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B. Štefánek: Musíme prehovoriť
(22. december 1923 — 2. október 1983)

Keď sme sa po prvý raz zišli, malý krúžok adeptov súcich rozdať slovo
ľuďom súcim na slovo, dr. Branislav Štefánek nám vysvetlil cieľ zamýšľa
ného vydávania slovenských čísiel časopisu “Proměny”. Národ doma
musí mlčať— hovoril — a tak aspoň my, čo môžeme vytlačiť slovo v pries
tore, v ktorom nad nami nebdeje prísne oko politického cenzora, musíme
prehovoriť. Nie za národ, ale preň. Nie ako sprisahaná skupina, lóža či
spoločnosť rozhnevaných mužov. Ide o to, aby sme zanechali výraznú sto
pu s presným smerovaním a nie náhodný odtlačok v erodujúcom priestore.
Tragické úmrtie zabránilo dr. B. Štefánkovi, aby usmerňoval ďalšie
slovenské čísla “Proměn”, alebo presnejšie “Premeny” v “Proměnách”.
Po prvý raz vychádza číslo, ktoré už nemohol pripraviť. Prvé “neštefánkovské” “Premeny” venujeme na počesť ich zakladateľa. Nesnažili sme
sa písať panegyrické chválospevy, pretože Braňo si na ne nepotrpel. Ne
priamo však niektoré štúdie — okrem spomienkového príspevku —
predsa len naväzujú na stopy, ktoré nám Braňo naznačil. Dva príspevky
zo sociológie slovenskej kultúry naväzujú aj na jeho sociologické dielo.
Vieme, že pre toto číslo dr. Branislav Štefánek plánoval napísať ďal
šiu analýzu slovenského nacionalizmu. Medzi nami niet — dúfame,
že len zatiaľ— nikoho, kto by v tomto smere pokračoval. Škoda, pretože
je to veľmi palčivá problematika, ktorú treba — najmä v exilovom sklení
ku — riešiť.
V tomto smere pociťujeme po Braňovom odchode značné manko. Určite
nie jediné.
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Sága rodov slovenských
Jozef Špetko
Ak sa niekto čo len letmo dotkne slovenskej minulosti, aj bez hlbších
sond vycíti, že tento vývin má niekoľko špecifík, ktorými sa odlišuje nie
len od vývinových tendencií západoeurópskych, ale dokonca i stredo
európskych národov. V dôsledku nerozvinutých kultúrnych štruktúr a aj
odnárodňovacieho procesu dospievanie slovenského národa trvalo dlhšie
a bolo zložitejšie. Išlo vlastne o akési prerušované dospievanie — čosi,
čo sa už raz dosiahlo, bolo treba znovuvybojovávať, resp. často sa dosiahla
určitá úroveň, ku ktorej sa buď nikdy viac nedospelo, alebo — v lepšom
prípade — až po niekoľkých stáročiach sa vlastne len “zopakoval” istý
proces, jav.
Navyše pozorovateľovi nemôže ujsť poznatok, ža vlastne kultúra
tohto národa má akési tri nezosynchronizované vrstvy. Prvou je prasta
rá, “neolitická” kultúra, prakticky stále rekultivovaná podnetmi
z anatolsko-egejskej, pontickej a balkánskej oblasti. Táto kultúrna
vrstva sa napokon vykryštalizovala ako nezvyčajne zaujímavá ľudová
kultúra. V dôsledku modernizácie spoločnosti však postupne strácala
funkciu národnej kultúry a dnes sa prejavuje už len v poklesnutej podo
be folklorizmu. Druhou vrstvou je mladšia kultúra, prevážne formova
ná zo západných zdrojov, s určitými európskymi topoi, ktorá sa vlastne
rozvíja až po príchode kolonistov (valónskych, nemeckých, poľských a
iných). Jej nositeľmi nie sú primárne Slováci, ale hlavne Nemci a ne
skôr Maďari. Ešte mladšia je tretia vrstva, ktorá od začátku ašpirovala
na funkciu národnej kultúry, pretože Slováci ju nielen tvorili, ale adre
sovali ju vedome svojmu národu. Spočiatku mala jediné poslanie: za
chrániť národ pred asimiláciou. Všetky ostatné funkcie (artistné, scientistické a i.) boli vedľajšie.
V našej štúdii nám ide vyslovene len o “národnú kultúru”. Pretože
postrádala základné inštitúcie, potrebné pre rozvoj (akadémiu vied,
národné múzeum, školy, divadlá, galérie atď.), musela si nutne hľadať
určité substitúty, ktoré síce nemohli plnokrvne nahradiť oné inštitúcie,
ale ich aspoň do určitej miery suplovali.
O jednej substituciálnej forme chceme písať v tomto čísle Premien,
pretože ho venujeme pamiatke dr. Branislava Štefánka. Ide totiž o
zvláštnu formu rodinnej tradície, ktorú aj on sám v mimoriadnej miere
stelesňoval. Jeho kniha Anton Štefánek 1877-1977. Ľud a národ očami
sociológa (Aschheim 1977) nie je vonkoncom piétnym aktom voči dielu
svojho otca. Je skôr pokusom o kritickú revíziu, ktorá by umožnila
uchovať všetko živé, čo v tomto diele bolo a zostalo, a toto jadro odo
vzdať nasledujúcim generáciám. V slovenskej kultúre poznáme len je
den podobný čin: skladateľ Alexander Moyzes zrevidoval hudobné die
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lo svojho otca Mikuláša Moyzesa, nadaného, nie však profesionálne
školeného skladateľa.
Vzťah dr. Branislava Štefánka nielen k svojmu otcovi, ale k rodine
vôbec, bol vlastne paradigmatický: Po otcovi pocházdal z katolíckej
rodiny, po matke z rodiny evanjelickej. Ak o otcovej rodine hovoril
zridkakedy, do podrobností poznal vzťahy matrilineárne a s obľubou
o nich rozprával. Rozhodne to neznamenalo podceňovanie “dedin
ských” Štefánkovcov (Braňovi prarodičia však žili vo Viedni) a preexponované valorizovanie “veľkoburžoáznej” rodiny Pálkovcov. Išlo
v podstate o dva druhy odlišnej tradície: katolíckej a evanjelickej. A to
je opäť jedna zo slovenských špecifík: v kultúre obe konfesie nezane
chali len odlišné náboženské stopy, ale ide vlastne o dve subkultúry
v jednej. Nám pôjde aspoň o vystopovanie týchto špecifík.
Podotýkame však, že to nie je ľahká úloha. Netvrdíme síce, že by si
problém rodinných tradícií v slovenskej odbornej literatúre nikto pred
nami nepovšimol. No ide zväčša o nesystematické, roztratené zmienky.
Biografické monografie moderne začal pestovať až Štefan Janšák
(Daniel Lichard, 1912; Život Štefana Fajnora, 1935; Andrej Kmeť, 1941;
dvojsväzkový Život Pavla Blahu, 1947). Jeho faktograficky bohaté
monografie sú vlastne ojedinelé, terajšie úsilie smeruje skôr k popula
rizácii niektorých osobností. Navyše okrem komunistických politikov
(najmä Clementisa a Novomeského) dodnes nám chýbajú biografie o
občianskych politikoch; to čo nám zostalo z prvej ČSR sú zväčša príle
žitostné zborníky, spomienky alebo súbor článkov a štúdií (M. R. Šte
fánik, M. Hodža a i.). Iba výnimočne máme pamäti politikov (V. Šrobár). Novšie v 60. rokoch vznikli režimom vynútené pamäti (F. Čatloš,
T. J. Gašpar a iní).
Slovenská historiografia kultúry vlastne neexistuje, no kultúrnohis
torické metódy sa z núdze uplatňovali v literárnej vede, dejinách ume
nia a hudby. Množstvo biografického materiálu zhromaždili svojim
úzkostlivým pozitivizmom Albert Pražák, Ján V. Ormis alebo Rudo
Brtáň; bohatými kultúrnohistorickými žriedlami sú práce Antona
Augustína Baníka (najmä Ján Baltazár Magin a jeho politická, národná
a kultúrna obrana Slovákov r. 1728, Trnava 1936).
N marxistickej historiografii sa osobnosť často stráca, pohlcuje ju
analýza hospodársko-sociálneho pozadia. Ak sa aj historici zaoberajú
vyslovene biografickým materiálom, prevážne ide len o výskum sociál
neho pôvodu a horizontálnej mobility určitej vrstvy obyvateľstva (napr.
Ján Hučko: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodeneckej inteligen
cie. Bratislava 1974.)
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Dezintegrácia rodín
Literárny kritik, historik, estét a básnik Štefan Krčméry v roku 1933
napísal: “Ktovie, čo bolo tajnosťou týchto rodín, sedliackej jednej a
zemianskej druhej, že jedna z nich zaplavila celú dolnú Oravu a druhá
pol starých Uhier, lebo učení Bencúrovci česť tohto sedliackeho roku
roznášali po Trenčíne, po mestách spišských, po Ňíreďháze i po Šoproni zo stoletia do stoletia”.
Nás pracovne menej zaujímajú zemianski Čaplovičovci, ktorí “zapla
vili celú dolnú Oravu” a všimnime si Bencúrovcov, ktorí “zo stoletia
do stoletia” zaplavili “pol starých Uhier”. Tajomstvo mechanizmu ako
to urobili nie je len enigmou tejto rodiny, ale má všeobecnú platnosť.
Najmä v kritických dobách uhorských dejín — napríklad po vpáde
Tatárov a po vyhnaní vojsk Porty — Slováci boli akýmsi “populačným
rezervoárom” zdecimovaného maďarského obyvateľstva. Je navyše
známe, že “zo stoletia na stoletie” tento rezervoár fungoval aj na občer
stvenie veľmi nízkej maďarskej populácie vôbec. Slovenský národ,
ktorého dejiny i kultúrne dejiny sú príznačné svojim diskontinuitným
vývinom, bol vlastne jedným z výrazných nositeľov kontinuity uhor
ských dejín.
Pritom slovenské obyvateľstvo netvorilo len výrazný podiel pri
vnútrohorskej migrácii, kolonizácii vyľudneného územia a neskôr nie
len výrazne zvyšovalo uhorské štatistiky “chlebovej” migrácie do
európskych a najmä amerických krajín. Slovensko malo výrazný podiel
aj na “intelektuálnej migrácii”. Spomeňme aspoň niekoľko príkladov:
Keď sa v roku 1777 z Trnavy do Budína presťahovala univerzita, gros
pedagogického zboru pochádzalo z územia Slovenska. Nebolo takmer
jednej katedry alebo vedného oboru na filozofickej fakulte, ktorú (či
ktorý) by nezaložili zo Slovenska pochádzajúci Nemci (často s poma
ďarčeným menom), Maďari a napokon aj Slováci (tiež často s pomaďar
čeným menom). V rámci rehoľných provincií františkánov, piaristov a
iných rádov, pôsobili mnohí členovia rehôl aspoň prechodne v maďar
ských kláštoroch. Exodom sú poznačené aj dejiny slovenského umenia.
Doma nebolo konzervatórií, akadémií umenia a pod. a tak sa museli
uchytiť buď na území dnešného Maďarska a nezriedka i v iných európ
skych krajinách. Pravda, my si nemôžeme nárokovať Petöfího-Petroviča
či Kostku-Kozstku-Czontváryho, ale predmetom licitácie nemôže byť
ani fakt, či Matyáš Bel patrí jedine do dejín maďarskej vedy, alebo bol
aj Matejom Belom (či Matthiasom Belom).
Sťahovanie duší
Svetozár Hurban Vajanský pri uvažovaní nad príslovím “Weger Po
lak dwa bratanky...” podotýka, že vlastne nešlo o “príbuzenstvo Polia
kov s Maďarmi, ale s Uhrami usadenými na Slovensku a hovoriacimi po
slovensky, pretože maďarčina je pre Poliaka nezrozumiteľná. Pritom
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poznamenal, že Poliaci neboli jedinými “privandrovalcami”, ktorí
vstupovali do “rodinných zväzkov s ľuďmi mravov jemnejších” (t.j.
“slovenských” zemanov či zemänov) a postupne sa poslovenčovali.
Tak to bolo do konca 18. storočia. V národných obranách, ktoré
slovenskí obrodenci písali v prvej polovici 19. storočia už nájdeme iný
obraz. Ján Kollár (Etwas über die magyarisierung der Slaven in Ungarn,
uverejnené v Zschokkeho časopise Ueberlieferungen zur Geschichte
unserer Zeit v r. 1821) napísal: “V Uhorsku možno nájsť celé rodiny,
ktoré už prekonali riadne sťahovanie duší medzi všetkými tam bývajú
cimi národmi, ktorých prastarý otec bol možno Slovan, starý otec
Maďar, otec Nemec, syn je zasa Slovan, podľa toho, ako sa jeden či
druhý nechal ovládať, prekrúcať a premieňať tu rozmarom, tam zas
rodinnými cieľami alebo nejakou inou okolnosťou.”
Ján Chalúpka (Ungarische Wirren und Zerwürfnisse. Leipzig 1842)
písal, že maďarizátorská zúrivosť jednotlivé rodiny v ich vnútri zmiatla,
alebo celkom potrhala. “Sú príklady, kde otec pochádza od Svätopluka,
matka patrí k švábskemu národu (Nemcom), a deti predsa len maďar
sky štebocú. Býva teda, ako bolo prv v belgických komorách, že sú
v jednej posteli reprezentanti dvoch národov. A keď z týchto dvoch
faktorov rozdielneho jazyka sa zjaví produkt, tak bývajú v jednej a tej
izbe reprezentanti troch národov. Kto čo chce, tým je: dnes je Slovákom
a zajtra Maďarom a znovu Nemcom, ak sa manželsky spojí s nejakou
Levočankou.”
Najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní však už nemohol byť niekto
čím chcel byť. Ak ešte S. H. Vajanský o minulosti konštatoval, že “pri
vandrovalec” podľahol “mravom jemnejším”, pesimistickejšie sú
uzávery z konca 19. storočia a rokov predprvovojnových v 20. storočí.
Uveďme si z tohto obdobia svedectvá dvoch povolaných svedkov.
Ján Lajčiak, orientalista, teológ a sociológ kultúry (vychádzajúci naj
mä z Gumplowica a Lamprechta) vo svojom diele Slovensko a kultúra
(napísané v období prvej svetovej vojny, vydané posmrtne vr. 1921 a
potom torzovite v r. 1957) pripomína, že na Slovensku pojem rodiny
má mať cenu tým významnejšiu, čím viac “sme vytvorení z účinkovania
na verejnom poli”. Píše: “Mladík, ktorý z domu vyšiel nie prepálený,
vystavený je mnohým pokušeniam a mnohý tomuto pokušeniu odolať
skutočne nevie.” Pravda, “prepálený” mohol vyjsť len z rodiny, ktorá
národne cítila. A tu varuje pred rodinami národne zmiešanými. Keďže
o povahe Slovákov nemal najlepšiu mienku, píše, že “pri manželstvách
miešaného zmýšľania slovenská stránka je takmer istému odnárodňo
vaniu vystavená.”
Nie div, že v hlasistickej koncepcii rozvoja kultúry a záchrany národa
(čo boli v hlasistickom chápaní vlastne spojené nádoby) dominovala
rodinná výchova ako protiváha školskej výchovy. Na výchovné účely sa
podľa hlasistov mali využiť aj rodinné slávnosti.
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Zvyšná hrstka
I keď historik prof. Daniel Rapant má určite pravdu, že Slováci sa
zachránili skôr cudzím pričinením ako vlastným, treba sa predsa len
pýtať, ako a kde sa za takýchto okolností brali tí, ktorí boli ochotní
vzdorovať asimilačnému tlaku.
V 18. storočí bolo zhruba 140 zemianských rodín, ktorí hovorili po
slovensky. To však, pravda, vonkoncom neznamená, že tak aj cítili.
V obrodeneckom období ešte J. Hučko narátal niekoľko desiatek obrodencov zemianskeho pôvodu. Postupne sa však úplne vytratili.
Podľa J. Hučku v obrodeneckej dobe najmenej štvrtina, najviac treti
na národnouvedomelej inteligencie pochádzala z remeselníckych,
maloobchodníckych a živnostenských rodín, štvrtina bola roľníckeho
pôvodu a skoro pätina inteligencie mala otcov evanjelických kňazov.
Dodávateľom inteligencie teda boli dediny a kráľovské, zemepánske
mestá a mestečká. V Slovenskom Právne sa rozvetvila rodina Lániovcov a Hodíkovcov, v Nemeckej Ľupči Chalupkovcov a Bodických,
v Ružomberku Kalinkovcov, v Uhrovci Kišovcov a Modrániovcov,
v Trenčíne Štúrovcov, na Myjave Cadrovcov, Koléniovcov, Jurenkovcov, vo Veličnej Šulekovcov apod.
Zvyčajne nešlo o bohaté rodiny. Veď pred rozpadom monarchie sa
Slováci podieľali na účastinnom kapitále v uhorskom priemysle iba
dvoma percentami, na účastinnom kapitále bánk okolo štrnástimi per
centami a na obchode, doprave a priemysle piatimi percentami. Naj
výraznejšiu obchodnícku vrstvu tvorili podomoví obchodníci. Sloven
ský proletariát síce vzrástol, ale z jeho radov sa grupovali najnekvalifikovanejší robotníci uhorského priemyslu, ktorí najviac podliehali asi
milácii. Roľníctvo sa iba zúfalo udržiavalo pri živote a v čase hladomo
rov jedlo aj kôru zo stromov alebo korienky.
Z podnikateľských vrstiev osobitnú skupinu tvorili garbiari. Roku
1895 zo 75 uhorských garbiarských tovární bolo 15 na Slovensku. Z to
ho 9 v Liptovskom sv. Mikuláši. Z garbiarských rodín najvýznamnejší
boli Stodolovci, Lackovci, Žuffovci a Pálkovci. Práve z rodiny Pálkovcov pochádzala matka dr. Branislava Štefánka. Táto rodina zohrala
významné miesto v národnom a evanjelickom cirkevnom živote. Vý
raznou osobnosťou bol Ján Pálka, ktorý sa pokúsil o socializáciu svojej
garbiarskej továrne (porovnaj jeho brožúru Socializácia v mojej továrni,
Praha 1920 a Zápisky, Praha 1932). Z mladších členov tejto rodiny bol
výrazným politickým činiteľom Michal Pálka, predseda Obilnej spoloč
nosti pre Slovensko, povereník výživy a napokon exulant vo Veľkej
Británii. Do Pálkovskej rodiny sa přiženil aj dr. Milan Hodža.
Nevýrazná bola vrstva inteligencie. V roku 1910 žilo na Slovensku
12% z celkového počtu obyvateľov Uhorska. Z tohto počtu len 1,1%
tvorila inteligencia. Kultúrny historik Jozef Škultéty určite neprepínal,

ak napísal, že slovenskej uvedomelej inteligencie je iba tolko, že sa
všetci navzájom poznajú. O tom, že takáto situácia nemôže byť výcho
diskom, napísal Vavro Šrobár: “Istá vec je, že hrstka ľudí, trebárs inteli
gentných, nenie národom.”
I táto hrstka sa však zmenšovala. Spisovatel Jégé po prevrate pripo
menul, že oslobodenie prišlo v dvanástej hodine. Jégé — v podaní
prekladateľa Mikuláša Gacka — povedal: “Ešte my, starí, my by sme to
boli ťahali, ako tí poslední Mohykáni. Ale naše deti, moji synovia, sa
už podávali duchu času.
Konsanguinálna sieť
V čom však spočíval mechanizmus, ktorý umožnil pretrvanie aj v
jednej z najtvrdších asimilácií v Európe vôbec? Tento mechanizmus
Ján Hučko nazýva “rodinnou kontinuitou národných dejín”. Ján Boor
(Korene — tentokrát slovenské. Slovenské pohľady 1983, č. 7) píše:
“Naozaj, celá jedna tenká vrstva národa bola navzájom ‘porodinená’:
Boorovci, Šulekovci, Holubyovci, Hurbanovci, Štúrovci, Jurkovičovci,
Štefánikovci atď. sa ženili a vydávali medzi sebou a odjakživa ich spája
lo živé povedomie väčšieho rodinného spoločenstva”. Máme teda dru
hé pomenovanie toho istého javu: “porodinenie”. My tento mechaniz
mus budeme nazývať konsanguinálnou sieťou.
Konsanguinálna sieť je príznačná najmä pre evanjelické rodiny. Vyplý
va to z odlišného postoja k cirkevnej pospolitosti. Kým pre katolíkov je
cirkev “mater ecclesia”, evanjelici sú členmi cirkevného zboru. Navyše
tu zohrala dôležitú úlohu okolnosť, že Uhorsko malo od dôb rekatolizácie vyhranený charakter mariánskeho kráľovstva a svätoštefanská
idea bola základným nosným pilierom Uhorska. Pochopitelné s týmito
etatisticko-konfesionálnymi predstavami sa evanjelici nemohli sto
tožniť. Vytvorili si do istej miery akúsi národnú cirkev, ktorá však
neskôr tiež bola narušovaná zásahmi cirkevných inšpektorov. Zväčša
z radov maďarského zemianstva. Tí často proti neposlušným členom
vystupovali aj brachiálnymi prostriedkami (nechali ich bičovať, palicovať a podobne).
Citovali sme Jána Hučku, že pätina obrodencov pochádzala z evanje
lických fár. Na katolíckej strane sa neblaho odrazil celibát. Štefan
Krčméry v štúdii “Moyses a Kuzmány” (1927) výstižne napísal, že keď
na katolíckej fare “zomrel znamenitý človek, ako keby zhasla svieca”.
Anton A. Baník v doteraz najlepšiej analýze slovenského konfesionalizmu (O dialektickej podstate slovenského konfesionalizmu. Slovenské
pohľady 1947, č. 11-12) s Krčmérym súhlasí, a píše: “Účinky, vyplývajú
ce z takejto nerovnakosti rodinných pomerov u katolíckych a evanjelic
kých Slovákov, prejavujú sa silne najmä od konca 18. storočí, i vysvet
ľujú v nemalej miere, prečo je v slovenských duchovných snahách na
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katolíckej strane viac nacionálnej impulzívnosti, iniciatívnosti, rozbehu
a na evanjelickej strane zas viac pracovného elánu, kontinuity, vytrva
losti.”
Ján Hučko (Sociálne zloženie a pôvod slovenskej inteligencie v prvej
fáze národného obrodenia. In: K počiatkom slovenského národného
obrodenia. Bratislava 1969) v tom vidí pozitívum: “Katolícka kňazská
inteligencia sa musela vo väčšej miere ako evanjelická bez opory národ
ne prebudených rodičov a uvedomelej rodiny prebojúvať k svojmu
národu, bez vzdelávania v rodičovskom dome a kultúrnych návykov a
skúseností. Po stránke národnej a vzdelanostnej začínali katolícki
dedinskí farári, prevažne synovia prostého ľudu, priam z ničoho.” To
je, pravda, stanovisko marxistické, ktoré radšej videlo “syna prostého
ľudu” v úlohe obrodenca ako syna buržoáznej či dokonca kňazskej
rodiny. "
Na rozdiel od A. A. Baníka súdi Jozef Kútnik (Celibát a slovenský
národný život. Verbum II, 1948, č. 7-8), že celibát nepôsobil v tomto
smere negatívne. Pokúsil sa dokázať, že rehoľa tvorí rodinu, pestuje
svoju tradíciu v noviciáte, na filozofickom a teologickom štúdiu,
v pastoračnom živote, vo vnútornom kláštornom živote a jej utrvácnením býva História domus, knižnica, besprostredné obcovanie dorastu
s vychovávateľkami a i. Jeho argumenty nie sú však presvedčivé.
Na fakt, že v katolíckych rodinách nefungovala natoľko konsanguinálna sieť nepôsobila len vo veľkej miere sociálne nižšia zaradenosť tých
rodín, ktoré boli dodávateľmi inteligencie a obrodeneckej vrstvy. Išlo tu
aj o odlišné chápanie rodiny. Katolík chápe rodinu v jej zaradenosti do
dejín spásy, skôr berie na vedomie transcendentálne hľadisko. I z tohto
dôvodu vyplýva zámer v kresťanskom duchu vychovať čo najväčšie
potomstvo.
Michal Slávik (Slovenskí národovci do 30. X. 1918. Trenčín 1945) si
vypracoval akúsi klasifikáciu národovectva. Na základe svojho kľúču
narátal, že do roku 1918 žilo a pôsobilo 430 slovenských národovcov.
Z nich podľa neho 326 boli evanjelici a.v. I keď voči Slávikovej klasifi
kácii možno mať námietky, stačí si trebárs prelistovať Riznerovu Biblio
grafiu písomníctva slovenského, aby bolo vidno, že nositeľmi národovec
tva (i literatúry) boli rodiny. Pritom však obraz nie je úplný, pretože Rizner neupozorňuje na zaradenosť týchto rodinných príslušníkov navyše do
konsanguinálnej siete.
Počiatky konsanguinálnej siete
Konsanguinálna sieť zohrala v slovenskej spoločnosti rôznorodé
funkcie. Pokúsime sa ich vystopovať, i keď môžeme urobiť iba náčrt
najvýznamnejších tendencií.
V období reformácie čoskoro riadenie osudov protestantizmu pre
vzali šľachtické rodiny (Thurzovci, Bebekovci, Perényovci, Horvath10

Stančič, Kostkovci, Nyáriovci, Seredyovci a i.). V rámci zásady “cuius
regio, eius religio”, stanovenej na sneme v Speyeri (r. 1555), stali sa nie
len šíriteľmi viery, ale aj ochráncami náboženských exulantov, ktorí
prichádzali najmä z Čiech, Moravy a Sliezska. O tom aká bola ich moc
svedčí skutočnosť, že v rokoch 1608-1627 boli palatínmi Uhorska pro
testanti: Štefan Illésházy (od r. 1608), Juraj Thurzo (od r. 1609), Imrich
Thurzo (od r. 1616) a Stanislav Thurzo (od r. 1622). Rodina Thurzo vcov, z ktorej predtým pochodil celý rad katolíckych biskupov, napriek
čiastočnej rekatolizácii v období protireformácie, v meštiackej forme
zostala jednou z významných rodín konsanguinálnej siete. “Porodinená” bola s Lilgeovcami, Ormisovcami a inými menej významnými
predstaviteľmi slovenského náboženského, kultúrneho a spoločenské
ho života.
Za rekatolizačnej činnosti arcibiskupa Mikoláša Olaha (1553-1568),
ale najmä arcibiskupa Petra Pázmánya (1616-1637), značná časť šľachty
prestúpila na katolícku vieru (okrem niektorých členov Thurzovcov,
Esterházyovci, Drugethovci, Rákocziovci, Révayovci a iní). Navyše —
ako sme už povedali — šľachta prechodila do maďarizačného tábora.
A tak už v období rekatolizácie hlavným nositeľom protestantizmu
bola meštianska zložka, ktorá si začala budovať svoju konsanguinálnu
sieť.
Jej poslaním bolo za mimoriadne ťažkých podmienok udržiavať vat
ru evanjelickej konfesie. Po tolerančnom patente Jozefa II. (29. október
1781) táto misia nebola potrebná. Koncom 18. storočia sa pod vplyvom
germanizácie habsburského dvora a Herdera začalo prebúdzať maďar
ské národné povedomie. A tak súčasne zo zoslabením jednej služby sa
našla služba nová: záchrana národa.
V prvej polovici 19. storočia žilo na Slovensku zhruba dva a pol
milióna obyvateľov. Z toho 5% tvorili príslušníci privilegovaných
vrstiev, ktorí sociálne, pôvodom, národnostne i nábožensky tvorili
veľmi pestrú mozaiku. Táto privilegovaná vrstva sa však napokon
homogenizuje a stáva nositeľom maďarizácie. Úlohu nositeľa sloven
ského národného hnutia a obrodenectva preberá tzv. honorácia — fará
ri, učitelia a iné vrstvy inteligencie. Príslušníci honorácie boli zväčša
pevne zakotvení do konsanguinálnej siete. Keďže museli bojovať proti
vplyvu inšpektorov evanjelickej cirkvi z maďarských zemianských kru
hov, konfesionálna a národná ochrana vlastne splývali dovedna. J. V.
Ormis, ktorý vydal národné obrany, upozorňuje, že okrem Kunišovej,
všetky sú dielom evanjelikov. Bolo by však treba dodať, že mnohé z
nich sú skôr konfesionálne ako národné obrany.
Jedným z veľkolepých pokusov štúrovcov bolo prekonať konfesio
nálnu nevraživosť. Toto úsilie však — nie ich vinou — zostalo na pol
ceste. I v 60. rokoch možno sledovať, ako v tábore Novej školy sloven-
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skej, ktorá hľadala dorozumenie s maďarskými liberálmi, nájdeme
zväčša katolíkov, kým príslušníci “starej školy”, členovia Slovenskej
národnej strany, boli evanjelici a vedenie tejto strany mali v rukách
členovia konsanguinálnej siete. Nábožensky ešte väčšmi profilovaná
bola slovenská odnož Zichyho strany Néppart (Ľudová strana) a potom
samostatnej slovenskej ľudovej strany.
Keď sa v 70. rokoch začala obnovovať česko-slovenská vzájomnosť,
funkcia konsanguinálnej siete pri záchrane slovenského národa sa opäť
reštrukturuje.
Michal Gáfrik (Slovenská otázka pred prevratom. Kultúrny život
1968, č. 12) píše, že Slovákom vo vtedajšej situácii prakticky každá
pomoc proti maďarizácii bola vítaná; česká tým skôr, že išlo o pomoc
národa kultúrne, rečou a históriou najbližšieho. “A predsa”, píše ďalej,
“Vajanský a mnohí ďalší poprední činitelia slovenského národného
hnutia na ponúkanú českú pomoc a vôbec pekne znejúce heslá česko
slovenskej vzájomnosti, čoskoro začínajú byť až alergickí.” Gáfrik
píše, že jednou z príčin bolo rozčarovanie z prenikania českého kapitálu
na Slovensko. Najprv ho Slováci priam požadovali — v naivnej predsta
ve, že bude vytláčať a pohlcovať kapitál maďarský — čoskoro sa však
objavujú výčitky, že si vyberá najmä slabší kapitál slovenský. Za hlavnú
príčinu “alergie” však Gáfrik pokladá poznanie, že ústredným cieľom
vzájomnosti je síce zvýšiť odolnosť Slovákov proti stupňujúcej sa ma
ďarizácii, ale za cenu vzdania sa vlastnej národnej individuality..
Alergicky reagovala aj časť národovcov, ktorí boli začlenení do
evanjelickej konsanguinálnej siete.
Rozdielne od týchto alergických postojov reagovali hlasisti. Jeden
z nich, Vavro Šrobár, v ankete Prúdov o česko-slovenských vzťahoch
(vysádzaná do čísla 9-10, júl-august 1914, no uverejnili ju až roku 1919
a o rok neskôr vyšla samostatne ak prvý zväzok knižnice Prúdov) vy
hlásil československú národnú jednotku za “životný cieľ všetkej inteli
gencie i širokých dosiaľ prebudených más národa československého.”
Tým sa po prvý raz vyskytla v evanjelickej “konsanguinálnej sieti”
určitá dvojkoľajnosť. Pravda, netýka sa len jej, veď poprední predstavi
telia hlasistov (V. Šrobár, P. Blaho, A. Štefánek) boli katolíci.
Po prevrate
Rozpor medzi čechoslovakistami a martinským národniarskym kríd
lom sa utíšil v prvých rokoch po prevrate. Najvýznamnejšie rodiny
konsanguinálnej siete sa stali hlavnými nositeľmi čechoslovakismu,
odporcami “mravného hungarismu” (termín Antona Štefánka) a
“iredentismu peštskej provenience” (termín Alberta Pražáka).
Pozície týchto rodín nemohol ohroziť fakt, že veľká časť administra
tívnej a ekonomickej špičky prichádzala z Čiech. Svoju pozíciu si
udržali aj napriek určitej štrukturálnej prestavbe slovenskej spoločnos
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ti, ktorú charakterizoval D. Rapant (Slováci v dejinách. Retrospektíva
a perspektívy. [Príspevok k filozofii a zmyslu dejín]. Slovenské pohľady
1967, č. 4) takto: “Ak vo vlastnom národnom obrodení bola hnacou
silou protestantská časť národa, a časť katolícka silou vyrovnávacou,
od konca minulého storočia (založenie maďarskej a osamostatnenie
slovenskej ľudovej strany), najmä však od oslobodenia z r. 1918, prie
bojnosťou (i keď nie vždy v službách čisto národných — snahy sa už
nedelia podľa konfesionálnych zreteľov) sa stala väčšmi výsadou časti
katolíckej; časti evanjelickej pripadla tentoraz zväčša úloha vyrovnáva
júca”.
Konsanguinálna sieť teda stelesňovala veľkú časť elity. Elitný charak
ter mala aj Slovenská národná strana, ktorá bola stranou slovenských
evanjelikov. Elitné postavenie mali členovia konsanguinálnej siete aj
v agrárnej a sociálno-demokratickej strane. Ján Mlynárik (Robotnícke
hnutie v Turci; 1918-1938. Banská Bystrica 1969) presvedčivo dokázal,
že evanjelici (a to zrejme nielen v Turci) pokladali skôr za svoju sociálno
demokratickú stranu, kým gros komunistickej strany tvorili katolíci.
Hoci vedúce politické kádre sa neregrutovali z radov evanjelikov (tie
boli zväčša židovské a maďarské), takmer celá intelektuálska elita
komunistickej strany pochádzala z rodín konsanguinálnej siete (Ladis
lav Novomeský, Vladimír Clementis, Daniel Okáli, z mladších Alexan
der Matuška, Michal Chorváth a iní). V roku 1937 Novomeský dokon
ca agitoval medzi evanjelickými vysokoškolákmi, aby vstupovali do
komunistickej strany. Dôvodil, že osvetársky ateizmus je už prekonaný
a niet príčiny, aby sa komunisti s evanjelikmi nemohli dohovoriť.
Členovia konsanguinálnej siete boli vo vedúcich pozíciách najmä v
“občianskych” stranách. V Klube slovenských poslancov bolo podľa
zistenia L. Lipschera (Klub slovenských poslancov v rokoch 1918-1920.
Historický časopis 1968, č. 2) z 57 poslancov slovenskej národnosti 28
evanjelikov, 24 katolíkov a 5 neudalo náboženské vyznanie (zväčša
sociálni demokrati). Z 28 evanjelických poslancov 20 pochádzalo
z elitných rodín konsanguinálnej siete (4 z nich sa neskôr vzdali man
dátu). Po prijatí zákona 138/1919 Zb. boli prijatí len 3 evanjelici (i to
okrem P. O. Hviezdoslava politicky alebo osobnostne bezvýrazní) a
prijali 12 katolíkov.
Vo vláde z členov konsanguinálnej siete boli zastúpení dr. Milan
Hodža, Fedor Houdek, Ivan Markovič, Ivan Dérer, Vladimír Fajnor,
Jozef Kállay a Juraj Slávik. Významné postavenie mali aj v armáde
(Rudolf Viest bol jediným slovenským generálom v období prvej ČSR),
v diplomatickom zbore, resp. na ministerstve zahraničných vecí (Štefan
Osuský, Ladislav Szathmáry, Ján Papánek, Gejza Krno a iní). Najmä
prostredníctvom agrárnej strany mali rozhodujúce slovo v ústredných
ekonomických úradoch a združeniach (Slovenská obilná spoločnosť,
Ústredné družstvo, NUPOD, DOVUS a i.).
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Nová skúška
Dňa 6. októbra 1938 v Žiline Hlinková ľudová strana (HSĽS) na
spoločnom zasadnutí vodcov politických strán “scelila” všetky strany
do “jednotnej” strany čiže podriadila si ich pod vlastný diktát. Hlaho
lili zvony a rozposielali “Manifest slovenskému národu”. Niektorí neľudácki politici sa v Žiline pridali z oportunizmu, iní podľa Vladimíra
Čaploviča (Rozpomienky na Slovenské národné povstanie na Orave.
Dolný Kubín 1946 — spoluautor Ľ. Keliar) sa k HSĽS pridali, aby
zachránili jednotu Československa.
Inak v “Manifeste slovenského národa” bola aj veta: “Žiadame
medzinárodnú ochranu slovenskej menšiny v cudzine”. Táto požiadav
ka sa týkala aj tých, ktorí inak s manifestom nesúhlasili. Veď jednou
z podstát konsanguinálnej siete bola skutočnosť, že sa neobmedzovala
len na územie Slovenska, ale presahovala aj na Dolnú zem. Najmä
s vojvodinskými Slovákmi sa v jej rámci pestovali úzke kontakty.
I keď evanjelici boli vytlačení z vedúcich politických pozícií, vedenie
Slovenskej republiky ich nemohlo nebrať na vedomie v úlohe hospo
dárskych expertov. Katolícka ľudácka garnitúra prakticky nemala
v tomto smere nijakých odborníkov, a tak sa do vedúcich pozícií dosta
li Imrich Karvaš (guvernér Slovenskej národnej banky), Peter Zaťko
(predseda Ústredne pre hospodárstvo priemyselné a surovinové), Da
libor Krno (riaditeľ Slovenskej obilnej spoločnosti), Pavol Fabry (pred
seda Spolku slovenských pivovárov) a iní.
O vzťahu politických a duchovných predstaviteľov k Slovenskej
republike sa prakticky oficiálne dozvedáme až po skončení tohto štá
tu. Michal Slávik (Slovenskí národovci do 30. X. 1918. Trenčín 1945)
píše, že evanjelici si v roku 1939 nepriali Slovenský štát, lebo sa obávali
“zhltnutia maďarónmi” a že “autonómia bude zneužitá v prospech
katolíckeho klerikalizmu”. Biskup Samuel Štefan Osuský (Službanáro
du. Liptovský sv. Mikuláš 1947) obraňuje evanjelíctvo, že evanjelička
menšina vládla katolíckej väčšine len tesne po prevrate; postupne pre
berali vedúce miesta katolíci, ktorí boli uprednostňovaní aj pred pre
vratom (ako maďaróni). V. Čaplovič (už v citovanom diele) zhrnul
odpor evanjelikov do týchto bodov: Evanjelici boli proti tomu, že
zväčša katolíci arizovali židovské podniky a vykupovali nevyhnutel
nosti a obytné domy; prejavovali odpor proti pocirkevneniu školstva,
rozdeleniu vojenských posádok podľa konfesie, nepotvrdeniu cirkevnej
ústavy Ev.a.v. cirkvi Slovenska, cenzorskej praxi (mal zrejme na mysli
Cirkevné listy, ktoré cenzúra zastavila na čas v roku 1939 a 1940-2),
politické prenasledovanie atď.
I keď nemožno tvrdiť, že Slovenské národné povstanie bolo dielom
“luteránov” (a sovietskych parašutistov), ako sa s obľubou tvrdí najmä
v exile, katolícke odbojové skupiny (“kinopartia” okolo dr. J. Kosorí-
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na, “čierna opozícia” okolo dr. J. Stašku, skupina okolo dekana Au
gustína Pozdecha, pokusy dr. M. Sokola, V. Šrobára alebo K. Sidora
o nadviazanie kontaktov s opozíciou) sa nepresadili. Komunistická
strana sa rozhodla vsadiť kartu najmä na evangelíkov. Rokovaním
poverili Pavla Stahla, ktorý už v roku 1940 nadviazal styky aj s evanje
lickými kňazmi a biskupom Fedorom Ruppeldtom. Členovia konsanguinálnej siete dominovali v niektorých skupinách (Ursínyho skupina a i).
Takýto charakter mala aj skupina Flóra, združená okolo manželky
Dušana Viesta. Jan Křen (Slovenská otázka po prvních letech války.
In: Slovenské národné povstanie. Sborník príspevkov z národno
oslobodzovacieho boja 1939-1945. Bratislava 1965) však nemá pravdu,
keď tvrdí, že “šlo spíše o příbuzenské než politické svazky”, pretože ne
skôr sa k “Viestovcom” pridali aj neohlasisti, sociálni demokrati a iné
zoskupenia. Memorandum z 10. februára 1943, ktoré poslali do Londýna
bolo priam vzorkou myslenia, ktoré nerešpektovalo zmeny u oboch náro
dov po roku 1939. Vyvieralo z tradície konsanguinálnej siete.
A jej členovia tvorili gros vo všetkých politicko-odbojových zlož
kách v Slovenskej národnej rade i v prvom zbore povereníkov. Okrem
starších predstaviteľov konsanguinálnej siete sa už objavili aj mladší
príslušníci (Ivan Štefánik, Ilja Pauliny, Fedor Thurzo a iní). Tento
charakter postihol i Jan Šverma, ktorý v lete 1944 písal Klementovi
Gottwaldovi do Moskvy, že demokrati sú zväčša evanjelici.
Rodina sa stala základnou tézou vedenia Slovenskej republiky.
Dr. Jozef Tiso v prvom svojom posolstve ako prezident povedal: “Ti
ché rodinné krby, posvätné božie chrámy boli ohniskami lásky k svojeti.
Slovenské matky boli nositeľkami slovenskej tradície.” Táto koncepcia
však spočívala na korporativizme, a preto bola pre členov konsangui
nálnej siete politicky neprijateľná.
Tí budovali na nej aj naďalej. Po celé obdobie Slovenského štátu
fungovala perfektne — trebárs od dodávania krupónu na podrážky, cez
zprávy posielané do Švajčiarska, až po pašovanie ľudí do Maďarska,
ktorým hrozilo nebezpečenstvo. A aj keď išlo o utópiu, v týchto kru
hoch sa vytvárali aj menoslovy budúcej vlády obnovenej ČSR. Pochopi
teľne v nich fungovali členovia konsanguinálnej siete.
Pravda, obrana cirkvi i vlastných záujmov sa nediala len prostred
níctvom konsanguinálnej siete. Fungovala cez generálne, dištriktuálne
a seniorálne konventy, Sväz evanjelickej mládeže, rezistenciu spiso
vateľov (Ján Smrek a iní), periodickú tlač (Cirkevné listy, Emilom B.
Lukáčom redigovaná Tvorba a i.).
Londýnska vláda a Štátna rada boli vlastne en miniature presnou
kópiou personálneho zastúpenia Slovákov v politicko-administratívnych funkciách za prvej republiky. (Z členov konsanguinálnej siete
dr. Benešovi do koncepcie nepasovali len Štefan Osuský a dr. Milan
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Hodža.) A to všetko sa stalo napriek tomu, že už od začiatku vojny
najdeme i v najužšom Benešovom prostredí zmienky, že sa treba opie
rať aj o katolíkov (J. Smutný 23. marca 1940: “Musí utéci katolíci.’’).
Ba aj dr. Beneš v rozhovore s J. Smutným (20. júl 1943) svojím typickým
spôsobom vyhlásil: “My dělali chybu; Slovensko se stalo majetkem 20
rodin, každý se hrnul jen za zlaťáky a kariérou a v tom prostředí měl
Hlinka dobrou půdu.” Zmeny sa však odkladali; mali nastať až po prí
chode do vlasti. A vyslovovala sa útecha, že v krátkej budúcnosti vyras
tie generácia už ako “synthesa českoslovenství” (J. Smutný).

Epilóg ságy rodov
Alexander Matuška (Pozícia vzdelancov, 1944) napísal: “Stará civi
lizácia sa rozvracia a všetci máme bezpečné povedomie, že niečo sa
touto vojnou nenávratne skončí a niečo nové bude nastolené, že vy
ústenie bude znamenať nielen novú úpravu hraníc, lež aj nové usporia
danie ľudského života vôbec.”
A naozaj už v roku 1945 došlo v konsanguinálnej sieti k polarizácii,
aká sa v jej rámci nikdy nevyskytovala. Vplyvná časťz nej sa bezvýhrad
ne pridala ku komunistom (Štúrovci, Rázusovci, Boorovci, Ruppeldtovci, Houdekovci, Thurzovci a i.). Je prekvapujúce, že homines novi
v evanjelickom tábore odolávali ľahšie zvodom komunizmu ako prí
slušníci starých rodín konsanguinálnej siete. “Plebejskejší” nováčkôvia
hľadali model kresťanského socializmu, pričom vzory mali na pro
testantskom severe, u L. Ragaza alebo H. Laskiho. Proti zrelativizovaniu hodnôt mienili pozastaviť štít obnovenej viery.
Gustáv Husák (Poznámky k februáru. Kultúrny život 1968, č. 5)
napísal: “V slovenskom politickom živote osobitne pozorujeme rýchle
striedanie politických garnitúr. Takých, čo sa v politickom zápase
zdiskreditovali, i takých, čo boli mocensky odstránené. Prvok osobnej
kontinuity je tu neporovnateľne menší, ako napríklad v českom pro
stredí.” Husák vedel o čom hovorí, pretože sám bol pôrodnou babou
zničenia generácií, vrátane “nezdiskreditovaných”, “mocensky odstrá
nených”. Zvádzať “revolučné” opatrenia na kult osobnosti, je lacnou
výhovorkou.
Najmä v období akcelerácie komunistického puču a po februári 1948
došlo k likvidácii mnohých významných členov konsanguinálnej siete.
Niektorých odstránili ako členov “ekonomickej buržoázie” (J. Ursíny,
P. Zaťko, P. Fabry), iných ako exponentov “buržoáznych strán”
(Ľ. Šenšel, I. Stodola), publicistov (P. Juráš, R. Koštial a i.), bývalých
partyzánov, politicko-duchovných aktivistov (F. Thurzo)ai. Časťodišla do exilu (tento osud postihol i Pálkovcov, ktorí sa nepridali k strane).
Po roku 1948 niektorí vplyvní členovia konsanguinálnej siete čosko
ro vytriezveli. Iní však naďalej hrali superverných a neboli ochotní
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pomôcť tým, s ktorými kedysi tvorili pevnú sieť vzťahov či boli priamo
v konsanguinálnom pomere. V období čiastočného odmäku (1963-67)
iba kde-tu vidíme, že sa siahlo po osvedčenom mechanizme konsanguinálnej siete. Dr. Ján Marták takto použil príbuzenské vzťahy pri
záchrane Matice slovenskej v roku 1954.
V tomto období mnohí z príslušníkov konsanguinálnej siete prešli
na demokratickejšie pozície. Našli sme ich rovnako medzi prívržencami
demokratizácie slovenskej spoločnosti (“projekt D”) i v tábore
federalizačnom (“projekt F”). No nechýbali ani takí, čo sa aj v tomto
mimoriadne nákazlivom období nedali zvrátiť od generálnej línie stra
ny.
Likvidáciou garnitúry “projektu D” — Zory Jesenskej, Mieroslava
Hysku, Michala Gáfrika, Júliusa Vanoviča, Júliusa Strinku a iných —
strana dala definitívnu bodku za ságou týchto rodov. Zanikla sieť,
ktorá konzervovala, dynamizovala, zamieňala či zmnožovala úsilie ce
lých generácií. Po rozklade konsanguinálnej siete slovenskí evanjelici
nenašli nijakú inú formu, ktorá by im umožnila účinnejšie odolávať.
Možno i to je jedna z príčin, že v ich radoch sa nezrodilo disidentské
hnutie trebárs východonemeckého typu.

Nepochovávajme myšlienky
(na pamiatku dr. Branislava Štefánka)
Michal Želiar
O mŕtvych len dobre. Isteže. Ale o Braňovi Štefánkovi môžeme smelo
hovoriť bez pardonu. Milosť živých nepotrebuje.
I vrabci v mníchovskej Anglickej záhrade čvirikali o ňom, že je slušný
človek. “Neplašme vtákov,” hovorieval, keď sme sa tam, cez poludňaj
šiu prestávku v rozhlase, prechádzali a príliš hlasne odhryzovali zo
vzácneho jablka sváru. Vravím “vzácneho”, lebo Braňo Štefánek sa len
tak ľahko nepoharkal. Až teraz si uvedomujem, že som z jeho tichých
úst nepočul mrzké slovo. Ani v tých potupných augustových dňoch, keď
svätým hnevom sršali aj naše tiché staré mamy. Neviem prečo to zo mňa
vyhrklo práve v jeho prítomnosti. On len pokyvoval hlavou a keď mi
došiel dych, pokojne poznamenal: “Fantastické! Čo sa nám nepodarilo
za toľké roky vysielania zo ‘Slobodnej Európy’, dokázali sovietski gene
ráli za jednu jedinú noc: vyhnať ľuďom v Československu komunizmus
z hlavy!”
Sarkazmus bol vari jeho jedinou polemickou zbraňou. Ak útočil, tak
iba argumentami. Čím nechcem povedať, že mal vždy pravdu. Bol
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dieťaťom svojej generácie a videl len civilizáciu ohrozenú totalitnými
ideológiami a nepostrehol ako táto civilizácia v štádiu priemyslovej
spoločnosti narúša čoraz viac biologickú rovnováhu našej belasej pla
néty. Niet sa čo čudovať: keď sa generácia medzi dvoma vojnami na
dájala ideálmi humanitnej demokrácie, bol ešte svet ako tak v poriadku
a v Hliníku nad Hronom spievali mládenci “Ej, nieto krajšej hory ako
tá jedľová...”
To však len mimochodom. Lebo mimochodom sa aj tieto ekologické
problémy stali témou jeho novinárskej činnosti. Vyše tridsať rokov
pôsobil ako redaktor v rozhlasovej stanici “Slobodná Európa”. Ko
mentoval domáce a zahraničné udalosti. Ak by raz zlomok z toho vy
šiel tlačou, bol by to pekný bachant. “Jozef Dub” nepísal ľahko. Rád
formuloval, čo zvádza k súvetiam a tie sa ťažko čítajú a nebárs ľahko
počúvajú, navyše v podmienkach rušenia. Kto sa však do jeho komen
tárov započúval, bol mu vďačný za celistvý pohľad na vec a zrozumiteľ
ný výklad zložitej problematiky. Celkom iste neuspokojil tých, čo,
z pochopiteľných dôvodov, čakali z éteru hrubé zrno propagandy.
Z Braňa Štefánka neurobila lacného propagandistu ani studená
vojna. Nosil v hlave solídne vedomosti sociológa a sklon k triezvemu
a logickému mysleniu vylučoval slovnú akrobatiku. Hovoril sucho.
Chýbalo mu šťavnaté zázemie dialektu. Absenciu obrazov nahrádzal
vecnými argumentami. Keď nemal čo povedať, mlčal. Do klubu verbalistov by ho nevzali.
Ešte aj vtipy liezli z neho ako z chlpatej deky. A pritom ich tak rád
rozprával! Zdá sa, že sa chcel rovnať otcovi, ktorého “obrátené vtipy”
boli známe po celom Československu a vyšli aj knižne. Pokým ich však
starý Anton Štefánek súkal zo všetkých svojich rukávov, od toho
vyšívaného až po ten rektorský, junior si ich musel pravdepodobne
prácne pripravovať, ako to prezrádzal jeho prednes. Zavše smiech
predháňal pointu. A predsa sme mu boli vďační za každý čerstvý vtip a
najmä za tie, čo nám zámerne servíroval vo chvíli, kedy nám do smiechu
nebolo. Aj takto sa podielal na kolegiálnych vzťahoch a dobrej nálade.
No nielen tak. Hoci nemal na pracovisku vedúce postavenie, chodie
vali kolegovia za ním s problémami, ktoré patrili skôr na stôl vedenia.
Vedel sa za dobrú vec zaangažovať i za cenu vlastnej protekcie. Platilo
o ňom to, čo všeobecne platí o priamych ľuďoch v politike: nerobia
kariéru, ale sú soľou v polievke.
Mal však aj výsady. Tak ako ho doma komunistický režim kádroval
už podľa mena, v exile mu ono otváralo dvere aj na vyššie spoločenské
poschodia. Keď v roku 1950 utiekol pred väzením do Rakúska, mohol
sa obrátiť na dobrý tucet bývalých vysokých politických činiteľov, ktorí
už žili na západe a vyznali sa v tlačenici. Braňo Štefánek nemusel prejsť
ponížením zaplošticovaných “lágrov” a nosiť na čele pečiatku “DP”.
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Ale i jeho budili zo spánku ťažké utečenecké sny a tiene komunistických
agentov sa plazili aj popri bráne salzburgského hotela Wolf, kde preží
val prvné dni na slobode.
Strach však nebol kompasom slovenských politických utečencov.
Považovali za svoju povinnosť robiť čosi proti politickému násiliu
v Československu, ktoré začiatkom rokov päťdesiatych dosahovalo
rozmerov katastrofy. Len preto dal sociológ dr. Branislav Štefánek
prednosť nepokojnému povolaniu novinára pred kariérou nádejného
vedca. Vedel čo robí? Iste. Ako syn novinára, cez ktorého spoznal tra
gédiu Slovenska anglický novinár Scotus Viator a cezeň napokon celý
svet, a ako aktívny člen odboja za druhej svetovej vojny, musel vedieť
akú moc majú oznamovacie prostriedky a najmä rozhlas v čase rozde
leného sveta. Viem, že svoje rozhodnutie nikdy neobanoval, ani keď sa
po rokoch stretal s priateľmi, čo na západe urobili akademickú kariéru,
vydávali knihy a štúdie, pokým on musel sústavne opakovať, že dva
krát dva sú štyri.
S týmto osudom sa Braňo Štefánek nechcel úplne zmieriť. Preto sa
venoval vo voľnom čase (koľko ho však mal, ako vzorný manžel a otec
štyroch detí?) niektorým politickým témam nielen žurnalisticky ale aj
filozoficky. Aká bola jeho politická filozofia? Z drvivej väčšiny uverej
ňovaných článkov a prejavov vieme, že sa hlásil k ideálom Masarykov
ho modelu humanitnej demokracie. To si niektorí krajania vysvetľovali
ako “čechoslovakizmus”. Štefánek poznal veľmi dobre toto, skoro
rodinné, osočenie a nebránil sa proti tomu, keď prichádzalo zo strany
ľudí, ktorí boli politicky skompromitovanejší ako ich nadávka. Pre ľudí
prístupných teoretickému mysleniu boli jeho názory legitímnou súčasťou
slovenskej politickej filozofie a prínosom do demokratickej diskusie.
Braňo Štefánek veril, že sa Masarykove ideály humanitnej de
mokracie dajú aplikovať nielen v rámci starého pojmu československé
ho štátu, ale aj v širšom meradle. Vo svojom prejave, prednesenom
v roku 1982 v Zurichu, pri príležitosti výročia 28. októbra 1918, povedal
doslova:
“Masaryk bol presvedčený, že naša spoločnosť žije na rozhraní ve
kov, kedy už nie je schopná orientovaťsa pomocou tradičnej nábožen
skej viery a kedy si ešte nevytvorila vieru, ktorá by bola primeraná
modernej epoche. Myšlienkou humanitnej demokracie chcel prispieť
k tvorbe nového svetonázoru, ktorý umožní všetkým národom nášho
kultúrneho okruhu, aby sa zhodli na hierarchii základných spolo
čenských a politických hodnôt a aby sa snažili spoločnými silami o ich
realizáciu.”

A v tom istom prejave ďalej:
“Masaryk vidí v láske k blížnemu najdôležitejší motor demokratické
ho konania. Pôvodnému chápaniu demokratickej solidarity všetkých
občanov ako príkazu ich “rovnosti a bratrstva”, priznáva náboženský
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základ svojim výrokom “večné večnému nemôže byť ľahostajné”.
Práve táto Masarykova snaha o absolútne, teda “nadľudské” zakot
venie dáva ľudskosti v koncepcii humanitnej demokracie špiritualistický akcent a vnútornú stálosť, ktoréjej tak často chýbajú vo svetoná
zore bežného liberalizmu.”
Z citovaného je jasné, že Braňo Štefánek presúval dôraz z historické
ho na duchovné chápanie humanitnej demokracie, ktoré by mohlo

vytvoriť “solídny základ pre skutočnú univerzalitu československej
štátnej myšlienky.”
Svoj zurišský prejav skončil Štefánek slovami:
“Takto chápaná humanitná demokracia bude mať všetky predpokla
dy, aby sa stala ideovým prínosom Čechov a Slovákov pri svetonázo
rovom formovaní celoeurópskej demokracie na prelome dvadsiateho
a dvadsiatehoprvého storočia.”
Vízia? Iste. Ale celkom iste nie vízia “Čechoslováka”. Z povedaného
sa črtajú — aj keď velmi abstraktne — obrysy ideologickej strechy, pod
ktorou by mohlo byť dosť miesta nielen pre všetky politické názory,
ale aj formy spoločenského zriadenia. A čo najmä, odhaľujú nám kres
ťanské korene slovenského liberála.
Pochovať takéto názory s pochovaným, bolo by väčším hriechom
ako nezaujat’ voči nim kritické stanovisko.
(V Mníchove na jeseň 1983)

O ideovej tradícii západného Slovenska
(Pamiatke Braňa Štefánka)
Ľubomír Ďurovič (Lund)
Namiesto gratulácie k šesťdesiatke vydávame Premeny in memoriam
Braňa Štefánka, priateľa, s ktorým ma viazal celkom mimoriadny inte
lektuálny konsenzus a z neho vyplývajúca blízkosť osobná. V Bratislave
pred februárom sme sa poznali len zbežne, zo schôdzok Pišútovho a
Čapkovho Československého debatného krúžku. Tým väčší zážitok
bol, keď sme sa po rokoch stretli v exile a priam fyzicky sme zažívali ten
to konsenzus, kde sú spoločné pojmy a mená, kde sa nemusia dešifrovať
slovné narážky, pretože sú spoločné hodnoty, a teda aj program, aj ces
tyVlastne až po Braňovej smrti som si postavil otázku, na čom vlastne
tento konsenzus spočíval a nájsť odpoveď nebolo ťažko: bola to naša
rovnaká mentálna anamnéza, jednou zo zložiek ktorej je ideová tradícia
Západného Slovenska.
Nech mi je teda dovolené hovoriť o tomto ideovom - dalo by sa pove
dať aj “politickom” či “civilizačnom” - Braňovom a mojom spoločnom
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pozadí: hovoriť viac subjektívne, ako podielnikovi, než objektívne, ako
len nezúčastnenému analyzátorovi.

1. Konflikt hlasistov a “Martinčanov” sa v našej národnej tradícii
predstavuje spravidla ako konflikt synov a otcov, pravda nie bez para
lelity Vajanského Kotlína s Turgenevovými Otcami a deťmi. Interpre
tácia skutočnosti cez prizmu beletrie je veľmi typická črta našej - a nie
len našej - národnej romantiky.
Ak však zmeníme optiku a sledujeme tento konflikt podľa jeho spo
ločenských zdrojov, potom musí interpretácia byť iná. Konflikt dvoch
rôznych slovenských politických tradícií - tradície západoslovenskej a
stredoslovenskej.
Stredoslovenská politická tradícia sa vykryštalizovala po víťazstve
Viedne nad maďarskou revolúciou 1848/49 okolo jazykového činu štú
rovcov a politického programu Slovenského povstania (ktorým sa
vlastne dovršilo konštituovanie slovenského národa) a dosiahla svojho
vrcholu Memorandom a vybudovaním národných kultúrnych inštitúcií
v Turčianskom Svätom Martine. Avšak po rakúsko-uhorskom vyrov
naní sa táto politická koncepcia čím ďalej tým viac opierala len o “roduvernú” inteligenciu, v istých svojich polohách žialila za - neexistujúcou šľachtou a “ľud” ostával viac kulisou než politickým faktorom. V
centre politického záujmu ostával predovšetkým národný jazyk a bele
tria. V časoch politických porážok vedúci predstavitelia tejto línie
(Štúr, Vajanský, Dula) rezignovali na politickú aktivitu a hľadali mesianisticky oporu či záchranu v Kollárovom slavianstve a v Rusku, ako
jeho štátnom stelesnení na základe jediného kritéria - jazykovej príbuz
nosti, okolo ktorej národná romantika vybudovala sieť psychologic
kých (“mäkkosť”, “slovanská duša”), sociologických (“nepokazený
ľud”) či filozofických (Herderova svetlá budúcnosť) mýtov. Nevyvodzovali sa konzekvencie z faktu, že Rusko sa v našich dejinách zjavilo
po prvý raz iba pred pár desiatkami rokov, v Kollárovej beletrii a filozo
fii, ako vytúžený ale celkom neznámy variant k poznanému zlému, pre
tože odnárodňujúcemu variantu nemeckému. V Kollárovom - českoslovanskom! - svete skutočne okrem nemeckého a ruského variantu nič
iné existovať nemohlo.
Stredoslovenská politická tradícia sa často v celom svojom priebehu
stotožňuje so slovenskou predprevratovou politickou tradíciou vôbec.
Západoslovenská ideová či politická tradícia je vo mnohých bodoch
iná.
2. Kraj, ktorý sa tiahne od Levár na sever cez Kúty po Skalicu, a na
východ cez Senicu, Brezovú, Sobotište, Myjavu po Nové Mesto a Vrbo
vé, niekedy nazývaný aj krajom podjavorinským, má svoju svojráznu
historickú a z nej politickú identitu.
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Všetko sa možno začínat tým, že tu, na západnej hranici Uhorska vo
či Morave a Rakúsku, našli refúgium dve veľké vlny náboženských
exulantov zo západu. V XVI. storočí sa sem uchýlili švajčiarski a rakús
ki novokrstenci z Mikulova a dali tomuto kraju ako Habáni jednu z je
ho významných civilizačných ingrediencií. O 100 rokov neskôr prišla
sem spoza Moravy vlna českých protestantských exulantov pobělohor
ských a splynula tu so slovenskými evanjelikmi. Staré uhorské zákono
dárstvo s artikulárnymi zbormi (na rozdiel od vtedajšiho extrémne
protireformačného zákonodarstva rakúskeho) dalo predsa len istú
možnosť týmto protestantom zachovať si - čo s akými obeťami - svoje
náboženstvo a tak celý tento podjavorinský kraj si podržal nábožensky
miešaný charakter so všetkým z toho vyplývajúcim potenciálom pre to
leranciu a vzájomné rešpektovanie.
Úrodná zem a spoločenské podmienky, aké poskytovalo predovšet
kým cechové zriadenie v slobodných kráľovských mestách ale i men
ších mestečkách (Brezová, Senica, Myjava) priviedli k tomu, že koncom
XVIII. storočia, keď sa v Strednej Európe začína národné obrodenie,
existuje v tomto kraji, viac ako kdekoľvek inde na Slovensku, sloven
ské meštianske, t.j. remeselnícke prostredie, vzdelané a relatívne majet
né (z takého vyšiel napr. gramatista Pavel a jeho brat Augustín Dole
žal).
Ako symptomatické pre spoločenskú atmosféru tohto prostredia
možno uviesť, že keď sa v Skalici po tolerančnom patente r. 1781 zno
va konštituoval evanjelický cirkevný zbor, rozhodovalo sa o všetkých
veľkých otázkach na celozborových konventoch, t.j. metódou priamej
demokracie (pred i po príchode vlastného kňaza): za rok 1784 bolo ta
kýchto konventov dvanásť. Až po 12 rokoch prešiel zbor na princíp re
prezentatívnej demokracie, t.j. vyvolil si pätnásťčlenné presbytérium
“aby se ku každeg malej wěcy weliké shromážděnj činiti nemusylo”, ako
sa píše v cirkevnom protokole (Ján Ďurovič, Martin Lauček - toleran
čný kňaz-spisovateľ, Myjava 1933, 118 a passim).
Všetci funkcionári zboru boli volení každý rok, spomedzi viacerých
kandidátov a nebolo zriedkavosťou, že aj vážený mešťan nebol znova
vyvolený. - A keď sa prvý inšpektor zboru, lekár Dr. Prokopius bol
vzdal funkcie, bola postavená a v protokole zachytená otázka: “Pročbychom i my nemohli míti řemeslníka inspektore?” A skutočne za inš
pektora si vyvolili súkenníka Samuela Vrchovského a po ňom o deväť
rokov ďalšieho Vrchovského - z rodiny ktorá síce nepísala básne, takže
sa nedostala na parnas nášho národa (viď okrídlený výrok Vlada Clementisa), ale hrala v jeho faktických dejinách nemalú úlohu.
3. Toto meštianske prostredie bolo ex definitione prostredím majet
ným, kde sa majetok získaval prácou a obchodnými schopnosťami a
kde sa s majetkom podľa toho aj zachádzalo. Tu sa nerozprávali roz
právky o dobrých chudobných a zlých bohatých, ani sa cigáňovi džen-
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tricky nelepili na čelo stovky. Brezovskí garbiari mali mapu kusa Euró
py v hlave a Skaličanov poznali v celej monarchii hlavne podľa toho,
že majú “třísku za uchem”, t.j. pre obchodníkov povinnú mierku na me
ranie plátna. Tak, ako v Šaštíne vybudoval manufaktúru na kartún ci
sársky erár, tak vybudovali v Skalici manufaktúru na plátno meštania
Vrchovských: prečo tento prirodzený základ spriemyselňovania na ce
lom západnom Slovensku a vlastne v celom Uhorsku zanikol, to je zase
iná kapitola. - Medzi týchto úspešných západoslovenských remeselní
kov patria eminentne aj Škarniclovci s ich kníhtlačiarňou v Skalici, kde
sa po 120 rokov tlačilo prakticky všetko - od Hurbanových Slovens
kých Pohľadov a Nitry (IV-VI), cez Lichardove kalendáre a noviny, až
po púťové tlače a plakáty.
Získať majetok vlastnou prácou predpokladá vedieť zachádzať s pe
niazmi a s vecami. Nech mi je dovolené odcitovať dve pasáže zo dvoch
hlboko odlišných zdrojov:
“Popri romantickom Ľudovítovi Štúrovi mal v tomto čase veľký
vplyv na mládež aj mladý právnik Alexander Boleslavín Vrchovský.
Pochádzal z rodiny bohatých skalických súkenníkov. Jeden z jeho
predkov sa zúčastnil sprisahania uhorských jakobínov a skončil svoj ži
vot v spielberských (t.j. Špilberských) kazematách. On sám bol triedne
uvedomelý, hrdý a smrteľne nenávidel zemiansku nadutosť. Do hnutia
bratislavskej mládeže vniesol realizmus a republikánsko-demokratické
prvky. Už r. 1834 ako študent práv vo Viedni spolu so svojím priateľom
F. C. Kampelíkom a ďalšími českými vlastencami pokúšali sa bratislav
skú Společnost pretvoriť na “centrum gravitatis” celého národného ži
vota. Keď r. 1836 ako skončený právnik prišiel do Bratislavy, prihlásil
sa za jej člena a začal - často i proti vôli Ľudovíta Štúra - uskutočňovať
svoje staré plány. Presadil demokratickú zmenu stanov Společnosti voľbu širšieho riadiaceho výboru... Z jeho podnetu sa nadviazalo spo
jenie s katolíckymi národne uvedomelými študentmi” (Slovensko - De
jiny, Bratislava 1971, 464-465).
“The normally close relationship of Hodža and Štefánek suffered one
of its few serious disharmonies over the question of finances. Hodža had
a rather cavalier (možno rozumieť “gavaliersky” ale tiež “džentrícky Ľ. Ď.) attitude toward money, and that plagued him throughout his
career. Štefánek, when he was still struggling to keep his Slovenský
Obzor alive, was exasperated by Hodža’s attitude and demands for aid.
He wrote to Houdek: “Týždenník is to be taken from Hodža. As long as
he continues to manipulate money, things will be bad. He only pursues
high politics and is losing his ability for real work.” (Suzana Mikula,
‘The collaboration of Štefánek and Hodža: patriotism fulfilled’, in: Bo
hemia - Jahrbuch des Collegium Carolinum, Bd. 18, 259).
V oboch prípadoch západniari - Vrchovský (z textu si, pravda, treba
odmyslieť bombastickú marxistickú frazeológiu) i A. Štefánek, Braňov
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otec, predstavujú na pevnej pôde realít stojacu líniu politickej práce hoci možno bez podmanivého extrovertného zápalu svojich stredoslo
venských partnerov.
4. Ak chceme dianie pred a okolo roku 1848 na Západnom Slovensku
predstaviť symbolicky, môžeme to urobiť trojicou Samuel Jurkovič na
Brezovej - Jozef Miloslav Hurban v Hlbokom a Daniel Lichard v Skali
ci.
Samuel Jurkovič, o generáciu starší než druhí dvaja, učiteľ a notár na
Brezovej, v Novom Meste a v Sobotišti, spája v sebe buditeľa a hospo
dára. Píše učebnice, články, básne, organizuje v Sobotišti s bratislav
skými štúrovcami prvé slovenské ochotnícke divadlo “Slovenské ná
rodní divadlo nitranské”, zakladá obecnú knižnicu - tak isto učí ľudí
lepšie hospodáriť, pestovať ovocné stromy, vysádzať aleje a r. 1845 za
kladá v Sobotišti prvé európske úvěrné družstvo “Spolok gazdovský”.
Jurkovičova Brezová a susedná Myjava sú centrom Slovenského po
vstania r. 1848 a zapojenie celého kraja do Povstania po Hurbanovým
vedením tak, ako potom už nikde inde na Slovensku, nebolo mysliteľné
bez dlhoročnej prípravnej práce samého Jurkoviča a jemu podobných
(jeho dcéra Emília píše na jar 1848 v liste svojmu švagrovi, skalickému
rodákovi Danielovi Svobodovi, farárovi na moravskej Rusave a vý
znamnému prírodovedcovi: “Nech sa len Milo cvičí v strjelaní, bo nám
bude šohajou treba, veliké veci sa tu robja a ešťe vatšje robiť budú.”
(František Žákavec, Dílo Dušana Jurkoviče, Praha 1929, 1).
Jozef Miloslav Hurban v Hlbokom je Emíliin druhý švagor, muž Jurkovičovej druhej dcéry Aničky. Hurban, i medzi štúrovskou mládežou
v prešporskom lýceu, i ako kňaz v Hlbokom, i ako jeden z vodcov Slo
venského povstania, je vodcovskou osobnosťou - pri kodifikovaní
slovenčiny, vo vedení ozbrojeného boja, v organizovaní národného a
cirkevného života až do svojej smrti 1888. Symbolická hodnota povsta
nia 1848/49 pre formovanie slovenského národa (vyhlásenie jeho oso
bitosti v prejavoch Štúrových, zástava, národný znak) a pre to, čo som
nazval “stredoslovenskou politickou tradíciou” je daná predovšetkým
tým, že na Hurbanovo vyzvanie povstal celý kraj okolo Myjavy, Brezo
vej a Vrboviec, ktorý bol vybraný pre vstup dobrovoľníckeho zboru na
slovenské územie práve na jeho návrh (“osvedčeňja-sa Hurbanovo, že
postaví tamošňje obivaťelstvo celkom na nohi” ako píše Mikuláš Doh
nány v Historii povstaňja slovenskjeho, Skalica 1850, 89) a do desaťtisí
cový zástup ozbrojeného ľudu išiel do boja - prvý raz v našich dejinách o postavenie svojho národa.
Líniu Jurkoviča, zakladateľa Gazdovského spolku, rozvíja Lichard.
5. Daniel G. Lichard, pôvodom zo Slovenskej Ľupče, tiež člen štú
rovskej družiny, dostal sa bol do Skalice tak, že na odporúčanie Štúrov
ho brata Karola sa uchádzal o uprázdnenú faru a voľbu vyhral oproti
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Hurbanovi (neviem dnes tu vo Švédsku nájsť pramene, prečo skalickí
mešťania dali jemu prednosť). Ale už o tri roky sa fary vzdal v prospech
svojho brata Ľudovíta a venoval sa novinárstvu, predovšetkým hospo
dárskemu, a ľudovýchove; stal sa v Skalici “pánem redaktorem”. Pre
široké preniknutie Štúrovho jazykového programu malo obrovský výz
nam to, že Lichard začal vydávať svoj skvelý populárny kalendár “Do
mová pokladnica” štúrovskou slovenčinou a potom vydával kalendáre
až do svojej smrti; r. 1849 vydal prvý ročník novín “Novini pre hospo
dárstvo, remeslo a domáci život” a noviny vydával potom po celý svoj
život, predovšetkým dvadsať ročníkov znamenitého “Obzoru”.
Ako hovoria skalickí pamätníci, mohol to robiťpreto, že sa oženil do
rodiny Vrchovských a mal za chrbátom ich majetok.
Lichard je tiež zakladateľom úvěrného družstva “Pomocná poklad
nica” a to sa potom stalo základom slovenského peňažného družstev
níctva.
Lichard mal popri teologickom i prírodovedné vzdelanie, okrem bež
ných rečí hovoril aj francúzsky a taliansky (napísal dokonca učebnicu
taliančiny - po latinsky) a s touto širokou európskou orientáciou urobil
Skalicu centrom systematickej práce za hospodárske a kultúrne po
vznesenie slovenského roľníka. Pochopil, že čas bohatého mešťana-remeselníka pominul a že život Slovenska bude závisieť od toho, akým
bude roľník. Jeho obrovské dielo - len súpis jeho vytlačených prác zabe
rá v Riznerovej Bibliografii 42 strán - možno vidieť ako úporné úsilie o
to, aby sa z ubitého a pologramotného sedliaka stal i vzdelaný, i majet
ný a teda nezávislý, i národne uvedomelý človek.
Lichard bol v rámci svojich základných princípov pragmatik nesú
hlasil s povstaním 1848. Prijal Štúrovu slovenčinu a svojou Domovou
pokladnicou ju dostal do širokých kruhov slovenskej verejnosti; ale keď
po víťazstve Viedne 1849 Kollár bol prešiel na “staroslovenčinu”, t.j.
mierne slovakizovanú češtinu, prijal Lichard spolu s kútskym katolíc
kym kňazom Dr. A. Radlinským ponúknuté redaktorské miesto vo
vládnych “Slovenských novinách” a uskutočňoval svoju koncepciu
vzdelávateľskej práce touto “staroslovenčinou ”. A keď Viedeň Sloven
ské noviny nechala padnúť a s nimi padla i “staroslovenčina”, vrátil sa
Lichard do Skalice a pokračoval teraz už všeobecne uznávanou štúrov
skou slovenčinou s hodžovsko-hattalovskými úpravami (sám vytvoril
mnoho nových slov pre nové veci, napr. družstvo, vozeň, rušeň ap.).
Stal sa zakladajúcim členom Matice Slovenskej a z jej poverenia vydá
val znova kalendár, ktorý teraz dostal meno “Slovenský kalendár” a
bol, ak možno, ešte obľúbenejší. Samozrejme je v každom jeho roční
ku mnoho informácií aj o Matici a “národných ústavoch našich” a po
zákaze Matice sa rovnako pravidelne opakujú rubriky “Zničenie vzde
lávacích ústavoch našich” či “Na zboreninách ústavoch našich”.
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V Lichardovi a jeho publicistike vidím to ohnivo, ktorým slovenské
meštianstvo, keď zameškalo ekonomický vlak industrializácie, odo
vzdalo tesne pred zlomom storočí rad svojich hodnôt nastupujúcej liberalistickej generácii. Lichard položil základy ľudového družstevníctva,
vybudoval tradíciu hospodárskej či skôr populárno-vzdelávacej publi
cistiky, dobre orientovanej vo svetovom dianí - v neposlednom rade
technickom -, ale intenzívne angažovanej v slovenskej národnej proble
matike, publicistiky prísne nekonfesionálnej a zameranej na “drobnú”
ľudovýchovnú prácu medzi roľníctvom, čo on sám nazýval líniou “ne
politickou”.
6. Túto tradíciu na a po zlome storočia rozvinul Pavel Blaho v pro
stredí, ktoré i fyzicky bolo totožné s prostredím Lichardovým (blahovský “Kruh” priamo susedí s vrchovskovským domom, kde roky žila ro
dina Lichardovho brata Ľudovíta): pravda, tú istú “drobnú” prácu
Blaho pokladal za politiku. Popri svojej lekárskej profesii, alebo tiež cez
ňu, bol Blaho politikom a organizátorom (poslanec uhorského snemu
1906-1918), ktorý na Západné Slovensko sústredil vlastne všetko slo
venské politické liberálne hnutie a rad ďalších dôležitých okruhov ve
rejnej činnosti, vychádzajúcich z rovnakých ideových pozícií. Patrí sem
vydávanie politického časopisu s intelektuálnym profilom “Hlas”, vy
dávanie ľudového kalendára “Nová domová pokladnica” (viď Lichardova “Domová pokladnica”) a “Ľudových novín” (ktoré v rokoch
1908-1910 v Skalici redigoval Anton Štefánek), zakladanie ďalších Po
mocných pokladníc (viď Lichardom založené úvěrné družstvo “Pomoc
ná pokladnica”) a “Potravných spolkov” po obciach Západného Slo
venska, organizovanie roľníckych zjazdov a študijných zájazdov roľ
níckej a učňovskej mládeže zo Slovenska do Českých družstiev, továr
ní, škôl a úspešných roľníckych oblastí, organizovanie ochotníckeho
divadelníctva, organizovanie rôznych foriem česko-slovenskej spolu
práce a kontaktov, najmä pravidelných letných “luhačovických porád”
Českoslovanskej (neskôr Československej) jednoty, spolupráca okolo
hodonského Domu umělců - aby som spomenul aspoň najznámejšie.
Spoločné ideové pozície, charakterizujúce túto široko rozvetvenú
mnohotvárnu prácu, možno zhrnúť do niekoľkých bodov:
- aktívna slovenská národná politika, na rozdiel od fatalistickej mar
tinskej;
- orientácia na moderné české politické myslenie, predovšetkým na
Masarykov realizmus (aj tu “drobná práca”), na rozdiel od martinského
rusofilstva;
- zakotvenie politiky v slovenskom roľníctve, práca pre jeho hospo
dárske a kultúrne zveľadenie.
Dôležitý je postoj tohto politického smeru k jazykovej otázke Slová
kov. Z národno-záchovných dôvodov boli mnohí jeho predstavitelia,
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najmä rodení Západoslováci, viac či menej náklonní (podobne ako Lichard 1849/50 a Hurban 1867) uznaťčeštinu pre niektoré funkcie, napr.
vedeckú spisbu, za spisovný jazyk Slovákov. Pretože zachovanie slo
venskosti, obrana proti maďarizácii bola primárnym cieľom všetkých
ich snažení, môžeme v tomto prístupe vidieť pragmatické konanie Západoslováka, ktorý má od svojho domáceho dialektu čisto jazykové
rovnako ďaleko k spisovnej češtine, ako k spisovnej slovenčine (a Bre
zovan sa mäkko vyslovovať vraj nikdy nenaučí). - Z toho národnozáchovného ohľadu išiel napr. M. R. Štefánik, hlasista, ešte ďalej a po
čas I. Svetovej vojny v zahraničnom odboji súhlasil či nástojil na tom,
aby celý odboj pred medzinárodnou verejnosťou vystupoval ako pred
staviteľ jedného národa - československého (čo urobila r. 1918 aj Slo
venská národná rada v martinskom Memorande). Z dnešnej perspektí
vy je jasné, že táto stránka západoslovenskej politickej tradície bola pre
väčšinu národa po r. 1918 čím ďalej neprijateľnejšia a vo svojich rôz
nych podobách stala sa jednou z otázok, ktoré polarizovali slovenský
život.
Za konštitutívnu črtu tohto na Západnom Slovensku zakotveného li
beralizmu, životne dôležitú v slovenských pomeroch, treba pokladať to,
že nebol viazaný na niektorú jednu cirkev, ale zahrnoval tak katolíkov,
ako i evanjelikov. Na rozdiel od vtedajšieho liberalismu v Čechách a
čiastočne i na Morave tento liberalizmus nebol ani proticirkevný, ani
světonázorově ateistický: naopak, boli v ňom aktívne angažovaní viace
rí katolícki kňazi, predovšetkým Blahov švagor Dr. Ľudovít Okánik.
Okolo jednotlivých okruhov tohto politického programu, či okolo
Pavla Blahu osobne, sústredili sa začiatkom nášho storočia tak široké
vrstvy ľudí zo Západného Slovenska a Moravského Slovácka, ako i
kruh intelektuálov, ktorí mali rozhodujúcu rolu pri tvorení a formovaní
prvej republiky. Sú tu západniari rodom i ľudia z iných častí Slovenska,
ktorí sa s Hlasom a atmosférou okolo neho identifikovali.
Cez pražský slovenský študentský spolok Detvan sa sem dostali Masarykom inšpirovaní Ružomberčan Vavro Šrobár a Milan R. Štefánik z
Košarísk, spisovatelia Jozef Gregor Tajovský a Ivan Krasko, národo
hospodár Fedor Houdek, novinári František Votruba a Igor Hrušov
ský st.; z viedenského Tatrana se Blaho poznal Leváranom Antonom
Štefánkom a Brezovanom Dušanom Jurkovičom, zo stykov s Mora
vanmi vznikla spolupráca s hodonínskym Aloisom Kolískom a s ma
liarmi Jožom a Frantom Uprkovcami a Aloisom Kalvodom. Zo štúdentov v Budapešti sa k Hlasu pridal Ivan Dérer z Malaciek, a ako mla
dého študenta techniky na českých školách pritiahol Blaho k sebe Štefa
na Janšáka od Senice, ktorý potom po vyše polstoročia klasicky pred
stavoval syntézu technika a humanistu, pragmatika a idealistu.
Atmosféru Skalice tých rokov určoval Blaho so svojím švagrom, ka
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tolíckym kňazom Dr. Ľ. Okánikom, okolo ktorých sa grupoval rad
skalických rodín, osobitne domácnosť “tety Milky” Boorovej, sestry
arch. Dušana Jurkoviča a vnučky brezovského Samuela. Bolo zrejme
celkom samozrejmé, že k Blahovi a Okánikovi poslal A. Štefánek brit
ského žurnalistu R. W. Setona-Watsona, ktorého bol ako novinár vo
Viedni nadchol pre slovenskú vec (1906) a ktorý potom hral mimoriad
ne významnú rolu pri vzniku Československa.
7. Západo- a stredoslovenská politická tradícia boli konfrontované
veľmi symptomaticky počas Svetovej vojny a v prvných dňoch novej
Československej republiky.
Ako je dostatočne známe, Československo bolo politicky koncipova
né v zahraničí, takže pre domov bola úloha tento fakt podporiť a reali
zovať.
Slovenská národná strana na čele s Matúšom Dulom bola v pasivite
od vypuknutia vojny. Slovenská národná rada sa zakladala až na po
slednú chvíľu a po vyhlášení Memoranda 30. októbra sa zase rozišla
bez toho, že by sa bola čo len pokúsila prevziať moc a vládnuť, hoci ma
la veľmi reprezentatívny charakter.
Celkom opačne postupovali prestavitelia hlasistickej línie. M. R. Šte
fánik vo vedení československého odboja, Šrobára Dérers Hodžomvo
Viedni, A. Štefánik ako novinár v Prahe položili vo mnohom základny
budúceho usporiadania Československa. A faktické prevzatie moci na
prvom kuse Slovenska urobila “Československá dočasná vláda na Slo
vensku” - Vavro Šrobár, Pavel Blaho, Ivan Dérer a Anton Štefánek z
poverenia pražského Národného výboru Československého.
V autobiografickej knihe Blahovho syna, operného speváka Dr. J.
Blahu “Zo skalického rínku” je táto pasáž z jeho študentského denníka
z převratových čias: “30. októbra 1918. V meste je veľký ruch. Páni be
hajú, rozkladajú a sú od strachu celí rozochvení... Dostali sme kartu z
Prahy od pána Štefánka. Je na nej: “Prvý pozdrav v slobodnom štáte
posielame Ti a zveme Ta sem.” Podpísaní sú ešte: Jaroslav Vlček, Mar
tin Bartoň (a ďalších 8 mien). Mamička vychystala otca na cestu. Išiel
cez Hodonín do Prahy“ (str. 51).
Tak - mierne hovoriac neformálne - sa pripravoval príchod Dočasnej
vlády na Slovensko. Pre jej vstup 6. novembra 1918 (týždeň po príchode
Štefánkovej karty Blahovi!) bola vybraná Skalica, pretože tam Blahovu
činnosťou bolo zaistené jej pozitívne a nerušené prijatie (presne tak, ako
r. 1848 pre vstup dobrovoľníckeho vojska na Slovensko cez podjavorinský kraj rozhodlo to, že tam Hurbanovo postavenie zaručovalo širo
kú ľudovú podporu). Ako bol napísal Štefan Janšák: “V Skalickom
kraji, i na celom juhozápadnom Slovensku, stál ľud svojím vzdelaním,
jazykom i svojou mentalitou bližšie k ideálom československej štátnej
jednoty než kdekoľvek inde u nás” (v publikácii “Skalica 1918”, Skalica
1968, 9).
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A Západné Slovensko splnilo predpoklady. Dočasná vláda bola pri
jatá mohutnou manifestáciou v Skalici, prevzala moc, vyhlásila sloven
činu za úradný jazyk a zakázala vyučovať po maďarsky, vymenovala
slovenského riaditeľa gymnázia a školských inšpektorov (školské veci
spravoval A. Štefánek) a v najbližších dňoch etablovala československú
moc v Holiči, Senici, Malackách a Trnave.

Keď píšem osobne ladenú essay o politickej či ideovej tradícii Západ
ného Slovenska, môžem si sám vybrať čiaru, kde chcem skončiť - a kon
čím prevratom. Po dvadsiatich rokoch prvej republiky nadobudli u nás
z vonkajších i vnútorných dôvodov prevahu politické sily, ktoré odvte
dy programové popierajú i liberalizmus, i tolerantnosť a ktoré z vzťahu
Čechov a Slovákov v republike urobili politikum raz nútene čierne (v
oboch metaforických významoch tohto slova), raz nútene ružové (vlast
ne červené).
Braňo Štefánek urobil zmyslom svojho života reštituovanie hodno
tovej škály, základné jednotky ktorej dostal cez svojho otca z hlasistickej tradície Západného Slovenska a ktoré si sám usporiadal do vlastnej
hierarchie moderného svetove orientovaného slovenského intelektuála.

Nebezpečný svet demokracie
Karol Belák-Berger

Za cieľ Spojencov v prvej svetovej vojne označil H. G. Wells vytvorenie
sveta, bezpečného pre demokraciu. Toto heslo sveta “Safefordemocracy”
prevzali potom od britského spisovateľa západní štátnici...
Optimizmus sa zdal byť vtedy naozaj na mieste. Víťazstvo západných
mocností bolo jednoznačné a tiež pád cárizmu si mohli demokrati pripísať
na svoje konto. Masaryk nebol sám, kto veril, že porážka Ústredných
mocností znamená začiatok demokratickej hegemónie vo svetovom me
radle. “Demokracia obstála v poslednej a najťažšej skúške”, vyhlásil
v novembri 1918 taliansky politik Giovanni Giolitti, “triumfuje dnes na
celom svete a jej nesmierne obete neboli nadarmo.”
Azda nikto vtedy netušil, že skúška prvej svetovej vojny nebola pre
demokraciu ani posledná, ani najťažšia, že skúšky sa neskončili, ale
vlastne začali.
Trvalo to len niekoľko rokov a protidemokratické sily sa presadili
v Taliansku, neskôr v Nemecku, v Španielsku, a autoritatívne režimy,
diktatúry a polodiktatúry vystriedali demokratický poriadok v celej
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strednej Európe s jedinou výnimkou Československa. Nešlo pritom o
jednoduchý návrat k minulosti. Nikde sa vlastne nenavrátili staré po
riadky, dynastie a mocenské štruktúry. Autoritatívne režimy, ktoré
vystriedali krátky demokratický experiment v Maďarsku, potom v Bul
harsku, v Poľsku a napokon v Rakúsku, neboli bez podpory vo verejnej
mienke. Radikálne nacionalistické skupiny, ako bola rakúska Heimwehr, chorvátska Ustaša, maďarské Šípové kríže alebo rumunské
Železné gardy, aj keď sa zatiaľ nedostali k moci, signalizovali zreteľne,
že západná demokracia nezapustila korene v strednej a východnej
Európe, a nestala sa tam (s výnimkou Československa) reálnou politic
kú silou.
Po prvý raz sa mohla položiť otázka, čo je vlastne ľud, do akej miery
sa skutočne stotožňuje s demokratickými ideálmi. V mnohých kraji
nách takzvaný ľud neprikladal príliš veľkú cenu systému viacerých
politických strán, parlamentarizmu, ľudským slobodám, ideálom
tolerancie alebo humanity. Túžba ľudových más smerovala viac iným
smerom: k spočinutiu v kolektívnej jednote pod vládou pevnej ruky.
V období medzi vojnami sa ukázalo, že demokracie nie je iba jeden
politický poriadok, ale predovšetkým zvláštna sústava hodnôt a vier,
ktoré automaticky nesplývajú s vôľou alebo s túžbami ľudu.
Požiadavka sveta “safe for democracy” sa stala súčasťou programu
demokratických mocností aj za druhej svetovej vojny. Skoro 40 rokov
po nej je bilancia zarmucujúca. Kladné položky sa vyskytujú azda len
v slobodnej časti Európy. Demokratický poriadok zrejme — v proti
klade k minulosti — zapustil korene v západnom Nemecku, v Talian
sku a možno aj v Španielsku. Pomimo Európy treba zaznamenať pozi
tívny vývoj v Japonsku. Historická tragédia však postihla stredo
európske a východoeurópske národy, ktoré sa dostali do sovietskej
mocenskej sféry a Achillovou pätou slobodného sveta sa zdajú byť
rozvojové krajiny. V nich všade je demokracia na ústupe a to nie je iba
dielo sovietskych intríg alebo sovietskeho donútenia. V týchto kraji
nách, v ktorých sa autoritatívne režimy stali už skoro pravidlom, sa naj
naliehavejšie kladie otázka, či demokracia je skutočne univerzálny
poriadok, ktorý by sa mohol uplatniť v každej kultúrnej tradícii,
v akýchkoľvek historických, ekonomických alebo klimatických pod
mienkach.
Príťažlivosť demokratického ideálu je v treťom svete nízka. Príklady
Kuby, Vietnamu, Nicaraguy alebo Libanonu tu hovoria dosť jasnou
rečou. Tie najaktívnejšie a najvitálnejšie politické sily sa v rozvojovom
svete orientujú obyčajne protidemokraticky a protizápadne. Nie je
veľkou útechou, že po revolučnom opojení, po filtre s marxizmomleninizmom nasleduje rýchle vytriezvenie. Lebo to už opona dávno pad
la, nové mocenské štruktúry sa upevnili a proti nim nenachádza účin
ných prostriedkov ani domáca opozícia ani západná politika.
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Tretí svet je pre demokratický západ tou najkritickejšou oblasťou.
Situácia by bola ešte horšia, keby Sovieti disponovali výkonnejším
hospodárstvom a mohli sa mocensky exponovať všade, nielen na
miestach strategického významu, ako je Stredný východ alebo Stredná
Amerika.
Vonkajší nepriateľ
V globálnom meradle nie je teda svet “bezpečnejší pre demokraciu”.
V skutočnosti je naopak nebezpečnejší. V celom období, ktoré uplynulo
od konca druhej svetovej vojny, sa demokracia postupne sťahovala
nazad, na svoje pôvodné historické pozície, a aj v nich je už ťažko ohro
zená. Nebezpečenstvom nie je len ohromný vojenský potenciál Soviet
skeho zväzu, ktorý sa podstatne zvýšil najmä v období Detente. Nie
menšou hrozbou je psychologická vojna, ktorú Sovieti odštartovali
proti Západu, a ktorá má z ich mocenskej prevahy vyťažiť čo najväčší
politický kapitál. Stratégovia psychologickej vojny sa spoliehajú na
kombináciu troch prvkov.
Prvým elementom sovietskej propagandy proti Západu je systema
tické podnecovanie strachu pred apokalypsou nukleárnej vojny. Hroz
ba atómovej konflagrácie sa podáva tak, ako keby bola celkom reálna a
mohlo k nej už dôjsť v blízkej budúcnosti. Druhým elementom psycho
logickej kampane proti Západu je zámerná dramatizácia situácie po
mocou bezuzdného očierňovania a štvania, ktorémuje vystavený každý
antikomunizmus a najmä dnešní predstavitelia a politika Spojených
štátov. Amerika je teda inkarnáciou všetkého zla, pokračovateľkou v
“šlapajách Hitlera”, pripravuje atómovú vojnu, “prvý úder”, “spopol
nenie Európy a sveta”. Zo strašnej hrozby, ktorá údajne stojí pred ce
lým ľudstvom, existuje tak jediné východisko: prijať sovietske podmien
ky, pristúpiť na “mierové spolunažívanie” podľa sovietskeho diktátu.
To je tretí element sovietskej propagandy. Rozvrátený a roztrasený
Západ, orientovaný prevážne už len strachom a pudom sebazáchovy,
má napokon hľadať záchranu v sovietskej náruči, alebo alespoň v “spo
lupráci” a “dobrých vzťahoch” so Sovietskym zväzom.
Sklon k pacifizmu za každú cenu je už tradične jednou z najväčších
slabín demokracie. Strach z vojny, vtedy ešte len konvenčnej, ochromil
Západnú vôľu k obrane už za Hitlera. V roku 1935, v celonárodnej
ankete, ktorú usporiadala britská Labour Party, sa jedenásť miliónov
občanov, väčšina vtedajších voličov, vyslovila za jednostranné odzbro
jenie ako za najlepšie opatrenie na zabezpečenie mieru. (A. Kostier,
Diesseits von Gut und Böse.)
Tak daleko dostal Britov strach z konvenčnej vojny. Je ťažké predví
dať, ako sa vo vedomí ľudí odrazí celkom nová situácia, v ktorej je
možný zánik života na zemi, do akej miery bude západný človek schop-
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ný racionálne reagovať na brutálne vydieranie a psychologický teror,
ktorému je vystavený zo sovietskej strany.
Sovietske výpočty bohužiaľ vychádzajú, ako najlepšie ukazuje tzv.
“mierové hnutie” na Západe, často slepé na jedno oko, ktoré už do tej
miery stratilo smysel pre skutočnosť, že mnohí kladú na jednu úroveň
Ameriku a Sovietsky zväz, alebo vidia dokonca v demokratickej Ame
rike väčšiu hrozbu pre mier ako v totalitnom Rusku. Nejde však len o
takéto extrémne prípady. Faktom je, že radikálna sovietska propagan
da, zameraná na postupnú kapituláciu Západu, pôsobí tiež na širokú
verejnú mienku v západných krajinách, zneisťuje postoje obyvateľstva
a ovplyvňuje alebo rozvracia politickú líniu etablovaných politických
strán.
Nijaký podobný účinok nemá však strach pred atómovou vojnou v
komunistických štátoch, akokoľvek aj tam existuje a zaťažuje vedomie
ľudí. Avšak tie obavy nedokážu ovplyvniť oficiálnu politiku a chovanie
vlád, nemôžu ani zdaleka destabilizovat’politické pomery alebo zhysterizovať verejnú mienku, ako je to možné v demokraciách.
Žijeme v dobách, ktoré by si žiadali maximálnu mieru chladnokrv
nosti a rozvahy a samozrejme tiež demokratickej zásadovosti a mravnej
sily, aby zákerné sovietske plány nedostali šancu v západnej spoločnos
ti. Bohužiaľ to vyzerá v západnom svete neraz inak.

Vnútorné ohrozenie
Ohrozenie zvonku by nebolo tak vážne, keby sa nespájalo s vnútor
nou slabosťou západných spoločností, s ohrozením zvnútra. Najväč
šie nebezpečenstvo neprichádza zvonku. Proti demokracii nevedie útok
iba vonkajší nepriateľ. Útočia proti nej aj “Ekológovia, odporcovia
atómovej energie, príslušníci takzvaných alternatívnych hnutí, nová
ľavica, nová pravica a — čo je horšie ako všetko ostatné — nezúčastnenosť väčšiny obyvateľstva” (P. Noack, Ist die Demokratie noch regier
bar?, str. 237, List Verlag München).
Moderná demokracia nie je starogrécka poliš, charakterizovaná vše
obecným a až vášnivým záujmom občanov o veci verejné. Moderná
demokracia sa formálne stále legitimuje uskutočňovaním vôle ľudu,
alebo vôľe väčšiny, a to tiež zodpovedá skutočosti, ako vie každý,
kto ju porovnáva s pomerami v diktatúrach. Avšak ten “demokratic
ký” ľud je viac-menej apolitický, nezaujíma sa príliš o verejné záleži
tosti, ľudia idú nanajvýš ešte voliť, ale hlbší vzťah k demokracii, k jej
problémom a ťažkosťam, nemajú. Moderná demokracia ich neinšpiruje
k zvláštnej loajalitě, sympatiám alebo vďačnosti. To sa týka širokých
vrstiev obyvateľstva a možno ešte viac “spoločenských elít”. To je sku
točnosť, nad ktorou je hodno sa zamyslieť. Vlažný alebo pasívny vzťah
k demokratickému poriadku nie je totiž dôsledkom jeho hádam nízkej
výkonnosti.
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Ešte za druhej svetovej vojny napísal vo svojom americkom exile
vynikajúci rakúsky ekonom a sám kritik demokracie J. A. Schumpeter:
“Radikáli môžu trvať na tom, že masy dychtia po vykúpení z nesnesiteľného utrpenia, a že v noci zúfale lomcujú svojimi okovami. Ale,
samozrejme, nikdy v minulosti nebolo toľko osobnej, duchovnej a fy
zickej slobody pre všetkých, toľko ochoty tolerovať aj smrteľných ne
priateľov vedúcej triedy (áno, aj financovať ich), toľko činného súcitu
so skutočným alebo len s namýšľaným utrpením, toľko ochoty brať na
seba bremená, ako je to v modernej kapitalistickej spoločnosti”. (J. A.
Schumpeter, Kapitalismus, Socialismus und Demokratie, str. 207,
L. Lehnen Verlag, München).
Citovaná kniha vyšla po prvý raz v New Yorku, v roku 1942. Od
vtedy ubehlo teda 42 rokov. Kto by chcel pokračovať v chvále demo
kracie a rozvinúťjej vymoženosti do dnešného dňa, mohol by tak urobiť
veľmi impresívnym spôsobom.
Je naozaj pomimo každej pochybnosti, že nikdy nemal “obyčajný
človek” toľko slobody, toľko možností zariadiť si život podľa vlastnej
vôle a nikdy nemohol tak ľahko a bez rizika oponovať štátnej a inej
moci ako v podmienkách liberálnej demokracie. Nikdy v histórii ne
požívali takú ochranu menšiny a slabí. Nikdy dodnes sa chudobní ľudia
netešili takej zdravotnej starostlivosti, nikdy nebol taký ľahký prístup
k vzdelaniu všetkých stupňov. Nikdy nebola tiež spoločnosť tak otvore
ná pre nové myšlienky, pre všetky možné reformy a iniciatívy. Nikdy
v celej histórii ľudstva sa “obyčajný” človek nemal tak dobre, netešil
sa tak vysokej životnej úrovni, nebýval v tak prepychových a zdravých
bytoch, nejazdil na tak luxusných autách, nemohol si dovoliť, ani len o
nich snívať, také cesty po celom svete a tak parádne dovolenky ako v
doterajšej, historicky ešte krátkej a mladej ére liberálnej demokracie.
Toto obdobie, ak by sa malo naozaj raz skončiť, bude aspoň v západ
nom svete platiť za “zlatý vek”.
Ale tento poriadok naozaj jedinečný v ľudských dejinách si máloko
ho zaviazal k vďačnosti. Ľudia, ktorí majú mnoho, chcú mať ešte viac.
“Priepasť medzi tým, čo ľudia majú a čo by chceli mať, sa až dramaticky
prehlbuje” (P. Noack, Ist die Demokratie noch regierbar?, str. 232). Na
rážajúc na prekážky pri uspokojovaní svojich enormne zvýšených ná
rokov nebude dnešný človek hľadať vinu v objektívnych faktoch, ale
vždy v “systéme”, v “establishmente”, v “spoločnosti” a podobne.
Viera, že bezhraničný rast je možný, že akýsi raj na zemi je vlastne
uskutočniteľný a že individuálne nároky môžu rásť donekonečna, je asi
tou hlavnou vierou našej doby. Aj demokracia sa už dávno nelegitimuje
politicky alebo eticky, ale oveľa viac ekonomicky, svojou hospodár
skou produktivitou. A to je pre demokraciu dosťbeznádejná perspektí
va: ponechané samy na seba, bez duchovných korektívov, sú materiálne
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nároky človeka svojou podstatou neukojiteľné. Budovať politicky len
na nich je budovanie na piesku.
Vystavená kritike z pozícií nereálnych očakávaní nenachádza demo
kracia vo svojej spoločnosti dosť politickej podpory. Je to systém “bez
ochranných vrstiev” ako to už pred desiaťročiami zaznamenal J. A.
Schumpeter. Epochálne výkony liberálne-demokratického poriadku
považuje každý za samozrejmosťa nikto ich zvlášťnehonoruje. Odbory
a robotníctvo “chcú viac” a ich loajalita patrí skôr jednej politickej
strane ako demokratickému poriadku vcelku. Nacionálne sily sa orien
tujú viac na kolektívne-autoritatívne smery. Náboženské spoločenstvá
a ich hierarchia mali v minulosti voči “laickým” demokraciám staré
nevyrovnané účty a nezabúdajú na ne ani dnes.
Problematická je lojalita inteligencie, spoločenskej vrstvy, ktorej
doménou je hovorené alebo písané slovo. V tejto sociálnej skupine,
odtrhnutej od praktickej, najmä výrobnej činnosti, zamestnanej hlavne
usmerňovaním myslenia vier a citov ostatnej spoločnosti, vidí Helmut
Schelsky vo svojej knihe “Die Arbeit tun die anderen” najväčšiu hrozbu
pre slobodný poriadok v období masových oznamovacích prostried
kov. Tak ďaleko azda netreba ešte ísť, ale skutočnosťou ostáva, že je
veľmi silnou tendenciou mnohých intelektuálov riešiť všetky problémy
“v mozgu”, bez dostatočného overenia racionalistických “modelov”
skúsenosťami a praxou. Intelektuáli veria najviac v ideológie a v per
fektné riešenia metódou permanentných reforiem. Medzi tými, ktorí
často spochybňujú demokratický poriadok demonštráciami alebo
“občianskými iniciatívami” rôzneho druhu, prevažujú obyčajne prís
lušníci inteligencie. Sú to nielen študenti, ale aj mnohí učitelia, radikálni
profesori hlavne z duchovedných odborov, niekedy aj právnici, teoló
govia, pracovníci masových oznamovacích prostriedkov a hviezdy z
oblasti masovej zábavy.

Za konzervatívny liberalizmus
Azda najväčšiou slabinou liberálnej demokracie je nedostatok “kon
zervatívneho zmyslu”, zmyslu pre možné. Moderný človek na Západe,
ale aj inde, je v zajatí prevratných úspechov vedy a zrejme verí, že po
dobné, s dokonalosťou hraničiace riešenia, sú možné aj v sociálnom
svete. Chýba nám základní istota a veľká pravda konzervativizmu, že
absolútne riešenia spoločenských a ľudských problémov nie sú v “ráde
sveta”, že nie sú možné ani želateľné.
Nie sú možné, pretože človek, pojatý realisticky a nie ideologicky, je
a zostane veľmi rozporná bytosť. Ľudský jedinec, to je v nerozlučnej
jednote rozum a nerozum, láska aj nenávisť, sloboda aj determinova
nosť, intelekt aj pudy, poriadok aj chaos. Človek, ako ho chápe konzer
vativizmus, nie je nikdy celkom “nový”, je často skôr starý, aspoň v tom
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zmysle, že jeho najhlbšie korene sú v minulosti a v tradíciách. V prie
behu vekov sa človek mení menej, ako sa môžu meniť podmienky, v
ktorých žije a civilizácia, ktorá ho obklopuje. Preto je návrat do bar
barstva vždy možný, v našom aj v budúcich storočiach. To všetko kon
zervativizmus vie. Preto neverí v dajaký samočinný pokrok a už vôbec
nie v zmenu k lepšiemu prostriedkami násilných zvratov. Budúcnosťje
pre človeka konzervatívneho založenia vždy neistá, plná úskalí a rizík.
Perfektné riešenia nie sú možné a ani želateľné. Existuje čosi ako
metafyzika konzervativizmu. Podľa nej patrí zlo k povahe sveta a nedá
sa z neho bezozbytku vylúčiť. Zlo a dobro, ako keby sa vzájomne podmieňali. Bez skúsenosti zla by človek nevedel, čo konkrétne znamená
dobro. Keby nebol konfrontovaný s násilím, nespravedlivosťou, utrpe
ním alebo fanatizmom, sotva by mohol vedieť, čo je opak týchto vecí.
Vo svete človeka — tak to vidí konzervativizmus — má zlo svoju funk
ciu. V boji s ním, a jedine tak, človek vnútorne rastie a sa zušľachťuje,
ľudský život dostáva zmysel a vyšší duchovný rozmer.
Skutočný pokrok, trvalejšie zlepšenie ľudského údelu, prebieha po
maly. Je pomalým, trpezlivým dorastaním a dozrievaním, v prvom rade
“revolúciou hláv a sŕdc”, ktorú môžu politické zmeny urýchliť, ale ne
môžu nikdy nahradiť.
Čo tu hovoríme, je v skratke kritika tradičného liberalizmu, ako ju,
azda až príliš extrémne rozvinul J. Burnham vo svojej knihe “Liberalism
—suicide of the Wesť. Na konto liberalizmu idú vymoženosti demokra
tického poriadku, ale tiež krízová situácia, v ktorej sa nachádza súčasná
demokracia, jej spoločnosť, systém a hodnoty.
Liberáli dosť nepočítali s človekom, aký je. Ich predstava o človeku,
bezhranične zdokonaliteľnom vylepšením výchovy a zákonov, ich do
viedla k názoru, že dokonalé riešenia sú naozaj možné, že je možné
odstrániť zo sveta nespravodlivosť, nešťastie, utrpenie a nedostatok
každého druhu. Liberalizmus podcenil silu ľudských predsudkov, váš
ní, samoľúbosti a zotrvačnú silu tradícií.
Nevyvážený bol vždy vzťah liberalizmu k slobode. Liberáli nebrali
dosť do úvahy, že v ľudskej spoločnosti neexistuje iba potreba slobody,
ale v rovnakej miere aj nutnosť disciplíny a podriadenia sa. Unikalo im,
že v podmienkach slobody dostávajú svoju príležitosť nielen svetlé a
kladné, ale aj temné a záporné stránky ľudskej povahy. Ak bolo od
počiatku treba stavať bariéry proti zneužitiu slobody, tak otcovia libe
ralizmu túto hrozbu nevzali skoro na vedomie ani vo svojich teóriách,
ani vo svojej praxi.
Bolo tiež treba od počiatku varovať pred utopickými očakávaniami,
pred ilúziou, že je možný ustavičný rast životnej úrovne, stopercentná
sociálna bezpečnosť, plná zamestnanosť ako trvalý stav, vyrovnanie
všetkých rozdielov medzi ľuďmi, sociálnymi skupinami a kultúrami
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v historicky dohľadnom čase. Pred takýmito ilúziami tradičný libera
lizmus dosť nevaroval, ale naopak ich živil.
Rovnako veľkým problémom ako nedostatok konzervatívneho
zmyslu pre možné je ambivalentnost slobody. Slobodný poriadok je
zaiste ten najhumánnejší a tiež najproduktívnejší, aký kedy vymyslel
človek. V tom mal liberalizmus pravdu a jeho očakávania vyšli možno
ešte lepšie, ako sa domnievali mnohí jeho konzervatívni kritikovia.
Avšak — ako dnes vieme — sloboda sama ešte nestačí. Môže byť dobro
dením, ale aj pohromou podľa toho, akému účelu slúži, akými hodno
tami sa inšpiruje človek, ktorý sa jej dovoláva.
Produktívnym princípom je sloboda iba tam, kde je spojená neroz
lučne s vedomím zodpovednosti, kde napríklad sloboda prejavu alebo
kritiky si sama ukladá skromnosť a zdržanlivosť, kde človek pozorne
váži každé slovo a je úzkostlivý pred pravdou, pretože si plne uvedo
muje ohromnú zložitosť sveta. Kde to však tak nie je, kde sloboda pre
javu, kritiky, protestu slúži iba intelektuálskemu exhibicionizmu, osob
nej ješitnosti alebo “sebarealizácii”, tam bude takto motivovaná slo
boda nástrojom spoločenskej demoralizácie a rozkladu.
Sloboda sama môže rovnako dobre stimulovať úpadok aj rast, môže
spoločnost konsolidovať aj destabilizovat’, môže byť požehnaním aj
kliatbou. Ambivalentnost’ slobody je v tom, že dáva šancu dobrému aj
zlému. Aby sa presadil jej pozitívny potenciál, ktorý je samozrejme
obrovský, musí byť sloboda viazaná eticky, musí sa pohybovať v pev
ných hraniciach mravných a sociálnych väzieb, určujúcich, čo je dovo
lené a čo je zakázané.
Bez novej syntézy liberálnych podnetov a konzervatívnej múdrosti
demokratický poriadok nebude môcť prežiť a bude na konci skôr, ako
sa mu dostane “rany z milosti” od vonkajšieho nepriateľa. Spoločne
majú liberalizmus a konzervativizmus celú pravdu, pokiaľide o povahu
človeka a hranice jeho možností. Nezávisle na sebe a proti sebe vedú
však nutne k fatálnym omylom.
*

*

*

Súčasné ťažkosti demokracie sú pre mnohých pokušením hodiť cez
palubu viac-menej celú liberálnu civilizáciu. Moja kritika liberalizmu
nemá samozrejme tento účel. Poukazujem na omyly a ilúzie, ktoré sú
tradičnému liberalizmu imanentné, len preto, že ich považujem za
napraviteľné.
Demokracia napriek svojim hlbokým koreňom v antike, je vo svojej
dnešnej podobe ešte veľmi mladé a nevyskúšané politické zriadenie.
Všetky naše základné pojmy ako “zvrchovanosť ľudu”, “rozdelenie
moci” alebo “ľudské práva” boli dôkladnejšie rozpracované až v 18.
storočí a prešli do politickej praxe až po Americkej a Francúzskej revo
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lúcii. Ešte mladšie je napríklad všeobecné volebné právo, uzákonené vo
Francúzsku v roku 1877 a v Anglicku (obmedzené len na mužov) do
konca až v roku 1918. Moderná demokracia je teda veľmi mladá. Dalo
by sa povedať, že sa stále nachádza v období hľadania a experimento
vania, čo samozrejme nepovažujú za poľahčujúcu okolnosťjej nepria
telia sprava a zľava.
Z ťažkej situácie, v ktorej sa demokracia nachádza v národnom aj
medzinárodnom meradle, chce ťažiť nielen komunizmus, ale aj krajný
konzervativizmus. Podľa neho sa všetko zlo začalo vlastne Osvieten
stvom. Odčiniť dôsledky Osvietenstva a začať znovu na historicky
starších základoch, to je veľký a márny sen ultrakonzervativizmu.
Ľudia tohoto zmýšľania majú sklon paušálne odsudzovať celý “moder
ný vek", hádzať do jedného koša demokraciu aj komunizmus, liberaliz
mus a socializmus, socializmus a komunizmus, laický štát a úpadok
mravov. V ich predstavách je bilancia demokracie alebo slobody pře
vážné záporná. (Takéto tendencie v posledných rokoch zosilneli aj v
našom exile, a to nielen v jeho slovenskej časti.)
Utópiou liberalizmu, hlavne jeho “ľavej” verzie, bol historický opti
mizmus, viera v neohraničený pokrok zásluhou zdokonalenej výchovy,
inštitucionálnych zmien a čoraz väčšiej individuálnej slobody. Utópiou
krajného konzervativizmu je návrat do preddemokratickej minulosti,
hľadanie spásy v starých autoritách a vierach, v politických koncep
ciách a poriadkoch, ktoré patria minulosti.
Dnešní ľudia vo svojej ohromnej väčšine nebudú už nikdy myslieť a
veriť, ako mysleli a verili pred demokratickou érou. Pre obnovu starých
politických, duchovných alebo ekonomických štruktúr nie sú v priemy
selnej alebo “vedeckej” spoločnosti objektívne predpoklady.
Demokracia je náš osud. Musíme, aj keď oveľa realistickejšie ako
v minulosti, pokračovať v línii slobody. Nemôžeme si dovoliť nijaké
spiatočníctvo. V historickej konfrontácii s komunizmom sa demokracia
musí orientovať dopredu a nie dozadu. Musí byť na úrovni svojej doby
a nesmie unikať od jej problémov do iracionálnych a fiktívnych riešení.
Na našej strane musí zostať realizmus, racionálnosť, duchovná slo
boda, duchovná otvorenosť. Ak by sa naša odpoveď na komunistickú
výzvu mala naozaj zredukovať na márne zaklínanie minulosti, tak sme
náš boj s komunistickou totalitou prehrali predom.
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Ilegalita uprostred vojny
*
Jozef Jablonický, Bratislava

Pod týmto záhlavím koluje v republike samizdat dr. Jozefa Jablonického, historika žijúceho v nemilosti režimu v Bratislave. V ňom autor
sleduje ilegálnu činnosť slovenských komunistov a nadväzovanie prvých
kontaktov s predstaviteľmi občianského odboja. Ústrednou postavou
tejto činnosti komunistov bol Ján Osoha (krycie meno Cyril), ktorý za
čal organizovať ilegálnu činnosť komunistickej strany hneď na jeseň
1938 po zakázaní strany slovenskou autonómnou vládou a ktorý vytvo
ril III. ilegálny výbor KSS spolu so Štefanom Dubčekom a Jozefom
Lietavcom. Osoha po svojom uväznení odovzdal vedenie ilegálnej stra
ny Štefanovi Bašťovskému, ktorý spolu s Milošom Hrušovským tvori
li IV. ilegálny výbor KSS.
V kapitole tohoto samizdatu pod záhlavím “Bez kontinuity” autor
popisuje ako došlo k vyhláseniu takzvaného V. ilegálneho výboru KSS,
ktorý tvorili: Karol Šmidtke, dr. Gustáv Husák a Laco Novomeský.
Autor píše o “bezkontinuite” preto, že Baštovanský, pretože bol neča
kane zatknutý, nemohol predať vedenie strany tak ako ho mu odovzdal
Osoha, čiže vytvorenie V. výboru strany, ktorého činnosť komunistická
historiografia tak glorifikuje, stalo sa bez straníckeho konsenzu a tak
aj bez toho, že by tento výbor bol mohol naviazať na predošlú činnosť
a na existujúce ilegálne buňky strany. Okrem toho autor uvádza ako
Osoha odmietal Husáka a ilegálne výbory ho nechceli poveriť nijakou
straníckou funkciou a prácou ani vtedy, keď Husák o to priamo žiadal,
lebo ho považovali len za salónneho komunistu, kolaburujúceho s reži
mom a Nemcami. Stať “Bez kontinuity” uverejňujeme aj s poznámka
mi autora v plnom znení. Red.

(Bez kontinuity)

Činnosť komunistickej strany v čase existence IV. ústredia nebola
uzavretá kapitola, oddelená vysokým múrom od predchádzajúcich
udalostí, od predchádzajúceho programu a jeho reprezentantov. A rov
nako nemožno prehliadnuť, čo nasledovalo v čase, keď Bašťovanský a
Hrušovský boli za mrežami. Na inom mieste som rozviedol ako sa Baš
ťovanský a Hrušovský ujali vedenia KSS na základe Osohovho povere
nia. Ako to bolo s kontinuitou ústredného vedenia pre prípad zatknutia
Bašťovanského a Hrušovského? Bol niekto vyhliadnutý alebo určený
* Uverejňujeme bez vedomia a teda aj bez súhlasu autora. Red.
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do funkcie náhradníka ústredného vedenia? Možno na tieto otázky pri
merane, otvorene a pravdivo odpovedať? Historik nielen sa môže s tý
mito otázkami zapodievať, ale je to jeho profesionálna povinnosť pri
skúmanej téme. Pravda, vkročí tým do rizikovej oblasti s perspektívou
okna s mrežami podľa reálnosocialistických praktík.
Najprv začnem citátom historika, ktorý prv ako ja napísal štúdiu o
IV. ústrednom vedení KSS. Pavol Bosák uverejnil vážnu stať, ktorú od
citujem v plnom znení:
“Určité možnosti na vytváranie potrebných kádrových rezerv sajavili
v žiadosti dr. Gustáva Husáka o poverenie straníckymi úlohami, ktorú
tlmočil dr. Púll Hrušovskému vo februári 1943.” (106)
Bosák sa odvoláva na spomienky Miloša Hrušovského, které sú v
Múzeu SNP v Banskej Bystrici a ktoré použil ako dôležitý prameň pri
písaní štúdie. Avšak Bosák nezaujal postoj k tejto stati spomienok Mi
loša Hrušovského:
“Vo februári 1943 (po Stalinogradskej bitke) informoval ma J. Púll,
že dr. G. Husák žiada vedenie strany, aby ho poverilo straníckou prá
cou. Povedal som Púllovi, že o tejto ponuke budem informovať - ve
denie strany - (pochopiteľne nemohol som Púlla ani ktoréhokoľvek
iného súdruha, s ktorým som bol v osobnom styku, upovedomiť o tom,
že som členom vedenia strany). Radil som sa s Bašťovanským, ako rea
govať na Husákovu iniciatívu. Už vedel o stanovisku (informácii) J.
Osohu vo vzťahu k Husákovi. Po krátkej diskusii vyslovil sa tak, že
nech o veci rozhodnem sám podľa vlastného uváženia. Veďsom zodpo
vedný za organizačné otázky. Uvažovalo sa preto o ponuke G. Husáka.
V súvislosti s tým, že negatívny postoj voči G. Husákovi - pokiaľ ide o
jeho ochotu pracovať a riskovať - zaujal aj P. Stahl, ďalej v súvislosti s
posudzovaním politického vývoja V. Clementisa, ktorého vplyv na Hu
sáka bol evidentný - dal som Púllovi negatívnu odpoveď na Husákovu
ponuku.” (107)
Kým Vašečka, Púll, Falťan, Rašla a iní Husákovi kolegovia a priate
lia mohli pracovať v ilegálnej KSS, Husákova ponuka sa mierne pove
dané - neprijala. Nakoľko ide o člena ďalšieho ÚV KSS nemožno túto
záležitosť považovať za celkom okrajovú. Pôsobil nielen Osohov ná
zor, ale aj niektoré ďalšie faktory z osobného a spoločenského života
Gustáva Husáka. Jadro bratislavskej komunistickej štruktúry za čias
I. až III. ÚV KSS tvorili hlavne robotníci, proletáři v pravom zmysle
slova. Ich život, sociálne postavenie a existenčné problémy sa odlišovali
od štandardu Husáka a niektorých ďalších komunistických intelektuá
lov, ktorí mali slušné zamestnanie.
Keď Bašťovanský rokoval s Róbertom Donáthom koho možno z
okruhu jeho známych zapojiť do ilegálnej práce, tak Donáth okrem Felixa Vašečku a Michala Falťana spomenul aj Gustáva Husáka, ale o
ňom Bašťovanskému nedal práve najlepšiu charakteristiku. Donáth o
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tejto záležitosti vypovedal: “Ďalej o dr. Husákovi som mu povedal, o
ktorom som však hovoril, že sa príliš orientuje na panské kruhy, zve k
sebe hodnostárov tohto štátu a preto by nebolo dobré sa s ním spojiť. ”
(108) A skutočne, IV. ústredie sa s Husákom ani nespojilo. Donáthovo
stanovisko len vhodne zapadalo do vtedajšieho kádrovania vo vnútri
komunistickej strany.
Počas existence IV. ústredia doznievala kauza Husák po dvoch lin
kách - po linke straníckej po linke policajno-súdnej. Avšak Husákov
prípad vtedy, v r. 1942-1943, nebol tak vyostrený ako sa to v 50. rokoch
nafukovalo a zneužilo v prokurátorsko-policajnom výklade, inšpirova
nom a vedenom činiteľmi samotnej KSS, resp. KSČ.
Prvá kauza bola tak povediac “vnútrostranícka”. Husák v r. 19391940 bol zapojený do ilegálnej činnosti KSS v jednom bratislavskom ra
jóne. Jeho spolupracovníci boli Pavol Kardian, Jozef Ivanič, Pavol
Fendt a iní. Bol poverený pracovať najmä medzi bratislavskou študent
skou mládežou a to vzhľadom na jeho konexie, predchádzajúcu verej
nú činnosť a vtedajšie postavenie advokátskeho koncipienta. Avšak od
konca r. 1940 Husák prestal aktívne pracovať, prestal chodiť do spoloč
nosti predtým s ním konšpirujúcich komunistov. Toto Husákovo utia
hnutie sa od aktívnych stretávaní sa v rámci vtedajšej straníckej štruk
túry veľmi tvrdo posudzovali a odsudzovali najmä Ján Osoha, Otto
Klein-Krajňák, Pavol Stahl a ďalší. Dodnes nie sú objasnené motívy
tohto Husákovho postoja. Husák vo Svedectve o SNP sa síce zmieňuje,
že sa dosť pravidelne schádzal s Osohom, ale nie je to konkretizované nä
miesto a čas. (109) Vraj Husák: “bol v pravidelnom spojení s predstavi
teľmi prvých ústredných vedení KSS.” (110) Toto nepravdivé tvrdenie
je len umelou ozdobou oslavnej historiografie. Ak je zmienka o prvých
ústredných vedeniach, tak ide o množné číslo. Avšak Husák vôbec ne
bol v spojení s Osohom a ďalšími členmi ÚV v čase, keď stáli na čele II.,
resp. aj III. ústredného vedenia KSS. U Osohu a Júliusa Ďuriša už po
čas existencie I. ÚV KSS tiež zavážilo, že Husáka považovali za Cle
mentisovho človeka. Vladimíra Clementisa, žijúceho v exile, vylúčili z
KSČ v r. 1939. S Clementisovým prípadom sa celkom neodôvodnene a
podozrievavo vrhal tieň aj na Husáka. (111) Od r. 1941 bol teda Husák
mimo existujúcej straníckej siete v Bratislave. Avšak pocítil represálie.
Krátkodobé zadržanie a uväznenie Husáka bolo v rámci tzv. preventív
nych akcií, ale nie ako stíhanie a väznenie za konkrétnu činnosť v ilegál
nej KSS.
Boli ťažké, veľmi bolestné mesiace od leta 1941 do leta 1942, keď zúri
la perzekúcia proti všetkým aktívnym účastníkom odboja. Padali aj
ústredné vedenia KSS, stovky osôb trpeli v celách. Počas týchto policaj
ných opatrení sa dostali do väzby aj Jozef Ivanič, Pavol Fendt, Pavol
Kardian a iní. Tým ÚŠB zistila styky vyššie uvedených s Husákom.
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Druhá kauza postupne vznikala najprv len po internej policajnej lin
ke. V konkrétnych súvislostiach sa v zápisniciach hromadených na ÚŠB
objavovalo aj meno Gustáv Husák, ale len v súvislosti s odbojovou čin
nosťou v r. 1939-1940. Predbežne mala ÚŠB málo dôkazov o konkrét
nej Husákovej činnosti v ilegálenej KSS. ÚŠB v trestnom oznámení
proti Jozefovi Ivaničovi a spol. zo dňa 20. februára 1942, podanom na
Štátnom zastupiteľstve v Bratislave, okrem iného uviedla: “Doteraz ale
je málo objasnená činnosť dr. Husáka, ktorý už-ako je vyššie spomenu
té - bol poverený organizovaním intelektuálov.” (112) Ale postupne sa
ÚŠB toho dozvedala viac a viac. Zatiaľ historik má k dispozícii len časť
dokumentácie policajnej povahy. (113)
Dňa 28. apríla 1942 ÚŠB zatkla Gustáva Husáka. Vo vyšetrovacej
väzbe bol iba jeden mesiac. V záverečnej fáze Husákovej vyšetrovacej
väzby o ňom vypovedali uväznení bývalí spolupracovníci. Jeden z nich
bol Pavol Fendt, ktorý vypovedal 26. mája 1942, v ten istý deň, keď sa
uzavrel policajný výsluch s Husákom. (114)
Zápisnica spísaná s Gustávom Husákom na ÚŠB má dátum 26. máj
1942. Voči Husákovi jeho vyšetrovateľ Július Leštach nepoužil žiadne
násilie. Historik pri čítaní Husákovej zápisnice musí zvažovať okolnos
ti jej vzniku, i to, že stíhaný Husák vlastne vypovedal len o tom, čo iní
o ňom predtým vypovedali. Stíhaná osoba sa má hájiť a vypovedať tak,
aby sebe a iným neuškodila. Husák mal vzdelanie právnika a využil svo
ju profesiu v rámci daných možností. K otázke príslušnosti ku komunis
tickej strane vypovedal:
“Za môjho vysokoškolského spolkárenia bol som síce ľavo oriento
vaný, nebol som však príslušníkom žiadnej politickej strany. Mojispolkárski protivníci označovali ma za komunistu, ale ja som sa takýmto
ani neprehlasoval a ani necítil. ” (115)
Bola vec prístupu, či komunista pred súdom Slovenskej republiky
bude zapierať svoju komunistickú príslušnosť alebo sa k nej hrdo hlásiť.
Komunistická propaganda vie využívať prípady, keď komunisti pred
súdom hájili svoju príslušnosť a činnosť. Ale rovnako prospešné môže
byť aj zamlčovanie a popieranie. A z toho zorného uhla neodsudzujem
Husákovo zapieranie.
Husák v zápisnici priznal, že sa zúčastnil schôdzí s Fendtom, Kardianom, Kleinom a Viliamom Kaiserom. Avšak zároveň uviedol:
“ V novembri 1940 bol som v Zaisťovacom tábore v Ilave a tam som si
pevne zaumienil, že v budúcnosti takýchto schôdzok sa nezúčastním
a vôbec nič podobného nebudem podnikať. Toto svoje rozhodnutie
som aj dodnes presne dodržal. ”(116)
Na túto pasáž osobitne upozorňujem a ešte pri inom citáte sa vrátim
k Husákovej pasivite. Husák pasivitou argumentoval na svoju obhajovu. A kauzu o Husákovej pasivite nastolili už v tom čase aj niektorí s
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ním spolupracujúci komunisti. Pokiaľ sa týka spolupráce s Fendtom a
spol. Husák vypovedal:
“Som si vedomý, že týmto som sa dopustil trestného činu, lebo som
peňažne podporil zakázané hnutie a zúčastnil som sa schôdzek s ľudmi,
ktorí pravdepodobne pracovali v zakázanom hnutí, v ilegálnej komu
nistickej strane.” (117)
Zápisnicou spísanou s Gustávou Husákom skončilo vyšetrovanie na
pôde ÚŠB. Zároveň ÚŠB 26. mája 1942 pod č. 14.212/4-1984 urobilo,
trestné oznámenie na Štátne zastupitelstvo v Bratislave proti Husákovi
podľa ktorého:
“Dr. Husák súc u tunajšieho úradu vypočúvaný, zápisnične doznáva,
že schôdzok sa skutočne zúčastňoval, na ktorých sa prebrali rôzne veci,
týkajúce sa ilegálnej komunistickej strany. Ďalej doznáva, že sám čítal
rôzne protištátne komunistické letáky, ba dokonca i sám opravoval
rôzne koncepty pre spomínané protištátne letáky. Sám stranu finančne
podporoval rôznymi peňažnými podporami.
Z uvedeného je zrejmé, že dr. Husák ako advokátsky koncipient stal
sa členom tajnej organizácie, ktorú finančne podporoval a tiež pre túto
opravoval koncepty pre protištátne komunistické letáky.” (118)
O dva dni, 28. mája 1942, bol Gustáv Husák pred vyšetrujúcim sud
com dr. Vojtechom Hetényim, ktorému vypovedal: “Obvineniu som
porozumel, vinným sa cítim čiastočne.”(119) Trval na svojej výpovedi,
ktorú urobil na ÚŠB a zobral ju za svoju obranu pred súdom. Pokiaľ
sa týka prerušenia stykov s komunistickou konšpiráciou uviedol: “Po
lete 1940 som sa žiadnych schôdziek nezúčastnil. Toto som ja z vlastné
ho rozhodnutia zanechal a neprišlo vôbec k žiadnejformálnej súčinnosti s
illegálnou komunistickou stranou na Slovensku.
Ja som sa týchto schôdziek zúčastňoval jedine preto, abych sa snád
dozvedel od týchto ľudí niečo interesantného.” (120)
V ten deň, t.j. 28. mája 1942, Gustáva Husáka prepustili z vyšetrova
cej väzby. Avšak neodviedli ho na ÚŠB. V úradnom zázname z 28. mája
1942 sa môžeme dočítať: “Podľa telefonického oznámenia dr. Beňušku,
dr. Husák nemá byť späť dodaný ÚŠŕ?.”(121) Dr. Jozef Beňuška bol
vtedy vedúci protikomunistického oddelenia ÚŠB. Vo veci Husáka po
stupoval z vlastnej iniciatívy alebo plnil želanie nadriadených osôb?
Prečo mal Beňuška záujem na miernom postoji k Husákovi, ale aj k
iným osobám? Beňuška zahynul v Mauthausene a už nevydá svedectvo
o motívoch svojich rozhodnutí. (122)
Gustáv Husák mohol odísť domov a pokračovať v zamestnaní vo
funkcii tajomníka zväzu špeditérov na Slovensku. Toto sa mohlo stať
za slovenského štátu v r. 1942! Trestné pokračovanie proti Husákovi sa
viedlo na slobode a bolo okrajovou záležitosťou vo vtedajšej perzekú
cii komunistov na Slovensku za aktívnu odbojovú činnosť. Celý prípad
skončil oslobodzujúcim rozsudkom. (123) Pri vyšetrovaní Bašťovan-
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ského a spol. boli síce zmienky o Husákovej ilegálnej činnosti, ale výpo
vede zatknutých osôb iba potvrdzovali skutočnosti, ktoré ÚŠB pozna
la. (124)
Ako som na základe dokumentov ukázal, trestné pokračovanie proti
Gustávovi Husákovi sa viedlo počas existencie IV. ústredného vedenia.
A však nie toto konanie pred súdom, ba ani nedobrovoľný Husákov zá
jazd na Ukrajinu v r. 1941 (125), ale jeho pasivita bola určujúcim fakto
rom nevraživosti Jána Osohu a ďalších proti Husákovi. Ako som uvie
dol, malo to dozvuky aj u Bašťovanského a Hrušovského.
Azda je na mieste otázka, najmä u čitateľa žijúceho v podmienkach
tzv. reálneho socializmu, ktorý vyrástol už po 2. svetovej vojne, čo mo
hol robiť Gustáv Husák, ktorého spisy ako nevybavené a neuzavreté sa
povaľovali po kanceláriách Justičného paláca v Bratislave? Vyhýbali sa
mu známi a priatelia? Chodili ho obťažovať agenti ÚŠB? Aké spoločen
ské styky udržoval? Pociťoval následné policajné šikanovanie a diskri
mináciu? Nie! Tým, že po prepustení z vyšetrovacej väzby mohol naďa
lej vykonávať funkciu tajomníka zväzu špeditérov mu umožňovali udr
žovať dobrý životný štandard. S tajomníctvom u špeditérov boli spo
jené mnohé povinnosti, i také, ktoré sa neskôr za stalinsko-gottwaldovskej éry chceli použiť ako kompromitujúci doklad. Mám na mysli
obežník Ústredného zväzu špeditérov pre Slovenskú republiku č. 16 čj.
961/1942 z 20 októbra 1942 o organizovaní zbierky na podporu predvojenskej výchovy HG. HM, FS a DJ. Istú daň režimu odvádzal aj zväz
špeditérov. Na obežníku je uvedené meno Gustáva Husáka, čo nie je
vhodný ilustračný doklad ku kultovnej legende, ktorá sa monopolne a
totálne servíruje súčasným generáciám v Československu.
Do tohto obdobia zapadá aj zblíženie Gustáva Husáka s dr. Imri
chom Karvašom. Karvaš mi pri besedách uviedol, že toto zblíženie na
stalo prostredníctvom Husákovej manželky. Karvaš vo funkcii guver
néra Slovenskej národnej banky a od r. 1942 aj prednostu Najvyššieho
úradu pre zásobovanie bol na zenite svojho spoločenského postavenia.
Bol to skutočne úspešný a schopný štyridsiatnik. Zúčastňoval sa na za
sadnutiach slovenskej vlády, dvere mal otvorené k najvyšším predstavi
teľom ľudáckeho režimu, k diplomatom, k národohospodárom, umel
com atď. Hoci najednej strane si ho vážili najvyššie kruhy Slovenskej
republiky, na druhej strane umožňoval dobré existenčné a spoločenské
postavenie osobám o ktorých vedel, že sú ideovými odporcami ľudác
keho režimu. Na inom mieste to demonštrujem na prípade väznených
komunistov Vašečku, Falťana, Púlla, Hemelku, Bušniaka a ďalších.
Karvaš sa nerozpakoval chodiť k Husákovi do bytu na Tajovského uli
ci, čo - samozrejme - vzbudzovalo rôzne kombinácie a dohady. Nie kaž
dému bolo známe, že Karvaš odchyľuje aj zadné dvierka...
Tieto skutočnosti uvádzam, aby som poukazoval na niektoré fakty,
ktoré sa dnes neberú do úvahy. Gustáv Husák sa stal členom nasledu
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júceho V. ústredného vedenia KSS. Ustanovenie Husáka za člena V.
ústredného vedenia nebolo prejavom jeho pevného postavenia v konšpirácii, ani ocenením zásluh za predchádzajúce roky perzekúcie. Bola
to záležitosť výberu, voľby a poverenia Karola Šmidkeho. Avšak Šmidke si ponechal v rukách všetky najdôležitejšie nitky straníckej konšpirácie.
Pokiaľ sa týka nového začlenenia Gustáva Husáka do komunistickej
konšpirácie možno urobiť tento záver:
1) Gustáv Husák viac ako dva roky bol mimo komunistickej konšpirá
cie, hoci ho postihla krátkodobá perzekúcia za činnosť z r. 1939-1940.
2) Ustanovenie Gustáva Husáka za člena ústredného vedenia KSS ne
vyplývalo z jeho postavenia a zásluh v predchádzajúcej činnosti.
3) Ustanovenie Gustáva Husáka za člena ÚV nebolo a ani nemohlo byť
v kontinuite s kádrovou politikou IV. ústredného vedenia a ani vedení
predchádzajúcich.
Ani Ladislav Novomeský nezosobňoval kontinuitu po rozbití IV.
ústredného vedenia, hoci zápisnica s ním spísaná na ÚŠB sa nachádza v
materiáloch trestnej veci Št. Bašťovanský a spol.
Ladislav Novomeský sa v r. 1939 presťahoval z Prahy najprv do Seni
ce a odtiaľ do Bratislavy. Územno-politicky to vtedy znamenalo presťa
hovanie z protektorátu na územie slovenského štátu. (126) Novomeského minulosť - literárna, publicistická a politická - bola dobre známa
tým, ktorí mu umožnili, aby v Bratislave mohol v pokoji žiť a pracovať.
Miesto redaktora Budovateľa, ktoré nastúpil vr. 1940, bolo za danej si
tuácie pre Novomeského pomerne výhodné, lebo bez okázalej politickej
angažovanosti alebo prejavovanej lojality voči ľudáckemu režimu mal
zabezpečenú slušnú existenciu s možnosťou zúčastňovať sa literárneho
života. Publikoval články, recenzie a básne. Stačí si prelistovať jediný
Elán a možno si vytvoriť obraz o širokých publikačných príležitostiach
Novomeského. Na pôde Obilnej spoločnosti pre Slovensko a v redakci
Budovateľa hlavným ochráncom Novomeského bol inž. Ján Klinovský, ktorého počas povstanie zákerne zavraždili zdemoralizovaní parti
záni. (127) Ale ani v r. 1943-1944, keď zodpovedným redaktorom Bu
dovateľa bol dr. František Galan, svojho času exponovaný činiteľ
HSĽS a HG, nikto z pozície moci Novomeskému nestrpčoval život.
Napokon tragický bol osud aj tohto druhého šéfa Novomeského. Galana vo februári 1945 zatkli nacisti a zahynul v Mauthausene. Ináč Obil
ná spoločnosť pre Slovensko a tiež firma Dovus boli svojráznym pare
niskom odboja a jeho zamestnanci zabezpečovali aj styky s čs. zahranič
ným odbojom. Jeden z kuriérov odboja, Dezider Bukovinský, dokonca
podplukovníkovi Jaroslavovi Hájíčkovi v Istanbule hlásil, že v Bratisla
ve založil odbojovú skupinu Ďumbier, ktorej členmi sú Ladislav Novo
meský a dr. Vladimír Houdek. (128) Novomeský mal dobré zázemie na
pracovisku, mal pri sebe okrem už spomínaných osôb aj také opory,
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akými boli redaktor Alexander Pakan a najmä inž. Dalibor Krno, gene
rálny riaditeľ Obilnej spoločnosti pre Slovensko. Novomeský ako pro
fesionálny novinár nepociťoval diskrimináciu ani zo strany Zväzu novi
nárov na Slovensku, ktorého predsedom bol ľudácky publicista a poli
tik dr. Aladár Kočiš. (129)
Novomeský za Slovenskej republiky bol nielen členom Spolku slo
venských spisovateľov, ale dokonca ho dvakrát zvolili za člena výboru.
(130) Za jedným stolom sedával a rokoval s literátmi, ktorí politicky zo
trvávali na oficiálnej platforme ľudáckeho režimu. Novomeský ako
básnik bol tak uznávanou a váženou osobou, že bol častým hosťom v
“modrom salóne” v byte Valentína Beniaka, básnika a predsedu Spolku
slovenských spisovateľov. Beniak si na mesačný plat zarábal ako úrad
ník ministerstva vnútra, ale ako bývalý notár nebol v nejakom podrad
nom postavení. Bol vedúcim kancelárie ministra vnútra a tým osobou
veľmi informovanou. Do “modrého salónu” k Beniakovi občas prišiel
aj Alexander Mach, minister vnútra. Našťastie sa zachoval denník spi
sovateľa Mikuláša Gaceka, tiež častého hosťa v “modrom salóne”, z
ktorého sa môžeme dočítať všeličo zaujímavé o tom, čo sa odohrávalo
za kulisami režimu. V čs. vysielaní britského rozhlasu Clementis ostro
kritizoval a odsudzoval “beniakovcov”, ale Novomeský v Bratislave sa
dobre cítil práve medzi “beniakovcami”. Nemožno tieto reálie obísť na
priek tomu, že ich v 50. rokoch stalinsko-gottwaldovský režim zneužil
na súdnu perzekúciu a znevažovanie mena Novomeského. Tieto reálie
nemožno prehliadnuť aj preto, lebo ich podľa vtedajších prokurátorsko-policajných kritérií falošne podávali aj historici.
Márne by historik hľadal stopy Novomeského medzi tými, ktorí nie
sli hlavnú ťarchu komunistického odboja, ktorí sa púšťali do akcií s
perspektívou žalára. Historik nenájde ani stopu, že by Novomeský cho
dil medzi robotníkov a revolučnými básňami ich nadchýňal do boja
proti fašizmu. Novomeský až do r. 1943 bol mimo rezistencie. Zdenka
Holotíková o Novomeského pasivite zhovievavo napísala: “V časoch,
keď už nemohol všedný deň zasvätiť práci pre vec robotníckej triedy,
pre pokrok a najkrajšie ľudské ideály, sa venoval príprave svojich roz
trúsených básní do tlače.” (131) Úbohá to obhajoba pasivity. Ukážka
čo sa môže vykúzliť z pera znormalizovanej historičky. Hoci Novomes
ký vždy bol antifašistom, predsa jeho postoje a činnosť bola svojská,
odlišná od hlavného prúdu komunistickej ilegality.
Napríklad v čase existencie IV. ústredného vedenia KSS boli potreb
né (ako predtým a potom) finančné prostriedky. Niekedy aj vyššie
obnosy. Z poverenia KSS o peniaze sa na Novomeského obrátil Ján
Púll, ktorý o tom vypovedal na ÚŠB, že Novomeského požiadal o po
moc pre rodiny zatvorených komunistov. Novomeský túto pomoc pri
sľúbil a podľa Púlla v troch prípadoch mu odovzdal finančné obnosy
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spolu vo výške asi 7-8 tisíc slovenských korún. Novomeský toto na ÚŠB
potvrdil. Podľa Novomeského:
“Keď som bol požiadaný s. dr. Púllom o podporu pre ľudí, ktorí sú na
ňu odkázaní, odobral som sa, opravujem že som sa stretol s Františkom
Szantóm, ktorého som požiadal, že či by mi nemohol poskytnúťspomínaných peňazí nejaký obnos, ktorý by som potreboval. Szantó bol
ochotný a dostal som od tohto asi Ks 7.500.-, ktoré mi odovzdal na dva
rázy: po prvý raz asi Ks 2.500.- a v druhom prípade Ks 5.000.-, ktorý
obnos som potom odovzdal dr. Púllovi. Toto by bolo všetko čo by som
vedel vysvetliť ohľadom peňažného obnosu, ktorý som odovzdal dr.
Púllovi.” (132)
Takto Novomeský vypovedal 21. mája 1943 a vzhľadom na túto vý
poveď sa mu ani vlas neskrivil na hlave. Dokonca ho nedali ani do vy
šetrovacej väzby. Po výsluchu ho prepustili na slobodu. (133) Netreba
to zamlčovať - nad Novomeským držal ochrannú ruku minister vnútra
Alexander Mach, ktorý sa netajil, že Novomeský je jeho priateľ. (134)
Novomeský to nikdy nedezauoval. V bratislavských literárnych a poli
tických kruhoch sa vedelo o stykoch Macha s Novomeským. Dokonca
o tom vedel aj prezident dr. Jozef Tiso. (135)
Novomeský síce poskytol pomoc, a to treba pozitívne oceniť. Ale ne
bol zaangažovaný do aktívnej odbojovej činnosti v ilegálnej KSS v čase
existencie jej IV. ústredia, hoci s viacerými spolupracovníkmi tohto
vedenia sa osobne poznal. Už v tom čase -vr. 1942-1943 - sa ukazovalo,
že Novomeský mohol z prípadu na prípad poslúžiť veci odboja, ale ne
bol vhodnou postavou na systematickú a rizikovú konšpiratívnu čin
nosť.
Zatýkanie v apríli a máji 1943 bolo na ÚŠB takou akciou, pri ktorej
sa mobilizovali a zamestnávali všetci pracovníci protikomunistického
oddelenia ÚŠB. Ktosi záťahy riadil, porovnával zápisnice z výsluchov
a snažil sa rozmotávať ďalšie konšpiratívne nite komunistickej siete.
Výkonnú stránku pevne držal v rukách Imrich Sucký. Ale na ÚŠB boli
aj takí, ktorí len “úradničili”, nezatýkali, nefízlovali a ani nevyšetrova
li. A predsa boli dôležitými činiteľmi v súkolí policajného aparátu. Z
hľadiska skúmanej témy nemožno opomenúť dr. Pavla Přikopu, od
októbra 1942 vedúceho protikomunistického oddelenia ÚŠB. (136) Při
kopa bol prvostupňovým bratrancom Ladislava Novomeského.
Pavol Přikopa sa nikdy nestal mužom v službách odboja. Ale treba
priznať, že nebol fanatickým horlivcom za ľudácky režim. Myslel aj na
zadné kolesá. Ak pomohol hladko vyviaznuť Novomeskému a ďalším z
trestného prípadu Bašťovanský a spol., tak je to malá ukážka reality
slovenského štátu. Napokon Přikopa so svojím postojom nebol prvou
a ani jedinou lastovičkou v bezpečnostnom aparáte, ktorá by zvestova
la nové časy.
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O Novomeskom sa v kruhu jeho nekomunistických priateľov hovori
lo ako o “salónnom komunistovi”. Novomeský sa vedel pohybovať v
spoločnosti osôb, ktoré mali iný svetonázor ako on. Novomeského pev
né miesto v kultúrnom a literárnom živote len umocňovali jeho vplyvné
osobné známosti. Nie jeden buržoázny partner Novomeského sa dom
nieval, že to nemôže byť pod vládou komunistov až tak zlé, keďpri mo
ci bude aj básnik Novomeský. Na vytriezvenie bol potrebný čas a v ňom
nadobudnuté skúsenosti. To čo sa v rezistencii mohlo považovať a po
važovalo za istú politickú devízu Ladislava Novomeského, po r. 1948 po
stupne stalinsko-gottwaldovský režim hrubo znehodnotil na zradu a
agentstvo v prospech ľudáckej buržoazie.
Nemožno akceptovať Lettrichovo tvrdenie o existencii vraj Husákovej a Širokého skupiny v KSS pred vznikom V. ústredia KSS. Husák
bol mimo komunistickej konšpirácie a Viliam Široký sedel vo väzení.
Prvý a ani druhý v tom čase neviedol žiadnu skupinuv KSS. Tiež ne
možno bez povšimnutia ponechať nasledovné tvrdenie: “Keď prišiel
Šmidke v lete 1943 na Slovensko, Husák a Novomeský mali znateľný
mocenský náskok pred Širokým. Nerobilo mu preto ťažkosti prikloniť
sa k nim a to tým skôr, že Husákova skupina ho hneď uznala za svojho
vodcu a ustanovila sa ako nový ústredný výbor a nové vedenie strany na
Slovensku.” (137) V skutočnosti nemožno hovoriť o žiadnom náskoku
údajnej Husákovej skupiny, lebo vôbec neexistovala.
Gustáv Husák a Ladislav Novomeský do r. 1943 neboli reprezentantami bojujúcej a trpiacej KSS. Pritom program tejto strany, sovietske
Slovensko, vehementne presadzovaný Jánom Osohom a jeho spolupra
covníkmi, nebol reálnym a optimálnym východiskom pre povojnové
Slovensko. Uvedený program nepodporovala väčšina slovenského ná
roda a z tohto aspektu treba hodnotiť činnosť KSS a jej predstavite
ľov.
Osobitná zmienka o Gustávovi Husákovi a Ladislavovi Novomes
kom v súvislosti so IV. ústredným vedením KSS je nevyhnutná k po
chopeniu faktu, či tu existovala kontinuita s nasledovným komunistic
kým ústredným vedením na Slovensku. Už názvom kapitoly som na
značil to, čo som sa pokúsil doložiť autentickými dokumentárni, hoci
je to horká pilulka pre dnešnú dvornú historiografiu, ktorá - mierne po
vedané - nadsadzuje úlohy a zásluhy Husáka a Novomeského v organi
zovaní a vedení rezistencie proti fašizmu. Alebo sa závažné fakty ne
spomínajú. Napríklad Zdenka Holotíková v diele Ladislav Novomes
ký (Bratislava 1980) vôbec neuviedla fakty, ktoré som použil k vystih
nutiu politického profilu Novomeského z čias existencie Slovenskej re
publiky.
IV. ústredné vedenie KSS neurčilo náhradné vedenie, zaniklo bez za
chovania kontinutity vo vedení KSS. Tento poznatok, opierajúci sa o
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autentické pramene, otvára priestor k novému pohľadu na históriu aj
V. ústredného vedenia KSS, k pohľadu bezdeformácii a legiend.
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Vladom bol Clementis a Edom prezident Beneš. Hrušovský ďalej spomína: “Informoval
som o tom Osohu. V tejto súvislosti mi Osoha povedal, že - Clementisov človek -, t.j. G.
Husák sa tiež zachoval ako dezertér z hnutia. Odmietol plniť konkrétne úlohy podľa po
kynu vedenia strany, treba ho vraj považovať za človeka zbaveného členstva v strane.”
Pozri Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, arch. j. 27/1966. Zrejme stalinsko-dogmatikárske praktiky, ktoré vyčíňali v 50. rokoch, mali hlbšie korene.
112 - ŠOBA v Bratislave, fond KSB, č. 220/1942. V Široký a spol. Jozefa Ivaniča zatkli
11. februára 1942. Ivanič zápisnične vypovedal o štruktúre bratislavskej organizácie KSS.
okrem iného uviedol, že v 1. rajóne najednej porade, konanej u Viliama Kaisera, Husák
“obdržal funkciu organizovania inteligencie”.
113 - Napríklad uväznený Jozef Ivanič v zápisnici 25. februára 1942 o Husákovi doznal:
“Na týchto schôdzkach rayonného vedenia sa zúčastňovalo rayonné vedenie a to Kaiser,
Fendt, Kardian a občas prišiel aj dr. Husák. Dr. Husák mal podľa intencie rayonného ve
denia získať inteligenciu, ale preukázal veľmi malé, ba môžem povedať žiadne úspechy a
preto sa zúčastnil len na niektorých schôdzach a neskoršie ani nechodil.” Pozri ŠOBA v
Bratislave, fond KSB, č. 220/1942.
114 - P. Fendta predviedli z väznice Krajského súdu v Bratislave do kancelárie ÚŠB, kde
zápisnične uviedol:
“Koncom roku 1939 asi v mesiaci decembri v čase keď som už bol niekoľko mesiacov
činným členom v ileg. komunistickej strane, požiadal ma Otto Klein, aby som šiel do
advokátskej kancelárie dr. Vanička na Hlinkovo námestie, kde je zamestnaný Husák,
ktorému aby som oznámil, že má prísť na schôdzu ileg. kom. strany. Ja som tento príkaz
Ottu Kleina aj splnil a súčasne pri tomto si dal s dr. Husákom sraz kde sme sa aj zišli a
odtiaľto som ho zaviedol do bytu Viliama Kaisera, na Gröslingovu ul. naproti gymnázia,
kde na nás už čakali Kardian a Otto Klein. Na tejto schôdzke mal prednášku Otto Klein,
x
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ktorý nám dával pokyny pre činnosť ileg. kom. strany. Presne si už podrobnosti na obsah
tejto prednášky Ottu Kleina nepamätám. Viem však celkem určite, že Klein chcel poveriť
dr. Husáka nejakou funkciou v ileg. kom. strane. Jakou funkciou o tom vedomosti ne
mám, lebo Klein túto funkciu, ktorú mal prevziaťdr. Husák nemenoval a preto neviem, či
dr. Husák túto funkciu v ileg. kom. strane vykonával.
Asi o mesiac neskoršie svolal Klein zase schôdzku na uvedenom mieste na ktorej sme sa
zúčastnili Klein, Kardian, Husák a ja. Na tejto schôdzke sa debatovalo o všeobecnej
politickej situácii v tejto strane, lebo v tom čase som prijal funkciu vedúceho rajónu 1 ako
je to už v pôvodnej zápisnici uvedené. O tejto mojej funkcii vedel tiež dr. Husák. Po tejto
schôdzke som sa stretol na ushovorených schôdzkach s dr. Husákom ešte asi 3 razy. Tieto
schôdze sa však odbavovali na uliciach. Naposledy som bol s dr. Husákom v mesiaci júni
1940.
Po tento čas mi dal dr. Husák dva razy peňažný obnos ako dar pre ileg. kom. stranu cel
kove asi 100.- Ks na čo si však presne nepamätám, lebo pripúšťam, že týchto peňazí mohlo
byť viacej, alebo menej. Ja som tieto peniaze odovzdal aj s ostatnými peniazmi Schwartzovi, ako je v pôvodnej zápisnici uvedené. Mimo uvedeného styku s Husákem, som sa via
cej s týmto nestýkal a neviem o jeho činnosti v ileg. kom. strane nič viacej.”
Pozri ŠOBA v Bratislave, fond KSB, č. 759/1942. G. Husák.
115 - ŠOBA v Bratislave, fond KSB, č. 759/1942.
116 - Tamtiež. Je pozoruhodné, že Otto Klein-Krajňák (1911-1973), v 50. rokoch a aj ne
skôr vystupujúci ako “historik”, svoje subjektívne názory a podozrenia tendenčne zapaso
val do vtedajšieho prokurátorsko-policajného výkladu dejín a výpady proti G. Husákovi
dával do súvislosti s ilavským väznením z novembra 1940. Citujem Kleina-Krajňáka:
“Výnimku medzi uväznenými komunistami tvoril Gustáv Husák, ktorého polícia 8. no
vembra tiež uväznila v Ilave. Už počas pobytu v Ilave vyhýbal sa Husák uväzneným ko
munistom. Pred predstaviteľmi fašistickej vlády - na rozdiel od iných - choval sa Husák
veľmi pokorne a prijal Machové návrhy na zmierenie. Krátko po Machovej a Murgašovej
návšteve Husáka a jeho priateľov prepustili. Ostatní ostali ďalej v Ilave.
Keď sa na jar roku 1941 vrátili domov súdruhovia z väzenia v Ilave, rozhorčene rozprá
vali o Husákovom chovaní a žiadali jeho vylúčenie zo strany. Husák postupoval dôsledne
tou cestou, ktorú nastúpil roku 1939, keď odmietol uznať za správnu líniu KSS, líniu dô
sledného protifašistického boja. Vedúci oblasti Štefan Szabó snažil sa napriek tomu roku
1940 získať Husáka pre prácu v ilegálnom hnutí, no Husák odmietol. Vyhýbal sa ilegálnej
práci v ťažkých rokoch tak, ako ľudia z meštiaceho tábora.”
Pozri Krajňák, O.: Komunisti bratislavskej oblasti v boji proti fašizmu v rokoch 19381942. Bratislava 1959, s. 97.
117 - Tamtiež.
118 - Tamtiež.
119 - Tamtiež.
120 - Tamtiež.
121 - Tamtiež.
122 - J. Beňuška (1908-1945) od r. 1941 bol zástupcom prednostu a od oktobra 1942 pred
nostom ÚŠB. Zároveň od januára do októbra 1942 viedol aj protikomunistické oddele
nie. Spočiatku sa aktívne podieľal na potlačovaní odboja, ale neskôr - v r. 1943-1944 ochaboval v aktivite. V decembri 1944 ho preložili za policajného riaditeľa do Žiliny, kde
ho 3. februára 1945 zatkla nemecká bezpečnostná polícia, ktorá ho podozrievala z na
držovania odboju. 31. marca 1945 bol z Bratislavy odvlečený do Mauthausenu.
123 - Štátne zastupiteľstvo v Bratislave žaloby proti G. Husákovi na Krajský súd v Bra
tislave podalo 15. júla 1943. Žalobcom bol dr. Július Viktory, ktorý naoko a navonok za
chovával dekorum strážcu platných zákonov, ale v skutočnosti hľadal cesty ako chrániť
osoby perzekvované za odbojovú činnosť. Hlavné pojednávanie bolo až 13. novembra
1943. Krajský súd v Bratislave v ten deň vyniesol oslobodzujúci rozsudok. Citujem z roz
sudku:
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“Krajský súd na základe prevedeného dokazovania nevidí za dokázané, že by obžalova
ný bol sa stýkal s horemenovanýmif svedkami, aby sa zúčastnil ilegálnej kom. strany, aby
jej členov v ich podvratných snahách hocakým spôsobom podporoval, ale Krajský súd je
toho názoru, že i keď sa stýkal obžalovaný s dvoma - troma osobami, o ktorých nevedel,
že sú organizovaní členovia ilegálnej kom. strany, to ešte nemožno považovať za sdruženie štátu nepriateľské, teda v danom prípade nie je vyčerpaná skutková podstata § 17 čís.
1, ods. II zák. č. 50/23 Sb. z. a nar. a preto musel Krajský súd obžalovaného Augustína
Husáka spod obžaloby proti nemu vedenej pre prečin sdružovania štátu nepriateľského
pre nedostatok trestného činu a dôkazov, vo zmysle § 326 č. 1 a 2, oslobodiť.”
Pozri ŠOBA v Bratislave, fond KSB, č. 759/1942.
124 - Napríklad dr. Michal Falťan (1916-1960) vypovedal o Husákovej činnosti takto:
“Podľa inštrukcii dr. Husáka mali sme študovať hlavne ľavú literatúru odbornú i idelektrickú (správne má byť asi ideologickú - pozn. J. J.). Tieto ileg. kom. skupinky pod vede
ním dr. Husáka predbežne ešte neviedli žiadnu aktívnu činnosťa pokiaľ ja viem nezapojo
vali sa ďalšie osoby dobých buniek. Mala to byť vlastne príprava pre budúcnosť. Tieto
buňky boli na príkaz dr. Husáka zlikvidované asi v letnom období 1940, kedy som tiež
sám opustil Lafranconi.”
Pozri ŠOBA v Bratislave, fond ŠZB, č. 2272/1943.
125 - Z iniciatívy ministra vnútra A. Macha v septembri 1941 niekoľko osôb na čele s bra
tislavským advokátom a básnikom dr. Jánom Poničanom bolo oblečených do sloven
ských vojenských uniforiem a vyslali ich na “propagačný zájazd” na okupovanú časť
Ukrajiny, aby sa na mieste presvedčili ako vyzerá “boľševický raj”. Skupinu po Ukrajine
sprevádzal spisovateľ Mikuláš Gacek a ďalší. Z osôb, ktoré uvádzam v tejto štúdii, sa
“propagačného zájazdu” nedobrovoľne zúčastnili M. Falťan a G. Husák. Mach sa nazdá
val, že komunistickí intelektuáli po absolvovaní zájazdu “vytrezvejú” z komunizmu. Avšak
po návrate domov ani jeden z účastníkov zájazdu vo vrejnosti nevystúpil podľa predstáv
a želania ministra Macha. Poznamenávam, že A. Rašla v knihe Civilista v armáde uverej
nil fotografiu, na ktorej sú účastníci zájazdu v kruhu miestneho ukrajinského obyvateľ
stva.
126 - Podľa Novomeského výpovede sa presťahoval v novembri 1939 z Prahy do Senice a
odtiaľ vo februári 1940 do Bratislavy. Pozri ŠOBA v Bratislave, fond ŠZB, č. 2272/1943.
127 - Vlastním denník inž. Jána Klinovského, v ktorom je viacero záznamov o stretnutí
Klinovského s Novomeským. Klinovského vznik SNP zastihol na Sliači. V Hájnikoch
(dnes časť Sliaču) na moste cez rieku Hron bol zavraždený 17. septembra 1944. Povstalec
kým prokurátorom nad vrahmi bol A. Rašla.
128 - V r. 1954 v inscenovanom súdnom procese proti G. Husákovi a spol. sa okrem iného
Novomeskému kládlo za vinu aj príslušnosť v skupine Ďumbier. V besede na túto tému sa
mi D. Bukovinský zveril, že Hájíček ho nabádal v Istanbule, aby založil konšpiratívnu
skupinu a on mu potom dal hlásenie o skupine Ďumbier, hoci v skutočnosti sa nerozvíjala
odbojová činnosť pod uvedeným názvem.
129 - A. Pakan (1903-1981) po 2. sv. vojne vypovedal o A. Kočišovi, že jemu a Novomes
kému “išiel v stavovských veciach veľmi po ruke”. Pozri ŠÚA SSR v Bratislave, fond
NSB, č. 11/1946. A. Kočiš.
130 - Novomeského prvýkrát zvolili za člena výboru SSS 2. marca 1940 a druhýkrát 20.
marca 1943. Na Machov nátlak zo SSS ho vylúčili až 11. januára 1945, po povstaní a vte
dy, keď už sa zdržoval na sovietskom území ako člen delegácie SNR. O členstve a funk
ciách Novomeského v SSS pozri ŠÚA SSR v Bratislave, fond Policajné riaditeľstvo v
Bratislave, krabica č. 67, fascikel 14/16.
131 - Holotíková, Z.: Ladislav Novomeský. Bratislava 1981, s. 179.
132 - ŠOBA v Bratislave, fond ŠZB, č. 2272/1943.
133 - Štátne zastupiteľstvo v Bratislave, s podpisom dr. K. Vagača, 9. júna 1943 písalo na
Ministerstvo pravosúdia v Bratislave o prípade Bašťovanský a spol. Okrem iného uvied-
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lo: “Na všetkých obvinených okrem Štefana Handeru, ktorý bol ponechaný vo väzbe
ÚŠB a Ladislava Novomeského, ktorého Ústredňa štátnej bezpečnosti po výsluchu pre
pustila na slobodu bola nariadená predbežná väzba... ”
Pozri ŠOBA v Bratislave, fond ŠZB, č. 2272/1943.
134 - A. Mach (1902-1980) na hlavnom súdnom pojednávaní pred Národným súdom v
Bratislave okrem iného o Novomeskom vypovedal: “Keď Laco Novomeský bol zatknutý
pre nejaké dôkazy, že dostal peniaze od Clementisa a keď som sa to dozvedel, okamžite
som ho dal prepustiť a zastavil som celú vec a usiloval som sa, aby sa nedostal k Nem
com... I priateľstvo bolo medzi nami dobré a tak som nechcel zle Novomeskému.” Pozri
ŠÚA SSR v Bratislave, fond NSB, č. 6/1946. J. Tiso a spol. Poznamenávam, žespomínané peniaze neboli od Clementisa.
135 - J. Tiso (1887-1947) o tejto záležitosti vypovedal: “Počul som, že Karvaš máva schôd
zky s dr. Husákom v kaviarni a Mach zase, že má styky s Ladislavom Novomeským.”
Pozri ŠÚA SSR v Bratislave, fond NSB, č. 6/1946.
136 - P. Prikopa (1910-1972) v r. 1942 ako referent nastúpil na protikomunistické oddele
nie ÚŠB a v tom istom roku stal sa aj vedúcim oddelenia. Predtým pôsobil ako policajný
trestný sudca v Michalovciach. Prikopa funkciu vedúceho protikomunistického oddele
nia ÚŠB vykonával až do februára 1945, keď ho zaistila nemecká bezpečnostná polícia.
137 - Lettrich, J.: Odboj a povstanie. In: Zborník úvah a osobných spomienok o Sloven
skom národnom povstaní. Toronto 1976, s. 74.

Orwellovský pozdrav z Bratislavy - Umenie
ako kritika architektúry
Tomáš Štrauss
Vzťah umenia a architektúry je obojstranný. Nielen umelci prenika
jú do priestoru, ale aj architekti (mám na mysli, pravda, tých dobrých
architektov-nie administrátorov techniky) sa nutne utiekali do ríše fan
tázie a kresby, hľadajúc si tu v plnej slobode, t.j. pre seba, vyjadrenie
myšlienok, ktoré ich znepokojovali. Narážajúc na šporovlivosť svojho
mecéna - pruského kráľa - rozkresľoval Schinkel aspoň vo forme ume
leckejfantázie novú Akropolis pre gréckeho kráľa a obrovský rozpráv
kový krymský palác pre ruskú veľkokňažnú. Do akej miery sú tieto ná
vrhy myslené vážne, do akej miery satiricky, či ináč, na veci nič nemení.
Faktom je, že dejiny architektúry, z ktorých vypadáva práve archi
tektúra ako myslenie a projekt, sú neúplnými dejinami architektúry.
Iba v posledných desaťročiach sa nám rozšíril takto profil Schinkelapraktického staviteľa a Schinkela-teoretika architektúry o Schinkelakonceptualistu, a docenil rad takých dobových majstrov klasicismu,
ako boli Boulée, Ledoux, Leque, Gay a iní “fantasti”, s ktorými si tra
dičné dejiny architektúry nevedeli rady. Celá architektonická moderna
(a nemáme na mysli len sovietsku avantgardu rokov 1917-1927), vyrást
la pod zástavou konceptuálnej utópie ako kontrapunktu nehybných a
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prežitých pomerov. Bruno a Max Taut, Hans Scharoun, Adolf Behne,
Erich Mendelsohn a skupina Frülicht, ale aj číro projekčné, či umelecké
smery, ako bol aktivizmus (Sturm, ale aj Kassákov časopis Ma), futuriz
mus (A. Sant’Elia, V. Marchi a i.), neoplasticizmus (De Stijl), suprematizmus (Malevič a jeho nasledovníci), tu boli už před Le Corbusierom a
konštruktivistickým Bauhausom. A pokiaľ ide napríklad o Le Corbusiera, historický význam jeho osobnosti tkvie viac v jeho utopických a
konceptuálnych návrhoch z obdobia okolo r. 1922, než v jeho neskor
ších realizáciách. Nehovoriac tu už o jeho priamej zakotvenosti vo špe
cifickej francúzskej maliarskej tradícii.
Slovenský dejepisec umenia sa však nemusí odvolávať iba na zahra
ničné príklady. V osnovách novodobej slovenskej architektúry stojí
kultivovaná tvorba národného buditeľa a svoj rázneho filozofa Dušana
Jurkoviča (1888-1947). Prekrytéjednostrannou pozitivistickou umelecko-historickou interpretáciou F. Žákovca (1929), ktorý Jurkoviča po
chopil ako remeselne dobre pripraveného dobového secesného stavi
teľa (čím Jurkovič, samozrejme, bol tiež), unikli doposiaľ pozornosti
jeho konceptuálno-myšlienkové podnety. Hoci Jurkovič- najmä po ro
ku 1918- stál v stredobode verejného a politického života Slovenska a
ako taký nemal núdzu o rôznorodé lákavé pracovné objednávky, uchy
ľoval sa po celý svoj život z času na čas do súkromia, tvoriac (lepšie po
vedané: uvažujúc) len tak, pre seba.
Mottom Jurkovičovho diela, prechádzajúce cez viac než jedno pol
storočie, bol vždy problém archaickej tradície, či ľudovosti, monumen
tu, či úcty k mŕtvym, vzťah roviny a vršku, či vizuálnej dominanty
architektúry. Aj keď napríklad mohylu M. R. Štefánika na Bradle
(1927-1928) možno v tomto zmysle považovať za zriedkavú príležitosť
k realizácii všetkých týchto jeho celoživotných záujmov a tým za vrchol
autorovej tvorby, Jurkovič sa nevzdával ani v priaznivých preňho po
meroch možnosti uvažovať “neprakticky”, t.j. konceptuálne. Prehod
nocoval si pre seba význam jednotlivých známych osobností-literátov
a navrhol im imaginárne náhrobky uprostred prírody (J. Kollár, J. M.
Hurban, S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, F. Žákovec a i.). Indivi
duálne osobné hodnotenie konkrétneho človeka prechádza u Jurkovi
ča vždy v panteistickú filozofiu prírodného (trvajúceho) bytia.
Z hľadiska našej témy, žiada sa tu zvlášť spomenúť návrh na Bjôrnsonov pamätník z roku 1924. Zamietnúc všetky osvedčené architekto
nické, či sochársko-architektonické riešenia, navrhuje Jurkovič veľké
mu Nórovi (1832-1910) poctu najprostejšiu. Na jednom z najkrajších
miest krajiny, pri vstupe do Demänovskej doliny smerom k Tatrám,
predpokladá architekt vytesať do skál obrovský nápis “Bjôrnsterne
Bjôrnson”. Nič viac a nič menej. A predsa je v tomto návrhu obsiahnuté
všetko, o čo sa usiluje konceptuálna tvorba prítomnosti: zásadné pre

52

hodnotenie doterajšej tradície média, v ktorom som navyknutý vyjad
rovať sa, intelektualizácia, sémantizácia a hľadanie krajných možností
komunikácie, predľženie dadaistického gesta do prítomnosti: všeobec
ná idea paradoxu a kontrastu (k tradícii, prírode a pod.).
Súčasní slovenskí architekti nekráčajú, žiaľ, cestou svojho osnovate
ľa. (Okrem Jurkoviča by sme azda rovnako mohli menovať i rad ďal
ších vynikajúcich predvojnových umelcov, kultivovaných osobností,
ako bol M. M. Harminc, B. Weinwurm, I. Vécsei, E. Belluš a iní). Roz
trieštení v plnení každodenných úloh, od ktorých už dávno stratili aký
koľvek odstup, nemajú dnes už slovenskí architekti čas zamyslieť sa
nad vlastnou tvorbou. Namiesto hocijakej, čo aj minimálne sľúbenej
alternatíve k najpálčivejšiemu problému súčastnosti: ochrana životné
ho prostredia - vzťahu človeka, kultúry a techniky, rozmnožujú, pokiaľ
len vládzu, existujúci chaos. Tak napríklad zničili historické jadro stre
dovekej Bratislavy, ešte v prvej polovici 18. storočia administratívneho
a kultúrneho to centra starého Uhorska. Presekli ho práve v najcitlivej
šej tepne autodráhou, ktorá nikde nevedie. Strhávajú vzácne pamiatky
minulosti, vytínajú stromy a zeleň a menia systematicky kedysi tak
krásne Slovensko na púšť betónových monolitov. Ide, pravda, v istom
zmysle o akútne celosvetové problémy. Kvalitatívne narastajúce prob
lémy vojnou znivočených európskych miest viedli v rokoch 1916-1952 k
istej všeobecnej vlne technokraticky formulovaného nihilizmu i inde vo
svete. Bratislava sa však začala búrať vtedy, keď už všade bolo jedno
značne jasné, že stavebná kultúra minulosti, koncentrovaná do unikát
nych jadier stredovekých miest, vytvorila hodnoty, za ktoré predbežne
niet náhrady. Namiesto obnovy a všade dnes prevládajúcej re-vitalizácie na Slovensku 70. rokov ešte stále len pokračuje búranie.
Keď v roku 1966 hosťovala v Bratislave jedna zo sekcií svetového
kongresu architektov, privítali ich hostitelia pre nás typickým írečitým
gestom - zbúraním jedinečnej stavebnej pamiatky: útulnej klasicistic
kej kaviarne Park (Au-Café) v Petržalke. Ak aj odhliadneme od zaráža
júceho sebavedomia, ktoré si trúfa nahradiť jeden z najkrajších preja
vov rozkvitajúceho meštianského slohu 19. storočia rovnocenným (?)
prejavom panelovo-betónovej súčasnosti, príznačné je, že sa napokon
nepostavilo vôbec nič. Na mieste najkrajšieho pohľadu na korunovač
né mesto kráľov na Dunaji prevládajú len rozbúrané kamene a vybúra
né stáročné stromy. Ak dobre hľadáme, tak ešte tabuľka s menom
architekta, ktorý za tieto návrhy skazy berie štipendiá, odmeny a rôzne
honorářové preddavky. Za to všetko nám v projekte švihovou kresbou
a farbičkami sľubuje papierové zámky, o ktorých sám dobre vie, že sa
nikdy neuskutočnia (zeleň, komplexná estetická úprava okolia, občianská a iná vybavenosť). Iste, kultúra a zakotvenost’ v umeleckej tradícii
nie je všetko. Aj prejavy barbarov môžu mať svoju zaujímavosť; ak
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chceme: krásu. Musí za nimi však stáť nejaké presvedčenie, či už ta
ký či onaký koncept. A tohto medzi súčasnými slovenskými architektami niet.
Nie div, že do tejto ríše pustoty vstupujú ako samozvaní hostia vý
tvarníci, projektanti vysnívaných svetov. Akademický maliar Alex
Mlynarčík (1934) nečakal ani na osobitné poverenie, to znamená na
výzvu do konkurzu s prísľubom, ak aj nie ceny, či odmeny, tak aspoň
“úhrady nákladov”, pod ktoré nejde temer žiaden diplomovaný archi
tekt, ale už od roku 1967 pripravoval variant riešenia olympijského
mesta vo Vysokých Tatrách. V spolupráci s prizvanými architektmi,
ktorí boli ochotní pomôcť bez finančných výhod (V. Mecková, Ľ. Kupkovič) rozkreslili lamelový ovál, zavesený na horské vrcholy. V priesto
re medzi Tichou dolinou a cestou Slobody na strane československej,
Kondratovou dolinou a cestou Zakopané-Lysá Poľana na strane poľ
skej, sa rozprestiera nové ústredné tatranské mesto- Heliopolis. Von
kajší priemer mesta je 1200 m, vnútorný 760 m. Výška 42 obytných pod
laží (lôžková kapacita okolo 50 000 ľudí pre prechodné a 10 000 ľudí
pre stále ubytovanie), 14 podlaží technickej vybavenosti, dve prome
nádne podlažia a tri pre dopravu. Tvarové riešenie umožňuje až 87 000
m2 plochy prechádzkových terás (solária a i.).
Doprava je trasovaná pod zem a realizovaná v podobe pneumatické
ho metra. Kruhovitá forma umožňuje pritom optimálnu organizáciu a
programovania všetkých druhov dopravy, od rýchlodráh po pohyblivé
chodníky a terasy. Ústredná komunálna stanica (umiestnená pod jad
rom mesta) je prepojená ďalšími 16 vertikálnymi komunikáciami.
Vlastné “city” (situované nad dolinou Žabých plies) je klimatizované,
pričom i vnútorný, i vonkajší okruh je viazaný na redistribúciu slnečnej
energie. Rozdelenie oblastí do zón (A-Superzóna: mesto s centrálnymi
štadiónmi, B-Priestor upravených /náhradných/ a rekreačných športo
vísk, C-Priestor zimnej a letnej turistiky, horolezectva, D-Zóna ticha,
rezervácia tatranskej flóry a fauny) určuje jej špecifické využitie. Tech
nologická invencia sa spája s modernými ekologickými hľadiskami.
“Predstavme si Heliopolis ako lietajúci tanier medzi nebom a zemou,
svetielkujúci tisíckami svetiel”, píše v úvode katalógu k výstave sloven
ských umelcov v Paríži (január 1977) Michel Ragon. “Utópia? Nie viac,
než vybudovanie 300 metrov oceľovej veže v strede Paríža v roku 1889.
Menej než vypustenie Sputnika mimo zemskej príťažlivosti. Oveľa me
nej než vyslanie človeka na mesiac”.
Heliopolis nie je prvým Mlynarčíkovým architektonickým koncep
tom. V spolupráci s predčasne zahynutým hudobným vedcom Mirosla
vom Filipom vzniklo kinetické hudobné auditórium “Akustikon”. Pô
vodne koncipovaný ako číro výtvarný problém, niečo ako pocta súčas
ného umelca Brancusimu (Flirt de Mademoiselle Pogany, Galerie
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Apollinaire, Milano, máj 1969), nadobúda predstava stability ovoidného tvaru čoraz precíznejšie funkčné využitie. Pohyb publika v monu
mentálnom výstavnom priestore sa odráža v reakcii hlavného oscilá
tora. Vzniká niečo ako aleatorický hudobný nástroj, pričom popri
komponentoch hry a náhody je skladateľský zámer realizovaný kom
binovaním série svetelných lúčov s výškou a druhom tónov. Tzv. Ko
lumbovo vajce- projektované pôvodne do ulíc Milána-je vysoké 18 m,
najširší priemer má 13 m. Stabilitu zabezpečuje závažie v dolnej časti,
zakotvené elektromagneticky k základni. Vstup a výstup umožňujú
eliptické rampy, nadväzujúce na vnútorné špirálovité komunikácie.
Umiestnenie na vode (spomienka na rôzne svetové výstavy, ako Expo
v Osake 1970 a i.) umocňujú dojem ľahkosti hmoty, čarovnej virtuo
zity moderného výtvarného myslenia.
Posledným Mlynárčíkovým stavebným projektom (v spolupráci
opäť s V. Meckovou, 1974-1976) je obytný prístav na Dunaji “Instroport”. Ide o trojicu vertikálne postavených ovoidných objektov, vzá
jomne tvarové nadväzujúcich a vytvárajúcich tak horizontálnu batériu
priečne proti toku Dunaja. V ich volnej tretine prebieha vodorovný te
rénny priesečník. Funkčná náväznosťspoločenskej, pracovnej, rekreač
nej, ale najmä bytovej sféry (možnosť využitia pre 3 x 40 000 obyvate
ľov!) dáva priamu väzbu objektov na Bratislavu. Okrem základnej a
tzv. náväznej vybavenosti (obchody, školy, doprava a pod.), ráta sa s
administratívou (pod zónou bývania) a inými celomestkými službami
(vedecké a výskumné pracoviská, nemocnice a pod.). Opätovne sa tu
vracia myšlienka (pozri Heliopolis) využitia slnečnej energie v priesto
roch na horných vrcholových oblúkoch. Výška mesta: - 690 m, spodná
úroveň: - 210 m, celková výška: 900 m. Celkový záber územia: 0,68 km2,
pričom k oceneniu tohto návrhu stačí uviesť, že bežná štvrť 120 000
obyvateľov zaberá dnes v Bratislave 7,5 km2.
Kontrapost prírody a súčasného (pojmového a tvarového) umelec
kého gesta, tiahnuci sa v našej výtvarnej kultúre kontinuitne od J. Jurkoviča po súčasnosť, ovláda aj uvažovanie akademického maliara Mi
chala Kerna (1938). Umelec, ktorý žije v jednom z najkrajších kútov
Slovenska; v mieste, kde rovnako dovidieť do Vysokých a Nízkych Ta
tier, má každodenne možnosť pozorovať svetelné, atmosferické a iné
prírodou dané premeny. Jeho fotokoláže porovnávania vlastných kinetic
kých farebných objektov s obklopujúcou prírodou (zeleň, veľké snežné
plochy, skalnatý terén veľhôr) vyznačujú črty tichej, meditatívnej lyri
ky, ktorá sa rozpakuje vyvodiť z tohto kontrapostu akékoľvek zjedno
dušujúce závery. O lyriku dnes však, žiaľ, nejde. Ide práve ojednoznačné, čo aj hrubo zjednodušujúce závery, ktoré by bolo možné uplatniť v
praxi.
Kern, ani nijaký iný zo slovenských umelcov, čakajúcich na osvietené
gesto architekta, či investora, ktorý by pochopil jemné tkanivá myšlien55

ky a transponoval ich do dnešného diania, nemajú veľké nádeje. V sú
časnosti sa môže presadiť iba nový typ umeleckého talentu, praktikorganizátor. Autor, ktorý je silný nielen v nápadoch, ale aj v schopnos
tiach realizovať a presvedčiť zainteresovaných o svojej vizionárskej
pravde. Pravde á la thèse. A tu mi vedľa Alexa Mlynarčíka, perfektné
ho organizátora veľkých umeleckých akcií z počiatku sedemdesiatych
rokov, prichádza na um istá obdoba, výtvarník rovnako fantasticky
presvedčený o svojej pravde a rovnako schopný svoju vidinu aj praktic
ky realizovať - sochár Ján Kulich (1930).
Vzájomné porovnanie oboch autorov je na pohľad nezvyčajné. Mlynarčík- opodialny výtvarník, stojaci mimo oficiálneho výtvarného a
iného diania nielen dnes, ale eštč aj v šesťdesiatych rokoch. Kulich- ná
rodný umelec, profesor Vysokej školy výtvarných umení, politizujúci
sochár poverený oficiálnymi štátnymi objednávkami, nositeľ rôznych
cien a vyznamenaní. Človek, o ktorom sa nielen veľa hovorí, ale poväč
šine z úradného poverenia aj veľa píše. Jeden orientovaný programovo
na Paríž a svet, druhý rovnako programovo na domov a tradíciu. A
predsa ide o dve - pripusťme, že protiľahlé - varianty tej istej populistickej estetiky nášho desaťročia. Ide o tých, v našich pomeroch ojedine
lých výtvarníkov, ktorí nielen chcú, ale aj dokážu vyjsť z komorového
ateliérového ústrania. Autorov obracajúcich sa bez akýchkoľvek pred
sudkov “estetiky dobrého vkusu” na nevýnimočného konzumenta, na
všetkých. Autorov vojvodcov, schopných presvedčiť, nadchnúť a zapo
jiť do uskutočnenia svojich ideí veľké štáby dobrovoľných spolupra
covníkov.
Povahové, či talentové danosti výtvarníkov sa nevyhnutne odrážajú
aj v paralelnosti ich umeleckého cítenia. Tu aj tam: ostrý odstup a pre
mnohých, iba na kultúre minulosti odrastených “znalcov”, azda aj su
rový prienik do skutočnosti, jej nemilosrdná kontestácia. A nakoľko
mlčia tí, ktorí by mali a mohli prehovoriť, t.j. architekti a investori aktívna štrukturalizácia, či symbolizácia prostredia, ktorú už v tejto po
dobe nemožno nevnímať. Metódou ich myslenia je zákonite kontrast.
Všimnime si, že obaja generačne približne rovnorodí autori situujú svo
je symboly, či realistické fakty v najkrajších prírodných partiách. Mlynarčík (Heliopolis) vo Vysokých Tatrách, Kulich (Jánošík) v Malej
Fatre-Vrátnej. Ak k ním prirátame D. Jurkoviča, okupujúceho zas
vstup do Nízkych Tatier (B. Björnson) - Kerna a tých ostatných už ani
nerátajúc- máme Slovensko zhruba rozdelené.
Azda túto paralelitu estetiky podmieňuje istá širšia zákonitosť. Ume
lec nemôže nereagovať na krajinu, ktorá ho obklopuje. Kontrast intaktnej prírody so všetkým, čo k nej ešte pred nedávnom patrilo (dedinský ži
vot a tradícia) proti súčasnému tvaru s celým svojim civilizačným záze
mím, je taký silný, že je azda schopný - viac ako čokoľvek iné - vyjadro-
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vať základné problémové paradoxy súčasnosti. Odfotografované mrač
no, vkomponované do panoramatického snímku oblohy (Geofrey
Hendricks, 1967), je síce pekný a poetický nápad, nemieri však k dneš
ku. Azda už viac Vostellov návrh autostrády, podvrtávajúcej sa pod ko
línsky Dóm. Alebo televízor nad panorámou pražských Hradčian (tak
tiež Vostell), či Oldenbourgove obrovité nožnice, strihajúce nakopené
oblaky a navrhované namiesto národného pamätníka G. Washingtona
(1967). “Prečo by sa architektonická fantázia nemala blížiť skalným
útesom, kryštálom, prírodným koralovitým a rastlinným zoskupe
niam? Prečo by ich dokonca nemohla prevýšiť neobvyklosťou a nad
ľudskou mierou svojich tvarov?”, pýta sa v príhovore k súčasníkom je
den z otcov dadaizmu Raoul Hausmann (“Výzva k fantázii”). Doteraz
uspokojoval človek staviteľstvom bez akejkoľvek fantázie iba svoje ele
mentárne praktické potreby, vyjadrujúce tak svoju pohodlnosť. Ne
skoršie - dôvodí Hausmann - už len opakoval konvencie architektúry,
obmedzujúc sám seba. Architektúra ako väzenie tela i ducha. “Nie
arche-tektúra (textúra, štruktúra a pod.), ale archi-tortúra”.
Základný omyl modernej architektúry spočíva - podľa nášho názo
ru- v mýlnej sebadefinícii. Architektúra sa totiž neprávom stotožnila so
stavebnou praxou, súc chápaná ako jej predpríprava a návrh. Definícia
architektúry ako konštrukčnej činnosti a aktivity v zaplňovaní dopo
siaľ voľného (indiferentného) priestoru kladie dôraz na materiálnotechnický, či technokratický a zanedbáva (v najlepších projektoch mi
nulosti vždy latentne prítomné) hľadisko ideové a kultúrno-humanitárne. Šťastnejšie by preto azda bolo definovať architektúru ako voľbu
najpriaznivejšej varianty života človeka v prírode a spoločnosti v týchktorých konkrétnych vývinových podmienkach. Architektúra ako jas
ne definovaná situácia. Nielen architektúra pre človeka (čo koniec kon
cov vedie vždy ku koristníckemu drancovaniu prírody a jej zdrojov),
ale človek pre architektúru. Z hľadiska ľudskej existencie - píše praž
ský avantgardista M. Knižák (1941) - sú si všetky doterajšie architek
tonické objekty úplne totožné vo svojej deštrukčnosti. Americký mra
kodrap, víkendová chata, renesanční palác, panelák alebo Chrám sv.
Víta.
Najväčším problémom budúceho bývania je preto, podľa Knižáka,
problém koexistencie. Koexistencie s prírodou, ale aj koexistencie ľudí
navzájom. Od antagonizmu k súbežnosti, a možnože - ak ľudstvo v naj
bližších desaťročiach nezahynie vôbec- k partnerstvu a symbióze. Pre
túto takzvanú architektúru navrhuje Milan Knižák jednotlivé stavebné
kamene: asociácie (napríklad ruka-predmet, pokožka-vzduch, vlasyvoda, alebo myšlienka-myšlienka) a rituálne obrady (dotýkanie, mysle
nie, nemyslenie). “Vrátiť dôležitosť každodenným rituálom, obnoviť
život v jeho nedeliteľnosti. Tak, aby nebolo potrebné do jeho toku čo
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koľvek pridávať, aby tu existoval život sám ako dostatočná záruka kva
lity existencie. Aby život bol prácou, láskou, vedou, umením atď., bez
toho, aby ho tieto deformovali, alebo aby akokoľvek čo len vyčnievali
z neho”.
Na rozdiel od kriticko-satirického charakteru pop-architektúry šesť
desiatych rokov, usilujú Knižákové novšie propozície o pozitívnu kva
litu. Jeho “Mesto v púšti” (umiestené niekde v Arizone, či Kalifornii)
pozostáva z domov z porcelánu, či skla. Strechy tvoria silné vrstvy prie
zračnej vody, slúžiacej nielen k hygienickým a rekreatívnym účelom, ale
aj napríklad ku klimatizácii. Aromatizované ovzdušie mestaje využíva
né k hromadnej lekárskej terapii, ale aj k narkotickým rituálom. Zaují
mavá je Knižákova kritika nábytku ako umeleckej a neorganickej
zmenšeniny iných, väčších architektonických tvarov (“doplnkové šper
ky”). Namiesto nich využíva “psychická architektúra” bezprostredne
prírodné živly: oheň, svetlo, zvuk, vodu a pod. (Spomienka na niekdaj
šie experimenty avantgardistu šesťdesiatych rokov I. Kleina.) Priamu
rituálnu funkciu ponecháva český výtvarník iba stolu, poukazujúc na
jeho priamu vývojovú naväznosť na niekdajšie ohniště - zhromaždište
kmeňa, rodu a rodiny.
Pokiaľ ide o Kulichove návrhy, nedorozumenie tu v podstatnej mie
re zapríčiňujú popularizátori jeho diela, vykladajúc sochára z už exis
tujúcej tradície (klasické sochárstvo Akadémií 19. storočia, ľudová
tvorba a pod.). Čo tu uniká, to je práve nezaraditeľnosť jeho diela,
organická súvislosť umelcovho myslenia s prúdmi tohto desaťročia
(pop-art šesťdesiatych rokov), nazerané, pravda, v širšie siahajúcich
umelcom samým však často nereflektovaných súvislostiach. Namiesto
modelačného majstrovstva (prichádzajúceho do úvahy iba pri medailérskej tvorbe autora), opisu jedinečností a podobne- schopnosť symbolizácie a maximálneho zjednodušenia. Pojmový redukcionizmus, vy
značujúci konceptuálne myslenie. U Kulicha je jedinečné vždy nosite
ľom vyššieho ideového zmyslu. Dokonca aj v prípade pokusov o port
rét. “Mal som myšlienku vyjadriť Lenina hlavou ako všeobsahujúci ves
mír”, hovorí autor be akejkoľvek irónie o pamätníku Veľkej októbro
vej socialistickej revolúcie v Žiline. Vznikol tak pomník, ktorý je svojho
druhu jedinečný v Európe. 2, 75 m vysoká, vyše dvoch ton ťažká bron
zová hlava stojí na 15 metrovom dlhom podstavci. Výtvarný humor,
myslený - a to stupňuje jeho príznačný účin - smrteľne vážne.
Idea kontrastuje v Kulichovej tvorbe základná. Z globálnej sochár
skej idey protikladu (príroda, tradičné mestské prostredie, vzťah pod
stavca a sochy a pod.) prechádza monumentálny voluntarizmus do cíte
nia materiálu. Pomník Slovenského národného povstania vo Zvolene
kombinuje osemmetrovú valašku z hydronália s poriskom z červenej
žuly a odlišnou (šedou) žulou podstavca. Estetika šoku - ujednotenie
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protiľahlých princípov - charakteristický to znak moderného sochárského preniku do priestoru, nenecháva nikoho ľahostajným. Realistic
ky modelovaná figúra strážcu-milicionára v životnej veľkosti stojí na
obrovitom kladive-symbole (Pomník Februára 1948 na ulici Februáro
vého víťazstva v Bratislave, predtým: Račanské mýto). Prienik sochy
do priestoru sprevádza i v neslovenských , t. zn. väčších meradlách ne
obvyklý architektonický rámec. Tri postavy z pomníka SNP v Bratisla
ve (v ľudovom žargóne: “rozhnevaná rodina”) obopína trojuholník v
rozmere 120 x 70 x 80 m (metrov, nie centimetrov!). Veľkorysosť, mož
ná iba v socializme. Centrum mesta, obetované výtvarníkovi a mrtvym.
Namiesto dopravy, ktorá tu predtým prúdila - monumentálny podsta
vec, z ktorého môžu raz do roka nerušene rečniť politici. Vtákov tu už
predtým vyhubila mestská zdravotná služba. A ľudia v týchto prekrás
ne výtvarne komponovaných mestách aj tak len prekážajú, krížiac veľkolepé estetické zámery.
Vrcholom tohto symbolizačného rozletu, o ktorom sa sochárom na
celom svete vari len snívaje Kulichov návrh na sochu Juraja Jánošíka,
variovaný autorom už od počiatku šesťdesiatych rokov (Architektúra:
L. Bořuta a A. Daříček). Propozícia 30 metrov vysokej sochy z hydronália na malofatranskom horskom výbežku, zvanom “Spod Grúňa”,
neďaleko Terchovej (rozmer hlavy 7 m, chrbta 12,5 m a tak ďalej),
predstihuje všetky doteraz známe realizácie umelcov. (Celá Socha slo
body v New Yorku meria 18,5 metra!) Popri základnom kultovom za
meraní uvažuje sa v duchu súčasných potrieb o využití “sochy” na turis
tické účely (reštaurácia v Jánošíkovej hlave). Ďalej na inštalovanie tele
komunikačných spojov a pod.
Isteže, Dunaj a panoramatický výhľad na Bratislavu prekrytý tromi
Mlynárčikovými košiarmi, alebo parkovisko autobusov s turistami v
Jánošíkovej či Kulichovej šľapaji, vysielač na jeho klobúku či oku, to
znie, pripusťme, nezvyčajne, čo to skrývať: tak trochu aj strašidelne.
Nenadávajme však na zrkadlo, ak máme skrývenú tvár a odstávajúce
uši. Umelec, tak ako každý iný, je bezmocný voči stále vzrastajúcim
potrebám výstavby pre bývanie a rekreácie, čo znamená, že aj voči
expanzii techniky do prírody a historického mestského prostredia. Re
translačné spoje: rôzne prenosové stanice veže obsadzujú, či sa nám to
páči, či nie, miesta najkrajšieho rozhľadu po krajine. Televíziu chce
však pozerať každý. Človekovi odcudzená civilizácia kráča - predbež
ne sa zdá, že nezadržatelným tempom - naberajúc čoraz väčšiu nekont
rolovanú rýchlosť. Výtvarník sa snaží ozrejmiť tento vývoj symbolizačným a všeobecne zrozumitelným gestom. Že nás pri jeho čítaní mra
zí, za to umenie: lesklé to zrkadlo skutočnosti nemôže.
(Z rukopisu “Slovenský variant moderny”, Bratislava 1978-1979)
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Česká literatura v dnešním Slovensku
Antonín Měšťan

Federace, vyhlášená devět týdnů po okupaci Československa, byla
připravena v době tzv. pražského jara. Protislovenské nálady, které se
po roce 1968 v českých zemích vyskytly, nemají tedy původ ve vyhlášení
federace - po pravdě řečeno zůstalo zřízenífederace většině Čechů cel
kem lhostejné.
V oblasti československých politických a hospodářských styků se
zcela zákonitě vyskytují období, kdy se jedna či druhá strana domnívá,
že je poškozena. Takovéto styky tedy byly, jsou a zřejmě i v budoucnu
budou podrobeny výkyvům do té míry, že se dá mluvit jednou o “pozi
tivních”, jindy o “negativních”politických a hospodářských stycích. A
to jak v dobách demokratického státu, tak i v dobách diktatur různého
druhu.
V oblasti kulturních styků se jedná o situaci zvláštního typu. Kulturní
styky jsou myslitelné pouze jako “pozitivní” styky - jejich opakem jsou
pouze “nulové” styky, čili ignorování kulturní druhé strany. Mezi Ce
chy a Slováky existovaly od konce 18. století - od začátku obrození - v
podstatě až do první světové války skoro výhradně styky v oblasti kul
tury. I po roce 1918 hrály česko-slovenské kulturní styky významnou
úlohu a tak je tomu dodnes. V první polovině 19. století se stalo jasné, že
v oblasti česko-slovenských kulturních styků připadne nej významnější
úloha písemnictví. Přispívala k tomu neobyčejnou měrou jazyková si
tuace, neboť česky psali tehdy jak Češi, tak i Slováci. Tato situace se
změnila poté, co většina slovenských autorů začala psát slovensky.
Změnila se v tom smyslu, že zatímco Slováci většinou nadále považova
li za samozřejmé číst česká díla nebo překlady do češtiny, Češi si ne
zvykli číst knihy ve slovenštině. Kromě toho se změnila situace v tom, že
zatímco pro dobu obrození obou národů by bylo těžké mluvit o tom, že
jeden z obou národů je v pozici “dárce” a druhý v pozici “obdarované
ho” - literární produkce Cechů a Slováků byla v podstatě rovnocenná -,
od poloviny 19. století je po dlouhou dobu zjevná kvantitativní (a v
mnohém ohledu i kvalitativní) převaha české literární produkce.
U Čechů se v jejich vztahu ke slovenské literatuře za poslední půlsto
letí mnoho nezměnilo, neboť nadále skoro nečtou knihy psané sloven
sky. A můžeme hned dodat, že se - bohužel! - nepodařilo vzbudit široký
zájem ani o slovenská díla přeložená do češtiny. Na slovenské straně je
pozorovat vývoj pro Cechy málo potěšující, neboť postupně slábne zá
jem o díla v češtině a česká díla ve slovenském překladu nemají rovněž
zvlášť velkou přitažlivost. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že česká
veřejnost setrvává po víc než sto let v malém zájmu o slovenskou litera
turu, kdežto slovenská veřejnost se od české literatury odklání. Zdá se,
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že tento trend by se projevil i za daleko příznivějších podmínek než jaké
mají oba národy a obě literatury po roce 1968. Svědčí o tom mj. poměry
v českém a slovenském exilu i v kruzích demokratické opozice doma.
Není možné prorokovat budoucnost, zdá se však, že “asymetrický
model” zájmu Čechů a Slováků o literaturu druhého národa patří mi
nulosti, tj. nedá se předpokládat, že by se Slováci i v budoucnu ve znač
né míře zajímali o českou literaturu, zatímco Češi se ve své většině nebu
dou zajímat o literaturu slovenskou. Zbývá tedy “symetrický model”, a
to ve dvou vydáních: 1) v podstatě stejný nezájem na obou stranách o li
teraturu druhého národa; 2) více méně vyrovnaný růst zájmu na obou
stranách. Není třeba dovozovat, že druhá možnost si zaslouží podpory
nás všech, Čechů a Slováků doma i v exilu. Jde tedy o to zabrzdit pokles
zájmu Slováků o českou literaturu a podpořit zájem Čechů o sloven
skou literaturu.
Tento problém nevidíme pouze my, tj. čeští a slovenští demokraté do
ma a v exilu. Uvědomují si jej i ti příslušníci české a slovenské oficiální
“kulturní fronty” v Československu, kteří se českou a slovenskou litera
turou zabývají odborně. V Praze a Bratislavě se podnikají akce kratšího
či delšího trvání, které mají podpořit četbu děl druhé národní literatury.
Dá se zatím sotva mluvit o pronikavějším úspěchu těchto akcí, přičemž
nikdo rozumný si nemůže přát, aby se nepovedly. Čtenářstvu je však těž
ké diktovat zájmy a oficiálnost prováděných akcí jim sotva přidá na
účinnosti; oficiálnost je ostatně vždy na překážku, i za nejpříznivějších
podmínek a v tom nejdemokratičtějším státě.
Kdyby nebyly statistické údaje o prodeji a o výpůjčkách českých knih
na Slovensku a slovenských knih v českých zemích utajené, mohli by
chom relativně přesně zjistit dnešní stav a v průběhu doby (5-10 let)
konstatovat, zda se situace zlepšila, zhoršila či zůstala stejná. K dispo
zici jsou však pouze údaje o nákladech českých knih ve slovenštině a slo
venských v češtině, což ovšem říká málo - státně dirigovaná a subvenco
vaná nakladatelství budou vydávat vzájemné překlady i v případě, že je
nebude nikdo kupovat a číst.
Za takovéto situace zřejmě nezbývá než všimnout si aspoň těch hlasů
o slovenské literatuře v českých zemích a o české literatuře na Slovensku,
které jsou - nebo by měly být - zvlášť kompetentní, neboť se jedná o čes
ké a slovenské literární vědce a literární historiky. Čeští odborníci mají
svůj orgán v časopise “Česká literatura” a slovenští v časopise “Sloven
ská literatúra”. Časopisem “Česká literatura” jsem se za období od roku
1968 zabýval v jiné souvislosti, 1), zároveň jsem si však shromažďoval ma
teriál o slovenské literatuře na jeho stránkách. Přišel jsem k závěru, že
slovenské literatuře se v časopise “Česká literatura” nevěnovalo ani víc,
ani míň pozornosti než před rokem 1968. Dalo by se ostatně tvrdit, že
tato pozornost nebyla a není nijak velká, takže u českých literárních
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vědců a historiků se po desetiletí projevuje setrvalý, nepříliš utěšený stav
malého zájmu o problémy slovenské literatury dneška i minulosti. Je to
pochopitelné, neboť čeští literární vědci jsou součástí české veřejnosti a
sdílejí s ní nepříliš silný zájem o slovenskou literaturu.
Tím víc mě zajímalo, jak se slovenští literární vědci a historikové za
bývali českou literaturou za prvních patnáct let federace. Pročetl jsem
tedy pečlivě ta čísla odborného časopisu “Slovenská literatúra”, která
vyšla od podzimu 1968 do konce roku 1983. Všímal jsem si přitom, co a
jak se tam píše o české literatuře. Některé poznatky stojí podle mého
soudu za to, abych je předložil veřejnosti ve slovenském čísle Proměn.
Hned první “okupační” číslo “Slovenské literatúry” - číslo 5 z roku
1968 - přináší článek L. Novomeského k 50. výročí ČSR “Príhovor pri
päťdesiatke”, psaný v červnu 1968. Píše se tam mj. s uznáním (s.429), že
nový stát “... slovenskému národu poskytol možnosťdokonštituovania
sa... ” A na s. 431-2 je jeho “Dodatok po dvadsiatomprvom auguste
1968”, kde se dodává, že “kultúrny rozmach najmä nášho národa bol
v ňom nesporným a nijakou stranou nepopieraným elementom”. Novomeský pracoval v létech 1956-1962 v pražském Památníku národního
písemnictví a zabýval se v té době také vztahy české a slovenské litera
tury. Tyto materiály mají vyjít tiskem.2)
Slovenská levice měla vůbec vřelý vztak k české kultuře, o čemž svěd
čí mj. velký vliv F. X. Šaldy (působil ostatně i na některé slovenské kriti
ky z katolického tábora). Šalda zůstává na programu přispěvatelů “Slo
venské literatúry” i po 21.8. 1968 - svědčí o tom mj. stať J. Pašteky “F.
X. Šalda z profilu” (1980) a četné zmínky další, např. stať od téhož auto
ra “Nevyužité šaldovské jubileum” (1969). Hned po Šaldovi se těší po
zornosti zvláště J. Mukařovský. U příležitostijeho 80. narozenin napsal
sice jubilejní článek “Otvírání struktur” brněnský autor Oleg Sus
(1971), jinak však jsou roztroušeny pochvalné zmínky o něm v četných
slovenských příspěvcích. V. Kochol se ve svém nekrologu “Za akademi
kom Mukařovským” (1975) dal dokonce unést k nespravedlivému vý
roku, že "... Mukařovský na rozdiel od väčšiny českých učiteľov bratis
lavskej univerzity nevyznačoval sa povýšenectvom a mentorstvom... ”,
Z ostatních českých strukturalistú se dočkal obšírného zhodnocení F.
Vodička v článku O. Čepana “Kontinuita a celistvosť literárnovednej
práce” (1969).
Zvláštni kapitolu tvoří ve “Slovenské literatúre” příspěvky českých li
terárních vědců, z nichž některé vyšly slovensky, většina však česky. Tý
kají se obecně literární problematiky (Grygar, Mathauser) a západo
evropských literatur (Pešat), zejména však slovenské literatury a česko
slovenských literárních vztahů; je zajímavé, že o čistě české problemati
ce Češi do “Slovenské literatúry” nepíší. Ve statích o slovenské literatu
ře se čeští autoři nevyhýbají ani nepohodlným autorům - viz např. Z. Eis
“K počátkům konkretizace Urbanova románu ‘Živý bič’”(1968) nebo
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F. Všetička “Umění Urbanovy povídky” (1982). Při sledování česko
slovenských vztahů se čeští autoři věnují českému ohlasu slovenských
děl (např. Gombala, Mayer, Sieglová, Sojková). Zvláště důležité jsou
stati o slovenských prvcích v české literatuře, jako např. E. Charous
“Slovenské prvky v próze Miloše Jiránka” (1968) nebo od téhož autora
“Slovenské inspirační zdroje české předválečné generace” (1970). K nim
patří i stať E. Gombaly “Bottova Smrť Jánošíkova a Máchov Máj”
(1972), kde jde o obrácený problém.
Příspěvky se slovenskou tématikou zabírají někdy u českých autorů
celé úseky literární tvorby, např. R. Pražák “K některým otázkám gene
ze slovenského romantismu ze srovnávacího typologického hlediska”
(1973) nebo K. Horálek “Slovenský folklór a světová literatura” (1977).
Slovenští přispěvatelé časopisu věnují značnou pozornost české lite
rárněvědné produkci a v recenzích ji obyčejně značně blahovolně ko
mentují. Jedinou výjimku tvoří recenze O. Kollárika “Štúdia o Laurencovi Benediktovi” (1970), v níž se recenzent doslova obořil na monogra
fii J. B. Čapka o známém slovenském renesančním jazykovědci. Kniha
si zřejmě zasloužila přísné posouzení, nikoli však takovouto formou.
Nekomunistu J. B. Čapka bylo ovšem možné beztrestně strhat... Výběr
recenzovaných českých prací je dost nahodilý a někdy zaráží, jak dlou
ho trvá, než se recenze objeví. Překvapivé je například, že J. Noge uve
řejnil recenzi knihy V. Forsta “Martin Kukučín a čeští realisté na přelo
mu století” (Praha 1969) teprve v roce 1973, ačkoli se přece jedná o kni
hu se slovenskou tématikou - a V. Forst je k tomu autor nade vší po
chybnost u oficiálních míst mile viděný.
Ze začátku sledovaného období si “Slovenská literatúra” všímala i
českých časopisů - tak v roce 1969 (s. 108) konstatovala, že “... Plamen
patrí k hŕstke českých časopisov, ktoré sústavne informujú o slovenskej
literatúre”. Brzy ovšem Plamen zmizel a s ním skoro všechny české ča
sopisy, takže už dohromady není kde informovat o slovenské literatuře.
Slovenští autoři poměrně málo píší o čistě české problematice, ačkoli
i takové příspěvky se najdou - např. J. Škamla “Wolkerova básnická
cesta k revolučnímu humanismu” (1979). Daleko spíš se věnují česko
slovenským literárním vztahům, a to od začátku -19. století do dneška.
Tak M. Pišút napsal “Dve úvahy o vzájomnosti. K otázke česko
slovenských vzťahov v literatúre národného obrodenia” (1970), A. Bo
lek “Hviezdoslav a Vrchlický vo vzájomných básnických prejavoch”
(1970), A. Leňo “Alois Jirásek a jeho dielo v slovenských časopisoch... ”
(1977), J. Zambor “Ivan Krasko a Antonín Sova” (1976), P. Winczer
“Reislovo Neskutečné mesto vo vzťahu k Apollianirovi, k surrealismu
a k Nezvalovi” (1972), M. Tomčík “Literatúra a rozvoj poprevratovej
kultúry” (o českém podílu na slovenské kultúře; 1971), tentýž “Česko
slovenské a európske súvislosti skupiny DAV” (1971) a dále “Dva ro
mány na jednu tému” (Urban “Živý bič”, Vančura “Pole orná a váleč-
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ná”; 1973), P. Liba “Knižné edície populárnej literatúry a český literár
ny kontext” (1979), C. Kraus “O česko-slovenských literárnych vzťa
hoch v historickej perspektíve” (1979). Na několika místech se upozor
ňuje na dosud živý význam české literatury pro slovenskou literaturu,
například slovy P. Števčeka (1975, s. 466) o tom, že “... česká inšpirácia
i české kritérium stále pôsobia, ani neprestanú...
Na Slovensku působí v literárním životě několik Čechů jako Libor
Knězek nebo Břetislav Truhlář, kterýje členem redakce “Slovenské lite
ratúry”. Navazuje se tím na starší českou slovakofilskou tradici, k níž
patří mj. P. Jilemnický, I. Hálek, J. Zindr, J. Vlček, F. Votruba a četní
další, kteří zčásti, převážně nebo úplně přešli do slovenského literárního
života - a to i tím, že psali slovensky. Slováci si uvědomují význam těch
to českých nadšenců pro slovenskou literaturu a tak ve dnech 1. -3. 10.
1981 uspořádali v Bojnicích vědeckou konferenci o díle J. Vlčka a F.
Votruby. Ze slovenské strany se takovéto “počeštění” z lásky k české
literatuře zatím nevyskytuje. M. Tomčík byl v létech 1963-76 profeso
rem dějin slovenské literatury na Karlově univerzitě, zůstal však vždy
slovenským autorem (mimochodem: bylo by dobře, kdyby dějiny české
literatury v Bratislavě byly zastoupeny podobným způsobem).
Ve dnech 5. - 7. 6. 1978 se ve Smolenicích konala konference českých
a slovenských literárních vědců “Vzťahy českej a slovenskej literatúry v
20. storočí” - časopis o ní referoval poměrně obšírně ( 1978, s. 512-518) a
referáty přednesené na konferenci vyšly 1980 pod názvem “Českoslo
venský literárny kontext”.3) Už předtím, ve dnech 10. - 12. 3. 1975, se ve
Smolenicích konala konference “Vývin českej a slovenskej literatúry
1945-1975”, na níž si K. Rosenbaum pochvaloval, že “slovenskí spiso
vatelia nepodľahli na IV zjazde spisovateľov náporu pravicových síl”
(“Slovenská literatúra” 1975, s. 485). Má bohužel pravdu, neboť slo
venští spisovatelé se ve své většině tehdy nepřipojili k demokratizační
mu úsilí převážné většiny svých českých kolegů.
Smolenická konference z roku 1978 je jakýmsi vyvrcholením dosa
vadní činnosti českých a slovenských literárních vědců od založení fede
race pokud jde o výzkum vztahů české a slovenské literatury uplynulých
tří čtvrtin 20. století. Starší výraz “vzájemnost - vzájomnosť” (nota
bene: převzali jej čeští obrozenci z polštiny) zřejmě příliš připomínal ro
mantické názvosloví a tak slovenská strana přišla s termínem “literárny
kontext”. Je-li termín “vzájemnost” nepřesný, pak “kontext” není o
mnoho přesnější. Zdá se však, že má sugerovat představu, že vedle české
literatury a slovenské literatury - nebo spíše nad nimi - existuje ne sice
“československá literatura”, přece však aspoň “československý literární
kontext”. Tedy přece jen zvláštní kvalita, protože se přece nemluví na
příklad o “česko-polském” či “slovensko-polském literárním kontex
tu”. Kdyby s termínem “kontext” přišla česká strana, mohlo by snad být
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podezření z nepěkného “hříchu” čechoslovakismu. Takto ho však mo
hou s ulehčením používat všichni - Češi a Slováci doma, ale i v exilu.

Stanovisko dnešních slovenských intelektuálů ve vlasti vůči české
kultuře a české literatuře pokračuje zřejmě v kladné tradici slovenské
inteligence. Také představitelé demokratické slovenské inteligence v
exilu nemění svůj kladný postoj k české kultuře. Pro Cechy doma i v
exilu to znamená, že by bylo na čase, aby konečně pokročili směrem k
důkladnému poznání slovenské kultury a zejména slovenské literatury.
Neprokáží tím službu ani tak Slovákům, nýbrž především sami sobě.
1) Viz můj článek “Česká literatura v České literatuře”, Proměny, roč. 20, č. 4-1983. str. 21
n.
2) Píše o tom L. Patera v článku “Neznámý příspěvek L. Novomeského k problematice
vztahů české a slovenské literatury”, Slovenská literatúra 1980, s. 80-87.
3) Česko-slovenským vztahům bylo věnováno od roku 1968 více knižních publikací, z
nichž uvádím např.: M. Tomčík “Literárne dvojobrazy. Zo vzťahov medzi slovenskou a
českou literatúrou 19. a 20. storočia” (1976), J. Minárik “Stredoveká literatúra (svetová,
česká a slovenská)” (1977), M. Gosiorovský “Z historie česko-slovenských vzťahov”
(1978).
Pozn. redakce: Této tématice se věnoval též Jos. Špetko v Proměnách, roč. 21, č. 1-1984;
viz “Česko-slovenský literárny kontext,” str. 90 n.

Štefánikova sibírska cesta
Ján Mlynárik

Rusko-nemecký separátny mier v Breste - Litovskom, ktorý bolševi
ci ratifikovali v polovici marca 1918, prakticky znemožnil, aby česko
slovenský legionársky korpus o sile 50 000 mužov bol účinne nasadený
do bojov na strane Dohodových mocností proti Centrálnym mocnos
tiam, a aby sa tak tento najsilnejší argument v rukách čsl. zahraničného
odboja mohol uplatniť v zmysle, že Češi a Slováci priniesli obete a vy
bojovali si štátnu a národnú slobodu. Od marca do polovice mája 1918
vedúci predstavitelia bolševickej vlády ako Trockij, Stalin a Čičerin
svojimi nariadeniami znemožnili, aby legionárska armáda mohla byť
prepravená transsibírskou magistrálou do Vladivostoku a presunutá na
francúzsky front, kde bolo hlavné ťažisko vojnového konfliktu. Podľa
Trockého každý Čechoslovák, ktorý by bol chytený so zbraňou, mal
byť na mieste popravený. Legionári sa tak dostali mimo zákon.
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V tejto ťažkej situácii sa vedúci orgán zahraničného odboja, Čsl. ná
rodná rada rozhodla vyslať na miesto ohrozenia Milana Rastislava Šte
fánika, keď Benešova účasť v Európe sa (najmä z jeho hľadiska) pova
žovala za nevyhnutnú; Štefánik, hoci bol už vtedy ťažko nemocný, pri
jal túto úlohu. Po zhostení sa významnej úlohy v Taliansku 19. augusta
1918 odchádza cez USA, Havajské súostrovie a Japonsko na Sibír;
medzitým plní významné diplomatické úlohy v Japonsku.
Situácia légií, a to aj vnútornou dezorganizáciou, stávala sa zo dňa
na deň komplikovanejšia. Nebol by to však Štefánik, keby utekal pred
náročnosťou úloh. Dňa 18. novembra priznáva sa k svojmu postaveniu
a úlohám v Rusku: “... pomery sú neutešené. Budem mať velmi ťažké
postavenie”. Uvedomuje si základnú úlohu, a to vyviesť legionársku
armádu z ťažkého postavenia. To, čo v polovici septembra 1918 ozna
muje dr. Girsa T. G. Masarykovi do Spojených štátov “abychom za
chránili naši armádu”, má teraz uskutočniť minister vojenstva samos
tatného štátu.
Avšak nie je možné vyviesť z krajne zlej situácie armádu dezorganizo
vanú a nedisciplinovanú, neschopnú počúvať rozkazy veliteľov. Na
konci októbra 1918 na stanici Aksakovo sa zastrelil plukovník Švec,
keď mu vojaci odmietli poslušnosť. Štefánik sa to dozvedel a odtiaľ pra
menili aj jeho obavy. Žeby mal predstavy, že po zdisciplinovaní armá
dy a po porážke sovietskych vojsk privedie legionárske vojsko k víťaz
stvu nad sovietmi, sotva sa dá usudzovať.
Hneď v prvný deň vylodenia sa vo Vladivostoku - 16. novembra 1918
demonštratívne odmietol ísť ku bielogvardejskému generálovi IvanoviRinovovi na obed, hoci bol pozvaný. Vôbec sa ukazuje, že Štefánik po
čas svojho sibírskeho pobytu nepestoval žiadne úprimnejšie styky s bielogvardejskými predstaviteľmi a vojakmi, ktorí - ako generál IvanovRinov - obviňovali čsl. armádu, že pripravila ruskú armádu o všetko, že
chce hrať prím v skupine panslavistickej, spája sa so židmi a sociálnymi
demokratmi.
Z toho sa však nijako nedá usudzovať, že by Štefánik bol naklonený
bolševickej vláde: proti akejkoľvek nedemokratickej, totalitnej dikta
túre, či už to bolo samoderžavie, alebo diktatúra boľševikov zaujímal
negatívne stanovisko, ako k systému, obmedzujúceho slobodu človeka
a národov, odporujúcemu zásadám jeho fixnej idey o harmónii člove
čenstva v mieri, ku ktorému žiadna diktatúra nevedie, ale ho iba naru
šuje. Štefánik najmä z týchto etických dôvodov nevidel rozdiel medzi
prvým či druhým typom ruskej diktatúry, ideálom mu zostáva ruská de
mokratická republika, ktorú bolševici po polročnej existencii zničili.
Naviac proti sovietom Štefánik zanevrel pre ich separátny mier s Nem
cami. Preto nebudeme apriórne zavrhovať Štefánikov “antibolševismus”, ale v zhode s jeho názormi, a vôbec celou životnou pútou bude
me sa snažiť pochopiť jeho konanie.
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Na Štefánikove predsavzatia počas jeho sibírskej cesty mali však
vplyv, a to už počas nej, okolnosti, ktoré súviseli s definitívnym uzna
ním Československa a so stanovením jeho hraníc. Prvá svetová vojna
sa skončila 11. novembra 1918, Československo už existovalo niekoľko
týždňov, ale k tomu, aby tento štátny útvar bol definitívne medzinárod
ne uznaný vo svojich vymedzených hraniciach, muselo sa čakať na mie
rovú konferenciu vo Versailles, ktorú zahájili až 18. januára 1919. Mi
nister zahraničia Edvard Beneš a československá vláda dávali Štefáni
kovi na vedomie, že pre posilnenie pozícií nového štátu na mierovej
konferencii bude nevyhnutné udržať legionársku armádu ešte nejaký
čas na Sibíri a v Rusku. Pôvodný plán priviesť legionárov na francúzsky
front sa po skončení vojny zmenil na plán udržať legionárov v chaotic
kých ruských podmienkach ako argument nového štátu pri vydobytí
svojich ambícií. Veď čím Češi a Slováci okrem 4500 padlých mohli pod
poriť svoje ambície k samostatnosti na medzinárodnom fóre?
Keď sa Štefánika 28. novembra 1918 pri príchode do Irkutska, kde sa
formoval slovenský pluk spýtali, prečo čsl. armáda zostáva v Rusku,
keď cieľ boja, československý štát, je už dosiahnutý argumentoval via
cerými okolnostiami. Uviedol, že mladý československý štát potrebuje
pokoj a ten nemôže nastať, dokiaľ sa neupokojí Rusko; Rusko umožni
lo organizovať našu armádu, my sa mu musíme za to odvďačiť a po
môcť mu. Považoval za nevďačné, neslovanské, ale napokon aj nero
zumné, keby sa Rusku pomoc odmietla, “lebo silné, obrodené Rusko je
našim životným záujmom. Budeme isto v budúcnosti potrebovať jeho
pomoc”. Ďalej Štefánik argumentoval spojeneckými záväzkami, čím
“ruský problém” rozšíril na ďalšie mocnosti: spojenci nám vykázali po
svojom boku dôstojné miesto a preto nemôžeme teraz odhodiť pušku
do žita a zradiť spojeneckú česť, treba sa riadiť spoločnými záujmami a
cieľami.
Všetko toto, pochopiteľne, viedlo k hlavnému argumentu, že česko
slovenský štát síce existuje, ale podmienky jeho rozvoja, úprava hraníc,
vodné cesty, obchodné zmluvy a podobne, to všetko bude definitívne
riešiť až mierová konferencia. Ak teda chce štát súsediťs Rumunskom,
ak chce získať Prešporok (Bratislavu) a Šoproň, je treba, aby Spojenci
podporovali v týchto snahách Československo, čo zas Československo
zaväzuje k spoločnému postupu s nimi aj v ruskej otázke.
V Jekaterinburgu, kde sa Štefánik 8. decembra 1918 stretol so svojim
priateľom z Detvana Jozefom Gregorom Tajovským, vrátil sa k tejto
téme a vyhlásil: “My potrebujeme veľké, silné Rusko. S boľševikmi bo
jujeme, od nich nič nebudeme žiadať, ale musíme sa prebiť na Archan
gelsk a Murmaň... Dobytie Permu by nám otvorilo cestu na Archan
gelsk... Potom vojsko stiahnem z frontu. Pôjdeme na oddych. Armáda
sa zreštauruje, zorganizuje a pôjdeme domov... Presekáme sa domov so
mnou na čele... ”
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Okolo 20. decembra 1918 hovorí generálovi Janinovi, vrchnému veli
teľovi čsl. armády:
“Môj príchod zapôsobil dobrým dojmom. Agitácia v armáde poľavuje, dôvera k západnej demokracii je obnovená. Naše pluky bojovali
so zápalom napríklad pri dobytí Konguru a v súčasných operáciách
proti Permu. Je však naprosto nevyhnutné reorganizovať armádu,
obrodiť ju morálne a opäť ju viesť na front s heslom: Prebiť sa domov.”
Štefánik mal súčasne veľké obavy o čsl. legionársku armádu, po
znajúc jej situáciu; viackrát sa vracia ku svojmu výroku, ktorý vyslovil
už vo Vladivostoku a bližšie si uvedomujúc postavenie armády, opuste
nej Spojencami, ho iba v ňom utvrzuje:
“Československá armáda je ako počestné dievča, ktoré bolo uzavreté
do verejného domu. Trpí tam a nakazí sa.”
Štefánik tušil, že okolo legionárskej armády sa hrá nečestná hra, že
v pozadí sú manipulátori, ktorých nepozná a spriadané nitky, ktoré sa
snažia zneužiť túto armádu; napokon, keď sa vrátil do Paríža, presved
čil sa o tom, že sami Spojenci vonkoncom nechápu svoje sľuby a vyhlá
senia tak, ako ich deklarujú. Vtedy, na Sibíri v polovici decembra 1918
to tušil, a to už tak silno, že s generálom Janinom prerokúva dva varian
ty odchodu čsl. armády z Ruska:
“Presvedčený o tom, že ďalší pobyt Československej armády na Sibí
ri privedie ju k rozkladu, hovoril so mnou naliehavo o pláne skorej
ofenzívy na Perm-Vologdu-Archangelsk, pri ktorej dúfal, že by armá
du «galvanizoval»”.
Avšak urobiť tento presun armády, bývajúcej vo 260 vlakoch za
treskúcej zimy do zamrznutého prístavu na severe bolo nemožné. Ge
nerál Janin spomína, že “Štefánik tvrdil, že aj keby sme zahynuli pri
tejto operácii, bolo by to významnejšie než zhniť tu.” Štefánik sa obá
val prechodu všetkého vojska cez Sibír, najmä pre vzbury obyvateľstva.
Naviac, Spojenci, ktorí sľúbili lode pre transport čsl. légií z Vladivosto
ku, sľub zatiaľ nesplnili.
Súčasne Štefánik rozmýšľal aj o druhom pláne: dostať sa k Čiernemu
moru povedľa rieky Uralu, preplávať Kaspické more (z Gurjeva do Petrovska alebo do Baku) a ďalej ísť dráhou. Bolo však nutné prekonať
vzdialenosť 2000 verst v zime od Trojická ku Gurjevu. Mnohé nejasnos
ti s prepravou cez Kaspické more ako aj iné viedli k zavrhnutiu tohto
plánu. Pre vyčerpanú armádu aj táto cesta bola príliš namáhavá a ne
istá.
Štefánika k týmto plánom viedli mnohé okolnosti, o ktorých sa pre
svedčil osobne na Sibíri. Už vo Vladivostoku mohol počuť o hýriacich
Rusoch, pre ktorých vojna ako keby neexistovala. V súvislosti s ruskou
armádou, ktorej velili bielogvardejci, sa vyslovoval veľmi skepticky a
predpovedal jej skorú porážku, a to jednak pre jej zlé podmienky záso-
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bovacie a ubytovacie, ale aj preto, že “s ňou dôstojníci surovo zaob
chádzajú, títo prívrženci starých «patriarchálnych» spôsobov, ktorí
akoby sa túžili pomstiť na nej za to, čo zakúsili za revolúcie.” Zvlášť
tvrdo odsudzoval bielogvardejského vodcu Sibíre, admirála Kolčaka,
ktorému dokonca odmietol podať ruku, a to za jeho prevrat v Omsku,
za zvrhnutie demokratickej vlády, ktorá podľa Štefánika, pozostáva
júca z eserov a prívržencov republiky, chcela zachovať ústavu.
Generál Janin si 30. decembra 1918 zapísal do denníka: “(Štefánik)...
rozpráva mi o propagande eserov, ktorých (Kolčakov) prevrat zatlačil
do opozície, a o hrubých prehmatoch admirálovej administratívy. - Ho
vorí s veľmi príkrymi výrazmi o Diterichsovi, ku ktorému od zatknutia
ufskej konstituanty Čechoslováci cítia odpor.”
Bol to práve osud týchto ufských sociálnych revolucionárov-eserov,
prívržencov konštitúcie, ale aj miestnych eserov, ktorých uväznili v
Omsku, ktorý vyvolal spor Štefánika s Kolčakom. Pri miestnych nepo
kojoch sa dostali eseri z väzenia, avšak boli pochytaní a od toho času
boli nezvestní. Žena jednoho z nich “prosila úpenlivo o ochranu Štefá
nika, ktorý právom rozhorčený, išiel navštíviť samotného Kolčaka. Na
liehal naň, aby bol zaručený život týchto zajatcov, používajúc proti tej
to podlosti všetkých argumentov, ktoré možno si domyslieť.” Kolčak
sľúbil, že zasiahne. Keď sa eseri neobjavili, Štefánik opäť intervenoval
a Kolčak opäť sľúbil.
Zistilo sa však, že eseri boli postrieľaní, časť ich bola odvezená na za
mrznutý Irtyš a tam boli ubití pažbami a bajonetmi, ich mrtvoly našli k
nepoznaniu zohavené. “Štefánik bol naplnený rozhorčením” - píše Ja
nin. “Táto špinavá história tvorí priekopu plnej krve medzi Kolčakom a
socialistickými stranami.” Štefánik mal oprávnené obavy: keď správa o
zavraždení eserov došla na Ural, ktorý bol zväčša eserský, zosilnilo to
averziu aj proti legionárom, ktorí s týmto nemali nič spoločné. Generál
Syrový predtým odmietol zatknúť eserov.
Štefánikova averzia voči samozvaným diktátorom Sibíre stúpala z
etického, ľudského hľadiska. Odmietol sa s nimi stýkať - boli mu od
porní. Keď poprvé prechádzal Omskom, na znak nesúhlasu s prevra
tom, od ktorého pravica za pomoci Nemcov očakávala obnovenie
monarchie, nevystúpil z vlaku, aby nemusel navštíviť Kolčaka. Pred
generálom Janinom si zvlášť sťažoval na kozáckeho atamana, povest
ného hrdloreza Semionova. Štefánik vtedy trpko hovoril “o slovan
skom bratstve.” To všetko zosiľovalo jeho vôľu vyviesť armádu z tých
to podmienok a so súsedstva s podobnými “priateľmi”.
Konflikt s gen. Ivanovom-Rinovom a Čechoslovákmi sa neurovnal;
generál sa sťažoval na to, že “Česi sa miešajú do politiky a že vykonáva
jú nátlak v záujme ľavých strán”. Dochádzalo dokonca k zrážkam,
resp. k útokom bielogvardejcov na čsl. legionárov, dokonca k prebod-
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nutiu čsl. kapitána. Generál Romanovskij práve pre “malú náklonnost”’
legionárov k “pravým ruským stranám” sa nijako neskrýval so “svojou
averziou k Čechom”.
Štefánik prišiel k légiám, aby ich povzbudil a dodal im vôľu vydržať
v ťažkých podmienkach. Keď sa z Chabrinu vydával na svoju cestu, dú
fal, že “správa o jeho ceste bude... blahodárne pôsobiť” na armádu. Vo
jakov oslovil týmito slovami:
“Prichádzam k vám ako brat, ktorý stál pri kolíske nášho vojska a
chce až do posledného okamžiku zdieľať jeho osud. - Bratia! Doba ná
vratu bude závisieť predovšetkým od jednoty a ducha našich vojsk i od
stupňa dôvery, s akou priľnete ku svojej prvej národnej vláde. - Veľké
boli útrapy nášho vojska, ale sláva jeho bude ešte väčšia, ak dovŕšime
dôstojne svoje dielo, dielo nezištného Slovana a poctivého spojenca.”
Štefánik sa však, podľa správ miestnych československých úradov”,
stretol “so situáciou veľmi obťažnou vzhľadom na rozlúčenie a na poli
tické intrigy”, ako aj vzhľadom na postup Kolčaka a jeho okolia. Sám o
tom poslal cez Paríž do Prahy telegram: “... vojáci sa obávajú ruskej po
litickej reakcie, domnievajú sa, že sme mravne zaviazaní voči dnešným
stranám demokratickým, dnes svojvolne zatknutým... ”
V tom čase - okolo 20. decembra 1918 - vidí gen. Janin Štefánika
“veľmi zamysleného, unavenejšieho a nemocnejšieho” ako kedykoľvek
predtým. “Často, vari desať krát za deň, hovoriac sám so sebou, sa za
staví, vykríkne niekoľkokrát Bože môj! a upadne do synkopy niekedy
dosť dlhej. Je málo alebo vôbec nič. - Jeho úloha na fronte bola ťažká a
vysiľujúca; navštevovať pluky, hovoriť dlhé hodiny s rozčúlenými a
unavenými vojakmi, ktorí vyhlasovali, že už urobili dosť, že chcú preč,
domov, že sú ponechaní príliš dlho bez pomoci, že tunajší boj je v rozpo
re s rozkazmi prezidenta Masaryka, ktorý nariadil, aby sa iba bránili.
Bolo nevyhnutné im dokazovať, že tým nezakazoval akciu proti bolševikom skôr, než ich bolševici prepadnú.”
Štefánik to napokon aj sám cíti a v telegrame do Prahy to oznamuje;
pripomína, že “politike Spojencov chýba jednota” a že sú robené poku
sy, aby ich autorita bola otrasená. Pochopiteľne, v mnohom sa stotož
ňuje s vojákmi a snaží sa eliminovať extrémne krajnosti, ktoré by armá
du rozkladali a zoslabovali. Najednej strane vyhlásil, že musel rozpus
tiť Odbočku Československej národnej rady, “ktorej niektorí členovia
smerovali k bolševizmu”, pričom časť ich poslal cez Taliansko domov,
na druhej strane ostro vystúpil proti generálovi Gajdovi, ktorý počúva
júc “rady” nepriateľov siahal “k násilnej politike”. Štefánik sa snažil
obmedziť namiesto plnenia rozkazov a snažil sa izolovať, avšak nená
silnou cestou, radikálne, revolučné zložky. Keď videl, že Gajda na to
používa násilie, rozhodol sa zakročiť proti generálovi.
“Pretože v niektorých útvaroch sa prejavilo vrenie, Gajda ho prísne
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potlačil. Štefánik, ktorému sa protiví “pevná ruka”, neschvaľuje Gaj
dovu činnosť; chcel použiť iba morálne pôsobenie. Prejavil voči Gaj
dovi... veľkú nechuť a má v úmysle poslať ho bez veľkého kriku do
Európy” - napísal generál Janin.
Ako minister vojenstva samostatného štátu Štefánik mal právo zo
svojej kompetencie - pre výstrahu - vynášať odstrašujúce rozsudky nad
tými vojakmi, ktorí boli pre obnovenie disciplíny najdeštruktívnejší.
Stalinská historiografia v diele Ľudovíta Holotíka Štefánikovská le
genda a vznik ČSR z roku 1958 a v druhom vydaní z roku 1960 predsta
vuje Štefánika ako brutálneho človeka, na ktorého konte je aj smrť ne
vinných legionárov. Keby bol Štefánik taký, ako ho táto historiografia
predstavuje, že by totiž pristupoval na “brutálne opatrenia” voči legio
nárom, mohol predsa 5-6 členov Odbočky Československej národnej
rady, ktorí boli radikálni a ohrozovali disciplínu, nechať uväzniť, izolo
vať. Poslal ich však domov, čím ich ušetril od ťažkého života v nehos
tinnej Sibíri, ktorý ich druhovia museli ešte roky znášať. Mal v úmysle
dať ich zadržať v Taliansku, aby v novej republike neohrozovali pome
ry; ale aj tu zostalo iba pri úmysle. Jednomu z najradikálnejších legioná
rov - Sýkorovi, s ktorým aj Štefánik musel diskutovať, Štefánik dal mi
losť, keď bol tento pre vzburu odsúdený na smrť.
Keď sa Štefánik pred legionárom T. Táborským zmienil, že za vzbu
ru, odmietnutie rozkazuje v republike aj trest smrti, stalinská historio
grafia to považovala automaticky už za vykonaný trest smrti a uvalila
tak na Štefánikovo meno ódium kata...
Práve v tomto bode sa nejvýraznejšie prejavili lživé a deformované
úsudky o Štefánikovi a tento prípad údajnej popravy bol zámienkou
pre redaktora Smeny Mariána Vároša, aby roku 1968 začal pátrať po
tom, ako to v skutočnosti bolo, včítane interview s autorom “štefánikovskej legendy” Ľudovítom Holotíkom. Zrazu sa ukázalo, že erudo
vaný historik a tvorca marxistickej koncepcie slovenskej histórie ne
obstojí pred novinárom, že falšuje dokumenty. Zdvihla sa búrlivá dis
kusia, do ktorej zasiahli spisovatelia a vedci. Holotíkov pamflet sa stal
vykričanou literatúrou, nikto z historikov sa vtedy nestotožnil s kvali
fikáciou Štefánika ako služobníka francúzskeho imperializmu, alebo
špióna. Štefánikovo meno bolo rehabilitované, takisto z iného uhla sa
začali posudzovať sibírski legionári - doba spoločenskej reformy na
svedčovala tomu, že aj v historiografii sa dá patričné miesto hľadaniu
historickej pravdy pred slúžením partajnému aparátu.
Avšak Brežnevovými tankami a Husákovým nástupom k moci sa do
spoločenských vied vrátil stalinizmus v plnej jeho sláve a Štefánik sa stal
opäťtabuizovanou osobnosťou, o ktorej sa spoločnosť dozvie iba v pe
joratívnych označeniach. Dokonca roku 1977, keď Historický ústav
SAV slávil štvrťstoročie svojho založenia, Holotíkov protištefánikov-
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ský pamflet bol opäť hodnotený ako “vedecké dielo”, hľadanie historic
kej pravdy o Štefánikovi odsúdené ako “hystéria” a “nacionalizmus”.
V skutočnosti však ide o fakt, že Štefánik bol najdôslednejším odpor
com bolševizmu z trojice vedúcich osobností zahraničného odboja a si
bírske légie najnenávidenejšie bolševikmi, pre ich potenciálnu silu a
nebezpečenstvo pre mladú sovietsku moc. Légie ešte na Ukrajine
mohli rozbiť Muravjovovu červenú armádu, ktorá bola vtedy jej najsil
nejším korpusom. Bolševici sa snažili prostredníctvom českých a slo
venských komunistov, organizovaných Stalinovým komisariátom ná
rodností, rozložiť legionárske vojsko, demoralizovať ho a dosiahnuť,
aby sa stalo súčasťou Červenej armády. Na staniciach, ktorými pre
chádzali ešalony, Knoflíčkovi agitátori podporovaní miestnymi soviet
mi vyvíjali čulú činnosť. Zásluhou Štefánika táto bolševická demorali
zujúca činnosť v légiách prestávala, oslabovala a eliminovala sa. V tom
vidí sovietska a československá “marxistická” historická veda “reakčnosť” Štefánikovej sibírskej misie.
Štefánik v záujme zvýšenia disciplíny a zjednotenia velenia zrušil sa
mosprávne plukovné a rôzné výbory legionárov, ktoré fakticky boli
duplicitnou mocou veliteľského zboru a namiesto plnenia rozkazov
radšej o nich diskutovali a paralizovali akcieschopnosť armády. Avšak
aj zrušenie týchto orgánov Štefánik nechal publikovať až 6 týždňov po
svojom odchode zo Sibíre, akoby si aj tu nebol istý, či postupuje správ
ne. Zrušené orgány nahradil systémom splnomocnencov, ktorí sa stara
li o politické, vojenské a finančné záležitosti legionárov.
Už v diskusii o zrušení odbočky Československej národnej rady Šte
fánik argumentoval tým, že kde je jedna vláda, je aj jeden parlament a ne
možno vytvárať parlamentov a zastupiteľských zborov viacej, aby nevznik
la duplicita a chaos. Štefánik napokon svojimi rozhodnutiami pokračo
val nezávisle na tom, čo sa dialo v Československu, v zhode s čsl. vlá
dou, ktorá na prelome rokov 1918-1919 zrušila revolučné mocenské
orgány, ktoré vznikli počas prevratu - ako boli národné výbory a rady, a
ich kompetenciu prevzali vládne orgány. Štefánik tu neprekročil kom
petenciu čsl. vlády a duch zákonov prvej republiky, hoci v situácii ohro
zeného vojska, ktoré bolo v stálej bojovej pohotovosti, mal na to právo.
Domnievať sa, že Štefánik zrušil Odbočku Československej národnej
rady preto, lebo podporila nastolenie konštitučnej vlády eserov pred
Kolčakovým prevratom, znamená násilne imputovať jeho činom
aspekt prokolčakovský a monarchistický, ktorý v jeho činoch neexisto
val. Štefánikov boj proti monarchizmu a obnoveniu samoderžavia,
návratu k starému Rusku, bol vo svojom princípe aj bojom proti dikta
túre bolševizmu. V tomto zmysle sa Štefánikove činy nevynímali z cel
kového trendu demokratického prevratu a nastolenia parlamentnej re
publiky, ako ani zo zmýšlania drtívej väčšiny českých a slovenských so
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cialistov, ktorí zaujali k bolševizmu odmietavý vzťah. Odpovedali ich
zmyslu.
Pri interpretácii Štefánika v historiografii vznikli mnohé legendy, ale
aj falzifikácie, ktoré mali spoločný koreň v zanedbaní historizmu, teda
metódy takej interpretácie historickej osobnosti, ktorá odpovedá svo
jej dobe a historickým podmienkam. Štefánik bol plne mužom svojej
doby, doby demokratického prevratu: ani revolucionár, ani reakcionár.
Bol predstaviteľ liberálneho demokratizmu, poznamenaného ešte
mnohými dobovými danosťami celkovej premeny sveta. Zráželo sa v
ňom XIX. storočie a jeho mravy snovým vekom. Dňa 10. októbra 1918
hovorí Píseckému: “Vojna nás preniesla nesmierne ďaleko dopredu.”
Viac ako mnohí iní v tomto zmysle chápe “znamenie doby” s nastole
ním a dôsledným riešením osudu malých národov v rámci celkovej de
mokratizácie sveta a Európy, a toto “znamenie” aj svojimi činmi napl
ňoval.
Tento francúzsky generál slovenského pôvodu však mal zvláštny
zmysel pre pochopenie nebezpečenstva bolševizmu pre európsku de
mokraciu, čím sa nijako netajil. Bola to preto sovietska historiogra
fia, ktorá si vzala za morálnu povinnosť znehodnocovať historické Šte
fánikovo dielo. Z vedomia slovenského národa sa však Štefánika vyma
zať nepodarilo a sotva ktorej služobnej vede sa to vôbec kedy podarí.
Rozpory medzi spojencami v ruskej otázke, ďalej stále viacej sa pre
sadzujúce diktátorské a reakcionárske, promonarchické živly, spájajú
ce svoju vládu s nesmiernym terorom na prostom ruskom ľude, čo sa
utváralo za vlády monarchistických admirálov, generálov a atamanov,
priviedli Štefánika k jasnému a nedvojzmyselnému rozhodnutiu: 15.
januára 1919 vydal rozkaz o evakuácii československého vojska z Eu
rópskeho Ruska, o jeho odchode za Ural a na Sibír, čím sa vlastne začal
dôsledne naplňovať plán odchodu čsl. vojsk cez Sibír do Vladivostoku
a tým aj do vlasti, keď plány prebojovať sa na juh alebo na sever stros
kotali.
Vákuum po legionárskej armáde zaplnili bielogvardejské jednotky a
zostávalo teraz len otázkou času, ako si Rusi svoje veci vyriešia sami
medzi sebou. Štefánik tak realizoval Masarykovo prianie, ktoré bolo
vyslovené ešte v Spojených štátoch, totiž že “Cechové nemají zasahovati do vnitřní ruské politiky”. Štefánikov rozkaz vychádzal z podrobnej
analýzy situácie a možností záchrany čsl. armády a možno ho pripočí
tať k Štefánikovým pozitívam, ktorých však nebolo toľko, koľko si ich
Štefánik pred svojou cestou do Ruska predstavoval. Nebudeme znižo
vať hodnotu jeho práce, ktorú vykonal pre zjednotenie československé
ho vojska, ani snahy o vyvedenie légií z nepriaznivej situácie. Je však
faktom, že sám sa presvedčil o tom, že tu sa už nebojuje za záujmy mla
dého československého štátu, že ruská politika je v hlbokej krízi a môže
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byť vyriešená iba vlastnými prostriedkami, a že napokon - za danej si
tuácie - snahy vzkriesiť demokratické Rusko sú značne iluzórne.
Štefánikova sibírska cesta bola vyplnená horúčkovitou činnosťou a
mala mnoho kladov, ktoré boli historiografiou často zaznávané. Prav
da, musíme povedať, že celkový výsledok tejto cesty zostával v tieni je
ho predchádzajúcich misií, ako bola napríklad talianska. Štefánik svo
jou sibírskou cestou stratil takmer trištvrte roka zbytku svojho života a
času, ktorý mohol venovať v záverečnej fáze vzniku republiky užitoč
nejším veciam a “byť pri tom”. Mohol pokračovať v tých vrcholných
fázach svojho života a činnosti, akých bolo za prvej svetovej vony ne
málo, mohol na európskom kontinente rozohrať svoju veľkú hru.
Vari si to aj sám uvedomuje. V sibírskej ceste už nenachádzame to je
ho príznačné zapálenie sa pre vec; akoby táto osobnosť už odchádzala
zo svojho zenitu, strácala sa kamsi vo svojom osudovom predurčení.
Nepochybne na to pôsobila výrazne už nemoc vo svojom vrcholnom
štádiu. Celá sibírska cesta je vlastne vykonávaná v tranze nemoci. Mno
hí ho ešte tak smutného ale aj nemocného nevideli. Sú dni, keď nemôže
vstať z lôžka. Generál Janin, ktorý sa denne stýka s ním, konštatuje po
stupné zhoršenie jeho zdravia aj počas sibírskej cesty.
“Záchvaty bývajú ešte častejšie a dlhšie a sú sprevádzané zastavová
ním srdcovej činnosti. Keď ho tak vidím, pociťujem hlboký zármutok
a silné obavy. Bojím sa, že ďalší pobyt na Sibíri bude preňho osudný...”
Po 26. decembri 1918 už Janin navrhuje, aby Štefánik odišiel do
Európy, snaží sa ho získať pre svoj plán aj tým, že mu pripomína: “v Če
chách bude toľko práce!” Avšak Štefánik ešte vtedy, kým nezabezpečil
legionársku armádu, odmietol odísť. Keď 10. januára 1919 prichádza
do Omska, ako píše Janin “jeho zdravotný stav je žalostný. - Jeho stav
sa ešte zhoršil a jeho nervová sústava je taká, že otvorenie okna, objave
nie sa svetla mu spôsobujú také vzrušenie, že sa mu robí zle. Časté a
dlho trvajúce synkopy.”
Myšlienky na smrť ho neustále prenasledujú. Keď odchádzal na Si
biř, povedal E. Konrádovi: “Pôjdem na Sibír a už sa nevrátim”. Keď
sa pri odchode z Omska lúči s Jankom Jesenským, na jeho “do videnia”
Štefánik odpovedá: “Sotva sa uvidíme.” Čas, ktorý mu dávajú lekári sa
nepočíta na roky, ale na mesiace. O jeho stupňujúcej nemoci sa vedelo
už pred sibírskou cestou. Historika tu napadajú otázky, prečo sibírsku
cestu nevykonal zdravý a mladší Edvard Beneš, ktorého o ňu žiadali, ale
prečo do tohto ťažkého a nezdravého prostredia musel ísť nemocný člo
vek...
A bola tu práve táto druhá vec, ktorá Štefánikovi odoberala sily a
niekedy aj chuť do života. To domáce hranie si “na ministrov”. Štefá
nik pre seba dôsledne používal pomenovanie minister národnej obrany,
tvrdiac, že Československo môže mať iba takéto ministerstvo a minis-
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terstvo vojny, že nový štát chce viesť nie vojnovú, expanzívnu, ale mie
rumilovnú politiku. Na začiatku januára 1919 však dostáva on, ako
“ministr války” od dr. Klofáča, ministra národnej obrany “Pozdrav z
vlasti”; takto sa vlastne dozvedel, že jeho miesto obsadili, či dublovali.
Zatiaľ čo mu posielajú pozdravy mnohí vysokí spojeneckí politici a vo
jáci, v Prahe akoby sa naň zabudlo; nedostáva odťjaľ žádne správy.
Generál Janin si 10. januára 1919 poznamenáva: “Nedostatek správ z
Európy a nevedomosť o tom, čo sa deje v Čechách ho trápila najvyššou
mierou, najmä vzhľadom k jeho intenzívnemu rozlúčeniu. Sťažoval si,
že je zabudnutý, hovoril, že páni Masaryk a Beneš už naňho nemyslia
teraz, keď bol dosiahnutý úspech.”
Vari Klofáčov “pozdrav”, ktorý ináč pred legionármi znížil jeho
autoritu, lebo bolo vidieť, že v Prahe je ten istý minister, priviedol Štefá
nika k tomu, že okolo 10. januára “má v úmysle vrátiť sa do Francúz
ska, lenčo záležitosti tu budú trochu usporiadané, a to pokiaľ možno čo
najskôr.” Isteže nemohol nepocítiť trpkosť a isté zneuznanie svojej čin
nosti, ak Praha začala naňho zabúdať, ak sa oňho už takmer nikto ne
staral; bol dobrý, pokiaľ ho potrebovali, ak, ako dnes vieme z Masary
kovej korešpondencie, bol až nadmieru potrebný a nezastupiteľný...
Štefánik sa od týchto dní chystá na odchod. Keď poznáva, že čsl. vo
jaci “majú naprostú potrebu zotaviť sa fyzicky a morálne”, zastáva ná
zor, že “jediné možné východisko je posunúť ich pokiaľ možno do
tylu.” K týmto záverom ho privádza tiež “neobyčajne nízky morálny
stav spojencov”; domnieva sa, že “niet už viery v nich” a vyhlásenia nie
ktorých vedúcich politikov, ako napríklad Pichona, “Čechoslovákov
úplne podťali”.
Vlak, v ktorom sa vezie, je na Urale terčom sabotáží; sotva čo prešiel,
vyletel do vzduchu most, vzápätí bol Štefánikov vagón - ako sa sám
domnieval “zlomyslnosťou” rozdrtený. To všetko bola odpoveďnajeho
odpor proti povraždeniu ufskych konštituantov v Omsku.
Ešte posledný deň, keď odchádzal z Omska, našiel si Štefánik čas, aby
prehovoril s anglickým Vysokým komisárom Eliotom; v obsiahlej reči ako to reprodukoval Štefánik Janinovi - “hovoril som s ním... o spolu
pôsobení anglických dôstojníkov na Kolčakovom prevrate. Zdalo sa, že
o tom nevie nič, alebo málo, avšak keď ma počul, celý zbledol, najmä
keď som mu hovoril, že istý anglický dôstojník Steveny sa zúčastnil
schôdzky, kde bolo rozhodnuté, že spiknutie má byť uskutočnené.”
Štefánik aj tým dal najavo svoje hlboké pobúrenie nad snahou rus
kej reakcie zvrátiť ruský vývoj zpäť k monarchizmu a samoderžaviu, k
cárskej diktatúre, ktorá by - teraz v bielom háve - zničila výdobytok rus
kej demokratickej revolúcie, v ktorej úspech v konečných dôsledkoch
Štefánik nikdy neprestával veriť. Tieto fakty ukazujú Štefánika v inom
svetle, než v akom ho dosiaľ predstavovala historiografia. Stalinská
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historiografia v ňom videla prívrženca a ochránců ruských bielogvar
dejcov, inšpirátora ich protisovietskych akcií, najzaprisahanejšieho
odporcu ruských revolučných zmien. Skrátka - nemohla mu prísť na
meno a označenie ultrareakcionár nebolo dostatočným výrazom pre jej
opovrhujúce úsudky. Avšak aj staršia liberálna historiografia a publi
cistika - mám tu na mysli Ferdinanda Peroutku a jeho Budování státu ho predstavovala ako zaťatého monarchistu a odporcu republikanizmu, teda ako reakcionára. K tomu sa pridávalo aj atraktívne popísanie
Štefánikovej hýrivosti, romantizmu, fantazírovania a svojvoľného ko
nania, aby sa expost zdôvodnilo Štefánikovo odstavenie od domácej
politiky na začiatku republiky a vynikli zásluhy Edvarda Beneše, ktoré
však v skutočnosti Štefánikova tvorivá činnosť vysoko prevyšovala.
Aj Benešove neoprávnené sťažnosti a intriky proti Štefánikovi, ktoré
posielal Masarykovi, mali na tom nemalú zásluhu. Z týchto racionálne
nepravdivých žriediel pozdejšie čerpala slovenská nacionalistická a ľu
dácka historiografia a využívala ich ako svoju zbraň proti účinnému
československému spolunažívaniu, vytvárajúc až legendy o Štefániko
vom zostrelení na povel Beneša.
Dňa 14. januára 1919 generál Janin pripína Štefánikovi komandérsky kríž Čestnej légie. Toto uznanie mu spôsobuje veľkú radosť. Sám o
tom povedal:
v tak ťažkom okamžiku svojho života, pocítil som dvojnásobnú
"…
radosť. Zdalo sa mi, že je to pohladenie, ktoré Francúzsko posiela svoj
mu adoptovanému synovi, ktorý pracuje ďaleko od neho.”
Cítime isto tú zatrpknutosťz jeho slov: Paríž ho vyznamenává, Praha
o ňom mlčí. Isto z týchto dôvodov nasledujúci deň - 15. januára 1919,
keď odovzdáva velenie nad československými légiami v Rusku generá
lovi Janinovi, žiada o viaceré veci:
“Kladie mi mnoho vecí na srdce, a pretože myšlienka na smrť sa mu
dosť často vracia, žiada ma, aby som sa postaral, aby do jeho rakve bola
vložená odpoveď, ktorú dostal od francúzskeho ministerstva zahraničia
na dopis, v ktorom sa pýtal, či môže vykonávať funkciu českosloven
ského ministra vojenstva a ponechať si pri tom francúzske občianstvo.”
Čo sa píše v tomto liste?
“Boli ste medzi najoddanejšími a najudatnejšími z Vašich spolupra
covníkov: v nijakom okamžiku ste nezapochybovali o víťazstve, neza
váhali pred úsilím, ktoré bolo treba vynaložiť.
Francúzsko Vám ponechá vždy pri svojom krbe miesto, ktoré ste si
tak slávne vyslúžili.”
V zneuznávaní a mlčaní Prahy, mysliac na smrť, chce mať aspoň ten
to dokument uznania so sebou; hreje ho, že aspoň niekde naň čakajú a
uznávajú jeho zásluhy. Nedivme sa jeho precitlivelosti - má na ňu právo
človek, skláňajúci sa nad hrobom...
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Od 15. januára do 15. marca 1919, s krátkym zastavením v prísta
voch, cestuje do Paríža. Na lodi mu je lepšie, hoci celú cestu preležal. Je
to predsa len akýsi oddych a príprava na posledné dejstvo. Ale ani na
lodi nemá pokoj: je stále v spojení s gen. Janinom a z prístavov mu po
siela telegramy. V jednom z nich, z 25. januára 1919, sa ostro postavil
proti tomu, aby čsl. vojsko bolo prevedené územím bolševického Rus
ka, ako sa o to snažil Prokop Maxa. Toto riešenie považoval za “nebez
pečné a nedôstojné”. Má, prirodzene, mnohé obavy, prameniace z ve
domia, že bolševická vláda sa už v minulosti pokúsila odzbrojiť légie, čo
mohlo znamenať ich fyzickú likvidáciu.
Nastáva posledné dejstvo Štefánikova života, ktoré sa, ako je známe,
tragicky skončilo 4. mája 1919 na vajnorskom letisku.

Josef Suk
K nedožitým devadesátinám nejúspěšnějšího Dvořákova žáka
Jiří Zeman
Počátkem ledna 1984 uplynulo devadesát let od narození Josefa Su
ka. Dlouholetý člen Českého kvarteta a významný skladatel Dvořáko
vy školy se narodil 4. ledna 1874 v Křečovicích, jako syn vesnického
učitele. Jako jedenáctiletý přišel k Benewitzovi na pražskou konzerva
toř, ve třinácti letech složil své prvotiny na klavír, o rok později věnoval
svému kolegovi Oskaru Nedbalovi Smyčcový kvartet d moll op. 1 a bě
hem letních prázdnin, které trávil doma, napsal Mši B dur pro smíšený
sbor, smyčce a varhany. Komponování se mu stalo životně nezbytnou
samozřejmostí, ačkoliv mu k tomu ještě zčásti chyběly teoretické před
poklady. Jako šestnáctiletý student přehlédl svou dosavadní tvorbu
neobyčejně kritickým okem a zjistil své velké slabiny. Pod tímto zdrcu
jícím dojmem napsal na poslední stranu partitury své Mše: “Kdybych
se radši učil kontrapunkt a fůgy!” Přechodné školní neúspěchy u svých
učitelů Benewitze, Wihana a Steckera ho “inspirovaly” k složení smu
tečního pochodu pro smyčcový orchestr, jejž vlastnoručně věnoval
“Panu Josefu Sukoví, konzervatoristovi”. (Přesto viděl však Stecker v
Sukovi svého nejlepšího žáka a proto byl na něho velice přísný.) Obrat
v Sukově dosavadní tvůrčí práci znamená jeho Trio c moll pro housle,
klavír a violoncello.
Pokusy získat Antonína Dvořáka jako učitele skladby na pražskou
konzervatoř, se po dlouhých a úmorných jednáních přece podařilo do
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vést k cíli. Jeho nástup 1. ledna 1891 se stal radostnou událostí pro celý
hudební ústav. Na jeho přání vybral Stecker své nejlepší žáky, kteří by
měli zvláštní předpoklady pro studium u Dvořáka. Mezi nimi staří přá
telé Josef Suk a Oskar Nedbal, jejich budoucí kvartetní kolega Otto
Berger a dále Rudolf Reissig a Julius Fučík.
Již 15. ledna byl uspořádán veřejný koncert, na kterém se Suk před
stavil nejen jako skladatel, nýbrž také jako houslista a klavírista. Mezi
početným obecenstvem byl přítomen tehdy již dvacetiletý Vítězslav
Novák, žák Steckerův z druhého ročníku, který Suka velice pochvalo
val.
Původně počítal Dvořák ve svém učebním plánu s jednou každoden
ní hodinou hned ráno, která se velmi často protáhla na celé dopoledne.
Tím ovšem trpěla výuka dalších předmětů. Proto se Dvořák rozhodl
věnovat se svým žákům pouze dvakrát až třikrát týdně, ale o to delší
čas. Oproti Steckerovi, který svou pověstnou červenou tužkou okamži
tě korigoval všechny nesrovnalosti, zůstával Dvořák u vysvětlování
svých názorů, jak to či ono by se dalo lépe udělat, co se musí předělat,
změnit nebo škrtnout, přičemž kladl vždy velký důraz na to, aby každý
žák samostatně myslel, dané problémy sám vyřešil — krátce, aby každý
šel svou vlastní cestou. Sukoví z toho “sekýrování” bylo někdy až “do
breku”, jak později vzpomínal na svá učednická léta u Dvořáka, ale rád
také přiznával, že “se z toho moc naučil”.
“Tužka je ohromný vynález,” meditoval jednou Dvořák, “ale ještě
větší vynález je radírka. Já když napíši pár taktů, obyčejně vezmu radírku a začnu mazat — a kolikrát mažu tak, že nezůstane na papíře nic,
nebo jen málo. Ale co zůstane, je dobře!” Co jeho žákům imponovalo,
byla praktická stránka Dvořákovy výuky. Každý nový poznatek doklá
dal množstvím příkladů ze světové hudební literatury, či z vlastních
improvizovaných nápadů. Dvořákův mimořádný zájem o Sukovy prá
ce stupňoval v něm ještě intenzivněji jeho tvůrčí koncentraci. Na do
poručení svého učitele začal Suk komponovat Klavírní kvartet a moll,
se kterým 6. července 1891 vedle provedení Spohrova VI. houslového
koncertu absolvoval pražskou konzervatoř. Pro Suka bylo však stu
dium u Dvořáka příliš krátké — vždyť to bylo pouhých šest měsíců — a
tak se ještě s několika kolegy rozhodl požádat o jednoroční prodloužení
studia, které ředitelství ústavu povolilo. Přešťasten strávil letní prázdni
ny u rodičů ve svých rodných Křečovicích. Obzvláště mu polichotilo
Dvořákovo pozvání k návštěvě Vysoké.
Sedmý a definitivně poslední studijní rok na konzervatoři měl pro Sukův budoucí život nesmírný význam. Již delší dobu se pokoušel Hanuš
Wihan — profesor komorní hry — různými kombinacemi sestavit re
prezentační smyčcový kvartet. Při sestavě Hoffmann—Suk—NedbalBerger byl pevně přesvědčen, že se mu podařilo najít opravdu ideální
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kombinaci. Stejného názoru byla také pražská hudební kritika po jejich
prvním společném koncertě 12. listopadu 1891. O rok později se tito
čtyři vynikající instrumentalisté představili veřejnosti jako České kvar
teto. Tím bylo založeno legendární komorní sdružení, kterému Suk zů
stal přes 40 let věrný.
Začátkem července 1892 se Suk definitivně rozloučil s konzervatoří
svou Dramatickou ouverturou, kterou sám dirigoval. Jeho určitý sklon
k melancholii se pokoušel Dvořák rozptýlit, když mu řekl: “Suku, teď
je léto — tak udělejte něco radostného, aby to nebyly stále ty velkole
posti do moll.” Zřejmě si vzal Suk tato učitelova slova k srdci, a tak
vznikla Serenáda Es dur pro smyčcové nástroje, jedno z jeho nejhra
nějších děl vůbec.
Zahraniční cesty Českého kvarteta po celé Evropě umožnily Sukoví
se osobně seznámit s celou řadou významných osobností tehdejšího hu
debního světa — Sibelius, Nikisch, Schuh, Brahms a Bruckner. Také
pro vlastní kompoziční práci měla jeho kvartetní činnost bezesporu
neobyčejný význam. Mnoho času mu však ke komponování nezbývalo.
Pouze náčrtky a poznámky si zachytil na papír, aby z nich během let
ních prázdnin v Křečovicích vytvořil hotová díla. R. 1896 napsal Suk
další, v jeho tvůrčím vývoji významné dílo — Kvartet B dur pro dvoje
housle, violu a violoncello, komponovaný v Rusku, Helsinkách, ve
Vídni a v Praze ve chvatu koncertních cest a věnovaný jeho kolegům.
České kvartero se stávalo postupně okrasou soukromých společností
nadšených milovníků hudby, ve kterých byl Suk jako skladatel vysoce
ceněn. Především to bylo ve společnosti, která se scházela u mecenáše
Josefa Hlávky — sochař Josef Myslbek a literáti Jaroslav Vrchlický a
Julius Zeyer. V té době právě připravoval Zeyer k tisku svoji pohádku
Radúz a Mahulena. Hlávkova choť, jež si Suka velice vážila, doporučila
Zeyerovi, aby své dílo Sukovi poslal.
Zcela nový svět se otevřel Sukovi před očima. Ústřední motiv o věčné
lásce Radúze a Mahuleny okouzlil 231etého skladatele. Protože opera
nepřicházela v úvahu — k této hudebně dramatické formě neměl Suk
pražádný vztah — rozhodl se pro melodram. Jeho práce byla však brzy
vzhledem k začínající koncertní sezóně velice ztížena. České kvarteto
podniklo velké umělecké turné do Německa, Ruska, Švédska a Maďar
ska a po několika klidných vánočních dnech pokračovalo v Holandsku,
Francii a Anglii. Každou příležitost využíval Suk k tomu, aby práce na
Radúzovi šla dopředu. Ze svých cest posílal právě dohotovené části
partitury do Prahy, kde byly přípravy na premiéru 6. dubna 1898 v
plném proudu. Již samotná premiéra potvrdila, že Sukova hudba Zeye
rův text umocnila, ba že dokonce bez textu je životaschopná. A tak
vznikla suita s titulem Pohádka, která se prosadila také na koncertním
pódiu.
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Již delší dobu patřil Suk téměř k Dvořákově rodině. Na Vysoké u
Příbrami se cítil jako doma a také v Praze bydlel ve stejném domě jako
Dvořákovi. Všichni věděli o milostném vztahu mezi Sukem a Dvořá
kovou dcerou Otilkou. Jen otec Dvořák dělal jakoby o ničem nevěděl.
V období, kdy tito dva zamilovaní mladí lidé vážně hovořili o společ
ném manželství, překvapil Dvořák svoji dceru otázkou, kdo prý to z
Českého kvarteta za ní chodí, a rozmlouval jí provdat se za muzikanta.
Také Suka si různým způsobem dobíral. Svůj souhlas ovšem neodepřel
— měl přece Suka rád jako člověka i jako umělce. A tak došlo 17. listo
padu 1898 v novoměstském kostele Sv. Štěpána k slavnostnímu obřa
du. Po narození jejich jediného syna Josefa se Otilčin zdravotní stav
vážně zhoršil a také tchán Dvořák na tom nebyl zdravotně nijak dobře.
Při každé dlouhodobější nepřítomnosti doma měl Suk obavy, že by se
mohlo něco nečekaného přihodit. 1. května 1904, když byl právě v Mad
ridu, dostal telegram se smutnou zprávou o smrti Antonína Dvořáka.
Tato osudová rána neměla být pro Suka však ta jediná. O rok později
umírá jeho milovaná žena.
291etý Suk je do základu otřesen. Všechno na světě ztrácí pro něho
smysl. A přece v jeho podvědomí vyrůstá myšlenka velkého symfonic
kého díla. 4. října 1906 dopsal Suk partituru Asraela. Anděl smrti s jeho
osudovými ranami v životě každého člověka, zanechávající smutek,
bolest a prázdnotu — tak lze verbálně charakterizovat tuto pětivětou
symfonii c moll.
V létě 1912 se zabýval Suk opět myšlenkou velkého symfonického
díla, ve kterém by vylíčil své lidské zrání. Jako posedlý začal se skicami
své nové symfonické básně. Na podzim se mu dostala do ruky báseň
Antonína Sovy Zrání. S překvapením sledoval skladatel, jak se básník
svými prostředky vypořádal se stejným tématem, které mu vrtalo hla
vou. Tato báseň se stala mottem jeho skladby — nikoliv však programní předlohou. Protože toto dílo vyžadovalo mimořádně soustředěnou
práci, nemohl Suk na svých uměleckých cestách vůbec pokročit dopře
du a toužebně se těšil na zasloužené letní prázdniny.
Jaro 1913 začalo pro našeho skladatele krásnými, svítivými barva
mi probouzející se přírody a radostným zpěvem skřivana. 17. května
umírá jeho otec a o tři měsíce později jeho matka. Během těchto tvrdě
zasloužených a dlouho toužebně očekávaných prázdnin nenapsal Suk
ani notu. Také příští léto nepřineslo úspěšnému skladateli a oslavova
nému komornímu hráči poklidné časy pro realizaci jeho projektu. V
červenci 1914 vzplanula první světová válka. Nová situace přinesla s se
bou celou řadu problémů, především co se týkalo koncertní činnosti
Českého kvarteta. Z českého národního hlediska mělo České kvarteto
své cesty do ostatních oblastí Rakousko-Uherské monarchie zreduko

vat na mimimum, a v žádném případě nehrát císařskou hymnu, jak bylo
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oficiálně vyžadováno. Suk byl požádán, aby složil krátkou jednovětou
skladbu — nejraději fantazii na staročeský chorál Sv. Václave. Nadšeně
se pustil do práce. Po studiu dostupných materiálů vznikla za dvě hodi
ny osmiminutová fantazie — modlitba za český národ — a 4. září 1914
byla Českým kvartetem poprvé provedena. Svoji úlohu tato “Meditace
na staročeský chorál Sv. Václave” během válečných let plnila a byla
později Sukem přepracována pro smyčcový orchestr.
Také práce na Zrání se konečně chýlila ke konci a 14. srpna 1917 do
psal Suk poslední noty své rozsáhlé partitury, na které za zmíněných
okolností pracoval plných pět let. Premiéra se konala v prvních dnech
svobodné a samostatné Československé republiky. 30. října 1918 stál v
čele České filharmonie Václav Talich, a tímto interpretačním činem se
stal sukovským dirigentem par excellence.
R. 1922 byl Suk jmenován řádným profesorem na Mistrovské škole
pražské konzervatoře. Čtyřikrát byl zvolen rektorem. Přes 40 žáků mu
bylo vděčno za to, co se u něho mohli naučit. Svou pedagogickou čin
nost bral Suk natolik vážně, že v těchto letech téměř vůbec nekompono
val. Také koncertní činnost s Českým kvartetem znamenala pro něho
neobyčejnou zátěž, kterou více a více pociťoval. Když psal v Luhačo
vicích svůj dopis Karlu Hoffmannovi, bylo jeho rozhodnutí opustit toto
věhlasné komorní sdružení vnitřně vybojované, ale přesto bolestivé.
Vícekrát procestoval Suk se svými kolegy křížem krážem Evropu, kon
certoval na bezpočetných pódiích ve více než 20 zemích v úctyhodném
počtu okolo 4.000 koncertů. Naposledy hrálo České kvarteto v obsaze
ní Hoffmann-Suk-Herold-Zelenka 20. března 1933 v Praze. Suk se v
tento den rozloučil nejen jako interpret, nýbrž také jako skladatel svým
II. kvartetem.
Ačkoliv Josef Suk nechal mnohokrát svoji životní filozofii ve svém
díle rozpoznat, neřekl ještě své poslední slovo. Bylo mu dopřáno své
hudební dílo filozoficky uzavřít —Epilogem. Tuto pětidílnou skladbu
věnoval autor svému věrnému příteli a propagátorovi Václavu Talichovi, který pražskou premiéru 20. prosince 1933 také dirigoval. Brzy nato
slavil Suk své šedesátiny. Ze všech poct a slavnostních koncertů vyzved
něme udělení čestného doktorátu Masarykovou univerzitou v Brně.
Když se Suk přestěhoval do Benešova u Prahy, navštěvoval často svého
syna v Křečovicích, kde hýčkal vřelou dědečkovskou láskou své dva
vnoučky. Jeden z nich, opět Josef — zvaný doma Pepula — patří dnes k
světové houslistické elitě. '
Dosud jsme se zmínili pouze o Sukových stěžejních dílech. Tato jubi
lejní vzpomínka by však nebyla úplná, kdybychom nejmenovali aspoň
několik děl z jeho ostatních tvůrčích oblastí, ke kterým především patří:
Fantazie g moll pro housle a orchestr, Čtyři kusy pro housle a klavír, 10
zpěvů pro ženský sbor, 4 zpěvy pro mužský sbor, 3 zpěvy pro smíšený
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sbor, rozsáhlé klavírní dílo, Pohádka léta, Pod jabloní, Legenda o mrt
vých vítězích a symfonická báseň Praga.
Plně zaměstnán — závěrečné zkoušky na konzervatoři byly v plném
proudu — odjel Suk jako každý den do Prahy. Toho dne se však necítil
dobře. Po vyčerpávajícím dni umírá Josef Suk na zpáteční cestě domů
v půl desáté večer 29. května 1935 v Benešově. Okamžitě přivolaná lé
kařská pomoc nebyla v stavu Suka zachránit; skonal na srdeční mrtvici.
Mimořádně komplikovaná osobnost skladatele Josefa Suka vedla
velmi často k vášnivým sporům o významu jeho tvorby. Dvořákův žák,
ovlivněn Richardem Straussem a Claudem Debussym, vytvořil si vlast
ní hudební řeč, která ho právem řadí k následovníkům zakladatelů
české národní hudby. V Sukově díle se setkáváme velmi často s melan
cholií a hlubokým smutkem. A přesto nám Suk zanechal skladbu, která
v letech poroby dávala všem věrným Cechům jakousi jiskru naděje —
pochod V nový život.

Slovenské poviedky
Jozef Lehota

Patriot
Nový štát, ktorý vystriedal starú monarchiu, sa nevršil na jej býva
lých prívržencoch. Prejsť do nových pomerov bolo pre nich tak jedno
duché, ako prejsť z jednej strany ulice na druhú. Stačilo podpísať pre
hlásenie politickej lojality.
Skoro všetci podpísali. Prehlásenie bolo koncipované vecne. Nikto
nebol potupený, nemusel nič odvolávať alebo sa kajať zo svojej minulos
ti. Kto podpísal, zostal na svojom mieste. Na škole, kde predtým vyučo
val, v štátnej službe, na železnici, na pošte, v polícii, v armáde. V živote
tých, ktorí podpísali, sa nič nezmenilo k horšiemu. Naopak, dostávali
svoj plat, postupovali na rebríčku hodností a ich penzia narastala.
Pán Mellinger nepodpísal. Jednoducho nebol schopný podpísať. Ke
by to bol urobil, bolo by azda puklo jeho hrdé maďarské srdce. Tak mu
sel zameniť svoju peknú uniformu námestka prednostu železničnej sta
nice za civil, ale aj v civilnom oblečení vyzeral stále ešte impozantné a
dôstojne. Bol vždy ako zo škatuľky, vo svojich lakírkach, v tmavých
prúžkovaných nohavicach, v čiernom saku s hnedou vestou a - aj v tých
najväčších horúčavách - v tvrdom golieri. Bol to vysoký, elegantný muž,
čiernovlasý a černooký, vždy pečlivo učesaný, s tenkými dlhými fúzami,
ktoré boli ako navoskované.
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Pán Mellinger stratil teda svoje bývalé zamestnanie a musel začínať
znovu. V 20-tych rokoch to ešte nebolo tak zlé. Našiel si miesto v banke,
potom u spolužiaka, ktorý mal špedičnú firmu, napokon ako predavač
v obchode. Postupne zostupoval na spoločenskom rebríčku a starí pria
telia ho začali opúšťať. Ak ho spočiatku možno aj trochu obdivovali,
tak teraz nad ním už len krčili plecami, ako nad nenapravitelným idea
listom a čudákom.
Keď prišla veľká kríza, Mellinger sa znovu ocitol bez práce a nikdy ju
už potom nenašiel, akokoľvek sa aj namáhal. Na dvere beztak už chu
dobnej rodiny zaklopala trpká bieda. To už šlo Mellingerovi na šesťde
siatku. Začal sa uťahovať do seba a čoraz zriedkavejšie opúšťal svoj byt.
Bývali sme v tom istom dome, ktorý bol postavený ako keby mal pre
trvať veky. Stavba ako pevnosť, ťažké tmavé schody, masívne balkóny,
studené, privysoké izby s hrubými stenami. Naše byty susedili. Vo ve
černých a nočných hodinách, keď všetko stíchlo, bolo počuť aj cez tie
hrubé steny: “Budapest egy... Kedves halgatoink... Híreket mondunk... ” alebo: "Budapest Kettö... Cigány zenekar... ”
Rádiová technika vtedy začínala. Nebolo ľahké vyladiť si žiadanú
stanicu uprostred pískania a hrčania, ale pri dostatočnej trpezlivosti to
predsa šlo a Mellinger bol potom aspoň trochu šťastný, nebol tak veľmi
sám a tak ďaleko od svojej vlasti.
Ale život doliehal na Mellingerovcov stále tvrdšie. On sám už stratil
nádej, že by si mohol nájsť primeranú prácu. Jeho žena, malinká, nená
padná, veľmi tichá pani, ktorá voľakedy poznala lepšie časy, chodila
teraz upratovať do bohatších rodín. Dcéra šila po domácnostiach.
Tak v polovici 30-tych rokov postihol Mellingera prvý strašný úder.
Jeho malá žena jednoho dňa uľahla a už nevstala. Rakovina v pokroči
lom štádiu. Rýchla smrť.
Zostala mu ešte dcéra. Keď išla Ilonka po ulici, bolo to tak, ako keď
sa vlní pole alebo more. Tenké členky, klenuté boky, uzulinký driek,
hruď ako socha, široké plecia, ale na nich nežný krčik s malou hlavič
kou. Mala tak čierne vlasy aj oči, že boli skôr modré. Ústa vždy trochu
pootvorené, ako ruža.
Chudobné hrdé dievča, neprístupné flirtu, na ktorom si vylámali
zuby všetci Don Juani nášho mestečka.
Jedného dňa prichytila policajná kontrola Ilonku s cudzím mužom v
istom bratislavskom hoteli. Poslali ju “šupom” nazad do nášho mesta,
a to bola senzácia nástávajúcich dní. Azda o ničom inom už ľudia ani
nehovorili doma alebo na korze. Pokrytectvo a zloba si prišli na svoje.
Potom Ilonka zmizla a nikdy sa už nevrátila. Neviem, čo sa s ňou sta
lo. Veľmi som si vtedy želal, aby mali pravdu tí, čo tvrdili, že siju vzal k
sebe jej strýko v Amerike.
Teraz sa Mellinger ešte viac utiahol do súkromia. Žil sám, ako v jas-
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kyni, v polotme, za poloprivretými okenicami. Vídal som ho dosť často.
Musel som vždy dlho zvoniť u jeho dverí, kým mi otvoril a mohol som
mu odovzdať kus koláča alebo nejaké iné jedlo, ktoré poslala moja
mama pre toho “starého chudáka”, ako hovorievala.
Keď som videl Mellingera naposledy, bol to už prihrbený starý muž.
Všetko na ňom ošumelo, všetka jeho bývalá dôstojnosť, elegancia aj hr
dosť. Jeho oči dostali pomätený výraz; mal som pocit, akoby už nežil
celkom v tomto svete. Naposledy mi skoro úpenlive ponúkal staré čísla
budapešťského žurnálu Szinházi élet hoci vedel, že nerozumiem po ma
ďarsky. Vzal som ich s poďakovaním, aby sa neurazil. V pozadí hrčalo a
pískalo staré rádio: “Kedves halgatoing... Híreket mondunk... ”
Potom sme sa presťahovali do iného mesta, a už som ho nevidel. Len
z dopočutia viem, čo sa s ním stalo. Dostal na kabát žltú hviezdu, nie
koľko mesiacov živoril a jedného dňa ho odvliekli nadháňači neľud
skosti. Bol sám a chudobný ako kostolná myš. Nebolo nikoho, kto by sa
mu bol postaral o výnimku.
Chvejem sa pri pomyslení, ako mu bolo, keď ho viedli po našom sta
rom, ošúchanom moste, a potom ďalej popri Váhu na železničnú
stanicu. Ešte posledný pohľad na mesto, na Sidorovo, Tlstú Horu,
Čebraťa Mních, na zelený veniec našich kopcov a hôr. Potom ho strči
li do dobytčáka spolu s inými nešťastníkmi so žltou hviezdou. Smer:
Poľsko.
Teraz bol Mellinger celkom sám. Nad troskami svojho života. Na
konci.

Lizzy
Pani Hannele bola kyprá 50-tnička, okrúhla ako žemľa, s červenými
líčkami a s prívetivými očami za silnými okuliarmi. Chodil som k nej
často po nite, pamok, hodváb, gombíky, špendlíky a iné potreby pre
moju mamu, ktorá bola krajčírkou. V obchode, pár schodov pod úrov
ňou ulice, panovalo vždy prítmie a malú Hanelku bolo za pultom sotva
vidieť. Pracovala obyčajne dlho do noci. Odchádzala až keď sa zotmelo
a čoskoro potom som ju počul cupitať po chodníku pod našimi oknami,
a to bolo pre mňa znamenie, že prišiel čas ísť do postele.
Dobré spomienky mám aj na iných obyvateľov môjho mestečka, kto
rí boli Nemci, ale inak sa ničím od nás neodlišovali. V dobrom si spomí
nam na Gusta Beranka, aspoň dovtedy, kým sa všetko nezmenilo a svet sa
neobrátil naruby. Ale tak ďaleko ešte nie sme. Gustl či Gusto Beranek
bol ohromné chlapisko s detským srdcom. Vojenčil v našom meste, a do
Sudet, odkiaľ prišiel, sa už nevrátil. Zostal u nás, na radosť všetkých.
Lebo takého beka nebolo široko ďaleko. Napriek svojej váhe a
objemu bol dosť pohyblivý a ťažko ho bolo prekonať. Ak mu nepria
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teľskí útočníci z Martina, Vrútok, zo Sučian alebo zo Zvolena predsa
len unikli, urobil s nimi krátky proces druhý náš bek, Paľo Klein. Bol
rýchlejší ako Beranek, o celú hlavu menší, majster skrytých faulov, nevyberavý v prostriedkoch, keď išlo o česť farieb nášho “Eška”.
Obaja boli miláčikami mesta. Veselí a zhovorčiví. Bolo ich plné korzo
a boli vždy spolu. Nerozluční priatelia. Keď sa Beranek ženil, vraj aj
ženu mu musel Klein vopred odsúhlasiť. Bola tiež zo Sudet. Bola taká
malinká, ako bol Beranek obrovský.
Niekedy si spomínam na Vila Hollého. Holly s krátkym ypsilonom a
dvoma el. Mal som ho veľmi rád, lebo ako nikto iný pomáhal zľudšťovať ovzdušie v našom starom gymnáziu, v ktorom stále prežívala prísna
piaristická disciplína, hoci tomuto rádu už dávno nepatrilo. Stalo sa
raz, že trikrát odniesol na katedru svoj zošit so školskou úlohou bezto
ho, že by ju bol opravil. - Holly, viete čo ste, - vybuchol profesor v hneve
spravodlivom. Vilo nevedel. - Ste to, čo má dlhé uši. - Vilo stále neve
del. - Podobá sa to na koňa, ale híka. Viete už, čo je to? - Viem, pán pro
fesor, - odpovedal Vilo víťazoslávne: Kamzík. - Smiali sme sa tak, že ma
ešte aj na druhú hodinu bolelo brucho. Všetci sme sa smiali a napokon
sa smiechu nezdržal ani náš prísny profesor.
V pamäti mi utkveli aj iní. Egon Steiner, zubný technik, čo predcvičoval dorastencov v Sokole. Staručký Hammerschmidt, ktorý mal apatieku na Podhore. Bratia Singrovci z Rybárpola, čo skákali na lyžiach až
40 metrov, vtedy fantastický výkon. A moji spolužiaci Joachim K. a
Viktor H. z Novej papierne, najlepší hráči v našej triednej futbalovej
jedenástke.
Neskoršie, tak v polovici 30-tych rokov, prišla Lizzi odniekadiaľ zo
Šumavy. Keď sa po prvý raz objavila v triede, bolo to, ako keby sa roz
jasnilo. Pane Bože, bola to krásavica, čudesná, závratná krásavica a stá
le krajšia, ako sa človek na ňu díval. Vlasy ako zlato ale so strieborným
nádychom, rovný nos, zuby naozaj ako perly. Nordický typ, ako sa dnes
hovorí, ale nie chladný, jej sivé oči sršali veselosťou. Poznal som ju lep
šie ako iní. Neovládala našu reč. Dával som jej hodiny zo slovenčiny aj
z latinčiny. Nemala to na gymnáziu vždy ľahké. Aj medzi našimi profe
sormi sa našli šovinisti.
Keď sa končili 30-te roky, začal sa nám svet prepadať pod nohami a
všetko sa postupne menilo. Aj pani Hannele. Jej mäkké oči za hrubými
sklami stvrdli, mali až urputný výraz, keď pevným krokom ako muž po
chodovala na čele Frauenschaftu so zdvihnutou pravicou.
Aj Gustl Beranek pochodoval. Vo voľnom čase - bola to skoro jeho
pasia - naháňal židov, brodiac sa hlbokým snehom medzi MalinomBrdom a Smrekovicou. Mnohých chudákov aj dostal, ale Paľa Kleina
nie. Toho skrýval po kolibách a senníkoch horár Olejník, ktorý poznal
v horách každý chodník a bol vždy rýchlejší ako svorka prenasledova
teľov na čele s Berankom.
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Vilo Holly zmaturoval. Už predtým postupne strácal humor, keď za
čal hľadať nový zmysel svojho života. Našiel ho u Hitlera. Smrteľne
zvážnel, jedného dňa odišiel do Ríše a nikdy som ho už nevidel. Aj Egon
Steiner prijal novú vieru a pobehoval v meste v rajtkách s deformova
ným krížom na rukáve. Staručký Hammerschmidt bol už na dosť vyso
kom stupni senility. Pod obrazom Führera zvestoval s rozžiareným zra
kom každému, kto to chcel počuť, aký je teraz šťastný, keď aspoň na
sklonku svojho života poznal a pochopil, prečo žil.
Krátko potom som sa odsťahoval do iného mesta a narukoval. Počul
som od svojich priateľov, že všetci neplávali s mútnym prúdom. Singrovci z Rybárpola sa držali stranou. Spolužiaci Joachim K. a Viktor
H. prešli k Slovákom. Ani Schmidtovci nezmenili nikdy svoj názor, ako
ho v mojej prítomnosti raz vyslovila Lizzi, že Hitler je alebo zločinec,
alebo šialenec, ale najskôr oboje.
Videl som Lizzi Schmidtovú naposledy, keď som sa po návrate z
frontu zastavil na pol dňa v našom starom meste. Tíško plakala do dla
ní, keď som jej rozprával, čo som zažil na fronte; a tak som radšej pre
stal. Čo bude teraz, chcela vedieť, čo má robiť. Odísť, odpovedal som,
čím ďalej a čím skôr. Nenávisť sa prevalila do sveta. K slovu príde po
msta. Možno tá najhoršia pomsta, skrývajúca sa za spravodlivosť a po
dobné veľké slová. Nemáš nikoho v Rakúsku? - Nikoho.
Vonku začal padať sneh. Zvečerilo sa. Cukrárňa, v ktorej sme sedeli,
sa už skoro vyprázdnila. Z ulice sa ozval klaksón. Musím už isť, poveda
la Lizzi, otec poslal pre mňa auto. Pobozkala ma. Prvý bozk v našej
dlhej známosti - a posledný.
Vrátil som sa do nášho starého mesta až za dva roky na pohreb svojej
starej mamky. Potom som sa vydal na cestu do Starej papierne na konci
mesta. Vo vile, v ktorej voľakedy bývali Schmidtovci, žili teraz už len
nevľúdni cudzí ľudia. Ani robotníci, ktorých som dávnejšie poznal,
nevedeli povedať nič určité. Odišli Schmidtovci včas, alebo mali pravdu
tí, čo vedeli z druhej ruky, že ich odvliekli Rusi?
Večer som sa ešte rýchle vybral až na samý najzablatenejší koniec Jelencov. Tam v jednom z posledných domkov býval horár Olejník. Bol
doma. Sedel potme a premýšľal, ako to bolo jeho zvykom. Čo sa stalo s
Lizzi?
Olejník chvíľu pomlčal a ja som aj v tme cítil, ako na mňa upiera svoj
zrak. Potom sa ozval skoro nehlučným hlasom: - Leží v masovom hro
be. Spolu s ostatnými, aj s Hannelkou, Berankom, Hammerschmidtom. Vsjo rovno. Vzali ich so sebou partizáni, ktorí jednej noci nečakane
prišli z hôr a čoskoro sa stiahli.
Vstal som. Podali sme si ruky, potom som vykročil do chladnej noci.
Čo sa to stalo s nami? S naším svetom. Kam sa to rútime? Zbohom,
Lizzi, zbohom nádherné, nešťastné dievča. A vďaka. Všetci sme ťa milo
vali v našich snoch.
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Rozhovor pri oceáne
Z väčšej vzdialenosti vyzeral Tichý oceán ako keby sa nehýbal a biele
lode, ktoré tam kotvili, boli ako namaľované. Ale bližšie k pobrežiu sa
spiaci obor prebúdzal, začal sa prevalovat’, vzdúvať a vysielať k brehu
vlny, vopred zelené a hladké, potom - skôr než sa zlomili - spenené, s
bielym, striekajúcim hrebeňom. A to už stratili skoro všetku silu, iba
zotrvačnosťou dobehli na breh, naposledy trochu zažblnkali a bolo po
nich. Ale to sa už hnali k brehu ďalšie vlny, vznikajúce a zanikajúce,
rovnako ako tie predošlé, vo večnom, nikdy sa nekončiacom rytme.
Vydržal by som sa pozerať hodiny na oceán z okien tejto mexickej
reštaurácie, postavenej na mohutnej drevenej platforme, spočívajúcej
na vysokých stľpoch, vystužených oceľovými traverzami. Na platfor
me boli aj iné stánky, pavilóny, malé krčmičky, reštaurácie, detské strelničky, kolotoče - celé mestečko, v ktorom sa hemžili ľudia každé
ho veku a všetkých možných rás.
Bol som trochu nervózny. Zajtra letím nazad do Európy a toto je pre
nastávajúce dva roky môj posledný večer v Los Angeles. Čoskoro sa
prídu rozlúčiť so mnou moji chlapci, ktorí žijú v tomto veľkom meste
a s nimi niekoľko známych Američanov, hlavne českého pôvodu. Po
maly začala na oceán padať tma, reštaurácia sa rýchle zapľňala, aj moji
chlapci a známi sa dostavili a rozhovor sa rozprúdil.
Museli sme si počínať asi dosť hlučne. Jeden mladík pri bare, na vy
sokej stoličke, začal nás ukradomky pozorovať, ako sa mi aspoň zdalo.
Zopár ráz sa pootočil smerom k nášmu stolu, potom vstal a pomaly sa k
nám približoval.
Vysoký,urastený mládenec v texaskách a s rozhalenou pestrou koše
ľou. Typický Kalifornčan, opálený, s hustou šticou a s nezbytnými fúzikami pod nosom. Veľký a zdravý, ako hádam všetko, čo rastie a do
zrieva pod horúcim kalifornským slnkom. Oprel sa o operadlo mojej sto
ličky, chvíľku ešte váhal, ale potom to už z neho šlo ako vodopád. Pane
Bože, Slováci... Veď vy hovoríte po slovensky... Odkiaľ sa tu beriete, na
druhom konci sveta?
Prisadol si k nám, chvíľku sme sa zhovárali, ale potom sme si sadli k
inému stolu, ktorý bol ešte voľný, aby sme mohli hovoriť celkom neru
šene.
Môj typický Kalifornčan pochádzal z Bratislavy. Študoval doma je
den nepříliš praktický odbor a po invázii odišiel. Nemusel odísť. Mohol
ľahko preplávať do nových pomerov a pomocou blízkeho príbuzného,
ktorý to dotiahol až po akademika a v Dubčekovej ére si polepšil, pretože
sa držal stranou.
Bol to veľký boľševik - verný káder, spomínal som si, keď som počul
jeho meno. Ferko, či už Francis R. bol iného názoru: “Nebol to taký veľ
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ký boľševik, ako si myslíte. Neveril v komunizmus viac ako vy alebo ja.
Mal iba svoju filozofiu. Viete, to je často špecialita intelektuálov. Keď
sa od muža žiada, aby bol muž, keď sa od neho žiada charakter a odva
ha, tak si intelektuál rád vymýšla.“ Nepochopil som, o čo ide, a Ferko Francis pokračoval: “Môj akademik si vymyslel filozofiu ľadovca.
Totiž, sovietsky ľadovec sa valí na Európu a na celý svet. Nedá sa vraj
nič robiť, zavalí všetko. Kto sa chce zachrániť, musí sa vraj vyškria
bať na ten ľadoved a zviesť sa s ním. Len tak sa dá prežiť. No a tak pre
žíval aj môj strýko. Neviedlo sa mu zle, aspoň nie po hmotnej stránke.
Radil mi, aby som urobil rovnako, aleja nemám na takú filozofiu žalú
dok. Tak som odišiel, keď prišli Rusi, a keď sen o veľkej slobode bol dosnívaný.
Čo robí v Kalifornii a ako sa mu vedie? Nie zle, odpovedal. Pracujem
pro Hollywood, to povedal so zábleskom irónie v očich. - Nie ako herec.
Vyrábam nábytok. Skrine, skrinky, stoly a stoličky, pohovky a postele
všetkých štýlov... Ludvik pätnásty, Ludvik šestnásty, empire, rokoko,
biedermaier, jugendštýl, všetky slohy, ako ich práve treba pre historické
filmy. - Dá sa z toho dobre žit? - Celkom dobre. Okrem toho mi to robí
špás a tiež pomáha pri štúdiu. - Študujete ešte? - Áno; navštevujem ve
černé kurzy architektúry bytového zariadenia...
Domov sa už nevrátite, aspoň na návštevu? - Asi už nie. Už som vám
povedal, nestojím o ľadovcové filozofie a život v pomeroch, ktoré po
skytujú človeku iba možnosť zavaliť iných, alebo byť sám zavalený...
A čo, keby sa pomery zmenili? - Možno na krátku návštevu, ale inak
už nie. Ja som už Kalifornčan. Viete, spočiatku to bolo strašné. V jed
nom kuse nostalgia a depresie, stále zovreté hrdlo od smútku a úzkosti.
Tak to bolo pred 10-timi rokmi. Ale teraz je to už so mnou inak. Odha
lil som v sebe nepokojnú krv a “volanie diaľok”. Už by som nemohol
žiť v malom svete, v tých stiesnených pomeroch strednej Európy, kde
narazíte na nejakú hranicu na každom kroku... Poznáte Kaliforniu? spýtal sa ma. Odpovedal som, že dosť dobre.
Tak teda viete, o čom hovorím, - pokračoval Francis. - Potrebujem
už tieto ohromné hory, široké údolia od horizontu po horizont, zamilo
val som si aj púšte a samozrejme oceán. Kúpil som si malý motorový
čln. Zopárkrát som bol na ňom už v San Francisku, aj s kamarátmi. Do
mov sa už nikdy nevrátim, už by som tam nemohol žiť. Rovnako ako
milióny a milióny ľudí všetkých rás, každej pleti a pôvodu, z ktorých sa
skladá obyvateľstvo tejto krajiny.
Nie je smutné zmiznúť takto bez stopy? - chcel som vedieť. - Naozaj
bez stopy? - vrátil mi otázku Francis. - Možno sme my, noví Kalifornčania naozaj len humus. Ale, videli ste, čo z toho humusu tu vyrástlo? V
polovici minulého storočia žilo v tejto krajine 14 tisíc imigrantov, asi
toľko ľudí, ako je dnes možno v Púchove alebo v Modre. No a dnes je
nás tu pomaly 30 miliónov. A prosím vás, pozrite sa na tie biele mestá,
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aj na tie ohromné továrne - tiež biele, pretože sú nové. Podívajte sa na
tie mrakodrapy, postavené na pohyblivých základoch, aby mohli lepšie
odolať zemetraseniu aspoň strednej veľkosti. Videli ste naše diaľnice,
križujúce v štyroch aj v ôsmich prúdoch naše údolia, hory aj púšte? Po
dívajte sa len na náš vodovodný systém, ktorý urobil z veľkej časti Kali
fornie zelenú záhradu, hoci by tu skoro všade mala byť vlastne púšť, a
voľakedy aj bola.
Generácie prisťahovalcov stoja za týmto civilizačným dielom, ktoré
neraz vyzerá naozaj ako zázrak. V tomto diele je stopa po tých, ktorí
“zmizli bez stopy”. Boli medzi nimi aj Slováci. Prišli sem na konci mi
nulého storočia. Bratia Biskarovci, Jozef Ondrášik a iní, väčšinou dro
tári z Rovného. Niektorí si otvorili v Los Angeles železiarske obchody,
iní pracovali na železnici do Santa Fé. Vidíte, nemám tu v Kalifornii po
cit nejakej stratenej generácie. Pracujem a to rád na veľkom diele, ktoré sa
volá Amerika. Na tomto diele chcem pomáhať aj s rodinou, ak ju raz
budem mať.
A tu sme už boli u inej témy. Založiť si tu rodiny, to nie je ľahká vec,
- vysvetľoval Francis. - Výber slovenských alebo českých dievčat je veľ
mi malý, skoro nijaký. Okrem toho nie je ľahké nájsť dievča s európsky
mi predstavami tak blízko Hollywoodu, ktorý zvádza mnohé k blýska
vému štýlu filmových hviezd. A to nie je nič pre nás. Možno sa poobze
rám v tunajšej nemeckej kolónii, ktorá je veľmi silná, alebo medzi Mexičankami, o ktorých sa tiež hovorí, ako o Nemkách, že majú smysel pre
rodinu a domácnosť.
Medzičasom sa pripozdilo. Volali ma už nazad k môjmu stolu. S
Francisom sme si už asi povedali, čo sme chceli. Sadnete si ešte k nám? spýtal som sa ho. - Ďakujem, nie, už musím ísť, čaká ma zajtra ťažký
deň. - Potom sa zahľadel do tmy: “Vidíte tam na pláži také temné fľaky,
ako sa pohybujú? - Čo je to? - spýtal som sa. - Tulene, - usmieval sa Fran
cis. - Vyliezajú v noci na breh, asi tam hľadajú, čo zostalo po ľudoch.
Niekedy prevracajú odpadové koše. V tejto krajine sa musí každý
prispôsobiť, každý sa vo svojich zvyklostiach mení, aj tulene, ako vidíte.
Objali sme sa a rozlúčili. Mám jeho adresu. Niekedy mu napíšem.
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Za profesorom Milanom Pišútom
S profesorom Milanom Pišútom odišiel jeden z posledných intelektuálnych
predstaviteľov generácie, ktorá prežila také dramatické, zložité a protirečivé
udalosti, aké sa inokedy odohrajú v období celej epochy. Členovia tejto generá
cie, narodení v prvej dekáde nášho storočia, prežili dve svetové vojny, získali
nedobrovoľne neradostné skúsenosti s vyčíňaním ničivej moci dvoch totalit
ních systémov. Iba začas im bolo dopriate vyvíjaťsa pod blahodárným vplyvom
slobody a demokracie. Pri príležitosti šesťdesiatky Milana Pišúta jeho krajan (a
v mnohom, najmä v sledovaní českej literatúry a česko-slovenských vzťahov aj
jeho nasledovník) Miloš Tomčík (Osudy generácie. Kultúrny život 1968, č. 7)
napísal: “Často závidíme jeho rovesníkom, že v čase svojho rozbehu do verejnej
činnosti, mali ešte otvorený svet”.
Otvorený svet demokracie zaväzoval členov tejto generácie, aby nepodľahli
mačaciemu zlatu totality. Profesor Milan Pišút bol jeden z tých, ktorí v 50. ro
koch neodviedli nadprácu, nikdy sa verejne nekajali a ani nenapísali čosi, čo od
vial prvý náraz čerstvého vetra. Mal v sebe vnútornú noblesu. Nehral onú “ple
bejskú”, presnejšie stranícku vyzývavosťniektorých jeho kolegov. Nebol z tých,
ktorí pri prehodnocovaní urobili z národnej literatúry cintorín.
Milan Pišút bol žiakom profesora Alberta Pražáka. Neskôr ho v mnohom
korigoval a nebol ani zástancom kultúrnohistorickej (pozitivistickej) metódy
svojho učiteľa. Prof. Jan Mukařovský mu pomohol orientovaťsa v európskom
literárno-historickom a literárno-kritickom dianí. Začas písal básne, začas - pri
nedostatku literárnych kritikov - posudzoval súčasnú slovenskú literatúru. V
tomto - ako priam u všetkých slovenských literárych kritikov - zavážil vplyv F.
X. Šaldu.
Milan Pišút nechápal národnú literatúru ako do seba uzavretý, izolovaný
proces. Slovenskú literatúru z doby romantickej konfrontoval s tvorbou Mickiewicza, Máchu, Petöfiho, Madácha a západoeurópskym romantizmom.
Svojho milovaného Janka Kráľa vřadil do prúdu európskeho romantického
prométejstva. A popri slovenskej literatúre nezabúdal ani na dianie vo svetovej
literatúre.
Predovšetkým však vrástol do problematiky českej literatúry a kultúry. Jeho
vzťah nevyplýval iba z protestantského zázemia, ale oživovalo ho takpovediac
masarykovsko-čapkovské demokratické krédo. V knihe Počiatky básnickej
školy Štúrovej - čo bola jeho habilitačná práca - dokázal korigovať chápanie
Štúrovej “odluky” ako to pertraktovali čechoslovak
isticky orientovaní českí a
slovenskí vedci a publicisti (zo slovenských vtedy M. Hodža, Turcerová-Devečková a tzv. “prúdisti”), ale na druhej strane odmietol tiež nacionalistický výklad
štúrovského pohybu. Za Slovenského štátu viedol ako súkromný docent semi
nár českej literatúry. Spolu s J. B. Čapkom napísal dielo Československá jedno
ta. Milan Pišút je autorom početných esejí o diele českých spisovateľov (Dob
rovský, Mácha, Němcová, Erben, Neruda, Jirásek, Vrchlický, Bezruč, Wolker,
K. Čapek, Olbracht a iní).
Dielo profesora Pišúta sa nevyvíjalo v priaznivom ovzduší. Za Slovenského
štátu bol v tichej opozícii. Po februári 1948 nemusel síce opustiť katedru na uni
verzite, no Miloš Tomčík príznačne napísal: “Áno, prednášal, ale nikdy nesmel
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zabudnúť, že chodí s kainovským znamienkom svojich “omylov” najmä po dru
hej svetovej vojne, že si musí uvedomovať svoju vinu i vinu celého svojho poko
lenia”.
Nie je ťažko dešifrovať o akú vinu išlo v rokoch 1945-48. Prof. Milan Pišút
stál pri budovaní základov Demokratickej strany, bol takrečno jedným z jej ve
dúcich ideológov. A to mu jeho “chlebodárci” po februári 1948 nikdy nezabudli.
Prof. Milan Pišút patril medzi zakladateľov slovenskej modernej literárnej
vedy. Odchoval početný dorast, ktorý sa k jeho odkazu hlási. A ani my sme ne
napísali náš skromný nekrológ len zo zdvorilosti.

Život...

Narodil sa 16. decembra 1908 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Gymnázium absol
voval vo svojom rodisku. Potom študoval slovenčinu, filozofiu, nemčinu a fran
cúzštinu na Filozofickej fakulte Komenského univerzite v Bratislave (19261930). Promoval v roku 1931. V roku 1938 sa stal súkromným docentom pre de
jiny českej a slovenskej literatúry na Filozofickejfakulte Komenského univerzi
ty v Bratislave. Stredoškolským profesorom bol na gymnáziách v Bratislave
(1932-35 a 1937-39), na Jungmannovom gymnáziu v Prahe (1937-1939) a na
gymnáziu v Spišskej Novej Vsi (1939). Na Univerzite Komenského prednášal v
rokoch 1939-44 a od roku 1945. V rokoch 1944-45 pracoval na Povereníctve
školstva v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave. Zomrel 4. mája 1984.
... a dielo: Slovenská lyrika po Kraskovi. In: Slovenská prítomnosť literárna a
umelecká. 1931 - Formalizmus a štrukturalizmus. In: Slovenské smery 1. 19331934. - Štrukturalizmus a jeho dôsledky pre literárnu kritiku. In.: Slovenské
smery 2. 1935-1936. - K počiatku školy Štúrovej. In.: Bratislava 10. 1936. - Po
čiatky básnickej školy Štúrovej. Bratislava 1938. - Dejiny slovenskej literatúry
pre VI. triedu slovenských gymnázií a pre učiteľské akadémie. Bratislava 1941
(Spolu s A. Miškovičom). - Romantický čin v literatúre. Liptovský Sv. Mikuláš
1942. - Československájednota (Liptovský Sv. Mikuláš 1947; Spolu s J. B. Čapkom). - Básnik Janko Kráľ a jeho Dráma sveta. Martin 1948. - Súborné dielo
Janka Kráľa. Martin 1952 (editor). - Výber z básnického diela Janka Kráľa.
Bratislava 1953 (Editor). - Z dejín slovenskej literatúry. Zv. 2. Od obrodenia do
rokov sedemdesiatych. Bratislava 1953 (Vysokoškolské učebné texty). - Dejiny
slovenskej literatúry. Bratislava 1959 (Editor a autor kapitoly o obrodeneckej li
teratúre). - Základy obrodeneckej literatúry. In: Dejiny slovenskej literatúry.
Bratislava 1960. - Roky a diela. Bratislava 1961. - Dejiny svetovej literatúry.
Bratislava 1963, 2. zv. (Redaktor a autor kapitoly o antickej literatúre). - Ro
mantizmus v slovenskej literatúre. Bratislava 1974. - Hodnoty a čas. Bratislava
1974 (Výber z jeho literárnych kritík).
J. Š.
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Kritické marginálie
Paul Johnson: Modern Times — The
World from the Twenties to the Eighties, Harper and Row, New York 1983

Protože historie se nikdy nezabývá
minulostí, jak se ve skutečnosti ode
hrála, ale tím, co o ní bylo zazname
náno, každý historik se musí vypořá
dat se dvěma úkoly: musí rekonstruo
vat minulost co možná nejpřesněji a
musí také ztvárnit a interpretovat
amorfní záplavu dat, jež má k dispozi
ci. Oba úkoly jsou stejně důležité, ale
díla, která kladou větší důraz na inter
pretaci, jsou obyčejně zajímavější.
Zvláště naléhavě pak promlouvají ta
ková díla, která dokáží najít domi
nantní téma pro celou epochu, aniž
by se přitom porušila její polyfonní
vazba. Do takovéto kategorie patří
nepochybně kniha Paula Johnsona,
věnovaná posledním šedesáti letům
dvacátého století. Neokonzervativní
až do morku kosti, Johnson zde zo
brazil svět, z něhož byly odstraněny
mravní zábrany dané tradicí a spole
čenskou hierarchií, svět, jenž přene
chal volné pole jedincům s vůlí k moci,
neomezenou náboženskými skrupule
mi.
Po I. světové válce a neuspokojivém
míru, který následoval, bylo potřeba
obnovit pořádek. Ale už v období
před rokem 1914 se objevovaly myš
lenkové proudy, které směřovaly k
opuštění tradičního práva a morálky.
Na obzoru se jako noví proroci obje
vili Marx, Freud a Nietzsche. Johnson
váže počátek moderního světa s datem 29. května 1919, když fotografie
pořízené při zatmění slunce potvrdily
Einsteinovu teorii relativity. Objev
relativity času a prostoru radikálně
změnil naše vidění světa a změnil také
naše myšlení. Ohlas veřejnosti na Ein
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steinův objev fungoval jako nůž, jímž
se přeřízla kotevní lana, která poutala
společnost k hodnotám vyjádřeným
v judaismu a křesťanství. Jenomže i
moderní společnosti je třeba zakotve
ní a tak sekulární ideologie nahradila
náboženskou víru a místo kněží se ja
ko fanatici doby vynořili totalitní
politikové.
Na nové mesiáše se nemuselo čekat
dlouho. Lenin a Mussolini — oportunisté s vůlí k moci a náchylní k ná
silným řešením — vytvářejí první des
potické utopie. Díky naprosté absenci
jakékoliv instituce, která by tvořila
protiváhu, a díky naprostému nedo
statku mravních skrupulí Lenin vy
budoval stát založený na teroru. Byl
to teror nového typu nikoliv snad pro
to, že byl tak masivní —jakkoliv ani
to nemělo precedentu — ale že nahra
dil pojem individuální viny pojmem
viny kolektivní, založené na třídní
příslušnosti, falešné generalizaci a na
nedoložených pověstech. Rovněž Itá
lie byla nakažena virem totalitarismu,
násilí a teroru, i když Mussolini byl
spíš inspirován dynamikou kolektivu
národního a rasového než dynamikou
kolektivu třídního.
Mesianismus Stalinův a Hitlerův
ztělesňují pak vůli k moci skutečně je
dinečným způsobem. Hitler svedl
Němce tak snadno, protože hrál na je
jich oddanost romantickému ideálu
němectví, jejž nacionalistická propa
ganda pěstovala po celé století. Ani ne
za pět měsíců zlikvidoval Hitler v Ně
mecku demokracii; nezákonnost, jež
byla přikryta jen tenkým nátěrem for
mální legality, vyvrcholila v násilné
likvidaci šesti miliónů Židů. Stalin,
který rozdělil a zničil své protivníky
na levici i na pravici, se rozhodl pro
násilnou industrializaci a kolektiviza
ci. Rozhodnutí zlikvidovat ruského
rolníka stejně jako veliké čistky třicá-

tých let byla typická pro “způsob,
jímž hrstka mužů, jež je u moci, nevá
há na své cestě k budoucí utopii znásil
nit společnost a jednat s lidmi jako by
to byli mravenci, do jejichž mraveniš
tě se šláplo”. Od roku 1933 dva nej
větší evropské národy — Rusové a
Němci — ztělesňovaly mravní relati
vismus se všemi jeho hrůznými po
tenciálními důsledky. Oba se vzájem
ně častovaly nejnevybíravějším způ
sobem, strach drtil humanitní instink
ty a zlo nabývalo vrchu.
Jak Stalin, tak Hitler měli po ruce
doktrínu, která představovala domi
naci jejich systému jako logické histo
rické vyústění, a oba měli také neome
zené teritoriální nároky. Třicátá léta
tak začala epochu mezinárodní loupe
že, protože totalitní státy se chovaly
podle toho, jaké vojenské prostředky
měly k dispozici. Ani Stalin ani Hitler
se neradili s lidem. Moc rozpoutat ka
tastrofu padla do rukou lidí, kteří byli
od ostatních izolováni svou totální
zlobou. Osudné rozhodnutí přepad
nout Rusko sice zničilo Hitlera a jeho
režim, ale přivedlo sovětský totalitarismus do srdce Evropy.
Mussolini, Lenin, Hitler a Stalin se
stali prototypem nové, všudypřítom
né třídy profesionálních politiků,
kteří věří, že lidstvo lze vylepšit jedině
hrubým zásahem do společenské
struktury, zásahem, jehož cíle jsou
samozřejmě ušlechtilé, ale sám zásah
je legitimní formou mravní činnosti.
Tato víra je dnes dominující ortodoxií především ve Třetím světě a za že
leznou oponou a pomalu zaplavuje i
Západ. Političtí fanatici tvoří celé
spektrum od světců a šarlatánů až po
masové vrahy a barbarské pedanty.
S příchodem tyranů došlo k oslabe
ní tradičních mocností, jejichž civili
zace je založena na principu osobní
zodpovědnosti, jež tvoří jádro židov

sko-křesťanské etiky. Země západní
civilizace vstoupily do období deka
dence. Zejména intelektuálové pro
padli zmatku. I. světová válka otřásla
sebedůvěrou britské vládnoucí třídy a
radikalizace anglikánského ducho
venstva přispěla k oslabení její vůle.
Hnutí proti establishmentu, které se
vynořilo v Cambridge a v Bloomsbu
ry, považovalo Británii s ohledem na
její podíl na neuspokojivém míru, po
kračující imperialismus a zbrojení ve
smyslu mravním za horší než Němec
ko. Ve Francii se odehrával tvrdý boj
o povahu francouzské kultury — šlo o
to, zda je světská či náboženská, pozi
tivistická či metafyzická.
Kromě toho velká deprese třicátých
let, která rozložila ekonomickou
strukturu světa a kterou Johnson při
pisuje spíš nezdravým zásahům do
ekonomie než nedostatečnosti laissezfaire, ještě víc oslabila rozhodnost ci
vilizovaných mocností. Amerika ztra
tila víru ve své podnikatele a její inte
lektuálové objevili možnou alternati
vu v Sovětském svazu. Západní inte
lektuálové, kteří začali inklinovat k
levici, se dali zkorumpovat, protože
jejich přesvědčení je nutilo obhajovat
stalinismus. Tak se mravní zkáza totalitárního režimu přenášela i na ně a
do jejich zemí.
Západní mocnosti, oslabené mrav
ním úpadkem, se nedokázaly dosta
tečně vojensky připravit na II. světo
vou válku. Mravní relativismus tota
litních systémů nakazil i jejich rozho
dování, protože válka se ke konci ved
la skutečně nevybíravým způsobem.
Otázky mravní pak byly na konci vál
ky ještě víc zamlženy díky tomu, že
sovětská totalitní moc byla mezi těmi,
kdož stáli na pravé straně.
Západní mocnosti, demoralizované
už ve třicátých letech a těžce oslabené
válkou, zažily nadto kolaps svých
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koloniálních impérií. Kolonialismus
a protikolonialistická reakce, jež
Johnson považuje spolu s rozšířením
politického teroru za základní jevy
moderní doby, živily až do roku 1945
ohromné iluze a po něm pak neopráv
něné stížnosti. Země ve Třetím světě
připadly profesionálním politikům.
V Bandungu v roce 1955 stačila kolo
niální minulost a tmavá pleť k nabytí
mezinárodního uznání. Dědictví Ban
dungu spočívalo na dvou falešných
premisách, že ekonomické problémy
mohou být vyřešeny politickými pro
středky a že nové národy, které se vy
nořují, vyžadují charismatické vůdce.
Těchto předpisů se pak použilo do
posledních důsledků v Africe i v Asii
bez ohledu na zdravý rozum. V Africe
je plno rasismu, hrubých zásahů do
společnosti a tyranie všech odstínů.
A přece Johnson vidí některé úspě
chy tradičních hodnot. Zatímco le
gitimní mocnosti byly v úpadku a
Německo čekalo na Hitlera, Spojené
státy za času dvou prezidentů často
pomlouvaných byly poslední Arkádií.
Coolidge i Harding věřili, že veškerá
činnost, pokud není diktována nalé
havou nutností, musí vést k nežádou
cím výsledkům. Během posledních tři
ceti pěti let zhruba tři sta miliónů
Evropanů dosáhlo relativní hojnosti v
rámci demokracie a pod vládou záko
na. Prosperita padesátých let může
být z valné části připsána tomu, že se
Eisenhower držel tří principů: zabrá
nit válce, kontrolovat ekonomii v me
zích ústavy a vybudovat americkou
ekonomii jako val svobody. Přestože
se na Eisenhowera často pohlíží s jis
tým despektem, byl jedním z nejús
pěšnějších amerických prezidentů.
Vycítil totiž potřebu skoro autokra
tického způsobu vlády a přispíval k
němu sám svou nesdílností. Nejpo
vzbudivější je snad vývoj pacifických
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států založených na principu svobod
ného podnikání, zejména v Japonsku,
v Jižní Koreji, na Tajvanu a v Hong
Kongu, stejně jako nedávný obrat k
tržnímu podnikání ve Velké Británii a
v poněkud menším měřítku i ve Spo
jených státech.
Vzkříšení tradičních hodnot však
podle Johnsona postrádá pevné zá
klady, a to zejména v Evropě, jejíž
obrana stále spočívá na přítomnosti
amerických jednotek. Je to znepokoji
vé, protože tojak se Amerika chovala
v šedesátých a sedmdesátých letech —
vietnamská válka a to, co po ní násle
dovalo, Great Society a její kolaps,
imperiálni prezidentství a jeho od
bourání — představuje pokus o sebe
vraždu. V kolektivistických sedm
desátých letech se tak svět vrátil ke
strachům a zmatkům let třicátých.
Deziluze spojené se socialismem a
s jinými formami kolektivismu odrá
žejí ztrátu víry ve stát jako dobrodějného činitele. Na celém světě se ukáza
lo, že stát je nenasytný spotřebitel, že
neuvěřitelně plýtvá a že zabíjí. Spole
čenské vědy, které udělaly tolik pro
to, aby uvedly tuto éru politiky a vy
zvedly do popředí její iluzorní poža
davky, ztrácejí prestiž. Naproti tomu
exaktní vědy, které splnily své sliby,
jsou na vzestupu.
Hlavní předností Johnsonovy Mo
derní vědy je autorova schopnost ko
herentně ztvárnit historické panora
ma posledních šedesáti let.
Johnsonova vynikající próza, její
spád a rytmus však příliš svádí čtenáře
ke ztrátě kritické soudnosti. Přesto
však je třeba se zmínit i o autorových
nedostatcích a předsudcích. Přes
všechnu eleganci a styl je jeho Moderní
doba někdy dogmatická a didaktizující. Jeho prameny jsou převážně odvo
zené. A přidávám caveat, že Johnson
často poskytuje interpretace inter-

pretací. Bylo by třeba víc jasné eviden
ce u takových sporných bodů jako je
např. počáteční nedostatek volného
kapitálu, který by bylo možno inves
tovat do kolonií, nebo u tvrzení, že se
zvýšením životní úrovně klesá porod
nost. Johnson příliš důvěřuje nevidi
telným silám volného trhu, který po
dle něho, nutně vede i k uvolnění poli
tických otěží. Činnost státu v sociální
a ekonomické sféře jistě může mít i
blahodárné účinky. A za jistých okol
ností mohou převládnout i jiná hledis
ka jako je spravedlnost nebo humánnost.
I když Johnson hluboce nesouhlasí
s amoralitou totalitarismu, ukazuje
jasně, jak je totalitní systém efektivní.
Moderní doba tak přivádí na mysl po
známku, kterou učinil André Gide ve
zcela jiném kontextu: že “otázka se
nevyřeší, dáme-li jí jen dobový rá
mec”. Čtenáře to přivádí k úvaze, zda
se dá s totalitarismem bojovat aniž
bychom přitom užili jeho metod. Za
myslet se nad touto otázkou, kráčímeli po cestách historie, jak je pro nás
zrekonstruoval Paul Johnson, je cen
ná a užitečná zkušenost, i když je to
zároveň zkušenost znepokojivá a ne
jasná.
Mary Hrabik Samal

Naši lidé v Austrálii

(M. Cígler: The Czechs in Australia,
AE Press, Melbourne 1983)
Žádný kontinent na zemi není dost
vzdálený, aby se ho nedotkla noha
českého nebo slovenského cestovate
le, vystěhovalce hledajícího ve světě
novou existenci či exulanta toužícího
po svobodě a bezpečnosti, kterou mu
vlast odepřela. Literatura “o našich
lidech ve světě” je dnes už úctyhodná

a poskytuje vždy znovu látku ke srov
nání a zamyšlení. V mnohých oblas
tech světa narážíme na české a sloven
ské komunity, v nichž se udržuje vě
domí etnické sounáležitosti, která ve
de k aktivnímu pěstování mateřského
jazyka, některých zvyků přenesených
z domoviny i k organizování podle
tradičního domácího vzoru (Sokol,
náboženská sdružení, krajanské spol
ky, krajanský tisk atd.). Jinde žijí jed
notlivci či rodiny rozptýleně podléha
jíce rychleji asimilačnímu procesu.
V “nejmladším” kontinentu, Austrá
lii, najdeme obojí — vedle větších
skupin osídlenců, jak je nacházíme
např. v Melbourne či v Sydney a okolí,
žijí stovky rodin nebo jednotlivců v ši
rokém rozptylu po celé rozsáhlé zemi.
V nedávno vydané knize Michaela
Cíglera, která je 1. svazkem série
Australian Ethnic Heritage, se čtenář
seznámí s historií a strukturou české
ho a slovenského přistěhovatectví,
které sice tvoří v populaci Austrálie
jen malé procento, ale jehož přínos
tomuto kontinentu není bez významu
hospodářského i kulturního. První
český návštěvník Austrálie byl český
botanik Tadeáš Haenke, který jako
člen španělské vědecké expedice z r.
1793 popsal celou řadu botanických
druhů kontinentu. Také pozdější prá
ce českého lékaře J. Lhotského z r.
1835 se věnuje především popisu kraji
ny a přírody, ale zaznamenává i něko
lik zpráv o kmenové společnosti do
morodců. Vedle motivů vědeckých to
však byly převážně motivy nábožen
ské a později i hospodářské, které
vedly nohu českých exulantů a náv
štěvníků do Austrálie. V roce 1838
zřizují Moravští bratři v Moreton Bay
misijní stanici a pokoušejí se o pokřestění domorodců — zpočátku bez val
ného úspěchu; teprve druhý misijní
pokus Bratří z r. 1860 byl zdařilejší.
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V r. 1870 tu zahájila práci i česká mise
katolická. Vedle toho však přicházeli
i lidé zlákáni zlatou horečkou, která
vypukla v polovině minulého století.
Nejproslulejší z nich, Čeněk Páčit,
přistál v Melbourne 1857 a strávil tu
nějakých deset let — a to nejen hledá
ním bohatství, ale i bystrým pozoro
váním, které shrnul v knize “Cesty po
světě” vydané po jeho smrti r. 1888 ve
vlasti.
I když to byli spíše jen jednotlivci,
kteří vstupovali na australskou půdu,
v roce 1880 už byla v Sydney malá čes
ká kolonie; zájem o mladou zemi
vzrostl zejména na počátku 20. stole
tí, kdy publikovali své dojmy cestovatelské i vědecké J. Kořenský, K.
Domin a J. Daneš. Přesto však —
hlavně pro vysoké dopravní náklady
— až do první světové války byla čes
ká emigrace (o slovenské se ví jen
málo) do Austrálie nepatrná. Imi
grační zákon z r. 1925 omezoval roční
přistěhovaleckou kvótu z Českoslo
venska na 300 osob, ale ve skutečnosti
jich přicházelo jen několik desítek.
Teprve události po II. světové válce
přinesly změnu: v letech 1949-1950
sem dorazila vlna téměř 10.000 exu
lantů, kteří po únorovém puči roku
1948 opustili Československo a po
několikaměsíčním pobytu většinou v
táborech v Německu se rozhodli za
ložit novou existenci na vzdáleném
kontinentě. A po srpnu 1968 je to dal
ších 6.000 Čechů a Slováků, kteří hle
dají v Austrálii útočiště.
Zatímco první styk našich lidí s
Austrálií sleduje Cígler spíše líčením
individuálních osudů, věnuje oběma
posledním vlnám systematičtější roz
bor. Dozvídáme se tu o přínosu, kte
rým naši přistěhovalci obohatili du
chovní, umělecký, ale i hospodářský a
sportovní život své nové vlasti. Jsou
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tu zajímavé údaje o sociálním složení i
další migraci příslušníků obou vln, o
tom, jak se žení a vdávají, jak udržují
specifické znaky svého původu a jak
se přizpůsobují životním stylem, jazy
kem a někdy i pozměněnými jmény
novému prostředí. Cíglerova metoda
prozrazuje spíše zájem historický a
sociálně-psychologický: vedle úřed
ních statistik a zpráv užívá přímých
výpovědí exulantů a dosahuje tak pů
sobivého obrazu života a osudů Če
chů a Slováků, kteří našli v Austrálii
svůj nový domov. Budoucnost tohoto
etnika je však podle autora nejistá ;
bez možnosti navázání styků s ma
teřskou zemí, jejím jazykem a kultu
rou hrozí v druhé a třetí generaci úpl
ná asimilace — o to pravděpodobněj
ší, že jde o malé množství roztroušené
v obrovském prostoru vzdáleného
kontinentu.
Je to bohatě ilustrovaná a živá kni
ha, v níž se. odráží nejen život jedné
etnické skupiny, ale dvě staletí osudu
země, z níž k protinožcům přicházeli z
nejrůznějších motivů čeští a sloven
ští přistěhovalci, odnášející si ze svého
domova stopy ran, jež na tento kou
sek střední Evropy sociálně, duchov
ně i politicky dopadaly.
-khTisková oprava: V prvním čísle Pro

měn došlo na str. 128 k nemilé tisko
vé chybě ve studii E. Koháka “Masa
rykův Jan Hus”. Na 24. řádce uvedený
citát z Masaryka má správně znít: “To
znamená odpoutat se od Říma...” a
nikoli, jak bylo nepsrávně otištěno:
“To neznamená...” Autorovi i čte
nářům se za tohoto “šotka” omlou
váme.
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