“Američan v Paříži”, a to vůbec ne proto, že Amerika je velká a mocná.
Češi většinou trpěli v Paříži provinčností a opisovačstvím, ale byli i takoví,
například Alfons Mucha, kterým Paříž dovolila udat jí tón; chci říct, že ani
ve velikosti ani v provinčností to není, Paříž jen odzrcadluje, Paříž nikoho
nesoudí. Ale zas abychom se nemýlili! V Paříži sice cizinec pozná, kým je,
ale to rozhodně nikoli podle sebe; v Paříži se cizinec uvidí jen podle toho,
jak se mění Paříž. A jestli pro Američany dvacátých let byl “tím šťastným
místem, kde se tvoří”, pro Bartoloměje Slzičku na podzim roku 1938 roz
hodně nebyla místem, kde se zrazují spojenci; neboť Paříž, nezapomínej
me, nastavuje zrcadlo cizinci, nikoli cizinec Paříži.
Mohla jsem v roce 1970 porovnat reakci Paříže s reakcí měst italských.
V Janově, kdyžjsme v ulicích starého města, kde zbloudíte jako nic, ztratili
orientaci, ujal se nás hned celý houf lidí, sotva jsme řekli, že jsme Češi. A
ptali se na Dubčeka tónem, jakým se ptáme na někoho, s nímž jsme strávili
příjemnou dovolenou, a aby nám svět nechutnal tak trpce, jeden starý pen
zista, člověk očividně nezámožný, nám celé skupině koupil po zmrzlině. A
kněz v chrámu Panny Marie, o níž teď nevím, zda byla dei Servi, di Ca
stello nebo di Carignano, když mu bylo pošeptáno, odkud jsme přijeli, nás
vyvedl na klášterní terasu, aby nás podaroval tím, co bylo v klášteře i nej
levnější i nejkrásnější: pohledem najanovský přístav a záliv. Kdežto Paříž?
V jinak navštěvovaném kině v centru města promítali zrovna “L´aveu”,
onen film s báječným obsazením, a v sále i se mnou bylo pět lidí. Kdepak,
zrcadlo je zrcadlo; nemůže mít paměť.
Bartoloměj Slzička ovšem přijel do Paříže s událostí ještě čerstvou a ji
třící bulváry; ale ani jej nenechalo město v omylu, rychle seznal, že je mu
jako živoucímu důkazu zrady dáno hanbit se za neslušnost. Být zrazen?
Takový má sedět doma a překousávat zklamání; když nesedí, ať se stydí za
ubohost zrazeného. Nos pro neslušnost zrazeného má hned první den
Slzičkova pobytu valutový překupník, když mu nabídne za stipendium ve
francích závratnou sumu korun, ztrativších ve světě cenu zároveň se zemí,
kde dosud platí v plných svých hodnotách: Bartoloměj by se v Čechách za
své stipendium stal lehce statkářem nebo panem domácím; a před Slzičko-
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vou neslušností chrání Paříž i její policie, jež cizinci naznačí, a nijak jemně,
jeho občanskou neplnohodnotnost. A v penzionu, mezi mladými lidmi z
celého světa, z Polska, z Francie, z Ameriky, lidmi velkomyslnými a čest
nými, se Bartoloměj neubrání pocitu, že jim svou neslušností kazí společ
nost. A Tatarka zvolna zdvihá obzor pohledu a Slzičkovým prostřed
nictvím nás nechá v pařížském zrcadle zahlédnout celý národ. Jak vám
máme říkat, ptají se Bartoloměje ti sympatičtí lidé v penzionu, zvědaví na
člověka vynořivšího se “odtamtud”, pan Cech? nebo pan z Českosloven
ska? Nejspíš pan ze Ztraceného, míní Slzička; tam, odkud přijel, zůstalo
neslušné vákuum, ztracená země bez přátel, vydaná nepříteli na pospas.
Ze všech světových obratů můžeme rozpoznávat vedle národů slušných
nebo právě zeslušněných i národy neslušné. Z malých je ten národ slušný, o
němž se moc neví, který na sebe nepoutá pozornost; dnes například je sluš
ným malým národem Mongolsko. Příkladem slušnosti jsou taky Finové a
Švédové; ve Švédsku si nestěžují na zimu a aniž obtěžují ostatní Evropu,
klidně si žijí ze své zámožnosti. Nejvýš vzruší svět dalším filmem Bergman,
ale prosím vás, kdo chodí na Bergmana, nanejvýš intelektuálové. Slušný
malý národ jsou taky Rakušané, denně žasnu nad jejich rozhlasem, v němž
se klidně mísí sociáldemokratismus s katolicismem. Z velkých jsou slušný
mi ty národy, které zrovna vládnou; kdežto neslušnými z počtu velkých
jsou ony, které si osobovaly větší nároky, než jim dovolovala daná veli
kost; ve vzdálenější minulosti to byli například Turci, za posledních víc jak
sto let bylo v Evropě považováno za neslušné Německo; naposledy poraže
no, stalo se národem slušným. Neslušnými malými národy jsou dneska pro
svět Afgánci, Irové, Izraelci, Palestinci, Kambodžané; a Češi mají obzvlášť
vyvinutou schopnost být považováni za neslušné.
V čase “Proutěných křesel” do neslušnosti upadli, když na zradu reago
vali poslušným poddáním se. “Proti zradě zvenčí není zevnitř vlastně
žádné obrany,” vysvětluje Bartoloměj Slzička pařížským přátelům důvod,
proč on, chlap, který jistě má stát na svém, voják, dokonce zástupce veli
tele pohraniční pevnůstky, vydal pevnůstku Němcům. A letáček ukáže,
rozdával jej na lidových shromážděních: je na něm zakreslen jazýček re
publiky v nepřátelském černém moři a k jazýčku směřují linky vzdušných
flotil ze zemí přátel a jejich čas doletu; flotil, které nedoletěly. Ubohost
zrazeného natolik zaujme bohatého mladého Američana, že letáček
uschová k rodinným památkám a Slzičku pozve od špatných přátel do Stá
tů. Slzička však nevymění franky za koruny, ani nepřijme lákavé pozvání;
jeho neslušnost je zároveň jeho zkouškou. Tak nás Tatarka poučí, že ne
slušným člověkem ve světě je ten,kdo se svou osobou odváží ukázat na ne
čestnost mocných; a národy pak že jsou neslušné svou bezmocí před přesi
lou.
Sedět Bartoloměj Slzička doma, nic by se o své neslušnosti nedozvěděl;
zrada spojenců by byla holou zradou. A ani národ doma svou neslušnost
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nepociťuje, na to by se musel vypravit do Mnichova nebo do Paříže. Ten
krát se cítil zaprodán svými i cizími, dneska se nejspíš cítí být nijakým,
prosté blíže neurčení lidé, žijící v jedné krajině, mající společnou paměť a
mluvící jedním jazykem. Určenost, která je jim vemlouvánajim vlastní ne
ní, a jinou si zatím nenalezli. A pojmenování svého národního bytí ne snad,
že by zapomínali, ale prostě sije z důvodu neužitečnosti nepřipomínají. A
že mají vyvinutý dar neslušnosti se dnes Češi dozvídají ani ne tak od cizích,
natolik svět nezajímají, jako od vlastních. Od vlastních v cizině. Shodou
okolností jsem současně s “Proutěnými křesly” četla překrásnou knihu
básní “Odchod z Čech”, téma Slzičkovo; a kniha mě až polekala nenávist
nou ideologií. To Ivan Diviš mi vedle Bartoloměje Slzičky vnukl přemýšlet
o české neslušnosti.
Je několikerá. Předně jsou Češi neslušní už tím, že jsou. Vždyť kterému
národu kladli jeho vlastní spisovatelé před oči povinnost dokázat oprávně
nost jeho existence? Přece Čechům! Vyvinout se Češi böhmisch, měli by od
nich spisovatelé i celá Evropa pokoj. Jenomže jak svět vypadá, velké celky
musejí být vyvažovány malými, velcí se stále musí mít oč prát, a i z toho dů
vodu je existence malých národů nezničitelná. Dále jsou Češi neslušní tím,
kde jsou. Je známa Bismarckova věta, že kdo ovládá Čechy, ovládá celou
Evropu. A zde mám před sebou nejnovější historický atlas Evropy, který
to potvrzuje: česká kotlina - jako jedno z mála míst v Evropě - byla osídle
na už v nejstarším paleolitu; Češi do tohoto jednoho z nejvýhodnějších
míst přišli až později, ale zato sije podrželi. A nakonec jsou Češi neslušní
tím, jací jsou. Jak napsal Diviš: zem plná grafomanů, a ani jediný voják.
Kdežto Polák, ten by se bil. Když pominu, že básník Diviš toto napsal za
hranicí, dám mu zapravdu. V Čechách se opravdu má za uskutečněné, co je
napsané; či co si můžeme poslechnout nebo přečíst.
A od jiného spisovatele z Čech v Německu zas často v dopisech čtu, že si
v Čechách nemáme myslet, že jsme se svými bolístkami pupkem světa.
To snad ani dneska v Čechách nikoho nenapadá; a právě tak se nikdo v
Čechách nemá za srdce Evropy, jak znělo dřívější romantické přirovnání.
Jestli Čech má pro něco smysl, tak pro střízlivý odhad svého postavení.
Ani pupek, ani srdce. Spíš bych řekla, že jsou Češi patičkou, nastavenou
nohou, o niž se od západu, od východu, od jihu i od severu v Evropě v růz
ných dobách zakopává. To je jistě zkušenost, na niž národ doplácí pova
hou; ale budeme-li spravedliví, uvidíme, že on současně ze sebe své čechá
čkovství vyvrhává. A kdo má právo dnes národu sečíst, co sečítá až daleký
čas?
Bolestně nenávistné lásce Divišově k Čechám, lásce, z níž až naskakuje
husí kůže, se Čechy zdají být ztracené. A je lépe ztracené než zatracené,
neboť ztraceností se zemi dostane nalezení. To je ovšem jen volná hra bás
nických slov. Nikdo si nemůže být v dobách hledání jist, s čím se bude jed
nou chtít dnes neurčený lid identifikovat. Já za sebe, jako součást oněch
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neslušných Čech, bych se však chtěla nahlas ohradit proti tomu, aby pro
možnou identifikaci byla nabízena evokace popravčích čet. Ty je nutno
odmítnou i jako básnický obraz; všude se najdou lidi na všechno a řeč o
popravčích četách vyvolává z lavice lůzu. Vždyťkdo hnal Němcovou, jíž se
Diviš dovolává, uličkou? Lůza z Čech, chamraď, již se oškliví. A Němcová
se Čechám odměnila “Babičkou”. A i proto sejí může Diviš dovolat. Tak
jako po Patočkovi tu zůstaly “Kacířské eseje”. Kdežto nenávist je laciná.
Naše myšlení by se mělo ubránit hrubosti podobné té, která vyhání z Cech
básníky. A je-li myšlenka s to pojmout význam národního bytí, proč ji
nezvednout výš, až tam, kde by se dobírala jeho smyslu?
To Dominik Tatarka moudře oprošťuje svého hrdinu od nenávisti, ač
koliv neméně jitřivě než Diviš popisuje “úzkost hledání”. Když má člověk
(i národ) zápolit s přesilou, když mu tato přesila vlastně zápolení znemož
ňuje, má ještě vůbec nějakou naději? Naději nikoli jako nahodilost osudu,
jako “nalezení ve ztracenosti”, ale naději jako vlastní sebetvorbu. Člověk
se může pokusit uchovat aspoň sebe, říká Tatarkův Bartoloměj, uchovat
něco ze sebe. Tenkrát se zdál národ být vlečen za vlasy neznámo kam, jistě
do záhuby; a když se pak vnější energie spotřebovaly a objevily se zdroje
energií jiných, když se mlha neštěstí rozestoupila, všichni viděli, že národ
tu stojí dál, nikam neodvlečený, trochu, pravda, pocuchaný, se zraněními a
puštěnou žilou, ale živý. Bartoloměj Slzička je neheroický hrdina, dokonce
silně neheroický a někomu tím může být i nesympatický; ale kde je dáno
předem, že se člověk (i národ) musí nutně zkazit tím, že nese svůj okamžitý
osud? A že se na něm aspoň vyhraňuje, když mu navíc síly nestačí? Jedinec
může odejít za hranici; národ je do osudu odevzdaný. Národ svůj osud
může přemoci jen tím, že jej vstřebá. Národ tak pevně do kotliny usazený.
(Leden 1983)

Poznámka redakcie: uverejňujeme bez vedomia autorky.

Časopis 150.000 slov, jehož recenzi jsme přinesli v 1. čísle letošního
ročníku, se dá objednat na adrese Indexu (Postfach 410511, 5000
Köln, West Germany nebo Box 214, Rego Park N.Y. 11374 USA).
Roční předplatné činí 10 US $.
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Pozdrav Dominiku Tatarkovi
Karel Kosík
Když mocnáři po druhé světové válce rozkrojili starý kontinent vejpůl a
nerozdělitelný celek se rozpadl na dva nepřátelské tábory, zvané Východ a
Západ, zdálo se, že osud střední Evropy, tohoto citlivého srdce lidstva, je
navždy zpečetěn. Střední Evropa měla napříště přicházet v úvahu pouze v
propočtech generálů jako potenciální válčiště a zbrojní skladovací prostor.
Nestalo se tak. Brzy se rozpoznalo, že Středoevropani jako Kafka, Brod,
Musil, Freud, Mahler předjímali ve svých dílech osudy a otřesy celé
Evropy a že svět se zpožděním prožíval úzkosti a zmatky, na něž upozor
ňovali. Ale tenhle objev střední Evropy jako jednoho z duchovních center
světadílu přichází opožděně, již jen jako historické konstatování. Éra
oněch slavných jmen, k nimž by bylo možno připojovat další, končí dru
hou světovou válkou.
Otázka tedy zní: prokázala Střední Evropa i podruhé světové válce svou
duchovní moc a mohutnost, a prokázala to činy? Má ona velká genera
ce Cechů, Rakušanů, Němců, Maďarů a Židů, kteří to předvídali a předjí
mali, důstojné pokračovatele?
V této perspektivě vidím Tatarkovu Obec boží.
Karteziánský model, který rozpoltil skutečnost na subjekt a objekt, z
přírody učinil předmět exploatace a svět zredukoval na perfektně fungující
systém potřeb a fabrikování, tento model, který se stal druhou přirozeností
lidí a realizuje se proto nejen na jedné a na druhé straně, ale také skrze za
slepený boj obou nebo všech stran, tento všeobecně přijímaný model je zá
kladní příčinou krize. Má-li se lidstvo zachránit, je třeba obratu. Nikoli
obratu, který v přeměně světa provádí záměnu, a provádí ji jako redukci
světa na systém, ale osvobozujícího obratu, který zachraňuje svět jako
mnohorozměrnost, jako dějící se svobodu.
Snad čerpá Tatarkova vize ze stejných zdrojů, zjakých vycházela hudba
Janáčkova a pozdní tvorba Emila Filly: někde v hlubinách člověka a lid
stva, dochovaných ve Střední Evropě ještě na Moravě a na Slovensku, je
skryta životodárná představa o boji a vykoupení, o uctívání a slavení, o do
časnosti člověka a věčnosti jeho dobrého díla, o vypravěči, který ve svých
příbězích překonává osamělost lidí a stává se jedním ze strůjců pospolitosti
smrtelníků a bohů, země a světelnosti, tedy toho, čemu Řekové, když
mluvili o hudbě, říkali TETRAKTYS, a pro co by mělo lidstvo, až provede
osvobozující obrat, pojmenování: svět.
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Podnet základného dosahu
(K 500. výročiu narodenia Martina Luthera)
Jozef Špetko

Uvedomujeme si, že načrtnúť vývoj vzťahov Slovákov k dielu Martina
Luthera, by malo znamenať nielen zmapovanie recepcie Lutherových pod
netov, ale predovšetkým sledovať, ako tento kvas menil náboženskú i spoločensko-politickú kultúru. Bolo by sa treba vyrovnať s tým, čo Štefan
Krčméry(l) charakterizoval: “Slovensko novodobé tvorilo sa duchovne z
antitéz protestantizmu a katolicizmu a ich rytmu”. To by však predpokla
dalo cirkevného historika formátu Jána Kvačalu. Keďže ide o článok jubi
lejný, zúžili sme si tému čisto na kultúrno-historickú analýzu recepcie Lu
therových myšlienok na Slovensku.
♦♦♦

Jozef Bánsky na prahu vzniku komunistického Československa napísal:
“Historik slovenskej kultúry nachádza... v náboženských dejinách Slo
venska zaujímavé pole bádania. Pritom z celej sumy rozličných problémov
otázka skúmania prameňov slovenského protestantizmu, v tom osobitne
prameňov nemeckých, má zásadnú dôležitosť pri určovaní živosti, kvality
a rozsahu našich stykov so západnou Európou, reprezentovanou v relá
ciach slovensko-protestantských z väčšej časti Nemeckom”(2).
Kým sa zrodil z pera slovenského katolíckeho intelektuála takýto po
stoj, bolo treba odstrániť niekoľkostoročný nános predsudkov, živený
neustálym zápasom oboch konfesií a málokedy zoslabovaný vzájomným
porozumením. Na katolíckej strane sa veľmi často presadzovala myšlien
ka, že protestantizmus bol cudzorodým “importom”, ktorý slovenská
kultúra vraj nikdy poriadne nestrávila, a preto vždy pôsobil divergentně.
Pritom nikomu z nich nenapadlo, že protestantizmus musel byť tzv. im
portom, pretože rovnako ním boli aj iné kultúrne impulzy a ideológie
(liberalizmus, socializmus, komunizmus, populizmus, kresťansko-sociálne, kresťansko-demokratické hnutie a pod.). Veď na Slovensku sa nezrodil
ani jeden z týchto smerov. Pri “importoch” sa musí iba stanoviť intenzita
ich dopadu na slovenskú duchovnú a politickú kultúru.
Predstava o “neorganičnosti”, vyplývajúcej z “dovozu” protestantských
myšlienok implikuje názor o “organickej” úlohe katolicizmu od raného
stredoveku(3). Táto predstava však pramení na nedorozumeniach a často
aj neznalosti dejín, resp. uhorských reálií. Preto skôr ako sa budeme za
oberať vzťahom Slovenska k reformačnému dielu Martina Luthera, musí
me čosi povedať o uhorskej katolíckej cirkvi v stredoveku.
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Štát a kresťanstvo
Uhorská katolícka cirkev bola v stredoveku zväčša v tôni uhorského
štátu. Ján Kvačala vo svojich Dejinách reformácie na Slovensku, 15171711 (L. Sv. Mikuláš 1935) ako periodizačné medzníky stanovil: prvú epo
chu od začiatku zavedenia kresťanstva do roku 1241, v ktorej štát a cirkev
bojujú o nezávislosť; druhú epochu od roku 1241 do roku 1403, v ktorej
štát a cirkev sú jednotné; a napokon tretiu epochu od roku 1403, kedy má
štát prevahu nad cirkvou. Nás, pravda, zaujíma len tretie obdobie.
Prevahu štátu nad cirkvou badáme už v období vlády kráľa Žigmunda
Luxemburského, ktorý svojvoľne riadil cirkevnú politiku. Za jeho vlády
došlo k reforme kňazstva ostrihomskej diecézy (r. 1394). Kráľ sa pritom
opieral o prísun českého duchovenstva.
Ešte autokratickejšie si počíňal Matej Korvín. Obnovil “placetům regium”; spojenie s pápežskou kúriou bolo možné len prostredníctvom jeho
osoby. Matej Korvín cirkev chápal len ako dôležitý mocenský prostriedok.
Preto sa s ním napokon cirkevní činitelia rozišli, hoci mu predtým pomá
hali dostať sa k moci. To platí aj o ostrihomskom arcibiskupovi Jánovi
Vitézovi, ktorý zosnoval proti kráľovi sprisahanie. Matej Korvín po potla
čení sprisahania začal dosadzovať na ostihomský arcibiskupský stolec
vlastných ľudí: najprv Jána Beckensloera, pochádzajúceho zo Sliezska,
potom členov Aragónskeho rodu: 20-ročného Jána Aragónskeho a 17ročného Hipolita d’Este.
Okrem toho bola cirkev hračkou v rukách politicky mysliacich a kona
júcich “cirkevných kniežat”. Takým bol ostrihomský arcibiskup Tomáš
Bakócz, ktorý ašpiroval na pápežskú tiaru. V roku 1512 sa zúčastnil v Rí
me na voľbe nového pápeža. Usporiadal pritom taký pompézny sprievod,
že naň Rimania nemohli tak ľahko zabudnúť. Lev X. mu však udelil len ti
tul carihradského patriarchu.
Intelektuálna úroveň cirkvi
Vzdelanosť stredovekých uhorských duchovných bola neuveriteľne
nízka. Časť kňazov neabsolvovala kapitulské školy a za kňazov sa vlastne
“vyučili” na farách, plebániách. Podľa požiadaviek ostrihomskej synody z
rokov 1328, 1450, 1493 a nitrianskej synody z roku 1494 kňazi pred vysvä
tením zložili skúšku. Žiadalo sa od nich iba aby vedeli čítaťa spievať. Zna
losť latinčiny bola vzácna; väčšina kňazov nevedela čo odrieka alebo spie
va. Mnohí uhorskí kanonici sa nevedeli podpísať. Pri voľbe spišského
prepošta v roku 1301 sa na listinu podpísala len polovica kanonikov; dal
ších museli podpísať iní. Kráľ Ľudovít L sa v roku 1345 sťažoval pápežovi
Klimentovi VI., že v celom Uhorsku niet ani jedného svetského alebo re
hoľného kňaza, ktorý by dosiahol titul magistra teológie. V roku 1353 mal
takýto titul iba nitriansky biskup.
Dezolátny stav uhorskej cirkvi dovŕšila aj skutočnosť, že v bitke pri
Moháči (29. augusta 1526) padlo 5 biskupov a dvaja arcibiskupi.
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Heretický prúd
Veriaci boli len veľmi povrchnými kresťanmi. Ľudová kultúra precho
vávala archetypy sedliacko-pohanských zvykov, sústreďujúcich sa okolo
zimného a letného slnovratu. Pestovali sa rôzne druhy mágie (vegetatívna,
zdravotno-preventívna, hygienická, magická ochrana obydlia a i.). Známy
je celý rad ponosov na pohanskosť veriacich (počnúc sťažnosťou Benát
čana Gérarda z r. 1015), uznesení synod proti zvyku chodiť na Veľký pia
tok k hrobom s drevenými idolmi ľudskej podoby a pod.
Mnohé heretické prvky sa dostávali aj ako motívy fresiek do dedinských
kostolov (napr. zobrazenie sv. Trojice troma hlavami, hoci to zakazovala
II. lateránska synoda z roku 1274). Pohanská symbolika sa dostala aj do
cyklu na oslavu uhorského svätca Ladislava (prvky večného návratu, boja
svetla a tmy a pod.). Podobne ako na ľudovej maľbe na skle alebo na do
moch (napr. v Cičmanoch), na freskách sa objavoval biely design, ktorý
nemal len optický význam, ale aj magickú funkciu.
Hoci na Slovensku nechýbajú stopy po valdenských, katarských a naj
mä husitských “heréziách”, tieto prejavy - ktoré sa na Slovensko dostávali
z Moravy a z Rakúska - nemajú taký veľký význam(4) ako “neimportované” prejavy ľudovej herézie.

Devotio moderna
Priamu náväznosť reformačného diela Martina Luthera s európskym
heretickým hnutím nemožno na Slovensku vystopovať, pretože takáto
kontinuita tu chýba. Skôr spojnicou je hnutie opačné - volanie po obrode
ní viery.
“Čierna smrt”, morová nákaza, ktorá sužovala celú Európu, podnietila
aj v Uhorsku flagelantské hnutie a zvýšenú túžbu po púťach. Uhorskí pút
nici navštevovali Cáchy, Kolín nad Rýnom a “purgatórium” sv. Patricka
v frsku(5). Od polovice 14. stor. až do konca 15. stor. sú typické mystické
krucifixy - Kristus je ukrižovaný na prírodnom, vetvovom kríži (“cruxflorida”). Výrazom zvýšenej špirituality sú aj eucharistické obrazy mäkkého
slohu, presýtené svetlom a duchovnosťou.
Príznakom volania po prehľbenej špiritualite je najmä priaznivé priatie
hnutia Devotia moderna. Ľahkú recepciu týchto myšlienok umožnila aj
skutočnosť, že hnutie vzniklo na území, spravovanom Habsburgovcami založil ho kazateľ Geert Groote (1340-1384) z Groenendaala.
Horlivou stúpenkyňou Devotio moderna sa stala Mária Habsburská,
sestra cisára Karola V. V roku 1521 ju korunovali za uhorskú kráľovnú.
Mária bola vychovávaná vo francúzskom duchu, milovala poéziu a hudbu
a intelektuálne prevyšovala svojho manžela, kráľa Ľudovíta II. Bola veľ
mi zbožná a o náboženských otázkach korešpondovala s Erazmom Rot
terdamským,ktorý vtedy platil ako autorita po celej Európe. Hoci zostala
katolíčkou, cudzie jej neboli ani reformačné myšlienky. Keď v bitke pri
Moháči 29. augusta 1526 padol jej manžel, Martin Luther jej venoval žal
my “Vier tröstlichen Psalmen, an die Königin von Ungarn” (č. 37, 62, 94 a
104). Po ovdovení začas žila v Bratislave, potom v Nemecku, a napokon
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ju Karol V. poveril správou holandských provincií so sídlom v Brusseli. Na
ríšskom sneme v Augsburgu sa pokúšala o zmier medzi katolíkmi a prívr
žencami Lutherovej reformy.
Okolo kráľovnej Márie sa združili početní prívrženci Devotio moderna.
Jeden z nich bol Konrád Cordatus, pochádzajúci z Weissenkirchenu. Bol
kazateľom v stredoslovenských banských mestách a v roku 1524 a 1525
navštívil Wittenberg, hovoril aj s Martinom Lutherom a neskôr ako evan
jelický kazateľ pôsobil v Nemecku.
Väčší význam pre nás mal levočský rodák Ján Henckel. V roku 1503 sa
stal magistrom krakovskej univerzity, v rokoch 1508-10 študoval v Pádo
vé, Benátkach a v Bologni. V rokoch 1513-17 bol kaplánom v Levoči. Ako
vyslanec mesta Levoče navštívil budínsky kráľovsky dvor a upútal pozor
nosť kráľovnej Márie. Zvolila si ho za spovedníka a dvorného kazateľa.
Henckel túto funkciu vykonával dva razy - s prerušením v rokoch 1526-8,
keď pôsobil v Košiciach. Henckel mal v rokoch 1518-1530 veľký vplyv na
královnú Máriu. Od roku 1529 sa už pridal k reformačnému prúdu.(6)
Orientácia šľachty
Vysoká uhorská šľachta bola kozmopoliticky orientovaná. Na Sloven
sku významnú úlohu zohral rod Thurzovcov, povýšený do šľachtického
stavu (prídomok de Bethlenfalva). Zakladateľom slávy rodu bol Ján
Thurzo st., podnikateľ a ťažiar v Krakove. Moc a sláva Thurzovcov je
spojená s Fuggerovcami, augsburským bankárskym rodom. Fuggerovci sa
po kúpe baní na striebro v Tirolsku dostali do užších vzťahov s Habsbur
govcami, ktorým požičiavali značné sumy. Cez viedenský dvor sa ich po
zornosť upriamila na stredoslovenské bane na meď. V roku 1494 vznikla
thurzovsko-fuggerovská spoločnosť, ktorá mala v rukách celú stredoslo
venskú mediarsku výrobu. Významnú pobočku mali v Krakove.
Toto podnikanie umožnilo rozvetvenému thurzovskému rodu (spišská,
bojnická, oravsko-augsburgská a bytčianska vetva) obsadiť vysoké funk
cie vo svetskej a cirkevnej správe. Ján Thurzo ml. bol vratislavským bisku
pom; Stanislav olomouckým biskupom; Alexius komorným grófom, hlav
ným taverníkom a krajinským sudcom; Žigmund semohradským a veľkovaradínskym biskupom. Všetci patrili k popredným európskym humanis
tickým vzdelancom: Ján ml. bol členom rímskej Sodalitas Coritiana, Sta
nislav najvýraznejším predstaviteľom humanistického hnutia na Morave
v prvej polovici 16. storočia; Žigmund vplýval na vydávanie gréckych kla
sikov v Benátkach u Alda Pia Manutia; Ján ml., Stanislav a Alexius kore
špondovali s Erazmom Rotterdamským(7). A na druhej strane Erazmus
venoval Alexiovi výklad Plutarchovho diela De non irascendo (1527).
Alexius bol mecenášom nemecko-švajčiarskeho humanistu Valentína
Ecka, ktorý pôsobil na Slovensku.
Sága rodu Thurzovcov však zrazu nadobudla zvrat, ktorý bol typicky
pre dané obdobie: František Thurzo sa zriekol vedenia nitrianskeho bis
kupstva, oženil sa a konvertoval na evanjelickú vieru; rovnako urobil Ale
xius; Juraj ako uhorský palatín chránil protestantov a v Hlohovci na thurzovskom panstve mienil založiť evanjelickú univerzitu. V roku 1610 zvolal
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do Žiliny zástupcov evanjelickej cirkvi, na ktorej položili pevné organizač
né základy, bez ktorých by bola bývala ďalšia existencia tejto cirkvi nemy
sliteľná. Jeho syn Imrich (Emericus) sa v júli 1615 zapísal na wittenbergskú univerzitu; pre svoj vznešený pôvod sa ako zástupca študenstva stal
rektorom univerzity(8). Neskôr sa ako oravský župan, rovnako ako jeho
otec, zaoberal myšlienkou založenia evanjelickej univerzity na Slovensku.
Ich projekt sa však nerealizoval.
Oveľa jednoduchšiu cestu - po určitom váhaní na začiatku prenikania
reformačných myšlienok - mali k reformácii príslušníci nižšej šľachty. Tu
recké nebezpečenstvo prebudilo u nich “uhorský patriotizmus”. Obracali
sa na západnú Európu, najmä na Nemecko, aby Uhorsku pomohla v boji s
osmanskými Turkami. Do tejto koncepcie zapadala aj snaha obrodiť
uhorskú spoločnosť nábožensky. Stredná a nižšia šlachta sa spočiatku
Lutherovho reformného diela zľakla. Jej reprezentant, Štefan Verbôczy, v
přípisku k Ambrózovej Apológii (1521) brojil proti Lutherovi, za čo si vy
slúžil pochvalu kráľa Ľudovíta II. Verbôczy viedol uhorské posolstvo na
rokovanie ríšskeho snemu, ktoré sa v roku 1521 konalo vo Wormsi. Pod
jeho vplyvom sa v r. 1523 uhorská šľachta uzniesla na drakonických opa
treniach proti luteránom.
Tie sa však neuskutočnili, pretože ich nemal kto uviesť do praxe. Katolíc
ka cirkev bola na konci so silami; išlo len o to či prežije alebo nie. Uhorský
miestodržiteľ Révay protestantov nielen netrestal (sám sa klonil najmä k
Zwingliho myšlienkam), ale upozorňoval ich na opatrenia, ktoré sa pripra
vovali.
Stredná i vyššia šľachta začali opúšťať katolícky tábor od polovice 16.
storočia. V roku 1559 existovali iba traja veľmoži, ktorí sa hlásili ku kato
licizmu. Pritom šľachte nešlo len o konfiškáciu cirkevnej pôdy - ako s
obľubou tvrdí marxistická historiografia. Demokratické ideály reformá
torov jej dávali ideologickú výzbroj v boji proti kráľovskej moci(9).

Humanizmus, renesancia, reformácia
Myšlienky humanizmu sa v Uhorsku ujímali veľmi skoro, čo vyplývalo
z dalmatsko-talinskej orientácie anjouovskej politiky. Kráľ Ľudovít I. z
trestnej výpravy proti neapolským feudálom doviezol do Uhorska knižni
cu neapolského kráľa Róberta, ktorá pod vedením Paola de Perugia patri
la k najcennejším bibliotékam v Európe. Prvým uhorským humanistickým
dielom bol životopis Ľudovíta I., napísaný po roku 1382 notárom kráľov
skej kancelárie Jánom Kükülleiom. Talianske vplyvy sa upevnili aj na dvo
re dcéry Ľudovíta I., Márie (1382-1395) a najmä za vlády Mateja Korvína.
Veľký vplyv na rozkvet uhorského humanizmu mal florentský rodák
Pietro Paolo Vergerio, ktorý od roku 1417 pôsobil v budínskej dvorskej
kancelárii. Budínska korvínska knižnica bola najvýznamnejším knižnič
ným fondom severne od Álp. Krúžok platonikov, ktorý v Budíne od r.
1476 viedol Francesco Banadini, bol najvýznamnejší mimo Talianska.
Okrem dvora významné humanistické centrá vytvorili “cirkevné kniežatá”
- Ján Vitéz a jeho synovec Ján Pannonius.
Z tohto teritoriálne úzkeho kruhu sa humanizmus presadil až po moháč14

skej bitke v roku 1526. Až vtedy mohutnejšie preniká aj na Slovensko(lO).
Zároveň sa však mení aj jeho habitus: na Slovensku sa nevyskytli osobno
sti typu Jána Pannonia, ktorý pod vplyvom novoplatonizmu - hoci bol du
chovný - písal protipápežské a zčásti takmer antireligiózne verše. Treba
skôr súhlasiť so Štefanom Krčmérym(l 1), že v slovenskej kultúre - alebo
presnejšie v kultúre na Slovensku - sa vytvoril akýsi zvláštny paralelizmus med
zi Olympom a kresťanským nebom. Ten istý paralelizmus KrČméry našiel
aj v českej utrakvistickej literatúre (Blažej Borovský: Kázání pohřebních
snopček, 1616), ktorá sa na Slovensku hojne čítala.
F. Engels bol presvedčený, že renesanciu len “jednostranne zadebnená
protestantská Európa” nazývala reformáciou. V skutočnosti však refor
mácia vytlačila renesanciu nielen v Nemecku, ale aj na Slovensku. Literár
ny historik Ján Mišianik(12) upozornil, že v období od konca 15. storočia do
30. rokov 17. storočia (do založenia trnavskej univerzity v roku 1635), pro
testantská literatúra subsumovala nielen humanizmus ako svoju staršiu
fázu, ale aj renesanciu ako fázu záverečnú. Pravda aj na Slovensku boli
osobnosti, ktoré rovnako ako Erazmus Rotterdamský, zostali verní kato
licizmu, i keď výrazne sympatizovali s reformáciou. Mnohí z nich študo
vali na univerzitách(13), ktoré šírili reformačné myšlienky alebo sa vtakej
či onakej forme stýkali s reformátormi. (14)
Meštianstvo
Ako sme už povedali, tiaž šírenia reformácie spočiatku nespočívala na
šľachte a pochopiteľne nie je od začiatku totožná ani s realizovaním zása
dy “cuius regio, eius religio”. Prvými nositeľmi reformácie boli u nás meš
ťania, najmä nemeckých miest. Títo neboli dezorientovaní ani kliatbou
pápeža Leva X. na Luthera, ktorá sa z nariadenia ostrihomského arcibis
kupa čítala v kostoloch v roku 1521. Už v tom istom roku sa zo Sliezska a
Nemecka do banských miest na strednom Slovensku dováža reformačná
literatúra a letáky.( 15)
Na Velkú noc 1525 v banských mestách verejne kázali umiernení kaza
telia - medzi nimi aj bývalý dôverník kráľovnej Márie, Cordatus. Keďže
poburoval proti Fuggerovcom, načas ho uväznili. Počet domácich kaza
teľov však nedostačoval, a preto sa obyvateľstvo nemeckých banských
miest na strednom Slovensku obracalo do Sliezska a na Moravu a odtiaľ
žiadalo vyslať kazateľov. Žiadosti sa vyhovelo a medzi novými kazateľmi
sa našli významné osobnosti. Jeden z nich, Ulricus Cubicularius (Kam
merknecht), ktorý v rokoch 1538-1565 pôsobil v Banskej Štiavnici, je hlav
ným autorom Vyznanie viery siedmich banských miest, Confessio heptapolitana(16). Vcelku títo kazatelia hlásali sociálno-náboženské buričské ná
zory. Feudálnu oligarchiu častovali prívlastkami “hrobári” alebo “vydie
rači”.
Tieto názory nachádzali odozvu, pretože v banských mestách i tak bola
veľmi explozívna nálada. V okruhu kráľovnej Márie Habsburskej sa
združovala opozícia voči “cudzím podnikateľom”. Najprv dosiahli odvo
lanie Thurzovcov z funkcie banského a komorského grófa. Funkciu pre
vzal gróf Beheim, ktorý nenávidel Fuggerovcov a bol evanjelikom. Potom
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išli na koreň veci: v roku 1525 Fuggerovcov obvinili, že podvádzajú uhorský
erár. Odsúdili ich na 200 000 zlatých pokuty a odňali jim právo ťažiť. Po
kutu však nemuseli splatiť, pretože Ľudovít II. im o rok neskôr opäť povo
lil ťažbu. Sociálne postavenie baníkov bolo neutešené, časť z nich bola
za Fuggerovcov a časť proti. K tomu pristupovali reformačno-chiliastické
myšlienky. V rokoch 1526 v stredoslovenských banských mestách vypukla
revolta, v ktorej sa zrkadlia všetky jej príčiny.(17)

***
Okrem stredoslovenských banských miest veľmi priaznivá pôda pre prijatie
reformácie bola aj na východnom Slovensku. Nie prvý - no rozhodne ani po
sledný raz - hralo toto územie inú úlohu ako západné alebo zčásti i stredné
Slovensko. Východoslovenské mestá, zväčša obchodného charakteru,
mali styky s malopoľskou a sliezskou oblasťou. Podnety prichádzali aj z
krakovskej univerzity a z renesančného Wawela. Navyše aj tu hralo úlohu,
že východoslovenské - najmä spišské - mestá mali prevažne nemecké oby
vateľstvo, resp. nemeckých Ringbiirgerov s rozhodujúcim postavením v
mestskej správe a obchode. Ak sa stredné Slovensko zväčša orientovalo na
nemecké podnety, na východnom Slovensku bol väčší virvar. Zo susedné
ho Poľska prenikali sociniánske, ariánske a najmä antitrinitárske náuky.(18)
Vo východoslovenských mestách sa viedli tuhé polemiky s kryptokalvínmi
a kalvínmi. Napokon tu však predsa len zvíťazila luterská orientácia a kal
víni sa udržali len na juhu, kde mali posilu zo strany kalvínov, žijúcich na
území obsadených Turkami, a v Sedmohradsku. Kalvíni zo Slovenska
chodili študovať na stredné školy do Debrecínu, Šarišského potoka (mno
hých z nich odchoval Jan Ámos Komenský) a Márosvasárhely. Univerzit
né štúdium sa ako u kalvínov v celej oblasti strednej Európy sútredilo do
Heidelbergu, Štrasburgu, Utrechtu a i. Na východnom Slovensku nepo
chodili habánski huteriti, hoci ich ídey veľmi vehementne šíril kazateľ
Andrej Fischer.(19)
Východné Slovensko bolo pre katolicizmus takmer stratené. Iba rekatolizačnému úsiliu, korunovanému získaním niektorých šľachtických rodov
(najmä Drugetovcov) a misijnej činnosti, vedenej z Humenného a košickej
univerzity, sa zčásti podarilo získať stratené pozície.(20)
***

Aj západné Slovensko zasiahla reformácia odlišne ako stred. Tu zasa
veľmi vplývali susedná Morava a Rakúsko. Na západnom Slovensku našli
útulok nielen huteriti(21), ale aj českobratský exil(22) a hojne aj českí utrakvisti.

Školy
Uhorsku venovali veľkú pozornosť Luther i Melanchton. Na prote
stantských univerzitách mali uhorskí študenti k dispozícii štipendiá. Ús
trednú úlohu zohrala wittenbergská univerzita (“Leucorea”), na ktorej
prednášal Luther (1513-18) i Melanchton (od r. 1518). Medzi ich prvými
žiakmi, najmä Melanchtona, boli zo Slovenska Leonhard Stöckel(23), Pavol
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Rubigallus(24), Krištof Preyss(25) a Sigismund Gellous(26). V rôznych obdobiach
slovenskí protestantskí študenti i Nemci zo Slovenska študovali na univer
zitách v Halle, Jene, Lipsku, Viedni, Rostocku, Erlangene, Greifswalde
(kde koncom 17. stor. bolo k dispozícii štipendium švédskeho kráľa),
Göttingene, Vratislave, Královci, Gdansku, Toruni a i. (27)
Priame kontakty
Kremničan Aegidus Faber prerušil štúdium v Budíne (pre hrozbu ture
ckej okupácie) a okolo r. 1526 pokračoval v štúdiu v Augsburgu a vo Wittenbergu. Tu sa stýkal s Martinom Lutherom. Luther napísal úvod k Faberovej zbierke žalmov Psalm miserer (Wittenberg 1531) a Fabera odpo
rúčal za dvorného kazateľa mecklenburskému kniežatu Heinrichovi. Tu
Faber pôsobil v rokoch 1534-8, ale trocha zdiskereditoval Luthorvo odpo
rúčanie, pretože sa zaplietol do teologických sporov a potom pôsobil ako
kazateľ na rôznych miestach v Nemecku.
Niektorí slovenskí evanjelici sa priamo obracali listami na Martina Luthera alebo Philippa Melanchtona, keď mali pochybnosti o určitých vie
roučných otázkach. V spore s zwingliánmi o Večeru Pána sa na Martina
Luthera obrátil František Révay. Luther mu odpovedal listom (august
1539), v ktorém mu vysvetlil podstatu svojho učenia.(28) Druhý list o po
dobnom probléme napísal Martin Luther cirkevnému zboru v Prešove.(29)
V rokoch 1554 sa začali dogmatické spory o čistotu Augustany. Vyvolal
ich prešovský farár Matej Lauterwald, ktorý vystúpil proti Lutherovej zá
sade “sola fide”. Na Lutherovom poste stáli Leonhard Stöckel a Michal
Radošín. Okrem dišputy sa obrátili listom na Melanchtona, aby im pora
dil ako postupovať. Melanchton ich utvrdil v presvedčení, že majú Lauterwalda presvedčiť o potrebe čistej viery, a ak tento svoje učenie neodvolá,
majú sa ho zbaviť.
Na Slovensku bola najsilnejšia príťažlivosť Lutherových reformačných
myšlienok. Evanjelici sa po ťažkých bojoch dokázali nielen zjednotit (lu
terský smer - melanchtonizmus), postupne umlčať kalvínov, sociniánov,
kryptokalvínov, Českých bratov, ale napokon odolali aj protireformačné
mu nátlaku.

Lutherovo dielo
Lutherove katechizmy - najmä Malý katechizmus (Cathechesis minor) - sú najvydávanejšími prekladovými dielami v slovenskej literatúre
vôbec. Prvé vydanie Malého Katechizmu (Bardejov 1581) sa pokladá za
prvú slovenskú tlačovú pamiatku(30). Prekladateľom bol možno Severín
Škultéty, žiak Leonharda Stöckela; Škultéty je známy svojimi dišputami
s kalvínmi a kryptokalvínmi. Prekladateľmi ďalšieho vydania boli traja
superintendenti - Izák Abrahamides, Eliáš Láni a Samuel Milikius (Barde
jov 1612). Potom nasledovali Samuel Hruškovic, Ján Simonides, Daniel
Krman, Karol Braxatoris, Juraj Palkovič, Jozef Miloslav Hurban, Vladi
mír Čobrda a iní. Vydávali ho s výkladmi - buď svojimi alebo prevzatými
z nemeckej náboženskej literatúry (napr. použili aj výklad J.G. Herdera).
Príznačné pre niektoré vydanie Lutherových katechizmov bolo pripoje
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nie duchovných piesní - takže išlo vlastne aj o prvé kancionály. Takéto
prídavky nájdeme v preklade Daniela Pribiša z roku 1634 a možno boli aj
vo vydaní Jána Pruna Hlohovského z roku 1584, ale toto dielo sa stratilo a
tak môžeme uvažovať len hypoteticky.
Dôležitou zložkou evanjelickej literatúry na Slovensku(31) sú preklady
Lutherových duchovných piesní. Z Lutherovej tvorby 73 piesní preložil
Hruškovic, 29 piesní Juraj Tranovský (“slovenský Luther”, ako ho nazval
Ján Kollár) a ako ich prekladateľ figuroval aj Daniel Krman. Často pre
kladali pieseň “Eine feste Burg ist unser Gott” (z r. 1527), ktoroj Karol Kuz
mány(32) prisudzoval husitský nápev. Najznámejší je preklad Pribišov
(“Mocný hrad jest náš milý Bůh”) a Tranovského. Štefan Krčméry (33) o Tra
novského preklade napísal: “S jeho prekladom Lutherovej Hrad přepevný
závodil temer o tristo rokov Hviezdoslav. No palmu bolo by prisúdiť ešte
vždy Tranovskému”.
Je zaujímavé, že aj v katolíckom spevníku Cantus Catholici (1655) je
Lutherom upravená staršia stredoveká pieseň “Sláva Bohu na nebi”.
Okrem týchto diel existujú staršie preklady menej významných Luthe
rových diel a článkov.(34)
Polemiky
Osobnosť a dielo Martina Luthera bolo vždy v centre pozornosti pole
mickej literatúry, ktorá patrila k veľmi frekventovaným druhom nábo
ženskej spisby - evanjelickej i katolíckej.
Františkán Bonaventúra Hocquard napadol Martina Luthera v 1100
stránkovom diele. Zmienil sa v ňom aj o uhorských luteránoch, ktorí sú
vraj “obeťami” katastrofy, podobajúcej sa tureckým výbojom. Daniel
Láni mu odpovedal dvojzväzkovým dielom (Wittenberg 1564, 2. zv. Lip
sko 1569). Bola to síce obrana celého reformačného diela, no Láni veľa
pozornosti venoval najmä očiste Hocquartom zhanobeného života a diela
Martina Luthera. S Hocquartom polemizoval i prievidzský rektor Zachariáš Kalinka.
Lutherovho diela sa týkala aj polemika Štefana Dubnicaya s Danielom
Krmanom. Rovnako bez ozveny nezostal ani pokus prievidzského piaristu
pátra Konštantína “Myrias versum...” (Trnava 1735), ktorý sa posmieval
Lutherovi, že miloval spev, víno a lásku. Páter Konštantín ironizoval aj
Katarínu z Bory.
Životopisy
Paradoxné je, že slovenskí evanjelickí autori sa až pomerne veľmi ne
skoro pokúsili o prvé životopisy Martina Luthera. Ich autormi boli vý
znamní teológovia - Kuzmány, Baltik, Szeberényi -, ale aj autori menších
teologických kvalít - Raphanides, Janda, Novomeský(35). Išlo zväčša o po
pularizačné životopisy a napospol chýbalo - i chýba - náročnejšie spraco
vanie problematiky.
Je naozaj prekvapujúce, že prvý náročnejší rozbor Lutherovho diela vy
šiel v katolíckej edícii “Kruh milovníkov katolíckej knihy”(36). I v tomto
prípade však nešlo o originálne dielo, ale o preklad knihy Jacquesa Maritaina “Traja reformátori”.
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Pokusom o načrtnutie profilu Martina Luthera z katolíckeho hľadiska
bola aj štúdia Marcela Baráta “Martin Luther (Z príležitosti nedávnej
štvrtej storočnice jeho smrti)”(37). Barát sa priveľmi nepokúsil o svojské
náhlaďy, ale prakticky pretlmočil názory prof. J. Lortza (Die reformation
in Deutschland, 1941). Barát úvodom napísal: “Martin Luther je, prirod
zene, priveľmi složitou osobnosťou; preto jeho profil nemožno načrtnúť
pár zjednodušenými líniami. Predovšetkým nie je mysliteľom a jeho sila
nie je v presvedčujúcej logike. Veľkým a nedostihnuteľným je v akcii a v
živelnom vzťahu k životu a ľudu. V tom je tajomstvo jeho úspechu. Môže
si mať Eck akokoľvek skvelé dôvody a môže logicky akokoľvek okate vy
vrátiť svojho protivníka, pospolitosť strhujú len argumenty, ktoré hovoria
k srdcu, a to sú argumenty Lutherove. Ľud v takýchto chvíľach nemá
záujem o abstraktnú a teoretickú pravdu, stačí mu zdánlivá pravda, ak
zodpovedá jeho momentálným potrebám a názorom.... (Luther) je typom
iracionálneho a eruptívneho človeka. To je kľúč k pochopeniu jeho bytosti
a úspechov, ale zároveň aj nedostatkov, hlavne v oblasti myslenia a systé
mu jeho náuky”.
Barát ďalej pripomína, že Luther zomrel pokojne a že jeho smrť nemož
no použiť ako argument proti jeho osobe a skutkom. A dokonca na trvalé
zhodnotenie osobnosti takého formátu, ako bol Luther - dodáva - by to ani
nestačilo. A v závere svojho príspevku píše:
“Úhrnom: Luther iné chcel, zamýšľal, a iné z toho vzišlo. Chcel zaistiť
zjavenie proti diabolskému falšovaniu a cirkevnej vrchnosti, a vykľul sa z
toho racionalizmus. Chcel uchrániť slovo božie nedotknuté a neporušené,
a prišiel kriticizmus, ktorý sa nezastavil ani pred podstatou kresťanstva,
ako je božstvo Kristovo. Chcel sa vrátiť k pôvodnému kresťanstvu, ktoré
v pokore a poslušnosti prijalo, čo mu hlásali apoštolovia a húževnaté sa
pridržal toho, čo prevzalo od starších, a vznikla z toho revolúcia proti Ot
com a tradícii. Avšak čo treba zvlášť zdôrazniť, nie náhoda viedla k ne
chceným výsledkom, ale štruktúra systému”.
Modernejšie Lutherove životopisy chýbajú i preto, lebo obe cirkvi - ka
tolícka i evanjelická - sa dostali práve v čase, keď prebiehala veľká revízia
hodnôt a prestavba, pod kontrolu totalitného štátu.
Marxistická literatúra, pravda, pri hodnotení života a diela Martina
Luthera nepokročila ďalej od názorov Karola Marxa a Friedricha Engelsa. Iba v 60. rokoch sme sa sporadicky mohli stretnúť s miernejšími hodnoteniami(38).
Pokus o ekumenický pohľad
V rokoch 1945-8 sa slovenskí katolícki intelektuáli, ktorí neboli zaťažení
saldom politického katolicizmu z rokov 1939-45, pokúsili o hľadanie no
vých ciest aj vo vzťahu k evanjelickej cirkvi. Mimoriadne podnetná bola
prednáška, ktorú na pôde Matice slovenskej v roku 1947 predniesol archi
vár a kultúrny historik Anton Augustín Banik.(39) Výsledkom tohto nové
ho postoja malo byť dvojčíslo 7-8 moderného katolíckeho časopisu Ver
bum, z ktorého sme už niekoľko raz citovali (Bánsky, Barát).
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V úvode tohto čísla čítáme:
“Sú príznaky, že rozlišovací a osamostaťnovací pochod vo vnútri kres
ťanstva už dosiahol vrchol. Čoraz viac badať vedomú snahu po scelení,
sjednotení. Toto úsilie vychádza zo životnej, hlboko preciťovanej potreby,
nie z umelých podnetov a pokusov. Nehovorí sa len o trpnej znášanlivosti,
lež temer na celom svete sa pretriasa možnosť úzskej náboženskej spolu
práce, zprvu, pravda, iba v medzicirkevnom rámci... Ekumenický prúd
dávnejšie zasiahol zovnútra svetový protestantizmus a cezeň aj naše evanjelictvo (luteranizmus). Z uzavretosti a osihotenosti, z národnej výlučnosti
otvára sa širším priestranstvám kresťanského ducha. Nateraz ešte iba vá
havo a rozpačito. No silný vír samovoľného svetového ekumenického pro
testantského hnutia ho prv-neskôr vtiahne oveľa hlbšie a celkom úprimne
do svojich krážov... Žiada sa celistvý pohľad, súhrnné zvažovanie, nie
jarmočné a krčmové zádrapkárstvo. Od podružných otázok prejsť k pod
state, k oporným, nosným pilierom. Od treťoradých prameňov, poloprávd
a neprávd, zdaní a výmyslov, k pôvodným a pravým prameňom. Z nich sa
poznávať, otvorene, dôkladne, nezaujate a bez akejkoľvek záludnosti”.
Hoci takmer celé dvojčíslo bolo venované evanjelickému náboženstvu,
ťažisko predsa len spočívalo na niekoľkých profilovaných štúdiách(40).
Autori sa snažili písať príspevky na základe zahraničnej literatúry (najmä
Lortza, Holla a Lambineta), často však narážali na neprístupnosť tejto
literatúry. Uveďme aspoň tézovite k čomu jednotliví autori štúdií dospeli:
Náboženstvo sa v Lutherovom ponímaní stáva etikou, teológia moralizo
vaním (L. Hanus: Protestantizmusako náboženský typ); Lutherovo stano
visko vyplýva z vnútornej dialektiky medzi mystikou a occamistickým
nominalizom (Š. Barnáš: Pojem Cirkvi): luterovskv človek ie bvtosť ro
zorvaná, nosí v sebe násilne spojené protiklady, je kŕčovito vypätý do sféry
božej, ale ju aj popiera, takže prakticky sa človek stáva synom tohto sveta
(Š. Nahálka: Základné črty Lutherskej apológie); Lutherovo sociologické
myslenie charakterizuje občiansko-náboženský dualizmus (S. Hatala:
Sociológia protikladov).
♦♦♦

Aj náš príspevok chce byťakýmsi “oneskoreným” ekumenickým pohľa
dom z katolíckej strany na zástoj Lutherovej reformy v slovenskom kul
túrnom živote. Ak chceme preklenúť nevraživosť medzi oboma najvýz
namnejšimi slovenskými konfesiami - a toto budeme musieť urobiť, ak
nechceme skončiť kdesi na dejinnej periférii - treba sa vzájomne poznať.
Významné výročie európskych dejín - 500, výročie narodenia Martina
Luthera - je k tomu príležitosťou.
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Poznámky:
1/ S. Krčméry: Dejiny literatúry slovenskej. Bratislava 1976, s. 37.
2/ J. Bánsky: Nemecké pramene slovenského protestantizmu. Verbum II, 1948, č.
7-8, s. 434 a n.
3/ Novšie takéto stanovisko najpregnantnejšie formuloval Jozef Staško (Sloven
ská národná ideológia v hre politiky Československa, 1918-1938, in: Tvorcovia
nového Slovenska. Cambridge, Ont. 1982). V kapitole “Katolícka Cirkev a slo
venský národ - kultúrne a politické hľadisko” píše, že vďaka univerzálnemu pôso
beniu a vplyvu katolíckej cirkvi, Slováci aj po strate štátnosti nestratili svoju kultú
rno-masovú jednotu, ba strata štátnosti viedla prakticky k plnšiemu pôsobeniu
cirkvi na Slovensku aj v mimonáboženskej oblasti. V určitých obdobiach sloven
ských dejín, národný život Slovákov možno sledovať len cez dejiny cirkvi. Ploditeľom, nositeľom, podporovateľom a ochráncom duchovnej kultúry cez celýteľom, nositeľom, podporovateľom a ochráncom duchovnej kultúry cez celý stre
dovek až do 18. storočia bola katolícka cirkev.
4/ B. Varsík (Husiti a reformácia na Slovensku. Bratislava 1926) sa domnieva, že
husitizmus na Slovensku zapôsobil viac kultúrne (jazykovo) ako nábožensky.
5/ Doklad o tom máme na freske želiezovského kostola, kde rytier Juraj je zobra
zený ako vstupuje do írského “purgatòria”.
6/ Orientoval sa na luterskú reformáciu a ostro vystupoval proti huteritskému
kazateľovi Andrejovi Fischerovi, ktorý pôsobil v Levoči zmätky. Henckel povolal
do Levoče Melanchtonovho žiaka, Angličana Leonarda Coxa, začas profesora na
krakovskej univerzite. Cox pôsobil aj v Košiciach.
7/ S Erazmom Rotterdamským zo Slovenska okrem zmienených Thurzovcov ko
rešpondovali aj Ursinus Velius, Valentin Eck a Jacob Piso, tajomník Ľudovíta II.
a vychovávateľ Alexia Thurzu. S Erazmom sa osobne stretol Košičan Johannes
Antonius.
8/ Ak arcibiskup Bakócz zorganizoval sprievod, ktorý oslnil Rím, Imrich Thurzo
tiež prejavil uhorskú gavalierskosť a na slávnosti, ktorú usporiadal, hostil pol
Wittenberga.
9/ Porovn. T. Klaniczay: La littérature de la Renaissance et la noblesse hongroise.
In: Studia Historica Academia Scientiarum Hungariae LUI. s. 243-252.
10/ Na tejto skutočnosti nič nemení, že v Bratislave začala v roku 1467 účinkovať
univerzita Academia Istropolitana. Nešlo totiž o humanistickú univerzitu bolognského typu (ako sa často tvrdieva), ale o scholastickú univerzitu, vychádzajúcu
z predstáv viedenských dominikánov. Vendelín Jankovič (Vznik a účinkovanie
prvej bratislavskej univerzity - Academia Istropolitana. Historický časopis XII,
1964, č. 4, s. 538) pokláda aj argument z kráľovskej žiadosti, že univerzita má para
lyzovať “kacírske” myšlienky zo susedných krajín iba za “captatio benevolentiae” u
najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi. V marxistickej literatúre (napr. Slo
venské dejiny L Bratislava 1961, s. 249) sa často prízvukuje, že je to dôkaz o tom, že
univerzita mala paralyzovať vplyv husitov (zjavný vraj u “mestskej chudoby”!)
11/ S. Krčméry (Dejiny literatúry slovenskej. Bratislava 1976, L zv., s. 202) píše:
“Človek z ľudu mal rub kresťanstva v svojich náhľadoch prírodných, zdedených,
pohanských; človek vrstvy učenej hľadal si tento rub v slávnom živote rímskom,
neskôr v grécko-rímskej básnickej mytológii. Nápisy na kaštieľoch slovenských,

21

najmä renesančných, akých hojnú zbierku by sme našli iste i v listinách zemianskvch rodín, ktorých členovia formulovali si svoje životné heslá, ukazujú, aký veľ
ký zástoj hrali predstavy človeka grécko-rímskeho v týchto storočiach u nás”.
12/J.Mišianik: Antológia staršej slovenskej literatúry. Bratislava 1964, s. 24-5.
13/ Napr. Ján Sambucus, ktorý začas študoval vo Wittenbergu. Trnavskí občania
sa naňho obratáli listom, aby im pomohol pri formulovaní svojho “Confessio”.
14/ Jozef Macarius študoval u Melanchtona a z jeho poverenia podnikol v roku
1544 cestu do Štrasburgu, Bazileja, Zürichu, Kostnice a Augsburgu. Po návrate sa
pohyboval v humanistických krúžkoch Verančiča a Olaha a orientoval sa na štú
dium gréckych a latinských klasikov.
15/ V roku 1549 musel z Banskej Bystrice ujsť kníhkupec, ktorýpredával Luthero
ve spisy. Ján Pruno Hlohovský spomína, že z Wittenbergu sa doviezol na Sloven
sko s akýmsi kníhkupcom. Práve faktom, že slovenská evanjelická literatúra sa do
vážala z lacnejších zdrojov a netlačila sa na Slovensku (čo by bolo potrebovalo väč
ší kapitál), sa vysvetľuje oneskorené založenie kníhtlačiarských oficín na Slovensku.
16/ P. Křižko: Dejiny banskomestského seniorátu. L. Sv. Mikuláš 1948.
17/ Marxistická historiografia venovala baníckemu povstaniu značnú pozornosť
(P. Ratkoš: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku 1525-1526. Bratisla
va 1957). Ak však chceme poznať aj náboženské korene týchto vzbúr (povstanie je
zrejme príliš silný výraz), treba si všimnúť práce A. Gôlnerovej: Počátky reformace
v Banské Bystrici. Předběžné studie. Bratislava (revue) roč. IV, 1930, s. 580-612; V.
Jankoviča: Príspevok k dejinám náboženskej reformácie v Banskej Štiavnici.
Sborník matice slovenskej XVII, 1938-9 a Dejiny jezuitov v Banskej Štiavnici. Bra
tislava 1941.
18/ Porovn. W. Urban: Studia z dziejów antytrynitaryzmu na zemiach czeskich i
slowackich w XVI. - XVII. w. Kraków 1966. - La Renaissance et la Réformation en
Pologne et en Hongrie. Conférence Budapest-Eger, 10-14, oct. 1961. Budapest
1963.
19/ F. Kalesný: Habáni na Slovensku. Bratislava 1981, s. 39-41.
20/ A. Harčár: Historický význam protireformácie v Košiciach z r. 1604. Košice
1942.
21/ F. Kalesný, ibidem.
22/ J. Ďurovič: Jednota na Slovensku. In: Jednota Bratrská 1457-1957. Sborník k
pětistému založení, red. F.M. Bartoš a J.L. Hromádka. Edice Kalich, Praha 1956,
s. 239-263.
23/ Stöckel v Bardejove vyučoval podľa Melanchtonových metód a akceptoval
Lutherov názor na užitočnosť školských hier. Bol autorom Confessio pentapolita
na, pričom sa opieral o Augustanu a Melanchtonovu Apológiu.
24/ Pavol Rubigallus (Rothan) okrem štúdia pôsobil vo Wittenbergu v rokoch
1540-5. Bol autorom štyroch epigramov na Jána Husa a Jeronýma Pražského.
25/ Preyss, pochádzajúci z Bratislavy, pôsobil na viacetých nemeckých univerzi
tách.
26/ Gellous síce pochádzal zo Sedmohradska, no pôsobil v Prešove.
27/ J. Bánsky: Nemecké pramene slovenského protestantizmu. Verbum II, 1948,
č. 7-8, s. 434-440) okrem univerzít uvádza - bez toho, že by časovo špecifikoval - aj
pôsobenie spolkov (Spolok Gustáva Adolfa v Lipsku) na podporu protestantov
žijúcich mimo Nemecka a tlačiarne (Halle, Wittenberg, Žitava, Saská Kamenica,
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Ochranov, Lipsko a i.), ktoré z veľkej časti saturovali potřeby evanjelikov na Slo
vensku.
28/ Tento list uverejnili Severín Škultéty pod názvom Francisco de Rewa comiti
Thurocensi (1599); Juraj Horvath: Epištola D.M. Lutheri ad ... d. Franciscumde
Rewa comitem Thurocensem(Wittenberg-Zerbst 1754). - List županu Turčanskému Fr. Révaymu jako odpověd v otázce Večeři Páně, tenkrát od Reformátorů
zvláště vzbuzené. Korouhev na Siónu V. 1882, č. 5.0 tom podrobnejšie J. Kvačala:
K počiatkom švajčiarskej reformácie na Slovensku (K stykom Fr. Révayho s Lutherom). Viera a veda I, 1930, s. 122-6.
29/ Severín Skultéty ho uverejnil vr. 1591 a 1599 v samostatných vydaniach.
30/ Porovn. J. Adamiš: Styristoročná pamiatka Malého katechizmu dr. Martina
Luthera. K jubilejnému roku katechizmu roku Pána 1929... L. Sv. Mikuláš 1929...
L. Sv. Mikuláš 1929. - Bálent, B.: Bardejovské katechizmy z rokov 1581 a 1612. T.
Sv. Martin 1947. - Navzdávame sa, že hovoriť v tomto prípade o prvej slovacikálnej
tlačenej pamiatce je nadnesené. Je to prakticky čeština s početnými šarišiznami.
31/ Jej celkové hodnotenie nájdeme v dielach: J. B. Čapek: Československá litera
túra toleranční. Praha 1933. - Ďurovič, J.: Duchovná poézia pred Tranovským.
L. Sv. Mikuláš 1939. - Tenže: Evanjelická literatúra do tolerancie. T. Sv. Martin
1940. - Mocko, J.: História posvätnej piesne slovenskej a histórie kancionálu. L.
Sv. Mikuláš 1909. 1912,2. zv. - Sborník Zpěvníka evanjelického, 1842-1942. Lipt.
Sv. Mikuláš 1942. - Tranovského sborník. L. Sv. Mikuláš 1936. - Třanovský Jiří.
Sborník k 300. výročí kancionálu Cithara sanctorum. Bratislava 1936. Veľa mate
riálu priniesol aj V. Pražák v syntetickom diele Dějiny slovenské literatúry I. Praha
1950.
32/ K. Kuzmány: Život Dra Martina Luthera s cirkevnohistorickým úvodem.
Banská Bystrica 1840.
33/ S. Krčméry: Dejiny literatúry slovenskej I. Bratislava, s. 190.
34/ Preklad Domovej postily, Lutherovo monológu pred vystúpením na wormskom ríšskom sneme, výsluch Lutherov na sneme vo Wormse, Výpovede o odpustkoch proti Jánovi Tetzelovi (z r. 1517), O velebnej sviatosti tela Kristovho a o bratrstvách (z r. 1519), O kliatbe (z r. 1520), Proti bule Antikrista (z r. 1520), O dobrých
skutkoch (z r. 1520), O slobode kresťanského človeka (z r. 1520). Popis najstarších
vydaní Lutherových diel nájdeme v bibliografiách: Knihopis českých a sloveských
tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. věku. Díl II, část IV. Praha 1948, č. 356,
357; J. Čaplovič: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do r. 1700. I. zv. Martin
1972, č. 23, 45, 96, 124, 747. Do roku 1900 ich súpis nájdeme v Riznerovej Biblio
grafii písomnoctva slovenského. T. Sv. Martin 1932, III, zv., s. 120-123. Ďalej sú
roztratené v jednotlivých zväzkoch slovenskej retrospektívnej bibliografie.
35/ K. Kuzmány: Žiwot dra Martina Luthera s cjrkewno-historickým úwodem k
prospěchu Křesťanů Ewangelických. Banská Bystrica 1840, 2. vyd. Pešt 1842. - K.
Raphanides: Život dr. Martina Luthera ku potřebě evanjelického lidu. Budapešť
1885. - B. Baltik: Život doktora Martina Luthera. L. Sv. Mikuláš 1883 (vyšli 4 vy
dania). -J. Janda: Životopis Martina Luthera. B.m. 1916. - Ľ.Ž. Széberényi: Dr.
Martin Luther. L. Sv. Mikuláš 1917. - J. Glatz: Životopis Martina Luthera s krát
kou zprawau o reformacý a tudy založené ewangelické cyrkwi. Trnava 1840. (Pre
klad M. Durgalu). - Ľ. Novomeský: Život muža božieho dra Martina Luthera.
New York 1893.
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36/ Preklad vyšiel niekedy v rokoch 1946-7. Údaj si nemôžem overiť, pretože ne
mám k dispozícii bibliografiu za roky 1945-8. Preto sa opieram iba o pamäť.
37/ Verbum II, 1948, č. 7-8.
38/ V encyklopedických zošitoch Pyramída (č. 85, s. 2720) sa v hesle “Martin Luther” konštatuje, že napriek Lutherovmu dištancovaniu sa od radikálno-meštianskej reformácie a ešte viac od ľudového revolučného hnutia”... treba oceniť Lutherove podnety pre reformačné pokrokové myslenie, ktoré sa rozvinulo v široké spo
ločenské revolučné hnutie a stalo sa oporou buržoáznym elementom v období ra
ného kapitalizmu, ale často, napr. aj na Slovensku, oporou feudálov bojujúcich
proti centrálnej vláde i nacionálneho hnutia a formovania národnej kultúry (napr.
u nás rozvoj literatúry v bibličtine)”.
39/ Prednášku uverejnili v Slovenských pohľadoch LXIII, 1947.
40/ L. Hanus: Protestantizmus ako náboženský typ. Verbum II, 1948, č. 7-8, s.
371-87; Š. Barnáš: Pojem Cirkvi (ibid., s. 387-395); S. Náhalka: Základné črty lutherskej antropológie (Ibid., s. 395-407). - Š. Hatala: Sociológia protikladov (Ibid.,
s. 409-420); L. Hanus: Postoj protestantizmu ku sakrálnemu umeniu (Ibid., s. 422433).
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Milan Rastislav Štefánik a československá
štátnosť (1)
Ján Mlynárik
Mohyla na Bradle, kde odpočíva Milan Rastislav Štefánik (narodený
21. júla 1880) nesie dedikáciu: “Svojmu synovi československý národ”.
Tým je presne vyjadrená podstata veci i diela tohto muža, ktorý priniesol
nesmiernu obeť za prebojovanie československej národnej a kultúrnej jed
noty a nakoniec za etablovanie československej štátnosti ako výrazu ukon
čenia politického konštituovania Cechov a Slovákov. Veril v etnickú jed
notu západných Slovanov; jej presadzovanie a štátne dotvorenie sa stalo
hlavným zmyslom jeho života.
Vytorenie československého štátu ako národného štátu dvoch slovan
ských národov znamenalo v dejinách Slovákov novú historickú etapu, ato
prevratnú po všetkých stránkách. Slováci sa stali štátotvorným národom,
ktorý sa spoluzúčastňoval na garantování životaschopnosti nástupnického
štátu; otvorili sa im možnosti národnej regenerácie, všestrannej rekon
štrukcie národných síl, odsúdených násilnou maďarskou asimiláciou k
bezvýchodiskovosti - položili sa základy národného školstva všetkých
stupňov, vybudovala sa sieť národnej osvety a dovtedy hegemónny celok
národnej obranárskej politiky začal postupne naplno fungovať v novodo
bej politickej diferenciácii. Dielo M.R.Štefánika malo v tomto všetkom
zakladateľský význam a predurčovalo další vývoj, na ktorom sa však sám
po vajnorskej katastrofe 4. mája 1919 nemohol zúčastniť. Idea českoslo
venskej národnej a kultúrnej jednoty, ktorá sa dotvorila a syntetizovala v
štátnej jednote - teda hlavná idea činnosti M.R. Štefánika - stala sa štáto
tvornou ideou slobodného Československa pre celé nasledujúce dvadsaťročie. Štefánik, hoci bol dávno mŕtvy, žil v základoch tohto štátu a jeho
priekopnícke dielo tvorilo jeden z jeho základných pilierov.
Zostáva otázka, ako sa máme hlásiť k jeho dielu. Je aj dnes jeho dielo
životaschopné; má nám čo povedať, alebo sú jeho východiská a ciele už
len historickou relikviou? Dnes, keď sa veľmi striktne zdôrazňuje osobi
tosť slovenského národa a jeho dejín, i psychická, mentálna, etnická a iná
odlišnosť od českého národa, dnes, keď myšlienka československej ná
rodnej jednoty je neudržateľná? Môžeme sa hlásiť k tvorcovi, keď neuzná
váme jeho rozhodujúcu myšlienku, ktorá ho viedla k vybojovaniu hlavné
ho diela? Alebo zotrváme na ahistorických a prézentistických poloprav
dách tým, že niečo zakamuflujeme, niečo zamlčíme a potom z neho urobí
me obeť českej, protislovenskej nenávisti, ktorá vtedy - nad Vajnorami - na
riadila strielať na lietadlo?
Tieto otázky sú veľmi naliehavé. Myšlienku československého národa,
jeho etnickej a kultúrnej jednoty nemôžeme udržať vedecky ani politicky.
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Mnohé, čo sa zdalo ešte na začiatku tohto storočia nesporné a jasné - po
kiaľ ide o veci, o ktorých sme hovorili -, nie je už dnes predmetom diskusie.
Tak čo? Máme oslavovať na Bradle Čechoslováka č. 1 a hlásiť sa k nemu,
alebo sa od jeho diela dištancovat?
Návrat k týmto problémom je nutný práve dnes nielen preto, aby sme si
ujasňovali základy štátu, v ktorom stále žijeme, a ktorý prejavil svoje hod
noty a klady v najnovších dejinách Čechov a Slovákov už mnoho ráz, ale i
v záujme historickej pravdy.
♦♦♦

Dnes sa dejú pokusy interpretovať históriu Slovákov za posledných
stopäťdesiat rokov ako neustály, nepretržitý zápas za slovenskú štátnosť a
svojbytnosť slovenského národa, a to v tom zmysle, že od vystúpenia slo
venských protimaďarských revolucionárov v rokoch 1848-1849 až do súčastnosti slovenský národ viedol nepretržitý boj za všestranné uplatnenie a
že o skutočnej národnej a štátnej slobode Slovákov je možno spoľahlivo
hovoriť až od 1. januára 1969. V tomto poňatí sa stierajú historické medz
níky a historické etapy národného vývoja sa pretvárajú v amorfnú masu;
postavenie Slovákov v dobe pred rakúsko-uhorským vyrovnaním sa odli
šuje od nasledujúcej etapy násilnej maďarizácie a potlačovania slovenské
ho národného života; vznik Československa sa nepovažuje za základný
medzník a začatie novej etapy národného života, pretože “národný” útlak
tu zostával. Tak sa - v tejto interpretácii - násilná asimilácia maďarská vy
menila za násilnú asimiláciu českú a vlastne sa nič nevyriešilo. Česká otáz
ka vraj v roku 1918 pohltila otázku slovenskú a zabránila, aby sa slovenská
otázka rozvinula a riešila. Tento stav vlastne zotrval až do súčastnosti maďarské násilie vystriedalo násilie české, nijaké rozdiely tu v podstate
neboli.
V tomto zmysle nám vznik republiky v roku 1918 vychádza ako zmena
jedného násilia za iné násilie; slovenská otázka sa vymanila z uhorskej
otázky a zároveň ju hatila česká otázka; ideu jednotného uhorského náro
da vystriedala idea jednotného československého národa. V sociálnej rovi
ne, kde to bolo najľahšie marxistami už dávno dokázané, český kapitál
zatlačil maďarský a pracujúci ľud nič nezískal; podľa svedectva súčasní
kov to bolo niekde za maďarskej vlády pre niektoré sociálne slabé vrstvy
lepšie než v Československu, pretože vznikom hraníc sa prerušili tradičné
pracovné možnosti.
Napokon tu začali pôsobiť i sektárske deformácie hodnotenia vzniku
republiky na V. zjazde KSČ v roku 1929, keď sa Československo považo
valo za výplod lúpežného imperialistického versaillského mieru; pre oči
vidnú nedoloženosť sa muselo od tejto pravdy ustúpiť, ale jej ideový kon
text zotrvával najmä vo všestranných deformáciaách 50. rokov, keď politi
cky (prostalinsky) angažovaná historiografia vytvorila z Masaryka, Beneša a Štefánika “agentov západných imperialistov, ktorí absolútne nemali
záujem na riešenie československého osudu, ale išlo im len o verné služby
ich “zamestnávatelom”. Štefánikovi ako vyloženému “imperialistickému
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špiónovi” venovali obsiahlu, výsostne vedecky sa tváriacu monografiu
(Ľudovít Holotík, Štefánikovská legenda a vznik ČSR. Bratislava 1958 I. vydanie, 1960 - II. vydanie).
Nedivme sa preto, že návraty k Štefánikovi a k zmyslu jeho diela budú
veľmi komplikované a ťažké a u určitej časti bádateľov, u ktorých bude
stále zotrvávať ideový kontext zvulgarizovaného marxizmu - úplne ne
možné. Tak ako Štefánika na celé tridsaťročie vyhosťovali z vedeckej in
terpretácie ako triedneho nepriateľa (“imperialistický agent”), hrozí mu,
že mu na ďalšie desaťročie budú upierať miesto v histórii ako národnému
nepriateľovi (“čechoslovakistovi”). Môžeme tak usudzovať z prejavu tých,
ktorí sa v roku 1968 museli zodpovedať slovenskej verejnej mienke za tu
penie Štefánika ako “špióna”. Avšak duch januára 1968 zabránil, aby pre
nikla nová “interpretácia” Štefánika “čechoslovakistu”; nikto však nemo
hol zaručiť, že sa toto poňatie neujalo v rozkladajúcom sa duchu česko
slovenskej jednoty po 21. auguste 1968.
Za zjavný prejav týchto symptóm nepovažujeme len to, čo sme už pri
pomenuli, keď sme hovorili o nevedeckom stieraní etáp slovenského histo
rického vývoja a o ich prezentovaní ako jedinej etapy neustáleho tlaku zo
strany Maďarov a Čechov (pričom nechýba koketovanie so slovenským
“národným štátom” v dobách hitlerovskej agresie), ale i prejavy protiče
ského šovinizmu, ktoré sa zpočiatku skrývali za tvrdenie, že za prvej re
publiky existovali úmysly počeštit Slovákov, potom pre nich vytvoriť stav
rovnajúci sa takmer genocíde (takto otázku formuloval spisovateľ Vladi
mír Mináč) a napokon, keď už podobné kamufláže nemohli obstáť pre od
por verejnej mienky, nahradiť ich teóriou o podnájomníckom vzťahu a po
staveniu Slovákov v Československu. Vyústenie týchto tendencií vidíme
vo snahe postaviť zmysel vzniku ČSR po roku 1918 do protikladu so štátoprávným usporiadaním Československa v rokoch 1968-1969; že totiž fede
rácia vychádza z úplne iných princípov, z inej pôdy a iného ducha, ako
vychádzal vznik ČSR. Iná obdoba tohto názoru vychádza z toho, že za
tiaľ čo sa do roku 1918 slovenská otázka vyvíjala podobne ako česká a obe
sa riešili nezávisle na sebe, existovali autonomně a neboli obmedzované v
suverenite riešenia, rok 1918 znamená prerušenie tohto prirodzeného
toku, pretože vtedy česká otázka pohltila slovenskú, a veci sa do pôvodné
ho stavu vrátili vlastne až 1. januára 1969 (Viliam Plevza). Takže päťdesiat
rokov Československa môžeme pokojne odpísať a samozrejme i dielo M.
R. Štefánika, ktorý sa za integrovanie slovenskej otázky do českej (a na
opak) najviac zaslúžil. V tomto prípade uhorská skutočnosťdo roku 1918,
ktorá “nepohlcovala” slovenskú otázku, vyzerá tolerantnejšie a demokra
tickejšie ako československá realita, ktorá riešenie slovenskej otázky pre
rušila na pol storočie.
Mohlo by sa nám to zdať kuriózne alebo neuveriteľné, ale ak pozorne
sledujeme interpretáciu rôznych oných “počešťovaní Slovákov”, “geno
cíd” a “podnájomníctiev”, vidíme, že tieto označenia vytvárajú celkom
logický a uzavrený kruh s jasným ideovým podtextom a zámerom, čomu
sa potom ex post dostáva jeho vedecké zdôvodnenie. Ak sledujeme histori
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ckú publicistiku Nového slova od roku 1968 a najma od vzniku federácie,
najdeme tu nemálo pokusov dať uvedeným veciam už zakotvenější “vede
cký” tvar (Naposledy M. Gosiorovský, Z historie československých vzťa
hov, Bratislava 1978).
V tomto zmysle sa teda Štefánik a celé jeho dielo dostáva pomimo hlav
ný prúd národného povedomia; totalitné myslenie, ktoré sa napája z tried
nych alebo internacionálnych prameňov, nemôže zniesť váhu Štefánikov
ho demokratizmu. Tu už nejde ani o spor konkrétnych historických kon
cepcií, ale o zrážku všeobecného demokratizmu s jeho antidemokratickým
antipódom.
***

Zvulgarizovaný marxismus nemohol zásadne pochopiť dialektiku vzťa
hu všeobecného demokratizmu a socializmu. Ani vtedy, keď sa ju snažil
mnoho raz vysvetlovat’ V.I. Lenin, ktorý kritizoval dogmaticko-ľavičiarske vulgarizácie tohto vzťahu a zjednodušené predstavy. Štefánikove
dielo, podobne ako dielo Masarykove a iných, ktorí vybojovali českoslo
venský štát, plne patrí do sféry naplňovania ideálov všeobecného demo
kratizmu, ideálov zdemokratizovania Európy prostredníctvom uskutoč
ňovania túžob malých národov a ich štátnosti. Štefánik nedokázal si pred
staviť oslobodené Československo v obkľúčení absolutistických monar
chií; bolo mu nepochopiteľné, že národný štát západných Slovanov má
existovať v Európe, v ktorej by bolo miesto i pre habsburskú, hohenzollerskú a romanovskú ríšu. Ruskú demokratickú revolúciu privítal ako
spásu; jeho nadšenie bolo také veľké, že ho - podľa svedectva lekára - pos
tavilo na nohy, keď bol ťažko chorý, pookrial na duchu a hneď videl per
spektívy Československa v ďaleko priaznivejších súvislostiach. Áno, de
mokratické, republikánske Rusko sa mohlo stať garantom českosloven
skej slobody a samostatnosti; s určitosťou to však nepredpokladal u cár
skeho despotizmu.
Vlastný zmysel hlbokého Štefánikovko (rovnako ako Masarykovho)
demokratizmu bol v zdôrazňovaní celkovej úrovne európskeho a svetové
ho demokratizmu, slobody a všeobecne ľudskej i národnej emancipácie.
Všetko to boli základné, nevyhnutné stupne svetového pokroku, tejto ces
ty ľudstva od despotizmu a tmy k historicky možným ďalším spoločen
ským sférám, vstup tohoto ľudstva do vyšších civilizačných etáp. Štefánik
v tomto zmysle chápal národnú transformáciu Masarykovej svetovej revo
lúcie. Bola o to reálnejšia, čím väčšmi naväzovala na základnú a dozrieva
júcu túžbu národov a v ich rámci i jednotlivých spoločenských tried a sku
pín. Vybojovanie národnej slobody a štátnej suverenity bolo i pre česko
slovenské socialistické hnutie a jeho predstaviteľov základným predpo
kladom pre vybojovanie ďalších slobôd; vnútorná spojitosť boja za vyššiu
mieru demokratických slobôd ako fundamentu pre riešenie všet
kých otázok sociálnych a politických bolo marxistickým teoretikom pred
vyše polstoročím jasnejšie ako mnohým “marxistom” o desiatky rokov ne
skoršie.
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V tomto zmysle je dielo M. R. Štefánika činom par excellence pokroko
vým, pretože korešponduje s výbojmi európskej civilizácie, usilujúcej sa po
spoločenskom vyjadrení v plnej zhode so spoločenským vedomím a vôbec
duchom humanizmu a slobody človeka 20. storočia. Vychádzať z tézy
zvulgarizovaného marxizmu, že totiž okrem robotníckej triedy niet už v
období imperializmu nijakej sily schopnej pokroku, z tézy, na ktorej zákla
de bol Štefánik “odhalený” ako imperialistický agent, znamená totálne
nepochopiť Štefánika ani ako človeka, ani ako vedca či politika, ale zna
mená to tiež nepochopiť ani historickú pokrokovost’vzniku Českosloven
ska. Môžeme zodpovedne tvrdiť, že tí, ktorí bojovali pred šesdesiat rokmi
v Európe, zmietajúcej sa vo vojne, za vyššiu mieru slobôd a demokracie,
pripravovali neskôr vyústenie sociálnej emancipácie v socialistickom mo
dele spoločnosti, hoci si to subjektívne ani neuvedomovali, alebo si to do
konca nepriali. I v tom zmysle, vo sfére progresívneho socialistického mys
lenia a konania, M.R. Štefánik má svoje objektívne miesto.
Vidíme, že tento všeobecný prúd, metóda Štefánikovej činnosti a jeho
demokratizmu sa prejavuje v riešení slovenskej otázky ako takej. Štefánik
odmietol politický panslavizmus, v ktorom videl iba nástroj ruského im
perializmu. Uvádzal historické príklady zotročovania jedných slovan
ských štátov druhými, najmä zásahov Ruska do riešenia poľskej otázky.
Akékoľvek zvyšky panslavizmu, pokiaľ v ňom ešte zostali, zničil zákerný
útok Bulharska v roku 1915 proti Srbom, na ktorých strane Štefánik vtedy
bojoval ako letec. Videl, že Rusko, ktoré sa vyhlasuje za autoritatívneho
ochránců Slovanov, nijako nepomáha v riešení ich osudu; videl, že cársky
despotizmus podporuje despotizmus viedenského dvora - “nijak netúži
pomáhať českým demokratom vo zrušení tohto dvora”. Patril k tým, ktorí
boli presvedčení, že expanzívny “germanismus bol nahradený panslavis
mem pod ochranou Ruska”. Dokonca sa domnieval, že západné demo
kratické štáty môžu byť o mnoho lepším garantom slobody Českosloven
ska ako samoderžavné Rusko, ktoré je “ďaleko od toho, aby pripustilo
myšlienku na slovanskú republiku, ku ktorej by Rusi obracali nebezpečné
pohlaďy”. Štefánik pozorne študoval Rusko, jeho mravy i kultúru a sto
tožňoval sa s Masarykom v kritike javov, ktoré boli západným Slovanom
neprijateľné. V kultúre týchto západných Slovanov, ktorí po prvý raz učili
svet odboju proti rímskej autokracii, videl podstatne vyššiu hodnotu než
akú vytvorilo Rusko. Jeden z jeho spolubojovníkov na Balkáne si pozname
nal: Štefánik stále dokazoval nutnosť nezávislého Československa, žijú
ceho svojím vlastným životom, predvoja slovanského sveta v Európe,
určeného pre svoju vysokú európsku kultúru k sprostredkovaniu medzi
Západom a Východom. To bolo článkom jeho horúcej viery v budúcnosť
jeho vlasti”.
Je priamo príznačné, že v boji proti reakčnému politickému panslaviz
mu sa Štefánik formuje ako najvýraznejší stúpenec československej kul
túrnej a národnej jednoty už na prelome 19. a 20. storočia vo vnútri masa
rykovského realizmu slovenského hlasizmu. Zocelil sa v zápase proti auto
ratívnym martinským vodcom Slovenskej národnej strany, ktorí - vyčer29

paní mnohými beznádejnými bojmi, zahnaní do pasivity - očakávali jedinú
spásu od veľkého ruského brata na východe. Štefánik spolu s mnohými
hlasistami a realistami dokazoval zhubnosť tejto politiky, ktorá viedla k
umrťvovaniu, pasivite národného života a jeho perspektív. Vedel síce, že
slovenský národ sa nemôže za danej situácie, kedy mal národné sily pria
mo zdecimované, oslobodiť sám; ale spojenca nemohol hľadať v reak
čnom despotizme veľkej východnej ríše, ale naopak v husitskom národe.
Myšlienka jednoty západných Slovanov vychádzala u Štefánika z jeho
obdivu k husitskej reformácii a jej duchovným výbojom. Tento syn evan
jelického farára, ktorý poznal nádheru biblickej češtiny ako bohoslužob
ného jazyka slovenských protestantov, mal veľmi blízky vzťah k českej
kultúre - vedel pochopiť nielen Komenského, ale i Kollára, z ktorého si
odnášal ideály všeľudského humanizmu; cez Palackého a české obrodenie
našiel cestu k Masarykovi a realistom. Základ Štefánikovej českosloven
skej jednoty spočíval teda v odmietaní politického panslavizmu a v akcen
tování veľkej duchovnej reformácie Čechov.
Tomuto východiskovému bodu, ktorého podstatou je hlboký demokra
tizmus a jeho vyznávanie, zostával verný po celý život. Nebol lacným čechofilom. Ako pražský vysokoškolák dobre poznal slabosti a nedostatky
českého života; v Herbenovom “Čase” zanechal ako slovenský úvodnikár
nemálo ostrých slov proti českej ľahostajnosti a pasivite voči malému bra
tovi na východe, odmietal českú politickú prispôsobivosť a aj určitú bezzásadovosť. Zároveň nebol ani aprioristicky protimartinským, protislovenským bojovníkom. Oceňoval diela slovenských národovcov, niektorých
vysoko vyzdvihoval (Štefaničova a iných), vyrovnal tak jednostrannosť
radikálneho hlasizmu. Aj u S. H. Vajanského rozpoznával pozitívne obdo
bia, hoci neskôr s jeho politickým panslavizmom hlboko nesúhlasil. Obdi
voval štúrovcov a ich dielo; zo štúrovskej generácie najviac miloval Jána
Bottu. V jeho žilách kolovala krv Šulekovcov, slovenských povstalcov.
Bol zanieteným slovenským vlastencom, ale zároveň mal európsky rozhlaď ako málokto v tej dobe.
Štefánik vyrastal na myjavských kopaniciach, na moravsko-slovenskom pomedzí, kde sa najintenzívnějšie prelíňali prvky českej a slovenskej
kultúry a vytvárali akúsi syntézu spoločnej kultúry. I to mu umožňovalo
akcentovať niektoré stránky československého programu jednoty viac ako
ktorýmkoľvek iným slovenským vlastencom. To všetko vstrebával do
seba v kraji, kde po Bielej hore mali útočisko českí exulanti, a je pravde
podobné, že v Štefánikovi kolovala tiež ich krv (odtiaľ sa odvolával na
svoje údajné šľachtictvo); tento kraj pomáhal formovať osobnosť, ktorá v
akcentovaní československej národnej a kultúrnej jednoty nikdy nevidela
podceňovanie a rušenie ani jednej českej či slovenskej osobitosti, ale na
opak hľadala ich vyššiu syntézu, ich veľkosť vo vzájomnej závislosti.
Pravda, túto stránku Štefánikovej činnosti málokto pochopil; dokonca
i bystrý F. Peroutka zľahčoval jeho postoj k Slovákom. Je pozoruhodné,
že sa ho zastal jeho spolubojovník, francúzsky generál M. Janin, ktorý bol
so Štefánikom v úzkom styku a robil si drobné záznamy: “Často so mnou
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hovořil o Slovensku a slovenskom ľude, ale nikdy som od neho nepočul
jediné slovo, ktoré by vyjadrovalo niečo iného ako hlbokú náklonnosť
plnú poézie, než oddanú úctu a vrelú túžbu ich oslobodiť. Pripojil by som
dokonca, že si nespomínam, že by predomnou hovoril o jedinom Slováko
vi prísne... bol zástancom úzkeho spojenia medzi Slovenskom a ostatným
Československom. Bol to pre neho jeden a ten istý národ v dvoch častiach,
po dlhé storočia od seba odlúčených, ktorých život sa v odlišných pod
mienkach zmenil len na povrchu. Jedine úzke a srdečné spojenie existencie
s bratmi, ktorých osud bol nakoniec menej drsný než ich, mohlo umožniť
Slovákom v budúcnosti, aby zahojili svoje hlboké rany a dobehli stratený
čas. Na tom pracovať bolo jeho najživšou túžbou”.
Štefánik teda zásadne odmietal akékoľvek štátne spojenie Slovákov s
Rusmi; staval sa preto proti S.H. Vajanskému a rovnako tak za vojny i
proti Slovenskému spolku Ľudovíta Štúra v Moskve, ktorého progra
mom bolo včlenenie Slovenska do Ruskej ríše. Trpezlivo vysvetľoval rus
kým Slovákom, že nie je možné také riešenie, aby sa Slovensko stalo “rus
kou guberniou“. Napokon svoje stanovisko presadil, odvolávajúc sa na
nevyhnutnú pomoc Slovanov západnej kultúry (Čechov). Podľa generála
Janina “Štefánik bol hrdý na svoju západnú kultúru, a to preto, že je to tá
jedine pravá, jedine úplná... jeho duša bola plná bolesti, ktorú mi často
odhaľoval, a premýšľal o všetkom, čo vykonala maďarská tyrania, aby
zbavila slovenský národ tejto kultúry a aby zadusila v nevedomosti, ťažko
ho utláčajúc”. Hovoril, že toto zdržanie kultúry nemohlo postihnúťjednotu kultúry a vrodené vlastnosti národa. Očakával, že v Československu sa
misky váh medzi Čechmi a Slovákmi vyrovnajú. Spoliehal sa na kultúrnu,
pedagogickú pomoc Čechov.
Keď Štefánik, pohybujúci sa v diplomatických a politických kruhoch
dohody, zistil, ako málo tieto kruhy vedia o Čechoch a ako takmer vôbec
nič nevedia o Slovákoch, jeho snaha akcentovať československú jednotu
ešte zosilnila. Všetko nasadil na legitimáciu husitstva: Češi sú Slováci a na
opak. Tvrdil, že ak svet niekoho uzná, budú to jedine Češi. Až sa český
drak vznesie nad Európou, nech k nemu nie je umelo priviazaný slovenský
chvost, ale nech Slovensko tvorí spolu s českými zemami nerozdielnu slo
vanskú jednotu. V tom bol rigoróznější ako E. Beneš. Odmietal dokonca
hovoriť oddelene a vôbec o Slovákoch; staval sa proti tomu, aby sa názov
Slovensko používal v súvislosti s Národnou radou: mala mať názov iba
“země české”. Podarilo sa mu presvedčiť amerických Slovákov, že aké
koľvek rozdvojovanie národného hnutia by viedlo buď k ponechaniu Slo
vákov v rámci Uhorska alebo k začleneniu do ruskej ríše. A proti týmto
dvom hlavným nebezpečenstvám bolo nutné akcentovať práve českoslo
venskú národnú jednotu a neskôr i jednotu štátnu.
Mnohí neskorší kritici M. R. Štefánika si nepoložili otázku, čo by sa sta
lo so Slovenskom v rámci horthyovského Maďarska, v rámci zachovanej
integrity Uhorska - bolo by sa vyhlo osudu Lužických Srbov? Čo by sa z
neho stalo, ak by si zvolilo i alternatívu, ktorú odmietal - spojenie s Rus
kom? Jeho vzťahy k Rusku po demokratickej revolúcii podmieňovala sku
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točnosť, nakoľko Rusko môže a chce pomôcť vzniku Československa a ho
garantovať. Keď po socialistickej revolúcii sovietske Rusko v marci 1918
prestalo viesť vojnu, uzavrelo s Nemeckom separátny mier a zablokovalo
tak na svojom území 50 000 československých legionárov, hlavný argu
ment československého odboja, Štefánik bol priamo šokovaný. Také Rus
ko, ktoré sa namiesto boja snaží sblížit’s Nemeckom a vydáva mu na po
spas strednú Európu, nepovažoval za priateľa západných Slovanov a sto
tožňoval jeho vládu s cárskym despotizmom. Odtiaľ plynula i jeho averzia
voči vláde sovietov, v ktorej bol najdôslednejší zo všetkých českosloven
ských predstaviteľov.
Slováci dosiahli slobodu jedine v tých intenciách, ktoré Štefánik čo najdôraznejšie presadzoval už medzi ruskými alebo americkými Slovákmi.
Najaktívnejší prúd slovenskej politiky, ktorý ho nasledoval doma, bol
prúd socialisticko-hlasistický a jeho starší priateľ dr. Vavro Šrobár. My
šlienka “uhorskej vetvy československého kmeňa” z 1. mája 1918 v Miku
láši bola len obmenou Štefánikovej československej národnej jednoty a
“dvojjediného národa československého”. “Československý národ” v
Martinskej deklarácii z 30. októbra 1918 bol iba doslovným vyjadrením
toho, čo Štefánik presadzoval fakticky od roku 1902-1904 i v programoch
a dokumentoch československého zahraničného odboja.
Štefánikova cesta sa ukázala ako jedine možná a správna, ak mal slo
venský národ nastúpiť etapu svojej skutočnej renesancie. Vznik ČSR k
tomu vytvoril základ. Ako bude národ dospievať bolo otázkou ďalšieho
času, a podľa toho, ako sa budú zosilňovať a odstraňovať následky krutej
poroby, budú sa riešiť i vzájomné česko-slovenské vzťahy. Nikdy však to
nebolo možné proti vzniku štátu - vždy len spoločne s ním, s jeho základ
nou dannosťou a jeho smerovaním ako spoločného štátu západných Slo
vanov. Nijaká vnútorná úprava nemôže túto skutočnosť ignorovať, ale len
z nej vychádzať. Preto ani federácia nie je čímsi, čo hovorí proti zmyslu štá
tu a československej štátnosti, ale naopak vychádza z jeho demokratickej
podstaty a z faktu, že slovenský národ vyspel a všestranne sa presadil. Je to
len jeden z mnohých stupňov národnej sebarealizácie Slovákov v spoloč
nom štáte, zatiaľ však v súčastnosti privádza túto sebarealizáciu najďalej.
Ale bez onej štefánikovskej jednoty medzi oboma národmi, bez vzájomnej
pomoci a ohľaduplnosti, ktorú sme najvýraznejšie prežili v týždni po 21.
auguste 1968, nie je garantovaná nijaká skutočná československá štátnosť.
Preto sa nám Štefánik privráva po polstoročí práve tak naliehavo ako v
dobe vzniku ČSR. Jeho životné dielo je pevne vklinené do nášho spoločné
ho domu; všetky pokusy vytrhnúť ho odtiaľ stroskotali. Privráva sa k nám
naliehavo aj po 1. januári 1969, ktorý (vo federálnej podobe) nie je v rozpo
re s dielom, ktoré vykonal Štefánik, ale je jeho postupným naplnením a
realizovaním.
***
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Štefánikova osobnosť vystupovala vždy z príkrovu poznávania v do
bách, ktoré boli pre národ najťažšie, vtedy, keď dochádzalo k spochybňo
vaniu a znevažovaniu základných atribútov československej štátnosti,
štátnej a národnej suverenity, nedotknuteľnosti a samostatnosti. Jeho me
no niesli vojenské jednotky a partizánske brigády v dobe druhej svetovej
vojny, keď bolo potrebné poraziť nacizmus a opäť vybojovať štátne zjed
notenie Čechov a Slovákov. S jeho menom je spojený zápas za obnovenie
národnej a štátnej suverenity. Akoby táto osobnosť, ktorá stála pri zrode
československej štátnosti, strážila z hlbín času tento atribút národnej
emancipácie, po ktorom túžili, snívali a bojovali generácie predkov.
Slovenská historiografia si osobnosť M. R. Štefánika vždy vážila ako
zakladateľskú osobnosť (naposledy dielo Jána Juríčka, M. R. Štefánik, ži
votopisný náčrt, Bratislava 1968; tuje i štefánikovská bibliografia).
Národná literatúra ho vtlačila do všeobecného povedomia ako národné
ho hrdinu (D. Tatarka, H. Ponická, M. Rúfus a ďalší).
Národ mu postavil mohylu nielen na hore, ale i vo svojej pamäti.
Na rozdiel od týchto pozitívnych národných hodnôt režimistická, ná
rodne vykoľajená historiografia, hodnotiaca národný vývoj z hľadiska
utilitárnej politiky, poslúchajúca vždy viac “metodické pokyny” centier
pomimo krajiny ako pamät národa, vylučovala Štefánika z národných de
jín (úrady z knižníc a školských učebníc), hanobiac ho ako plateného
agenta imperializmu, služobníka kolonializmu, bojujúceho za cudzie zá
ujmy, a vedeckého hochštaplera.
Keď v rokoch 1968-1969 Štefánik s plnou silou vystúpil z úradného za
budnutia, národ sa pýtal historikov prečo ho znevažovali. Anacionálni
historici si spytovali svedomie. Bitka o národnú emancipáciu a sebareali
záciu bola aj bitkou o Štefánika.
Avšak nasledujúce udalosti “konsolidovanej normalizácie” opäť odstrá
nili Štefánika z národného úsilia; jeho rehabilitácia v 60. rokoch sa stala
konfrontáciou súšasnosti; pamflet, hanobiaci Štefánika, opät vydávajú
za “prínosnú monografickú prácu”. (Historický ústav SA V 1953 -- 1978.
Dvadsaťpäť rokov činnosti, Bratislava 1978, s. 16); tí, ktorí k národnému
úsiliu o rehabilitáciu národného hrdinu zostávali ľahostajní, alebo ho
ignorovali, sťažovali a kamuflovali, vydávajú to dnes za svoju zásluhu(2),
hoci by radšej mali mlčať.
Navzdory tomuto protislovenskému úsiliu vyjadrujeme pevné presved
čenie, že nielen pre generáciu minulých, súčasných ale i budúcich histori
kov bude Štefánik a jehodielo národnou úlohou, otázkou dôstojnosti a
ľudského svedomia. Už teraz z hľadiska odstupu vyše sto rokov od jeho
narodenia a vyše 60 rokov od jeho skonania nám veľhora jeho diela vystu
puje stále výraznejšie na obzore československých dejín.
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Poznámky:

1. Štúdia bola pripravená na publikovanie, vysádzaná pre časopis Plameň
(v r. 1969). Po represívnych zásahoch proti autorovi sadzbu rozhádzali.
2. “V rokoch 1968-1969 sa kolektív Historického ústavu nedal strhnúť k
neuváženým extrémistickým akciám a dbal na to, aby slovenská marxisti
cká veda nebola zneužitá pri rozličných pravicových kampaniach. V obdo
bí dennou tlačou rozpútanej nacionalistickej hystérie okolo knihy o Šte
fánikovi a jeho autorovi, nepodľahol ústav davovej psychóze a snažil sa
čeliť proti útokom stanoviskom, uverejneným v apríli 1968 v Pravde, aj
inými prostriedkami (podčiarkol J.M.)”. (Historický ústav SAV 19531978. Dvadsaťpäť rokov činnosti. Bratislava 1978, str. 31;
Ohodnotenie pod
písané riaditeľom ústavu Miroslavom Kropilákom).
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Ešte raz o Pittsburgskej
dohode
Vietor S. Mamatey

(Prednáška prednesená 30. októbra 1982 na 11. Kongrese S.V.U. v Pitts
burgu).
Pretože sa Československá spoločnosť pre vedy a umenia rozhodla us
poriadať svoj Jedenásty kongres v Pittsburgu, napadlo mi, že je to vhodná
príležitosť pozrieť sa ešte raz z dnešného stanoviska na Pittsburgskú doho
du, ktorú Masaryk spolunavrhol a podpísal s predstaviteľmi amerických
organizácií Čechov a Slovákov pred viacej ako šesťdesiatmi rokmi, 31.
mája 1918, v tomto meste.
V poslednom čase neboli objavené nijaké nové fakty, ktoré by sa dotý
kali Pittsburgskej dohody. Jej historický zrod je dnes práve taký dobre
známy, aký bude aj v budúcnosti. No v prvej Československej republike
Pittsburgská dohoda sa stala predmetom ostrej politickej hádky, ktorá za
temnila jej vznik a falzifikovala jej pôvodný zmysel. Táto hádka utíchla
síce po zničení prvej republiky, dáva však príznačné zafarbenie historické
mu obrazu Pittsburgskej dohody v predstavách mnohých Čechov a Slo
vákov dodnes a to najmä v predstavách staršej generácie spojených s jej
spomienkami na politické boje, ktoré kedysi vyvolala. V mojej krátkej
prednáške sa preto pokúsim vymaniť Pittsburgskú dohodu z politických
bojov, ktoré ju obklopovali, a postaviť ju do správnej historickej perspek
tívy.
Dovoľte aby som začal konštatovaním, že Pittsburgská dohoda nie je už
súčiastkou nijakého platného politického programu. Je jednoducho hi
storickým dokumentom a mali by sme na ňu hľadieť celkom nezaujate. Po
druhé, dovoľte aby som poznamenal, že bola jedným z viacerých progra
mových dokumentov zahraničného hnutia za československú nezávislosť
v čase prvej svetovej vojny. Medzi iné programy prvého zahraničného od
boja patrilo predovšetkým Masarykovo dôverné memorandum o “nezá
vislých Čechách” odoslané britskej vláde v apríli 1915. Toto memorandum
nepoužívalo výrazy “československý” a “Československo”, ktoré boli v
tom čase na Západe prakticky neznáme. Namiesto toho sa snažilo získať
podporu Spojencov pre obnovu nezávislosti historického kráľovstva čes
kého, ktoré malo zahrňovať nielen samotné Čechy, Moravu a Sliezsko,
ale aj “slovenské okresy severného Uhorska”.
Prvé verejné programové vyhlásenie českých exulantov, takzvané “Pro
hlášení Českého komitétu zahraničního” v Paríži zo 14. novembra 1915,
nespomína na druhej strane otázku Slovákov a Slovenska ani slovom, hoci
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autori tohto dokumentu sa snažili preň získať a získali podpis predstavite
ľov všetkých českých a slovenských organizácií v zahraničí, vrátane pred
staviteľov Slovenskej ligy v Amerike. Nebude od veci pripomenúť, že
parížsky Komitét bol zárodkom Československej národnej rady so sídlom
v Paríži, ktorú spojenecké mocnosti uznali roku 1918 za československú
vládu de-facto.
29. augusta 1916 Josof Diirich a Milan Rastislav Štefánik, podpredseda
parížskej Národnej rady, vypracovali a podpísali spolu s predstaviteľmi
československých organizácií v Kijeve takzvané “Memorandum o princí
poch československého hnutia”. Tento dokument známy podľa miesta
svojho vzniku pod názvom “Kijevský zápis” nespomína historické kráľov
stvo české, užíva však nový etnický pojem “československého národa”.
Masarykov politický program dostal počas prvej svetovej vojny svoju
konečnú podobu vo “Vyhlásení československej nezávislosti”, ktoré uve
rejnil 18. októbra 1918 formálne v Paríži, v sídle československej provizór
nej vlády ako jej predseda, no v skutočnosti vo Washingtone, kde sa v ten
čas vskutku nachádzal. Táto deklarácia, ktorá sa čoskoro začala nazývať
podľa miesta svojho vzniku “Deklaráciou washingtonskou”, nežiadala už
obnovu historického kráľovstva českého (rozšíreného o slovenské okresy
Uhorska), ale obsahovala vyhlásenie nezávislosti Československej repub
liky.
Na protirečenia v rôznych programových textoch československého
odbojového hnutia poukazujem v snahe ilustrovať skutočnosť, že názory
českých a slovenských vodcov počas prvej svetovej vojny neboli ustálené,
že sa vyvíjali. Chcem tiež konštatovať, že ich nositelia nemohli vždy vy
jadrovať svoje presvedčenia a želania celkom slobodne. Museli brať nále
žitý ohľad na taktické príkazy dňa a na obecenstvo, ku ktorému sa obraca
li. Pittsburgská dohoda neobsahovala teda ustálené predstavy, ale bola
produktom vývoja názorov, ktoré prevládali u slovenských a českých vod
cov v Amerike, na otázku aké miesto má pripadnúť Slovensku v budúcom
československom štáte.
Americkí Slováci mali pred prvou svetovou vojnou veľký počet spolo
čenských a dobročinných organizácií a združení, no do roku 1907 im chý
bala politická ustanovizeň, ktorá by bola mohla hovoriť za slovenskú ná
rodnú skupinu v Amerike v jej celku. Vtedy bola založená z iniciatívy cle
velandského kňaza Štefana Furdeka (1855-1915) Slovenská liga v Ameri
ke. Podarilo sa jej preklenúť rôzne protiklady medzi americkými Slovák
mi, medzi ktorými najhlbší bol protiklad náboženský. Zaistila si podporu
práve tak slovenských rímskych katolíkov, ako evanjelikov. Neskoršie,
roku 1918, do Slovenskej ligy vstúpila dokonca aj malá skupina sloven
ských socialistov v Amerike. Politickú aktivitu Slovenskej ligy popohnala
na jar 1914 návšteva grófa Michala Károlyiho v Spojených štátoch ameri
ckých. Novinárske správy o Károlyiho ceste po amerických mestách pre
zrádzajú žalostný nedostatok akýchkoľvek vedomostí o Slovákoch a o
situácii v starom Uhorsku u americkej verejnosti. To podnietilo diskusiu
v americko-slovenskej tlači jednak o potrebe vyvrátiť Károlyiho tvrdenia.
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jednak o informovaní americkej i svetovej verejnej mienky o pravých ná
rodných ašpiráciách Slovákov.
Vojna, ktorá propukla v lete 1914, zvýšila nástojčivosť tejto diskusie.
Podnietila napokon prijatie “Memoranda Slovenskej ligy v Amerike”
vydaného menom amerických Slovákov v prospech Slovákov uhorských.
Tak, ako historické “Martinské memorandum” z roku 1861 adresované
cisárovi Františkovi Jozefovi I., ktoré mu bolo inšpiráciou, aj memoran
dum Slovenskej ligy v Amerike z roku 1914 žiadalo pre Slovákov iba admi
nistratívnu a kultúrnu autonómiu v Uhorsku. Nebol to apel za nezávislosť
Slovákov, alebo za ich úniu s Čechmi v československom štáte. Memo
randum bolo preložené do piatich jazykov (angličtiny, francúzštiny, rušti
ny, nemčiny a maďarčiny), dostalo formu úhľadnej brožúrky a poslali ho
americkému ministerstvu zahraničných vecí i veľvyslanectvám vojnuvedúcich mocností vo Washingtone.
Iniciatíva k politickej spolupráci medzi americkými Čechmi a Slovákmi
vyšla v decembri 1914 z českej strany, keď bolo zorganizované “České ná
rodní sdružení v Americe” so sídlom v Chicagu. Na spoločnej schôdzi
Českého národného združenia a Slovenskej ligy v Clevelandu 12. októbra
1915, obe organizácie uzavreli dohodu spolupracovať pri vytváraní “nezá
vislosti” a “únie českého a slovenského národa v štátnej federácii s plnou
autonómiou Slovenska”. Pokiaľ šlo o budúcu formu československého
politického usporiadania, “Clevelandská dohoda” ponechala otázku, či
to má byť monarchia alebo republika, otvorenú a predpokladala iba vy
tvorenie “perzonálnej únie s demokratickou štátnou organizáciou podob
nou anglickej”.
Po prijatí Clevelandskej dohody, České národné združenie a Slovenská
liga spolupracovali na rôznych projektoch, z ktorých bolo najdôležitejšie
zbieranie finančných prostriedkov pre parížsku Národnú radu. Vďaka
týmto príspevkom Masaryk sa mohol zbaviť závislosti na spojeneckých
podporách a tým aj nevyhnutnosti rešpektovať postoj Spojencov. Mohol
sledovať československú politiku a nemusel sa podriaďovať politike spo
jeneckých mocností. Tieto dve politiky neboli ani zďaleka vždy totožné.
Uskutočnenie československej nezávislosti predpokladalo úplné rozbitie
Rakúsko-Uhorska, no spojenci vrátane Spojených štátov amerických uva
žovali až do neskorej jari 1918 o zachovaní vnútorne zreformovaného Ra
kúska ako protiváhy porazeného Nemecka v povojnovej epoche. Roku
1917, po vypuknutí novembrovej revolúcie v Rusku, spojenci si tiež kládli
otázku, či by nebolo správne zachovať Rakúsko ako priehradu proti šíre
niu boľševického vplyvu do Európy. Pripomeňme si, že Spojené štáty
americké vypovedali vojnu Nemecku v apríli 1917, ale Rakúsko-uhorsku
až v decembri toho istého roku. Keď prezident Wilson odporúčal Kongre
su, aby vypovedal vojnu habsburgskej monarchii, do svojho vyhlásenia
zahrnul aj výslovnú záruku na adresu Viedne, že sa bude stavať proti de
leniu Rakúsko-Uhorska. Mesiac neskoršie, vo svojom posolstve Senátu
z 8. januára 1918, ktoré obsahovalo povestných “Štrnásť bodov”, Wilson
navrhoval iba autonómiu a nie nezávislosť jednotlivých národností v Ra
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kúsku. Bol to tento prejav Wilsonovej austrofilskej politiky, ktorý popo
hnal Masaryka aby opustil Rusko a prišiel roku 1918 do Spojených štátov
amerických.
Cestujúc cez Sibír a Japonsko Masaryk sa dostal do Ameriky v máji.
Veľká česká a o niečo menšia slovenská krajanská obec v Chicagu mu
pripravili 5. mája triumfálne privítanie, ktoré po prvý raz upozornilo ame
rickú verejnosť na jeho osobu a na československé snahy. 8. mája odišiel z
Chicaga do Washingtonu, kde ho privítala menšia skupina vplyvných podporcov a sympatizantov spolu s 27 členmi Kongresu, ktorých pozval člen
Snemovne reprezentantov Adolph J. Sabbath (D. 111), rodený Čech a od
daný stúpenec československej veci. Všeobecným cieľom Masarykovej
návštevy v hlavnom meste Spojených štátov bolo obrátiť Rakúsku priazni
vý postoj prezidenta Wilsona na postoj protirakúsky. Konkrétne mu šlo o
zaistenie amerického uznania Československej národnej rady v Paríži a
americkej pomoci pri preprave československých légií zo Sibíra na západ
ný front vo Francúzsku. Predpokladal, že bude pozvaný do Bieleho domu
a na Ministerstvo zahraničných vecí. Po usporiadaní československých
záležitostí v Spojených štátoch chcel odísť do západnej Európy. Napriek
tomu, že Wilsonova vláda uvažovala presne v tej istej dobe o zmene svojej
habsburgskej monarchii priaznivé naklonenej politiky a o podpore búria
cich sa národností, nepokúsila sa o konzultovanie Masaryka. 21. mája odi
šiel preto na prednáškovú okružnú cestu po Spojených štátoch. Jej cieľom
malo byť informovanie americkej verejnej mienky, ktorá sa mu videla byť
ešte stále veľmi popletená vo svojom názore na Rakúsko a na jeho národ
nostné problémy.
Potom, čo 30. mája navštívil Boston a New York, Masaryk prišiel do
Pittsburgu, kde mu pripravili veľkolepé uvítanie slovenskí, českí, rusínski,
ba dokonce aj juhoslovanskí obyvatelia mesta. Odhaduje sa, že uliciami
v strede Pittsburgu od bývalého Union Park až po dnes už nejestvujúcu
výstavnú halu v takzvanom “zlatom trojuholníku” pochodovalo 20.000
ľudí zo zástavkami v rukách, zatiaľ čo dalšie tisíce prizerali tomuto sprie
vodu. Bola to najväčšia slovanská manifestácia tohto druhu,
ktorá sa v Pittsburgu až do tej doby konala. Na verejnom zhromáždení,
obklopený americkými a československými hodnostármi, Masaryk pred
niesol slávnostný prejav. Ešte pred skončením manifestácie prišiel tele
gram z Washingtonu, ktorý bol verejne prečítaný. Obsahoval vyhlásenie
ministra zahraničných vecí Róberta Lansinga, vyjadrujúci “úprimné sym
patie” vlády Spojených štátov “nacionalistickým ašpiráciám Čecho-Slovákov a Juho-Slovanov dosiahnuť slobodu”. Bol to dlho a netrpezlivo oča
kávaný prejav americkej oficiálnej podpory hnutiu za československú ne
závislosť. Vyvolal medzi zhromáždenými zástupami prejavy nespútaného
nadšenia.
31. mája, deň po verejnej manifestácii, Masaryk zvolal na neoficiálnu
schôdzku americkú pobočku Národnej rady, ktorú tvorili ôsmi členovia
Českého národného združenia a rovnaký počet členov Slovenskej ligy.
Predmetom rozhovorov na tomto súkromnom stretnutí, ktoré sa konalo
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v pittsburgskom Moose Temple, boli problémy politickej, mravnej a fi
nančnej podpory amerických Čechov a Slovákov hnutiu za českosloven
skú nezávislosť. Prirodzene, diskusia sa sústredila aj na otázku akú formu
má mať budúci československý štát a aké postavenie v ňom bude zaistené
Slovensku. Masarykovi predostreli aj Clevelandskú dohodu. Vyslovil svo
je pochybnosti nad predpokladom, že Slováci sú pripravení postaviť sa
na vlastné nohy vo voľnej federácii slovenského a českého štátu, ktorú
Clevelandská dohoda navrhovala. Zobral namiesto toho pero a na hárok
papiera neformuloval rezolúciu, v ktorej boli obsiahnuté tieto ustano
venia:
“Schvaľujeme politický program usilujúci sa o spojenie Čechov a Slo
vákov samostatnom štáte z českých zemí a Slovenska.
Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu a svoje súdy.
Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živo
te vôbec.
Česko-slovenský štát bude republikou, jeho konštitúcia bude demo
kratická.
Podrobné ustanovenia o zriadení česko-slovenského štátu ponechávajú
sa oslobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstavíte1 om.
O Masarykovom návrhu sa rozprúdila živá diskusia, v ktorej niektorí
Slováci vyslovili želanie, aby rezolúcia zahrnovala aj ustanovenie o slo
venskom sneme. Masaryk súhlasil a doplnil svoj návrh textu. Príslušný
odsek dostal napokon toto znenie: “Slovensko bude mať svoju vlastnú
administratívu, svoj snem a svoje súdy”. Pravda, Masarykov návrh pred
stavoval aj s týmto doplňkom, ako program pre slovenskú autonómiu pod
statné zoslabenie Clevelandskej dohody. Rezolúcia bola však napriek
tomu jednomyseľne prijatá a vošla do československých dejín pod názvom
“Pittsburgská dohoda”.
Masarykem vlastnoručne napísaný originál Pittsburgskej dohody pod
písali spolu s ním členovia americkej odbočky Československej národnej
rady. Dostal ho do úschovy vtedajší predseda Slovenskej ligy Albert Mamatey, ktorý sa stal roku 1920 československým konzulom v Pittsburgu.
Albert Mamatey prechovával Pittsburgskú dohodu vo svojej pokladnici
až do svojej smrti roku 1923, kedy ju prebrali konzulárni úradníci Viktor
Rudiš a Celestín Šimr. Poslali ju pravdepodobne Československému mi
nisterstvu zahraničných vecí v Prahe. Dá sa predpokladať, že ministerstvo
ju uložilo do Masarykovho archívu. Vyhotovila sa aj krasopisná kópia
Pittsburgskej dohody. Masaryk ju podpísal vo Washingtone 14. novembra
1918, v deň svojej voľby za prvého československého prezidenta Česko
slovenským národným zhromáždením v Prahe. Táto často reprodukovaná
krasopisná kópia nesie dátum 30. mája 1918, teda nie deň neoficiálnej kon
ferencie, na ktorej bola Pittsburgská dohoda Masarykom navrhnutá, ale
dátum verejného zhromáždenia, ktoré sa konalo deň predtým. Táto záme
na, ale aj skutočnosť, že krasopisnú kópiu podpísali niektoré osoby, ktoré
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sa konferencie nezúčatnili, vyvolala neskoršie zmätok a prispela k zostre
niu hádky o Pittsburgskú dohodu.
Na Slovensku sa Pittsburgská dohoda stala známou v auguste 1919, ke
dy podporila rozhodnutie Andreja Hlinku vybrať sa na nepremyslenú ce
stu na mierovú konferenciu do Paríža, kde chcel zaistiť pre slovenskú auto
nómiu podobné medzinárodné garancie, aké sa dostali Podkarpatskej
Rusi v Saint-Germainskej zmluve z 10. septembra 1919. Hlinkovo donkichotské vystúpenie vyvolalo zdesenie medzi slovenskými politikmi, ktorí
si boli dobre vedomí v akej kritickej situácii sa nachádzala v ten čas zvrcho
vanosť československej vlády na Slovensku. Proces slovenskej národnej
identifikácie nebol roku 1918 ani zďaleka skončený. Len malá skupina slo
venských vzdelancov a príslušníkov strednej vrstvy mala jasné a živé ná
rodné povedomie. Široké masy slovenského ľudu najmä na strednom a
východnom Slovensku sa stavali ešte stále indiferentné k národnej my
šlienke. Mali na druhej strane silné triedne povedomie. Aj keď boli neprí
stupné myšlienkam maďarského revizionizmu, reagovali na maďarskú
socialistickú propagandu. Ukázalo sa to počas konfliktu medzi Českoslo
venskom a Maďarskou sovietskou republikou Bélu Kuna najarroku 1919.
Počas maďarskej invázie na Slovensko československá vláda visela na
tenkom vlásku. Iba tvrdý postup ministra s plnou mocou pre Slovensko
Vavra Šrobára, príchod vojenských posíl z českých krajín a diplomatická
aktivita ministra zahraničných vecí Eduarda Beneše na parížskej mierovej
konferencii zachránili situáciu.
Otras, ktorý vyvolala v duši československých predstaviteľov maďarská
invázia, ovplyvnil bezpochyby ich rozhodnutie prijať veľmi centralistickú
ústavu z roku 1920, ktorá ignorovala Pittsburgskú dohodu. Tesne pred
jej prijatím ministerský predseda Vlastimil Tusar požiadal prezidenta
Masaryka, aby mu vysvetlil zmysel Pittsburgskej dohody. Vo svojej
odpovedi z 5. februára 1920 Masaryk uviedol dosť ľahkovážne v pochyb
nosť význam Pittsburgskej dohody. Označil ju zajedno z viacerých pro
gramových vyhlásení vypracovaných za prvej svetovej vojny, ktoré bolo
prijaté za hranicemi republiky a podpísané zväčša americkými štátnými
občanmi. Nie je preto záväzné pre národ doma, ktorý sa namiesto toho
rozhodol ísť cestou sociálne-demokratického manifestu prijatého 1. mája
1918 v Liptovskom Svätom Mikuláši a Martinskej deklarácie z 30. októb
ra 1918.
No Masaryk zistil neskoršie, že jeho vlastnému prezidentskému podpisu
na Pittsburgskej dohode nemožno len tak ľahko uprieť záväznosť. Hlinka
sa vrátil po svojom uväznení za svoje parížske vystúpenie do politiky: au
tonomistický program Slovenskej ľudovej strany opieral dôsledne o Pittsburgskú dohodu, ktorej sa pevne pridržal až do svojej smrti roku 1938.
Počas celej prvej republiky slovenský politický život charakterizoval roz
kol medzi autonomistami, ktorí povyšovali túto dohodu na veľkú a šla
chetnú Magnu Chartu slovenského národa, a centralistami, ktorí ju odsu
dzovali ako nástroj temného sprisahania maďarónov usilujúcich sa privte
liť Slovensko naspäť do Maďarska, pričom získanie autonómie malo byť
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prvým krokom na ceste, ktorá vedie týmto smerom.
Na rozdiel od zúrivých povojnových sporov o Pittsburgskú dohodu, jej
prijatie v máji 1918 charakterizovala pokojná atmosféra a nepolemický
tón. Diskusie na pittsburgskej schôdzke prezrádzali dobrú vôľu a poctivé
predsavzatia všetkých prítomných. Americkí Slováci pociťovali k Masary
kovi živé sympatie, rešpekt a dôveru nielen počas jeho návštevy v Amerike,
ale po celú vojnu. On im sám zjavne tiež dôveroval a mal ich rád. Bol na
pokon jediným českým politikom, ktorý mal záujem o Slovákov aj pred
prvou svetovou vojnou, kedy sa väčšina českých vodcov hlásila k histori
ckému štátoprávnemu programu českému. V tomto programe nebolo nija
ké miesto pre Slovákov, pretože tvorili časť obyvateľstva, ktoré prináleža
lo do historického celku uhorského a nie českého. Masaryk sa postavil
pred vojnou proti tomuto postoju českých politikov a počas vojny sa hlásil
k ich historicko-právnemu programu z dôvodov čisto taktických. Nástojil
však napriek tomu na spojení Slovenska s nezávislými českými krajinami.
Vďaka slovenským školám, kultúrnej slobode a vitalite širokých vrstiev
obyvateľstva, proces národného uvedomovania Slovákov napredoval
veľmi rýchlo. Skončil sa okolo roku 1930. Pôvodné argumenty pre centra
lizmus už neplatili, no v tom čase sa slovenskí autonomisti i centralisti
zažrali tak hlboko do svojich politických predsudkov, že ich už nevedeli
prekonať. Ich polemika mala stále väčší sklon k opakovaniu sa a k neplod
nosti. Kto mal zo situácie na Slovensku najväčší osoh, to boli komunisti.
V dvadsiatych rokoch hrali autonomistickú a po roku 1934 centralistickú
hru, čím sa im podarilo vybudovať si na Slovensu pevnú základňu. Hodno
pripomenúť, že to bol Klement Gottwald, ktorý vykrikoval ako tajomník
Komunistickej strany na Slovensku v rokoch 1921 až 1924 smutne známe
heslo “Vypracte Slovensko” na adresu svojich českých spoluobčanov.
Záverom by sa dalo zhrnúť, že v prvej republike Pittsburgská dohoda
sa stala predmetom politickej hry, ktorá zatemnila jej pôvodnú motiváciu
a zacielenie. Očistená od povojnových sporov, Pittsburgská dohoda sa
nám javí ako dobre mienený aj keď hádam naivný pokus amerických Slo
vákov poskytnúť pomoc a ochranu rodákom v “starej vlasti”. V tomto
zmysle si zaslúži lepšie vysvedčenie, akého sa jej dostalo v českosloven
ských politických dejinách.
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Ultimátum v Šrobárovom procese
Jozef Jablonický
Často po potlačení převratových pokusov, nech už ich charakter bol aký
koľvek, ostrie perzekúcie sa zahrocovalo predovšetkým na pôvodcov a
vodcov. Z histórie poznáme mnoho krutých postihov. Nacisti v prípade
Slovenského národného povstania sa zmocnili vojenských veliteľov Jána
Goliana a Rudolfa Viesta, ktorí zosobňovali vojenskú stránku povstania a
podľa toho sa si zachádzalo.(l) Avšak zo špičkových politických činite
ľov ani jeden sa nedostal do rúk nacistov alebo slovenských orgánov. Na
priek tejto skutočnosti na program dňa sa dostal súdny proces proti politi
ckým predstaviteľom povstania, aby sa aj po linke justície odsúdilo ich ko
nanie.
Súdny proces pred ktorýmkoľvek slovenským súdom bol nevyhnutne
súčasťou celkového krízového rozpoloženia ľudáckeho režimu. Na jednej
strane pôsobili silné tlaky na exemplárne potrestanie pôvodcov povstania
a na druhej strane existovala zjavná neochota podriaďovať sa extrémnym
činiteľom. Najmä predstavitelia nemeckého okupačného režimu často
poukazovali, že niektoré zložky slovenského justičného, bezpečnostného a
správného aparátu uskutočňujú len formálne a neúčinné opatrenia proti
občanom, ktorí sa povracali domov z povstania. Otvorene a tvrdo nacisti
naliehali, aby slovenské súdy vynášali tresty smrti nad povstalcami. Aj
touto cestou sa mali “legalizovat” zločiny nacistov a ich slovenských pri
sluhovačov. Táto problematika sa drasticky rozvírila okolo súdného pro
cesu proti dr. Vavrovi Šrobárovi a ďalším členom povstaleckej SNR. Pro
ces sa konal v rovnakom čase ako proces proti Štefanovi Bašťovanskému
a spol. Kým proces proti Bašťovanskému prebiehal bez mimoriadneho zá
ujmu nacistov, celkom ináč to bolo v procese proti Šrobárovi a ďalším spo
luobžalovaným. Šrobárov proces vyvolal rozruch a ultimatívny nátlak
nacistov. Osud slovenskej vlády bol na vážkach.
V príprave procesu z úradnej moci bol zaangažovaný prokurátor dr.
Karol Vagač, ktorý jednou rukou vybavoval služobné spisy a druhou na
pomáhal odbojárom.(2) Navonok zachovával dekorum štátného zástupcu,
ktorý stíha predstaviteľov SNP. Štátne zastupiteľstvo v Bratislave podalo
žalobu 9. decembra 1944 proti Vavrovi Šrobárovi a spoločníkom.(3)
Dňa 21. decembra 1944 začalo súdne pojednávanie pred osobitným se
nátom Krajského súdu v Bratislave proti Vavrovi Šrobárovi, predsedovi
povstaleckej SNR, a ďalším 5 osobám. Avšak lavica pre obžalovaných
bola prázdna. Obžalovaní Vavro Šrobár, Ján Ursíny, Ivan Štefánik, Jozef
Šoltész a Peter Zaťko boli na sovietskom, resp, na sovietskou armádou
obsadenom území, kde patrili do novej slovenskej politickej reprezentácie.
Nachádzali sa natrvalo mimo akéhokoľvek dosahu nemeckých okupan-
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tov a im slúžiacich slovenských orgánov. Iba jediný z obžalovaných, dr.
Jozef Lettrich, bol na okupovanom území, skrýval sa v Papradne pri Púchove.
Hoci súdne pojednávanie bolo neverejné, do siene sa dostavili dvaja
agenti nem. bezpečnostnej polície v civile, ktorí si všetko usilovne začali
zapisovať. Na žiadosť obhájcu dr. Ivana Urbánka predseda senátu dr. Ján
Terebeši vyzval neznámych “pozorovateľov”, aby opustili miestnosť.
Právnici, držiaci sa platných predpisov, sa postavili proti tým, ktorí mali
celkom iný názor na funkciu justičných orgánov na okupovanom území
Slovenska. Jediného svedka z exponovaných povstaleckých činiteľov
pred súd predviedli uväzneného Viliama Paulínyho, člena SNR a povere
níka financií. Úloha a postup štátneho zástupcu a senátu boli rámcove do
hodnuté. Vzhľadom na situáciu a na nátlak nacistov tak či onak sa rozsu
dok musí vyniesť. Avšak vynesú sa len vysoké tresty straty slobody.
Bez problémov a prieťahov osobitný senát Krajského súdu v Bratislave
22. decembra 1944 odsúdil za prípravu a účasť v SNPdr. Vavra Šrobára na
doživotné väzenie, Jána Ursínyho na 30 rokov väzenia, dr. Jozefa Lettricha na 25 rokov väzenia, dr. Ivana Štefánika, dr. Jozefa Šoltésza a dr. inž.
Petra Zaťku - každého na 20 rokov väzenia. (4) Prokurátor dr. Karol Vagač v mene Štátneho zastupiteľstva v Bratislave v deň vynesenia rozsudku
Ministerstvu pravosúdia oznamoval o výsledku súdneho konania. Podľa
Vagača “Dr. Šrobár bol kvalifikovaný za vodcu a ostatní za význačných
činiteľov úkladného podujatia”. (5) Rozsudok nacistov rozzúril. Neme
cký vyslanec Hans Elard Ludin podal o rozsudku správu na Zahraničný
úrad Ribbentropovi, ktorý 30. decembra 1944 v odpovedi požiadal Ludina, aby prezidentovi dr. Jozefovi Tisovi a predsedovi slovenskej vlády
oznámil nasledovné stanovisko:
“Říšská vláda vzala na vedomie rozsudok trestného senátu Najvyššieho
súdu (6) proti Šrobárovi s najväčším počudovaním. Odsúdenie tohto hlav
ného pučistu na doživotné väzenie je úplná nemožnosť, ba priamo fraška.
Po tom, ako bol puč na Slovensku porazený zásahom Nemecka, teda pre
dovšetkým krvou nemeckých vojakov, možno pokladať rozsudok proti
hlavnému vodcovi pučistov za urážku nemeckej brannej moci. Říšská vlá
da preto musí žiadať, aby
a/ ihneď, a to najneskôr v priebehu troch dní po odovzdaní Vášho vy
hlásenia bol vytvorený nový súd ad hoc akéhokoľvek druhu, ktorý by v tej
istej lehote odsúdil Šrobára na smrť; ďalej musí byť tento rozsudok smrti
ihneď na Slovensku uverejnený.
b/ Říšská vláda musí ďalej trvat na tom, aby tí traja sudcovia trestného
senátu, ktorí vyniesli rozsudok nad Šrobárom na doživotné väzenie, boli
okamžite prevezení do koncentračného tábora.
Trestným senátom vynesený rozsudek je priam pozvaním pre všetky
nespokojné živly na Slovensku na nový puč, takže spomínané požiadavky
ríšskej vlády sú v najvlastnejšom záujme slovenskej vlády a Slovenského
štátu”. (7)
K osobnej informácii vyslanca Ludina minister Ribbentrop pozname44

nal, “že spomínané požiadavky ríšskej vlády si predstavujeme ako prvý
štartový výstrel, aby sme aj prezidentovi aj slovenskej vláde ukázali, že sme
rozhodnutí myslieť to vážne”. (8)
Vyslanec Ludin toto stanovisko formou demarše 31. decembra 1944
odovzdal slovenskej vláde. (9) Ludinov diplomatický zákrok sa uskutoč
nil na najvyššej úrovni - u prezidenta Tisu a predsedu vlády Štefana Tisu.
Túto ponižujúcu epizódu Štefan Tiso vo svedeckej výpovedi podal nasle
dovne: “Demarš z konca decembra 1944, ktorú podali Nemci prezidentovi,
to bola demarš, keď bol vynesený rozsudok proti Šrobárovi a spoloční
kom, neviem aký trest bol vynesený, ale nebol to trest
smrti. Tedy mi telefonoval Ludin, bolo to na Silvestra v nedeľu doobe
da do bytu, aby som išiel k prezidentovi, že mi chce v jeho prítomnosti
niečo povedať. U prezidenta mi prečítali z jedného hárku, ktorý sa na
chádza v mojich spisoch, že v lehote troch dní musí byť Šrobár a spol. od
súdení na smrť a že tí sudcovia, ktorí vyniesli trest na slobode, musia byť
poslaní do koncentračného tábora. Ja som Ludinovi povedal, že to nespra
vím, lebo je to proti zákonu. Rozsudok je rozsudok a ja som sudca, a preto
žiadam, aby som bol zbavený funkcie. Na to mi Ludin povedal: “ To Vám
neradím, to nerobte.” Ja som eště na to prehlásil, že ja protizákonnosť ne
spravím. Ak vyjde zákon, že by som mohol podľa zákona pokračovať,
prosím urobím, to bola tá demarš”. (10) Obom Tisom bolo zrejmé, že sa
ide na ostrie noža.
A tak slovenská vláda s r. 1944 sa lúčila v stave ultimáta. Avšak uro
bila všetko, aby sa vyhovelo Ludinovi. Hneď na Silvestra popoludní zasa
dala slovenská vláda a uvažovala ako zmeniť formálne právoplatný roz
sudok. Uzniesla sa vytvoriť Osobitný revízny senát pri Najvyššom súde,
ktorý mal “preskúmat” rozsudok osobitného senátu krajského súdu. Na
splnenie ultimáta nebolo veľa času. Podľa direktív dr. Štefana Tisu aj na
Nový rok sa pracovalo na vytvorení osobitného revízneho senátu. 2. ja
nuára 1945 Štefan Tiso zvolal na 16 hod. niekoľko justičných pracovní
kov (dr. Karol Seichert, dr. Štefan Knotek, dr. Alojz Pojtek) a ich terorizo
val. Štefan Tiso generálnemu prokurátorovi prikázal navrhnúť absolútny
trest a senátu, aby ho vyniesol. Pohrozil, že kto neposlúchne jeho príkaz,
bude zatvorenými 1) Ďalej výstražne poznamenal, že tí traja sudcovia, kto
rí mierne súdili, sú už vo väzení. Skutočne, popoludní 2. januára 1945
Ústredňa štátnej bezpečnosti zatkla Jána Terebeššiho, Jozefa Igondu a
Ľudovíta Rigana. Títo sudcovia do 13. marca 1945 boli v ilavskej väznici.
Predpoludním 3. januára 1945 sa zišiel Osobitný revízny senát Naj
vyššieho súdu pod predsedníctvom dr. Karola Seicherta. Lavica pre obža
lovaných opát bola prázdna. Len advokáti-obhájcovia boli prítomní v za
stúpení Šrobára a spol. Pojednávať sa však nemohlo, lebo avizované vlád
ne nariadanie, umožňujúce revíziu určitých rozsudkov, ešte nevyšlo tla
čou. Nervozita členov senátu stúpala. Konečne okolo pol jedenástej za
mestnanec tlačiarne v montérkach priniesol prvé, kefové odtlačky Sloven
ského zákonníka obsahujúceho vládne nariadenie s mocou zákona č.
255/1944 zo dňa 31. decembra 1944, podľa ktorého minister pravosúdia
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môže nariadiť revíziu rozsudkov vo veciach politických od 1. septembra
1944. Konečne začalo pojednávanie. Úlohu žalobcu prevzal prokurátor
dr. Ctibor Matuškovič, ktorého do tejto nemilejfunkcie nastrčil generálny
prokurátor dr. A lojz Pojtek, aby on sám nemusel sa v tejto veci exponovať.
Z obhájcov opäť najmä dr. Ivan Urbánek (ľudák) bránil svojich klientov.
Označil celé pojednávanie za zmätočné, protizákonné a neplatné. Nastali
chvíle napätia, ale po prestávke aj obhájcovia uznali, že za danej situácie,
keď obžalovaní nie sú prítomní, nemá význam dráždiť nacistov. A tak re
zignovane sa vyhovelo nacistickému ultimátu. Krátko pred dvanástou ho
dinou 3. januára 1945 bol vynesený rozsudok. “V mene republiky” všetci
obžalovaní -Šrobár, Ursíny, Lettrich, Šoltész, Štefánik a Zaťko - v neprí
tomnosti boli odsúdení na trest smrti. (12) Keď sa súdne pojednávanie
skončilo a prítomní sa rozchádzali, bratislavský rozhlas hlásil, že vodcovia
pučistov boli odsúdení na trest smrti. Veď všetko bolo vopred zaranžova
né! Dr. Aristid Jamnický, jeden z obhájcov, vo svojich spomienkach o
tomto procese trefne napísal: “Bol to typický politický proces, v ktorom
neodvislosť súdu bola pošliapaná ako ešte nikdy do tej doby, pri ktorom
boli uväznení sudcovia, ktorí pri jeho rozhodovaní nedopustili sa žiad
nej protizákonnosti a boli uväznení len preto, že ich rozsudok nevyho
voval nacistom”. (13)
Po linke slovenských justičných orgánov hlavným režisérom procesu
bol ľudácky činiteľ dr. Štefan Tiso, predseda vlády a zároveň minister
pravosúdia, povolaním sudca s mnohoročnou praxou. Trapná ukážka
obmedzenej suverenity.
Vyslanec Ludin 3. januára 1945 v telegrame č. 9 ako odpoveď na
Ribbentropov telegram z 30. decembra 1944 hlásil do Berlína: “Predse
da vlády Tiso mi práve oznámil, že päťčlenný senát, ktorý sa zišiel na
základe zákona z 12. novembra, odsúdil na smrť týchto vedúcich puči
stov: 1. dr. Šrobára, 2. Jána Ursínyho, 3. dr. Lettricha, 4. dr. Štefánika,
5. dr. Jozefa Šoltésza, 6. dr. Zaťku. Rozsudok sa dnes zverejňuje. Ďalej
mi Tiso II. oznámil, že troch sudcov, ktorí proti Šrobárovi a spol. vy
riekli prvý rozsudok, zatvorili s určením do koncentračného tábora”. (14)
Podmienky ultimáta sa splnili. Na margo tohto procesu nemecká bez
pečnostná polícia v úradnom zázname z 3. januára 1945 poznamenala:
“Rozsudok nad vlastizradcom a velezradcom Šrobárom zreteľne uká
zal slabosť zodpovedných vedúcich ľudí na Slovensku. Ako prv ani
teraz v nich neprevláda povedomie, že majú vystupovať s verejným
priznaním sa k nemecko-slovenskému osudovému spoločenstvu”. (15)
Avšak ľudácka tlač o procese s uspokojením písala: “Nie sme škodora
dostní, ale treba pri tomto vyrieknuť, že už bolo na čase, aby takýto roz
sudok prišiel. Vrahovia tisícov nevinných slovenských ľudí a ničitelia
národného a súkromného majetku nezaslúžia nijaké ohľady”. (16) Takto
trúfanlivo písali redaktori pod vedením Jozefa Pauču v čase, keď na
Slovensku existovali čerstvé masové hroby s pozostatkami obetí naci
stickej zvôle.
Ultimátum nacistov v záležitosti procesu proti Šrobárovi a spol. zna
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menal nebezpečný precedens na okupovanom území. Nacisti nielen
demonštrovali ako málo pre nich znamená “suverenita” slovenského
štátu, ale zároveň naznačili, že aj v budúcnosti nestrpia podobné príprady a že budú usilovať o zvýšenie podielu slovenského aparátu pri perze
kúcii príslušníkov rezistencie. Ale moc okupantov s hákovým krížom v
Bratislave ešte trvala iba tri mesiace. Napokon vyslanca Ludina posti
hol osud, ktorý presadzoval pre Šrobára a jeho spoločníkov. (17)
♦♦♦

Išlo o politický súdny proces a jeho efekt pred nacistami. V prvom i
druhom rozsudku Šrobár účelovo figuroval na prvom mieste. Iba jeden
z odsúdených, dr. Šoltész, bol komunista, predtým sociálny demokrat.
Avšak len s veľkou dávkou fantázie sa mohol Šoltész pasovať za špi
čkového povstalca. Faktom tiež zostáva, že popredných komunistov zo
Slovenského národného povstania - Karola Šmidkeho, druhého pred
sedu SNR, a ďalších - nezačlenili do tohto procesu, ba sa proti ním ne
zaviedlo ani trestné pokračovanie. Rozsudok mohol ohroziť život len
Lettrichovi v prípade jeho zatknutia.
Proces proti Šrobárovi a spol. bol v istej kontinuite s postupom jus
tičných orgánov za Slovenskej republiky. Ľudácky režim potláčal re
zistenciu aj súdnou cestou. Avšak justícia nebola tak zmanipulovaná a v
zhode s celkovou situáciou v krajine neposielala na popraviská politi
ckých odporcov, hoci mnohých usvedčili z rozsiahlej odbojovej činno
sti. Dokonca ani po vyhlásení stanného práva v auguste 1944 nikto pod
ľa neho nebol popravený. Tento trend sa zachoval aj po okupácii Slo
venska, za povstania a počas existencie ozbrojených foriem rezistencie.
Justícia nechcela byť celkom povoľným nástrojom dočasných držite
ľov moci. A ak sa predsa vyniesli absolutné tresty, ako napríklad v prí
pade Šrobára a spol. a v rozsudkoch vojenských senátov, tak prevažne
išlo o rozsudky nad osobami, ktoré nesedeli na lavici obžalovaných.
Toto si treba uvedomiť, lebo v najnovších slovenských dejinách bolo len
jedno obdobie vešania politických odporcov na základe súdných roz
sudkov - obdobie stalinsko-gottwaldovskej éry po r. 1948 s predohrou
popráv podľa retribučného zákona.
Rozdielne a protichodné názory o Šrobárovi pretrvávajú až do súčastnosti. Šrobár počas SNP bol starým politikom, mal 77 rokov. Vo funkcii
predsedu povstaleckej SNR nebol už schopným a pružným mužom na ve
denie a presadzovanie vojenských a politických cieľov povstania. V ko
munistickej publicistike a historiografii sa zaujaté a tendenčne hodnotí
Šrobár ako povstalecký činiteľ, najmä jeho vzťah k prezidentovi Benešovi.
V skutočnosti sa Šrobár prispôsoboval situácii na povstaleckom území a
neprekážal mocensko-politickým ambíciam komunistov. Keďsa ukazova
lo, že pád Banskej Bystrice je len otázkou niekoľkých dní, 24. októbra 1944
odletel na sovietsku stranu na čele delegácie SNR. Nikto neočakával ani
nežiadal, aby Šrobár išiel do hôr organizovať a viesť ozbrojený boj pov
stalcov. Avšak pre nacistov a ľudáckých radikálov zostal Šrobár červe
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ným súknom, ktoré ich dráždilo. Na Šrobárovom prípade si chceli vyrov
návať účet proti čechoslovakizmu, na zrade proti slovenskému štátu atď.
Veď Šrobár, muž 28. októbra 1918, z vedúcich činiteľov SNP najvýraznej
šie a najpresvedčivejšie zosobňoval koncepciu obnovenia Československa.
Šrobár bol oficiálne prvým demokratickým, nekomunistickým predsta
viteľom povstania. Bol však politikom, ktorý počas SNP ani po 2. svetovej
vojne nedokázal dôsledne hájiť názory, ktoré vyhlasoval a reprezentoval.
Napokon jeho členstvo v Gottwaldovej a Zápotockého vláde po februári
1948 bolo iba ukážkou kam dospel muž, ktorý bol štatistom v mocenskej
štruktúre, ktorá kruto potláčala mnohých nekomunistických činiteľov
SNP. Šrobára v decembri 1950 pochovali so štátnými poctami. Ursínyho,
Zaťku a ďalších väznili tí, ktorí si od r. 1948 vyárendovali históriu SNP a
podľa svojich zámerov si prispôsobovali aj povstalecký odkaz. Organizá
tori, stratégovia a tribúni SNP predsa môžu byť len komunisti. Tzv. marxisticko-leninskou historiografiou vybájení komunistickí velikáni povsta
nia únlne zatieňuiú demokratických činiteľov povstania od Šrobára až po
Lettricha, Ursínyho a Zaťku. Preto sa nemožno ani diviť, že v zabudnutí
zostáva aj súdny proces proti Šrobárovi a spol.
Súčasní dvorní historici celkom nezakryte sa chvastajú, že usilujú o vy
tvorenie “historického vedomia socialistickej spoločnosti”. Povstalecká
legenda s kultom členov V. ústredia KSS je súčasťou tohto vytvárajúceho
tzv. “historického vedomia socialistickej spoločnosti”. Tvorcovia a mo
censkí garanti tejto legendy a tohto kultu nepripúštajú, aby sa vecne a
pravdivo písalo o demokratickej zložke SNP.
Súdny proces proti Šrobárovi a spol. z decembra 1944-januára 1945 je
príznačným javom z čias agónie ľudáckého režimu. Zároveň aj jedineč
ným prípadom k zamysleniu sa nad vojnovými a povojnovými osudmi slo
venskej politiky a jej predstaviteľov.

Poznámky:
1 / Generálov J. Goliana a R. Viesta nem. jednotky zajali 3. novembra 1944 v Po
hronskom Bukovcia 10. novembra 1944 ich eskortovali z Bratislavy cez Viedeň do
Berlína. Obaja zomreli vo väzení v Nemecku.
2/ K. Vagač funkciu prokurátora za slov, štátu skončil 5. februára 1945 tak, že z
väznice (Justičný paláca v Bratislave) si nechal predviesť politických väzňov (ko
munistov) V. Širokého a J. Ďuriša a spolu s nimi utiekol k partizánom do hôr Po
hronského Inovca.
3/ ŠOBA v Bratislave, fond Krajský súd Bratislava (ďalej KSB), č. 1799/1944 a
fond Štátne zastupiteľstvo Bratislava (ďalej ŠZB), č. 4242/1944. V Šrobár a spo.
4/ ŠOBA v Bratislave, fond KSB, č. 1799/1944. Všetci boli okrem toho odsúdení
na 10 rokov straty úradu a 3 roky volebného práva a ostatných čestných práv. Ďalej
na zhabanie celého majetku.
5/ ŠOBA v Bratislave, fond ŠZB. č. 4242/1944.
6/ V skutočnosti to bol osobitný senát Krajského súdu v Bratislave.
7/ Prečan. V.: Slovenské národné povstanie - Nemci a Slovensko. Bratislava 1971,
s. 479-480.
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8/ Tamtiež, s. 480.
9/ Text demarše pozri Prečan, V.: Slovenské národné povstanie - Dokumenty.
Bratislava 1965, s. 916-917.
10/ ŠÚA SSR v Bratislave, fond NSB, č. 6/1946. J. Tiso a spol.
11 / Podľa svedeckej výpovede dr. Karola Seicherta na uvedenej porade vystupo
val Št. Tiso nasledovne: “My sme na zmenu rozsudku vo veci dr. Šrobára a spol.
na trest smrti dostali lehotu 3 dni, ktorá uplynie zajtra vo stredu (t.j. 3. januára) o
2. hod. odpoludnia. Preto som musel na Silvestra odpoludnia zvolať ministerskú
radu. Radili sme sa o spôsobe, ako by sa dal tento rozsudok zmeniť, keďže je právo
platný. Ministerská rada sa uzniesla, aby bol zriadený Revízny senát na Najvyššom
súde, ktorý by na príkaz ministra pravosúdia mohol preskúmať veci osobitného
senátu Krajského súdu. Na Nový rok bola vypracovaná osnova nariadenia a for
málne predpisy a zajtra (t.j. vo stredu 3. januára) sa musí o 8. hod. pojednávať a do
12. hod. musí byť vynesený rozsudok... Rozkaz je trest smrti a kto neposlúchne,
toho nechám zatvoriť”. Pozri ŠOBA v Bratislave, fond OĽS Bratislava, č. 19/1948
(Tk XV 383/1948). P. Denk.
12/ ŠOBA v Bratislave, fond OĽS Bratislava, č. Ls 19/1948. Prezident dr. Jozef
Tiso rozhodnutím z 22. januára 1945 neudelil milosť Šrobárovi, Ursínymu, Lettrichovi, Šoltészovi, Štefánikovi a Zaťkovi.
13/ Jamnický, A.: Odprášené histórie, spomienky, strojopis, s. 175. Kópia vo vlast
níctve autora tejto štúdie.
14/ PAAA Bonn, fond Inland IIg, Berichte und Meldungen zur Entqicklung der
Lage in der Slowakei, Bd. 2. Pod Tisom II. treba rozumieť Štefana Tisu. Ďalej Ludin uvádza pravdepodobne omylom 12. november za deň vydania nariadenia pod
ľa ktorého sa vytvoril Revízny senát pri Najvyššom súde v Bratislave.
15/ Prečan, V.: SNP-Nas. Bratislava 1971, s. 486.
16/ Slovák, roč. XXVII, č. 3 zo 4. januára 1945.
17/ Ludin v apríli 1945 so slovenskou vládou a prezidentom Tisom evakuoval do
Kremsmiinsteru (Rakúsko). V máji 1945 sa vzdal americkým rogánom, ktoré ho
ako vojnového zločinca vydali čsl. úradom. Národný súd v Bratislave 3. decembra
1947 Ludina odsúdil na trest smrti. Rozsudok bol vykonaný 9. decembra 1947 v
Bratislave.
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Chvála menného registra
(Jozefovi Jablonickému k päťdesiatym narodeninám)
Milan Šimečka
Keď sa začala druhá svetová vojna, mal som deväť rokov, keď vypuklo
Slovenské národné povstanie, mal som štrnásť rokov a len pätnásť rokov
som mal, keď sa všetko skončilo. Autentické spomienky na Povstanie som
nemal prakticky žiadne. Raz alebo dvakrát sme chytili doma vysielanie
banskobystrického rozhlasu, zbehli sa susedia a počúvali. Z toho vyplýva,
že všetko, čo viem o slovenskom odboji za druhej svetovej vojne, všetko,
čo som sa kedy dozvedel o SNP, som získal sprostredkovane.
Poznám teda iba tú skutočnosť, ktorá sa mi za tridsať rokov uložila vo
vedomí prostredníctvom informácií z druhej ruky. Keby ma niekto požia
dal, aby som stručne a jasne vyložil všetko najpodstatnejšie a najdôležitej
šie v tejto sprostredkovanej skutočnosti, zľakol by som sa a pravdepodob
ne by som ušiel. Lebo táto skutočnosť je v mojom vedomí krajne nepre
hľadná. Skladá sa z niekoľkých vrstiev, ktoré sa prekrývajú, jedno písmo
splýva s iným. Skutočnosť slovenského odboja sa ku mne prihovára z nejmenej päťkrát popísaného palimpsestu. Celkový záznam ma nenaplňuje
nijakou istotou o tom, ako to v skutočnosti bolo. Raz som našiel na Deví
ne, keď sa tam ešte smelo vyliesťa pozerať sa na sútok Dunaja a Moravy,
tehlu s rímskou pečiatkou. Považujem za isté, že Devín bol kedysi rímskou
pohraničnou pevnosťou. To, čo som sa dozvedal v priebehu tridsiatich ro
kov o SNP, nebolo nikdy úplne isté. Čím mladšie dejiny, tým neistejšie
dejiny!
Niečo mi vysvetľovali už v škole. Bolo to asi uhladené, bezproblémové a
vlastenecké. Videl som dokumentárne filmy, v ktorých si chlapi s nadše
ním brali do rúk pušky z nákladného auta a ľudia vyvesovali z oblokov
československé zástavy. Vo filmoch som tiež videl, ako v tiesňavách pada
jú Nemci ako kuželky pod paľbou partizánskych guľometov. Potom som
rok čo rok čítal články a knihy, počúval referáty na školeniach a seminá
roch, slávnostné prejavy a vedecké referáty, vídal som stále novšie filmy o
Povstaní a čítal stále novšie romány o Povstaní. Tiež som sa niekedy dostal
k čítaniu spomienok veteránov a najmä som stále častejšie vyzvedal od
historikov, ktorí mi boli kamarátmi. Palimpsest so správami o slovenskom
odboji sa pokrýval stále novými zápismi a strácal svoju čitateľnosť. Každý
nový zápis popieral ten predchádzajúci. V tejto sprostredkovanej skutoč
nosti sa museli zmestiť vedľa seba aj správy celkom protirečivé.
Na vlastné uši som počul prednášať o tom, že SNP bolo alibistickou
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akciou slovenských dôstojníkov, protisovietsky zameraným dobrodruž
stvom londýnskej emigrácie, hrdinským činom celého národa, najslávnej
šou kapitolou slovenských dejín, spontánnym výrazom vôle národa po
pripojení sa k ZSSR a tak ďalej. Nemôžem si už presne spomenúť kde som
čítal, že Golian a Viest boli zbabelci, ktorí sa schovávali v kôpke sena,
spomínam si však presne, kde som počul, že Slánský nechal Švermu ležať v
snehu aby zomrel a tiež si spomínam, kde som čítal, že jedni slovenskí
komunisti nechali druhých padnúť Nemcom do rúk, aby sa zbavili konku
rentov pri budúcom delení moci. Až na malé výnimky ma historici pre
svedčovali, že občianske zložky odboja zrádzali Povstanie od samého
začiatku a tí z nich, čo padli, nezradili iba preto, že na to už nemali čas.
Zrádzal kde kto a ba aj niektorí partizáni. Napriek tomu bolo všetko ge
niálne riadené raz takým a raz zas iným vedením. Mal som príležitosť po
zrieť si výstavy a múzeá, mal som možnosť prečítať si dokumenty, ktoré
nosili moji kamaráti-historici v aktovkách. Do palimpsestu som vpisoval
aj to, čo som si prečítal v spomienkach veteránov, a potom aj to, čo som
počul od pamätníkov na vlastné uši, keď neboli na schôdzi a navyše mali
niečo vypité. A to bolo zas úplne iné písmo a úplne iná podoba skutočno
sti. Počul som povedať, že niet takého národa ako sú Slováci, po prvýkrát
v histórii sme mali svoj vlastný štát a povstali sme proti nemu. Dosť ľudí
mi vravelo, že nikdy nebolo tak dobre ako za Slovenského štátu. A medzi
tým som v zime aj v lete chodieval po horách a všade videl pamätníky mŕt
vych, padlých, postrieľaných, obesených aj upálených v peciach. V tomto
procese v'ršenia nových a nových skutočností sa zjednej jedinej historickej
udalosti stal spletenec fráz, právd a lží, ktoré sa od seba nedali rozoznať.
Iba v posledných rokoch som mával pocit, že palimpsest začína byťčita
teľnejší, že sa odo mňa vzďaľjú frázy, ktoré raz tak a raz inak klasifikujú
abstraktnú historickú veličinu. Začínal som mať pocit, že lepšie rozumiem
ľuďom, ktorí vtedy žili a bojovali. Čítal som teraz častejšie iba strojom
písané historické štúdie, ktoré neposudzovala akadémia ani iný posvätený
orgán. Zodpovedal za ne iba autor, jeho svedomie a zmysel’ pre čistotu
historického remesla. A vlastne až z týchto prác som sa dozvedal ako to
vtedy bolo, prečo sa konkrétni ľudia v konkrétnej situácii rozhodovali tak,
že se stávali účastníkmi dejín. Dozvedal som sa kto to boli tí ľudia, koho
mali za ženy, kde bývali, kde boli zamestnaní, čo si mysleli, aké mali ilúzie,
aké viery, a ako im bolo ťažko v dejinách, ktorým sa nechceli alebo nevlá
dali vyhnúť. Až odteraz som videl týchto ľudí zreteľne, ako sedia v ka
viarniach, ako sa skrývajú u známych a kamarátov, ako sa zakrádajú mes
tom na tajné schôdzky, alebo ich vidím vo väzbe v Justičnom paláci, kde
som aj ja bol. Odvtedy začínam rozumieť rôznym vrstvám palimpsestu, z
ktorých niektoré už boli takmer nečitateľné. Viem si odvtedy predstaviť
ľudskú situáciu, pochyby, úzkosti aj odhodlanie vojakov a dôstojníkov
Slovenskej armády, veliteľov posádok, ktorí ešte po starom vojenskom
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zvyku rozmýšľali o váhe prísahy, viem si predstaviť nerozhodnosť a zmä
tok pri dvoch divíziách na východe, viem si dokonca aj predstaviť nechuť
niektorých slovenských komunistov opustiť dobre vedené väzenie a
vrhnúť sa do neznámych nebezpečenstiev ilegality. Veď to všetko boli
väčšinou ľudia odrazu nútení odpovedať na výzvu dejín, s ktorým pred
tým nemali nijakú skúsenosť a možno sa aj domnievali, že sa ich ani netý
kajú.
Až na základe týchto strojom písaných textov som zrazu vládal rozmo
tať abstraktnú historickú zauzleninu a previesť si ju na pochopiteľné zro
zumiteľné a blízke ľudské tragédie, modely odvahy aj zbabelosti, rozhod
nosti aj pochýb, rozoznať motiváciu činov, z ktorých sa dohromady skla
dajú dejiny. A tak už teraz neváham o tom všetkom rozprávať, diskutovať
a rozmýšlať.
Rozmýšľam často najmä nad stručnými heslami menných registrov, Tu,
v týchto krátkych niekoľkých vetách predo mnou defilujú stovky známych
a neznámych mien, ľudské osudy v suchých faktoch, stiesnené na niekoľ
kých riadkoch. Rozmýšľam najmä o posolstve, ktoré zazneva z lakoni
ckých záverov týchto poznámok. Rozmýšľam o tom, ako relatívne zried
kavo sa v závere týchto hesiel objavuje upokojujúca a zmierlivé konštato
vanie: žije v Bratislave, žije v Kijeve, žije v USA, žije v Lukavici, alebo:
zomrel v Žiline, zomrel v Austrálii, zomrel v Prahe. Tak ako sme navyknu
tí prijímať bez odporu tragiku dejín, prijímam aj ja bez odporu lakonické
koštatovania: bol zastrelený, bol umučený, zahynul v Mauthausene, pa
dol, zahynul pri prechode Nízkych Tatier. Prijímam také konštatovanie
bez odporu, lebo sú v logike dejín. Znepokojujú ma však tie stručné kon
štatovania z menných registrov, ktoré nie sú v logike dejín. Znepokojuje
ma to, že osudy mnohých ľudí, ktorí boli hociako angažovaní v sloven
skom odboji, nezodpovedajú základnému zmyslu tejto historickej udalo
sti. Lebo až príliš často čítam v menných registroch: zomrel vo výkone
trestu, bol popravený a posmrtne rehabilitovaný, bol toľko a toľko rokov
vo väzení a tak ďalej. Nie je akosi v logike dejín, že účastníci najslávnejšej
kapitoly v dejinách národa skončili často horšie a potupnejšie ako tí, proti
ktorým bojovali, že dejiny, do kterých vstúpili, s nimi zaobchodili bez
všetkej logiky. Nie je totiž v logike dejín, že ľudia, ktorí v rozhodujúcej
chvíli prijali dejinné poverenie, s prísľubom budúcnosti a slobody, boli
neskoršie z dôvodov nezrovnateľne malichernějších doráňaní v mocen
skom zápase. Znepokojujúce čítanie sú tieto menné registre, keď z nich
vyplýva, že toľko účastníkov slovenského odboja je roztratených po celom
svete a mnohí už majú hroby niekde inde, než v krajine, za ktorú bojovali.
A možno najhoršie je to, že s absolútnou väčšinou mien z registra sa nikdy
nestretneme pri každoročnom festivale fráz, že z celej tragédie aj slávy tisí
cov konkrétnych ľudí sa stala abstraktná historická udalosť, ktorá sa ni52

komu z novej generácie už nejaví ako súhrn činov jednotlivých ľudí. Z
menného registra na človeka jednoducho padá smútok.
A tak si nevdojak kladie otázku, či malý národ musí nevyhnutne po
tvrdzovať svoje právo na existenciu abstraktným historickým pomníkom,
okolo ktorého nasledujúce generácie len chladne prechádzajú a či spojivo
s národnou minulosťou by nebolo trvácnejšie, keby spočívalo na faktogra
ficky úplnej a pravdivej znalosti ľudskej účasti na dejinách.
Autorom kníh a štúdií, ktoré podstatne zmenili môj pohľad na najnov
šie slovenské dejiny je slovenský historik Josef Jablonický.
December 1982
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Kríza modernej jazykovedy
Gabriel Altmann
Dejiny každej vednej disciplíny sa píšu z istého hľadiska. Toto hľadisko
sa obvykle čerpá z najnovšieho stavu vedy, a celé dejiny sa interpretujú ako
lineárny vývoj k tomuto stavu. To, čo k tomuto stavu viedlo, sa vyzdvihne,
to, čo k tomu neviedlo, sa vynechá, akoby nebolo existovalo. To je racio
nálna rekonštrukcia dejín vedy, ktorá predpokladá akúsi logiku vývoja.
Skutočnosť je, že iracionálne, emocionálne a módne smery vo vede sú prá
ve také časté ako racionálne, ak sa racionalita dá vôbec definovať. Podľa
názoru historikov vedy sa veda rozvíja buď kumulatívne alebo v podobe
paradígm (Kuhn) alebo v podobe výskumných programov (Lakatos) ale
bo v podobe mutácie a selekcie ako príroda (Toulmin) atď. atď. Všetky
tieto interpretácie dejín vedy možno votkať aj do dejín lingvistiky: aj tu
existujú tzv. vedecké revolúcie, mutácie, programy, móda a iné úkazy.
Aj naša analýza dejín a krýzy jazykovedy bude demonštrovaná z istého
hľadiska, menovite budeme vždy klásť otázku, ako prospela niektorá ško
la, paradigma alebo jedinec k teórii jazyka. O teórii jazyka koluje presne
toľko falošných názorov, koľko je na svete lingvistov: každý jazykovedec
myslí, že to, čo on robí, je teória; len malý počet má však odvahu verejne
označiť svoju prácu ako teóriu; a len “osamelí bežci” - ako nižšie uvidíme sa skutočne zaoberajú teóriou jazyka.
Prv, ako začneme analyzovať dejiny jazykovedy, ujasnime si, čo je teó
ria. Každa teória obsahuje tri zložky: pojmy, konvencie a výroky. Pojmy
su jazykové konštrukty, ktoré majú (mať) akési koreláty v skutočnosti.
Konvencie su napríklad operácie, kritériá, dezideráty atď. Výroky tvoria
kostru teórie a majú splňovať isté požiadavky. Výroky zrelej vedy možno
označiť ako zákony. Bez zákonov neexistuje teória (len akési teoretizova
nie), ale nie všetky výroky jednej teórie možno považovať za zákony. Ve
decké zákony sú logicky a semanticky zmysluplné výroky, odvodené z axiómov alebo z iných zákonov, overené a potvrdené empiricky, neobsahu
júce nijaké empirické pojmy a zaradené do akéhosi systému. Fyzika je plná
takýchto výrokov, jazykoveda ich pozná asi dvadsať. Trochu slabšie výro
ky ako zákony sú deduktívne hypotézy, ktoré boli síce odvodené, ale empi
ricky ešte nie sú potvrdené. Sú to obvykle akési konzekvencie nejakého
zákona alebo axiómov, ktoré sa ťažko dajú overiť. Ešte slabšie výroky sú
induktívne zovšeobecnenia, s ktorými začína každá veda a ktoré obsahuje
aj zrelá veda potiaľ, kým nie je schopná odvodiť pararelné výroky z teórie.
Štvrtá skupina výrokov sú takzvané hádačky (Raterei, guessing), nemajú
ce ani teoretické ani empirické opodstatnenie. Väčšina výrokov v teológii
alebo v literárnej vede je tohto druhu. Vedy, obsahujúce len takéto výroky,
sú pseudovedy. Vedu, ktorá obsahuje nanajvýš empirické zovšeobecnenia,
možno nazvať embryonálnou vedou alebo protovedou. Kedže jazykoveda
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už pozná zopár zákonov, možno o nej tvrdiť, že je v puberte a má dobré
šance dozrievať, kdežto literárna veda ešte stále prežíva svoje dlhodobé
análne obdobie. Neschopnosť niektorej vedy postaviť sa na pevnejší zá
klad, sa obvykle ospravedlňuje tým, že jej nejde o zákony, ale o individuali
tu javov, že jej metódy nemôžu byť exaktné, ale nanajvýš hermeneutické
atď., ale to sú len alibistické výhovorky, ktorých cielom je opodstatniť
relevanciu vlastnej činnosti.
Pozrieme sa teraz na to, čo sa dialo a deje v jazykovede za posledných
150 rokov. Prvú kompaktnú školu, paradigmu či maticu vytvorili tzv.
mladogramatici, ktorí si zaumienili dokázať, že vo vývoji jazyka existujú
regulérne, bezvýnimočné hláskové zmeny. Ak sa našla výnimka, tak sa vy
svetlila pomocou analógie. Celé minulé storočie sa v zhode s historicizmom tohto obdobia vyžívalo v dejinách a príbuznosti jazykov. Ku kríze
tejto paradigmy muselo nevyhnutne dôjsť z následovných dovodov: 1. ob
jekt výskumu bol veľmi obmedzený; dejiny nie sú všetko, čo sa dá na jazy
ku skúmať. 2. Skutočnosť, že “hláskové zákony”; ako tieto zmeny mlado
gramatici nazývali, a všetky ine zákony a pravidlá jazyka nie su determi
nistické, ale stochastické, falzifikovala všetky výsledky výskumu, ktoré
nevedel zachrániťani deus ex machina, povestná analógia. Tento húževna
tý determinizmus, ktorý nezmizol z jazykovedy ani v našom storočí, korení
jednak v akejsi vedeckej viere, že určité javy sú len vtedy vedecky zachyti
telné, keď sa všetky chovajú rovnako, a jednak v neochote jazykovedcov
myslieť a pracovať probabilisticky, lebo to vyžaduje štúdium matematiky.
3. Pre teóriu jazyka znamenali výroky o hláskových a iných zmenách má
lo, lebo tu nešlo o zákony, ale len o empirické zovšeobecnenia, t.j. o ele
mentárne výroky začínajúcej vedy. Z empirických zovšeobecnení nemož
no formulovať zákony; tie môžu vzniknúť len deduktívne. Empirická ge
neralizácia nám len ukazuje to, o čom môžeme vyvodiť zákony, je len heu
ristickým odrazovým mostíkom. To platí aj vtedy, keď pracujeme matema
ticky: keď cez akési namerané dáta preložíme empirickú krivku a vyjadrí
me ju akousi funkciou, tak ešte ani zďaleka nemôžeme hovoriť o tom, že
sme našli akýsi zákon, akúsi teóriu. Jazykové dáta sú produkované akýmsi
mechanizmom v našom mozgu, a úloha teoretika nespočíva v popísaní
produkovaných dát, ale v zachytení tohto mechanizmu. Ak tento mecha
nizmus správne vystihneme, tak sme schopní nielen predpovedať chovanie
daného aspektu jazyka (- priebeh dát), ale aj vysvetliť ho.
Vedecké vysvetlenie (explanation) je hlavným cieľom každej teórie. Z
toho hľadiska nemožno mladogramatikom veľa vyčítať. Nielenže sa sna
žili objaviť “zákony” (čo v našej terminológii znamená len empiricky po
písať zmeny), ale snažili sa ich aj vysvetliť. V tomto ohľade došli oveľa
ďalej ako štrukturalisti, ktorí svoju vedu výslovne vyhlásili za deskriptív
nu, popisnú (nie vysvetľujúcu) vedu, a táto tendencia nezmizla ešte ani v
osemdesiatych rokoch nášho storočia!
Po dlhoročnej kríze a stagnácii mladogramatického výskumu, v ktorej
sa len prežúvali staré veci, vyvolal F. de Saussurov “Kurz všeobecnej jazy
kovedy” skutočnú revolúciu v lingvistike a viedol k zrodu štrukturalizmu.
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Saussure zistil, že jazyk má nielen dejiny, ale aj prítomnosť, a v tejto prí
tomnosti tvorí systém systémov s pevnými štruktúrami, zistil, že jazyk je
systém znakov, že treba rozlišovaťjazyk a reč atď. Štrukturalizmus sa za
čal búrlivo rozvíjať po celom svete a Pražská škola sa objavila ako kométa
na nebi. Hlavným predmetom výskumu tu bola fonológia a morofológia; ne
skôr i štylistika a poetika si urobili svetové meno. Na vývoj jazyka sa až na
malé výnimky zabudlo, historická lingvistika bola dlhé roky v nemilosti.
Význam štrukturalizmu sa občas veľmi zveličuje, hoci nemožno po
prieť, že vo vývoji spoločenských vied zohral dôležitú úlohu. Po prvý raz
v dejinách svojej disciplíny začali lingvisti konštruovať teoretické pojmy.
Každá škola si vytvorila svoju vlastnú terminológiu, každý chcel byť origi
nálny, terminologické slovníky vznikali ako huby po daždi. Rozvinuli sa
nekonečné diskusie o tom, čo je fonéma a čo je morféma, a s nekonečnou
naivitou sa kládla otazka, či fonémy naozaj existujú a majú inherentne
dané vlastnosti. Princíp binárnosti sa zaviedol všade, kde sa len dalo. Kto
nehovoril o systéme a o štruktúre, ten nebol lingvista.
Štrukturalizmus nebol taký jednostranný ako mladogramatická škola
a žije napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam dodnes, pravda, v tro
chu osvietenejšej forme ako v dobe veľkých pionierov. Jeho problémy a
slabiny možno zhrnúť zhruba v nasledovných bodoch:
1. Štrukturalisti sa vyžívali vo vytváraní nových pojmov vo viere, že keď
niečo pomenovali, tak to súčasne aj porozumeli a ovládli. Carnap nazval
tento omyl “mýtickým poňatím jazyka”, môžeme ho označiť aj ako mágiu
slova. Každý nový pojem sa stal bytosťou, ktorej sa pripisovali inherentne
reálne vlastnosti, nikoho ani len vo sne nenapadlo, že teoretické pojmy sú
konštrukty.
2. De Saussure zaviedol do jazykovedy pojem systému a štruktúry, bez
ktorých sa moderná veda dnes ťažko zaobíde. Plne matematizovaná teória
systémov je dnes spojivom medzi všetkými vedami, ktoré majú záujem
pracovať exaktne. Každá jav je systém, takže sa matematická teória systé
mov dá aplikovať na každý jav. U štrukturalistov bol systém čímsi stati
ckým a deterministickým, štruktúra bola čosi symetrické a ideálne. Sku
točnosť je, že lingvistika tu predbehla trochu ostatné vedy, ale na druhej
strane nenašla “anšlus”, keď sa pojem systému v matematickej forme objahil v biológii a v iných vedách. Až teraz, v osemdesiatych rokoch, sa s tým
to pojmom začína v lingvistike vážnejšie koketovať.
3. Štrukturalizmus nebol schopný riešiť problémy syntaxe a už z tohto
dôvodu musel prenechať bitevné pole zdanlivo potentnejšiemu súperovi.
Na syntax nemal štrukturalizmus nijakú koncepciu, lebo tu systémy a
štruktúry neboli také pevné a prehľadné ako vo fonológii a morfológii.
4. Štrukturalistická analýza bola v pravom slova zmysle analýza, rozkú
skovanie jazyka, atomizácia, klasifikácia. Cieľkom bolo všetko rozložiť a
akosi symetricky, úhľadne prezentovať. Pojmy stáli vedľa seba, ich sú
vislosť a závislosť sa nehľadala. Moderné učebnice teoretickej lingvistiky
predstavovali len popis javov, explikáciu pojmov, vyčíslenie toho, čo mož
no v jazyku nájsť, čistú ontólogiu. Možno samozrejme povedať, že štruk56

turalisti pracovali teoreticky, pretože vypracovávali pojmy a kritéria, lenže
dedukcia chýbala úplne, hypotézy mali nanajvýš povahu empirických ge
neralizácií, pojem zákona bol neznámy, takže vysvetlenie javov vôbec
neprichádzalo do úvahy. Elegancia popisu bola vedeckým ideálom.
5. Teoretický pojem je vtedy plodný, keď sa dá ukázať, že je s ním aso
ciovaný celý rad iných pojmov, že sa da použiť pri formulovaní hypoteticko-zákonnych výrokov, že existuje aspoň jeden spôsob jeho kvantifiká
cie, že splňuje isté predpoklady atď. Štrukturalisti nielenže mali falošnú
predstavu o ontológii a metodológii svojich pojmov, ale nemali ani záujem
o výskum pojmov. Z metodologického hľadiska pripomínali nevinné deti,
ktoré v piesku objavili novú hračku.
V dobe búrlivého rozvoja štrukturalizmu, ktorého poslednú fázu v
50-tych rokoch som zažil ako študent, nebolo ani pomyslenia na to, že teó
ria jazyka by mohla byť niečo iné ako popis jazyka. Ak lingvista chcel nie
čo znamenať, tak musel citovať buď de Sussura, Jakobsona, Hjelmsleva
alebo Bloomfielda. Na dvoch vedcov, ktorých dielo prežije všetkých roves
níkov, menovite na V. Skaličku a na G.K. Zipfa sa hľadelo ako na čosi periferného, ako na čosi, čo celkom vypadá z rámca, ako na kuriozity, ktoré
robia akési čudné veci, ktoré nie sú v móde.
O čo išlo týmto dvom ozajstným teoretikom jazyka? Podľa Skaličku
sú všetky javy jazyka vzájomne usúvztažnené. To síce obrazne tvrdil - ale
neukázal - aj de Saussure, lenže Skalička ukázal - presne v zmysle moder
nej teórie systémov - aj ktoré entity tvoria funkcionálne ekvivalenty jazyka
ako organizmu, ktorý možno považovať za samoregulujúci systém. Ska
lička previedol prvú serióznu funkcionálnu analýzu v jazykovede a jeho ty
pológia je jediná, ktorá splňuje požiadavky Hempelovej ideálnej typoló
gie: typ musí vyplynúť z teórie, nesmie byť rezultován klasifikácie. Ska
lička nebol matematik, takže dedukcia prebiehala u neho neformálne, ale
napriek tomu, že jeho hypotézy nemožno považovať za zákony (pretože
neboli odvodené), predsa predstavujú prvý a doteraz jediný kompenzačný
systém jazykovej samoregulácie, platný pre všetky jazyky, a nijaká budúca
teória jazyka sa nebude môcť obísť bez jeho objavov, ak nebude chcieť
zostať torzom.
Zipf vyšiel z ovela širšieho pozadia, menovite z optimality vlastností a
usporiadania nástrojov (ku ktorým patrí aj jazyk) a došiel k výsledkom,
ktoré sa dajú zovšeobecniť nielen na jazyk, ale aj na celé ľudské chovanie.
Zipfova teória má také ďalekosiahle konzekvencie, že dnes nie je možné,
aby ich jeden vedec sám všetky prepracoval. Zipf bol prvým proponentom
“dynamickej lingvistiky”, ktoreju cieľkom nie je výskum pravidel jazyka,
ale výskum (dynamických) vzťahov medzi entitami jazyka. Entity, ktoré
skúmal Zipf, boli celkom iné ako Skaličkove entity. Zipfovi se podarilo
nájsť vzťah napr. medzi dľžkou, formálnou a sémantickou komplexitou,
početnosťou, vekom a p. jazykových entít; toto sú všetko vzťahy, ktoré
normálneho lingvistu nezaujímajú, pretože ležia trochu hlbšie v jazyku, nie
sú také očividné ako gramtické pravidlá a ich výskum vyžaduje kus mate
matiky. Zipfova matematika je celkom elementárna a miestami bola už
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ďalekosiahlo rozvinutá matematikmi. Skaličkove práce obsahujú viac hy
potéz, Zipfove práce sú lepšie zdôvodnené a obsahujú matematické začiat
ky. Oba tieto prístupy sú v súčasnosti najprogresívnejšími teóriami jazyka,
a bolo by oprávnené hovoriť aj o Skaličkovsko-Zipfovskej pradigme, v
podstate jedinej paradigme v dejinách jazykovedy, ktorej sa podarilo uro
biť prvé základné kroky do hľbok teórie jazyka.
Skaličkovsko-Zipfovská paradigma je v rozkvete a všetko naznačuje,
že na rozdiel od všetkých doterajších “lingvistík” vojde víťazne do 39. sto
ročia. Skutočnosť, že přežila aj štrukturalizmus, aj generatívnu lingvistiku
(viď nižšie), je najlepším dôkazom plodnosti tohto prístupu k jazyku. Po
ľutovaniahodný fakt, že ju lingvisti ignorujú, neslúži lingvistom práve ku
cti.
Pozrime sa však na vývoj jazykovedy po zániku štrukturalizmu. V polo
vici tohto storočia rozvíril Noam Chomsky tichú hladinu jazykovedy svo
jím generatívnym prístupom k syntaxi. Tým trafil presne to, čo lingvisti
roky hľadali a nenašli. Skutočnosť, že Chomsky sedel na Massachussetts
Institute of Technology, najlepšej americkej univerzite, a tak on ako aj
jeho stúpenci boli jedineční špecialisti na public relations, dodala generatívnej gramatike silu prerijného ohňa, ktorý sa rýchlo preniesol aj do Euró
py, a zachvátil každého, kto nebol schopný vlastného originálneho mysle
nia. V USA a v NSR obsadili generativistami rýchlo všetky voľné profe
sorské katedry, ktorých držitelia dnes všetci robia čosi iné, len nie genera
tívnu lingvistiku.
Chomsky bol geniálny lingvista a zaviedol do lingvistiky v protiklade k
štrukturalizmu, ale takmer v zhode s mladogramatikmi (celkom v závese
za Skaličkom a Zipfom, ktorých sotva poznal) pojem explanatívnej adekvátosti generatívnych štruktúr. Tým chcel nazančiť, že generatívnej ling
vistike ide o vedeké vysvetlenie (explanation) jazykových javov. Bol však
dosť múdry na to, aby netvrdil, že to dokáže, preto hovoril len o adekvát
nosti ako o požiadavke, a nie o schopnosti explanovaťako o skutočnosti.
Jazykové pravidlá však nič nevysvetľujú, takže v generatívnej lingvistike
explanácia neexistuje. O zákonoch ani reči, ergo ani o teórii jazyka. Čo je
generatívna lingvistika, o čo tu ide? Pokúsim sa len načrtnúť elementárne
začiatky, kde to ešte zdanlivo funguje. Čím hlbšie však človek ide, tým
väčšmi rastie zúfalstvo. Predstavme si, že máme v mozgu vetu, ktorú chce
me vysloviť. Označme ju ako S. Keďže väčšinou chceme povedať niečo
(prísudok) o niečom (podmet), rozvinieme S nasledovne: S—NP a VP, t.j.
priradíme vete štruktúru “nominálni fráza a verbálna fráza”. Tieto frázy
rozvíjame ďalej podľa známych pravidiel jazyka až potiaľ, kým dostane
me regulému prípustnú vetu. Cieľom je vybudovať taký aparát, ktorý ge
neruje všetky vetné typy a len gramaticky a sémanticky prípustné vety ja
zyka. Ak to na niektorom poschodí “zahapruje”, tak sa musí previesť akási
transformácia, t.j. akési ad hoc pravidlo, ktoré situáciu zachráni. Táto me
tóda sa v rozličných variáciách preniesla aj na sémantiku a fonológiu, do
konca aj na historickú lingvistiku, metriku atd., a kdečo sa tým aj objavilo
(žiaľ dosť zriedka).
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Sebakriticky sa priznám, že keď som v Skaličkovom seminári po prvý
raz o tomto počul (nie od neho), tak to u mňa “zahaprovalo” už pri horeuvedenej transkripcii a moje zúfalé pokusy pochopiť zmysel celého hnutia
skončili definitívne vtedy, keď som začal Študovať metodológiu vedy. Ne
viem, kedy kapituloval Skalička - ktorý bol hriešne tolerantný -, viem len,
že o dvadsaťpäť rokov kapitulovali všetci lingvisti. Mne totiž nebolo jasné,
prečo sa človek tvári, že “dedukuje” vetu (t.j. nerozkladá vetu, ale gene
ruje akúsi vetu), keď nie je schopný zdôvodniť ani ten prvý krok v de
dukcii. Prečo S -- NP a VP, a nie S -- VP a NP? Od čoho závisí, že v jazyku
je daná tá prvá a nie ta druhá štruktúra? Už riešenie tejto otázky by malo
teoretickú relevanciu, lebo by sa našli súvislosti, ktoré su konzekvenciami
akýchsi (napr. psycholingvistických) zákonov. Ale to generatívnu lingvis
tiku nazaujímalo, a odborníci, ktorých som sa občas opýtal, nikdy nerozu
meli, čo tým mienim. Išlo tu len o simuláciu dát, ktorá sa pri každom kroku
prispôsobovala tomu, čo už poznáme, a počítače boli schopné generovať
mnohé regulérne vety jazyka. Počítač však počíta, triedi, excerpuje atď. ale
nerobí teóriu. Počítač pracuje podľa algoritmov, ktoré su v generatívnej
lingvistike nie dedukované, ale nasadené v súlade so známymi pravidlami
jazyka. Pravidlá sú však premenné, v každom jazyku iné, a nemajú nič spo
ločné so zákonmi, ktoré su invariantné a platia pre všetky jazyky jednotne.
Nechcem sa tu zaoberať špeciálnymi problémami generatívnej lingvisti
ky, dnes nie je už ani len v móde kritizovať ju. Jej epigóni sa rozprchli, kaž
dý robí niečo iné, jazykoveda sa rozvinula veľmi do šírky, málo do hľbky.
Stačí, keď v niekoľkých bodoch zhrnieme dôvody úspechu a zániku tejto
paradigmy. Za rýchly rozvoj ďakuje generatívna lingvistika zhruba týmto
príčinám:
1. Zdanlivo rozriešila niektoré anomálie a prekonala neschopnosti
štrukturalizmu, napr. v syntaxi.
2. Propagácia generatívnej lingvistiky bola prevádzaná s ohromnou
vehemenciou a ešte väčšou aroganciou, ktorá každého presvedčila, že
pravdivé je len to, čo robia generativisti, kdežto to, čo robia iní, je falošné,
kriminálne a perverzné.
3. Chomského presvedčivá argumentácia, ktorá sa opierala o psycholó
giu a modernú metodológiu vedy, si bez akýchkoľvek ťažkostí získala ling
vistov, ktorí v týchto odboroch boli notoricky zle - lepšie povedané vôbec
nie - vyškolení a tým jej doslova vydaní na pospas.
4. Najväčší úspech generatívnej lingvistiky spočíva však v nasledovnom
čisto psychologickom faktore: Lingvistiku ide študovať ten, kto má buď
dobrý jazykový talent a chce sa naučiť zopár jazykov, alebo ten, kto síce
chce čosi študovať, ale pritom sa chce zďaleka vyhnúť matematike. Táto
druhá varianta je častejšia, a ak sa dostane omylom do vedeckého výsku
mu, tak horlivo hľadá čosi, čím by tento malý defekt rekompenzovala. A
tu sa zrazu objaví istá lingvistika, v ktorej sa používajú symboly, šipky, zá
tvorky, grafy a kdečo iné, človek maľje stromčeky a hruď sa mu napína
pýchou, akým sa stal za noc matematikom. Ktorý lingvista by sa nedal zlá
kať touto Sirénou, ktorá mu zaručuje, že ho celý svet uzná za matematika
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aj napriek skutočnosti, že pol života prežil v domnienke, že integrál je akási
choroba, a diferenciál je akási autosúčiastka kdesi na kolese. Pamätám sa,
s akou posvätnou sebaúctou sa “dedukovali” transkripčné pravidlá a ako
sa prednášajúci za nábožného mlčania poslucháčov vznášali zo siene po
skončení prednášky o syntaxi. Šlo skôr o kult ako o vedu. Deväťdesiat per
cent generativistov nerozumelo vôbec algebraickému pozadiu tohto sme
ru, deväť procent rozumelo algebru, ale nemalo ani “šajnu” o jazyku, a
zvyšné jedno percento neboli generativisti.

Prečo zanikla generatívna lingvistika po tejto neobmedzenej hegemónii?
Známe kritiky možno zhrnúť zjednodušene do konštatovania, že uviaz
la v anomáliach a nebola schopná riešiť problémy, ktoré si postavila. Na
otázku, prečo sa jej to nepodarilo, existuje celý rad odpovedí od bývalých
stúpencov, ktorí ju nabúrali zvnútra jej vlastnými zbraňami. Keďže som
osobne nikdy vnútri nebol, načrtnem len v krátkosti metodologické slabi
ny generatívnej lingvistiky, ktorých alikvotna časť platí aj pre štrukturaliz
mus.
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Slávny fyzik Maxwell vyhlásil, že pravá povaha sveta spočíva v počte
pravdepodobnosti. Táto múdrosť sa presadila nielen vo fyzike, ale aj vo
všetkých ostatných prírodných a spoločenských vedách. Klasický determi
nizmus je prežitok a udržuje sa vo vedách len vďaka tomu, že niektorí vedci
používajú na popis svojho “universe of discourse” algebru, logiku a teóriu
množín, exkluzívne to metódy generatívnej lingvistiky. V poslednom čase
matematici, matematicky školení prírodní vedci a technici vyvinuli teóriu
vágnych (neostrých) množín, pravdepodobnostnú a vágnu logiku, pretože
im klasické disciplíny, v ktorých javy máji ostré hranice, pri analýze študo
vaných javov nestačili. Len v algebre ešte akosi nefunguje uvoľnenie stro
hých štruktúr: a práve na tento nešťastný odbor naleteli lingvisti. Jazyk nie
je strohá algebra a teória jazyka sa pomocou algebry robiť nedá! V naj
lepšom prípade sa ňou dajú popísať niektoré povrchové statické pravidlá
jazyka, ale nijaké invariantné závislosti. Všetky závislosti v jazyku majú
dynamický a stochastický charakter, a adekvátnymi metódami pre vybu
dovanie teórie jazyka sú diferenciálne a diferenčné rovnice, pravdepodobnostné modely, stochastické procesy a teória systémov. Tátoskutočnosťje
pri budovaní teórií známa dnes nielen v prírodných, ale aj v spoločenských
vedách.
Ale aj v oblasti gramatických pravidiel narazila generatívna lingvistika
veľmi skoro na svoje hranice. Princíp binarizmu, prevzatý od štruktura
lizmu, je záväzný v logike, algebre a teórii množín, ale z hľadiska teórie
merania predstavuje najnecitlivejšiu škálu s najväčšou stratou informácie.
Kým vo fonológii ako-tak funguje (hoci dnes je aj tam likvidovaná), v gra
matike vedie vždy k problémom a semantike nemá nijaké opodstatnenie.
Chomsky dokonca zistil, že gramatickosť vety nie je jednoznačná, aleje
otázkou stupňa. Pre gramatiku navrhol nasledovné: ak akési gramatické
pravidlo má jednu výnimku (a takmer každé má!), tak pre túto výnimku
treba konštruovať nové pravidlo. Ak existujú dve rôzne výnimky, tak po
trebujeme dve nové pravidlá, atď. To bola kapitulácia, ktorú by bol sto
chastický prístup oddialil alebo dokonca celkom zachránil. Ba čo viac,
gramatici by boli objavili stochastické pravidlá aj tam, kde sa doteraz pre
veľký počet výnimiek neodvažujú vôbec hovoriť o nejakom pravidle.
Atď., atď.
Jednoducho nešlo to. Generatívna lingvistika zanikla na vnútorných
inkonzekvenciách, neadekvátnych metódach a na nedostatočnej matema
tickej erudícii prívržencov. Dnes ju pestujú už len športovo matematici,
pre ktorých aplikácia nie je dôležitá, alebo lingvisti, ktorí pre nedostatok
iných metód musia čosi vyučovať. Medzičasom bolo vyvinutých viacero
elastickejších gramatických modelov, ale ani jeden z nich nedosiahol vše
obecnú akceptáciu. Nedôvera je veľká, istejšie je, keď človek robí čosi iné,
kde netreba ešte matematika. Toto rozvinutie jazykovedy do šírky je dob
ré, lebo umožňuje väčší rozlet samostatného myslenia a aspoň dočasnú
ilúziu, že sa v lingvistike zaobídeme bez matematiky. Mnohí ešte veria a
dúfajú, že jazyk nemožno matematizovať. Tento názor spočívá na tom
zásadnom omyle, že vedci matematizujú skutočnosť. Podla M. Bungeho
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nematematizujeme javy skutočnosti, ale naše myšlienky o týchto javoch;
ak naše myšlienky sú jasné, exaktné a nadobudli istý stupeň zrelosti, tak
pre ich matematizáciu niet nijakých prekážok. Antimatematický postoj v
lingvistike odumiera. Na celom svete vznikajú časopisy, ročenky a zborní
ky kvantitatívnej lingvistiky (SSSR, NSR, Francúzsko, ČSSR, Japonsko,
USA), v ktorých možno čoraz viac nájsť stochastické hypotézy a čoraz
menej algebru. Autor nepochybuje o tom, že do konca storočia sa lingvisti
ka zase dostane na úroveň ostatných spoločenských vied, v ktorých sa numericko-matematické metódy rutinove používajú. Lingvistika bola svojho
času snáď najprogresívnejšou spoločenskou vedou. Za posledných dvad
sať rokov sa dostala pomerne silno na scestie a stratila čiastočne kontakt k
najnovšiemu vývoju vedy. Ale dohnať sa dá všetko, dôležité je, aby sa zme
nila výuka lingvistov na univerzitách.
Čo je možné očakávať od budúcnosti? V teórii jazyka je možná len jedi
ná cesta: dedukovanie zákonov, zachycujúcich invarianty jazyka. Toto
je možné len tými metódami, ktoré boli vypracované v matematke, a nie
pomocou empirických generalizácií, ktoré sú síce osožné, ale metodologi
cky slabé. Ak máme v rukách zákony a ich parametre, tak isté pravidlá
jazyka musia z nich vyplynúť ako konzekvencie. Až potom bude možné
zase robiť poriadnu gramatiku. Zo samoregulujúceho systému jazyka,
ktorý nepozná historické zákony, len feedback, vyplynie aj celá historická
lingvistika, dialektológia, typológia a teória univerzálií, ktorá napriek veľ
kým ambícíam tkvie v empiricko-induktívnej fáze.
Teória jazyka a teória gramatiky sú asi v takom pomere ako fyzika a
technika. Ak technika chce predbehnúť fyziku, tak zostane kdesi stagno
vať a musí počkať na nové objavy vo fyzike. To je aj osud štrukturalizmu
a generatívnej lingvistiky: priveľký dôraz na “technickú” lingvistiku musel
nevyhnutne viesť k stagnácii. Najpr teória jazyka, potom technika, použi
tie jazyka. Žiaľ, výuka lingvistov je na univerzitách - až na ZSSR a miesta
mi NSR - ešte celkom tradičná, takže v blízkej budúcnosti nemožno čakať
veľké prelomy. Síce sa neprestajne objavujú nové, dedukované zákony,
ale ucelenej, kompaktnej teórie ešte niet. Skaličovsko-Zipfovská paradig
ma čaká na svoj rozkvet. Ale pokrok sa dá bezpochyby očakávať len z tejto
strany.
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Je najstaršia česká tlač z Moravy
v švédskej knižnici?
Ľubomír Ďurovič

Pred niekoľkými roky bol našiel J. Nalepa, poverený hľadaním slavík v
Univerzitnej knižnici v Lunde, fragmenty dvoch dosiaľ neznámych čes
kých tlačí (Nalepa 1977; tam aj podrobný bibliografický popis). Tieto tlače
sa takým zaujímavým spôsobom zaraďujú do českých i slovenských kul
túrnohistorických kontextov, že - nazdávam sa - stoji za to napísať o nich
napriek tomu, že na najdôležitejšie otázky okolo nich odpoveď stále ešte
nemáme.
♦ ♦♦

Oba fragmenty boli makulatúrou vo väzbe hrubého zväzku, ktorý obsa
huje dve tlače - jednu ingolstadskú z 1533 a jednu asi viedenskú z 1534.
Kniha sa dostala po tridsaťročnej vojne s ostatnou vojnovou korisťou
do Švédska a pochádza s veľkou pravdepodobnosťou z nejakej kláštornej
či inej knižnice v Olomouci alebo Mikulove (odkiaľ sú v lundskej UK pre
ukazne desiatky ďalších kníh). Švédska armáda mala rozkaz kultúrne hod
noty, napr. taktiež renesančné oltáre z Poľska alebo sochy z Valdštejnské
ho paláca starostlivo zabaliť a posielať domov.
Oba fragmenty - prvý 4 hárky t.j.. 16 strán a druhý 1 hárky čiže 4 strany
menšieho kvartového formátu - obsahujú predpovede udalostí a počasia
na rok 1533 a sú preložené z poľštiny. Prvý sa volá “Prognostyka Polska
od Mijstra Mi[chala] wislicienskeho w Slawnem učenij Krakowskem se
psaná a wydanaa k Roku paaně Tisyciemu pětistemu xxxiij. M.D.XXXIIJ” (viď reprodukciu) a má dobre zachovaný titulný list s prekrásnou re
nesančnou bordúrou (rámikom), ktorá bude hrať dôležitú úlohu v mojom
ďalšom vyprávaní.
Z druhého fragmentu máme posledný hárok (Cj) s kolofónom, kde sa
spisok v latinskom impressum nazýva “ludicium”, ako prekladateľ sa
uvádza Symon Načeradënus, t.j. pražský bakalár Šimon Načeradský a na
konci stojí meno tlačiara Pawel Sewerýn.
Ani na Prognostyke, ani na Judiciu nie je miesto vydania.
Lokalizácia je ľahká v prípade Judicia: Pavel Severýn z Kapí Hory je vý
znamný pražský tlačiar zo starej pražskej tlačiarskej rodiny (na Starom
Meste od 1488), dielo ktorého podrobne popísal klasik českej bibliografie,
historik Zdeněk V. Tobolka. Tento Severýn vytlačil v Prahe podľa Kniho
pisu slovenských tiskú... v tom istom roku 1533 ešte iný spisok toho istého
magistra Michala z Wislice (t.j. Wislicienského, ako sa píše na Prognosty
ke alebo Michala Wislica, ako ho pod M uvádza Knihopis2:5) “Pranostyka Krakowska o wyznamenanij komety hvězdy s ocasem...”. Pretože táto
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Pranostyka má len hárky A a B, mohol by lundský hárok Cj snáď s ňou
súvisieť. Ale na náš podrobný dopyt sme z pražskej Národnej knižnice
žiadnu odpoveď nedostali.
***
Omnoho komplikovanejšia je história Prognostyky a tej sa teraz idem
venovať.
Obsah Prognostyky nie je na prvý pohľad zvlášť zaujímavý - aspoň nie
pre nešpecialistu. Na čitateľných stranách je najprv “predpoveď” nábožen
skej situácie kacírov (viďstr. XX) a “Machometovej sekty” a potom prog
nóza pre kráľovstvo Poľské, kráľovstvo České, pre kniežatstvo Sliezske
a pre Litvu, Mazury a Prusko (tak znejú nadpisy). Na hárkoch Aij, B a Bij
sú predpovede pre každý mesiac roka, pre rôzne vrstvy obyvateľstva a
tiež akási - dnes by sme povedali burzová prognóza - “O Rudach a Ko
wijch”.
Hoci to s naším ďalším výkladom nesúvisí, odcitujem aspoň oddiel “o
Kralowstwij Czeskem”, aby čitateľ mal predstavu o charaktere tejto litera
túry:
Welikomyslnij obywatele Kralowstwije Cžeskeho /tento rok poněkud
sstiastny mieti budau. Nebo o welikost a mocnost něyakau mysliti budau
pečugicz o Chwalu a powyssenij swe[h]o gmena/ a o obhageni i rozssyřenij
statkuo swych. Ale wssak neduhy a nemocmi mnozij trapeni budau k tomu
take p[ro] roztržky a neswornosti domacij / rozlične sskody počigi. A mnozi auklady /nasyli[m] /laupežstwimslužebnostij/ a těm podobnými wěcmi
utisstěni budau:
Prognostyka začína byť napínavou históriou, keď sa pokúsime odpove
dať na otázku, kde a kto ju vydal a prečo ju vlastne niekto do češtiny pre
kladal. Dôležitou stopou pri tomto hľadaní je renesančná bordúra titulné
ho listu.
Táto bordúra patrila najprv do inventára tlačiara Simprechta Sorga z
augsburského tlačiarskeho rodu Froschauerovcov: budeme ho v ďalšom
volať Froschauer. Po smrti svojho otca Hansa presťahoval sa Simprecht do Ziirichu (1522), kde jeho strýk Christoph Froschauer - podľa
Tobolku (1929, 501) najvýznamnejší vtedajší kníhtlačiar vo Švajčiarsku bol horlivým stúpencom reformátora Ullricha Zwingliho. V tomto pro
stredí sa Simprecht zoznámil s teológom Baltazárom Hubmaierom (Huebmör), ktorý sa však postupne z zwingliána stal anabaptistom čiže novokrs
tencom.
Anabaptizmus bol pre svoju požiadavku nového krstu (tak isto ako Jed
nota Bratská od vyše pol storočia predtým) a pre svoj radikálny spoločen
ský program, napr. požiadavku spoločného vlastníctva vecí (podobne ako
sto rokov predtým v Tábore) tvrdo prenasledovaný, Hubmaier s ostatný
mi stúpencami musel ujsťzo Švajčiarska a Froschauer išiel s ním. Postupo
vali dolu po Dunaji a v lete 1526 sa usadili v moravskom Mikulove. Tu vy
budovali anabaptistickú komunitu, Hubmaier -jej hlava - sa horlivo veno
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val písaniu a Froschauer jeho spisy tlačil.
Motívy pre voľbu Mikulova mohli byť viaceré. Mikulov ležal už mimo
Rakúska, kde Habsburgovia anabaptizmus ostro prenasledovali. A Mora
va, s českým kráľom Ľudovítom Jagellonským, s utrakvizmom a v tom
čase tolerovanou Jednotou Bratskou poskytovala pre nové hnutie celkom
iné podmienky, než habsburské Rakúsko. Mikulov patril bratom Leonhartovi a Hansovi Liechtensteinovcom, ktorí - na rozdiel od Liechtensteinovcov po Bielej Hore - boli reformácii naklonení a poskytli anabaptistom
útočište na svojich pozemkoch. Okrem všetkého iného boli v Mikulove
Nemci, tak ako celá anabaptistická komunita bola nemecká a všetky ich
mikulovské tlače sú vytlačené po nemecky.
Tu v Mikulove vytlačil Froschauer Hubmaierovi 17 polemických trak
tátov a na piatich z nich je použitá bordúra z našej Prognostyky polskej.
Skutočne, bordúra má v ornamentálnej výzdobe vkomponovaný letopo
čet 1526 a s tým sa používala vyše 25 rokov. Pravda, umelecká náročnosť
bordúry a jej tématika sotva zodpovedajú asketickému, ezoterickému pro
strediu anabaptistov: motív oberania hrozna, čapovania vína, s hudcami
hrajúcimi na husliach a na bubienkoch k tancu musí pochádzať z iného
životného pocitu. Tobolka myslí (1929, 507), že si bordúru Froschauer do
niesol už hotovú z tlačiarne svojho strýka v Zürichu.
Ak anabaptisti na Morave skutočne hľadali útočiště pred Habsburgov
cami, netrvala ich radosť príliš dlho. Toho istého roku 1526 sa politické
osudy Európy zmenili na niekoľko sto rokov: Turci rozdrvili pri Moháči
armádu uhorského a českého kráľa Ľudovíta II Jagellonského, kráľ sám
padol a v dôsledku matrimoniálnych zmlúv sa na český i uhorský trón do
stal Habsburg Ferdinand I. A Ferdinand vo svojich nových zemiach začal
ihneď prenasledovať anabaptistov (rovnako ako o niekoľko rokov neskôr
Jednotu). Hubmaier bol 1528 vo Viedni upálený a jeho kníhtlačiar Fros
chauer musel znova hľadať útulok inde, keď Ferdinand osobitným paten
tom (Tobolka 1929, 502) pohrozil trestom utopenia anabaptistických
kníhtlačiarom - ako hlavným zvodcom a otravovateľom ľudu (to ešte
neuplynulo ani 100 rokov od Guttenbergovho vynálezu a o masovom roz
širovaní tlače sa veľmi hovoriť nedá: patent Ferdinanda I. z 24. júla 1528
by sme si všetci mali dobre zapamätať).

Froschauer sa utiahol ku kniežatu Fridrichovi II. do Legnice v Sliezsku,
ale tak ďaleko nemohla emigrovať celá anabaptistická komunita. A tak
prešli v nasledujúcich rokoch ďalšiu blízku hranicu a uchýlili sa do Uhor
ska, na západné Slovensko. Usadili sa v Sobotišti, v Levároch, Holiči,
Brodskom a v ďalších obciach na druhej strane Moravy a podľa ich spo
ločných domov zvaných “Haushaben” dostali na Slovensku meno h a b á n i. Habáni tu rozvinuli hlavne výrobu keramiky (“habánska keramika”)
a dodnes existujú v Sobotišti či Veľkých Levároch “habánské dvory”, kto
ré ešte pred nemnohými rokami mali svoje osobitné formy vnútornej sa
mosprávy a spoločného hospodárenia.
Ale to je už zase iná história.
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Do Legnice, teda hore popri Morave, cez Moravskú Bránu a potom ďa
lej dolu po Odre odišiel Froschauer preto, lebo v Legnici okolo kniežacie
ho dvora sa koncentroval rad reformačných mysliteľov, skôr blízkych
anabatistom a kritických voči Lutherovi, predovšetkým Gašpar Schwenckfeld. A Schwenckfeldov nemecký katechizmus z r. 1532 je posledná tlač,
ktorú Froschauer doložené tlačil. Celé jeho tlačiarske dielo v Legnici sú
neveľké radikálne reformačné spisky - s jedinou výnimkou: 1530 vyšla v
Legnici “Gmeine Practica” čiže pranostika alebo prognostika a jej titulný
list má znova našu bordúru.
Potom Froschauer opustil Sliezsko a posledná zpráva o ňom je, že sa
neúspešne pokúsil znova si založiť tlačiareň v bavorskom Pasové. Pre nás
je dôležité, že znova musel niekde, najpravdepodobnejšie znova cez Mo
ravskú Bránu, prejsť cez české zeme.
***

Toto všetko musíme mať na pamäti preto, lebo naša Prognostyka pol
ská z r. 1533 ja tlačená na papieri s erbom mesta Olomouca v priesvitke a
Froschauerova bordúra sa po nej nasledujúci (a posledný) raz našla na
jednej z tlačí, ktoré vo východopruskom Kônigsbergu vydal o dvadsať
rokov neskôr (1553) český bratský kníhtlačiar Alexander Ou jezdecký
(Augezdecki, Oujezdský, Plzeňský, Plznensis, z Oujezda), ktorý ta prešiel
niekedy po r. 1545 z východočeskej Litomyšle. Je to ten istý “bratr Ale
xandr z Oujezda”, ktorý r. 1561 neďaleko Poznane v Poľsku vytlačil pre
českú Jednotu Bratskú prekrásny tzv. Šamotulský kancionál a potom na
Morave vybudoval tajnú bratskú tlačiareň v Ivančiciach, v ktorej neskôr,
po prenesení do Kralic, Jednota vytlačila svoju epochálnu šesťdielnu Kralickú Bibliu.
Vznik Prognostyky treba teda hľadať niekde okolo priesečníka ciest
Legnica - Pasov (Froschauer) a Litomyšl - Königsberg (Oujezdecký). Sfé
ra, kam sa mohol dostať papier s olomouckou priesvitkou sa do tohto ur
čenia dobre hodí.
Treba povedať, že Prognostyka je vytlačená bezchybnou, dosť archai
ckou češtinou. Charakteristický je jej nedôsledný pravopis, čo sa výrazne
vidí pri porovnaní s naším fragmentom Judicia z toho istého roku, ktoré
však pochádza z etablovanej Severýnovej tlačiarne v Prahe. Pravopis
Prognostyky - i keď nie ojedinelý - pripomína skôr grafiku rukopisov, pí
saných fraktúrou z časov bezprostredne predchádzajúcich. Vyznačuje sa
hojnými ligatúrami, skratkami a nerovnakou grafikou špecificky českých
hlások ako sú dlhé samohlásky, ě, č, ř (ale dôsledne sa píše vždy ž a š sa
vždy označuje ss).
Tlačiar Prognostyky poznal existujúce varianty znázorňovania (tlače
nia) českých hlások, mal i potrebné písmená, ale nemal Stabilizovanú pra
vopisnú normu - ktorú etablovaní českí kníhtlačiari v Prahe už mali.
Kto bol tento anonymný kníhtlačiar?
Pretože tlačil česky, nebol to Froschauer; pretože tlačil česky nedôsled
ným pravopisom, nebol to žiadny etablovaný tlačiar,zrejme teda nie
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Oujezdecký; pretože neudáva miesto tlače, mohol to byť niekto z potul
ných tlačiarov, ktorí mávali celú svoju dielňu i sklad na voze, alebo nejaký
tajný tlačiar, akí tlačili napr. niektoré bratské tlače.
Táto možnosť nás vedie k inému českému tlačiarovi, Jánovi Olivet
skému, švagrovi Oujezdeckého, tlačiarovi v Prostějove a Olomouci.
Jánov Olivetského otec a Oujezdeckého tesť bol významný český tlačiar
Pavel Olivetský v Litomyšli, vlastne prvý z tlačiarov celkom v službe Jed
noty Bratskej. Oujezdecký sa uňho vyučil, oženil s jeho dcérou Markétou,
po tesťovej smrti (vlastně už počas jeho choroby) prevzal roku 1534 jeho
tlačiareň a tlačil tu knihy asi 10 rokov: boli to väčšinou diela bratského
staršieho Jana Augustu, ale tiež reprezentačné fóliové knihy “Práva měst
ská” a “Práva manská” (t.j. lénne práva). Túto poslednú knihu vydal Ou
jezdecký spolu so svojím spomenutým švagrom Jánom Olivetským, ktorý
mal v Olomouci živnosť od r. 1536. V tomto spoločnom vydaní je medzi
iným drevoryt s alegóriou Spravodlivosti, ktorý Oujezdecký neskôr použil
v Konigsbergu. Prečo by aj bordúra z Prognostyky nebola mohla ísť rov
nakou cestou k Oujezdeckému od Jána Olivetského? V každom prípade
nás rok 1536 približuje k roku vydania našej Prognostyky: možno si naprí
klad predstaviť, že Jan Olivetský, vyučený ale ešte neetablovaný tlačiar,
bol v Olomouci alebo na jeho okolí už niekoľko rokov predtým, než sám
dostal tlačiarsku živnosť, že stretol Froschauera na jeho ceste z Legnicedo
Bavorska, a s plánmi na založenie vlastnej tlačiarne kúpil od neho jeho in
ventár alebo aspoň niektoré jeho časti.
Samozrejme, rovnako možné je i to, že medzi Froschauerom a Olivet
ským - alebo medzi Froschauerom a Oujezdeckým - bol ešte nejaký ďalší
tlačiar: všetky návrhy na výklad, ako sa bordúra dostala od Froschauera k
Oujezdeckému, sú len kombinácie, pre ktoré dnes nemáme žiadny vecný
podklad.
Tak isto nevieme nič, odkiaľ tlačiar Prognostyky mal české litery (tie od
Froschauera získať nemohol). To by sa snáď dalo aspoň hypoteticky zistiť
porovnaním s inými moravskými tlačami, ale túto možnosť ja dnes ne
mám. A Knihopis, r. 1967 ukončený, nemá ešte stále registre, takže hľa
dať tlače Jána Olivetského medzi vyše 16 000 položkami sa praktická nedá.

Naša Prognostyka polská má však niektoré obsahové črty, ktoré z nej
robia trochu detektívnu históriu.
Na rok 1533 sú znamé ešte ďalšie dve pranostiky toho istého magistra
Michala z Wislice. Jedna sa volá “Prognosticon et significatio Erinite stelle
in mense Iulio Anni 1533 vise. Per Magistrum Michaelem a Vislicza confe
ctum” a bola vytlačená u Matiáša Scharffenberga v Krakove 1533. Druhá
je spomínaná Pavlova Sewerýnova “Pranostyka Krakowska o wyznamenanij Komety hwězdy s ocasem. Kteráž se jest ukazowala dnuw Cžerwence
měsyce Leta ec xxxiij: skrze Mistra z Wislce s pilnostij sepsana”, s datova
ním 1533.
Pražská Pranostyka, súdiac podľa znenia tituluje pravdepodobne pre
kladom krakovského originálu, ktorý som mal v ruke. Ale naša Progno
styka s krakovskou nič spoločného nemá, hoci kométa sa aj v nej spomína.
67

A keď sa v texte našej Prognostyky cituje list magistra Mikuláša z Kra
kova autorovi, obracia sa naňho ako “Charissime domine Paule”, hoci
podľa titulného listu by to mal byť magister Michael.
Sú tu teda nejasné miesta, ktoré snáď raz môžu prispieť k odhaleniu pô
vodu Prognostyky. Snáď najzaujímavejšie z nich súvisia so sviatkami svä
tých, ku ktorým sa viažu predpovede počasia. V marci pripadá druhá štvrť
mesiaca na deň Prenesenia sv. Václava a v júli je plný mesiac na “s Mistra
Deň Prenesenia sv. Václava 4. marca je však česká anomália v uctievaní
svätých, pretože normálnym sviatkom sv. Václava je 28. september: teda
istý svätý mal zasvätené - proti všetkým zvyklostiam - v českej tradícii dva
dni v roku. Oba sviatky sú bezpečne doložené v českých martýriológiách
už od 11. storočia, zachovávajú sa i za humanizmu, i u utrakvistov, ba i
“čeští bratří si zachovali úctu k sv. Václavu” (Dvorník 1968,55). Ale nepo
darilo sa mi dosiaľ získať doklady, že by sa sviatok Prenesenia sv. Václava
bol svätil aj v Poľsku. Ako sa teda dostal do poľskej Prognostyky!
A už celkom vylúčené je, aby sa v poľskom texte, z katolíckeho Krako
va, na svojom mieste začiatkom júla mohol vyskytovať “Mistr Jan”, t.j.
Ján Hus - a dokonca ako svätý.
Pravda, na mnohých iných miestach sa Krakov a poľské reálie (“apud
nos in Ducatu Musovie”, t.j. u nás v Mazovieckom vojvodstve) spomínajú,
' takže tieto české sviatky boli pravdepodobne vnesené do poľského textu
pri preklade, ktorý však do istej miery musel byť aj prepracovaním. Ako je
známe, stredovek nepoznal text ako výlučný intelektuálny majetok autora
a dovoľoval voľné variovanie, keď sa text podával ďalej. - Či je označenie
Majstra Jána Husa ako svätého len automatizmus (všetky mená v kalen
dári sú mená svätých!), alebo čije to prekladateľov úmysel, o tom nemož
no povedať nič podložené. Ale sám fakt, že tento sviatok ako bezpečná
súčiastka kalendára v Prognostyke vôbec existuje, svedčí nepochybne o
českom protestantskom prostredí.
Iste, v rozpore s tým je pasáž o kacíroch na začiatku nášho neúplného
textu (v modernizovanom prepise): “...vší snažností svú pravého nábo
ženství Křesťanského a čisté pravdy se přidržujíce: Však proto někteří pře
vrácení lidé kacieřstva a nové řády chtíce vymyšlovati. Aneb prve vymy
šlených neústupně hájiti budou. A proto někteří v nemilost padlou (sic) o
statky přijdou s žalářováním a usmrcováním. Též mnozí rozličnými nemocmi trápeni budou, z nichž nenadálá smrt přijde: ale při konci roku Stav
jejich šťastnější býti se slibuje”. - V poslednej vete nemusíme, myslím, vi
dieť autorov sklon k tolerantnosti: ponechaťdobrú i zlú variantu otvorenú
patrí do bežnej poetiky týchto pranostík.
Že si protestantský tlačiar vybral reformácii nepriateľský originál, dá sa
snáď prijateľne vyložiť: krakovskí astrológovia boli vraj veľmi obľúbenou
lektúrou, zdá sa dokonca, že sa tu populárnemu magistrovi Michalovi z
Wislice pripísal text nejakého iného autora, zrejme aby neetablovaný tla
čiar dosiahol čo najširšie publikum a zarobil si.
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Niekde tu sa končí všetko, čo sme o týchto dvoch neznámych českých
tlačiach dodnes zistili a čo môžeme ako interpretačné možnosti predložiť
čitateľovi.
Základné otázky teda ostávajú nezodpovedané: cez ruky ktorého tlačiera sa bordúra dostala od anabaptistu Froschauera k českému bratské
mu Alexandrovi Oujezdeckému, odkiaľ tento neznámy tlačiar získal české
typy, kde Prognostyku vytlačil a či ju vôbec predával, keď sa na území
pravdepodobného vzniku ani jeden exemplár nezachoval. Ak by sa doká
zalo (a je to veľmi pravdepodobné), že je to skutočne moravská tlač, bola
by to najstaršia existujúca česká tlačna Morave (všetky
staršie sú latinské a nemecké: o jednej českej sa vie, že bola vytlačená 1527,
ale žiadny exemplár sa nezachoval, viď Kopecký 1978, 57).
Nevedno, či sa na tieto otázky niekedy podarí nájsť spoľahlivé odpove
de. V každom prípade sa mi zdá, že stojí za to aj bez nich exponovať prob
lém Prognostyky nielen ako historickú skoro-detektívku, ale tiež ako vec,
ktorá nás celkom neočakávaným spôsobom vedie cez toľko dôležitých
etáp našej a vôbec stredoeurópskej kultúrnej histórie.
Lund,jún 1983
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Až po vysádzaní článku som s pomocou pracovníkov Lundskej Univer
zitnej knižnice našiel, že 4. marec sa popri 28. septembri svätil aj v Krakov
skej a Gnezdnenskej diecéze, zatiaľ čo v Pražskej diecéze bol ešte tretí
sviatok Sv. Václava - “recollectio ossium” 27. júna (H. Grotefend, Die
Zeitrechnung des deutschen Mittelalters, Bd. 2).
Tým úvaha o dvoch sviatkoch Sv. Václava v Prognostike stráca aktuál
nosť.
Ľ. Ď.
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Tak pravil Švejk
Ludvík Vaculík

Poznámka: Tento fejeton bol napísaný v Prahe pri príležitosti svého výročia
narodenia Jaroslava Haška, autora Dobrého vojaka Švejka. Vaculík, je
den z najvýznamnejších československých spisovateľov, nemá povolené v
jeho rodnej zemi publikovať.
Dnes, tak ako kedysi, Kafkovu Prahu straší, medzi inými, aj Švejkov
duch. Ja, tak ako mnoho iných mladých mužov, som si Švejka prečítal prá
ve v pravý čas, mal som asi 20 rokov, a dobre som sa pobavil. Nevedel som
vôbec nič o sláve tejto knihy a vôbec ma nenapadlo, že by som v nej mal
hľadať nejaké posolstvo. Videl som príbeh nahlúplého muža, ktorý zistil,
že svoju hlúpost môže v pravý okamžik využiť a ešte tým aj získa, čím jeho
hlúpost úplne stratí svoju nevinnosť Literárni kritici vyslovili mnoho
názorov o tom, ako Jaroslav Hašek vo Švejkovi skombinoval hlúposť s chyt
rosťou, ale ich uzávery sotva prispeli niečím novým k názoru nadporučíka
Lukáša, v ktorého jednotke Švejk slúžil: “Počúvajte, Švejk, to ste skutočne
také božie hovädo?”
Neskôr som s prekvapením zistil, že vzniklo niečo ako Švejkológia.
Hnevalo ma, ako sa cudzinci snažili vysvetľovať Švejkovo správanie
podľa vzoru českého charakteru, alebo dokonca analyzovať český národ
ný charakter a odvolávať sa pri tom na Švejka. V tomto, priatelia moji,
sú na omyle. Je to zjavné z Brechtových pokusov o pokračovanie príbehu
Haškovho hrdinu. Švejkov nedokončený príbeh nemôže byť uzavretý. Je
ako starodávna ozdoba, ktoré kedysi viseli v Európe nad dverami a ktorú
dnes niekto inštaloval v prírodnom múzeu, kde sa chodíme potešiť zo
Švejkových milých idioctiev.
Od konca prvej svetovej vojny sa už tri generácie čitateľov v Českoslo
vensku a na celom svete zabávajú Švejkovým výbojným rozprávaním. V
súkromnom živote chodil z jednej pražskej krčmy do druhej, vyhovujúc
tak požiadavkám svojho metabolizmu, a z času na čas sa zaoberal obcho
dovaním so psami. Na vojne jednoducho plnil rozkazy, vynakladajúc ná
mahu iba pri jedení a pití a na to, aby sa vyhol konfliktom a nebezpečen
stvu. Pred brutálnosťou, ktorá ho obklopovala, sa skrýval, sám úplne ne
schopný sa akejkoľvek dopustiť. Svojou impotenciou si získava naše sym
patie, ale ak mám byť úprimný, hlupáka jeho typu, človek nikdy nemôže
dobre pochopiť.
Iba ak by si ľudia, ktorí sa na Švejkovi dobre bavia, dokázali predstaviť,
čo by sa stalo, keby toto “božie hovädo” na čas zmizlo, a jedného dňa by
sa vrátil späťako nadporučík. To je dobrý nápad, človek by si pomyslel, na
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ukončenie príbehu o Švejkovi... celkom náhodou sa takto zvrhla situácia v
Československu a trvá už neznesiteľne dlho, takmer celý náš život.
Pravidelne, ako keby som na tomto mieste býval, síce bez akýchkoľvek
občianských vymožeností, dostavoval som sa v Prahe na určité miesto ne
blahej povesti, napriek svojej vôli, a posedel som si v spoločnosti, ktorá sa
sotva dá nazvať príjemnou, mužov, ktorých tvár mi pripomína tú tvar,
ktorú namaloval Josef Lada, Švejkov ilustrátor, tvár, typická pre určitý
ľudský typ. Na tejto tvári sa nikdy neobjaví ani záblesk najmenšieho rizi
ka; z času na čas sa tejto tvári musím pozrieť do očí, do očí, z ktorých nečíha ani humor, ani priateľstvo, ani najmenší záblesk sympatie. Tvár z času na
čas pokojne prehovorí a aj keď mám občas chuť revať, prinútim sa zacho
vať svoju nehybnú masku a nesmiať sa. Odpoviem “Ja neviem” aj vtedy,
kedy by som bez rizika mohol povedať “Viem”.
“Pán Vaculík, povedzte mi,” povedal muž, ktorý sa od konca prvej sve
tovej vojny naučil perfektne zladiť jeho sako s košeľou a s kravatou a po
užívať kolínsku pre mužov. Aby som získal náskok pár sekúnd, snažím sa
jeho nasledujúcu otázku predvídať: čo robím celý deň, kedže nepracujem;
z čoho žijem, nakoľko mi nič nevychádza; aké mám styky s českými emi
grantami; ako sa moje rukopisy dostávajú do zahraničia?
“Čo viete o plánoch torontského exilového vydavateľstva (exilových
spisovateľov v Torontě) vydať Slovník nepublikovaných českých auto
rov?”
“Je to vedecká práca,” - moja odpoveď je pripravená, “ktorá obsahuje
mená a fakty, na ktoré by sa inak mohlo zabudnúť, alebo by sa zamlčali,
ale nakoľko nemá nič spoločného so zločineckou činnosťou, odmietam o
nejviac hovoriť.”
“Dobre, to hovoríte vždy; ale keď to nemá nič spoločného so zločinom,
prečo potom o tom odmietate rozprával?” Toto sa ma spýta svojou logi
kou, okrúhlou ako jeho hlava.
Snáď päťdesiaty krát sa mu pokúšam vysvetliť, prečo odmietam rešpek
tovať jeho schopnosti, jeho práva, jeho kvalifikácie. Kto by si to bol kedy
za Švejkových čias pomyslel, že policajti a hasiči si trúfnu riadiť prácu
umelcov a myslenie vedcov?
Na rozdiel od Haškovho Švejka, toho zosobnenia biologických nedo
statkov, náš Švejk je perzonifikovaná neschopnosť, neschopnosť, prevtelená do inštitúcie, prípad legalizovanej blbosti. Samozrejme, že tento chlap
nebol nablblý už od začiatku, uberal sa obvyklou ľudskou cestou a nako
niec jeho funkcia, v ktorej sa nemohl inak správať, sa stala ním samým.
Oddeliť tieto dve základne vlastnosti-jeho ľudskú povahu od jeho ľudskej
funkcie, alebo snáď ešte lepšie povedané, nad-funkcie, je veľmi ťažké.
Jazyky, ktorými sa dnes ľudia dorozumievajú, sú považované za steles
nenie evolúcie ľudských vedomostí; svojimi názormi, činmi a úrovňou
ľudia dokazujú, ako tie vedomosti vstúpili do ich myslenia. Ľudia, s kto
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rými som tu jednal, sa správajú a rozprávajú, ako keby ich tento evolučný
proces bol býval obišiel, ako keby pred nimi nikdy nič nebolo existovalo,
ako keby sme len na nich čakali, aby nám všetko to, čo existuje, mohli zve
riť a nadovšetko, aby nás mali pod dohľadom. Moderná fyzika sa zaoberá
“antihmotou”, tuná sa jedná o “antimyslenie”. Muži, ktorí predo mnou
sedia, nie sú schopní pochopiť, že človeka nie je možné zredukovať na štát,
že štát je len umelo vytvorená premenlivá ľudská inštitúcia, zatiaľ čo myš
lienky na reformáciu štátu sú neustále a prirodzené.
Jedného dňa som jednému z nich povedal: “Občiansku slobodu nemož
no posudzovať podľa toho, ako sa štát správa voči miliónom, ktorí s ním
súhlasia, ale voči tým desiati ľuďom, ktorí s ním nesúhlasia, rozumiete
mi? A presne v tomto momente začína váš útlak.”
Nechápal ma. Tento muž pravdepodobne nikdy nad ničím nerozmýšlal,
ani doma, po práci, ani večer pred spaním, ako bývalo v Čechách zvykom.
Nikdy nad tým, čo počul, neuvažoval, jeho reakcia bola vždy tá istá.
“Nie ste členom Sväzu spisovateľov ani Literárneho fondu,” povedal mi
jedného dňa. “Čiže vy vlastne nie ste spisovateľ.”
“Ach, keby tak človek vedel, kto vôbec je spisovateľ,” pomyslel som si
v duchu; ale keď jednáte s človekom, ktorý si myslí, že spisovateľov je
možno odchovať, ako telce v štátných maštaliach, alebo vo zvláštnych
kurzoch, ako policajtov, potom musíte byť o niečo konkrétnejší. “Ani
Hašek,” povedal som, “nebol členom Sväzu spisovateľov.”
“Ale Hašek,” odpovedal Švejk, “bol proti Rakúsko-Uhorsku. Vy sa
vyjadrujete dvojzmyselne, a niekedy aj medzi riadkami.”
To ma rozhnevalo. Rozhodol som sa, že ho so svojou odpoveďou roz
hádžem. “Čím viac interpretácii je možné literárnemu dielu pripísať, tým
zaujímavejším sa stáva, o to bude významnejšie; o to dlhšie pretrvá.”
Chvíľku porozmýšľal, potom natiahol ruku aby odklepol popol do po
polníka. “So všetkými potrebnými silami zabránime” - povedal, zjavne
zjednodušujúc veci, ako keby musel prepásť príležitosť vysvetliť mi jeho
antisvet - “komukoľvek, kto bude napádať reputáciu našej republiky.”
Tak pravil Švejk, ktorý zahnusil vzduch, vodu, ľudí, hlinu a všetko
ostatné v krajine. (Píšem pri okne, ktoré ide na strechu, pred pár rokmi
opravenú a ktorej odkvapy sú už preplnené škridlami, rozbitými vlastnou
váhou.)
Ak by bol býval šporák u Haškovho Švejka začal čadiť, bol by býval popro
sil pani Müllerovu, aby ho vyčistila. V elementárnych životných otázkach si
imbecilný Švejk vedel velmi dobre poradiť. Nie je tomu ale tak u dnešného
Švejka. Keď začnú ihličnaté stromy v strede krajiny hynúť následkom otrá
veného vzduchu, začne si spočítávať, koľko tým získa dreva a za koľko ho
bude môcť predať Rakúsku, protom nariadi, aby namiesto smrekov vysa
dili brezy.
Ak nejaký idiot, ktorý sa vyzná v politickéj situácii, navštívi určitú
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oblasť v deň jej vyhlásenia za prírodnú rezerváciu alebo za národný park,
a zbadá tam za hrsť uhlia, tento Švejk tam ešte v ten samý deň započatia
ochrany nariadi otvoriť baňu. Ak keďje ovzdušie nakazené plynmi a žiare
ním z ktorého ľudia chorľavejú a ktoré spôsobuje genetické poruchy,
Švejk jednoducho zakáže ľuďom o tom rozprávať... a hned sa lepšie cíti.
Keď sa konverzácia skončí, môžem konečne odísť. Ale muž ma medzi
dverami zastaví s jeho poslednou otázkou.
“Kedy ste naposledy videli vašich priateľov z Bratislavy?”
Rýchlo mu odpovedám, “Pred dvoma rokmi.” Usmieva sa. Vie, že to
bolo minulý mesiac, jeho odpočúvacie zariadenie mu to prezradilo.
“Majte sa dobre,“ povie mi s náznakom dobrej vôle, “a napište nám te
raz niečo naozaj pekné. Čas beží, pozrime sa, či ešte niečo dokážete.”
Keby ste boli bývali na mojom mieste, iste by ste si boli mysleli, že sa sprá
val priateľsky. Ale po-Orwelovský Švejk nám proste chce naznačit, že
presne vie koľko uplynulo dní, od kedy vaším písacím strojom prešiel po
sledný kus papiera.
Jedného dňa som mu povedal, že v určitom smere má literatúra vyššie
položenie ako vlády a preto sa nemusí poddávat ich názorom, duševným
stavom a ich sezónnym nepokojom. História nás učí, že časy sa menia.
Človek si len musí pomyslieť na Havlíčka (veľkého českého satyrika z ro
kov 1850, ktorého najlepšie práce vyšli po jeho smrti). Chvíľku premýšlal
a potom mi odpovedal: “Je to možné. Ale v tom prípade máte vy, pan Va
culík, smolu.”
Jedno mi je ale jasné: Tu, kde sme Švejka vynašli, sme odsúdení ho brať
vážne.
(Prosím vás, neuverejnite toto vo Švejkovej materčine!)
Preložila m/m.
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Výpoveď
Milan Šimečka ml.

Úryvok z románu otisknutý bez vedomia autora
Prebudil som sa neskoro a byt bol prázdny. Všetci kamsi odišli. Keby
ma aspoň bolela hlava, aby som poznal, že smútim. Lenže mňa nikdy hlava
nebolela. Boleli ma nohy a na to som poznal jediný liek.
Za Červeným mostom som pomaly zrýchľoval. Čím pomalšie zrýchľu
jete, tým lepšie. Telo sa musí prispôsobiť, treba mu poskytnúť čas. A po
tom z neho vyžmýkate energiu, o akej sa vám ani nesnívalo. Keď som sa
vracal, rozbehol sa za mnou pes, ale ja som sa mu vysmial. Bolo to do
kopca a po dvesto metroch toho nechal.
Odpoludnia som prišiel do práce. Všetci práve odchádzali. Vyprázdňo
vali nemocnicu a nechávali v nej iba chorých a k nim zopár odhodlaných
svätcov.
Na Reske som našiel Anku, vymieňala pani Kišovej obväz na boku.
Podržal som staré telo a nechal som babkine ruky, aby sa zakvačili do
mojej plátenej košele.
“Ahoj, Anička.”
“Ahoj,” odvetila a zamračila sa.
“Nemám čas ustavične sa holiť,” povedal som mierne.
“A ja nemám rada zarastených chlapov.”
“Čože som ja za chlapa?”
Anka odkryla dieru veľkú ako päsť a z ružových stien babkinho mäsa
zotrela hnis. Telo pohýbalo nohami a vzdychlo, na dne diery sa črtala pan
vová kosť.
“Čo s tým urobíš?” spýtal som sa.
“Nič. Čo bys urobil ty?”
“Ja nie som zdravotná sestra,” namietol som.
“A ja nie som boh! Tejto babke už nikto nepomôže.”
“Prečo?”
“Lebo takúto dieru má aj v hlave. Všetko jej hnisá, panebože. Ešte týž
deň a miesto babky tu bude kopa hnisu.” Zapchala ružový tunel gázou.
Veľkými rukami prevazovala ranu, rukami, o ktorých písal Moravia.
Všetky ženy, ktoré miloval, mali také ruky a samy boli mohutné a silné.
Obzeral som si Ankine plecia a boky, široké a tuhé. Naklonila sa mi cez ru
ku, keď zalepovala pásy leukoplastu a ucítil som na predlaktí tvrdé prsia.
Červené líca a ruky ako lopaty, pán Moravia!
Pozrela mi do očí a plné pery v úsmeve trochu povolili. Stála tak blízko,
že som ju mohol pobozkať na čelo. Fúkol som jej do vlasov a babku sme
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prevrátili na chrbát. Našla pritom moju ruku pod telom a odrazu sme sa
všetci traja ocitli spojení proti svetu. Babka vzdychla a prechádzala po nás
belasými očami.
“Ako si sa dostala k takejto práci, Anka?” opýtal som sa. keď sme do
končili.
“U nás na východe nebolo miesto.”
“Chceš tu ostat?”
“Áno.”
Prechádzala sa medzi posteľami ako královná, v modrých šatách, s pa
pierovou korunou, stehná napínali mäkkú látku a lýtka vtesnala do bie
lych podkolienok.
“Si krásna,” povedal som.
Pozrela na mňa vážne, ale neveril som, že ma chápe.
Podišli sme k Eme. Chcela si položiťdlaň na čelo, ale nedarilo sa jej to.
Len krúžila rukou. Anka jej prešla prstom po klenbe chodidla, ako keď
šteklíte malé deti, aby sa na vás smiali. Nezazrel som nijaký reflex. Anka
teda zaryla do kože ceruzkou a vtedy Ema zastenala a ruka zakrúžila vyš
šie, ako by zaháňala smutné sny.
“Hm?” opýtal som sa.
Ale Anka mlčky odišla k pani Bohušovej.
Hľadel som ešte chvíľu na nepokojnú hruď, nežné prsia sa nasilu dvíhali
a bradavky sa celkom schovali v hnedých políčkach. Položil som ruku na
čelo, horúce a hladké a zavrel som oči. Na čo myslíš, Ema?
Potom som ju prikryl plachtou až po krk. Ale o minútu ju krúživý pohyb
ruky už opäť odhrnul.
Pani Bohušová ležala na vedľajšom lôžku. Nič sa nedialo. Už tri týždne
spala a na brade jej rástly tmavé chĺpky. Rana po operácii sa už zahojila a v
krátkom strnisku sa rysovala ružová jazva. Do ruky kvapkala infúzia, do
nosa fučal kyslík, ale pani Bohušová len spala. Dvojčence už mali mesiac.
“Čo na to povieš, Anka?” spýtal som sa.
“Čo sa na to dá povedať?” Ohrnula ústa, skontrolovala ihlu v žile a odi
šla čosi písať ke stolu.
Na sálach sa chvelo fialové svetlo a páchol ozón. Oltáre stáli pripravené
na sloních nohách, každý najednej. Ľahol som si na vozík v predsálí, od
kiaľ viedlo normálne okno s výhľadom na sídliská a na osvetlenú výpa
dovku. Na dosah ruky stál telefón.
Táňa asi ležala v posteli, zapratej plyšovými macami a gumenými černo
škami, a čítala Dostojevského. Kútiky úst jej pritom klesali a každú chvíľu
sa prehrabávala vo vlasoch. Alebo sa učila do školy a počúvala Beethove
na. Alebo ležala len tak, pozerala na povalu a odlamúvala si nechty na no
hách (to mi raz prezradila), detsky ružových a bez mozoľov.
Pred mesiacom som krmil oheň smrekovým drevom, Táňa varila na su
chom liehu a porozhadzovala okolo seba všetko jedlo a riad na trávu ako
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dieťa, ktoré sa hrá s tridsiatimi hračkami naraz a chce ich mať všetky po
ruke.
“Z teba veru jaskynná žena nikdy nebude,” povedal som.
“Ty mlč, starký, a staraj sa o oheň,” povedala a nakrájala chlieb tak, že si
ho oprela o prsia.
Miešala fazuľu varechou alebo kusom olúpaného dreva a zababrala si
ruky až po zápästia. Pozeral som radšej na myšiaka alebo na kaňu, ktorá
ustavične nakukovala zhora do doliny. Nad ňou sa hnali mračná ako na
hnevané tváre prírody.
“Čo s takou ženou, čo mužovi načas ani večeru neurobí?”
“Vydrž, zlato.”
“Ako je to s tým zachytením chvíle? Nespomínala si, či sa má človek na
pred najesť...”
“Už to bude.” Nabrala fazuľu a roztrela siju okolo úst. Kaňa krúžila ďa
lej a možno ani nepátrala po myšiach, možno sa jej tam hore páčilo.
“Človek by neveril, akú katastrofu môže spôsobiť prebytok inteligen
cie.”
“Za chvíľu, zlatko...” povedala pokojne.
Táto Táňa určite ešte nespí a ak nečíta Dostojevského, tak si odlamúva
nechty na nohách.
Položil som na skúšku ruku na telefón.
Vtedy sa otvorili dvere a Anka volala:
“Milan, poď!”
Vybehol som na chodbu a už som jej dokorán otváral krídla dverí, lebo
oproti mne sa valila posteľ. Jedno koliesko blokovalo a zanechávalo za se
bou piskľavú čiernu šmuhu. Pri posteli utekala doktorka a stláčala čiernu
loptu, dýchala ňou za dedka, čo sa k nám viezol. Uškŕňal sa v spánku, ale
to len preto, lebo mu kútik úst roztiahla červená trubička. Vankúš bol za
krvavený.
Odtisol som oltár a na jeho miesto sme dotlačili posteľ. Doktorka odlo
žila loptu a napojila deda na prístroj. Na chvíľu sa všetci uspokojili. Hruď
sa dvíhala v takom rytme, v akom sa nadúval valec respirátora. Doktor sa
umýval a inštrumentárka pripravovala nástroje.
Iba ja som lietal po sále ako splašený, skákal som veľkými skokmi z mie
sta na miesto, zapájal prístroje, rozmotával hadice, zapínal svetlo a cítil
som, že prišla moja chvíľa. Ako po výstrele štartovnej pistole. Vybuchova
la vo mne energia a vibroval som kypiacou silou. Neprešli ani štyri minúty,
rozhodne menej ako tisícpäťstovka, a bol som hotový. Ešte som narýchlo
oholil sluchy, krvou zlepené vlasy nešli do stroječka a strihal som ich nož
nicami. Potom som zodieral žiletkou zvyšky. Muselo to bolieť, ale dedko
sa len škeril, viečka mu rýchlo napúchali a nalievali sa fialovou farbou.
Ostali sme štyria. Doktorka z anastézy, chirurg, inštrumentárka a ja.
Všetko som pripravil. Moja chvíľa odišla.
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Chirurg prehodil cez hlavu sterilnú plachtu s dierou uprostred. Zarezal
skalpelom do sluchy, krv stekala medzi vlasy a do ucha, roztvoril ranu a o
chvíľu vysušoval otvor tampónom. Potom vzal do ruky nebožiec, čiže ko
lovrátok, na jeho konci sa krútil niklový ihlan.
Odrazu povedal:
“Milan, podrž mu hlavu, prosím ťa.”
Ach, s radosťou som chytil pod plachtou dedka za čelo a zátylok. Chcel
by som brať hlavy svojich priateľov do dlaní miesto podávania rúk. A za
vrieť oči, prežívať blízkosť ich myšlienok, taký kúsok od mojich prstov...
Alebo si oprieť Tánino hladké čelo o moje hrboľaté a tak jej vyznávať
lásku.
Ucítil som cez ruky dunenie. Pamätám si ten pocit, keď som ako učeň
vrtal do plechu tisícky dier. Vibroval mi v palci a príjemne to mrazilo. Len
že teraz som zavrel oči a cítil, ako nie dedkovi, ale mne, vniká cez kosť ni
klová špica, počul som úlomky svojej lebky, ako vystreľujú spod jej hrán.
Sám seba som držal za hlavu a ležal pod vrtačkou, telo stisnuté vo zveráku.
Spotili sa mi dlane a kĺzali sa po jeho čele, čím silnejšie som stískal prsty,
tým rýchlejšie sa kĺzali. Ale už nebolo treba tlačiť. Chirurg vzal hrubú ihlu,
na konci tupú, s malou dierkou na boku.
A cítil som, ako mi do mozgu vchádza tá studená ihla, obtrie sa o cievu
len tak tak, prerazí cez lalok, sunie sa vesmírom bielej hmoty a zastaví sa,
až keď vojde do komory.
Z ihly vystrekol prúd ružovej vody a keď ustal, založil doktor striekačku
a pomaly srkal, vyťahujúc pritom ihlu. Naplnila sa čiernou kašou.
Tým skončil. Vytiahol dedkovi zrazenú krv a viac nebolo treba. Vysušil
ranu a zašil krivou ihlou, ktorá tak ťažko prechádzala kožou, že dedko sa
od bolesti takmer prebudil a krčil pravú nohu. Potom doktor vstal, vyzlie
kol si plášť a rukavice a pozval ženy na kávu.
Doktorka ešte chvíľu vyhmatávala tep, odhrnula fialové viečka a potom
všetci odišli. Mne ostalo odviezť dedka na Resku.
Keď sme tak osameli, zažiadalo sa mi rozprávať sa s niekým.
“Tak ako, dedko? Čo ste robili? Padli zo schodov, zrazilo vás auto, či ste
sa opili a padli na rovnom chodníku? Ako k tomu prídete, že tu tak ležíte,
na skrvavenej posteli a s dierou v hlave?” spytoval som sa v duchu.
Vylial som krv do výlevky a prepláchol hadice. Pozbieral plášte a pla
chty, pozametal krvavé tampóny. Potom som vytrel dlážku, prístroje vrá
til na miesto, a sadol som si. Bolo pol tretej ráno.
Takto to teda vyzerá, povedal som si. Načo chodiť do Ameriky, keď aj
v Bratislave nájdem svoju slobodu? Či nie je výrazom slobody, ak niekomu
pomôžete zachrániť život? Čo vy na to, dedo? Kto by vám držal hlavu, ke
by som teraz trčal kdesi v Amerike?
Vypnul som včelie oko. Ostali svietiť len biele žiarivky, čo kazia oči a
keď sa pozrite bokom, tak vidíte, ako sa mihotajú. Všetkému vdychujú ble
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dosť a roztriasajú môj odraz na mliečnom skle. Sedel som na otáčacej sto
ličke a počúval dych respirátora. Dedkova tvár v tom svetle nepríjemne zožltla, ako by odrazu ochorel na pečeň. Chytil som ho za ruku. Ucítil som po
chvíli tep, pomalý a pravidelný, aký mávam ja. Nadvihol som viečka, lenže
ja neviem, ako majú reagovať živé oči. Brada mu poklesla. Zato však pra
videlne dýchal.
Obchádzal som okolo postele a študoval jeho telo. Nieslo už stopy dlhé
ho života, trocha zoschnuté, chodidlá sa vekom pokrútili a miesto nechtov
rástli pazúry. Prešiel som po klenbe prstom, ako som to vidiel u Anky. Nič
sa nestalo. Potom mi odrazu čosi napadlo.
Znovu som držal zápästie a pritlačil palec na tepnu. Ale tento raz som si
chytil druhou rukou svoj krk a čakal. A celkom jasne som cítil: bum...
bum... bum... Aj na palci aj na krku rovnako. Pomaly a pravidelne, aký
mávam ja. Do riti. Na palci som cítil vlastný tep.
Anka odsávala Eme hlieny.
“Anka, poď sa na neho pozrieť,” povedal som.
Prišla k posteli, pozrela a povedala:
“Zavolaj doktora, nech príde vypnúť respirátor.”
A bolo to. Dedko umrel. Teraz som videl, že pery mu celkom zmodrali a
živo sa tu správal len ten respirátor. Dvíhal mu hruď, fučal, klopkal venti
lami a kašlal na to, komu vháňa kyslík do pľúc. Oklamal ma, sviniar.
Anka sa vrátila k Eme. Pocítil som únavu. Ten hlúpy stroj neprestajne
pracoval, len čo rušil živých aj mŕtvych. Ale ešte sa mi nechcelo za dokto
rom. Chcelo sa mi rozprávať sa s týmto dedom.
“Tak ako, starký? Počuješ ma? Kto si? Nič necítim. Ani smútok. Len
únavu. Chápem, že si umrel, lenže pre mňa to nič neznamená, vieš? Nepo
znal som ťa, keď si žil, chodil, rozprával a robil všetky veci, čo robia živí
ľudia. Keby si povedal aspoň jedno slovo, len sa pozrel na mňa, alebo uro
bil ľudské gesto. Ale čo takto? Žil si vôbec?”
Odišiel som po doktora, ale ten zavolal Anke, chvíľu počúval a potom
povedal:
“Môžeš to vypnúť. To sa dalo čakať,” obrátil sa k doktorke, ktorá zadu
sila vajgla.
Stlačil som teda gombík a keď sa valec s dlhým vzdychom zložil ako har
monika, sadol som si k posteli a čakal. Čo vedia takí doktori? Možno mi
dedko ešte ožije. Začne mu pomaly tepať napnutá koža na bruchu, otvorí
ústa a naberie vzduch, možno aj rukou pohne...
Potom som vytiahol posteľ zo sály a Anka namaľovala štetcom na žlté
stehno: Ivan Rojko, 1918. Tak sa teda volal. A mal šesťdesiatdva rokov.
Predsa len žil. Kto by to bol povedal? Keď teraz mohol byť práve tak dobre
voskovou figúrou?
Namáčala štetec do atramentu s posvätným pokojom a tak pekne písala,
že som sa spýtal:
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“Koľkokrát si už takto písala meno na stehno, Anka?”
“Veľakrát. Tu sa často umiera,” povedala.
“Prečo?”
“Neviem.”
“Možno priťahuješ smrť.”
“Ľudia umierajú nadránom a ja často slúžim v noci. Dnes sa to ešte ne
skončilo, uvidíš.”
“Ale Anka!”
“No čo? Myslíš, že im pohorším, keď o tom hovorím? Veď je to pravda.
Dnes ešte umrú ďalší a ja viem, kto to bude.”
Za oknom spalo mesto. Temné sídliská sa strácali na čiernych kopcoch,
len občas sem dorazil lúč reflektora nočného autobusu. Anka sedela pri
stolnej lampe a šúľala tampóny.
Tak pán Rojko nežije, pomyslel som si. Prečo ma to neprekvapuje? Ni
kdy som ešte nevidel skutočnú mrtvolu a predsa to mnou nepohlo. Čo to
znamená? Že smrť je taká prirodzená, že si na ňu netreba zvykat? Neviem.
Z myšlienok ma vytrhla Anka:
“Milan, poď mi pomôcť.” Stála pri pani Bohušovej a spoločne smeju
umyli a prevrátili na druhý bok. Tak sme postupne obchádzali postele,
prevracali telá, podávali sme si ruky pod chrbtami a ja som vždy tuho sti
sol jej veľkú dlaň, ako keby patrila chlapovi.
“Ktorí sú to, čo majú dnes umrieť, Anka? Tých predsa nemusíš preba
ľovať.”
“Ty si hlúpy.”
“Hm.”
“A vôbec... už si niekedy umýval mrtvolu?”
“Nie.”
“Tak potom nič nevieš. Radšej umyjem desať živých, ako jedného
mŕtveho.
Potom sme si sadli a Anka ďalej šúľala tampóny. Mohol som si ísť
zdriemnuť, moja práca sa skončila. Neviem, na čo som čakal. Ankin ob
rovský tieň na stene pomaly bledol, na východe sa strácali hviezdy a po
chvíli som už rozoznal obzor. Vtedy vstala, odložila tampón, rozhliadla sa
po izbe a vykročila k pani Bohušovej.
Chytila ju za zápästie, podržala jej dlaň nad ústami a povedala:
“Vidíš, vravela som to.”
Stáli sme nad ňou a ja som premýšľal, čo sa má robiť, keď niekto presta
ne dýchať.
“Nemalo to zmysel. Tou operáciou jej predĺžili spánok o týždeň,” pove
dala.
“Tak prečo ju operovali?”
Neodvetila, len ohrnula ústa. Pripravila si obväz, štetec a atrament a ča
kala. Lenže pani Bohušová nedýchala, ani keď sa rozvidnelo a východ
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sčervenal. Zviazala jej ruky a nohy, bradu spevnila obväzom tak, ako keď
niekoho bolí zub a uviaže si uterák pod krk s mašľou na temene a potom
napísala na stehno: Viera Bohušová, 1948. A vytlačili sme posteľ na chod
bu, za pána Rojka.
Tak takto sa odchádza zo sveta, pomyslel som si. Počká, až porodí dvoj
čence a potom zaspí, ako by ju to unavilo.
Vytlačia ťa na chodbu a tam si pospomínaj na svoj život.
Nad sídliskom vyliezlo slnko a vtáci možno spievali, ale na deviate po
schodie nedokričali. Sem odkiaľsi z iného krídla prichádzal len detský
plač, taký bezmocný a zúrivý, ako som mával ja. Lomcoval som drevenými
mrežami postieľky, v hrdle ma pálilo, nado mnou stáli rodičia a neviem už,
kam som sa chcel prekričať. Anka vypla svetlo. Ešte vždy sa jej červenali
líca, proti slnku som to jasne videl. Obrátila sa k obloku a hľadela von pri
žmúrenými očami. Široké plecia a boky, a predsa stála ako žena a nie ako
zápasník.
Odrazu ma čosi znervóznilo. Niečo sa zmenilo, možno vo mne, možno v
okolí, pátral som po tom, ako sa hľadá vec, na ktorú sa neviete spomenúť,
ale viete, že byste ju mali nájsť. Na nič som neprichádzal, nič som nepotre
boval, ani piť sa mi nežiadalo, spánok mi prešiel a v hlave to zívalo prázd
notou. Žil som bez myšlienky, ale tú som nehľadal, zarážalo ma niečo iné.
Prešiel som pohľadom po Reske dvakrát za sebou a náhle som to spoznal.
Ema prestala krúžiť rukou.
Chytil som ju za zápästie a snažil sa rozpoznať dych. Zdalo sa mi, že sa
zachveli ústa a nos, na krku som zbadal jeden úder tepny a potom sa odra
zu nadýchla. Ako po behu, lačne a naplno. Hruď sa jej prudko dvihla a
padla naspäť. Anka už stála oproti a držala druhú ruku.
Chvíľu nebolo nič, sústredil som sa na jej krk, ale nič som nevidel. Ani v
tej dievčenskej jamke medzi kľúčnými kosťami sa nič nedialo, len ústa ma
la pootvorené, akoby pripravené na ďalší nádych. A potom to prišlo zno
vu, jeden úder srdca a drobný výbuch tepny, Ema do seba ťahavo nasala
vzduch, celá sa pri tom prehla, ale nepomohlo jej to, pretože v polovici sa
zasekla a ďalej to už nešlo. Padla dozadu už bez života.
Každou ďalšou minútou žltla, ešte pred hodinou krásne vlhké zuby zosiveli a črty tváre vystúpili akoby zostrené sochárovou rukou. Držal som ju
za ruku, už chladla, nestačil som ju zohrievať. Nos zoštíhlel, koža na líc
nych kostiach sa napla, ale čelo ostávalo nádherné, oblé a mramorové ako
vtedy, keď som ju niesol v náručí. Pritisla sa mi ním na hruď a vtedy som
bol šťastný, že ju mám svalnatú a vypuklú, cítil som, ako k nej pritláča svo
je krásne čelo, tak to robila aj Táňa a ak hľadali ochranu, miloval som ich
preto, lebo som im mohol poskytnúť túto ilúziu.
Miloval som Emu v poslednej chvíli jej života, teraz som to vedel. Práve
vtedy žila viac, ako ktokoľvek, koho som poznal. Aj keď na mňa hľadela z
operačného stola svojimi čiernými očami, miloval som ju, lebo tušila, že
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umrie. To ju urobilo skutočnou ľudskou bytosťou, nekonečne múdrejšou
ako ja a všetci ostatní, lebo taká múdrosť sa dá vykúpiť len smrťou.
Ale ľúbil som ju aj preto, lebo bola krásna a mladá a chcel som, aby žila,
túžil som po tom, aby odišla z tejto nemocnice s úsmevom, prišla by za
mnou a podala mi ruku alebo pobozkala ma na ústa a ja by som jej pove
dal:
“Choď, Ema, a urob šťastným nejakého chlapca, ktorý bude môcť polo
žiť hlavu na tvoje nežné prsia, prijmi ho do seba a daj mu svoju múdrosť.”
Lenže tie nežné prsia dostali mramorovú farbu, modré žilky sa stratili,
lebo z nich stiekla krv a ja som hľadel na hnedé políčka uprostred nich a
rozmýšľal som, či Ema niekedy cítila dotyk chlapčenských rúk na svojom
tele.
Anka vzala štetec a atrament a napísala: Ema Holanová, 1961.
“Prečo zomrelo toto dievča, Anka?” opýtal som sa.
“Neviem to presne. Ale musela zomrieť, bola chorá. Dnes alebo za me
siac, aký je to rozdiel? Mala rakovinu, nemohli jej pomôcť.”
“Ale nádor nenašli.”
“Lebo bol hlbšie, ako mohli zájsť.”
“Ale prečo mala rakovinu?”
“Ako to mám vedieť, Milan?” Anka na mňa podráždene pozrela a odišla
k oknu.
“To je príroda,” povedala po chvíli.
Áno, chápem. Všetci sme príroda. Lenže čerta starého viem, čo to vlast
ne znamená. Kedy vidím prírodu? Keď ma ženie k Táni ako k magnetu,
vtedy cítim jej silu a moc, ale inak sa ma netýka.
Ale keby sa stalo, že sa v mojom tele stane chyba, že v mojom mozgu sa
jedna bunka narodí ako nepodarok, začne plodiťďalšie nepodarky a začne
ma z toho bolieť hlava, vtedy si uvedomím, že Príroda je vo mne a určila
ma na smrť. Eme sa pripomínala každou sekundou, pripomínala sa jej bo
lesťou, strachom, nedala jej vydýchnuť ani na chvíľu. Donútila Emu, aby
ju prijala ako božstvo, do ktorého patrí. Ema cítila Prírodu vo svojom tele,
videl som to v jej černých očiach. My ostatní sme patrili inam, oprela si čelo
o moju tvrdú hruď, ale bol to len pokus priblížiť sa k niečomu, čo jej už ni
kdy nebude patriť. Neviem, čo je to. Možná právo na život.

***

Ráno sa nemocnica naplnila ľuďmi v modrých a bielych plášťoch. Anke
predsa len vystúpili pod očami čierne kruhy, prechádzala sa mátožne po
Reske a utierala prach. Ja som sedel na okne a sledoval ju. Na chodbe stáli
tri postele, už prázdne. Skoro som od únavy vypadol z obloka.
Prišli ďalší a vymenili nás. Zviezol som sa výťahom do suterénu. Na
konci patológie sa vchádzalo do pitevne.
Svietili tu tie isté mihotavé žiarivky ako na sále. Pri štyroch stoloch pra82

covali mlčky muži v čiernych gumených zásterách a nikto si ma nevšimol.
Na stoloch boli ľudia, prvým trom už ležali pri nohách vnútornosti a nie
kto im napchal do hrudníkov papierovú vatu. Posledná bola Ema.
Na tvári jej ležal ten istý výraz, pootvorené ústa, ktoré nestihli dokončiť
posledný dych, za nimi matné, sivé zuby. Jedno z tých nádherných očí sa
Anke nepodarilo zatvoriť.
Jeden z chlapov sa už pripravoval, vzal do ruky veľký nôž a narezal Eme
kožu kolem hlavy, vynechal len čelo a tak jej ju pretiahol cez oči. Potom
chytil do ruky pílku, ktorou som svojmu dedkovi odrezával konáre na če
rešni, lebo dedko už zostarol a čerešňa vyrástla, on ukazoval, čo má ísťdolu a ja som pílil.
Teda takouto pílkou chlap odpílil Eme vršok lebky a pod ňou som uvi
del celý Emin mozog. Potom veľkými zahradnickymi nožnicami rozstri
hal hrudník, prerezával si cestu cez hrdlo a vopchal tam ruku s kuchyn
ským nožom a za chvíľu Eme zmizol z úst jazyk a vyšiel dierou v hrudi.
Vytiahol s ním celý zväzok pľúc a pohrudnice, srdce a pečeň a všetky vnú
tornosti, až tu ležala Ema práve taká ako tí ostatní, s papierovou vatou v
tele.
Prišiel patológ a pozeral som, ako berie do rúky pľúca, narezáva a pre
chádza palcom po ružových ryhách, potom urobí to isté so srdcom a peče
ňou, bože môj, aké ružové a mladé bolo Emino telo vo vnútri! Patológ
mlčal a bez slova odkladal rozrezané časti. Dlho trvalo, kým napokon vzal
do dlaní mozog, mäkkú, sivú loptu. Rozrezal ju napoly a pravú polovicu
si obzeral. Videl som na povrchu tmavú bodku na mieste, kde sa zapichávala ihla, znovu som cítil, ako sa ponára do Eminej hlavy, bradáč ju tlačil
dovnútra palcom a ukazovákom, až z nej trčala iba násadka. Srdce sa mi
rozbúšilo, lebo patológ vkĺzol nožom do mozgu a priečne ho rozrezal. Obe
časti sa oddelili a ležali mu na dlaniach.
Strakaté bielo-sivé polia s jazerami komôr roztrúsených a prázdnych, a
uprostred veľká červená škvrna rozpitá na okrajoch. Celú večnosť študo
val tú červenú machuľu, potom pozrel na mňa a povedal:
“Vy ste z neurochirurgie?”
“Áno,” povedal som.
“Vidieť stopy po krvácaní do mozgu. Mohlo to byť príčinou smrti.”
Prikývol som a odišiel. Nevedel som sa vymotať z chodby, otváral som
dvere na nejaké schody, ktoré viedly len dolu, potom som vtrhol do labora
tória, kde som vyľakal mladé dievča za mikroskopom a napokon som vra
zil do mohutnej upratovačky, ktorá mi ukázala cestu.
Na zastávce autobusu postávali ľudia, svietilo na nich slnce, myslím.
“Od strachu som ani oka nezažmúrila.”
“Od akého strachu?” spýtal som sa.
“Že to neprežijem.”
“Ale, Ema!”
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Ako môžeš niečo také povedať? Či sa smú také veci hovořit? Lenže Ema
neafektovala, hovorila pravdu! Nevedela možno, že ju zabijú, ale na tom
nezáležalo, vedela aj tak nekonečne veľa, poznala všetko, čo sa na svete
dalo poznať a na mňa to odrazu prišlo. Tam, na autobusovej zastávke som
sa stal Emou a poznal som, že umriem, ľudia okolo mňa sa začali strácať,
odlietávali veľkou rýchlosťou, ako keby sa moje oko stalo objektívom ka
mery, odrazu som stál sám a zaplavila ma eufória, lebo slnce svietilo napo
sledy, stiahlo sa mi hrdlo a pred očami som mal pučiace bunky, rástli kdesi
v mojej hlave a váľali sa v krvi, ktorá prúdila z prasknutej cievy, zaplavo
vala môj biely čistý mozog a cítil som, že sa mi od hrôzy rozširujú zrenice,
až to odrazu prešlo práve tak náhle, ako ma to prepadlo. Len srdce ešte ne
príjemne skákalo.
Autobus ešte neprišiel, alebo tu už stáli iní ľudia, neviem.
Snažím sa to pochopiť, uvažoval som ešte raz. Zmierim sa s tým, pani
Príroda, aj v škole som sa dobre učil a keď som už naozaj nechápal, sklonil
som hlavu pred autoritou. Len mi povedz, prečo si Emu urobila ženou,
prečo si ju nechala krvácať od dvanástich rokov každý mesiac, ako to stálo
v chorobopise - bez problémov, prečo si ju nechala jesť, snívať, chápať,
prečo si ju, do riti, vôbec urobila?!
Na autobus som sa nedostal, lebo ľudia viseli z dverí, ale po chvíli pri
šiel ďalší. Byt som našiel čistý, uprataný a opustený. Otec sa babre v betóne
na nejakej stavbe, brat v matematike na ktorejsi škole a mama, mama ne
viem, chodí po meste.
Vybehol som do slnca, medzi stromy, aby som zacítil pod nohami mäk
kú zem. Bežal som dolu parkom, pod Červený most, cez potok a tam som
zbesnel. Načo sa šetrit? Pre koho? Či chcem dlho žit? Letel som úzkym
chodníkom a počítal drevené mostíky. Stenali, pretože som na ne skákal so
zúrivou silou a dupkal po nich, až sa staré brvná prehýbali, ale nebolo ani
času obzrieť sa, či vydržali, lebo som sa hnal ďalej, do krátkych stúpaní, na
ktoré som sa tešil, lebo tam som cítil, že nevládzem, mohol som trýzniť
stehná, aby zaberali aj cez mrazivú bolesťa potom im dopriať rýchle uvoľ
nenie dolu kopcom, aby zasa trpeli boky, šprintoval som totiž dlhými
skokmi a odmietal som zmierňovať dopady; oslepovali ma záblesky slnca,
čím rýchlejšie som bežal, tým častejšie presvitali spomedzi lístia, utekal
som za nim a zatváral pritom oči. Uvedomil som si, že sa mi chce spať, na
dve-tri sekundy som si zdriemol, ale hneď prišla zákruta, preletel som na
klonený po jej okraji, ale odstredivá sila ma aj tak zahnala na breh, v polo
spánku som prebehol veľkú slučku, ktorá ma vrátila na spiatočnú cestu, a
až teraz som poznal, že začínam naplno. Vedel som, že sa vraciam, alebo
skôr moje telo to vedelo, lebo sa samo rozbehlo bez rezervy. Hlava sa zby
točne kolembala na krku, mrzela ma taká záťaž, nevládal som ju udržať,
všetka energia sa míňala v nohách, ruky mi chladli a ramená tuhli, odumie
ral som pomaly, ale nohy vládali a zaberali zlostne ďalej, napadlo mi ešte,
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že som akýsi ľahký a že to je tým, že som nejedol skoro od nepamäti, nič vo
mne nebolo, pálil som na energiu vlastné telo a to ma rozradostnilo, trielil
som do posledného kopca a ešte vždy mi na studené čelo fúkal vietor, takže
som bežal, a rýchlo.
Koniec som poznal cez červenú hmlu, v spánku, lebo oči sa sami zatvá
rali, ale nohy zacítili asfalt a tak som vedel, že stojím pri prezidentovej vile
nad mestom a keby som vládal pozrieť, uvidel by som v opare tisíce domov
a pokrútený pás lesklého Dunaja.
Osprchoval som sa studenou vodou, lebo teplá netiekla, skrútil som sa
na posteli do klbka a v okamžiku som zaspal.
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Za Eugenom Pauliným
Ľubomír Ďurovič
Krátko pred uzávierkou tohto čísla Premien prišla zpráva, že 19. mája
1983 zomrel v Bratislave vo veku 70 rokov profesor slovenského jazyka
Eugen Pauliny.
Eugen Pauliny bol po mnoho rokov centrálnou osobnosťou jazykovedy
na Slovensku. Dá sa povedať, že v niektorých smeroch dobudoval a v
iných vybudoval slovakistiku ako modernú jazykovednú disciplínu. Keď
po roku 1944/45 Ľudovít Novák odišiel z jazykovedného diania, prevzal
Pauliny rolu innovátora, inšpirátora a organizátora. Spolu s A. V. Isačenkom založil v decembri 1945 Bratislavský lingvistický krúžok ako
orgán a metodologické centrum štrukturálnej jazykovedy na Slovensku.
Krúžok síce zanedlho po februári 1948 zanikol, ale po dva roky intenzívne
pestoval metodologickú diskusiu a, medziiným, vytýčil úlohu spracovať
systematickú štrukturálnu gramatiku slovenčiny, najmä jej syntaxe, keď
základný popis fonológie a jej vývoja bol už v tridsiatych a začiatkom
štyrdsiatych rokov urobil Ľ. Novák.
Svojou habilitačnou prácou Štruktúra slovenského slovesa (1943)
otvoril Pauliny celkom novú metódu popisu syntaxe, kde výskum vetných
typov je spätý s výskumom predikátno-argumentovej štruktúry slovies,
ako by sme povedali dnešnou terminológiou: anticipoval tu vývoj jazyko
vedy o 20-30 rokov a jeho kniha je podľa môjho názoru to najlepšie, čo do
dnes bolo v slovakistike napísané.
Iným veľkým dielom, ktoré vzniklo pod Paulinyho vedením, je Atlas
slovenského jazyka, pre ktorý vypracoval koncepciu, teoreticky pripravil
štáb pracovníkov-explorátorov a spolu s J. Štolcom zorganizoval výskum,
takže v priebehu niekoľkých rokov (v zásade 1947-1949) bol zo všetkých
obcí Slovenska zozbieraný hláskoslovný a tvaroslovný materiál, na kto
rom sa teraz postupne vydávajú jednotlivé zväzky Atlasu.
Program štrukturálne spracovať slovenskú gramatiku, ktorý prijal
Bratislavský lingvistický krúžok r. 1947, súvisel nepochybne s Paulinyho
osobným pracovným programom v čase, keď štrukturalizmus stále ešte
bol vcelku stotožňovaný s fonológiou a o gramatike sa - po štúdiách Jakobsonových a Trubeckého z tridsiatych rokov - ešte len začínalo uvažo
vať. Pauliny, hneď po prechode z akadémie na Filozofickú fakultu r. 1945,
začal prednášať viacsemestrálny cyklus o systéme slovenčiny, vychádzajúc
z V. Mathesiovho rozlišovania pomenovacej a usúvzťažňovacej funkcie
jazyka. Svoje štrukturálne poňatie gramatického systému uplatnil najprv
v dialektologickej monografii Nárečie zátopových osád na Hornej Orave;
k fakultnému cyklu vyšli síce skriptá, ale ako celok Pauliny tento svoj
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popis slovenčiny nikdy nepublikoval, pretože vr. 1951 bol v rámci boja
proti buržoánemu nacionalizmu z fakulty vylúčený a poslaný za korektora
do ktorejsi bratislavskej tlačiarne.
Tento vtedajší úder proti slovakistike postihol spolu s Eugenom Pauli
nym i J. Ružičku a J. Štolca a z tohto spoločného osudu povstala ich spo
ločná Slovenská gramatika, ktorá sa síce stala základnou príručkou pre
školy a verejnosť, ale pretože autorské zloženie bolo dané mimolingvistickými okolnosťami (a tiež pretože vtedajšia ideová atmosféra modernej
lingvistike nijako nepriala), nedostala v nej Paulinyho štrukturálna kon
cepcia gramatiky to miesto, ktoré by si zasluhovala.
Postupne sa však Pauliny znova vrátil na fakultu, stal sa vedúcim Ka
binetu fonetiky i Katedry slovenčiny a po vyše 20 ďalších rokov svojimi
publikáciami zo všetkých disciplín slovakistiky, svojou činnosťou vý
skumnou, učiteľskou a organizačnou formoval profil jazykovedy na Slo
vensku i v celom Československu.
Osobitne dôležitý bol jeho postoj ku kultúre jazyka, kde sa bol postavil
proti úzkoprsému prohibitívnemu purizmu a zdôrazňoval zodpovednosť
všetkej národnej inteligencie za kultivovanie svojho spisovného jazyka.
O Eugenovi Paulinym, ktorý osobne reprezentoval katolícku liberálnu
líniu, sme hovorievali, že je to človek, ktorého nemožno ohnúť - alebo
stojí priamo, alebo ho musíš zlomiť. Ale zlomiť sa ho našťastie nikdy nepo
darilo a tak jeho osudy dobre odzrkadľjú výkyvy politickej atmosféry na
Slovensku: každá liberalizácia znamenala ocenenie jeho diela, každé prituhnutie ho odstrčilo. Aparát ho endogénne nemal rád, v 60-tych rokoch
niekoľkokrát - proti návrhom oboch jazykovedných kolégií-zastavil jeho
voľbu za akademika, až konečne r. 1968 návrh prešiel, ale aj to len za člena
korešpondenta SAV. V pozitívnej atmosfére konca 60-tych rokov dostal
potom Pauliny aj Rad práce a bol dva roky prorektorom Univerzity Ko
menského.
Pauliny, jeden z mojich učiteľov, ostane pre mňa vždy človekom, pre
ktorého vedecká pravda a vlastné svedomie boli absolútne jediným krité
riom každého jeho konania. Zanechal za sebou dielo, s ktorým sa žiadny
iný slovenský jazykovedec nemôže rovnať a ktoré výrazne na mnoho
rokov určilo smery vývoja slovenskej jazykovedy.
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Kritické marginálie

Krátky pochod na
dlhej ceste
Karel Kaplan: Der kurze Marsch.
Kommunistische Machtübernah
me in der Tschechoslowakei 1945
1948. R. Oldenbourg Verlag
München-Wien 1981. (Veröffent
lichungen des Collegium Caroli
num, Bd. 33)
Azda ani o jednom takom krát
kom časovom úseku ako je štvorročie 1945-8 niet v českej a sloven
skej historiografii toľko literatú
ry. Karel Kaplan na konci svojej
práce v zozname základnej litera
túry zhrnul 126 titulov. Jeho kni
ha “Der kurze Marsch” však nie je
iba stodvadsiatymsiedmim titu
lom, pretože autor vidí toto bezo
sporu dôležité obdobie po novom.
Opiera sa väčšmi o archívny mate
riál ako o literatúru. Nestráca zby
točne čas a nemrhá priestorom,
aby polemizoval s “marxistický
mi” interprétmi tohto obdobia.
Pochopil, že je historikom a nie
patológom.
Nóvum Kaplanovej práce vidí
me predovšetkým v troch rovi
nách: nespláca daň oficiálne plat
nej ideologickej verzii, ako to mu
sia robiť jeho “marxistickí” kole
govia; nie je zaťažený ani subjek
tívnym videním, čoho sa zväčša
dopúšťajú nekomunistickí autori
v exile, ktorí v rokoch 1945-8 boli
“aktérmi” tejto drámy a pokladajú
si za povinnosť obrániť svoju česť;
nedopúšťa sa ani parciálneho po
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hľadu, ktorý je v odbornej litera
túre taký typický - českí historici
spracúvajú toto obdobie z české
ho zreteľa a slovenskí si zasa vší
majú zväčša len slovenskú proble
matiku. K. Kaplan presvedčivo
ukázal, že išlo o jeden a ten istý
proces, ktorý bol riadený z Mos
kvy.
Tým sme však nechceli pove
dať, že by v Čechách a na Sloven
sku v tomto období neboli aj urči
té špecifiká. V našej skôr poznám
ke ako recenzii, by sme sa chceli
zamerať práve na tieto slovenské
odlišnosti. Presnejšie: chceli by
sme sa pokúsiť odpovedať na
otázku, nakoľko sa ich podarilo
K. Kaplanovi “vyhmatať”.
Slovenskú problematiku si au
tor práce osobitne všímal len na
pozadí rozboru slovenských poli
tických strán (resp. Demokrati
ckej strany, pretože má pravdu, ak
sa príliš nesústredil na bezvý
znamnú Stranu práce a Stranu ob
rody) a pri analýze krízy v r. 1947.
Pritom mu nemožno vyčítať, že by
problematiku dostatočne nepo
znal, alebo sa niekde dopustil dis
kutabilnej interpretácie. Zdá sa
nám však, že si osobitosť sloven
skej situácie neuvedomil tam, kde
hovorí o celočeskoslovenskom vý
voji; píše, ako keby išlo o nešpe
cifikovaný, homogénny vývoj, ale
v podstate hovorí len o vývoji v
Čechách.
Spomeňme aspoň niekoľko
príkladov:
Príklon k socializmu, “socializujúcej demokracii” bol v Če
chách evidentný nielen u komu
nistov, ale aj u bezpartajných a u
prezidenta dr. Beneša. Na Sloven
sku bol však nevýrazný a skôr sa k

nemu pociťovala nechuť. Tento
fakt je napokon vysvetliteľný roz
dielnymi tradíciami. Na Sloven
sku komunistický a socialistický
“pluh” nevyoral takú hlbokú
brázdu ako v Čechách, i keď na
druhej strane zasa neobstoja ná
zory nekomunistických sloven
ských historikov najrôznejších
odtienkov, že tieto myšlienky boli
na Slovensko importované a ako
cudzie telesá ich slovenský orga
nizmus neprijal.
V práci K. Kaplana nám okrem
toho chýba podrobnejší rozbor
dvoch veľmi príznačných javov.
Jedným bol rozpor medzi Širo
kým, Ďurišom, Bašťovanským a i.
a tzv. “doktorským kabinetom”
okolo dr. G. Husáka, ktorý potom
viedol k pohonu proti čarodejni
ciam “buržoázneho nacionaliz
mu”. Týmto sporom sa K. Kaplan
podrobnejšie nezaoberá. Rovna
ko iba okrajovo si všíma inú špe
cifickú črtu: riešenie slovenskej
otázky radom kompromisov, kto
ré v zárodečnej forme viedli po
februári 1948 k tzv. “asymetrické
mu modelu”.
Postih subtilných slovenských
špecifík je zrejme nad sily i takého
erudovaného historika akým je K.
Kaplan. To však neznamená, že
by mu unikli najpodstatnejšie ja
vy. Aj slovenský čitateľ, ktorý po
zná len práce Marty Vartíkovej,
Viliama Plevzu, Samuela Faľtana, G. Husáka alebo príslušné ka
pitoly v slovenskej vlastivede Slovensko-Dejiny či v popularizačnej
práci Dejiny Slovenska slovom i
obrazom II., dostane po prečítaní
“Krátkeho pochodu” celkom iný
obraz. Zistí, že autor nielen prav
divo interpretuje historické fakty,

ale navyše to dokladá doteraz cel
kom neznámymi archívnymi ma
teriálmi. Veď v prácach sloven
ských “marxistických” historikov
sa citujú iba “kanonizované” a
útržkovité dokumenty, ktoré sa
preberajú z práce do práce a robí
sa z nich vlastne iba akási montáž.
Niekde slovenského čitateľa za
ujme celkom neobvyklá interpre
tácia problematiky. Máme na
mysli napr. K. Kaplanov poukaz
na fakt, že dr. Beneš nebol celkom
rozhodný v otázke udelenia milo
sti na smrť odsúdenému dr. J. Ti
sovi a rozhodnutie prenechal Ná
rodnému frontu. Škoda však, že
ako doklad prezidentovho posto
ja iba uvádza “jeden” list adreso
vaný prezidentom Klementovi
Gottwaldovi. Presnejšie citova
nie o aký list ide by bolo v tomto
prípade o to potrebnejšie, lebo v
slovenskej literatúre (nielen ľudá
ckej) sa hovorí, že dr. Beneš bol od
začiatku rozhodnutý dr. Tisovi
neudeliť milosť (údajne mal pove
dať, že v republike môže byť len je
den prezident).
K. Kaplan skončenie slovenskej
krízy z r. 1947 chápe ako dočasnú
prehru komunistov. I keď pocho
piteľne nie sme ochotní prijať in
terpretáciu “marxistických” histo
rikov, že išlo o jednoznačné víťaz
stvo (citujú sa výroky, že sa mohlo
ísť ešte ďalej), pravda bude kdesi
uprostred. Komunisti síce vtedy
ešte definitívne nevyhrali, ale vlna
teroru otriasla najmä politickým
katolicizmom do tej miery, že sa
nespamätal dodnes.
“Krátky pochod” by mal byť
“povinným” čítaním pre všetkých
tých, ktorých trápi otázka, prečo
aj Slováci vzdorovali tak málo a
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neúčinne, a prečo vlastne február
1948 nemusel byť krvavým pučom
alebo revolúciou v pravom zmysle
slova.
A.T.

Štúdia plná rozporov
MA Robert J. Büchler: Kurze
Übersicht der jüdischen Geschi
chte in dem Gebiet der Slowakei
XIX (18), 1981. Vyšlo aj ako sepa
rat.

R.J. Büchler sa pokúsil o náčrt
dejín Židov na Slovensku. V pod
state štúdia neprináša nič podstat
ne nového - iba mnohé problémy
zahmlieva.
Už v úvode autor poukazuje na
to, že v literatúre o dejinách Ži
dov na Slovensku sa nerozlišuje
medzi maďarskými a slovenskými
Židmi. Je vraj síce pravda, že do
roku 1918 Židia na Slovensku
mali veľa spoločného so Židmi
v ostatných častiach Uhorska, ale
treba vraj vidieť aj určité osobitos
ti, ktorými sa z tohoto komplexu
vyčleňujú. Büchler sa ani len ne
pokúsil, aby naznačil o aké špeci
fiká môže ísť. Potom chváli mlad
šiu generáciu judaistov, že sa už
komplexom problémov Židov na
Slovensku zaoberá osobitne, ne
závisle na dejinách maďarských
židov (napr. existuje osobitné hes
lo o Židoch na Slovensku v 20zväzkovom diele Encyclopedia Ju
daica). A hoci Büchler svoju štú
diu časovo ohraničil rokom 1918,
predsa pokladal za dôležité pripo
menúť, že neexistuje ani “česko
slovenské židovstvo”. Zdôvodňu
je to značnými rozdielmi medzi
Židmi z Českých krajín a zo Slo
venska.
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Snaha definovať osobitne ohra
ničený predmet a nájsť v ňom
jasné etnické slovenské korene je
síce lichotivá, no nemôžeme ju
prijať. V mnohoetnickom Uhor
sku - ako správne často pozname
náva Paul Lendvai: Antisemitis
mus ohne Juden (Viedeň 1972) mali Židia väčšiu právomoc ako v
iných štátoch, ktorých gros tvorila
jedna národnosť. Niet pochýb, že
sa takto utvorilo podhubie pre spo
ločné myslenie “uhorských Židov”,
tak ako sme sa s “uhorstvom” stretli
trebárs u Mateja Bela. Keď sa od
konca 18. storočia postupne vybi
čoval maďarský útočný naciona
lizmus, Maďari potrebovali Židov
- určité privilégia dostali už v roku
1848-9 a zrovnoprávnení boli s
ostatným obyvateľstvom zák. čl.
17/1867. Vtedy sa rodí “maďarský
Žid” nielen v Maďarsku, ale aj na
území terajšieho Slovenska. Ba v
mnohých prípadoch môžeme ho
voriť dokonca o židovskom Ma
ďarovi (porovn. György Barany:
Magyar Jew or Jewish Magyar?
To the Question of Jewish Assi
milation in Hungary. In: Canadian-American Slavic Studies
1974). Büchler prízvukuje, že na
Slovensku do roku 1918 iba malé
percento Židov - zväčša vraj len
reformisticko-neologického sme
ru - malo niečo spoločného s ma
ďarizačným procesom. Zdôvod
ňuje to tým, že 80% Židov na slo
venskom území sa hlásilo k orto
doxnému židovstvu a pre tých
maďarizácia a asimilácia predsta
vovala zánik židovstva. Lenže
pohľad na štatistiku hovorí čosi
iné: v roku 1880 sa zo Židov k slo
venskej národnosti hlásilo ešte
3.42%; v r. 1910 už len 0.63% (t.j.

5830 osôb); ešte v roku 1921 sa za
Slovákov hlásilo iba 22% (zo
136,000 slovenských Židov bolo
len 29,000).
Problém
“československých
Židov” je, pravda, zložitější. Roz
diely medzi Židmi v českých kra
jinách a na Slovensku (o Podkar
patskej Rusi ani nehovoriac) boli
naozaj priepastné. Navyše repu
blika trvala veľmi krátko, aby sa
dali preklenúť všetky etnické a nábožensko-etnické divergencie veľ
mi pestrého etnického substrátu.
Avšak úcta, ktorú medzi Židmi
požíval T.G. Masaryk a pocit, že
republika bola dlho ostrovom is
toty v rozbúrenom mori, určite by
bol býval viedol k etatizácii aj v
tejto oblasti. O tom napokon
svedčí nejedna kapitola v zborní
ku “The Jews of Czechoslovakia”
(Philadelphia - New York 1968,
1971, 2. zv.).
Büchler síce poukazuje na roz
diely medzi Židmi v českých kra
jinách a na Slovensku, no na dru
hej strane konštruuje hypotézu, že
mali spoločných prapredkov.
Snaží sa dokázať, že Židia prišli
na Slovensko už v čase, keď si tu
Rimania budovali “Limes Romanus”. V mnohých slovenských
mestách (!) prežili vraj aj sťaho
vanie národov a tento substrát eš
te posilnili Židia, ktorí utiekli pred
starými Uhrami, keď sa títo usadi
li v Panónii. Židovské obce sa
údajne zorganizovali už v 11. sto
ročí, keď sem migrovali Židia z
Čiech a Moravy (tí sa vraj ľahko
dohovorili, pretože poznali “mo
ravskú slováčtinu”) a neskôr tento
živel posilnila migrácia z Rakúska
a z Nemecka. “Títo židovskí osíd
lenci vytvorili antropologické a

duchovné základy Židov na území
Slovenska a tiež aj v časti maďar
ského židovstva” (str. 9).
Z antropologického hľadiska
celkom k iným názorom po vý
skume - a teda bez špekulácií dospel prof. Matiegka (Židé v
Československu. In: Českoslo
venská vlastivěda II, 1933, s. 279286. Jeho názory bezo zmeny pre
vzal aj L. Franěk: Antropológia.
Slovenská vlastiveda 1943, s. 4478). Podľa prof. Matiegku ide o
značné rasové premiešanie so sil
ným substrátom orientálneho ele
mentu.
To dokazujú napokon aj dejiny
Židov v Uhorsku. Archeologicky
sa zatiaľ prítomnosť Židov v rím
skom období na slovenskom úze
mí nedokázala. Büchler, ktorý ich
tu už v tomto období (s určitým
otáznikom) usadzuje, zabúda, že
Devín, Stupava, Milanovce a i.
neboli tábory (castrum), ale iba
vojenské stanice. Rovnako málo
presvedčivé sú aj Büchlerove dô
kazy o usadení sa Židov na sloven
skej časti územia Veľkej Moravy.
Všetky správy, ktoré cituje, vznik
li po zániku Veľkej Moravy a pred
včlenením Slovenska do územia
uhorského štátu. Pritom však
doklad, o ktorý by sa mohol oprieť
- ustanovenie o cle z Raffelstettenu z obdobia okolo roku 904 zrejme nepozná. Tam sa píše, že
“kupci, t.j. Židia a ostatní kupci,
odkiaľkoľvek by prišli” majú pla
tiť clo. Možno predpokladať, že
židovskí kupci mali v rukách ob
chod s východnou časťou mediteránnej oblasti a s oblasťou pontickou, kým obchod so západný
mi časťami Európy mali zrejme
oní “ostatní kupci”. Slovenský
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historik Halaga predpokladá, že z
početných veľkomoravských
chrámov niektoré boli kupeckými
kostolmi.
Správy židovských kupcov,
ktoré Büchler cituje, sa netýkajú
Slovenska, ale Panónie obsadenej
starými Uhrami. Omar Rusta v
diele Kitáb a-álák spomína, že
existovali obchodné styky medzi
Chazarmi a starými Maďarmi.
Ibrahim ibn Jakúb at - Tartúši
sa zmienil, že v Prahe videl mosli
mov, Židov a Turkov (t.j. starých
Maďarov), ktorí cez “Turecko” a
cez Krakov privážali tovary a ku
pecké závažia; sami v Prahe kupo
vali otrokov, cín a rôzne druhy
kožušín. Tento obchod s pontickou oblasťou kvitol až do roku
965, keď kijevské knieža Svjatoslav chazarské a povolžskobulharské kmeňové zväzy rozvrátil. V
Panónii je táto cézura doložiteľná
aj archeologicky: v hroboch zrazu
nápadne miznú platidlá, dirheny,
ktoré boli predtým také časté.
Büchner síce popiera, že by so
starými Uhrami mohli do Podu
najskej kotliny prísť aj chazarskí
Židia, no “chazarskej hypotéze”
pripúšťa určitú životnosť. Niet
pochýb, že značná časť etnicky pe
strého konglomerátu starých
Uhrov (Onogurov) bola turecké
ho pôvodu. Súdi sa dokonca, že
elita bola turecká, kým “ľud” bol
ugrofínského pôvodu. Vieme i to,
že starí Uhri používali Chazarov v
strážnych oddieloch (rovnako ako
Pečenehov, Kumánov, Sikulov,
Polovcov). Na Slovensku ich prí
tomnosť máme zachytenú aj toponymicky - Kozárovce. Išlo o stráž
nu službu na strategicky význam
nom bode pri “Slovenskej bráne”.
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Je, pravda, otázne aké percento
tvorili medzi nimi Židia a aké
mohamedáni, známi v uhorských
prameňoch pod skomoleným me
nom “Böszörmények” (asi odvo
dené od “müslüm”). U chazarských Židov by teda išlo o prísluš
níkov “strateného kmeňa” ako to
chápal Arthur Koestler?
Časté migračné vlny - najmä z
Haliča - viedli k “povýchodneniu ”
židovského etnika na území Slo
venska. A tak rozdiely medzi Žid
mi v českých krajinách a na Slo
vensku nie sú len výsledkom so
ciálnych rozdielov medzi Predli
tavskom a Zalitavskom, čiže med
zi spriemyselnenou krajinou a za
ostalou agrárnou zemou.
Vedenie fašistoidného Ústavu
Matúša Cernáka v Kolíne nad
Rýnom, ktorého je Büchner čle
nom výboru (!), si určite je vedo
mé, že nejde o vedeckú štúdiu ale
o politikum. Potrebujú židovské
ho autora na zdôvodnenie tézy, že
Slováci a Židia žili odjakživa v
idylickej zhode a ak niekto túto
bukoliku narúšal, tak to boli len
Nemci, najmä v banských mes
tách. “Antisemitizmus - nenávisť
voči Židom - nemal na Slovensku
nikdy hlboké korene. “Importo
vali” ho v polovici 19. storočia
a mal slúžiť ako “osvedčený pro
striedok” na “zakrytie” historické
ho bezprávia, ktorého sa po stá
ročia dopúšťali na slovenskom ná
rode” - takto to vidí Robert J.
Büchner. Léon Poliakoff by mal
ďalší zaujímavý prípad pre svoju
prácu “Le mythe aryen”. A Ústav
Matúša Cernáka má ďalší “dô
kaz”, že genocída Židov na Slo
vensku bola vedeniu Slovenskej
republiky iba vnútená. P.Tošek

Slovenská literatúra
vo svetovom
kontexte.
Jedno z najpozoruhodnejších
lexikografických diel v nemeckej
rečovej oblasti “Kindlers Litera
tur Lexikon” oboznamuje čitate
ľov so svetovou literárnou tvor
bou iným spôsobom, ako konven
čné literárne encyklopédie: kladie
dôraz nie na autorov, ale na ich
dielo. Je to koncepcia, ktorú v
lexikografii po prvý raz uplatnil
taliansky lexikograf Valentino
Bompiani vo svojom chýrnom
“Dizionario delle Opere di tutti i
Tempi e di tutte le Letterature”.
Kindlerov literárny lexikon túto
koncepciu plne prevzal a dôsledne
uplatnil: poskytuje záujemcom in
formácie o jednotlivých národ
ných literatúrach v 130 esejoch a
rozoberá kľúčové diela týchto
literatúr na viac ako 11,000 strán
kách.
Esej o slovenskej literatúre pre
lexikon napísal profesor slovan
skej filológie na Mníchovskej uni
verzite a člen Bavorskej akadémie
vied doktor filozofie Alois Schmaus.
Jeho veľmi informatívna esej má
štyri kapitoly: “Národ bez štátu”,
“Okľuka k národnej literatúre”,
“Duševné sebaobjavovanie ” a
“Vývoj po roku 1918”. Názvy jed
notlivých kapitol sú súčasne perio
dizáciou rozvoja slovenskej litera
túry, ktorá sa kryje, aj keď v zostručnenej forme, s periodizáciou
slovenských Iterárnych histori
kov. Profesor Schmaus sa o ich
práce aj opiera, ako to dokazuje
výpočet’ prameňov, ktoré použil
pre svoju esej. Sú medzi nimi diela
9 slovenských, dvoch českých,

dvoch nemeckých, jedného an
glického a jedného talianského
literárneho historika.
Schmaus vidí základnú príčinu
zložitého a spomaleného rozvoja
slovenskej literatúry v nejestvova
ní vlastnej slovenskej štátnosti, v
ťažkom osude slovenského náro
da v Uhorsku. “Na rozdiel od Če
chov - píše Schmaus - kde národ
ná dynastia a sebavedomá šľachta
už v ranných historických časoch
vytvorili národné politické vedo
mie, ktoré husitizmus rozšíril
medzi široké vrstvy ľudí, v Slová
koch v Uhorsku sa v priebehu ich
celých dejín nemohlo rozvinúť ve
domie vlastnej štátnosti... To, čo
najstaršie dejiny Slovákov mohli
priniesť ako dôkaz vlastnej štát
nosti a vlastných kultúrných tra
dícii - Veľkomoravskú ríšu a
pôsobenie slovanských apoštolov
Cyrila a Metóda na slovenskom
území - bolo cez stáročia takmer
zanesené v povedomí ľudí a muse
lo sa pracne objavovať.”
Tieto dva citáty z eseje sú dôka
zom autorovej zasvätenosti, ktorú
prejavuje aj pri sledovaní rozvoja
slovenskej písomnosti od kralickej bibličtiny cez uzákonenie spi
sovnej slovenčiny až po naše časy.
Celú esej profesora Schmausa ne
možno tu podrobne rozvádzať.
Stačí uviesť, že zvlášť vysoko oce
ňuje Štúrovo pôsobenie a význam
jeho vrstovníkov, ďalej básnickú
tvorbu Pavla Országha-Hviezdo
slava, prozaické dielo Martina
Kukučina, medzivojnovú generá
ciu básnikov a prozaikov - najmä
Ivana Krásku, Valentina Beniaka,
E.B. Lukáča a iných z básnikov
ako Janka Jesenského, Martina Rá
zusa a Mila Urbana a iných z pro
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zaikov. K pofebruárovej literatúre
prejavuje zdržanlivé, vyčkávacie
stanovisko. Konštatuje, že aj v
slovenskej básnickej tvorbe sa za
čína od 50tych rokov uplatňovať
deklaratívna, pragmatická lyrika,
kým v próze sa kladie väčší dôraz
na psychologické motivovanie
vývoja charakterov.
V rozborovej časti Kindlerovho
literárneho lexikóna sa posudzujú
diela 57 slovenských spisovate
ľov. Prevážnu väčšinu týchto
spisovateľov reprezentuje v lexiko
ne iba jedno dielo, okrúhle 10-ti
autori sú zastúpeni dvomi dielami
a niekoľko ďalších tromi dielami.
Kukučínova, Urbanova, Tatarkova a Ťažkého tvorba je zastúpená
vždy štyrmi recenzovanými diela
mi a tvorba Mňačkova a Mináčo
va piatimi dielami.
Technika rozboru literárnych
diel je v lexikone jednotná: najprv
sa čitateľ oboznamuje s obsahom
hodnoteného diela, ktoré sa po
tom posudzuje. V závere hodno
tenia sa uvádzajú údaje o jednotli
vých vydaniach diela a pripojuje
sa k nim súpis literatúry, ktorú
recenzent pri hodnotení použil.
Informačnú hodnotu rozborov,
uverejnených v Kindlerovom li
terárnom lexikone, zvyšuje najmä
tá okolnosť, že ich autormi sú na
slovovzatí odborníci, ktorí k po
sudzovaným dielam nepristupujú
z triednych pozícií ale z literár
nych kritérií.
Pokiaľ ide o rozbory sloven
ských literárnych diel, celkový
dojem, ktorý o nich sprostredkuje
Kindlerov literárny lexikon,
utvrdzuje čitateľa v tom, že slo
venská literatúra ani v svetovom
kontexte nie je popoluškou, že má
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svoju váhu a že preráža do vedo
mia európskej kultúrnej pospoli
tosti ako jej neodmysliteľná sú
časť. Svedčia o tom najmä rozbo
ry Hviezdoslavovej básnickej
tvorby a Kukučínových próz, ale
aj množstvo ďalších recenzií. V
tejto našej informácii chceli by
sme uviesť iba dva stručné príkla
dy recenzií. Prvý z nich je kladný.
Je to hodnotenie románu Mila
Urbana “Živý bič” - píše recen
zent - patrí k tým knihám, ktoré
nemecký fašizmus dal verejne spá
liť.”
Druhý príklad: postoj k súčas
nému tzv. socialistickému realiz
mu, tak ako sa prejavuje v tvorbe
Vladimíra Mináča. Jeho trilógiu
“Generácia” neposudzoval pre le
xikon jednotlivec, ale redakčný
kolektív. “Mináč vidí človeka - pí
še sa v posudku kolektíva ako pro
dukt prostredia. Tento človek zo
svojej strany pôsobí zasa na toto
prostredie či už v pozitívnom, ale
bo v negatívnom zmysle. Jeho
spoločenské správanie saje práve
tak vypočítateľné, ako jeho mo
rálne postoje. Preto v Mináčovej
trilógii, podobne ako v každom
diele socialistického realizmu, sa
nenájde ani jedna postava, ktorá
by bola mnohotvárna, viacvýznamová, alebo nepochopiteľná.
Všetky Mináčové postavy sú pres
ne zatriedené a psychologicky ka
tegorizované. Determinovanie
postáv cez ich bytie sa však fatál
nym spôsobom mstí. Čím je niek
torá z Mináčových postáv v svo
jich spoločenských postojoch
kladnejšia, tým je bezfarebnejšia
ako človek. Keďže nesmie vykazo
vať nijaké vnútorné konflikty,
znehybnie v živom obraze a je

voľne vymeniteľná.”
Toľkoto z kolektívneho úsud
ku redakcie Kindlerovho literárne
ho lexikonu o Mináčovej tvorbe.
Odcitovali sme tento úsudok šir
šie, lebo vedno s kladným úsud
kom o Urbanove románe “Živý
bič” naznačuje celkový prístup
zostavovateľov Kindlerovho lite
rárneho lexikonu k hodnoteným
dielam. Prístup, pre ktorý je prí
značná kritičnost’, ako aj uznáva
nie skutočných literárnych hod
nôt. A takéhoto uznania sa dosta
lo prevážnej väčšine diel 57. slo
venských spisovateľov, hodnote
ných v lexikone.
//ebš//

Pamäti manželky
dobrého komunistu
Jo Langer: Convictions. Memo
ries of a life shared with a good
communist.
André Deutsch Limited, London
1979
Keď sa v auguste 1968, štyri dni
po okupácii, Jo Langerová s dcé
rou Táňou viezli vo svojej malej
fiatke z Bratislavy smerom na
Viedeň, mali auto takmer celkom
prázdne. Chceli každopádne vylú
čiť podozrenie vojakov alebo po
hraničníkov, že nejde len o krát
kodobú návštevu u známych v
Rakúsku. V jednej taške bolo niečo
šatstva a najpotrebnejších vecí a v
druhej viezla Jo svoj osobný ar
chív: pozostával z časti osobných
zápiskov, ktoré stihla napísať po
čas krátkeho trvania pražskej jari,
z jej denníkov ako mladého diev
čatá v Budapešti, z veľkej časti lis

tov Oskara Langera z väzenia a z
výstrižkov novín. Nič z toho, čo
ostalo doma, nebolo pre Jo také
dôležité ako táto kronika jej dra
matického, neľahkého a pre ko
munistu - alebo pre jeho manželku
a rodinu - dosť typického osudu v
zóne, ktorá sa po roku 1948 stala
“východnou Európou”.
So zastávkami vo Viedni a v
Londýne sa Jo Langerová usadila
roku 1969 vo Švédsku. V kruhu
rodiny svojich dcér, zaťa a vnúčat
zažíva tu svoju druhú emigráciu:
tú prvú medzi rokmi 1938-1946
v Amerike a tú druhú od roku
1969 až dodnes najprv vo švéd
skom Västerase a teraz v Uppsale.
A tu, iste vo veľkej miere aj pod
vplyvom atmosféry, ktorú vo
Švédsku vyvolala vojna vo Viet
name, protiamerické demonštrá
cie a najmä ľahostajnosť k so
vietskemu vyzbrojovaniu sa, roz
hodla sa Jo históriou svojho vlast
ného osudu prispieť k posolstvu
Margoliovej, Londona, Solženicyna. Bukovského o pravej tvári
systému, ktorý sa vydáva za naj
pokrokovejší, najhumánnejší a
najspravodlivejší v súčasnej his
tórii ľudstva.
Jo už v roku 1946 nezdieľala
manželovo oduševnie pre návrat
do oslobodeného Českosloven
ska. Dozvedela sa vtedy, že jej
celá rodina, matka, brat, strýko,
bratanec a celá jeho rodina zahy
nuli počas vojny a rovnako aj veľ
ká časť Oskarovej rodiny. Oskar,
právnik a oduševnelý člen komu
nistickej strany od svojich mla
dých rokov, však s nadšením rea
goval na pozvanie svojich straní
ckych priateľov vrátiť sa do Če
skoslovenska a pracovať pre stra95

nu. Vrátili sa teda, v očakávaní
nového, lepšieho života a sveta.
Trval však aj pre nich iba krát
kych päť rokov: na jar roku 1951
bol Oskar Langer zatknutý a pre
Jo a jej dve dcéry nastali roky hl
bokého ľudského poníženia, roky
biedy a hladu, roky boja o kúsok
miesta na bývanie a skromného
života pre rodinu nevinnej obete
“revolúcie, ktorá požiera svoje
vlastné deti”. Osobnou tragédiou
rodiny Langerovej bolo, že Oskar
počas svojho 10-ročného väznenia
(odsúdený bol na 22 rokov) nebol
schopný a ochotný akceptovat
zvrhlosť systému v jeho podstate,
vytvoril si, a nikdy sa nevzdal mýlnej predstavy, že sa stal obeťou
nešťastného omylu, okolností a
prechodných chýb niektorých
osôb v komunistickej strane, kto
rá je v samej podstate progresívna
a spravodlivá. Počas svojho väz
nenia kládol na svoju ženu nerea
listické nároky, aby vysvetlila,
ukázala a dokázala zodpovedným
funkcionárom, že v jeho prípade
ide o omyl, že on je oddaný, verný
člen tejto strany a sedí vo väzení
len z nešťastného omylu. A Jo, ve
domá si nezmyselnosti tohto pos
toja, vyhostená z Bratislavy do
primitívnych podmienok južnoslovenskej dediny, bez práce a bez
akýchkoľvek prostriedkov na
živobytie, bojovala zo všetkých
svojich síl podľa pokynov a in
štrukcií svojho uväzneného man
žela.
Jednou z mnohých zaujíma
vých častí knihy je epizóda, keď
sa Jo pokúša dostať sa do kon
taktu so Simone Signoretovou a
Yves Montandom, ktorí boli v ro
ku 1956 na koncertnom turné v
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Československu. Simone je ses
ternicou Jo Langerovej, obidve
majú spoločný pôvod v Budapešti.
Jo sa preto chcela so sesternicou
stretnúť a požiadať ju o pomoc a
príhovor v manželovej veci v stra
níckych kruhoch. Ako sa skončili
tieto pokusy zo strany Jo a ako ich
zažila a pamätá sa na ne Simone
Signoretová, možno konfrontovať
v autobiografiách oboch zúčast
nených (Simone Signoretová: La
nostalgie n’est plus ce qu’elle était.)
Je v tej konfrontácii veľká časť
vysvetlenia nevedomosti, neporo
zumenia, odcudzenia ľudí z dvoch
rozličných častí Európy. Nepo
chopenie, ktoré predsa len v po
sledných rokoch - v značnej miere
práve zásluhou literatúry a teda aj
knihy Jo Langerovej - začína vidieť
veci realistickejšie a zbavuje sa
svojho idealistického, často bo
lestne naivného postoja k veľké
mu učiteľovi-revolucionári na
východe a jeho kolóniám v Euró
pe.
Jo Langerová napísala svoju
knihu po anglicky pod dvojznač
ným názvom “Convictions”. Kni
ha dostala vynikajúce recenzie v
anglickej tlači. “Je to kríženec
medzi George Eliotom, Kafkom a
Edgar Allanom Poe-skutočne vy
nikajúca kniha”, napísal recenzent
v The Observer. Kniha vyšla med
zitým aj po švédsky, po francúz
sky (v preklade Simone Signoretovej) a pripravuje sa aj jej sloven
ské vydanie v nakladateľstve In
dex v Kolíne.
L´Ďá
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Na obálke faksimile úryvku z odpovedi spisovateľa Dominika Tatarku
na anketovou otázku “Čo podľa vás potrebuje dnes (1978) naša národná
pospolitosť najviac?“
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