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Chudokrvnosť dejinného povedomia
Niet sporu, že Slovensko má svoju dávnu históriu. Čoraz častejšie sa
však stretávame so Slovákmi, ktorým je táto história buď ľahostajná,
nepoznajú ju, alebo vedia o nej polopravdy. S takým nedostatkom his
torického povedomia sa vari nestretneme u príslušníkov nijakého náro
da v Európe. A pochopiteľne je vzácne v európskom kontexte aj tvore
nie mýtov a ich pestovanie, s akým sa stretneme u Slovákov.
V tomto čísle “Premien" chceme niekoľko príspevkov venovaťprob
lémom histórie. Príležitosť nám k tomu dáva 1100. výročie úmrtia sv
Metoda. Skôr však by sme chceli úvodom povedať čosi o historickom
povedomí Slovákov a o ojedinelých pokusoch vytvoriť slovenskú filo
zofiu dejín.
Nezazlievajte nám, ak začneme od Adama.
Slovenský archeológ, historik, kunsthistorik Ján Dekan v knihe
“Veľká Morava. Doba a umenie" (Bratislava 1976) napísal:
“Čo sa stalo s domácou verziou veľkomoravských dejín a či vôbec
existovala? Doteraz známe staroslovienske texty sa dotýkajú pohnutej
histórie našich predkov len okrajovo, a tak možno povedať, že to, čo
vieme o politických osudoch Veľkej Moravy, bolo napísané cudzou ru
kou a inšpirované cudzím srdcom".
Ján Dekan však nepochybuje, že spoločnosť, ktorá si začala vytvá
rať vlastnú literatúru, nemohla zaostávať v jedinom bode: v nezáujme o
vlastné dejiny. Ibaže pramene “podľahli skaze" tak, ako sa stratili ori
ginály listov, ktorých texty poznáme z vatikánskych odpisov. Ďalej
predpokladá, že tradícia veľkomoravského štátu mohla žiť určitý čas
vo forme ústneho podania. (Otázka je, či sa tak dialo aj na Slovensku,
pretože repertoár vtedajších joculatorov, igricov, nepoznáme a nevieme
ani či vôbec existovali. Vyvodzovať ich z niektorých toponým, napr.
Igram, je sporné).
Závažné je, čo Ján Dekan konštatuje o rozdielnom vyznení veľko
moravskej tradície v Čechách a na Slovensku. Vpremyslovských Če
chách jazyková príbuznosť dovoľovala Moravanom pochopiť premyslovský štát ako priameho dediča Veľkej Moravy. V arpádovskom
Uhorsku však ľud, oslabený najprv vyhnaním Metodových žiakov Svä
toplukom, a potom stratou svojich politických reprezentantov v “kataklyzmatických poryvoch rozkladu", nemohol trvalejšie odolávať
ideológii mnohonárodnostného Uhorska. Uchoval si iba dedičstvo naj
vzácnejšie: reč a svojskú kultúru.
Po zániku Veľkej Moravy sú slovenské dejiny naozaj poznačené ne
ustálou diskontinuitou. Rovnako národné uvedomenie postrádalo zá
kladné predpoklady, aké sa vyvinuli u európskych národov. Jedným z
nich bola aj neexistencia vlastnej historiografie. Zo stredoveku nepo
známe ani jednu jedinú kroniku napísanú na území Slovenska a pre je-
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ho obyvateľov. Poznáme iba kroniky uhorské, v rámci uhorského sta
vovského štátu nežičlivé nemaďarským etnikám.
V barokovej historiografii sa historiografia písaná Slovákmi von
koncom neodlišovala od ostatnej uhorskej historiografie - vznikala v
rámci uhorského etatizmu. Keď sa tento menil na maďarskú národnú
ideológiu, predstavitelia slovenského osvietenstva (1780-1820) iba brá
nili vlastný národ pred množiacimi sa maďarskými útokmi. No osvietenskí historici otázku existencie národa a jeho dejín ešte nenastolili.
Slováci sa - podľa popredného slovenského historika prof. Daniela Rapanta - cítili len "segmentom vytvoreným superpozíciou plne sa uplat
ňujúceho uhorského a viac-menej len matného slovanského povedo
mia".
K riešeniu týchto etnicko-uvedomovacích problémov sa pod vply
vom Herdera, Kanta a zčasti aj Hegela prepracoval až Ján Kollár. Po
chopil, že každý národ, ktorý vystupuje z tiesnivých pomerov a chce sa
zúčastniť na duchovnom živote ľudstva, musí sa snažiť vytvoriť si jasný
náhľad na usporiadanie sveta, aby odtiaľ - ako z nadhľadu - pozeral
na svoje postavenie vcelku a voči iným národom. No Kollárova filozo
fia dejín nemohla vtedy na Slovensku zapôsobiť, pretože Slováci zostali
aj po bernolákovských rečovo-obrodenských počiatkoch etnografic
kou skupinou, ktorú spojovala iba hovorová reč. Spisovná reč však bo
la rozdelená na dve formy, ktoré v určitom zmysle odzrkadlovali rozde
lenie národa na dve nezmieriteľné konfesie: katolícku a evanjelickú.
Až Ľudovítovi Štúrovi a jeho "druhom” pripadla úloha preklenúť
konfesijné priehrady (i keď nie úplne) a vytvoriť celonárodnú platformu
pre zjednotenie. Prof. D. Rapant upozornil, že Ľudovít Štúr nerieši
teľný gordický uzol zjednotenia dvoch rečí rozťal zavedením tretej spi
sovnej reči. K tomu, aby sa segment či kmeň konštituoval ako národ bo
lo v romantickom období v duchu Hegelovej filozofie potrebné doká
zať, že Slováci sú národ historický. Tak vznikla Štúrova filozofia slo
venských dejín. Z Hegela okrem iného prevzala myšlienku o duchu ná
roda, ktorá potom aj po dozneníhegelizmu mátožila v slovenskej dejin
nej filozofii. (V exile žijúci filozof Štefan Polakovič chápe národ onto
logický ako bytosť). Na rozdiel od Hegla, ktorý všetkým Slovanom
odoprel rozmer historičnosti, Štúrovci rozpracovali poslanie Slovanov
v ľudstve. Štúrovci kombinovali Heglovu filozofiu s poľským mesianizmom (Mickiewicz, Czieszkowski, Trentowski).
Ďalšie pokusy o slovenskú filozofiu dejín v postromantickom obdo
bí (matičné obdobie, pasivity) ustrnuli. Na podnety pozitivizmu v histo
riografii (von Rancke, Droysen, Meinecke), duchovnej orientácie
(Dilthey), alebo na dialektický idealizmus Croceho, slovenskí historici
nereagovali. Niet sa čo diviť, pretože historické bádanie spočívalo na
pleciach pracovitých diletantov á la Sasinek, ktorých najvýznamnej
šou úlohou bolo popularizovať slovenské dejiny a vytvoriť v národe de-
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jinné povedomie. Slovenskáfilozofia dejín sa nemohla zrodiť ani v lone
filozofie, pretože to, čo sa dnes prezentuje akofilozofia, bola len národ
ná ideológia a osveta.
Hegelianizmus a mesianizmus dožívali ešte aj na prelome 19. a 20.
storočia. Nositeľmi týchto prúdov boli “narodniari”, sústredení okolo
Národných novín a “inštitucializovaní” v Turčianskom Sv. Martine.
Ich teoretikom bol Sv. Hurban Vajanský, ktorí nadviazal na štúrovskú
filozofiu dejín, interpretovanú jeho otcom Jozefom Miloslavom Hurbanom. 40. roky 19. storočia pokladal za zlom, ktorý významom nebo
lo možno porovnať s ním vymedzenými ďalšími dobami: obdobím 16.
17. storočia, dobou Palkoviča a Bernoláka a dobou matičnou. “Škola
prešporská” (štúrovci) vyvolala podľa neho pohyb, prostredníctvom
ktorého národ slovenský prešiel zo “spánku etnografického k národnej
osobitosti".
Národniarska orientácia nevyhovovala časti mladej slovenskej gene
rácie, študujúcej na univerzitách vo Viedni, Pešti a Prahe. Najmä cez
Prahu sa zoznamovala s moderným európskym myslením. Po odchode
zo škôl sa sústreďovala okolo časopisov Hlas (1898-1904) a Prúdy
(1909-1914). Hlasisti a prúdisti boli orientovanípozitivisticko-realisticky, pričom ich ovplyvnil najmä T. G. Masaryk. Ich kritika hegelianizmu a vôbec slovenskej minulosti bola trefná, i keď v nej nechýbali znaky
negativizmu. Avšak hlasisticko-prúdistický program nebol prepraco
vaný, chýbal vodcovský typ a presnejšie vyhranenáfilozofia. Ajfilozo
fiu dejín si viac-menej vytvorili negatívnym odtlačkom - zamietnutím
štúrovskej filozofie. Postavili sa za humanitnú filozofiu Jána Kollára,
pravda videnú očami T. G. Masaryka.
Za prvej republiky prebojovanie čechoslovakistickej filozofie dejín
vyvolalo v skromnom, pomaly sa rodiacom slovenskom vedeckom tá
bore potrebu vlastnej filozofie. Zápasy s erudovanými stúpencami če
choslovakizmu (V. Chaloupecký, A. Pražák i slovenskými reprezen
tantmi) sa neobmedzili len na vášnivé polemiky. Popredným harcovníkom protičechoslovakistickej filozofie dejín bol profesor Daniel Rapant. V štúdii Slovenské dejiny (Historický zborník Matice slovenskej
IV) a v práci “Dejiny slovenského povstania r. 1848-1849,1. diel" (1937)
po prvý raz nastolil modernú slovenskú filozofiu dejín. Podľa prof.
Rapanta slovenské dejiny od čias Veľkej Moravy dostávajú po prvý raz
svoj samostatný “predmet" v epoche národného obrodenia (1780-1848).
Dovtedy išlo len o “materiál k neskorším dejinám". Stalo sa tak preto,
lebo národné obrodenie znamená predovšetkým zdôrazňovanie hodnôt
národných, prirodzených, spoločenských a kultúrnych voči hodnotám
viac-menej štátoprávnym a juristickým, vzťahov organických voči
vzťahom viac-menej mechanickým a formálnym. Celkový vývin k zjed
noteniu a utvoreniu národa vyšiel od hmlistého vonkajšieho národnost
ného povedomia, resp. slovanského povedomia a “citu baroka” (roz-
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siahlosť sídel, početnosť národnostných príslušníkov, starobylosť ná
rodnostného telesa) cez vyššie hodnotenie jazyka a “rečové povedomie
slovenské”, umocnené postupným národnostným obrodením smerom
k samostatnému slovenskému národnému povedomiu a prostredníc
tvom národnej ideológie, “vlivom síl a prúdov, pôsobiacich v národ
nostných obrodeniach” k samostatnému národnému celku. Prof. Rapant poprel, že by na tento proces pôsobil tlak maďarskej neznášanli
vosti.
Za prvej republiky bolo treba vypracovať ajfilozofiu slovenskej kul
túry. Európsky rozhľadený literárny kritik a estét Štefan Krčméry chá
pal vývin slovenskej kultúry ako proces prejavujúci sa v troch smeroch
(tri “svety")- slovenskom (ľudovom), latinskom a nemeckom. Krčméry
v slovenskej kultúre hľadal formu západnú, ktorej slovenský umelec
dával obsah, vyrastajúci z tradície. Podľa neho sa napriek všetkým
zmätkom jasne vytvárali dve sociologické vrstvy - slovenský základ ži
vota a nad ním a proti nemu homogenizujúci sa život novej buržoázie,
kolíšúci dlho medzi nemčinou a maďarčinou, no postupne sa ustaľujú
ci v maďarčine. Tieto dve vrstvy - “zámok" a “chalupa” - boli stále v
konflikte.
Ešte prepracovanejším i keď torzovitým a rozptýlením konceptom sa
predstavil kultúrny historik Anton Augustín Baník. Slovenské dejiny a
kultúru chápal v európskych súvislostiach. Podľa neho dejiny ľudstva
prebiehali v troch, časovo postupne skracujúcich epochách: prvá do
konca 18. storočia priviedla k platnosti ideu kresťansko-náboženskú,
druhá v novšom i našom veku privádza k plnosti ideu národno-duchovnú a tretia privedie k platnosti ideu biologicko-štátno-sociálnu, pričom
však ani kresťanská a ani národná idea nestratia svoju platnosť. Slová
ci sa majú možnosť plnšie prejaviť vlastne až v tretej epoche. A. A. Ba
ník rozpracoval aj akýsi geokultúrnv rámec slovenských kultúrnych
dejín. Západní Slovania sa, podľa neho, usadili na dunajsko-alpskokarpatskej križovatke stredovekého migračného i kultúrneho prúdenia.
Bola to styčná plocha, kde sa do dotyku dostal indoeurópsky, uraloaltajský i semitský živel a kde sa vytvárali dotyky Slovanstva, Germánstva a Románstva. A. A. Baník poukázal na to, že Slováci svojim kultúrno-kontrahenčným pôsobením prispeli k zabezpečeniu slovanskej
jednoty. Svojou húževnatosťou a absorbčnou schopnosťou, ktorou
vstrebali do seba etnicky cudzie živly, zabezpečili rovnováhu v strednej
Európe. Ani zánik Veľkej Moravy, podľa neho, nenarušil etnickú inte
gritu a kontinuitu Slovákov, pretože medzi nimi a Maďarmi nastalo
okolnosťami vynútené spojenectvo zbraní najmä v boji proti Nemcom.
A. A. Baník chronologizoval dejiny Slovenska na tri veľké obdobia: do
r. 822 sa vytvorili základné materiálno-biologické náležitosti budúceho
slovenského kolektívu, do r. 1787 vzniká kolektívne národné povedo
mie Slovákov, po r. 1787 sa Slováci začínajú organizovať ako národ. V
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poslednom období vznikli dve krízy slovenského povedomia: prvá roku
1803, druhá roku 1833. Obe obrodenci preklenuli. A. A. Baník si bol
vedomý výraznej účasti iných etník na formovaní slovenskej kultúry.
Za Slovenského štátu historiografia i národná ideológia (pestovaná
Š. Polakovičom, M. Chladným-Hanošom, J. Paučom a inými) nadvia
zali na tvorbu historikov a ideológov autonomistického i radikálneho
krídla ľudákov pred rokom 1939. Hlavným tvorcom historickej inter
pretácie slovenských dejín (bojíme sa hovoriť ofilozofi dejín) bol Fran
tišek Hrušovský. Okrem bádania v poľsko-slovenskej a stredoeuróp
skej problematike, zameral sa napokon na písanie syntetických prác
(Slovenská národná kultúra. Bratislava 1940; Obrázkové slovenské de
jiny. Turčiansky Sv. Martin 1942). Z týchto prác vynikli najmä popula
rizačné Slovenské dejiny, ktoré vyšli roku 1939, no v nasledujúcich ro
koch ich vydal šesť ráz. Úvod k týmto dejinám sa slovenskoštátová mlá
dež učila spamäti a samotné dejiny sa stali priam modelom. Neoľudáci
ich vydali v exile (This is Slovakia. Scranton 1953, 2. vyd. Cambridge,
Ontario 1976) a prakticky aj kniha amerického autora G. L. Oddu (Slo
vakia and its people. New York 1960)je iba prepisom Hrušovského kni
hy. Ak staršie syntézy slovenských dejín (F. V. Sasinek: Dejepis Slová
kov. Ružomberok 1895; J. Botto: Slováci. Vývin ich národného pove
domia. T. Sv. Martin 1923, 2. zv.)jednoducho často preskočili celé sto
ročia, nielen pre materiálové neznalosti, ale aj preto, lebo sa z národné
ho hľadiska v nich "nič nedialo", Hrušovský už načrtáva kontinuitu
slovenských dejín od praveku až po Slovenský štát. Netreba zdôrazňo
vať, že Slovenský štát pochopil ako vyvrcholenie slovenských dejín. V
celej svojej práci nehovorí o dejinách Slovenska, ale o slovenských de
jinách. Aj Veľká Morava je mu naskrze slovenská.
V rokoch 1945-8 sa prakticky celé úsilie sústredilo na vydanie synte
tických dejín, ktorými by sa dokompletizovala Slovenská vlastiveda.
Napísal ich František Bokes a vyšli pod názvom "Dejiny Slovenska a
Slovákov od najstarších čias až po prítomnosť." (Bratislava 1946, Slo
venská vlastiveda IV). Titul zavádza, pretože dejiny končia prvou sve
tovou vojnou. Bol to dovtedy najrozsiahlejší prehľad slovenských de
jín. Vznikol však veľmi chvatné, autor nepoznal dostatočne celé úseky
dejín a je v nich množstvo chýb. I tak však tieto dejiny uzatvárajú poku
sy o objektívne zobrazenie slovenských dejín. Sú písané z akéhosi neopozitivistického hľadiska.
Prvými syntetickými pokusmi o marxistickú koncepciu slovenských
dejín je Holotíkov náčrt marxistickej periodizácie slovenských dejín z
roku 1953 a prehľad "Dejiny Slovenska- Tézy" z roku 1955. Obe sú po
značené stalinskou interpretáciou dejín. Ľudovít Holotík z titulu svo
jej funkcie (riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied)
zostal aj naďalej hlavným ideológom slovenského dejinného výskumu.
Svoju "filozofiu" dejín formuloval na zjazdoch Slovenskej historickej
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spoločnosti v rokoch 1959 a 1982. Na rozdiel od “buržoáznych” kon
cepcií, ktoré spočívali čisto na interpretácii politických dejín, “marxisti”
zdôrazňovali spracovanie hospodárskych, sociálnych dejín a politické
dejiny boli až na konci tohto úsilia. Ako koncepciu si zvolili etnicko-teritoriálny princíp, pričom v rôznych epochách prevažoval jeden či dru
hý komponent, no akcentoval sa princíp národný. (Takýto postup Ľubomier Lipták na zjazde Slovenskej historickej spoločnosti v júli 1968
v Martine označil ako doznievanie obrodeneckého prístupu k dejinám.)
Spiritus agens slovenských dejín podľa tejto koncepcie bol ľud. (Za
búdalo sa pritom, že aj ľud na Slovensku nebol vo všetkých zložkách
slovenským ľudom). Nedostatok výraznejšieho prínosu Slovenska do
kultúrnej pokladnice ľudstva sa zoslaboval v tejto historiografii pou
kazom, že “slovenský ľud” sa nadrel na cudzie panstvo a to je jeho naj
väčší prínos do civilizácie.
Ku kritike revízie stalinského chápania dejín došlo v rokoch 1963-8
len vo veľmi skromnej miere. V rokoch 1966-8 dovolili proskribované
mu prof. Danielovi Rapantovi, aby uverejnil niekoľko polemických
prác. Prof. Rapant publikoval štúdiu “Slováci v dejinách. Retrospektí
va a perspektívy. Príspevok k filozofii a zmyslu slovenských dejín;
(Slovenské pohľady 1967, č. 4, s. 28-38). Je to bezo sporu najvýznam
nejší príspevok k slovenskej filozofi dejín vôbec. Okrem toho mimo
riadne významný bol referát, ktorý Ľubomier Lipták predniesol na
zjazde Slovenskej historickej spoločnosti v júli 1968 - z ktorého sme
určité názory už citovali. Liptákovu požiadavku, aby história bola pes
tovateľkou “tradície odvahy, ale aj skromnosti, pokory a zodpovednos
ti” koryfeji slovenskej marxistickej historiografie neprijali.
Ľudovít Holotík na zjazde Slovenskej historickej spoločnosti r. 1982
predniesol krédo historiografie “reálneho socializmu”. Treba vraj pí
saním historických prác pomáhať ľuďom “nájsť zmysel života, stotož
niť sa so základnými zameraniami vývinu našej spoločnosti a umožniť
im organické začlenenie do rámca tohto trendu”.
I keď tento prehľadje veľmi zjednodušujúci, nazdávame sa, že dosta
točne pomôže pochopiť chudokrvnosťslovenského dejinného povedo
mia a jeho sklony k mýtotvornosti.
(RED)
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V znamení rôznorodosti
(Doznievanie cyrilometodskej misie na Slovensku)
Jozef Špetko

F. X. Šalda pochopil vyhnanie učeníkov sv. Metoda z Veľkej Mora
vy ako podnet pre orientáciu sa Čechov na rímsku civilitasa kresťanskú
caritas a včlenenie sa do kresťanského univerzalizmu. Rovnako maďar
ský liberálny historik Gyula Szekfü hodnotil príklon Štefana I. k západ
nému kresťanstvu ako začiatok orientácie Maďarov na Západ.
Zložitejšie možno hovoriť o dôsledku tohto činu v dejinách Sloven
ska. Starší, najmä rusofilsky orientovaní autori, jednoznačne víťazstvo
“latinčiny” a potlačenie “veľkej myšlienky solúnskych vierozvestcov”
(Svetozár Hurban Vajanský) pokladali za mínus. Podľa literárneho
kritika a estéta Štefana Krčméryho u Slovákov sa národná idea formo
vala z viery v slovo, viery v svoje slovo, no táto viera bola neskôr potla
čená. Humanista neveril svojmu slovu, ale veril latinčine. Humanizmu
a katolicizmu zdalo sa múdrym stavať priehradu medzi učeným a ne
učeným jazykom. Tento názor, pravda, v prepracovanejšej forme prija
la aj súčasná slovenská marxistická historiografia. Najvýraznejšie sa o
ňom vyslovil archeológ, historik a kunsthistorik Ján Dekan (Veľká
Morava na rozhraní vekov a svetov. Romboid 1969, č. 6 a knižne Veľká
Morava. Doba a umenie. Bratislava 1976). Veľká Morava, podľa neho
za pápežskú ochranu zaplatila obrovskú cenu. Čo vraj stratili naši pred
kovia vyhnaním Metodových žiakov, to ukázala až ich historicky nevymazateľná a skvelá kultúrno-osvetová činnosť v exile. A to, že naše ná
rody nemohli zberať bohaté ovocie tejto činnosti, bola osudná a nezma
zateľná vina Svätoplukova.
K tomuto stanovisku sa blíži aj exilový filozof Štefan Polakovič v
knihe Tvárou k budúcnosti (Buenos Aires 1975). Píše, že utvorenie sta
roslovienskej abecedy a preklad sv. Písma do staroslovienskej reči bol
mocným potencionálnym činiteľom aj pre ďalší osud slovenského ná
roda. Keby vraj nebolo došlo k vyhnaniu sloviensky píšucich kňazov zo
Slovenska, i pri znivočení slovenskej vedúcej vrstvy politickej, polože
nie slovenskej pospolitosti bolo by bývalo celkom iné: slovienska kul
túra náboženská bola by pôsobila národnostne v náš prospech, kým bez
nej ľud ponechaný len na folklór a pod vrstvou latinskej kultúry, ktorá
sa tvorila na povrchu, sa nemohol vyvíjať. Neživá, cudzia latinská kul
túra, spoločná Slovákom i Maďarom, bola ako ľadová kôra, pod kto
rou sa vyvíjali súbežne slovenská i maďarská ľudová kultúra, čakajúc
na svoje oslobodenie, ktoré prišlo až s Osvietenstvom.
S J. Dekanom nemožno súhlasiť. Prezentisticky preceňuje “národ
nú líniu” cyrilometodského kresťanstva. Píše o národe a národnej kul
túre v čase, keď národ ešte neexistoval. Rovnako si Š. Polakovič neuve-
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domil, že staroslovienska liturgia sa, okrem umelej formy v Chorvat
sku, nikde neudržala. Ak by sa bola na Slovensku převtělila do pravo
slávnej formy, znamenalo by to rozhodne zabrzdenie i tak zložitého a
pomalého vývinu slovenskej kultúry. Západná civilitas, caritas a univerzalizmus boli rozhodne viac ako síce národná, ale stále viac skostnatelá a od Západu odtrhnutá východná kultúra.
Navyše - čo prekvapuje najmä u Jána Dekana - spomínaní autori za
búdajú na to, že po zániku Veľkej Moravy bolo Slovensko súčasťou
uhorského štátu. A preto nebolo vonkoncom rozhodujúce čo podnikol
kráľ Svätopluk, ale ako sa vyvíjala uhorská kultúrno-politická scéna.
Jej orientácia bola záväžná aj pre slovenský cirkevno-kultúrny vývin.
Veď cirkevne bolo Slovensko spravované z arcibiskupstiev, ktoré sídli
li v maďarskej časti Uhorska.
Uhorský štát sa stretol už len s torzom veľkomoravského slovanské
ho písomníctva a na tejto tradícii - ako konštatoval slovenský jazykove
dec Eugen Pauliny - ďalej nestaval. Byzantsko-slovanské ovzdušie, kto
rým sú do veľkej miery poznačené dejiny počiatkov uhorského štátu,
vyplývali z iných zdrojov. František Dvorník sa domnieva, že starí Uhri
(Onoguri) sa dostali do styku s kresťanstvom už pred príchodom do
Karpatskej kotliny vo svojej “druhej” vlasti (Atelkuz, maďarský Etelköz). Týmto včasným pôsobením byzantských misionárov vysvetľuje
F. Dvorník ich príklon k východnému kresťanstvu aj po zaujatí vlasti
(Honfoglalás).
Po príchode do Potisia a Panónie, ešte pred bitkou v bažinách Lechu
r. 955, “gyula” (náčelník a sudca), ktorý spravoval “Čierne Uhorsko”
(dnešné Sedmohradsko) sa nechal r. 948 pokrstiť. Na území “Čierneho
Uhorska” - kedysi “nepokrstenej Morave” - pôsobil byzantský biskup
Hierotheos a bulharskí misionári. V “Čiernom Uhorsku” bola orientá
cia na Byzantsko silná až do vlády Štefana I. (okolo r. 974-1038), ktorý
v centralistickom území porazil “gyulu” i ďalšieho náčelníka Ajtona a
na tomto území zriadil csanádske arcibiskupstvo. Tým, že toto územie
susedilo so sriemskym arcibiskupstvom, v ktorom žili kresťania vý
chodného rítu, zostali tu aj naďalej silné zväzky s Byzantom.
Maďarský medievista Tamás von Bogyay vysvetľuje, že starí Uhri
ako primitívna populácia sa pre kresťanstvo rozhodli pod vplyvom ťaž
kej porážky pri Lechu. Sklonili sa pred vierou v Boha, ktorý bol silnej
ší ako ich bohovia. Kedže centrom na ktorom sídlil kmeň Magyar bolo
kedysi územím Slovienov, orientovaných na Západ, Štefan I. sa roz
hodol pre západnú orientáciu. Úsilie misie Wolfganga, Pilgrima, Bruna
z Querfurtu a Sv. Gerharda neuspelo.
S oveľa väčším úspechom sa stretlo misijné dielo sv. Vojtecha a jeho
učeníkov: břevnovského opáta Anastázia a Astrika (Radlu?). Pracovali
na území, kde zostali zvyšky kresťanských Slovienov, ba dokonca mož
no že sv. Vojtech hmlisto poznal aj organizáciu kresťanstva na Veľkej
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Morave. Sv. Vojtech však nebol prívržencom slovanskej liturgie a pí
somníctva, ale ideál u “kresťanského Commonwealthu”, ktorý presad
zoval nemecký cisár Otto III. a pod jeho vplyvom pápež Silvester II.
Štefan I. zoslabil v Uhorsku byzantské kresťanstvo. To však vonkon
com neznamená, že sa tým prenikanie byzantsko-slovanských kultúr
nych vplyvov končilo. Tieto presadzovali najmä príslušníci bočnej vet
vy arpádovského kráľovského rodu. No z času na čas prenikali aj na pa
novnícky dvor. Podľa J. Macůrka uhorský dvor bol v 11. stor. viac slo
vanský ako maďarský. E. Pauliny namieta, že všetci uhorskí hodnostá
ri, ktorí mali slovanské mená nemuseli byť Slovania. Ozdobovať sa slo
vanským menom bola vtedy móda. Lenže určitá časť šľachty, ktorá vte
dy mala slovanské meno, mala slovanský pôvod.
Značná časť uhorských panovníkov si brala za manželky byzantské
alebo slovanské kňažné. Tým sa dostávali na dvor byzantské mravy a
slovanská kultúra. Ondrej, ktorý cez Poľsko utiekol do Kyjeva a nechal
sa tam pokrstiť, vzal si za manželku Anastáziu, dcéru veľkokniežaťa
Jaroslava Veľkého. Bol prívržencom byzantsko-slovanskej liturgie,
sympatizoval s asketizmom kyjevských kláštorov. Po návrate do vlasti
ako Ondrej I. roku 1055 v Tihány založil baziliánsky kláštor.
Hlavnými sprostredkovateľmi východnej kultúry a byzantsko-slovanského kresťanstva boli aj iné kláštory. V Uhorsku “grécki” mnísi
existovali ešte v 13. storočí. O tom máme doklad v liste pápeža Honoria III. z roku 1221. Píše, že vo Visegráde sú grécki mnísi a boli tam od
dávna (“Abbatia de Wissegrade...grecos habet monachos et habuit ab
antiquo”). E. Pauliny pripomína: Pretože sa v súvislosti s “coenobia
graeca” (grécke kláštory) v Uhorsku hovorilo v pápežských listinách aj
o “diversarum nationum conventus” (zhromaždenie rozličných náro
dov), treba sa domnievať, že tu nejde o kláštory, v ktorých sú Gréci, ale
že išlo o kláštory byzantskej oboediencie, v ktorých boli príslušníci roz
ličných národov.
Je pravdepodobné, že niektoré z týchto kláštorov neboli nové, ale
nadväzovali na veľkomoravské dedičstvo. Taký bol azda kláštor vo Vi
segráde pri Dunaji. Tento kláštor azda hral významnú úlohu prostredkovateľa medzi Kyjevskou Rusou a Českým kráľovstvom. V legende o
sv. Prokopovi (Vita maior) sa píše, že do Vyšehradu poslali Prokopa ro
dičia na “učenie v slobodných umeniach, aby sa ich štúdiom vzdelal v
nebeských naukách, kde vtedy kvitlo slávne štúdium domáceho jazy
ka”. J. Vašica predpokladá, že nejde o pražský Vyšehrad ale o Vyšehrad
pri Dunaji (Visegrád). Veršovaná legenda o sv. Prokopovi už naznaču
je uhorské súvislosti: Vitoš opat s bratří sě shluče, / svatému sě Prokopa
poručě, / i jde do uherského krajě / a velikú žalost jmaje”.
Pravdepodobne po stopách vtedy už mŕtveho sv. Prokopa v rokoch
1055/1056-1061(7) pôsobili českí slovanskí mnísi na čele s opátom Vi
tom “in terram Hunorum”, teda v Uhorsku. Pravdepodobne to bol Vi11

segrád. Vo Visegráde mohli vzniknúť aj Pražské hlaholské zlomky, kto
ré obsahujú modlitby podľa východného obradu, a preto nemohli
vzniknúť v Čechách, kde sa dá síce predpokladať slovanský jazyk pri
liturgii, nie však východný rítus. Maďarský jazykovedec slovenského
pôvodu István Kniezsa predpokladá, že vznikli vo Visegráde. Túto do
mnienku posiľňuje F. V. Mareš, ktorý tvrdí, že Pražské hlaholské zlom
ky boli odpísané z cyrilskej predlohy.
O tom, že v “gréckych” kláštoroch pôsobili slovanskí mnísi môže
svedčiť aj prvá uhorská listina spred r. 1002, ktorá je grécka, sú v nej
však slovanské jazykové prvky.
I keď pravoslávni mnísi podľa T. von Bogyaya v 10.-13. stor. veľmi
málo prispeli k rozširovaniu viery medzi širokými ľudovými pospoli
tosťami, príliv východnej liturgie a disciplíny v Uhorsku neustal ani po
veľkej schizme a mal vplyv na uhorskú cirkev. Cirkevné pôsty sa do
držiavali podľa východného obradu až do obdobia vlády Ladislava I.
(okolo 1040-1095). Uhorská cirkev mala monarchistický charakter a
pestovala sa i východná špiritualita. Touto cestou sa do Uhorska do
stalo ctenie Matky Božej (Uhorsko ako “regnum Mariannum”). Do
obradov sa za Ladislava L dostalo byzantské svätenie vody na Tri krále a slávnosť vzkriesenia.
Pravda, tým nechceme povedať, že v Uhorsku prevládala východná
orientácia. Skôr možno hovoriť o paralelných smeroch. V tom istom
čase, keď Ondrej L zakladá tiháňsky kláštor, navštívil Uhorsko ako pá
pežský legát Hugo z Cluny a zoznamuje cirkevných hodnostárov s clunyjskou reformou. Keď bolo treba po pohanskom povstaní obnoviť cir
kevné zriadenie, prichádzajú kňazi z Lotrinska. Typickú dvojpólovosť
východno-západnú vidíme najmä u Béla (neskôr Béla III.), syna Gejzu
II. a Eufrozíny, dcéry kyjevského veľkokniežaťa Mstislava L a sestry
veľkokniežaťa Izjaslava. Bélo bol od roku 1163 v Konštantinopoleako
rukojemník. Keďže Manuel L Komnenos, inak syn arpádovskej kňažny
Pirošky (Eirene), nemal zo svojho prvého manželstva syna, rozhodol sa
dezignovať Bélu ako nástupcu na trón. Zasnúbil ho so svojou dcérou,
prekrstil na Alexios, a udelil mu titul “despotos”. Keď sa však Manuelo
vi L Komnenosovi z druhého manželstva narodil očakávaný syn, BéluAlexiosa degradoval na “kaisar” a poslal do Uhorska. Bélo III. nepesto
val síce cézaropapizmus, ale bol posledným suverénnym uhorským pa
novníkom z rodu Arpádovcov. Na dvore sa ujala byzantská etiketa a
Bélo III. napodobňoval štýl byzantskej diplomacie. Na druhej strane
však pod vplyvom svojej manželky Anne de Chátillon a druhej manžel
ky Margaréty, dcéry francúzskeho kráľa Louisa IV., sa orientoval na
Francúzsko. Duchovenstvo a literáti novozriadenej kráľovskej kan
celárie študovali zväčša v Paríži. Na štúdia odišli ako Viliamovia a Jáni, späť sa vrátili ako Guillaumovia a Jeani. Bélo III. založil celý rad cistercitských kláštorov, ktoré boli osadzované z Francúzska.
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Pravda, východné elementy sa do uhorskej kultúry nedostávajú len
cez byzantský filter. Veľa prevzala maďarská kultúra aj zo zvyškov svo
jej nomádskej tradície. Od toho neboli ušetrené ani kresťanské legendy.
Tak sa do svätoladislavskej legendy “Cesta Ladislai regis,” dostal nomádsky prvok dobra a zla v podobe boja dvoch jazdcov: vojvodu Ladi
slava a pohana, ktorý údajne vliekol dcéru veľjovaradínskeho biskupa
na svojom koni. Východné prvky sa do uhorskej kultúry dostávali aj
prostredníctvom rôznych východných, euroázijských populácií, ktoré
žili v Uhorsku. Ako raziči mincí, obchodníci, správcovia kráľovských
regálií a strážcovia žili v Uhorsku Chórezmijci (Kalízi), ktorí vyznávali
židovskú vieru i islam a okrem toho boli ovplyvnení gnosticizmom a
manicheizmom. Muslimských Kalízov pramen označovali ako izmaeliti. V 11.-13. stor. S. Balič odhaduje počet mohamedánov v Uhorsku na
100 000.
♦ * ♦

Ako na tento vývin reagovalo Slovensko? Slovenský medievista Pe
ter Ratkoš konštatuje, že kultúrna bipolarita veľkomoravského pro
stredia (Rím, Carihrad) sa v určitej miere opakuje vo včasnofeudálnom
Uhorsku, ba dokonca aj pred vznikom arpádovského uhorského knie
žatstva. Zistovať veľkomoravské kultúrne tradície - píše ďalej P. Rat
koš - nie je ľahká úloha, lebo byzantsko-rímsky ráz feudálnej kultúry
vo včasnofeudálnom Uhorsku nemusel byťsprostredkovaný len veľko
moravským prostredím, keď sa ono od bulharského alebo chorvatskoslovinského prostredia líši práve symbiózou oboch kultúrnych európ
skych prúdov.
Literárne, resp. jazykové pamiatky, ktoré by na Slovensku svedčili o
kontinuite byzantsko-slovanskej kultúry z doby veľkomoravskej, ne
možno jednoznačne doložiť. Slovenskí jazykovedci sa aspoň pokúšajú
stanoviť, že na západnom, juhozápadnom alebo severomaďarskom slovienskom prostredí vznikli Pražské hlaholské zlomky alebo Jagičove
glosy viedenské. Niektoré neskoršie hlaholské pamiatky (zlomok krtíšsky z konca 13. - zač. 15 stor., hlohovské listy hlaholské) alebo cyrilské
pamiatky (aprakos; 6 pergamenových palimpsestov z 12. stor., ktoré sa
našli v Ostrožnici a predstavujú bohoslužobné texty na sviatok sv. Dimitria; cyrilské spišské zlomky) poukazujú zrejme len na kultúrne styky
Slovenska s chorvatským “glagolášskym” a rusínskym kultúrnym pro
stredím.
Často sa zdôrazňuje diskontinuita slovenských dejín aj na probléme
nenáväznosti na tradíciu cyrilometodskú. István Kniezsa veľmi dôraz
ne upozorňuje ne neexistenciu takejto tradície a tým zoslabuje aj mož
nosť kultu sv. Klimenta. Václav Chaloupecký pripomenul, že na Slo
vensku niet cyrilometodskej tradície ako bola na Morave (Velehrad),
niet stopy po úcte k sv. Klimentovi a ani v starších storočiach sa neza13

chovali mená Metod, Cyril, Konštantín alebo Kliment. Pravda, na prí
činu neexistencie staršej cyrilometodskej tradície na Slovensku nie je
ťažko dať odpoveď. Prekryl ich kult uhorských svetcov, ktorý začal
kráľ Ladislav roku 1083 kanonizáciou Štefana L, jeho syna Imricha,
biskupa Gerhrada a Svorada i Benedikta. Ladislava vyhlásili za svätého
roku 1192. Štefan, Imrich a Ladislav boli “de tribus regibus sanctis”. K
tomu pristúpila blahoslavená Gizela. Margitu, dcéru Bélu IV., síce
uhorský ľud uctieval, ale svätorečená bola až roku 1943. Okrem toho sa
uctievali niektorí starší svätci, najmä panónsky rodák sv. Martin.
V patrocíniach však máme stopy po byzantsko-slovanskej kultúre.
Na území medzi Hronom a Iplom, v Bušinciach a Mladonoviciach pri
Senohrade je kostol sv. Dimitra. Inak pamiatka tohto svätca sa svätila
podľa byzantského spôsobu 26. októbra. V Mučeníkoch a v Kýre je
kostol sv. Klimenta. Bohatší je materiál toponymicky. V Novohrade sú
Hrkovce, ktorých názov pochádza z “Grk”, Grék. V dokumentoch z
11.-13. storočia, pochádzajúcich z územia Slovenska, sú v gréckej podo
be zapísané mená Kliment, Dimiter, Jakov, Jona, Ivan, Ivanka, Vasil,
Vara, Luka, Havrila, Toma, Duka, Sotona. Mená s gréckou podobou
sú rozšírené najmä na južnej časti juhozápadného a stredného Sloven
ska. István Kniezsa vysvetľuje tieto stopy ako dôsledok byzantského
vzoru uhorského štátu a popiera, že by mohli byťcyrilometodského pô
vodu. František Dvorník sa domnieva, že k úplnému vyhladeniu slo
vanskej liturgie prišlo iba v oblasti nitrianskej diocézy, ktorá bola úplne
pod Wichingovou kontrolou. Vcelku je však isté, že to čo zostalo, mož
no so slovenským medievistom Richardom Marsinom nazvať iba
“zvyškovou kontinuitou”.
Pod vplyvom byzantskej kultúry aj po zániku Veľkej Moravy mohlo
byť Nitriansko. Keď Boleslav Chrabrý dobyl západné a juhozápadné
Slovensko a vytvoril z neho “confinium”, za jeho správcu (“custos confinii”) dosadil posledného “gyulu” zo Sedmohradska, Prokuja. Tento
bol vychovaný v byzantskom duchu. P. Ratkoš preto predpokladá, že
jeho pričinením sa na tomto území osadili anachoréti, ktorí sa riadili
regulou sv. Zosimu, opáta palestínsko-sýrskych anachorétov. Oni roz
širovali kult sv. Márie “Egyptskej”. Tento prúd anachorétov nemal síce
vyslovene grécky ráz, ale vychádzal z Byzantskej ríše.
Nitra (výnimočne Bihar) bolo sídelným mestom údelného kniežat
stva (“ducatus”), ktoré tvorilo tretinu kráľovstva (“tertia pars regni”).
Bolo to pohraničné vojvodstvo, podobné karolínskym markám. Do
funkcie strážcu pohraničia bol prijatý bratanec Štefana L, Ladislav Ly
sý. Jeho manželka bola kyjevskou kňažnou Premyslavou. Syn Ladisla
va Lysého, Vasil (Vazul, Vázsol) si na základe starešinského práva ná
rokoval kráľovskú korunu namiesto Štefanovho syna Imricha. Imricha
v kronikách titulujú “dux Ruizorum”, čiže bol zrejme veliteľom krá
ľovského vojska zloženého z ruských družinikov. Roku 1046 sa z vy14

hnanstva vrátili Vasilovi synovia. Z nich Béla bol v Nitre vojvodom v
rokoch 1046-1061. Nechal si raziť peniaze (s kolopisom “Bela dux”),
ktoré boli kvalitnejšie ako kráľovské. Viedol samostatnú politiku. Je
mu azda patrila byzantská koruna, ktorej zvyšky v rokoch 1860-1 vyorali v Ivánke pri Nitre. Slovenský historik F. V. Sasinek sa domnieval,
že išlo o časti koruny uhorskej kráľovny. Bélov syn, Gejza (“Magnus”),
ktorý bol vojvodom v rokoch 1057-1074 a v Nitre si tiež razil vlastné pe
niaze (“Geicha dux”), dostal z Carihradu kniežací diadém. Znakom slo
venského územia sa stal dvojramenný byzantský kríž, ktorý sa objavuje
aj neskôr (zamurovaný v stene kostola vo Sv. Mare z 12. storočia, znak
slovenských kráľovských miest).
M. Lacko sa domnieva, že Dalimilova zpráva o Čiernych mníchoch na
Zobore (“I dnes na tom městě černí mníšie pějú, a tomu klášteru v
Uhřiech Zabor dějů”) svedčí o tom, že benediktíni v Nitre pestovali rímsko-slovanskú bohoslužbu. S týmto klášterom mali styk aj dvaja pus
tovníci sv. Svorad a sv. Benedikt, ktorí najpravdepodobnejšie prišli z
Poľska. Ak by zoborskí mnísi pestovali rímsko-slovanskú bohoslužbu,
potom by bol logickejší styk s týmto kláštorom u anachorétov, riadia
cich sa regulou sv. Zosimu. R. Pražák predpokladá, že išlo o pustovní
kov, ktorí sa riadili asketizmom a anachorétizmom sv. Romualda.
V mimonitrianskom území sa predpokladá, že existoval byzantskoslovanský kláštor v zaniknutej stredovekej lokalite Bratka pri Levi
ciach. Najstaršia z odkrytých staviev svojou podkovitou apsidou pripo
mína veľkomoravské stavby.
Medzi slovenskými grécko-katolíkmi sa udržuje tradícia, že sú po
tomkami obyvateľstva, ktoré pokrstil sám sv. Cyril a Metod. Takáto
hypotéza predpokladá, že Rusíni, ktorí boli pravosláví a po užhorodskej únii z r. 1646 grécko-katolíci (uniáti), boli autochtónnymi obyva
teľmi východného Slovenska. To však odporuje dnešným vedomos
tiam, ktoré nám poskytuje archeológia a historická veda. Rusínske po
pulácie a Valasi sa na východné Slovensko dostali až počnúc 11. a kon
čiac 17. storočím. Pokusy o interpretáciu prameňov o pobyte sv. Meto
da v Zátiší (Život Metodov, kap. XI) alebo o účinkovaní Metodových
učeníkov v Dácii (Žicie Nauma) nie sú presvedčivé. Rovnako nálezy
rotund v Michalovciach (z konca 9. a začiatku 10. stor.), v Spišskej Ka
pitule (z 11., resp. 12. storočia) a v Chrásti nad Hornádom, svedčia len
o tom, že východné Slovensko bolo aj kultúrne súčasťou Veľkej Mora
vy a na to nadväzovala predrománska kultúra ranouhorského štátu. Za
doklad náväznosti sa pokladá aj fakt, že sa tu našli kostoly zasvätené sv.
Klimentovi (Brehov, z konca 12. alebo 13. storočia), Vranov a Šarišské
Sokolovce, ktoré boli postavené blízo staroslovanských hradísk (Zem
plín, Čičva a Sokolovce). Ani tieto fakty nie sú dostatočné pre kon
štruovanie hypotézy o východoslovenskej cyrilometodskej kontinuite.
* * *
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Starí Uhri po obsadení slovenského územia asimilovali bohatšie vrst
vy predmaďarského slovanského etnika. Preto iba vo výnimočných prí
padoch možno predpokladať veľkomoravskú kontinuitu vo vrstve veľ
možov a pozemkovej šľachty. Takáto kontinuita sa však udržala v roľnícko-dobytkárskom osídlení. Archeológovia našli materiál, ktorý
svedčí o mnohých stopách kultúry, ktorá sa vo veľkomoravskom obdo
bí vyskytovala paralelne popri nových artefaktoch, mala však predveľkomoravský pôvod. Tieto archetypy sa ešte výraznejšie objavili po zá
niku Veľkej Moravy. Ľudová kultúra navrstvená od neolitu, mala v
horskom slovenskom prostredí tvrdošijný život. Napokon prenikla aj
do kresťanského prostredia. Cirkev sa proti tomuto umenium zanášanému do liturgie, bránila na ostrihomskej synode z r. 1114 a na budínskych synodách z rokov 1244 a 1279.
V takomto prostredí sa znamenite darilo prenikaniu niektorých vý
chodných a starouhorských prvkov do sakrálneho umenia. R. Pražák
sa domnieva, že na pécskych reliéfoch je sv. Benedikt vyobrazený s
archetypickým uhorsko-nomádskym vtákom turulom (Mohol to však
byť aj orol, ktorý stráži jeho telo; podobný motív poznáme z legendy o
sv. Floriánovi z rakúskeho prostredia). V Kostolanoch pod Tríbečom
sú v predrománskom kostolíku (najstarší kostol v Československej re
publike, v ktorom sa nepretržite slúžia omše) zobrazení Traja králi v
kostýmoch východných mitraických mágov a s frýgickými čiapkami. V.
Dvořáková, J. Krása a K. Stejskal vo svojej práci o slovenských stredo
vekých freskách prízvukujú, že sú výsledkom synkretizmu západného
katolicizmu a východného pravoslávia. Všimnime si ich trocha podrob
nejšie.
Výnos štítnickej synody z r. 1587 zakazoval, aby sa na Veľký piatok
chodilo na cintorín s drevenými idolmi ľudskej podoby. Išlo o božstvo
s troma hlavami, ktoré máme zachované na pastierskych paliciach (Lip
tovské múzeum Ružomberok, 19. stor.), ale najstarší doklad máme na
freskách objavených v hornojasenskom kostole z polovice 14. storočia.
Tu fúzaté obličaje zrastajú dojednej hlavy, ktorá má ňa klobúku šestcípe ružice usporiadané do kruhu - tzv. “slovanské slnko”. Iné zobra
zenie trojhlavého božstva nájdeme v postave sv. Trojice na klenbe kos
tola v Žehre. Trojica je oblečená do zlatého hávu; na troch tlstých hrd
lách, vyrastajúcich z jedného, sú tri oválne hlavy; na diváka sa pozerá
šesť očí. Podľa talianského bádateľa Pettazzoniho takéto zobrazenie
trojice pochádza zo západoslovanského kultúrneho okruhu.
Zaujímavé sú fresky s ladislavovskou legendou, o ktorej sme už ho
vorili. Krásna panna je vyslobodená z moci slnečného boha tiera. Drak
je tu nahradený kumánskym vojvodcom, ktorý je démonom smrti.
Sv. Ladislav ho zrazí z koňa a pomocou panny zabije. Potom obaja
milenci odchádzajú do hája, kde slávia svätý sobáš. Jeto vlastne doznie
vanie magického obradu návratu jari. Potom sa obaja milenci musia
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vrátiť na hrad princezniných rodičov, kde sa príbeh začal. V zápätí vid
no Ladislava, ako sám odchádza z hradu. I to je archaický rozprávač
ský motív: ženích načas opúšťa nevestu. V tom momente k hradu pncválajú Kumáni a ich vojvodca unesie princeznu. Znova dojde k pre
nasledovaniu, zápasu a svätému sobášu. Ide tu o cyklus večného návra
tu, slnovratu, zápasu svetla a tmy, leta a zimy, života a smrti. Únos prin
cezny, ktorá sa menuje Ladiva, k západnému obzoru, vyjadruje preme
nu Venuše z raných zór na večernice. Tak sa načas dostáva do moci tmy,
no potom sa opäť stretáva v dolnej konjunkcii so Slnkom.
Často sa aj v jednom slovenskom kostole so stredovekými freskami
nájdu protiklady, ktoré vychádzajú z niekoľkých kultúrnych okruhov.
Najmä malé kostoly, prevažne baníckych osád, zdobili maliari, ktorí
prinášali byzantskú a neskôr talianskú kultúru, zakiaľ čo mestá si pozý
vali významnejších maliarov stredoeurópskeho okruhu.
Až v poslednom období, vďaka objavom fresiek v Bíni, Jakubova
noch, Zolnej, Veľkej Lomnici, sa jasne ukázalo, ako hlboko zasahuje
pôsobenie byzantských vplyvov do vývinu slovenského umenia 13. a 14.
storočia. S hornouhorskou maľbou bola v najtesnejšom spojení oblasť
Dalmácie, Aquileje a Benátok, prestúpená byzantským umením. Vďa
ka starej tradícii sa tieto vplyvy zo Stredomoria nepociťovali ako ne
organické.
Vyvrcholením slovenskej stredovekej maľby tejto proveniencie sú
maľby vo Veľkej Lomnici, Dravcoch a v Spišskej Kapitule, ktoré zrej
me vznikli v tesnej vzájomnej súvislosti, možno ako práca jednej dielne.
V Dravciach maliar uplatnil legendu o sv. Antonovi a výjavy Zvestova
nia a Ukrižovania. Sú to čisto byzantské kompozície. Ladislavovská le
genda vo Veľkej Lomnici je dielom vývinove pokročilejším. Jej autor
musel byť nepochybne vyškolený v monumentálnej maľbe v niektorom
zo zmienených centier byzantského umenia. Svedčí o tom jeho bezpeč
ná znalosť byzantského kánonu, ktorú uplatnil v postave Ladislava a
Ľudmily, ornamentu, farebného ladenia obrazu a technológie. Navyše
však poznal aj západné iluminácie stredovekých rytierskych románov.
Osobitnú skupinu tvoria maľby ľudového pôvodu. Ich existencia nie
je slovenskou zvláštnosťou, s podobnými prejavmi sa stretneme aj v
Škandinávii, na Pyrenejskom poloostrove, Rumunsko a v Taliansku.
Nešlo o poklesnutý druh, ale o stelesnenie ľudových predstáv. V týchto
maľbách z prvej polovice 15. storočia sú ľudské postavy, čerti, zvieratá,
kvetiny a hviezdy plošne usporiadané podľa určitého rytmu a poriad
ku. Popri postavách sú tu pašijové a bojové výjavy z expresívne nadsa
deným vyjadrením citov, bolesti i humoru. Povrch postáv je pokrytý
bielimy hviezdami, kvetami a z byzantského umenia sú odvodené “svetielky” v podobe okienok. Podobne ako v ľudovej maľbe na skle, aj tu
sú svetelné hodnoty nahradené bielym designom. Nemá však pôsobiť
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iba opticky, ale má predovšetkým magickú funkciu. V tom sa podobá
dekóru čičmianskeho ľudového domu.
* * *

Záverom aspoň toľko: Vyhnanie Metodových učeníkov kráľom
Svätoplukom nemalo na ďalší vývin slovenskej kultúry nijaký vplyv.
Ona sa tvorila na rozhraní Západu a Východu a “koristila” z oboch cen
tier. Na “okcidentáciu” slovenskej kultúry vplývali časté kolonizácie
(valónska, nemecká, poľská, valašská) a predovšetkým kláštory. Be
nediktinské kláštory na Slovensku ťažili z kultúry svojich materských
kláštorov v Rakúsku a Bavorsku. Cisterciáni, ktorí osídlovali slovenské
kláštory v 12. storočí, prichádzali aj so svojou kultúrou z Pontigny,
Citeaux, Acey, Trois-Fontaine. Dominikáni a františkáni boli oriento
vaní na Taliansko (Bologna, Benátky, Padova). Premonštráti mali sty
ky s Nemeckom. Navyše Slovensko ležalo na predele európskych ciest.
Koristilo najmä z podnetov, ktoré prichádzali z Čiech, Poľska a Rakús
ka. Napokon v renesančnom období vyspelé budínske stredisko
ovplyvnilo dotyk s talianskou kultúrou. No popri týchto silných podne
toch sa tu citeľne prejavili vplyvy Východu.
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Slovensko v rokoch 1945-1948
Martin Kvetko

Slovensko vstupovalo roku 1945 do obnovujúcej sa Československej
republiky s veľkými nádejami, ale aj s vážnymi obavami. Prechádzalo
jedným z najdramatickejších období vo svojej modernej histórii. Okol
ností, ktoré vytvárali túto situáciu bolo viac, ale hádam dve sa tu uplat
nili najviac: prvá bola tá, že to bolo bezprostredne po veľkej národnej
a demokratickej revolúcii, ktorú predstavovalo Slovenské národné po
vstanie (ďalej SNP) a ktoré uvolnilo za vojnového obdobia naakumulo
vané sily; potom tá, že zmena pomerov prichádzala s postupom východ
ného frontu, teda zo Sovietskeho zväzu, čo najednej strane radikálov
povzbudzovalo, na druhej strane vyvolávalo obavy a stiesnenosť. Do
pamäti ľudí sa pevne vryla skúsenosť s Malinovského armádou.
Slovensko cez vojnu utrpelo značné materiálne škody. Celé oblasti na
východnom Slovensku, najmä okresy Snina a Stropkov, ale aj ďalšie na
južnom Slovensku, boli značne poškodené. Dve spomenuté okolnosti
potom vytvárali zásadné podmienky politického života pri obnovovaní
verejného poriadku a štátneho života.
V započatom politickom vývoji dominovali tri politické skutočnosti:
Prvá - Slovensko začalo presadzovať svoje nové ústavné postavenie v
obnovujúcej sa republike na princípe rovnosti dvoch bratských a rov
noprávnych národov. Druhá: začal sa zápas o udržanie demokratické
ho verejného poriadku. Tretia: začínal sa boj o zachovanie demokratic
kej ekonomickej sústavy - zápas o súkromné vlastníctvo, zmluvnú slo
bodu a súkromnú iniciatívu ako zdroje tvorby národného dôchodku a
sociálneho pokroku. Žiadalo by sa pravdepodobne uviesť na pvé mies
to druhý faktor, totiž zápas o obnovu a udržanie demokratického po
riadku, ale treba si uvedomiť, že otázka presadzovania nového ústavné
ho postavenia Slovenska v obnovujúcom sa štáte hneď na začiatku to
hoto vývoja dominovala tak silne, že vytvárala predpoklady a podmien
ky pre vývoj aj okolo ostatných dvoch postulátov. Preto sa bude treba
najprv zmieniťo problémoch okolo zaraďovania sa Slovenska do ústavno-právneho života. Ale ešte prv aspoň zmienku o psychologickom
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ovzduší, ktoré panovalo na začiatku tohto dramatického vývoja. Ilegál
ny odboj na Slovensku za druhej svetovej vojny bol od začiatku organi
zovaný v dvoch politických skupinách: v skupine občiansko-demokratickej a v skupine komunisticko-socialistickej. Z nich sa vytvorili dve
politické strany, ktoré ovládali verejný život až do januára 1946, kedy
na scénu politického života pristúpili dalšie dve strany: Strana práce a
Strana slobody. Občiansko-demokratický blok, v ktorom za ilegality
samostatne operovalo niekoľko skupín, ktoré o sebe ani nevedeli a z
ktorých každá udržiavala spojenie s londýnskou zahraničnou vládou,
nebol pevne organizovaný a nemal ani jednotnú predstavu o buúcom
usporiadaní Československého štátu. Boli v ňom sily, ktoré ešte stále
vyznávali československú etnickú jednotu a poslali o tom svoje správy
do Londýna; a tak hádam aj na základe týchto dokumentov formulova
la londýnska vláda v lete roku 1943 svoje stanovisko o etnickej česko
slovenskej jednote. Potom v ňom boli sily, ktoré sa síce rozchádzali s
československou národnou jednotou, ale trvali na spoločnom štáte s
národom českým, organizovaným na zásade rovnoprávnosti. Za po
vstania v Banskej Bystrici blok vystupoval len ako Demokratický klub,
ktorý sa pretvoril na Demokratickú stranu (ďalej DS) až vo februári
1945 v oslobodených Košiciach.
Komunistická strana Slovenska (ďalej KSS) sa však sformovala už za
ilegality a len jej vzťah ku komunistickej strane Československa (ďalej
KSČ) a jej moskovskému vedeniu prechádzal rôznymi fázami. Raz vys
tupovala ako úplne samostatná strana a mala odlišný aj štátno-politický program. Jej postavenie a napojenie na KSČ sa začalo definitívne
utvárať až na straníckej konferencii v auguste 1945 v Žiline. Slovenskí
komunisti nemali ustálený program, ako by malo byť po vojne Sloven
sko štátoprávne začlenené. Začas razili heslo “Za sovietske Slovensko”,
druhý raz pripúšťali účasť Slovenska vo federatívnom Českosloven
sku. V jednom však boli stále pevní: nepripustiť také stranícko-politické
triedenie, ktoré by rozdelilo robotníctvo, pretože ono považovali za do
ménu svojho politického záujmu. Slovenskí komunisti sa vyhlasovali za
jediných reprezentantov slovenského robotníctva, rozhodnutí nedovo
liť ničím a nikým ohroziť toto nárokované postavenie. Preto treba pri
tejto príležitosti spomenúť, že už v Banskej Bystrici vymanévrovali so
ciálnych demokratov - hoci s nimi v ilegalite jednotu netvorili - že sa s
nimi spojili aj formálne. Stalo sa tak na tzv. zlučovacom zjazde 17. sep
tembra 1944. Treba však tiež dodať, že tých sociálnych demokratov, na
príklad bývalého poslanca Ertla, ktorých po zlúčení pozvali do repre
zentácie spoločnej strany, nebolo treba príliš presviečať o potrebe zjed
notenia socialistického tábora; iní sociálni demokrati (Bahurinský a
Kapinaj), ktorí tomuto zlučovaniu prihliadali, sa nezmohli v Banskej
Bystrici ani len na zaznamenanie nejakých výhrad, hoci sa neskoršie v
lone komunistickej strany necítili doma. Pochybnosti o účelnosti toho20

to spojenia sa mohli prejaviť len medzi radovým členstvom, ale toho sa
na mienku nikto nepýtal. O tom, že však tahá pochybnosť existovala,
dokazuje aj tá okolnosť, že v januári 1946 prišli niektorí sociálni de
mokrati (Frlička, Bečko, Mrázek, Struhárik) s návrhom, aby sa obno
vila sociálno-demokratická strana na Slovensku. Obnovila sa tesne
pred voľbami roku 1946 pod názvom Strana práce.
Odlišný bol zjednocovací proces v občiansko-demokratickom tábo
re. Ten, ako sme už spomenuli, vystupoval len ako voľné združenie pod
menom Demokratický klub, pretože jeho členovia boli toho názoru, že
za SNP nie je čas na tvorenie stranícko-politických zoskupení, že všet
ko treba nasadiť do boja proti fašizmu a že toto úsilie nemožno zmen
šovať, alebo trieštiť nejakou stranícko-politickou prácou.
Až vo februári 1945 sa v Košiciach Demokratický klub pretvoril na
DS. Na tomto jej zakladajúcom zjazde do jej čela postavili Jána Ursínyho a Dr. Fedora Hodžu. Fedor Hodža bol už vtedy v Košiciach, pre
tože bol členom poradného zboru vládneho zmocnenca Františka
Němca, ako jeho generálny tajomník. V tom čase ešte však v Košiciach
neboli mnohí predáci banskobystrického Demokratického klubu, na
príklad Dr. Jozef Lettrich. Strana začala v Košiciach vydávať denník
“Demokrat”.
DS združovala všetky sily, ktoré na Slovensku, okrem Ľudovej stra
ny existovali za prvej republiky. Boli to príslušníci agrárnej strany, Slo
venskej národnej strany, Mičurovej strany, živnostníci, národní demokrati,niektorí sociálni demokrati a niektorí národní socialisti.
Okrem agrárnikov a sociálnych demokratov všetky tieto strany mali po
jednom, najviac po dvoch poslancoch, čo znamenalo úplné a neúčelné
trieštenie slovenských politických síl, ktoré sa ukázalo v nových pome
roch nielen anachronistické, ale aj zbytočné a praktickým potrebám ne
vyhovujúce. V tom čase nikto nemyslel na obnovenie starého straníckopolitického systému a hádam, že len niektorí národní socialisti sa
domnievali, že sa pomocou silnej strany v Čechách a na Morave im po
daří obnoviťstranu aj na Slovensku. Ukázalo sa však neskoršie, že aj to
to bola neskutočná predstava. Pomery kategoricky vyžadovali sústre
denie politických síl, aby sa mohlo účinne čeliť silnému náporu komu
nistov hneď od začiatku. Politická tvárnosť Slovenska sa teda manifes
tovala v silnom sústredení síl, odstránením bezbrehého politického plu
ralizmu prvej republiky. Takto treba chápať zjednotenie, konsolidáciu
stranícko-politických pomerov na Slovensku roku 1945. Proti KSS sa
vytvorila po prvý raz v slovenských dejinách ideologicky moderná stra
na, ktorá sa opierala o kresťanské tradície a o humanitné hodnoty čes
koslovenskej demokracie, a ktorá nechcela trieštiť v tomto historicky
osudovom období slovenské politické sily ani po stránke náboženskej a
ani stavovsko-záujmovej. História raz iste posúdi objektívne tento po
litický krok. Treba dodať ešte to, že zjednocovací proces v občiansko21

demokratickom tábore bol spontánny a nenásilný a že pravdepodobne
tak nenásilne by bol prebiehal aj proces triedenia za iných pomerov
priaznivejších pre demokraciu. V socialistickom tábore bol však tento
zjednocovací proces násilný, nadiktovaný, a preto v normálnych demo
kratických pomeroch trvale neudržatelný.

Vývoj okolo nového ústavno-právneho začlenenia Slovenska
Tento proces začal pri rokovaniach o vládny program a zloženie pr
vej domácej vlády v marci roku 1945 v Moskve. Prvý vládny program
dostal pomenovanie “košický”, hoci bol do poslednej litery dohodnutý
v Moskve a v Košiciach ho len vyhlásili. Slovensko sa na rokovanie v
Moskve pripravilo. Treba konštatovať, že pokiaľ sa týka návrhu na no
vé ústavné začlenenie Slovenska, návrh sa pripravil ako program Slo
venskej národnej rady (ďalej SNR), ktorá bola v tom čase nositeľkou
zákonodárnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku bez obmedzenia.
Týmto programom sa teda z Košíc do Moskvy nešlo ako s návrhom po
litických strán. Pri tom sa očakávalo, že partnermi pri rokovaní o tejto
časti vládneho programu budú vláda a SNR teda nie politické strany.
SNR sa na návrhu uzniesla 2. marca 1945 a jeho presadzovanie zverila
delegácii, pozostávajúcej z Ursínyho, Pietra, Styka a Šrobára zobčiansko-demokratického bloku a zo Širokého, Ďuriša, Smidtkeho a Husá
ka z komunistickej strany.
V návrhu sa žiadalo, aby prezident a nová vláda slávnostne a oficiál
ne proklamovali úplnú rovnoprávnosť národa slovenského s národom
českým v rámci jednotnej a nedeliteľnej Československej republiky. A
aby sa tak osvedčili, že sa nestotožňujú s vyhlásením československej
vlády v Londýne z 30. júna 1943 o jednotnom československom náro
de.
Pokiaľ sa týka deľby zákonodárnej, vládnej a výkonnej moci medzi
vládou a SNR, vyslovila sa zásada, že “Slovenská národná rada je
oprávnená v mene Slovenska vystupovať, o slovenských veciach rozho
dovať a preto len s ňou možno rokovať a dohodovať sa o záležitostiach
slovenského národa”. Návrh rozdelil pôsobnosť štátnych úradov do
troch kategórií: do prvej kategórie zaradili sa orgány vládnej moci, kto
rých povereníctva SNR majú vystupovať ako ústredné úrady, do dru
hej sa zaradili rezorty, ktoré budú patriť do výlučnej kompetencie
ústrednej vlády: rezorty zahraničných vecí, zahraničného obchodu a
národnej obrany, pričom v týchto rezortoch sa bude pamätať na zvlášt
ne zastúpenie Slovenska, ktoré sa potom praktikovalo vytvorením tak
zvaných štátnych tajomníkov vo vláde.
Do tretej kategórie boli zaradené rezorty, ktoré sa považovali za čias
točne spoločné, teda náležiace čiastočne do kompetencie SNR - jej po
vereníctiev a čiastočne do kompetencie vlády. Návrh považuje takéto
rezorty: železnice, pošty a telegrafy, rekonštrukcia a financie.
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Takúto deľbu pôsobnosti štátnych úradov si predstavovala SNR vo
svojom návrhu, ktorý predložila v Moskve. Pokiaľ sa týka ekonomic
kého programu, SNR vo svojom návrhu naznačila, že sa stane skutkom
jedine spravodlivé pravidlo, aby pôdu mal len ten, kto na nej pracuje a
že sa uskutočnia veľké sociálne reformy, že sa znacionalizujú podniky
kľúčového významu pre naše hospodárstvo. V návrhu sa pamätalo aj
na organizovanie spoločnej brannej moci a konštatovalo sa, že vojen
ské útraty československej brannej moci, organizované prevažne z
brancov slovenskej národnosti, označia sa ako slovenské a budú použí
vať cvičebný poriadok a povely v slovenskej reči. SNR vyslovila tiež
požiadavku, aby na prechodnú dobu Slovensko zostalo samostatnou
hospodárskou, colnou a menovou jednotkou a to do tých čias, kým ne
bude možno jednotne upraviť vzájomné vzťahy.
V Moskve však rokovanie neprebiehalo tak, ako si to SNR predsta
vovala. Dňa 26. marca 1945 dohodnutá vláda prijala program, ktorý
obsahoval zásadu rovnoprávnosti národa českého a slovenského a mal
zvláštnu kapitolu, ktorá o tom pojednávala a ktorej sa potom dostalo
názvu Slovenská magna charta. Keď potom v Košiciach predseda vlá
dy Fierlinger predniesol vládny program, túto slovenskú Magnu chartu
predniesol Klement Gottwald. Ale ináč sa nič na ustálených pomeroch,
ako ich vytvorilo SNP, nezmenilo. Vývoj okolo presadzovania nového
postavenia Slovenska pokračoval až do komunistického puču vo feb
ruári 1948 a jeho priebeh bol závislý na taktike komunistov, ktorí túto
vec podrobili úplne potrebám svojej strany. Keď sa im zdalo, že de
centralizováním štátnej správy by posilnili svoje postavenie na Sloven
sku, tak uznávali zásady Magna charty a snažili sa ich v praxi dodržia
vať; keď však zbadali, že so svojím extrémnym a marxismu-leninizmu
protiviacím sa koketovaním nepochodia, tak rýchlo zmenili taktiku, za
čali centralizovať pod zámienkou, že vraj slovenský proletariát, či slo
venská robotnícka trieda je ešte slabá a že sa musí oprieť o silu českej ro
botníckej triedy. České nekomunistické strany, najmä národní socialisti
sa so stavom, ktorý vytvorilo SNP a ktorý sa prakticky prijal aj v Košic
kom vládnom programe, nesmierili a snažili sa ho zmeniť. Tiež prezi
dent Beneš, ktorý síce často hovoril o účelnosti decentralizácie, sastzv.
výdobytkami SNP nezmieril. Jeho decentralizácia sa mala uskutočniť
len v rámci Zemských národných výborov.
Vo vývoji okolo tejto problematiky SNR tri razy rokovala s vládou.
Sú to na Slovensku známe tri pražské dohody. Prvá je z 2. júna 1945,
ktorá v podstate zachovala ustálenú prax a takmer v ničom neobmedzi
la revolučnú kompetenciu Slovenskej národnej rady. Vecne sa do znač
nej miery, pokiaľ sa týka pôsobnosti rezortov opierala o návrh SNR
z 2. marca 1945, s ktorým šli predstavitelia Slovenska na rokovanie do
Moskvy. Druhá dohoda má titul protokolu z 11. apríla 1946, teda bola
uzavretá ešte pred voľbami do dočasného Národného zhromaždenia,
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ktoré sa konali 26. mája 1946. Pretože to bolo pred voľbami, tak ani
tento protokol ešte veľa nezmenil na rozdelení kompetencie medzi vlá
dou a SNR. Tretia dohoda je z 28. júna 1946, teda tesne po voľbách a tá
už prináša úplný obrat - nástup centralizmu a osekanie kompetencie
SNR, moci zákonodárnej a jej výkonných orgánov - povereníctiev. Slo
venskí komunisti prehrali na Slovensku voľby a rozhodli sa opierať sa
o Prahu. Tretia pražská dohoda podriaďuje zákonodárnu moc SNR a
Zbor povereníkov (ďalej ZP) vláde, i jednotlivým ministrom. Výdobyt
ky SNP sú odbúrané a slabá slovenská robotnícka trieda sa dostáva pod
patronát silnej českej robotníckej triedy. Tento vývin pokračuje aj po
komunistickom puči, keď už mohli slovenskí komunisti vládnuť na Slo
vensku sami a neboli ohrozovaní takzvanou reakčnou buržoáziou a ľudáctvom. Tento proces okliešťovania slovenskej samosprávy vyvrcho
lil roku 1960, keď vyšla tzv. socialistická ústava, ktorá síce ešte spomína
SNR ako etnického reprezentanta Slovenska, ale už úplne odbúrava
ZP ako vládny orgán, aby potom za dramatických pomerov roku 1967
a 1968 túto problematiku znovu nastolili a rozriešili vytvorením tzv. so
cialistickej federácie.

Boj o československú štátnu koncepciu
Vývin okolo presadzovania nového ústavného postavenia Slovenska
v obnuvujúcej sa republike nemožno plne pochopiť bez jeho bližšieho
zaradenia do zápasu o obnovenie a udržanie demokratického poriadku.
Tento zápas bol v rokoch 1945-46 na Slovensku búrlivejší ako v Če
chách a na Morave. Podľa meniacej sa taktiky komunistov možno v
ňom rozlíšiť tri obdobia: Prvé obdobie po prechode frontu až do jesene
1945; druhé obdobie do volieb v máji 1946; tretie obdobie od volieb do
komunistického puču.
Prvé obdobie bolo veľmi rušné, pretože sa vytvárali miestne a okres
né orgány štátnej správy. Národné výbory. Ich vytvorenie sa dialo pod
ľa pokynov povereníka vnútra, ktorým bol v tomto období dr. Gustáv
Husák. Vtedy sa tiež urýchlene pracovalo na rekonštrukcii zničených
oblastí, na obnove železníc, mostov a telekomunikačných spojov. Pri
pravovala sa činnosť Národných súdov rôznych stupňov, ktoré mali
pracovať na očiste verejného života od kolaborantov.
DS začala v tomto období klásť základy svojej organizácie a v stranícko-politickom vývine sa odohrali dve dôležité udalosti: celosloven
ská konferencia KSS v auguste 1945 v Žiline a zjazd DS v septembri v
Turčianskom Sv. Martine.
V tomto období sa KSS snažila získať dominujúce postavenie vo ve
rejnej správe. Povereník vnútra riadil vytváranie Národných výborov
tak, aby komunistická strana mala všade väčšinu. To bolo možné preto,
lebo tieto orgány verejnej správy sa nevytvárali na základe volieb, ale
dohodou politických strán. Keď sa komunistickej strane niekde nepo
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darilo zabezpečiť väčšinu, tak miestni a okresní komunistickí predáci
za tichého súhlasu Povereníctva vnútra rôznymi teroristickými akcia
mi si vynucovali jednu reorganizáciu výborov po druhej. Pritom mno
hých členov, ktorí sa hlásili k DS obviňovali z kolaborantstva, alebo z
iných politických priestupkov. V miestnych pomeroch žiadali, aby v
Národných výboroch boli priamo zastúpené odbojové zložky, najmä
Zväz partizánov. Týmto manévrovaním bolo Slovensko úplne otrávené
a rozrušené. Do Bratislavy prichádzali denne sťažnosti proti prehmatom komunistov a proti terorizovaniu obyvateľstva, pričom Národná
bezpečnosť, riadená povereníctvom vnútra, nebola v stave a niekedy
ani ochotná proti prehmatom zakročiť. Preto vedenie DS žiadalo, aby
bol vymenený povereník vnútra. To sa nakoniec aj stalo a dr. Husák
prešiel na povereníctvo dopravy a verejných prác. Povereníctvo vnútra
prevzal dr. Viktory, tiež komunistický predák, ale pomery sa čiastočne
uspokojili. Prispela k tomu aj tá okolnosť, že žilinská konferencia KSS
a zjazd DS priniesli zmeny vo vedení strán. Komunisti dosadili za pred
sedu Viliama Širokého a za generálneho tajomníka Štefana Bašťovského. Husák stratil v strane funkciu.
Zjazd DS v Turčianskom Sv. Martine zvolil za predsedu strany dr.
Jozefa Lettricha, pretože sa mladá generácia v strane domnievala, že dr.
Lettrich je lepšie pripravený ako Janko Ursíny pre vedenie strany v
tomto dramatickom období.
Pre postup a taktiku komunistov v tomto období je charakteristické,
že si chceli zabezpečiť politické pozície najmä administratívnou cestou,
neustálym reorganizovaním Národných výborov, chvatným rekon
štrukčným úsilím, násilným vykonávaním pozemkovej reformy a koke
tovaním s ľudákmi na strane jednej a ich zastrašovaním na strane dru
hej. Ich propaganda pracovala na plné obrátky. Vyhlasovala, že komu
nisti sú jedinými zastáncami slovenských národných záujmov, tvrdila,
že len oni sa starajú o to, aby sa vykonala dôkladná pozemková refor
ma v prospech bezzemkov, že len oni sa starajú o rekonštrukciu Slo
venska. Skutočne ich predák, povestný Marek Čulen, chodil po dedi
nách, kde boli veľkostatky, ktoré boli vo zmysle nariadenia SNR číslo
4/45 a jeho novely číslo 100/46 skonfiškované. Čulen vykonával po
vestnú špagátovú reformu - totiž pozemky špagátom rozmeriaval a vy
kolíkoval. Snahou bolo spôsobiť čo najviac chaosu, čo najviac ohro
ziť ekonomickú istotu súkromného majetku. A pretože povereníctvo
poľnohospodárstva a pozemkovej reformy sa takejto akcii bránilo,
spustil tlačový orgán komunistickej strany Pravda v polovičke júna
bezuzdnú kampaň proti DS a Povereníctvu poľnohospodárstva a po
zemkovej reformy. Po ráznej odpovedi Povereníctva s touto demagó
giou komunisti prestali a ich akcia nepriniesla očakávaný cieľ.
V druhom období zápasu o zabezpečenie demokratického zriadenia,
teda od septembra 1945 do volieb v máji 1946 sa slovenskí komunisti
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čiastočne upokojili, lebo verili, že po voľbách budú najsilnejšou stra
nou a že potom budú môcť radikálnejšie presadzovať svoj program.
Šlo im o bývalé ľudácke voličstvo. Komunisti preto nasadili na stru
nu nacionalizmu. Ich predáci vyhlasovali, že sú vlastne červení ľudáci.
Ale keď sa sondovaním čiastočne presvedčili, že ich víťazstvo vo voľ
bách nie je ani zďaleka isté, rozhodli občiansko-demokratický tábor,
ktorý sa sústreďoval okolo DS. Snažili sa zo všetkých síl o to, aby na
Slovensku vznikla politická strana, ktorá by odbúrala pozície DS. Tre
ba sa však ešte zmieniť aj o tzv. ponuke DS komunistom. V komunistic
kej historiografii sa totiž uvádza, že DS ponúkla komunistom, aby sa na
Slovensku voľby nekonali a aby ostali zachované pozície strán ako
existovali. Ponuku mal vraj dať predseda DS dr. Jozef Lettrich. O tom
že s takým niečim DS nikdy neprišla, vydal dr. Lettrich dementi v exile
a uverejnil ho v časopise Naše snahy.
O tom, ako komunistom záležalo na vytvorení strany, ktorá by po
škodila DS, svedčila najlepšie tieto dve okolnosti: bol to sám Široký,
ktorý zašiel do Nitry, aby katolíckym kruhom naznačil, že by komunisti
uvítali vytvorenie strany, ktorá by sa opierala o bývalé voličstvo ľudo
vej strany. Potom Široký zašiel iniciatívne aj za dr. Jánom Kempným,
jedným z tých mladých katolíckych intelektuálov, ktorí v súlade a s že
laním katolíckeho biskupského zboru sondoval možnosť vytvorenia
tretej strany na Slovensku.
Ponúkané možnosti vytvoriť tretiu stranu s cieľom obhajovať záuj
my slovenských katolíkov spôsobili, že aj v lone DS niektorí katolícki
činitelia prejavili nespokojnosť. Oná otázka stala sa veľmi aktuálnou
a reálnou tesne pred voľbami roku 1946. Medzitým v lone DS sa začalo
rokovať o skutočných alebo domnelých sťažnostiach katolíkov. Roko
vanie prebiehalo najmä medzi Jankom Ursínim a podpredsedom strany
kanonikom Cvinčekom. A keď sa ukázalo zreteľnejšie aké zmeny sle
dujú komunisti s vytvorením tretej strany, keď dokonca formulovali
podmienky, medzi ktorými najzávažnejšia bola tá, že po voľbách sa tá
to strana spojí s komunistami proti DS, tak od svojho úmyslu vytvoriť
tretiu stranu prevažná časť zainteresovaných upustila a uzavreli v rámci
DS dohodu o zväčšení zastúpenia katolíkov vo vedení DS. Táto doho
da prešla do novodobej histórie Slovenska ako tzv. Aprílová dohoda.
Zvyšok tých, čo trvali na vytvorení tretej strany sa skutočne organizo
val ako tzv. Strana Slobody, ktorá pred voľbami bola prijatá do Slo
venského národného frontu (Národný front ďalej NF). Predtým v ja
nuári 1946 predložili aj sociálni demokrati, čo neboli spokojní so zlúče
ním svojej strany s komunistami za povstania v Banskej Bystrici, žia
dosť pripustenia do NF a tak aj na Slovensku do volieb v máji 1946 šli
štyri strany.
Aprílová dohoda medzi katolíckym a evanjelickým krídlom je iste
dokument zvláštnej povahy. Priniesla pozitívne i negatívne dôsledky do
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vtedajšieho vývinu. Pozitívne najmä a v prvom rade v tom, že udržala
občiansko-demokratický tábor okolo DS takmer nenarušený a prinies
la víťazstvo demokratickým silám, ktoré obdržali 63 percent odovzda
ných hlasov a 43 mandátov. Negatívne dôsledky mala v tom zmysle, že
ju komunisti použili za základ k frontálnemu útoku proti DS.

Voľby v máji 1946
Politické strany sa dohodli na slušnej forme vedenia predvolebnej
kampane. KSS šla do volieb s nacionálnym programom. Ďuriš a Husák
sa predbiehali v ubezpečování, že len KSS chráni slovenské záujmy. Vý
chodoslovenská Pravda napísala, že komunisti sú vlastne červení ľudá
ci, že komunisti sú strážcami demokracie, ochrany pokroku, že viedli
povstanie, že stáli na čele rekonštrukčných prác, že hrali vedúcu úlohu
pri budovaní a očiste, že z ich iniciatívy bola uzákonená pozemková re
forma, že sú jedinou stranou pracujúceho ľudu, jedinou stranou roľníc
keho ľudu.
O DS rozširovali, že je to strana reakcionárov a kolaborantov, že má
protiľudové a protiroľnícke zámery, kupuje duše, chce vohnaťľud do
biedy, chráni veľkostatkárov, má nejasný vzťah k otázke česko-slovenského spolužitia, že koketuje s dualizmom a ľudáckymi zámermi,
neochotne spolupracuje v NF, že je najpravicovejšou stranou v republi
ke a že si zahráva s opozíciou a zrádza povstanie. No napriek tejto pro
pagande DS solídnym postojom k otázke úprimného usporiadania
vzťahov medzi slovenským a českým národom, ochranou súkromného
vlastníctva, náboženskej slobody, nekompromisným postojom k solíd
nemu vykonávaniu pozemkovej reformy, bojom proti špagátovej po
zemkovej reforme, svoju pozíciu upevnila. Typickým príkladom v tejto
volebnej kampani bol vzťah medzi ministrom poľnohospodárstva Ďurišom a povereníkom poľnohospodárstva dr. Kvetkom, ktorý sa neu
stále zhoršoval.
DS šla do volebnej kampane s programom, že je stranou celonárod
nou a že združuje všetky vrstvy obyvateľstva. Bola to v histórii Sloven
ska prvá ideová, národná, nekonfesionálna a nestavovská strana. Už v
programovom vyhlásení z doby povstania naznačila, že bude združovať
všetky pokrokové, ideové a občianske smery na Slovensku. Názorove
sa prihlásila ku kresťanskému svetonázoru a k rešpektovaniu všetkých
vierovyznaní, odmietla však miešanie sa cirkví do politického života.
Odmietla trieštenie na stavy a záujmové skupiny a na všenárodnom
spoločenskom základe budovala svoje pozície. Prihlásila sa k českoslovenkej štátnosti, pretože vyhlasovala, že napriek niektorým nedostat
kom prvej republiky, bola to Československá republika, v ktorej Slová
ci dosiahli obrovský kultúrny, politický a hospodársky rozvoj. Riešenie
česko-slovenského vzťahu si predstavovala na základe zásady: rovný s
rovným. Nacionalismus DS bol časťou ideológie národa, ktorý sa usilo-
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val o rovnoprávnosť, o uspokojenie národných potrieb, nebol to však
šovinistický postoj buržoázie, ktorá by sa chcela udržať pri moci za kaž
dú cenu. V tomto smere presadzovala nové ústavoprávne postavenie
Slovenska v republike. V medzinárodných vzťahoch bola DS za pria
teľský vzťah k Sovietskemu zväzu a pre úzku spoluprácu s ostatnými
slovanskými štátmi, ale trvala aj na priateľských stykoch so západný
mi demokraciami.
Vo svojom hospodárskom programe bola za hospodárske a sociálne
reformy a za zachovanie súkromného vlastníctva. V súkromnom vlast
níctve videla ekonomickú zainteresovanosť na všeobecnej prosperite
hospodárstva. Vystupovala proti vykorisťovaniu pracujúcich a prija
la heslo, že pôda patrí tomu, kto na nej pracuje. Chcela však toto heslo
konkrétne realizovať a nechcela dopustiť, aby hospodár na pôde bol vo
svojom vlastníctve ohrozovaný a znemožňovaný. Bojovala za sociálne
zrovnoprávnenie všetkých vrstiev obyvateľstva, za slobodu občanov a
za udržanie demokratického verejného poriadku.
Okolo týchto programových zásad oboch politických strán sa rozvi
nul prudký volebný zápas, v ktorom sa nedodržiavala dohoda o sluš
nom postupe vo volebnej kampani, ako si to strany pred kampaňou sľú
bili. DS v tomto zápolení zvíťazila takým rozhodným spôsobom, že
KSS sa nechcela s porážkou zmieriť a hneď po voľbách začala s akcia
mi, ktoré mali ohroziť a rozložiť DS.

Útoky proti demokracii
Už na zasadaní ÚV KSČ 28. mája 1946 označil Gottwald DS za baš
tu, ktorú vraj opanovali ľudáci. Slovenskí komunisti spustili sústrede
nú a zúrivú propagandu, že DS zradila odkaz povstania a označili ju za
ochránkyňu ľudákov a protištátnych živlov, ktoré vraj majú spojenie
s ľudáckou zahraničnou emigráciou. Vyslovili dokonca názor, že DS
má byť vylúčená z NF a z účasti na vláde a neskoršie, ako opozičná stra
na rozpustená. Priťažujúcou okolnosťou bolo aj to, že sústredenej ko
munistickej propagande začala veľmi silne podliehať česká verejnosť
a české nekomunistické strany sa nevedeli správne orientovať v tejto si
tuácii, aby hneď zbadali, o čo komunistom ide. Vývin v tomto období
zretelne ukazuje, že to bola DS, ktorú komunisti považovali za najváž
nejšiu prekážku na ceste kvázilegálnou cestou zmocniťsa totálnej moci.
Nástup proti DS začal hneď po voľbách, keď sa Zväz slovenských par
tizánov na svojom verejnom zhromaždení v auguste 1946 uzniesol na
obnove očistného procesu. Teda na novom preverovaní a šikanovaní
ľudí, ktorí boli už preverení, a žiadal aj priamu účasť v ZP. Dokonca
Zväz partizánov dal DS ultimátum, že sa musí do 20. septembra zbaviť
tzv. ľudáckych a protištátnych živlov. Zasiahla hneď aj Praha a to tým,
že vo zmysle Tretej pražskej dohody o rozdelení kompetencie vládnych
orgánov, komunistický minister vnútra Nosek prevzal priamo vedenie
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7. odboru Povereníctva vnútra a nariadil rozsiahle zatváranie. Odha
ľovanie tzv. protištátnych akcií na Slovensku prichádzalo ako na be
žiacom páse. Slovensko zasa prežívalo dramatické časy. V čase niekoľ
kých dní uväznili do 500 ľudí, pričom Národná bezpečnosť sa napriek
protestu DS sústredila najmä na mladú katolícku inteligenciu, ktorej
ako keby sa chcela pomstiť za to, že neposlúchla a nevytvorila tretiu po
litickú stranu podľa plánu komunistov.
Ťažké a pomerne zdĺhavé bolo aj rokovanie o nový ZP po voľbách,
pretože komunisti sa nechceli podrobiť výsledkom volieb. Podarilo sa
však dosiahnuť kompromis, ktorý spočíval v tom, že DS síce súhlasila
aby komunisti obsadili funkciu ZP, keďže predsedníctvo Národnej ra
dy obsadila DS, pričom si DS podržala kľúčové povereníctva: pravosúdie, poľnohospodárstvo a výživu a dostala aj novozriadené povere
níctvo techniky a povereníctvo informácií. Ďalej do povereníctva vnút
ra prišiel nestraník - povstalecký dôstojník, generál dr. Mikuláš Ferjenčík.
Tento výsledok zostavenia nového ZP niektorí členovia DS kritizo
vali, lebo podľa výsledku volieb mala DS dostať ešte väčšie zastú
penie a katolícke krídlo strany malo na mysli najmä to, že DS si mala
vynútiť povereníctvo školstva. Tiež obsadenie povereníctva vnútra
neutrálom sa nepovažovalo za dostatočný úspech. Pri posudzovaní to
hoto výsledku treba mať však na mysli najmä tri okolnosti: Prvú treba
vidieť v tom, že verejný život prekonával ešte revolučné obdobie, v
ktorom nebolo rozhodujúce mocenské postavenie strán vyjadrené v
priamych voľbách, ale prijatá zásada, že vládne rozhodnutia majú byť
jednomyseľné, teda docielené dohodou bez ohľadu na silu politických
strán; potom, že v celej východnej Európe bola taká situácia, že všade
komunisti obsadili a držali ministerstvo vnútra a tak kompromis, že na
Slovensku bol dosadený do povereníctva vnútra neutrál, sa mohlo za
týchto okolností považovať za úspech. Konečne treba mať na mysli aj
tú okolnosť, že po Tretej pražskej dohode, po rozdelení pôsobností
vládnej moci medzi Prahou a Bratislavou, Povereníctvo vnútra nemalo
už tú kompetenciu a zásahy vlády i ministra mohli hocikedy vzrátiť roz
hodnutie bratislavského povereníctva. V danej situácii šlo už len o to,
či sa ešte podarí zastaviť nápor komunistov a zachrániť demokratický
poriadok. Pritom sa už na jeseň jasne ukazovalo, že pokus o to by mo
hol mať určitú nádej na úspech len vtedy, keby sa všetky nekomunistic
ké strany, vrátane sociálnych demokratov, zhodli na postupe, ktorý by
bol v stave zastaviť nástup komunistov na totálne uchvátenie moci. Ne
predbieham však udalostiam, keď už pri tejto príležitosti zdôrazným, že
na vytvorenie niečoho podobného sa nedalo ešte pomýšľať. Bolo tak
jednak preto, že ako som už spomenul, česká nekomunistická verejnosť
sa v slovenských pomeroch nevyznala, že často komunistickej propa
gande verila, tej propagande, ktorá politickú stranu s povstaleckou mi-
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milosťou a stranu, ktorá dostala vo voľbách dve tretiny hlasov, označo
vala za stranu vo vleku ľudákov a za stranu chrániacu protištátne živly.
Nikto z českej politickej verejnosti si pritom nepoložil otázku, ako by
bolo možno Slovensko udržať v republike a ako ho demokraticky spra
vovať, keď dve tretiny slovenských voličov zverilo mandát strane, kto
rú vraj ovládali protištátne sily.
Hneď po voľbách sa ukázalo, že KSS nemôže splniť úlohu, ktorú jej
KSČ zverila; že síce môže pomocou ovládaných povstaleckých organi
zácií, najmä partizánov, narobiť mnoho hluku a neporiadku, ale že sa
nemôže zmocniť ovládania Slovenska. Preto politické ťaženie proti DS
sa prenieslo do Prahy, do NF, kde Gottwald skutočne prišiel s plánom
DS vylúčiť z účasti na vláde, biľagovať ju ako stranu chrániacu proti
štátne živly. Keby túto maximálnu požiadavku nemohol presadiť, tak
mal druhý plán: podmienky pre DS, od splnenia ktorých podmieňoval
účasť DS vo vláde.
Základná podmienka, ktorú komunisti pripravili a predložili na za
sadaní ústredného výboru NF, bol návrh Tretej pražskej dohody, ktorý
úplne odbúral tzv. výdobytky SNP, teda zákonodárnu moc SNR a
vládnu a výkonnú moc ZP, ako sme sa o tom už zmienili. České neko
munistické strany, ktoré si ešte stále neuvedomovali o čo komunistom
ide, návrh komunistov na obmedzenie právomoci slovenských národ
ných orgánov podporovali, pretože tým sa posilnila pôsobnosť ústred
nej vlády, o čo sa už dávnejšie usilovali.
Tento návrh bol predmetom rokovania na zasadaní NF 14. júna v
Prahe a Gottwald ho uviedol rozsiahlou rečou, v ktorej obvinil DS,
označil ju za konglomerát hodžovsko-hlinkovských ľudí, zo spojenia s
ľudáckou emigráciou, z príprav úkladov proti štátu a zo sabotovania
vládneho budovateľského programu, z čoho vyplýval záver, že DS pre
šla do opozície a teda že má byť vylúčená z účasti v NF a z vlády.
Gottwaldov návrh hneď podporili slovenskí komunisti, Široký a Ďuriš, ktorí výdobytky SNP nikdy neobhajovali, a ktorí po prehratých
voľbách na Slovensku videli len jedinú možnosť ako sa vládnutím z
Prahy udržať pri moci. Bohužiaľ, niektoré Gottwaldove návrhy pod
porovali aj české demokratické strany, ktoré dokonca odporúčali DS,
aby návrh prijala a aby vraj tak dokázala, že odmieta obvinenia vznese
né proti nej. Predstavitelia DS, ktorí mali gottwaldovský návrh na za
sadaní NF po prvý raz v ruke, sa snažili získaťčas, aby návrh mohli pre
študovať a prerokovať ho v NF na Slovensku. Domnievali sa, že v Bra
tislave aj komunisti, ktorí až do volieb tak vehementne obhajovali slo
venské národné výdobytky, sa vyjadria proti Gottwaldovmu návrhu a
že potom bude v Prahe možno lepšie spoločne proti nemu bojovať. Got
twald však nič také nepripustil a tak keď DS bola osamotená, musela
dať k návrhu súhlas. Gottwald dokonca navrhoval, aby sa v DS vyko
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nali niektoré personálne zmeny v jej vedení, ale to sa zdalo už priveľa aj
českým nekomunistickým stranám a tak sa od toho upustilo.

Politická kríza
Po Tretej pražskej dohode sa začala na plno ofenzíva proti DS. Vy
vrcholila na jeseň roku 1947.
Jej začiatok treba vidieť zasa v Ústrednom NF, kde sa 14. júna 1946
uzniesli znovu preverovať zamestnancov v štátnych a verejných služ
bách a niektorých z nich zo zamestnania vylúčiť. Toto uznesenie ma
lo tiež za cieľ oslabiť postavenie DS. V tomto ovzduší politického na
pätia začala sa na jeseň roku 1947 na Slovensku politická kríza, ktorú
treba považovať za prípravu na totálne prevzatie moci komunistami v
celom štáte.
Tri okolnosti prispeli k dramatickému behu vývinu na Slovensku:
proces s prezidentom Slovenského štátu dr. J. Tisom, presídlenie oby
vateľstva a výmena obyvateľstva s Maďarskom a veľká neúroda.
S procesom prezidenta Tisu, ktorý bol postavený pred Národný súd,
s doktorom Tukom, Šaňom Machom a doktorom Ďurčanským, sa ko
munisti vopred vysporiadali. Pre nich bola samozrejmá vec, že Tiso
musí byť odsúdený a fyzicky likvidovaný. Očakávali pritom, že dôjde
na Slovensku k nepokojom a že to politicky využijú. Aj v predstavách
českých nekomunistických politikov, okrem predstaviteľov Lidovej
strany a v predstave prezidenta Beneša, bolo zrejmé, že dr. Tiso má byť
odsúdený a fyzicky likvidovaný. Na jeseň roku 1946 prišiel prezident
Beneš na Slovensko do Topolčianok, ktoré sa obnovili ako tradičné let
né sídlo prezidenta republiky. Prezident Beneš si pozval do Topolčia
nok predsedníctvo SNR a ZP. Po spoločenskom obede mal s prítomný
mi predstaviteľmi slovenských národných orgánov rozhovor o celkovej
politickej situácii, a tak sa prišlo aj na kazu dr. Tisu. Beneš pri tejto prí
ležitosti kategoricky vyhlásil, že on sa v tejto vážnej politickej otázke ne
dá oddeliť od vlády, že síce bude prihliadať k stanovisku rezortného
ministra, ale že pre neho bude závažný návrh vlády vo veci udelenia mi
losti. Kto si pritom spomenul na zloženie vlády a na osobu ministra pravosúdia, dr. Drtinu, bývalého prezidentovho tajomníka, mohol si hneď
domyslieť, ako dopadne návrh na udelenie milosti.
DS sa dívala na proces ako na významnú politickú udalosť. Uvedo
movala si, že dr. Tiso musí byť postavený pred súd, ktorého rozhodnu
tie nemohla ovplyvňovať, ale robila prípravy, aby bola predložená otáz
ka milosti, keď bude vynesený hrdelný trest. Snažila sa o to, aby proces
vedený objektívne a bez zbytočného štvania. Predsedníctvo SNR si po
zvalo predsedu súdu dr. Igora Daxnera, aby mu dalo určité inštrukcie.
Dr. Daxner však odmietol sa riadiť pokynmi predsedníctva SNR a pre
to ho predsedníctvo z funkcie odvolalo. Zaslalo o tom prípis vláde. Dr.
Daxner sa však odvolal na predsedníctvo vlády a to zrušilo uznesenie
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predsedníctva SNR. Vláda toto urobila vo zmysle Tretej pražskej doho
dy. Proces potom prebiehal podľa predstáv dr. Daxnera a skončil vy
nesením hrdelného trestu. Prezident Beneš na návrh vlády, v ktorej za
udelenie milosti hlasovali len ministri DS a Lidovej strany, milosť ne
udelil.
Často sa potom nastolovala otázka, či SNR v tejto závažnej veci pos
tupovala správne. SNR už pred procesom odovzdala celú kompetenciu,
ktorú vykonáva podľa ústavy prezident, do pôsobnosti prezidentského
úradu v Prahe. Po vynesení rozsudku, predsedníctvo SNR predložilo
návrh povereníka pravosúdia, dr. Štefánika, na udelenie milosti vláde,
aby ona, podľa ústavných zvyklostí, predložila návrh prezidentovi re
publiky. Kritikovia tohoto postupu vyčítajú, že predsedníctvo SNR
postúpilo návrh povereníka vraj v tejto tak závažnej politickej záležitos
ti sa mal najvyšší slovenský orgán vyjadriť a neuspokojiť sa len s návr
hom povereníka pravosúdia.
Politická závažnosť tohoto prípadu je evidentná. Ale treba ju posud
zovať jednak politicky, jednak právno-kompetenčne. Politická závaž
nosť spočívala v tom, aby si predstavitelia politických strán na Sloven
sku uvedomili, že vykonanie hrdelného rozsudku nad prezidentom Slo
venského štátu bude mať negatívne následky na slovenskú verejnosť a
to už aj preto, že šlo o katolíckeho kňaza. Treba však hneď dodať, že
dohoda o tom, aby hrdelný trest nebol vykonaný, sa na Slovensku do
cieliť nedala. Naopak, každý pokus o dohodu len poštval komunistov
a nimi manipulovaných radikálov. Zväz partizánov sa už v auguste
1946 rozhodol radikalizovať. Preto pokus o dohodu nemal zmyslu a
pokiaľ sa vyjadrenia politického stanoviska DS týka, tá ho jasne for
mulovala, jej členovia vo vláde hlasovali za udelenie milosti a predseda
SNR intervenoval telefonicky niekoľkokrát na hrade a poslal preziden
tovi republiky list, v ktorom kategoricky žiadal udelenie milosti.
Pokiaľ sa kompetenčne-právneho hľadiska týka, vec sa má takto: až
do prijatia protokolu z 1 L apríla 1946, ako doplnku k prvej pražskej do
hode, vykonávala SNR,jej predsedníctvo, aj právomoc, ktorá ústavne
patrí prezidentovi republiky. Protokol z 1 L apríla 1946 vymedzuje odo
vzdanie tejto právomoci prezidentovi republiky a v článku 1, v Odstav
ci B tohoto protokolu sa stanovilo, ako má prezident republiky svoju
právomoc na Slovensku vykonávať. V článku 1, Odstavci B sa hovorí
toto: “Prezident republiky udeľuje milosť aj na Slovensku, a to aj vo
veciach patriacich pred ľudové súdy a Národný súd - na návrh povere
níka pre pravosúdie, ktorý ho predkladá cez predsedníctvo SNR vláde:
táto ho vráti predsedníctvu SNR - ak má proti návrhu námietky z hľa
diska celoštátnych záujmov - inak ho predloží prezidentovi republiky”.
Na Slovensku sa táto procedúra zachovala. Povereník pravosúdia
predložil návrh na udelenie milosti cez predsedníctvo SNR vláde. Vláda
sa však rozhodla opačne ako znel návrh povereníka pravosúdia, a pri-
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tom ho predsedníctvu SNR nevrátila, ako hovorí protokol z 11. apríla
1946. Porušila tak dohodu o vymedzení a výkone štátnej moci. Nereš
pektovala ustanovenie protokolu z 11. apríla 1946.
Druhá okolnosť, ktorá prispela k zvýšenému napätiu na Slovensku
roku 1947 bola veľká neúroda. Už osemdesiat rokov neboli na Sloven
sku tak minimálne prírodné zrážky ako roku 1947. V niektorých oblas
tiach nenapršalo ani len 20 percent zvyčajných zrážok. Postihnutá bola
najviac slovenská obilná komora, teda južné Slovensko, ktoré dodáva
až 90 percent chlebového obilia pre verejné zásobovanie. Pre zabezpe
čenie zásobovania chlebových obilnín, Slovensko potrebovalo ročne
20-30 tisíc vagónov. Za normálnej úrody sa na Slovensku vykúpilo 3050 tisíc vagónov, takže za normálnych pomerov malo Slovensko aj ur
čité prebytky.
Ale boli tu aj iné okolnosti, ktoré spôsobili, že Slovensko nemalo v
povojnových rokoch normálne úrody. Bola to konfiškácia maďarských
a nemeckých veľkostatkov a osídlovanie týchto veľkostatkov. Bola to
presídlovacia akcia Slovákov z Maďarska. Všetko toto sa týkalo najmä
najúrodnejšej oblasti Slovenska, ktorá nemohla byť normálne obhos
podarovaná. Markantne sa to prejavilo na neúrode a na výkupe obilia
pre verejné zásobovanie. Roku 1945 sa vykúpilo len 12, roku 1946 len
15 a roku 1947 len osem tisíc vagónov chlebového obilia. Preto zásobo
vacie ťažkosti sa objavili hneď na začiatku leta roku 1947. Samozrejme,
že komunisti obviňovali DS, ktorá spravovala povereníctvo poľnohos
podárstva i povereníctvo výživy. Tvrdili, že DS sabotuje vládny pro
gram. Nijaké vysvetlenie nepomohlo, spomenuté objektívne okolnosti
nevzali na vedomie.

Presídľovacia akcia
Slovensko sa chcelo zbaviť maďarskej menšiny, ktorá za celé obdo
bie prvej republiky politicky konšpirovala proti štátu. Ale prezident Be
neš a londýnska vláda nič nevykonali, aby došlo k odsunu maďarského
obyvateľstva, alebo k jeho výmene za Slovákov v Maďarsku, tak ako sa
postarali o odsun nemeckého obyvateľstva z českého pohraničia. A keď
návrh československej delegácie na Mierovej konferencii v Paríži roku
1947 Spojenci odmietli, začali priame rokovania medzi Českosloven
skom a Maďarskom o výmene obyvateľstva. Rokovanie viedli zo stra
ny maďarskej minister zahraničných vecí Gyöngysi a zo strany česko
slovenskej štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí dr. Clemen
tis. Po podpísaní dohody začal nábor na presídlenie Slovákov z Ma
ďarska a určovanie oblastí s maďarským obyvateľstvom na Slovensku,
na presídlenie v Maďarsku sa prihlásilo asi 110 tisíc obyvateľov. Akcia
nemala taký úspech ako sa očakávalo, pretože na Slovensku ostala ešte
stále silná maďarská menšina. Slovenská národná rada preto oznámila
akciu reslovakizácie tých občanov hlásiacich sa k maďarskej národnos
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ti, ktorí boli pomaďarčení len v poslednom období Rakúsko-uhorského súžitia. Ani táto akcia nepriniesla očakávaný výsledok, pretože po
puči komunistický režim umožnil výsledky reslovakizácie odbúrať. Ak
cia však prispela tiež k značnému rozrušeniu pomerov na južnom Slo
vensku, najmä preto, že Osídľovací úrad, ktorý presídlenie i reslova
kizáciu riadil pod vedením komunistického predáka dr. Čecha, na pre
sídlenie určil bohatších maďarských roľníkov.

“Konšpiratívne” akcie
Tretia okolnosť, ktorou vyvolali komunisti politické napätie a rozpary v SNR a ZP boli údajné konšpiratívne akcie proti štátnej činnosti, v
ktorej podľa komunistickej propagandy, boli zaangažovaní aj niekto
rí funkcionári DS. Siedmy odbor povereníctva vnútra, ktorý po prijatí
Tretej pražskej dohody riadilo pražské ministerstvo vnútra, vyrábal a
odhaľoval jednu protištátnu akciu po druhej a do nich zaplietlo pred
staviteľov DS. V sekretariáte podpredsedu vlády Ursíniho objavili za
mestnancu Otta Obucha, ktorý mal spojenie s Ďurčanského zahranič
nou organizáciou. Ursíny musel rezignovať a po komunistickom puči
ho odsúdili na 6 rokov straty slobody.
Druhá zákernejšia aféra bola akcia istého Komanderu, ktorý mal
vraj prísť s odkazmi od Ďurčanského a to pre oboch generálnych tajom
níkov DS, Kempného a Bugára. Polícia ho zachytila a Komandera pri
výsluchu priznal, že sa stretol aj s Kempným a Bugárom, ale obidvaja
ho rázne odmietli. Bugár ho chcel priamo odovzdať polícii, ale prv ako
by to mohol urobiť pri ďalšom stretnutí, polícia ho zaistila. Na základe
Komanderovej výpovedi bola vypracovaná obžaloba pre obidvoch ta
jomníkov a po ich vydaní imunitným výborom parlamentu, boli posta
vení pred súd. Po komunistickom puči ich súd odsúdil, a to Dr. Kemp
ného na 6 a dr. Bugára najeden rok, hoci im nijakú účasť na protištát
nej konšpirácii nedokázal.
Polícia prišla aj s ďalšími odhaleniami protištátnej činnosti, do kto
rých zaplietla ďalších príslušníkov DS. Všetko inscenovala tak, aby
propagačný efekt a osočovanie DS boli čo najvýraznejšie. Tak naprí
klad, pri príchode prezidenta republiky na Slovensko v septembri 1947
prišla s odhalením protištátnej akcie v Žiline. Vydala správu, že sprisa
hanci pripravovali úklady o život mnohých verejných činiteľov, medzi
nimi samozrejme, samotného prezidenta Beneša. Prezident prichádzal
na Slovensko po ľahkej mozgovej mrtvici a nebol schopný sa plynule
vyjadrovať. Ale polícia sa postarala, aby komunistické časopisy prinies
li správu, že žilinskí sprisahanci pripravovali úklady o jeho život a pri
niesla mu noviny s touto správou priamo do vlaku na ceste z Bratislavy
do Topolčianok.
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Nové čistky
Podľa uznesenia NF začala sa akcia preverovania štátnych a verej
ných zamestnancov. Konferencia Zväzu partizánov, ktorá sa konala v
auguste v Bratislave, sa uzniesla na rezolúcii, v ktorej určila termín 20.
septembra pre dokončenie očisty verejného života od protištátnych a
ľudáckych živlov. Polícia zaistila vyše 500 osôb, ktoré boli už síce pre
verené, ale nevyhovovali komunistom.
Bola to trapná a bolestná akcia. Na zasadanie ZP prinášali odbojové
organizácie, najmä Zväz partizánov, listiny so zoznamom osôb, proti
ktorým namietali a ktoré navrhovali prepustiť z verejných služieb. Keď
sa potom o osobách na zoznamoch rokovalo, len nepatrný počet z osôb
takto obvinených, nebol preverený. Ale tých, čo boli vo väzení, kruto
vyšetrovali a väčšinu z nich prepustili na slobodu až po komunistickom
puči, pretože im nemohli nič dokázať. Slovenská verejnosť bola silne
znepokojená. A v tejto situácii sa komunisti rozhodli k frontálnemu
útoku na DS. Dňa 30. októbra 1947 sa zišla v Bratislave konferencia
Závodných rád. Po útočnej reči predsedu slovenskej odborovej rady
Františka Zupku, sa konferencia uzniesla, aby ZP ihneď odstúpil, aby
bol zvolený nový zbor, v ktorom by mali odborové zložky a ostatné ma
sové organizácie priame zastúpenie a žiadali, aby DS odstúpila povere
níctvo pravosúdia - lebo vraj sabotovala očistu verejného života - po
tom povereníctvo poľnohospodárstva a pozemkovej reformy - pretože
vraj sabotovala pozemkovú reformu - i povereníctvo výživy - pretože
vraj sabotovala zásobovanie. Na konferencii prítomný predseda ZP dr.
Husák, sa hneď hlásil k slovu, oznámil, že sa stotožňuje s návrhom re
zolúcie a že podáva demisiu ZP. Tak sa začala politická kríza na jeseň
1947 na Slovensku, ktorá bola generálnou skúškou na komunistický
puč, ktorý komunisti vykonali o štyri mesiace neskoršie.
“Riešenie’ krízy
V tejto kríze komunisti zvolali zasedanie slovenského NF za predsed
níctva Širokého. Zúčastnili sa na ňom okrem troch politických strán komunistickej, sociálno-demokratickej a Strany slobody - aj všetky ma
sové organizácie: odbory. Zväz roľníkov, organizácia žien, mládeže a
samozrejme aj odbojové zložky, Zväz partizánov a Zväz vojakov slo
venského národného povstania. Na zasadaní sa nezúčastnila DS. Na
zasadaní sa uzniesli žiadosť pre masové organizácie a pre dve malé po
litické strany priame zastúpenie v ZP.
Povereníci DS odmietli Husákov postup a vydali vyhlásenie, uverej
nené v Čase, v ktorom odmietli demisiu a zdôrazdnili, že svoje funkcie
budú zastávať aj naďalej. Na zasadaní Národného frontu podal Husák
situačný referát s návrhmi ako riešiť krízu. Navrhol, aby na úkor DS
dostali zastúpenie v ZP masové organizácie, čo prakticky znamenalo
posilnenie komunistov v ZP. Po zasadnutí NF predstavitelia DS sa roz
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hodli rokovať so zástupcami Strany slobody a sociálnych demokratov
o riešení krízy. Na porade 1. novembra zúčastnili sa dr. Brúha za Stranu
slobody a predseda Frlička a generálny tajomník Bečko za stranu so
ciálnych demokratov. Predstavitelia DS predložili vec tak, že ide o zá
chranu demokracie a preto ponúkli obom stranám zastúpenie v ZP na
účet DS. Konkrétne navrhli, aby povereníctvo pravosúdia prevzal dr.
Brúha za Stranu slobody a povereníctvo zdravotníctva zástupca sociál
nych demokratov. DS však žiadala, aby sa obe tieto strany zaviazali, že
budú trvať na odmietnutí priamej účasti odborov, odbojových a maso
vých organizácií v ZP a v NF. Vcelku sa zdalo, že obe strany pochopili
situáciu. Sociálni demokrati však vyjadrili určité výhrady a Bečko
oznámil, že dostal telefonát z Prahy, podľa ktorého je vraj aj prezident
Beneš tej mienky, aby v ZP bez ohľadu na výsledky volieb nemala ani
jedna strana väčšinu. Sociálni demokrati toto stanovisko obhajovali.
Útorok 2. novembra sa na žiadosť Ds zišiel NF. Znovu sa hlásili zástup
ci odbojových a masových organizácií a domáhali sa účasti na zasada
ní NF. DS to rázne odmietla. Na schôdzi referoval dr. Husák podobne
ako na zasadaní NF v sobotu 30. októbra, na ktorom sa DS nezúčastni
la. Za DS vyložil stanovisko k riešeniu krízy dr. Kvetko. Keďdemokrati Husákove návrhy na riešenie krízy znovu zamietli, komunisti zmenili
taktiku a vyzvali povereníka vnútra dr. Ferjenčíka, aby predniesol zprá
vu o bezpečnostnej situácii. Po jeho referáte začala rozprava za ktorej
sa vytvorila trápna situácia, keď povereník vnútra odpovedal na otázky
komunistov aj v takých veciach, ktoré sa nevzťahovali na pôsobnosťjeho rezortu. Po referáte povereníka vnútra komunisti ešte agresívnejšie
vystupovali proti DS, čo znemožnilo akúkoľvek dohodu.
Po tomto zasadaní NF sa DS rozhodla mobilizovať slovenskú verej
nosť. Usporiadala tri verejné zhromaždenia, a to v Bratislave, vo Zvo
lene a v Košiciach. Mohutná bola najmä manifestácia v Bratislave, naj
väčšia, akú slovenské hlavné mesto zažilo po druhej svetovej vojne. Ma
nifestácie pozdvihli náladu vo verejnosti.
Na zasadaní vlády 11. novembra predseda Gottwald referoval o si
tuácii na Slovensko a o krízovom ZP. Vláda mu uložila, aby sa odobral
na Slovensko a riešil krízu. Gottwald prišiel na Slovensko 14. novembra
a hneď si pozval predstaviteľov politických strán, ale aj predstaviteľov
odbojových a masových organizácií a odborov. Chcel, aby sa zasadanie
NF konalo aj za účasti týchto zložiek, čím by sa zloženie NF ako orga
nizácie politických strán úplne pozmenilo, a tak vytvorilo precedens aj
pre ústredný výbor NF Čechov a Slovákov. DS tento zámer rázne od
mietla a potom presadila taktiku, aby o riešení krízy a o zložení nového
ZP rokovali predstavitelia DS a KSS bez účasti predsedu vlády.
Toto rokovanie sa v nedeľu 15. novembra sústredilo do štvorky: Lettrich a Kvetko za DS a Široký a Husák za KSS. Celodenné rokovanie
neviedlo k dohode, pretože komunisti chceli, aby sa DS vzdala kľúčo
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vého postavenia vo ZP, teda by odstúpila povereníctvu pravosúdia,
poľnohospodárstva a výživy. V pondelok 16. novembra mal Gottwald
posledné stretnutie s predstaviteľmi politických strán a pozval si aj zás
tupcov odborov, masových a odbojových organizácií. Večer sa pobral
bez vyriešenia krízy do Prahy. DS na dôkaz svojej ochoty riešiť krízu
konštruktívne, ale tak, aby to neohrozilo demokraciu a najmä pre infor
máciu českej verejnosti, dala predsedovi vlády vo vlaku list, v ktorom
znovu vysvetlila svoje stanovisko. List na druhý deň zverejnili v tlačo
vom orgáne DS “Čas”. Riešenie slovenskej krízy sa potom prenieslo do
NF v Prahe. Tam konečne za dramatických vyjednávaní stanovisko DS
podporili národní socialisti a lidovci a tak bol prijatý kompromis,
podľa ktorého do ZP sa dostali dve malé strany: Strana slobody obsa
dila povereníctvo pôšt a sociálni demokrati povereníctvo zdravotníc
tva. Povereníctvo pravosúdia obsadil odborný kandidát, sudca Andrej
Buza, ktorý však inklinoval politicky k sociálnym demokratom. A tak
nový ZP mal dvoch neutrálov: Ferjenčíka na povereníctve vnútra a Buzu na povereníctve pravosúdia. DS síce stratila dve malé povereníctva,
ale podržala si dve kľúčové povereníctva - poľnohospodárstvo a výži
vu - o ktoré ju komunisti a masové organizácie chceli pripraviť.
* * *
Pri hodnotení výsledkov vyriešenia tejto krízy, po odstupe času,
možno povedať, že DS ustúpila, utrpela určitú porážku, ale sa pričini
la o to, aby bolo zachované demokratické zriadenie. Pritom sa ukázalo,
že DS bola nekompromisnou silou proti komunistom a že bola až do
poslednej chvíle riešenia tejto krízy osamotená. Česká nekomunistická
verejnosť ťažko chápala vývin pomerov na Slovensku a české politické
strany určovali svoj postoj pri riešení krízy aj v tom zmysle, že podľa
ústavného článku číslo 65 z roku 1946 dve tretiny slovenských poslan
cov mali také kľúčové postavenie, že rozhodovali o akejkoľvek úprave
štátoprávneho postavenia Slovenska v republike. Podľa výsledkov vo
lieb z roku 1946, kedy DS dostala 43 poslancov z celkového počtu 69
parlamentných zástupcov zo Slovenska, držala toto kľúčové postave
nie. Bolo jasné, že pritom šlo aj o to, aby bolo odbúrané toto postave
nie DS. Preto DS nemala podporu ani národných socialistov, ani lidovcov v kritickom vývine pomerov na Slovensku, zatiaľ čo slovenskí ko
munisti mali neustálu podporu KSČ. Pri riešení slovenskej krízy pre
nášala sa čiastočná zodpovednosť za udržanie demokratického zriade
nia aj na dve malé politické strany, ktoré sa dostali do ZP na úkor DS.
Tretia základná programová otázka, na ktorú sa Slovensko roku
1945 sústredilo, bolo udržanie demokratickej ekonomickej sústavy, za
bezpečenie súkromného vlastníctva, i keď v obmedzenom rozsahu, a
zachovanie zmluvnej slobody. DS súhlasila s obmedzením súkromného
vlastníctva v poľnohospodárstve, ako v určitom rozsahu aj k znárodne
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niu priemyslu. V chvatnom znárodnení videla však nebezpečie ohrozu
júce totálne nielen súkromné vlastníctvo ako také, ale aj prosperitu
hospodárstva.
Hospodárska kapitola Košického vládneho programu je natoľko
všeobecne štylizovaná, že umožňuje veľmi extenzívny výklad. Preto sa
stala v rukách komunistov nástrojom na zničenie demokratickej sústa
vy, aká existovala v republike pred druhou svetovou vojnou. Spo
meňme o tom aspoň dva príklady. Košický program hovorí, že kľúčový
priemysel bude znárodnený. Pri tom však sa nikde nedefinuje, čo je
kľúčovým priemyslom. Všeobecne by sa pod klúčovým priemyslom
mal rozumieť ťažký priemysel: oceliarne, bane a hute. Ale nikto by si
pritom nemyslel, že pod kľúčovým priemyslom sa zahrňuje napríklad
aj výroba lekárskych kelimkov, ako to uviedol neskoršie návrh znárodňovacieho dekrétu. Tak sa znárodňovacími dekrétmi už v prvej etape
znárodnilo až 70 či 80 percent priemyslu. Druhý príklad: Košický vlád
ny program hovorí, že banky, poisťovne a peňažné ústavy vôbec, budú
postavené pod všeobecný štátny dozor. Kto by z toho vyvodil, že budú
poštátnené všetky banky a komerčné peňažné ústavy. Komunisti pri
znárodňovaní presadzovali najextenzívnejší výklad hospodárskej kapi
toly Košického vládneho programu. DS bola hádam jediná z politic
kých strán, ktorá varovala pred takýmto extenzívnym výkladom Košic
kého vládneho programu a navrhovala, aby sa znárodnenie nevykoná
valo chvatné dekrétmi prezidenta, ale aby sa takáto dôležitá kapitola
hospodárskej politiky obnovujúceho sa štátu prenechala parlamentu.
DS zhrnula svoje stanovisko k znárodneniu do 12 bodov, v ktorých
žiadala, aby sa vládny program dodržiaval, a v nijakom prípade nepre
kračoval. Navrhovala, aby sa najprv poštátnili podniky Nemcov, Ma
ďarov a kolaborantov, potom bane a hute, aby sa poštátnili veľké a nie
stredné a malé podniky a najmä, aby sa okrem poštátnenia pripustili aj
iné formy znárodnenia, napríklad združstevnenie, a aby sa vytvorili
zmiešané podniky, v ktorých by štát mal majoritu. A konečne, aby sa
umožnilo podnikanie súkromné aj v takých sektoroch výroby, kde bu
dú existovať podniky znárodnené, pokiaľ nejde o charakter kľúčové
ho priemyslu.
Ekonomické pomery roku 1945 boli kritické. Väčšina podnikov zá
pasila s ťažkosťami. Preto DS žiadala, aby sa znárodnenie vykonávalo
po etapách, čo by umožnilo lepšie zvládnuť všetky organizačné a fi
nančné problémy. DS však so svojím návrhom narazila na prudký
odpor ostatných politických strán. Je pritom zaujímavé, že najväčší
odpor prišiel zo strany sociálnych demokratov, čo sa dá vysvetliť tým,
že ich predstaviteľ Laušman bol ministrom priemyslu a potom tým, že
sociálno-demokratická strana nemala ustálenú politickú líniu a tým ani
jasnú predstavu o hospodárskej politike štátu. Za svoj návrh bola DS
verejne biľagovaná ako strana agrárnej reakcie. DS bola obvinená zo
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zdržiavania vládnych prác. To najmä vtedy, keď poukazovala, že Ko
šický vládny program sa prekračuje. Bola kritizovaná aj zato, že keď
videla, ako sa všetko v Prahe chvatne robí, žiadala, aby SNR bolo po
nechané právo prispôsobiť znárodňovacie dekréty slovenským pome
rom.
Tak bol Košický vládny program prekročený za mlčania českých ne
komunistických strán, základňa demokratického ekonomického života
zničená a vytvorili sa pomery, v ktorých už vtedy prevažná časť oby
vateľstva bola existenčne a sociálne závislá na štátnej moci. Preto aj
hospodársky vývin prispel tak podstatnou mierou k zničeniu českoslo
venskej demokracie a umožnil komunistom uchvátenie totálnej moci v
štáte.
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Recenze programu
Milan Šimečka, Bratislava
Program XII. kongresu Československé společnosti věd a umění má
červenou obálku a třicet osm stran textu na pěkném papíře. Dnes to už
není program toho, co bude, ale toho, co bylo. Kongres se totiž konal v
Royal York Hotelu, Toronto, Ontario 25.-28. října 1984. Tojenjájsem
se to pozdě dověděl. Začal ve čtvrtek plenárním zasedáním, vzpomín
kou na zemřelé členy Společnosti, volbou čestného předsednictva, pro
jevy, oficiálním zahájením výstavy, přičemž se podávaly koktajly.
Skončil v neděli konferencí k uctění památky Řehoře Mendela, odjeho
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smrti uplynulo sto let, recepcí a bálem, koktajly se podávaly od šesti do
sedmi.
Čas mezi tím byl vyplněn přednáškami a diskusemi v mnoha sekcích,
např. v sekci antropologie, historie, přírodních věd, hlavně chemie, lé
kařství, literatury, filozofie, muzikológie, jazykovědy, ekonomie, dě
jin umění, církevních dějin, psychologie atd. Jedno odpoledne bylo vě
nováno diskusi o filmu Vítr v kapse, přítomni Škvorecký, Lustig, Drvota, Sviták, Galan, Uhde, druhé čtenípoezie, Fuchsová, Preisner, Volková, Sviták, Koval, Dvořák. Zmíněný film jsem viděl před rokem tady v
předměstském kině, kromě mě byli v hledištiještě čtyři cikánští kluci ve
věku od desíti do dvanácti let. V těch třech dnech kongresu bylo podle
mých počtů předneseno celkem 157 referátů z nejrůznějších oborů.
Jmenný rejstřík obsahuje 175 jmen. Škoda, že z programu se nedá zjis
tit, kolik zájemců, hostů, studentů a jiných pendlovalo mezijednotlivý
mi sekcemi, aby stihli to, oč měli zájem. Nebylo to asi snadné, přesto
že všechno probíhalo v místnostech jednoho hotelu. Nabyljsem dojmu,
že já bych nestihl ani čtvrtinu toho, oč bych stál.
Určitě bych zašel na slavnostní zahájení, abych mohl porovnat cho
vání čestného předsednictva u nás a v Kanadě. Zvědav na stupeň váž
nosti a důstojnosti u prof. Pospíšila, předsedy Společnosti, Tomáše J.
Bati, kanadských ministrů a poslance Jelínka, což je prý onen krasobruslař, kterého jsme vídávali při přenosech v televizi. Šel bych rovněž
na vernisáž, nejen kvůli koktajlům.
V pátek už by to bylo těžší. Velmi by mě lákala přednáška Hugha
Agnewa z National University of Singapore, Singapore, s názvem “Jo
sefinismus a české národní vědomí”. Kdybych měl dost odvahy, zeptal
bych se po přednášce na důvody, které vedou člověka k tomu, aby se v
Singapore zabýval vlivem reforem císaře Josefa na vědomí vlastenecké
inteligence v Čechách. Musí to být důvody, které mi imponují už pře
dem. V Tudor roomu bych asi ještě zůstal, abych si vyslechl, co zjistil
Charles Wojatsek, Bishop’s University, Lennoxville, Que., o pobytu
Palackého v Pressburgu v letech 1812-1823. Tím bych ovšem zmeškal v
chemické sekci referát S. Chládka, Michigan Cancer Foundation, De
troit, MI., “Guanosine 5’ - Triphosphate Hydrolysis During Protein
Biosynthesis. Why and How?” Nerozuměl bych asi ničemu, ale moc se
mi líbí v titulu přednášky ona dodatečná otázka Proč a Jak?
Ve filozofické sekci v Confederation roomu bych poprosil Erazima
Koháka, Boston University, Boston, MA., aby se neurazil a půjčil mi
text své přednášky “The Concept of National Philosophy”, že si ji pro
studuji v noci, protože teď chci běžet do literární sekce, kde právě mluví
Ivan Sviták, Chico, o pobytu alžbětinských intelektuálů v rudolfínské
Praze. Zajímalo by mě totiž, proč se sjeli do Prahy alžbětinští intelek
tuálové, když měli v Anglii právě zlatý věk, toleranci i mecenáše. Třeba
by se z toho dalo něco odkoukat pro budoucnost. Nedovedu posoudit,
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jestli bych pak ještě ve filozofické sekci stihl přednášku Aleše J. Zema
na, Burlington, Ont., “E. Rádl and German Classical Philosophy.”
V pátek bych asi vynechal obory, kterým nerozumím a jako uvědo
mělý Moravan bych poseděl na přednášce Barbary Reinfeld, New York
Institute of Technology, Old Westbury, NY., “Moravia’s Special Posi
tion and Identity”. V historické sekci bych ještě setrval, abych si po
slechl aspoň začátek přednášky Leoše Zemana, Winchester, MA., “Šlé
pěje krále Přemysla". O čem to jen mohlo být? Stačilo by mi jen se to
dovědět a běžel bych do Literature 2, kde už mezitím začal přednášet
Michael Heim, University of California, Los Angeles, CA., na mně blíz
ké téma: “Ludvík Vaculík: Literature of Fact, Literature of Fancy”. Zde
bych se mohl třeba i přihlásit do diskuse a říci z vlastní zkušenosti něco
o tom, jak Vaculík plete dohromady fakta a výmysly. Snad bych pak
stačil aspoň za dveřmi zachytit pár slov z rokování lingvistů, kde mimo
jiné mluvil Paul Glasse, Columbia University, New York, NY., o “The
Name of Bratislava -An Exercise in Reconstruction”. S lítostí bych pře
šel kolem uměnovědců, kde referoval Tomáš Messer, The Guggenheim
Museum, New York, NY., o výstavě Jiřího Koláře v téže instituci. A
pak bych se už musel rozhodnout, zda strávím zbytek dne na přednášce
Zdeňky E. Fischmann, Patton State Hospital, Corona, CA., o “Znásil
nění a únosu v českých zemích: středověký zákon a přítomnost”, při
čemž mě by zajímala hlavně ta přítomnost, anebo zda zaběhnu na čtení
poezie, abych přítomnému Rio Preisnerovi, Pennsylvania State Universsity, University Park, PA., řekl, že mu to Benda a Gruša napsali
správně o té paralelní kultuře. S lítostí bych si přitom uvědomil, že mi
unikla přednáška u fyziologů “Atavism and Moral Conflicts” (Miro
slav Šenk, Glenhaven, NSW, Austrálie).
V neděli by mi asi už ubylo sil a lak bych si uvolněně vyslechl, co nám
říkají Krondl a Krondlová, University of Toronto, Toronto, Ont., o
účinku salicylátů na chuť a apetit. Vyčerpán bych pak skončil na před
nášce Jaroslava Schejbala, University of Illinois, Chicago, IL., “Karel
Čapek in the History of Western Antiutopia”. V šest hodin bych se do
stavil k podávání koktajlů a večer na bále bych vyzval k tanci Věru Lás
ka, Regis College, Weston, MA., která předsedala sekci Women’s
Studies.
Lehký tón, se kterým referuji o svém úžase nad obyčejným progra
mem kongresu SVU, je zřejmě bezděčným produktem pokusu uniknout
lítosti a mírné depresi. Bůhvíjak vypadá Royal York Hotel v Toronto.
Předpokládám však, že je to slušný hotel, že byl slavnostně osvětlen a
že přítomní vědci měli dobrou náladu. Pramenem mé lítosti je skuteč
nost, že mnohem větší počet historiků, psychologů, filozofů, literárních
vědců, sociologů, antropologů, ba i lingvistů a muzikologů zde, v této
zemi, zestárl bez světel, bez přednášek a dobré nálady. Mnozí byli nu
ceni rezignovat i na náhražku vědecké práce a mnozí se dopracovali ve
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svých kotelnách, skladech a jiných podivných místech už do důchodu.
Koktajly na vědeckých konferencích nepili už patnáct let a někteří už
třicet let. Vědu zaplnili mezitím jiní vědci. Četl jsem tuhle program je
jich konference k nějakému výročí, nic mě na tématech nelákalo, znám
jejich výklad už předem. Mám jenom já ten strašlivý pocit, že tohle
všechno není normální? Mám to zapotřebí skřípat zuby nad červeným
programem z Toronta?
Nu, soudím, že lidé, kteří přijeli do Toronta ze svých MA., NY., CA.
a PA., udělali asi dobře, že odešli. Tady by pro všechny nebylo ve vědě
místo a některá jejich témata by jim ani nedovolili zařadit do státního
plánu, např. “Persecution and Liquidation in the 1950s,” Ludvík Ně
mec, Chestnut Hill College, PA. Nemáme tolik universit, aby se tam
všichni vešli. Tohle je svět jiné dimenze a je zbytečné uvažovat o tom, co
kdyby. I kdyby nakrásně nějaký utopický domov znovu otevřel náruč
ztracené vědecké větvi národa, vznikla by zřejmě velká nezaměstnanost
inteligence. Nebyli bychom možná ani schopni produktivně využít inte
lektuální kapacity, která se tak paradoxní cestou po celém světě rozvi
nula. V tom je jistá útěcha.
Z tohoto místa je však možné vést ještě jinou, horší a desperátnější
myšlenku. Založenou na zatím neověřeném předpokladu, že v každém
národě se rodí vždy jen konstantní počet mozků, schopných obsáhnout
rozmanité oblasti současného poznání, potřebného k existenci na mo
derní civilizační úrovni. Z toho by plynulo, že úlet mozků z malé středo
evropské země nebude možné žádným způsobem nahradit. Hrozím se
toho, že v budoucnu nějaký Šikula z MA. nebo CA., vyzbrojený kompjútrem páté generace, přesvědčivě vypočítá, že bez ohledu na systémy,
diktaturu, strach a byrokratické předpisy, byla základní příčinou ná
rodní stagnace, apatie, únavy, lenosti, obliby průměru, marného vzdy
chání a mlčenlivosti v dobách, které jsme prožili ve své generační zralos
ti, neschopnost národního těla doplnit přirozenou biologickou cestou
úbytek intelektuální krve, která mu byla ve známých historických zá
pletkách vypuštěna žilou. A to je pomyšlení, při kterém je na místě na
míchat si nějaký ten koktají.
V únoru 1985
(Otištěno bez vědomí autora)
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Umenie kontestácie a kontestácia umenia
(Poznámky k domácej scéne roku 1979.)

Tomáš Strauss, Duisburg

V januári 1978 boli občania staroslávneho Martina konfrontovaní s
nebývalou pouličnou scenériou. Niekoľko mužov v modrom striedavo
vyliezalo a zliezalo z rebríkov, upevňujúc po stromoch, plotoch a pilie
roch stredu mesta 900 metrov dlhý súvislý textilný pruh. Transparent,
signalizujúci 6. ročník festivalu politickej piesne v Martine, začínal sa
pri pamätníku Slovenského národného povstania a vinúc sa stromami
a ulicami mesta obalil budovu koncertov. Pokračoval vo vestibule di
vadla a končil na javisku. Do divadla - nielen symbolicky - vniklo mes
to.
Ale nielen to. Plaziac sa po uliciach, zahaľoval 60 cm široký transpa
rent priestor jednotlivých koncertov. Trúbkové lešenia hľadiska pripo
mínali stavbu, alebo hoci aj továrenskú halu. Toto všedné prostredie sa
po večeroch menilo na koncertné priestory nástupom “živej dekorácie”
- mladých ľudí na konštrukcie. Držali v rukách dvojstranné tabule s
heslami, zhadzovali medzi účinkujúcich a divákov kvety a festivalových
spravodajcov ako letáky. Rozbaľovali a zaťahovali pruhy červenej lát
ky, utvárajúc premenlivé kinetické pozadie pre akciu. Dojem “auten
tičnosti”, či prelínania “života” a “umenia” umocňoval fakt, že všetky
znaky, symboly a heslá boli písané voľne na novinami natapetovaných
plochách. Splývajúc tak s nevyleštenou kulisou obklopujúcej nás kaž
dodennej skutočnosti, testovali možnosť “organickej” symbiózy, či
lepšie: zásahu organizujúceho prvku - “umenia” do života. Napokon, že
sa to v istej miere podarilo, dokazuje fakt, že “výzdoba” zostala v uli
ciach mesta i vtedy, keď už dávno dozneli festivalové fanfáry. Kilometer
textilu a všetky ostatné výtvarníkom vymyslené scénografické prvky
vrástli do rytmu ulice a pretrvali v uliciach Martina až do jari 1978.
Zásah “umenia” do organizmu mesta nie je v dnešných časoch už sám
o sebe nijakou neobvyklosťou. Uplynulo viac než polstoročie od čias,
keď básnik ruskej revolúcie Vladimír Majakovskij proklamoval námes
tia za svoju maliarsku paletu, ulicu za štetec. Výtvarníci, ale aj divadel
níci, hudobníci, básnici a ďalší z nadšencov revolúcie zabudli na tri sto
ročia už v Európe prevládajúce sprivátnenie estetiky a vpadli začiatkom
tridsiatych rokov do petrohradských a moskovských ulíc, aby tu všet
kými prostriedkami “fyzicky” evokovali svoje vízie budúcnosti. Nová
sovietska vláda dala tejto invázii umelcov a umenia do ulíc voľný prie
beh. Obdobie, “NEPu”: nastupujúca všedná každodennosť, zatlačila
v ďaľšom “intervenčný” elán mladých do úzadia. Zdá sa, že sa estetika
kontestácie rytmu ulice rozvinula v ďalších desaťročiach viac - než v
ZSSR - na kapitalistickom “západe”.(l) Obyvateľ moderných veľko
miest Europy či Ameriky nie je ani v najmenšom prekvapený, keď na
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svojej púti po uliciach vráža temer na každom kroku do obrovitej rekla
my, propagujúcej výrobky všetkého druhu nápismi, obrazom, pohybli
vou živou, či inou kinetickou kulisou, alebo hoc’ dymovou clonou lie
tadiel, krúžiacich na oblohe mesta.
Pozoruhodné na aranžérskom počine, ktorým sa mladý výtvarník
martinského divadla Jozef Ciller (1942) zhostil úlohy propagovať festi
val politickej pop-music, nie je samotný fakt, že uzavretú kultúrne-spoločenskú akciu preniesol zpod strechy do verejnosti ulice. Veľké a agre
sívne transparenty, ovládajúce námestia a cesty, nie sú ani v našich pod
mienkach až takou zriedkavosťou. (Skôr naopak.) Cillerom navrhnutá
výzdoba z januára 1978 nevzbudila takto ani v provinčnom Martine obzvláštny rozruch. Zaujímavý a pozoruhodný začína byť tento scénogra
fický experiment až tam, kde ho autor vymaňuje z jeho “užitkového”
rámca a prezentuje ako zásadný programový počin umelecký, ako svoj
osobný príspevok k aktuálnym estetickým hľadaniam. Namiesto doku
mentácie svojej bohatej konkrétnej scénografickej práce (prinášajúcej
v posledných rokoch mnohédobré impulzy do konvenčného a ustrnuté
ho organizmu českého a slovenského divadla)(2), predstavuje sa Ciller,
či už na celoslovenskej prehliadke divadelného výtvarníctva na jeseň
1978 alebo na medzinárodnom pražskom Quadrinále scénografov na
jar 1979 niečím, čo s divadelným výtvarníctvom zdanlivo nesúvisí, ale
bo súvisí len okrajove. Ak je aj divadelný výtvarník (ako hociktorý iný
“umelec z povolania” v krajine obmedzených možností) nútený kvôli
obžive vykonávať “užitkovú” prácu na objednávku, nezvykne sa ňou
obvykle - podľa panujúcich zvyklostí - hrdiť pred svojimi kolegami a
verejnosťou. Ak to tentoraz urobil naviac laureát zlatej medaile z praž
ského Quadrinále 1975 - autor, ktorého profesionálna práca pripútala
už v posledných rokoch právom záujem odborníkov a ktorý je takto na
najlepšej ceste stať sa “klasikom”, nadobúda toto zdanlivé gesto nihi
lizmu obzvláštny zmysel.
K uvedenému treba povedať, že československá scénografia má dlhé
desaťročia v širšom kontexte výtvarnej a divadelnej kultúry obzvláštne
postavenie. Už v pionierskych časoch umeleckej moderny pôsobili v di
vadle výtvarníci z najpoprednejších: J. Čapek, V. Špála, J. Zrzavý, F.
Muzika, Ľ. Fulla a ďalší. Bola to však predovšetkým predvojnová ge
nerácia špecialistov - architektov (V. Hofman, B. Feuerstein, F. Troster
a iní), ktorí definovali špecifičnosť výtvarnej tvorby v divadle a prispeli
už pred druhou svetovou vojnou k precizácii pojmu divadelnej avantgardy.(3) Nadväzujúc na revolučné impulzy ruského a sovietského
umenia, ďalej na tradíciu nemeckého divadla (od Reinhardta po Piscatora) a na dobrú znalosť francúzskej moderny, stálo československé di
vadelníctvo - aj vďaka scénografickým výbojom - v tridsiatych rokoch v
prvých radoch európskej moderny divadelnej.
Dobré materialno-technické podmienky v poštátnených divadlách.
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osobité teoretické-výskumné zázemie, specifické vysokoškolské štú
dium v Prahe a Bratislave a iné priaznivé okolnosti prispeli i v povoj
nových rokoch k rozvoju tejto tradície. Vo svojich špičkových výko
noch (nehovoriac už o nižších “užitkových” vrstvách scénografickej
praxe) československá scénografia však ťažila predovšetkým z dobo
vých slohových výbojov umenia. Tak napr. V. Hofman a ďalší z expre
sionizmu, J. Svoboda z konštruktivizmu a kinetiky, L. Vychodil (najmä
v časoch svojej spolupráce s A. Radokom) z pop-artu a “umenia chudo
by” (arte-povera). Vystúpiť zo sanktuárnych priestorov divadla, posky
tujúcich výhodný azyl i v časoch pre umenie nie veľmi priaznivých, sa
však naši divadelní praktici nikdy nepokúsili. Ani v tej miere, v akej to
robili Poliaci: Grotowski, Szajna, Kantor a iní, ovplyvňujúci už nielen
divadlo, ale celé dobové slohové myslenie vo svojej krajine, východisko
vú bázu výtvarníctva v to samozrejme počítajúc.
Cillerové odmietanie estetizmu a panujúcej tradície, pokus o demon
štračné vystúpenie z priestoru divadla do neštylizovaného priestoru uli
ce (jeho náznak možno už vyčítaťz programovej spolupráce scénografa
s režisérom P. Scherbauferom z brnenského Divadla na provázku a so
slovenskými ochotníkmi z okolia roku 1975) naznačuje - podľa našej
mienky - príznačné smerovanie umeleckej tvorby konca sedemdesia
tych rokov. Smerovanie von z profesionálneho umenia zo svojimi väz
bami a inštitucionálnymi návykmi, ktoré už nemožno brať vážne. Po
kus o odhad vlastných síl a možností. Kontestácie tradície, ktorá-súc
pretrhnutá - prestala aj tak pôsobiť. Kontestácia aktuálnej situácie a
možností. Kontestácia umenie a života.(4)
Azda tieto vedúce tendencie usilovania mladých, prejavujúce sa vo
všetkých sférach spoločenskej praxe súčasnosti, nebolo vhodné uviesť
na príklade predsa len tak, či onak - profesionálneho umelca. Ak ume
lecký - a iný - pokrok niesli ešte v šesdesiatych rokoch profesionáli rôz
neho druhu, situácia sa dnes radikálne zmenila. Okrem remeselnej ruti
ny, umožňujúcej bez akéhokoľvek väčšieho osobného vypätia a nasa
denia “elegantne” miešať dokopy najrôznejšie slohové prvky, niet v sú
časnej profesionálnej tvorbe ničoho, čo by bolo treba brať vážne, a čo
by oslovovalo “človeka z ulice”, odpovedajúc na jeho reálne problémy.
(Opakovanie čo aj dobrých vzorov a udržovanie, či konzervovanie tra
dície nie je tvorbou.) Vážni sú dnes azda iba tí, ktorí nie sú prinútení
brať sa vážne, t.j. ľudia “odinakadial”, tvoriaci z nutnosti a nie zamest
nanci - umelci, ktorí skončili vysokú, či strednú školu umeleckého sme
ru a chcú sa stať členmi niektorého z cechovných umeleckých zväzov.
Spomenuli sme už amatérov pri charakteristike Cillerovej tvorby.
Ochotníci ovplyvnili v najlepšom nielen profil súčasného českého a slo
venského divadelníctva, predstavujúc v ňom rozhodujúci hybný mo
tív, ktorý doteraz nestačil stratiť spontánnosť a radosť z hry, ako hlav
né (a možno aj jediné) predpoklady divadla ako umenia. Vedľa divadla.
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dodávajú nadšenci-amatéri, tvorcovia z talentu a nutnosti rozhodujú
ce impulzy aj literatúre, hudbe, výtvarníctvu, filmu a fotografii a možnože aj (netrúfam si to posúdiť) vede, mysleniu a technickej inovácii.
Zvláštne je, a to je azda druhá charakteristická črta umeleckého dia
nia prítomnosti, že rôzne tieto čiastkové aspekty jedného procesu kme
ňového vývoja kultúry je dnes už ťažké, ba priam nemožné vzájomne
oddeliť. Z oblasti literatúry, ale aj vedy a humanistiky, vkročila do sú
časného (akčného) výtvarníctva silná skupina mladých, dodávajúc v
súčasnosti vari najprudšie vývinové impulzy domácej avantgardnej scé
ne. Ich program a vlastné chcenie formulovali už prítomné sedemdesia
te roky. Kladúc si otázky: “kdo som?”, “o čo mi ide?” a “čo mám a mô
žem urobit?”, nenachádzali a nenachádzajú odpoveď na tieto najnalie
havejšie otázky dospievania ani v škole, ani v obklopujúcom ich pro
stredí. (O inštitucionálnom umení ani nehovoriac.) Nedostávajúc ich,
sú nútení narušovať panujúce ticho a provokovať k odpovedi, respektívne ku konaniu doposiaľ mlčiacu a nehybnú sfingu. Kontestácia - skú
šobné ohmatávanie nosnosti obklopujúceho ich prostredia a seba sa
mých v ňom - je takto základným zmyslom tvorby najmladších.
Uveďme niektoré fakty. Okolo roku 1974-1975 sa z anonymnej scény
bratislavského undergroundu začala vyčleňovat skupina chlapcov a
dievčat, ktorí sa výraznejšie spoznávali práve v umení. Vzájomné pre
zentovanie osamote ešte vyrábaných “privátnych” reflexií arte-faktov
(básní, obrazov, fotografických postrehov apod.) je tu prvým krokom.
Druhým, viac-menej verejné konfrontačné akcie. Ich účelom - a tu začí
na zaujímavosť pre nás - nie je len prosté zverejnenie už predtým vytvo
reného quasi “umeleckého” materiálu, ale tvorba novej kvality, ak
chceme: akcia ako kreácia, či dokonca - zmysel kreácie.
“Umenie”, t.j. prechádzajúca vlastná individuálna tvorba, tu hrá úlo
ha prostého materiálu či suroviny, stojacej na začiatku výrobného pro
cesu. Osobné poetické vyznanie, často sami o sebe (pokiaľ mi to pricho
dí posúdiť) nie nezaujímavé a nie bezcenné, sú v priebehu akcií - pred
stavení vlastnými autormi devalvované. Spočiatku získaná pozornosť a
záujem o čítané je v priebehu zvláštnych “autorských večierkov” pristu
pujúcim hlukom a inými “technickými prekážkami” narušované. Auto
ri sa nerozpakujú nervozitu publika, o ktorého priazeň zdánlivo spo
čiatku usilovali, namieriť proti sebe.
V tomto geste dômyselnej provokácie alebo cieľavedomej obete
vlastnej osobnosti ako “ars poetika” sa skrýva očistný, viac kongnostívne-etický než estetický zmysel tvorby najmladších. Dnešní medzi dvad
siatkou a tridsiatkou (t.j. v najproduktívnejšom veku) se nachádzajúci
mladí sa cítia v prítomnom svete cudzincami. Cudzincami tam, kde
prevláda - podľa ich rozjatreného cítenia - ziskuchtivosť, materializ
mus, neprávosť, pretvárka, cynizmus, chlad a nuda. Ich ideálny svet je
načrtnutý iba v hrubých črtách - v záujme komunikatívnosti - niektorý
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mi umeleckými dielami: Ionescom, Dalim a Margrittom, filmovým re
žisérom Bergmannom, alebo hoci aj rockovým súborom ABBA. (Akcia
vylepovania plagátov k neexistujúcim dielam a neexistujúcim - aspoň
v Bratislave nie - výstavám a predstaveniam: “Týždeň fiktívnej kultúry"
v Bratislave 1977).
Zmyslom aktivity mladých nie je pritom len sebe-poznanie a sebaprejavenie, ale aj: poznanie iných a prostredia - kontestácia. “Týždeň
fiktívnej kultúry” sa neskončil takto vymyslením radu diel, výstav a
predstavení, ktoré by bolo vhodné aj v ČSSR vidieť, respektívne, ktoré
by mali existovať. Jeho zmyslom bolo aj poznať reakcie publika, pre
brať ho z ospanlivej inergie, vyvolať takú či onakú reakciu. A ako to
spoznali inscenátori akcií v priebehu roka 1978, dosiahnuť tento zdanli
vo jednoduchý cieľ nie je také ľahké. Skupina podgurážených chodcov,
opúšťajúcich v nočných hodinách jednu z vinární v strede mesta, sa po
vedzme nepáčil plagát, upozorňujúci na výstavu diela Salvadora Daliho. Parafráza surrealistických umeleckých foriem okoloidúcich zjavne
poburovala. Nikto však z tých, čo si už v priebehu posledných desiatich
rokov odvykli od tvarov moderného umenia, a na ktorých tieto tvary
pôsobili preto opäť novo (čo znamená aj - provokujúco), sa však neopo
vážili vstúpiť na trávnik a dajme tomu - strhnúť plagát, alebo doň neja
kým spôsobom zasiahnúť. Volili radšej u nás nejobvyklejší spôsob. Od
chádzali, hundrúc si len tak potichu, pre seba. Nielen súčasní umelci a
umenie, ale aj ich konzumenti sú už zdá sa otrlí, povedali si organizá
tori “Týžd’na fiktívnej kultúry”, prizerajúc sa tejto nenaplnenej agresii
neznámych nočných chodcov. Treba tu azda siahnúťk primárnějším a
mocnejším formám intervenčného zásahu do života mesta.
Vhodná príležitosť sa vyskytla koncom mája 1979. Skupina brati
slavských mládežníckych divadiel (“Labyrint”, majúci z vystúpení na
ulici už najväčšie skúsenosti, ďalej “Faust”, “Pegasník”, “Pomimo”)
organizovala z príležitosti “Medzinárodného dňa detí” maškarný sprie
vod do najnavštevovanejších mestských priestorov. Na “Dialógy” jed
notlivých mimov, na Hviezdoslavovom námestí naväzovali základné
happeningové etudy druhej skupiny. Niekoľko aktérov sa vzájomne
omotalo bielým papierom, utvárajúc uprostred živého toku ulice zne
hybnené, sťaby sádrové sochy. Obdaleč ležal na trávniku muž so zavia
zanými rukami a nohami. (V iný deň bol zas druhý priviazaný ku kovo
vej mreži jednej z budov na križovatke Sedlárskej a Leningradskej ulice,
priamo oproti kombinátu inštitúcii Zväzu slovenských spisovateľov.)
A pokiaľ veľká časť chodcov prechádzala i teraz pomimo, akoby sa
nič nestalo, respektívne akoby nič nespozorovali, zorganizovala ďalšia
skupina situáciu, ktorej sa už nebolo možné vyhnúť. V najživších popo
ludňajších hodinách zaľahli mladí muži a dievčatá v džinsoch na celý
priechodný priestor ulice medzi Námestím 4. apríla a novou radnicou.
Chodcom po istom čase rozpačitého čakania a prizerania nepozostáva47

lo nič iné len hľadať iný priechod, alebo pokúsiť sa prejsť s rizikom, že
pošliapu ležiacich. Keď sa presvedčili, že nejde o nevládnych alkoho
likov, odpočívajúcich na ulici (podobný priestupok by sa v našich po
meroch nielen pravdepodobne toleroval, ale prijal s istými prejavmi po
chopenia a solidarity), hľadali v ďalšom náznak toho, že ide o úradné
naaranžovanú situáciu, teda o umenie. Ak zazreli napríklad na poscho
dí v okne skryte nakrúcejúceho filmára a fotografa, uspokojili sa. (Or
ganizátori natlačili - pre všetky prípady - lístky s textom: “Zúčastnili
ste sa jedne z akcií divadla na ulici”. (Pokiaľ však nenašli žiadne oporné
body na to, že sa tu, ako to má byť: “filmuje”, prepukla v luďoch často
neskrývaná agresivita a hnev. Nadávali na mladých a volali po policaj
nom zásahu. Treba povedať (pravda, na základe nesystematického po
zorovania), že viac ženy, než muž, prejavujúci predsa len väčší zmysel
pre humor a hru. Viac starší (hraničným vekom je tu asi rozhranie päť
desiatky), než mladší, mladiství a deti.
Účelom týchto akčných etud nebol však iba sociologický prieskum
správania sa pomerne ešte nesporne mladého, prevažne z dedinského
prostredia v prvej či druhej generácii pochádzajúceho mestského oby
vateľstva Bratislavy. Bezprostredným podnetom kontestácie pre účast
níkov (dočasne utvorená: “Spoločnosť intenzívneho prežívania”) sa sta
li predovšetkým pocity a zážitky človeka, ktorý leží bezvládne na ulici.
V tejto zvláštnej a vypätej situácii šlo o to pochopiťseba, svoje možnos
ti a vzťahy k iným ľuďom. Sebaobetovanie ako poznanie a sebapoz
nanie. Akt činu, osvietenia, zdroj ďalšej aktivity. Analógie s postojom
mučedníkov a pustevníkov niečo vystihujú. Ale, prirodzene, iba niečo.
Biť a tĺcť každého
veď aj on je taký brak ako ty
rozbiť výklad s konfekciou
a imitovať súlož s figurínou
prerezať si žily
a prosiť ľudí aby ti
pomohli
a ak sa nájde nejaký blázon
čo ti pomôže
kopni ho do rozkroku,
píše jeden z účastníkov akcií zjari 1979. Agresivita poetického hrdi
nu, brániaceho sa, aby bol vyrušený vo chvíľach meditácie a seba-poznania, je iba zdánlivá. Zastiera - ako napokon každé gesto pravdivej
poézie, či dokonca: akékoľvek pravé gesto človeka - plachosť a túžbu
po komunikácii, solidarite a láske.
Nie som šťastný
nie som úplný
veľa vecí mi chýba
nie som sebavedomý
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nemám lakte
láska pri plote
láska v mäkkej posteli
buchta mi ju dá
som slabý
vyskočím do električky
trepnem hlavou o žrď
ľudia sa útrpne smejú
aby ma neurazili
oba pár zlých sa neskrývane
teší.
(“Notesová zbierka”, 1979)
Poznávacím znakom tejto poézie dneška je nedôvere k umeniu, vedo
mie obohranosti jej tradičných prostriedkov a vyjadrovacích možností.
Snaha upradnostniť čin pred formou a tvarom, presnejšie: chápať čin
ako formu a tvar.
Sú slová.
Veríš týmto slovám?
Potom si básnik,
priateľ posvätnosti,
uctievač jazyka a hrtana.
Glogloglo.
Never slovám - nie sú posvätné.

Než sa dostaneš k
z
vypadnú ti vlasy
roztrasú kolená,
no stále budeš žiť
zakliaty do mena
neschopný rozprávať.
predpovedá ďalší z okruhu mladých kontestárov, dávajúc svojej ru
kopisnej zbierke (“Neznáme poézie”, 1979) motto: “Načo toľko slov...
Mlčme... Je málo skutočných slov...”
Odmietnutie akýchkoľvek všeobecne prijatých, “objektívnych” vý
razových sústav, vrátane sústavy jazyka, ukazuje na širšie príznačné
tendencie, prejavujúce sa medzi mladými vari na celom svete. Pútavý
opis tohto zvratu od niekdajšej ambície poznávať a pretvárať svet (prí
značný pre šesťdesiate roky) k rezignujúcemu egocentrizmu ako cha
rakteristickej tendencii nového desaťročia, podáva napríklad kultúrny
historik Christopher Lash.(5) Zahľadenie do seba, kult vlastnej osob-
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nosti - narcisizmus -vyznačuje, podľa amerického autora, všetky sféry
života. Náročné ciele, ktoré ešte začiatkom šesťdesiatych rokov nad
stavoval americkej spoločnosti J. F. Kennedy, poklesli v alibizmus a sebalásku (s ktorou si Richard Nixon v posledných rokoch svojho úrado
vania starostlivo nahrával na magnetofónovú pásku každé svoje vyriek
nuté slovo), v show-manské gestá “lietajúceho diplomata” Henryho
Kissingera a vo filmový úsmev dokonalého chrupu Jimmyho Cariera.
Dôležité sú nie činy, ale efekt a zdanie. Publicita a popularita. Pestova
nia seba a obrazu o seba (vzhľad apod.). Che Guevaru - revolučný idol
mládeže šesťdesiatych rokov - zatienil štíhly tanečník John Travolta,
či Maharisha Mahesh Yoga. Drogy, tranz diskotéky, či introvercia ná
boženskej sekty zatlačili niekdejšie nadšenie a romantizmus vzbury.
Táto spoločenská klíma nie je úplne nová. Zakladateľ psychoanalý
zy Sigmund Freud použil už k charakteristike ovzdušia “Fin de siècle”
obraz nežného syna jedného z riečnych bohov, odmietajúceho lásku
nymfy Echo a zahľadeného s náruživým záujmom iba do svojho vlast
ného zrkadlového obrazu. Kým Oidipus vyvoláva nutne (čo aj preň tra
gickú) zmenu osudu, nie je Narcis nijako zainteresovaný na prekona
ní svojho stavu. Akékoľvek pokusy o psychoterapiu egocentrika sú pre
to, podľa názoru lekárov, márne. Pôvodne - podľa Freuda - vývinová
fáza dojčaťa (neschopného sa ešte vydeliť zo sveta a prenášajúceho pre
to libidoznú energiu záujmu na svoje vlastné telo) sa stáva trvalým psy
chickým stavom. Charakteristikou aktuálneho (a skútneho) sveta dos
pelých.
Ak sa od širšie zameraných a kto vie, či vôbec korektných úvah (apli
kácia lekárskych termínov zdravia, nemoci a rozkladu na spoločnosť
a jej kultúru je vždy sporná) vrátime k našej téme, nájdeme tu však
tiež nejeden presvedčivý príklad charakteristického dobového zvratu
od “id” k “ego”. “Hitom” vedy sedemdesiatych rokovje teória gravitač
ných uzlov vesmírneho diania, takzvaných čiernych dier. Hypotéza pulzácie: rozpínania a sťahovania kozmu do bodov obzvlášnej koncentrá
cie je popredným predstaviteľom konceptuálnej tvorby začiatku desať
ročia Rudom Sikorom (1946) rozkreslené do cyklu monumentálnych
obrazov - kolážových kresieb. Vesmír konceptualistu pozostáva z neko
nečného množstva v trpezlivej rukorobnej práci skladaných hviezdi
čiek: znamení zrodu a počiatku života jednotlivca; ďalej z obojstran
ných šipiek, označujúcich jestvovanie, pohyb a krížikov: znakov to
konca života jednotlivca. (Tieň prvých dvoch znamienok utvára v nie
ktorých kresbách a grafických tlačiach zem - pevninu našej existencie.)
Z troch rozstrihaných obrazov - čiernych dier - vzniká jeden s nepatr
ne väčšou dierou. Pred našimi očami ožíva skryté vesmírne dianie. Ve
decká teória je vizualizovaná tak pravdepodobne, že sa nám zdá, že výt
varník proste zväčšil hvezdársku fotografiu.
Predstaviteľ dnešnej najmladšej generácie si počína ináč. Kozmická
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dráma je uňho už nie “objektívnym”, ale bezprostredne osobným,
priam s telesnou naliehavosťou fyzicky pociťovaným dianím. Vypisu
júc si z ktorejsi knihy text: “...rozpínanie vesmíru nie je neobmedzené.
V určitú chvíľu sa rozpínanie zastaví a všetko sa opätovne zmení časom
v obdivuhodné zoskupenie stlačenej hmoty”, ilustruje ho Ľubo Ďurček (1948) fotografiou čiernym porastom znetvorenej vlastne tváre
(“Šialené myšlienky,” 1979). Matričné záznamy hovoria, že medzi dátu
mom narodenia obidvoch maliarov: Sikoru a Ďurčeka je kalendárový
rozdiel iba dvoch rokov. Umelecky však celá slohová epocha.

Bratislava, 1979

Poznámky:
1 ) Do tohto doteraz ešte nie plne zdokumentovaného a vyhodnoteného revoluč
ného “diania ulice” zapadá aj doposiaľ ešte menej zdokumentované a vy
hodnotené domáce avantgardné dianie. Tak napríklad 1. mája 1922 pred
vádza tisíce košických robotníkov - podľa scenára a pod vedením výcho
doslovenského rodáka, neskoršie teoretika sovietskej konštruktivistickej
avantgardy J. Macu - prve revolučne-agitačné divadlo ulice v strednej Eu
rópe. Zprávy o veľkolepej syntéze scénickej akcie, hudby a výtvarného ume
nia na uliciach Košíc priniesla dobová tlač nemecká (“Arbeiter Chor”,
publik. V Dresden 1922).
Ide o prvé dôležité priame ohlasy na sovietsku revolučnú scénografiu ulice
(Jevremov, Mejerchoľd, Altman. Annenkov a i.). Z pera redaktora košic
kého Kassai Munkás, J. Macu, pochádza i prvý preklad Puninovej state o
Tatlinovej veži III. Internacionály apod.
2) Interscéna I. I, Praha, 1977, s. 39 a i.
3) “K problematike vplyvu moderného výtvarného umenia na divadlo”. Esteti
ka III/2, ČSAV, Praha 1966, s. 127-145.
4) Doklady tohto príznačného smerovania von z profesionálnej scény, snahy
overiť si priamo umelecký tvar a jeho intenzitu (mimoumeleckou) skutečnosťou, nájdeme v najrôznejších podobách.
Na prehliadku ochotníckych divadelných súborov v Liptovskom Mikuláši
v máji 1979 prišli mladí nadšenci z divadelného štúdia OOŠ Lučenec-Vidiná s novodobou úpravou klasickej Antigóny. Divadelným priestorom sa
tu v jeden sobotný podvečer stalo priestranstvo uprostred panelákov sídlis
ka Na nábreží. Priestor bol zarámcovaný ostnatými drátmi s reflektormi
v rohoch, uprostred konštrukcia, ktorú bolo možné chápať čo aj ako šibe
nicu.
Hluk vylákal z bytov obyvateľov sídliska, ktorí si neboli istí tým, čo sa
vlastne deje pred ich domom. Herci, oblečení do štylizovaných kostýmov
Ku-klux-klanu začali drsnými príkazmi zhromažďovať okolostojacich na
jedno miesto. Každému, kto prekročil bránu, nakreslili na ruku číslo...
Škoda však, že tu šlo len o vstup do ináš tradične poňatej inscenácie. (Film
a divadlo 16, Bratislava 1979, s. 27) Vlastný dramatický tvar a zabehaný
organizmus divadla nie je nateraz asi schopný rozviesť tento impulz bez
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prostredného fyzického zážitku, ponúkaný scénografiou a súčasným akč
ným výtvarníctvom.
5) Christopher Lash: The Culture of Narcissism. W. W. Norton and Comp.,
New York 1979. s. 286.

Poznámky redakcie:
Štúdia bola napísaná ešte v Bratislave, skôr ako autor emigroval do Západné
ho Nemecka.

Marxizmus a ekologická kríza*
Miroslav Kusý
Na svete jestvuje rad krajín, ktoré už majú socialistickú revolúciu za
sebou a budujú si stále rozvinutejší socializmus. Tým sú ipso facto a raz
prevždy zbavené možnosti trápiť sa so svojou vlastnou, domácou eko
logickou krízou. Kríza vôbec - a ekologická zvlášť-do socializmu (to
bôž rozvinutého) a priori nepatrí. Z Frolovej interpretácie logicky vy
plýva, že v socialistickom tábore - nehovoriac už o jeho najrozvinutej
šom predvoji, akým je Sovietsky zväz - nemôže byť o ničom takom re
či. Tu sa totiž predsa už neuplatňujú tie obmedzujúce limity ekologic
ky vhodného rozvoja ako v rozvojových alebo vo vyspelých kapitalis
tických štátoch a tak “iba typ socialistického rozvoja má a uplatňuje
principiálnu schopnosť na ekologicky vhodný rozvoj”.(l)
Kto by sa tu odvážil rozprávať o nejakej ekologickej kríze, keď - po
dľa N. Tulikovovej a B. Ďakina - “v podmienkach socializmu sa vytvá
rajú objektívne možnosti využívania životného prostredia, jeho bohat
stva v záujme plného uspokojovania životného prostredia, jeho bohat
stva v záujme plného uspokojovania materiálnych a duchovných pot
rieb všetkých členov spoločnosti, ich všestranného rozvoja. Z týchto
pozícií vychádza aj hodnotenie úlohy životného prostredia v živote spo
ločnosti, nimi sa určuje starostlivosť o neporušenosť životného prostre
dia a jeho obnovu pre budúce generácie”(2)? Kde by sa tu vzala nejaká
ekologická kríza, rozplýva sa náš L´ Čunderlík, keď “príroda a jej bo
hatstvo je majetkom všetkého ľudu, tvorba životného prostredia je sú
časťou sociálneho programu spoločnosti, zodpovednosť za životné a
prírodné prostredie je nedeliteľné, vedecký potenciál spoločnosti sa
podriaďuje celospolečenským záujmom”(3).
Podľa týchto a celého tuctu ďalších podobných ideologických pro
klamácií by tu malo vyzeraťna dokonalú ekologickú idylu. Nie celkom:
ideológovia pripúšťajú, že originál, podľa ktorého bol tento obraz ro
bený, má ešte stále určité drobné kozmetické vady. “Neznamená to
* Bez vedomia autora uverejňujeme časť z jeho rozsiahlej štúdie “Marxismus a
ekologická kríza”.
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však,” poznamenáva na okraj Frolov, “že v ZSSR je ekologický prob
lém už vyriešený, že všetko priaznivo skončilo a neobjavujú sa nijaké
objektívne alebo subjektívne ťažkosti”(4). Socialistická revolúcia je
predsa záležitosťou koncepčných zmien a nie prevádzky, upratovania
toho, čo tu bolo pred nimi a čo tu zostalo po nich, preto, poúča nás v
tomto ohľade Ľ. Čunderlík vo svojich podkladoch pre stranícke škole
nie, “nebolo by však správne ak by sme sa nazdávali, že už samotné na
stolenie socialistických spoločenských vzťahov vyrieši všetky problémy
ekologického charakteru”.(5)
Nenazdávame sa a neviem o nikom, kto by sa tak nazdával (okrem
marxistických ideológov). Tým pádom sa nám však dáva na vedomie,
že čosi z ekologických problémov zostalo ešte aj v socializme.
Čo sú to teda vôbec za ťažkosti?
Zaujímavé: títo marxistickí ideológovia, ktorí tak radi, živo a detail
ne líčia drastické prejavy ekologickej krízy kapitalizmu, zostávajú na
raz len vo veľmi abstraktných rovinách, keď sa zmieňujú o nejakých
tých ekologických ťažkostiach socializmu. Akoby ani nestáli za reč. A
tak, keď sa chceme niečo bližšie o nich dozvedieť, musíme sa obrátiť na
iné zdroje - pokiaľ sú tu vôbec nejaké zdroje dostupné: na vedeckú pub
licistiku, na odborné časopisy a podobne. Tam s prekvapením zistíme,
že tieto ekologické ťažkosti socializmu nielen že stoja za reč, ale sú do
konca smrteľne vážne - prinajmenej rovnako vážne ako ekologická krí
za Západu, pretože majú rovnaké prejavy a dôsledky ako ona - a to na
priek všetkému zaklínaniu sa ideológov.
Napríklad, takému populárno-vedeckému publicistovi, ako je I. I.
Adabašev, iste slúži ku cti, že aj keď v 60. rokoch horlivo písal o spôso
boch pokorenia prírody sovietskymi ľuďmi, veľmi rýchlo sa z tohto
ošiaľu spamätal. Už roku 1973 - teda v dobe, kedy jeho ideologickí ko
legovia vydávajú svoj antiekologický manifest o budúcnosti ľudskej
spoločnosti, publikuje Adabašev v tej istej Moskve varovné ekologické
memento: Život zajtra - tragédia alebo harmónia. V úvodnej kapitole
tejto práce (nazvanej “Začiatok konca?”) rozvíja pôsobivý obraz o tom,
ako Sovieti dokázali nepremyslenými zásahmi zničiť celú kultúrnu
oblasť na južnom okraji centrálnej púšte Karakum. Popisuje čo sa stalo
s takou krásnou, čistou a mohutnou riekou, prameniacou v uralských
lesoch, akou bola rieka Ural: “Mohutnou zostala iba v mapách a v spo
mienkach starcov. Aj v okolí Orenburgu, to je v jeho strednom toku,
kde už do seba prijal vody Kumaku, Orje, Guberly a ďalších prítokov,
je Ural iba pomaly tečúcou riečkou, ktorú môžete kdekoľvek prebro
diť a voda vám nebude siahať ani po kolená”.(6) Navyše, podobne ako
v iných priemyselných oblastiach sveta, kde sú vody presýtené priemy
selnými odpadmi, “ani rieka Ural a jej prítoky neuniknú rovnakému
osudu. Aj do nich sa dostalo množstvo najrôznejších odpadov”.
To iba na ilustráciu. Netreba sa nám totiž hrabať v ekologických
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ťažkostiach nášho Veľkého Brata, keď máme svojich vlastných - a to aj
podstatne väčších - ekologických trablov dosť a dosť. Je ich už toľko,
že ich ani naša ideopolícia nedokáže zatajiť pred svetom - hoci sa o to
maximálne usiluje. A tak viedenská televízia vysiela otrasné spravodaj
stvo o československej ekologickej katastrofe; hamburský Der Spiegel
prináša celý komplex zdrvujúcich údajov, svedčiacich o tom, že naša
krajina bude čoskoro celkom neobývateľná, pretože Československo
“...stojí nepopierateľne v čele európskych znečisťovateľov vzduchu a
vody”(7); parížsky Le Monde informuje svet o tajnom ekologickom do
kumente, ktorý si dala československá vláda vypracovať od Českoslo
venskej akadémie vied.(8)
Pravda, naši ideológovia môžu toto všetko hnevne odmietnuť ako
nepriateľskú propagandu, ako neúmerné zveličovanie našich ekono
mických problémov. Iste, priznáva dokonca aj generálny tajomník
KSČ G. Husák na 10. zasadaní ÚV v apríli minulého roku, máme tiež
“...ekologické problémy, s ktorými sa musíme vyrovnávať tak isto, ako
všetky ostatné priemyselné krajiny v Európe.(9) Tak načo ten krik oko
lo toho?
Všimnime si, že tu sa už nehovorí o žiadnych odlišných prejavoch a
odlišných prístupov, ktorými nás balamútia profesionálni ideológovia.
S našimi ekologickými problémami sa musíme vyrovnávať tak isto ako
tí, čo podľa našich ideológov trpia najhoršou ekologickou krízou. Teda
aj podľa tohto priznania musíme byť na tom už dosť zle.
Ako sme teda na tom v skutočnosti, podľa našich domácich prame
ňov.
Veľmi ďaleko od veľkohubých vyhlásení ideológov, že - vo všeobec
nosti - socializmus a priori “...vytvára optimálne sociálne a materiálne
predpoklady na úspešné riešenie ekologického problému”( 10), či -kon
krétne u nás - že máme “...dostatočné prostriedky na obmedzenie a za
medzenie devastácie prírody, znečisťovania životného prostredia”.(l 1)
Tieto vyhlásenia sú asi také pravdivé, aké pravdivé by bolo moje vy
hlásenie o tom, že Robinson Crusoe mal všetky optimálne psychické a
fyzické predpoklady, všetky dostatočné prostriedky na to, aby sa na
svojom ostrove miloval s krásnymi domorodkami. Chýbala mu k tomu
už len zanedbateľná maličkosť: ženská!
Cherchéz la femme: touto chýbajúcou ženskou sú pre úspečné rieše
nie československého ekologického problému nedostávajúce sa investí
cie. “Je totiž zrejmé, - píše sa v spomínanom a u nás doma ešte stále taj
nom dokumente ČSAV, nazvanom Rozbor ekologickej situácie v Čes
koslovensku, - že naše obmedzené zdroje pri vysokej energetickej a su
rovinovej náročnosti výroby, pri malej rozlohe štátu pre ukladanie a vy
púšťanie odpadkov do prostredia, vyžadujú ďaleko väčšie prostriedky
na obmedzenie porúch na životnom prostredí než u iných štátov, ak ne
má byť naša ekologická situácia v porovnaní s nimi podstatne horšia.
54

Pritom však podiel týchto prostriedkov u nás je zatiaľ naopak nižší ako
v iných štátoch a navyše má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu”.(12)
Prečo je tomu tak, je notoricky známe: vymleli sme sa z podstaty a
dnes už musíme tvrdo šetriť na všetkom, kde sa to len trochu dá - a to aj
za cenu ťažkých budúcich dôsledkov. Naše dlhy - z toho zvlášť na
Západe - sú najvyššie aké kedy boli v celých našich povojnových deji
nách a, žiaľ, nastal čas ich splatnosti. Teda “nastala doba tzv. -oddlhovania-, ktoré sa uskutočňuje predovšetkým na úkor investícií a životnej
úrovne obyvateľstva”.(13)
Pochopiteľne, z toho obojeho ide hlavne o investície, pretože “aby
sa prudký pokles užitého národného dôchodu neprejavil plne v znížení
životnej úrovne, boli každoročne znižované objemy investícií... Pokles
objemu investícií sa prejavuje už dnes v niektorých oblastiach nezabez
pečením ani prostej reprodukcie a nízkymi ekologickými investíciami”
- píše V. Kadlec.(13a)
Pritom však zďaleka nejde len o to, že momentálne na to nemáme, ale
o celú našu doterajšiu koncepciu investičnej politiky! Teda o to, že za
uplynulých 35 rokov budovania socializmu u nás “nedostatočná časť
investičných prostriedkov smerovala k obmedzeniu negatívnych dô
sledkov rastu ekonomickej základne spoločnosti a životnej úrovne oby
vateľstva, čím neustále narastali disproporcie medzi čerpaním prírod
ných zdrojov a využívaním prírodného prostredia a možnosťami jeho
regenerácie a priemyselných, ekologické zákony rešpektujúcich funkč
ných premien” - takto hodnotí vzťah medzi našou investičnou politikou
a jej zodpovedajúcim našim životným prostredím K. Vepřek.(14)
Neustále narastanie týchto disproporcií nemohlo nakoniec vyústiť
nikam inam než do súčasnej ekologickej situácie ČSSR, o ktorej aj uve
dený dokument ČSAV hovorí, že ju treba “charakterizovať ako veľmi
vážnu. Len malá časť hlavných ekologických ukazovateľov je na prija
teľnej úrovni; väčšina naopak signalizuje narušenie rôznych zložiek
prostredia. Musíme konštatovať, že vo svetovom porovnaní je situácia
u nás veľmi nepriaznivá”.(15)
Čo vy na to, ideológovia? Ľ. Čunderlík nás vo svojom článku o eko
logickej etike poúča o tom, že “starostlivosť socialistickej spoločnosti o
životné prostredie, ochrana prírodných zdrojov ľudskej existencie,
zodpovednosť jednotlivca i celej spoločnosti za základné hodnoty život
ného prostredia, prírody a krajiny pre všetkých i pre buúce generácie,
je nielen biologickou a technickou záležitosťou, ale výsostne politickou
a etickou otázkou”.(16) V tomto prípade s ním naprosto súhlasím: nie
je to teda len nejaké nedopatrenie, ale priamo zločin, že - ako dokazuje
dokument ČSAV - naša zelenina z intenzívnych kultúr je kontaminova
ná škodlivinami; že ako pitnú vodu dostávame “výrobok”, ktorého kva
lita často nevyhovuje ani pre závlahy a v mnohých prípadoch skutočne
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ohrozuje naše zdravie; že sa u nás posúva podiel úmrtí z postproduktívneho do produktívneho veku a že “odďalovaním zavedenia účinných
opatrení exponenciálne porastú poruchy ľudskej populácie a nie je vy
lúčený vznik ťažko odstrániteľných porúch v budúcich generáciach”.(17)
Lenže pokiaľ ide o možnosť zavádzania týchto “účinných opatrení”
sú aj autori citovaného dokumentu náležíte skeptickí, nakoľko píšu:
“V mnohých postihnutých územiach dnes už však nejde ani tak o opti
malizáciu, ako skôr o zabezpečenie takých “limitných” parametrov,
ktoré by uchránili daný systém (napr. vodárenské nádrže) pred funkč
ným zhrútením”.(18)
Naši marxistickí ideológovia však v tomto všetkom ešte stále nevidia
hlbokú a ďalekosiahlu ekologickú krízu s mnohými katastrofickými
príznakmi. Alebo obvinia aj dokument ČSAV z preháňania, z príliš
čierneho videnia našej reálnosocialistickej skutočnosti?
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Slovenská republika rád 1919 - legenda a
skutočnosť
Ján Mlynárik

1. Marxistická interpretácia ako nástroj legitimity súčasnej
komunistickej vlády

Už dávnejšie, ale najmä po okupácii Československa roku 1968 sme
svedkami politickej tendencie postaviť proti československej štátnosti
štátnosť sovietsku, resp. štátnosť diktatúry proletariátu. Komunistický
totalitný režim sa snaží nájsť v histórii argumenty, ktoré by zdôvodnili
jeho logickú a nevyhnutnú existenciu. Nemajúc historické zázemie, ani
zmocnenie národov, snaží sa falšovaťdejiny vo svoj prospech, prispôso
biť si historické fakty a súvislosti a negovať skutočné životné sily štát
nosti Čechov a Slovákov. Deje sa tak najmä v súvislosti so Slovenskou
republikou rád, trojtýždňového štátneho útvaru na východnom Slo
vensku v júni 1919, ktorý vznikol v súvislosti s preniknutím maďarskej
Červenej armády na územie mladého Československa.
Je známe, že predstavitelia slovenského národa, ale aj socialistického
robotníctva sa na sklonku prvej svetovej vojny prihlásili k myšlienke
československého štátu, ako národného štátu Čechov a Slovákov. U ro
bili tak na I. mája 1918 na robotníckej manifestácii v Liptovskom Mi
kuláši a najmä 30. októbra 1918 v Martine, (1) kde podpísali Deklará
ciu, ktorou sa Slovensko prihlasuje k novému štátnemu útvaru, vzniklom na troskách Rakúsko-uhorskej monarchie. Československo sa sta
lo skutkom a predstavitelia Slovákov od Vavra Srobára až po Andreja
Hlinku a Emanuela Lehockého vyjadrili túžbu slovenského národa žiť
v spoločnom štáte s rečove a kultúrne najbližším slovanským národom
- národom českým. Myšlienka československej štátnosti sa tak stala
skutkom a naplňovala sa činmi.
Avšak keď 16. júna 1919 vyhlásili v Prešove Slovenskú republiku rád,
v ničom sa nepripomínalo, že Slováci sa pred pol rokom rozhodli pre
určitý štátny útvar s demokratickou parlamentárnou formou vlády.
Proti idei československej štátnosti sa vyzdvihla slovenská proletárska
štátnosť, resp. slovenská socialistická štátnosť, ktorá mala nahradiť
ideu, prijatú v Martine v októbri 1918.
Na dlhé roky za predmníchovskej republiky táto rozdvojenosťčeskoslovenskej demokratickej a slovenskej proletárskej štátnosti bola aj v
komunistickom hnutí vyriešená v prospech štátnosti prvej. Komunisti
iba občas spomenuli, že kedysi na území Slovenska vznikol proletár
sky útvar, avšak za svoje pôsobisko považovali Československo, ktoré
chceli zmeniť podľa svojich predstáv.
Podstatne iná situácia nastala po februári 1948, keď sa komunisti do
stali k moci. Každý argument k zdôvodneniu uchvátenia moci im bol
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užitočný a tak sa zrazu začala v propagande a v historiografii vytvárať
legenda o prvom slovenskom proletárskom štáte, ako vôbec nositeľovi
prvej proletárskej štátnosti na území ČSR. Komunisti sa teda dostali
po 30 ročnej historickej výhybke k pôvodnej moci, ktorú už proklamo
vali roku 1919, a iba nepriazeň historického vývoja im znemožnila udr
žať túto kontinuitu. Priekopníkom v zdôvodnení tejto myšlienky bol
známy samouk-historik, avšak o to usilovnejší propagandista Miloš
Gosiorovský, ktorý na začiatku 50. rokov prvý popísal východosloven
ský štátny útvar,(2) pozdejšie sa k nemu pridal rozsiahlou monografiou
o Slovenskej sovietskej republike právny historik Martin Vietor(3) a v
podstate názory na Slovenskú republiku rád sa dokonštituovali do
konca 50. rokov v zmysle stalinskej historiografie, zdôvodňujúce his
toricky prevzatie moci komunistami.(4)
Keď sa však v 60. rokoch začalo hlbšie skúmanie nielen politických
dejín Československa, ale aj robotníckeho hnutia, dochádzalo sa k no
vým poznatkom.(5) Predovšetkým takým, ktoré ukazovali, že nový
proletársky štátny útvar nevyplynul z vlastných síl proletariátu, z jeho
revolučnej úrovne, teda z vlastnej pôdy, ale bol prinesený takpovediac
na bodákoch armády cudzieho štátu. Bolo pripomenuté, že vlastne za
týmto štátnym útvarom nestáli rozhodujúce sily vtedajšieho robotníc
keho hnutia v Československu ani tie radikálne a ľavicové, a že ho od
mietali. Bola to podivná štátnosť, kde vedľa českého či slovenského so
cialistu bol nevyhnutne maďarský komunista či socialista v plnopráv
nej vládnej kompetencii, keď na území nového štátu proletárskeho Slo
venska platili nariadenia a predpisy Maďarskej republiky rád, keď sa
nedalo ani hovoriť o čo len trochu samostatnejšej zahraničnej politike
nového štátu a napokon, keď s posledným odchádzajúcim maďarským
červenoarmejcom republika zanikla bez akéhokoľvek odporu či pro
testu.
Päťdesiate výročie Slovenskej republiky rád pripadlo na jún 1969,
keď bola do Prešova zvolaná celoštátna konferencia o tomto útvare.
Referenti a účastníci konferencie mali v živej pamäti fakt, akú hodnotu
má štátnosť, prinášaná na bodákoch cudzej armády. Skúsenosť z pre
padnutia Československa v auguste 1968 a nastoľovanie poriadkov
podľa vôle okupanta mnohým historikom pripomenulo až plasticky,
čo sa mohlo diať v inej súvislosti pred 50. rokmi.
Ale nešlo iba o súčasnú, boľavú skúsenosť novej okupácie, za ktorej
sa okupantovi zo všetkých projektov reformného hnutia tzv. pražskej
jari hodil iba jediný projekt - a to federalizácie. Išlo o to, že historici do
siahli určitú autonómnosť svojho výskumu, v 60. rokoch došli k novým
poznatkom a svoje závery otvorene publikovali a prejavovali. Kedysi
hlavní reprezentanti sovietskeho výkladu Slovenskej republiky rád
Martin Vietor a Michal Dzvoník(6) vo svojich referátoch podstatne re
vidovali názory stalinskej historiografie a prezentovali nový útvar ako
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provizornú situáciu v čase preniknutia armády cudzieho štátu na úze
mie ČSR. Bolo to vlastne odmietnutie tabuizovaného výkladu SRR z
50. rokov a tým aj podlomenie kánonu o kontinuite proletárskej štát
nosti.
Osobne som vtedy vystúpil v tom zmysle, že proti československej
štátnosti, ktorá preukázala svoju životnosť v dejinách, nemožno stavať
štátnosť, založenú na spomienke na trojtýždňový štátny útvar na vý
chode a časti juhu Slovenska; Československo aj vo federatívnej forme
napokon zostávalo útvarom, ktorý nevybočoval, ale nadväzoval na
etablovanie sa československého štátu z roku 1918. Tým som, spolu s
inými, odmietol implicitne aj snahy slovenských komunistov zo začiat
ku 40. rokov za vybojovanie “sovietskeho Slovenska”, ako aj politicky
hazardné pokusy Gustáva Husáka presvedčovať Moskvu roku 1944, že
väčšina slovenského národa si praje pripojenie Slovenska k Sovietske
mu zväzu.
Materiály konferencie mali výjsť v samostatnom zborníku. Nevyšli.
Dostali sa do tajného trezoru, z ktorého sú občas vyťahované vytrhnu
té vety a odstavce, aby sa uplatnili v kritike tých historikov, ktorých po
roku 1969 odstránili z ich vedeckých, pedagogických a výskumných
pracovísk.(7) Historiografia sa opäť dostala do vleku tabuizovaných
schém a legiend z 50. rokov a idea Slovenskej republiky rád opäť vykvit
la navonok ako predzvesť komunistickej moci. A tak aj v Encyklopédii
Slovenska z roku 1981(8) je Slovenská republika rád charakterizovaná
ako “prvý štát diktatúry proletariátu na území Československa”, ako
“súčasť hnutia oslabujúceho imperialistický front proti Sovietskemu
Rusku” a ako súčasť procesu, vedúcemu k založeniu KSČ. Je to teda
integrálna, preferovaná časť slovenských a československých dejín,
ktorej sa dáva publicita pri každej príležitosti, a teda aj pri každom vý
ročí. Národu sa má predstaviť čosi heroické, historicky dôkladne spra
cované a zdôvodnené, čo sa vlastne nikdy nestalo; ako v mnohých iných
prípadoch výtvorov komunistickej historiografie a propagandy, aj tu
sme svedkami falšovania dejín, ktoré má deformovať zažitú a kolektív
nu pamäť národa v utilitárnom zmysle zdôvodnenia vlády KSČ.
Skutočná história pokusu o diktatúru proletariátu na časti sloven
ského územia bola však iná.

2. Spor slovenských a maďarských socialistov. Zvláštnosti vzniku
Maďarskej republiky rád
Posudzujúc udalosti roku 1919 z hľadiska vývoja slovenského robot
níckeho hnutia treba pripomenúť, že medzi slovenskou sociálnou de
mokraciou a maďarskou socialistickou stranou došlo už na sklonku pr
vej svetovej vojny, od jari 1917 k ostrým rozporom. Slovenskí socialisti
sa hlásili k národnému hnutiu a k požiadavkám demokratických ná
rodných slobôd a spolupracovali s českými socialistami. Maďarskí
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sociálni demokrati, ktorí podľahli veľkouhorskému šovinizmu a myš
lienke integrity veľkého Uhorska vytýkali slovenským sociálnym de
mokratom panslávstvo a zradu. Na konci vojny už slovenskí sociálni
demokrati nemali v ničom spoločnú reč s maďarskými a dokonca sa aj
organizačne s nimi rozchádzali, odmietajúc účasť na akciách strany a
odborov, v platení príspevkov a vysielaní delegátov na celoštátne zjaz
dy a konferencie. Na rozdiel od maďarských socialistov socialisti na
Slovensku právom akcentovali všeobecné demokratické požiadavky,
ako bolo sebaurčovanie právo národov, právo na vlastný národný a
štátny život, v ktorom mal proletariát uplatňovať svoje revolučné požiadavky.(9)
Keď na troskách podunajskej monarchie vznikol okrem iných aj nás
tupnícky československý štát, sociálni demokrati českí a slovenskí sa k
nemu manifestačne prihlásili a podporili ho. V istom zmysle videli v
ňom aj naplnenie revolučných ideálov ruskej demokratickej revolúcie z
februára 1917, ktorá vyhlásila a v praxi aj uplatňovala právo národov
na sebaurčenie. Žiaden významnejší slovenský socialista sa nepostavil
za záchranu uhorského štátneho útvaru vediac, ako maďarské vládnuce
triedy utláčali slovenský národ, a vlastne robotníctvo dvojnásobne - ná
rodne aj sociálne. Preto akékoľvek pokusy maďarských socialistov umiernených socialistov či radikálnych komunistov o záchranu Uhor
ska, nemohli mať na Slovensku žiaden ohlas a podporu.
Uhorsko vojnu prehralo a z veľkého štátneho útvaru sa zrazu vlád
nuci maďarský národ ocitol na území malého štátu, ktorého územie
podstatne oklešťovali rozhodnutia víťazných mocností. Porážka bo
la považovaná za národnú katastrofu. Keď 19. marca 1919 podplukov
ník francúzskej armády Vyx v zastúpení mocností Dohody odovzdal
maďarskej vláde nótu, v ktorej sa žiadalo odstúpiť nástupníckym štá
tom ďalšie územie, politická kríza v Maďarsku vyvrcholila. Predseda
vlády Károlyi sa rozhodol odovzdať vládnu moc socialistom, v ktorých
veril, že jedine oni zachránia veľké Uhorsko a jeho integritu. Maďar
ský komunista, dlhoročný popredný člen Komunistickej internacionály
Eugen Varga napísal: “...buržoázia, naľakaná požiadavkami Dohody
nechcela na sebe vziať zodpovednosť za ochromenie krajiny a politickú
moc sama ponúkla sociálnodemokratickým vodcom robotníctva. Tak
vznikla Maďarská republika rád...”(10)
Sociálni demokrati sa neodvažovali vládnuť sami, spojili sa s komu
nistami, z väzenia vyviedli ich vodcu Bélu Kuna a 21. marca 1919 vy
hlásili Maďarskú republiku rád. Pre posúdenie celej veci je dôležité
konštatovať, že Maďarská republika rád vznikla predovšetkým pre rie
šenie národno-štátnych úloh záchrany veľkého Uhorska, že nevznikla
revolúciou, zvrhnutím buržoáznej vlády, ale túto vládu dostala bez boja
s poslaním, aby sama realizovala to, čo demokratická Károlyiho vláda
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nemohla. Táto okolnosť sa v historiografii zamlčuje, hoci bola rozho
dujúca pre ďalší vývoj aj na území Slovenska.
3. Propaganda maďarských bolševikov na Slovensku. Úsilie za
odtrhnutie Slovenska od ČSR.
Vzhľadom k celkovým okolnostiam, v ktorých Maďarská republika
rád vznikla t.j. záchrany integrity veľkého Uhorska, hoc aj pod prole
társkou egidou, bolo pochopiteľné, že od začiatku zaujala negatívny
postoj k novému štátnemu útvaru na severe, teda proti ČSR. A to nie z
triednych príčin, že Československo sa stalo demokratickým, parla
mentným, teda občianskym štátom, ktorý nevyhlásil diktatúru proleta
riátu, ale preto, že československý štát sa stal legitímnym zástupcom
Slovákov a slovenského územia. Maďarská republika rád neuznala le
gálnu existenciu Československa, ako ju napokon neuznalo ani soviet
ske Rusko, a podľa toho jednala.
Kunovo politické vedenie sa snažilo na Slovensku pôsobiť okrem
rozsiahlej kuriernej služby aj rozsiahlou propagandou, na ktorú použí
valo sieť agitátorov, centrálne organizovaných sekretariátom českej a
slovenskej sekcie maďarskej sociálno-demokraticko-komunistickej
strany v Budapešti. Táto sieť agitátorov bola rozvetvená po celom Slo
vensku a rozširovala letáky a noviny, ktorých cieľom bolo agitovať pre
jednotu Slovenska s Maďarskom. Tieto materiály boli na Slovensko
dopravované v miliónovom množstve buď lietadlami a nad územím
Slovenska rozhadzované, alebo agitátormi a obyvateľstvom, prekraču
júcim slabo stráženú demarkačnú čiaru.
Z obsahu letákov sa dá utvoriť obraz o cieľoch, aké nový maďarský
štátny útvar mal na Slovensku. Zásadne sa v nich ČSR ako štátny útvar
nespomína, nečítame tam ani slovo o štátnej a národnej samostatnosti
spojenej s ČSR, o rozhodnutí Slovákov v Martine žiť spolu s Čechmi v
jednom štáte. Prejavila sa tu neznalosť situácie a mentality českoslo
venskej spoločnosti, ktorá akcentovala demokratické úlohy a po dlho
ročnom nemeckom a maďarskom útlaku právo národov na samourčenie až do štátneho oddelenia.
Letáky Maďarskej republiky rád boli zamerané v ostrom protičeskom šovinizme. V jednom z nich sa oslovuje “slovenský brat” týmito
slovami: “Tí, ktorí sa cigánski pomenúvajú “českými bratmi”, oddeľu
jú teba, slovenský ľud Horného Uhorska, mocou zbraní od nás, tvojich
maďarských bratov. - Akožeby nezavíjala hnevom spoločnosť českých
pánov...my a ohromné, ku východným Karpatom sa blížiace vojsko na
šich ruských bratov vás skutočne oslobodí, čím udrie posledná hodina
ich zbojníckeho panstva.” Nacionalistické zameranie v záujme záchra
ny veľkého Uhorska vidíme v ďalšom letáku: “My, čo sme za tisíc ro
kov žili v jednej a tej istej krajine, znášali jedny a tie osudy.” A napokon
do tretice, v letáku nazvanom “Obyvateľstvu obsadených zemí!” sa pí
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še: “Slovenskí bratia naši! Už od mesiacov stonete pod jarmom obsade
nia českým vojskom, ale vaše trápenie už dlho nebude trvať... S našou
pomocou aj vy si onedlho založíte vašu samostatnú slovenskú republi
ku... Maďarský proletariát s vami za tisíc rokov trpel pod jarmom vyko
risťujúcich pánov...ak si vy tiež chcete polepšiť na vašom osude, nasle
dujte príklad maďarských proletárov a stvorte si samostatnú slovenskú
republiku...ak vám bude treba pomôcť, môžete s istotou čakať na nás,
maďarských proletárov!”(l 1)
Ako dôverne tu zaznievajú motívy “internacionálnej pomoci”, ktorú
už vtedy ruská Červená armáda “poskytovala” iba nedávno osamostat
neným národom Ukrajiny, Fínska a pobaltských krajín. Propaganda
Maďarskej republiky rád sa nijako nelíšila od predchádzajúcej pro
pagandy Károlyiho vlády, akcentujúcej spoločné záujmy Slovákov na
tisícročnej uhorskej vlasti. Vedúce osobnosti Maďarskej republiky rád
otvorene vyzývali k ustaveniu samostatnej slovenskej republiky a sľu
bovali účinnú pomoc, a to dávno predtým, než začali ozbrojené akcie
na československo-maďarskej demarkačnej čiare.
Béla Kun sa snažil pre svoje ciele získať aj ľavicových sociálnych de
mokratov v českých krajinách a prostredníctvom kuriérov im na kla
denského Munu posielal aj vysoké finančné čiastky. Vodca ľavice, dr.
Bohumír Šmeral, bol zásadne proti prijímaniu maďarských peňazí a
nestotožnil sa ani s protičeskoslovenskou propagandou maďarskej re
publiky. Kun sa snažil tiež telegramami ovplyvniť vtedajšieho šéfredak
tora Práva lidu Stivína, čo sa mu nepodarilo.(12) V ľavicovom hnutí v
českých krajinách Kun nezískal podporu. Nezískal ju však ani na Slo
vensku.
Propaganda za “oslobodenie Slovenska” sa začala už za Károlyiho
vlády 1. marca 1919 a viedol ju Sekretariát sociálno-demokratickej stra
ny na Slovensku, so sídlom v Budapešti. Jeho predsedom bol Pavel Dénes, označovaný za vojnového zbohatlíka. Sekretariát dostával penia
ze od vlády, ale aj od továrnikov na krytie propagačných výloh. Po ná
stupe novej vlády do sekretariátu začal dochádzať aj Anton Janoušek
v spoločnosti českých sociálnych demokratov ako boli Jan Černý, Jan
Kulka, Josef Hanzlík. Od prevratu bol prednostom sekretariátu Dénes,
ale vo všetkom sa presadzovala Janouškova vôľa, ktorý mal veľmi
priateľský vzťah k Bélovi Kunovi a Ernestovi Pórovi. Namiesto Slo
venských novín Janoušek začal vydávať Červené noviny. Časopisy a iné
tlačivá vo viacej miliónových nákladoch dopravovali na Slovensko sús
tavne 4 lietadlá. Letáky písal zväčša sám Janoušek. Takto sa na cudzom
území formovala skupina, ktorá mala prevziať budúcu vládu v Sloven
skej republike rád, lebo Janoušek presvedčil Kuna, že zastupuje nielen
český, ale aj slovenský proletariát. (13)
Akoby sme tu nemohli nevidieť staré praktiky boľševickej moci, kto
rá si vo svojom prostredí vytvorí z niekoľkých ľudí vládu, ktorú potom
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po príchode svojej armády inštaluje ako vládu ľudu dobytého územia.
Túto prax používali bolševici už od roku 1919a vlastne sa nezmenila
dodnes. Takto bola vytváraná aj vláda budúcej Slovenskej republiky
rád.

4. Útok maďarskej Červenej armády proti ČSR
Vyhlásenie SRR
Vedenie M R R videlo, že jeho propaganda nemá na Slovensku účinok
a preto sa rozhodlo pre vojenské operácie. Vrchný veliteľ maďarskej
Červenej armády Vilmos Böhm priznal pozdejšie v emigrácii, že Červe
ná armáda mala vopred pripravený plán útoku na sever, teda na Slo
vensko, ešte pred začatím vojny s ČLR.(14) Útok na sever sa jej zdal zo
strategických a politických dôvodov najvýhodnejší, lebo si sľubovala
spojenie so sovietskym Ruskom, ktoré v tom čase viedlo veľkú ofenzívu
na Ukrajine a jeho armády prenikli ku Kyjevu. Okrem toho Janouškov
sekretariát pripravil spolu s rábskou radou útok na Komárno na dni 28.
apríla až 1. mája 1919, ktorý však stroskotal a 160 červenoarmejcov
padlo, alebo sa utopilo v Dunaji.(15)
Pravda, vtedy prebiehali vojenské operácie Rumunska proti Maďar
skej republike rád, začaté 16. apríla 1919. Československá armáda ob
sadila uvolnené územia na základe Vyxovej nóty, avšak do hĺbky ma
ďarského územia neprenikla. Známy falsifikátor Václav Král však v
rozsiahlom diele “Intervenční válka československé buržoazie proti
MRR” vytvoril zdanie, akoby vojsko mladej ČSR nemalo nič iné na
starosti, než zahrdúsiť červenú vládu v Budapešti. Keby malo tento
záujem, preniklo by do hĺbky maďarského územia a neskrachovalo by
tak smutne, keď 20. mája 1919 zahájila maďarská Červená armáda útok
na Slovensko a takmer bez boja behom dvoch týždňov obsadila tretinu
Slovenska, predovšetkým východné Slovensko.
K útoku na Slovensko došlo potom, čo sa rumunský útok na Tise za
stavil a československé vojsko zostalo zhruba na demarkačnej čiare československo-maďarskej. Béla Kun získal čas, aby reorganizoval ma
ďarskú ČA, čo sa mu za použitia schopností šéfa generálneho štábu Au
rela Stromfelda - ako spomína Vimos Böhm - podarilo. Kunovou, Böhmovou a Stromfeldovou húževnatosťou sa podarilo takmer za niekoľ
ko dní zreorganizovať značnú armádu, s ktorou bola možná nielen de
fenzíva ale aj ofenzíva. Ako čítame v materiáli Dejiny maďarského po
litického pohybu, ktorý sa zachoval v pražskom ústrednom archíve, pre
ofenzívu hovorili hospodárske príčiny, ktoré hrozili vyvolať katastrofu
republiky rád. Úzke hranice bolo treba rozšíriť, aby sa uvolnil manév
rovací priestor a jednak aby sa územie republiky mohlo celkove zväčšiť.
Tak vznikol plán útoku proti ČSR.
“Prečo útok proti Čechom a nie proti Rumunom a Juhoslávii?” pýta
sa autor Dejín maďarského politického pohybu a pokračuje: “To má
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svoje příčiny. Český komunistický vodca poslal také správy, že české
robotníctvo je v každej chvíli odhodlané postaviť sa na stanovisko dik
tatúry, ďalej že českí vojaci sú českou a slovenskou propagandou úplne
infikovaní ideami komuny, napokon preto, že súčasne s útokom proti
Čechom mali vstúpiť do činnosti aj nemeckí spartakovci”. Ďalej v tom
to materiáli čítame: “Dňa 20. mája začal tento útok, ktorý koniec-koncov viedol k pádu Maďarskej republiky rád. Ofenzíva sa podarila... Te
raz sa Kunovi zdalo, že je čas uskutočniť smelý sen o utvorení Sloven
skej republiky rád. Po dobytí Prešova dal sekretárovi Fehérovi telefo
nický rozkaz, aby nasledujúci deň, t.j. 16. júna proklamoval Slovenskú
republiku rád a hneď utvoril slovenskú vládu”. A materiál Dejiny ma
ďarského politického pohybu ukončuje celú vec príznačným komentá
rom: “Aj v dejinách revolúcií niet príkladu na to, že by na rozkaz, bez
akejkoľvek predchádzajúcej dohody z hodiny na hodinu bolo rozhodo
vané o osude miliónového národa.”
Dosiaľ je toto jediný podrobnejší výklad pohnútok a mechanizmu
vzniku Slovenskej republiky rád, o vierohodnosti ktorého nemožno po
chybovať, lebo mnohé súvislosti a fakty z neho sa potvrdili pozdejšími
prácami, vychádzajúcimi z faktografie budapeštianskych archívov, ako
bola práca Juraja Kramera o iredente a separatizme v slovenskej politi
ke a Ladislava Tajtáka o úsilí maďarských vládnucich tried o udržaní
Slovenska v rámci Maďarska. Z materiálu Dejiny maďarského politic
kého pohybu sa môžeme dočítať aj zaujímavé podrobnosti vo forme
komentára: “Taký rozkaz, aký na vytvorenie Slovenskej republiky rád
dal Kun, nevydali ani svojou mocou šialení cézari. Sama okolnosť, že
Kun dal rozkaz o 10. hodine večer, aby sa proklamácia uskutočnila v
Prešove na druhý deň ráno o 9. hodine, je dielom Kunovho šialenstva.
Fehér uskutočnil Kunov rozkaz bez rozpakov.”
V celom mechanizme nastolenia sovietskej moci na Slovensku vidieť
prax bolševických ruských učiteľov: aby sa Slovákom vzala možnosť
považovať postup ČA za okupáciu, bolo treba príkazom zriadiť vládu
(keď sa tá už ináč neutvorila), čo malo vytvoriť priaznivé ovzdušie pre
ďalšie napredovanie armády. Keby nie tejto okolnosti, vojsko ČA by sa
v okupovaných oblastiach Slovenska - hovoriac Leninovými slovami “dostávalo do nemožnej situácie a obyvateľstvo by ho nevítalo ako
osloboditeľov”. Preto bolo vojsku uložené všemožne podporovať “do
časnú” sovietsku slovenskú vládu.
Keď si v slovenských reláciach pripomenieme tento Leninov a Stali
nov príkaz postupujúcim vojskám ruskej ČA (z 29. novembra 1918) do
Ukrajiny a baltských krajín, slávnostne vyhlásená sovietska moc a na
rýchlo sklepaná vláda mala jediný cieľ: zdôvodniť vpád, legalizovať ho
a všemožne mu pomáhať v ďalšom napredovaní.
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5. Bábková vláda hungaristov na čele bábkového štátu
Predpokladalo by sa, že Slovenská republika rád mala byť vyhláse
ná v metropoli východného Slovenska a zároveň v najsilnejšom prie
myslovom a proletárskom centre - v Košiciach. Avšak maďarskí komu
nisti pokladali Košice (Kassa) za maďarské mesto, nepatriace ani oby
vateľstvom, ani teritoriálne Slovensku a tak sa vládna či režimová zme
na musela vyhlásiť, prirodzene niekde inde, teda vo Prešove, 16. júna
1919.
Na slávnostnom zhromaždení prehovorili v mene vládnej rady Ján
Hirossík, komisár vládnej rady; v mene Červenej armády Demján; v
mene slovenských proletárov Vondra. Pred domom direktória preho
voril Fleischer; Jakab vyzdvihol význam dňa a napokon Stehlík prečítal
proklamáciu. V proklamácii sa píše;
“Na slovenskej zemi, očistenej od imperializmu dnešný deň utvorila
sa samostatná Slovenská radová republika. Prvým samovoľným pred
ným skutkom spod jarma českého imperializmu oslobodeného proleta
riátu bolo to, že jeho utlačovateľmi zvučne hlásané, ale v skutočnosti
podvodne zošpatené samourčovacie právo uskutočnil. - Týmto ohnu
tím slovenskí robotníci, vojaci a pozemkoví proletári ďalej stavali ten
revolučný front, ktorému cesty rovnali ruská a maďarská radová repub
lika, ďalší priestor získali pre veľkú ideu svetového sovietu.”(46)
Proklamácia Slovenskej republiky rád bola zlým prekladom z ma
ďarského textu, ktorý nenapísal Slovák. Ignorovanie záujmov rusínsko-ukrajinského obyvateľstva, ktoré práve v tomto meste a okolí bolo
početné, ukazuje neznalosť situácie a rýchlosť, s akou sa pripravil zá
kladný dokument a volilo miesto vyhlásenie. Janouškov sekretariát,
ktorý bol akousi minivládou, bol “vysadený” na mieste a v dobe, kedy
to inšpirátor potreboval a v takej rýchlosti, že za veúcu osobnosť slo
venskej sovietskej republiky dosadili Čecha.
Po prečítaní Deklarácie Slovenskej republiky rád prehovoril maďar
sky člen direktória Csillag o význame udalosti a napokon Fleischer vy
zval zhromaždených, “aby v čo najväčšom počte vstúpili do armády
Slovensko oslobodzujúcej”, teda maďarskej Červenej armády. Zo sláv
nostného zhromaždenia poslali telegramy “prvému kongresu Uhorskokrajinskej radovej republiky” a hlavnému veliteľovi ČA Vilmosovi
Bohmovi.
Ešte pred Csillagovou rečou bol verejne zvolený “Dočasný revolučný
výkonný výbor”, ktorého členmi sa stali Ján Vavrica, Jozef Varecha,
Antonín O. Janoušek, Štefan Stehlík, Samuel Csapó, Ludvik Jakab,
Ernest Pór, František Fehér, Štefan Mokráň, Gustáv Fleischer a Jozef
Csapai (Csapó, Czapaj).
Nemusí nás prekvapovať, že medzi slávnostnými rečníkmi na zhro
maždení vyhlasujúcom verejne Slovenskú republiku rád nevidíme ani
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jednoho významnejšieho slovenského socialistu, resp. funkcionára slo
venskej sociálnej demokracie, ktorý by niečo znamenal a dajako sa za
slúžil o rozvoj socialistického hnutia na Slovensku. Ani to, že sa tu
vzhľadom na situáciu hovorilo viacej ako treba po maďarsky. Nemož
no sa ani čudovať, keď poznáme spor maďarských a slovenských socia
listov a úsilie maďarských socialistov udržať integritu Uhorska, že ani
v Dénesovom a pozdejšie Janouškovom sekretariáte v Budapešti nena
šiel miesto ani jeden z autoritatívnych vodcov slovenského proletariátu,
a tak nemohol byť ani v Prešove.
Údiv však vzbudzuje skutočnosť, že v dočasnom revolučnom výkon
nom výbore čítame známe mená, ktoré stáli v popredí úsilia maďar
ských vládnucich tried zachovať integritu Uhorska, mená neprijateľné
ani z hľadiska diktatúry proletariátu, ani z československého revoluč
ného hľadiska. Ak máme na mysli záujem maďarskej proletárskej dik
tatúry, ako je možné, že na čele Slovenskej republiky rád sa objavuje
ako jeden z vedúcich Jozef Varecha, o ktorom bolo známe, že bol stú
pencom najkonzervatívnejších živlov sociálnej demokracie, ktorý v
mene slovenských organizácií žiadal na mimoriadnom zjazde koncom
februára 1919 vyhnať komunistov zo Sociálnodemokratickej strany
Uhorska. Pomáhal aj lučenskému županovi Bazovskému v Novohrade
lámať odpor maďarských komunistov.
Vzhľadom na požiadavky komunistického hnutia bol to vyslovený
oportunista a reformista, navyše však muž, ktorý československým úra
dom vyzradil plánovaný útok maďarských oddielov na línii KomárnoFiľakovo, čo len dokladá jeho dobrodružné konanie.
A aká bola situácia Jozefa Varechu zo slovenského alebo českoslo
venského hľadiska? Minister separatistickej Dvorcsákovej vlády, kto
rá sa iba pár mesiacov predtým vytvorila práve na východnom Sloven
sku, potom stúpenec samostatného Slovenska, agent Jásziho a Bulissov; bol to človek, ktorý v záujme zachovania veľkého Uhorska bol
ochotný slúžiť komukoľvek - pravici či ľavici, proletárskej či buržoáz
nej vláde; slovom bol to politický dobrodruh najcynickejšieho razenia.
Ďalší komisár vlády Ján Vavrica bol presvedčený hungarista a ostrý
odporca všetkého, čo bolo české. Samo Csapó iba pred pár mesiacmi
nadával slovenským socialistom do panslávov, keď títo odmietali a kri
tizovali šovinizmus vládnucich maďarských socialistov. Napokon sa tu
objavili aj pracovníci slovenského sekretariátu v Budapešti, tajomník
sekretariátu František Fehér, ktorý ešte za Károlyiho vlády začiatkom
marca 1919 uskutočňoval rozsiahlu propagandu za získanie Slovenska,
ktoré malo zostať v rámci Maďarska.
Možno sa teda právom pýtať, ako je možné, že všetci títo ludia, ktorí
so slovenským socializmom a slovenským robotníckym hnutím nemali
nič spoločné, ale naopak mali protikladné záujmy, objavujú sa na čele
Slovenskej republiky rád, ktorá by ináč podľa predstáv komunistic
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kých historiografov mala byť syntézou všetkého revolučného nadšenia
a snáh slovenských socialistov? Zdá sa nám, že viac ako vo skutočnosti,
je Slovenská republika rád výtvorom dvorných komunistických histori
kov, pomáhajúcich udržať sa totalitnej moci v spoločnosti.
Napokon sa musíme pýtať, o čo tu vlastne šlo? Veď “nezávislé Slo
vensko”, tento starý cieľ Dvorcsáka a potom aj Oskára Jásziho,(17) sa
mohlo realizovať len za zachovania všetkých konštánt, ktoré vidíme v
maďarskej politike, usilujúcej sa zachovaťjednotu uhorského štátneho
celku, jeho teritoriálnu celistvosť, aká jestvovala v rámci Rakúskouhorskej monarchie. Že vznikla Slovenská republika rád ako taká, nie
je to náhoda, ale logický výsledok všetkých predchádzajúcich snáh tých
síl, ktoré neuznávali vznik ČSR ako štátny útvar. Ak sa teda v prokla
mácii SRR nehovorí o existencii ČSR, ani o vyjasnení vzťahu k tomuto
štátu, to nie je chyba či omyl, ako sa to snaží charakterizovať Miloš Gosiorovský, ale najlogickejší záver vtedajšej politiky.
6. Východoslovenský umelý štátny útvar ako nástroj záchrany integrity
veľkého Uhorska
Pre maďarskú spoločnosť ako celok bol to celkom logický a jasný
výsledok úsilia, ktorý sa v politických plánoch objavil ihneď, ako vznik
la ČSR. Vyhlásenie Slovenskej republiky rád bolo priamo kopírovaním
tých tendencií, za ktorých vznikla Maďarská republika rád a Kunova
vláda. Ak jej úlohou bolo zachrániťa udržať maďarské celonárodné cie
le, na ktoré už Károlyiho vláda nestačila, tak bolo celkom logické, že do
týchto celonárodných maďarských úloh logicky patrilo prinavrátenie
Slovenska Uhorsku. Ak sa integrita štátu zachraňovala pod červenou
zástavou, ani prinavrátenie, čiže anektovanie Slovenska do Uhorska sa
nemohlo robiť pod zástavou inou. Slovenská republika rád bola napl
nením cieľov maďarských integristov v širokom spektre od komunistic
kého až po šľachtické razenie, pretože jedine za jej existencie, ako aj za
existencie boľševickej vlády v Budapešti, sa zotreli hranice mezi Slo
venskom a Maďarskom všade tam, kam siahala moc maďarskej ČA, a
teda kam siahala aj moc Slovenskej republiky rád, pravda, ak tu vôbec
nejaká bola.
Vyhlásenie Slovenskej republiky rád obnovilo spojenie medzi býva
lým centrom - Maďarskom, Budapešťou a “okrajovým územím” uhor
skej ríše. Obnovilo prerušené hospodárske zväzky a jednotného hospo
dárskeho územia, budovaného stáročia. Znamenalo obnovenie preru
šenej dopravy, keď demarkačná čiara predtým preťala železničné spo
je, budované vertikálne, podobne aj cesty medzi Slovenskom a Maďar
skom. Napokon toto všetko znamenalo obnovenie teritoriálnej celist
vosti bývalého štátneho útvaru - hoci zatiaľ nie v úplnosti - aký existo
val predtým.
Toto všetko nám pripomína metódu ruských boľševikov, akou pod
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červenou zástavou svojimi armádami rekonštruovali bývalú Ruskú rí
šu. Snaha ruských boľševikov o zachovanie celistvosti impéria vychád
zala tiež v zachovaní surovinových zdrojov “okrajových území”, tiež zo
získania väčšieho manévrovacieho priestoru v prípade vojnových ope
rácií. Zachovanie čo najväčšieho a najbohatšieho teritória pre revolú
ciu bolo podmienkou jej existencie - a toto ruskí boľševici dôsledne pre
sadzovali bez ohľadu na samourčovacie právo národov až do štátneho
oddelenia, ktoré inak verbálne horlivo propagovali.
Maďarskí boľševici aj v tomto boli horliví žiaci svojich ruských uči
teľov. Bez akéhokoľvek ohľadu na právo slovenského národa určiť si
svoj osud, čo sa už stalo v Martine 30. októbra 1918, ako aj v mnohých
opatreniach vlády a socializačných zásahov, presadili silou zbraní samourčenie proletariátu proti vôli národa, ba dokonca proti vôli a záuj
mom slovenskej robotníckej strany - slovenskej sociálnej demokracie a
drtivej väčšine slovenského robotníctva. Cieľ zachovania bývalého te
ritória z bývalej monarchie pre revolúciu malo svojho predchodcu v
ruských pomeroch vo vzťahoch “centra” k “okrajovým územiam”, teda
Budapešti k Felvidéku v slovenských podmienkach, ďalej v neuznaní
práva sebaurčenia neruských národov Ruskej ríše, čo sa zrkadlovke od
razilo v neuznaní práva slovenského národa určiť si svoj osud.
Proklamácia Slovenskej republiky rád našla adekvátne hodnotenie a
výklad vo vtedajšej tlači, najmä tej, ktorú vydával Janouškov sekreta
riát. Bolo to mimoriadne akcentovanie “samostatnosti” Slovenska pro
ti Čechom, pričom niekoľmesačný český “útlak” Slovákov mnohoná
sobne prevýšil tisícročné maďarské panstvo. Akosi sa zabudlo aj na slo
venských kapitalistov a slovenskú buržoáziu; takže aj v triednom, so
ciálnom zmysle sú tu nelogičnosti. Vznik Slovenskej republiky rád sa
vydáva za čin “slovenského proletariátu”.
Žiadny podobný čin však nejestvoval. Na Slovensku k sociálnej revo
lúcii, z ktorej by vznikol proletársky štát, nedošlo z mnohých príčin ná
rodného, sociálneho a historického vývinu a ani dôjsť nemohlo. Vy
hlásením Slovenskej republiky rád ČSR neprestala existovať ako štát
ny útvar, ani Slovensko neprestalo byť súčasťou Československa. Išlo
skôr o želanie, než skutočnosť.
7. “Vláda” bez právomoci - hra na socializáciu
Rozhodujúca úloha maďarskej ČA a jej politických komisárov
Hoci iniciátori Slovenskej republiky rád Prešov zvolili za miesto pro
klamácie, vládu ustavili v Košiciach. Dňa 20. júna 1919 Slovenský re
volučný výkonný výbor mal svoje zasadnutie v Košiciach, na ktorom
bola utvorená Revolučná vládna rada. Jej predsedom sa stal Antonín
O. Janoušek, ktorý spolu s Ernestom Pórom, členom vedenia Strany
socialistických-komunistických robotníkov Maďarska prevzal rezort
zahraničných vecí.
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Všetky funkcie v Revolučnej vládnej rade boli obsadené dvojmo, a to
tak, že popri českých a slovenských komisároch boli komisármi členo
via maďarských štátnych a straníckych centrál. Komisármi Národnej
obrany sa stali Ján Vavrica a Július Kovács, financií Jozef Hanzlík a
Vilmos Baján, vnútra František Fehér a Jozef Sluka, poľnohospodár
stva Štefan Mokráň a Jozef Czapaj, komisármi obchodu a železníc sa
stali komisár Revolučnej vládnej rady v Budapešti pre správu obsade
ných území Ján Horossík a jeho slovenský proťajšok Jozef Varecha,
komisármi spravodlivosti Mikuláš Ungár a Vladimír Černý, komisármi
socializácie Samuel Csapó a Gustáv Fleischer, komisármi kultúry a
školstva Vincenc Suk a Eduard Krompazski, komisárom verejného zá
sobovania Štefan Stehlík a zdravotníctva a “ľudového dobrobytu”
Ludvik Jakab.(18)
Ukazuje sa, že nešlo o slovenskú, ale o maďarsko-česko-slovenskú
vládu, v ktorej maďarskí socialisti z hľadiska vojenských operácií ČA
a jej prítomnosti na východnom Slovensku zaujímali najdôležitejšie
miesta. Už tu sa ukázala dvojkoľajnosť vytvárania reprezentatívneho
orgánu Slovenskej republiky rád a teda jeho náhodná a improvizovaná
podoba, závislá v rozhodujúcej miere od vlády Maďarskej republiky
rád.( 19) O samostatnosti tejto vlády možno však pochybovať, ak vieme,
že pri ústrednej budapeštianskej vláde bol vytvorený úrad pre správu
“oslobodeného územia”, čím sa myslelo Slovensko a ak jeho predstavi
teľ Hirossík bol súčasne aj ministrom v Slovenskej republike rád; jeho
budapeštianska funkcia bola podložená reálnou mocou ústrednej vlá
dy, jeho košická funkcia iba vonkajšou kamuflážou.
Slovenská revolučná vláda teda nebola vybavená patričnou právo
mocou. Dokonca aj dvojkoľajnosť pri rozhodovaní a vydávaní naria
dení vládou Slovenskej republiky rád bola iba zdanlivá. V rozhodujúcej
miere na území obsadenom maďarskou ČA, čo bolo vlastne územie
SR R, platili a vydávali sa nariadenia budapeštianskej vlády a ich právo
platnosť zabezpečovali zmocnenci budapeštianskych ľudových komi
sariátov, takže “slovenskí” ministri fakticky nemali žiadnu právomoc.
Napokon vláde Slovenskej republiky rád zostávala iba jediná samostat
ná funkcia, a to uskutočňovať nábor slovenského obyvateľstva do Čer
venej armády.
Čitateľ príslušného hesla v Encyklopédii Slovenska sa dočíta, aké
rozsiahle socializačné zákony a opatrenia vydala vláda SRR, z čoho by
sa dalo usudzovať, že šlo skutočne o vládu diktatúry proletariátu, kto
rá zo dňa na deň pristúpila k rozsiahlemu socializačnému projektu. Aj
keby to boli priami odchovanci Lenina, nestačili by tak v krátkom čase
pripraviť svojskú koncepciu. Socializačné a administratívne opatrenia
sa vydávali na základe nariadení vlády Maďarskej republiky rád a ich
realizátormi boli politickí komisári a splnomocnenci Revolučnej vlád
nej rady MRR na Slovensku. Dialo sa tak už pred vznikom SRR na-
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územiach Slovenska, kam došla ČA. Ale ani vyhlásenie SRR túto prax
nezmenilo; aj počas jej existencie a formálne zvrchovanej vlády hlavné
socializačné opatrenia vykonávali orgány, ktoré sa vytvorili pred jej
vznikom. Vláde SRR tak zostávala iba úloha fasády, ktorá mala odô
vodniť existenciu cudzej vojenskej moci na území Slovenska a verbovať
vojakov pre túto moc.
Aby sme si bližšie ozrejmili mechanizmus moci a existenciu sociali
začných opatrení, uvedieme niekoľko príkladov. Košická oblastná
priemyselná výrobná rada na základe nariadenia Revolučnej vládnej
rady MRR vyhlásila 25. júna 1919 kontrolu nad priemyselnými, ban
skými a dopravnými podnikmi nad 20 robotníkov. Takisto dôležité so
cializačné opatrenia v poľnohospodárstve uskutočňoval zmocnenec
príslušného budapeštianskeho komisariátu. Sedem dní po vyhlásení
SRR vydal košický zmocnenec ústrednej budapeštianskej vlády naria
denie o poštátnení veľkostatkov a lesných hospodárstiev o rozlohe nad
100 jutár. Nariadenie o zakladaní poľnohospodárskych družstiev “v
zmysle výzvy sovietskej republiky” vydal 24. júna 1919 zmocnenec bu
dapeštianskeho ľudového komisariátu v Košiciach.
Iné dôležité nariadenia o socializácii obchodov, ale aj mobilizačné
nariadenia a podobne vydávali buď košické direktórium, teda miestny
košický orgán, ktorý sa necítil byť podriadený vláde SRR, ale buda
peštianskej vláde; alebo tieto nariadenia vydávali priamo vojenskí ve
litelia maďarskej ČA. Hoci Martin Vietor v rozsiahlej dokumentácii
svojej knihy už roku 1955 publikoval tieto fakty, svedčiace o formál
nosti a faktickej bezmocnosti vlády SRR, výrobcovia mýtu o SRR ich
neberú do úvahy, lebo narušujú ich koncepciu; tým horšie pre fakty!(20)
Vláda SRR bola v skutočnosti vládou bez právomoci zasahovať do
štátnych a ekonomicko-sociálnych skutočností. Najvypuklejšie sa to
ukázalo v jej zahraničnopolitickej nemohúcnosti.

8. Zahraničná politika Maďarskej republiky rád nebrala ohľad na
SRR. Zánik umelého štátneho útvaru na východnom Slovensku.
Už 13. júna 1919 bola ustanovená definitívna demarkačná čiara med
zi Maďarskom a ČSR. Nóta mierovej konferencie v Paríži požadovala
už 15. júna 1919 pod hrozbou ultimáta opustenie československého úze
mia za túto čiaru, inak hrozila rozsiahlou intervenciou. Maďarská re
volučná vláda vo svojej odpovedi na Clemeceauov telegram 16. júna
1919 prijala podmienky mierovej konferencie. A Slovenská republika
rád vzniká práve v čase takýchto závažných rozhodnutí, aby prevzala
právomoc nad slovenským územím, pričom by Maďarom nemohol ni
kto vytýkať, že sú na cudzom území, resp. že okupujú časť Slovenska.
Ale trvalo 6 dní, pokiaľ SRR vyhlásila, že prevzala moc po demarkač
nú čiaru, ktorú stanovila Dohoda, pričom ešte aj v tom čase sa muselo
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uviesť, že “vybavuje záležitosti v jednomyseľnosti s maďarskou vlád
nou radou”.
V tejto základnej súvislosti, a to teritoriálnej, sa jasne ukazuje, prečo
a z akých príčin vznikla SRR: Maďari vedeli, že slovenské územie ne
môžu trvale okupovať, ale aby si ho uchránili pre budúcnosť, vysadia
na ňom takú vládu, ktorá im integritu veľkého teritória uchráni. Všet
ko ostatné malo byť už vecou novej vlády na území Slovenska, Maďari
mohli argumentovať pred Dohodou, že je to vec tamojšieho ľudu a mo
censkej situácie.
Avšak v skutočnosti Maďari neboli schopní v praxi túto koncepciu
fait accompli dotiahnuť do konca. Dňa 24. júna 1919 sa dosiahlo prí
merie medzi maďarskou ČA a československou armádou. V dňoch 25. a
26. júna 1919 v Bratislave rokoval maďarský ľudový komisár pre veci
zahraničné Ágoston spoločne s francúzskym generálom Mittelhauserom o stanovení podmienok odchodu ČA zo Slovenska. Avšak vláda
MRR ani pri výmene telegramov s Clemenceauom, ani pri uzavieraní
prímeria s čsl. vládou, ani pri rokovaní s Mittelhauserom sa nedovolávala na existenciu SRR. Bolo to isto podmienené skutočnosťou, že vlá
da MRR sa ani vážne nepokúsila riešiť štátoprávne postavenie SRR
vzhľadom k Maďarskej republike rád; v ústave MRR z 23. júna 1919,
teda v čase existencie SRR, sa táto vonkoncom nevyskytuje.
Pretože vláda SRR nemala faktickú právomoc, bola to typicky na
strčená, bábková vláda, nemohla ani pred medzinárodným fórom vy
stúpiť ako zvrchovaný orgán samostatného štátu. Zabraňovali jej v tom
aj akty jej vzniku, ako bolo vyhlásenie štátu na lokálnom verejnom
zhromaždení, a vcelku náhodný a dobove utilitárny spôsob vlády v
záujme vojnových opatrení. Možno povedať, že šlo tu o neseriózny trik,
hranie si a kalkuláciu maďarskej komunistickej vlády s národnými otáz
kami Slovákov v čase, keď už vedela, že zo Slovenska bude musieť
odísť. Iniciatívne podnecovala zrod SRR, avšak aj keďjej formálna vlá
da existuje, nedáva jej prakticky právomoc - neverí jej a vlastne aj vie,
prečo bábková vláda nemôže mať moc a preto vládne sama prostred
níctvom zmocnencov a vojenských veliteľov, pričom nijako nerieši štá
toprávne vzťahy k novému štátu a ani sa na existenciu tohto štátu ne
odvoláva, keďjej vojská odchádzajú zo Slovenska.
Keď padla faktická moc maďarskej ČA na Slovensku (a tým aj
MRR), tým automaticky padá aj existencia SRR. Kdeže sú tie vlastné
vnútorné revolučné zdroje, vlastné sily, ktorý by aj po odchode maďar
skej ČA boli ochotné a schopné brániť nový štátny útvar? Prečo sa táto
republika neudrží ani jediný deň po odchode posledného maďarského
vojaka z územia ČSR?
Dobovú situáciu vycítime z prameňa Dejiny maďarského politického
pohybu, v ktorom sa popisuje zánik SRR. “Slovenskí ľudoví komisári
boli len figúrkami, ktoré Béla Kun posunoval sem tam, ako to vyžado-
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vala hra na šachovnici zahraničnej politiky... Keď udalosti vyvrcholili
v katastrofu, Slovenská vládna rada ešte nič nevedela o nóte Dohody.
Landler zúfalo prosil slovenskú vládnu radu, aby rýchlo organizovala
slovenskú Červenú armádu. Čo však mohla urobiť vládna rada na zú
falé prosby Landlerove, keď jej miestnosti v Justičnom paláci boli
prázdne, takže musela v hoteli Salk vybavovať štátne záležitosti.”
A ďalej: “Aké dispozície mohla vládna rada urobiť, keď ani vo svo
jom sídle v Košiciach nemala práva dispozičného. O riadení štátnych
záležitostí nemohlo byť reči, ak nechceme tak nazvať zvady ľudového
komisára aprovizačného (zásobovacieho) Stehlíka s flárkami na trhu o
pol litra mlieka. Slovenská vládna rada vydala výzvu robotníctvu ko
šickému, aby húfne vstupovalo do slovenskej ČA. Prevolanie vydané
s podpisom Slovenskej vládnej rady bolo však kontrasignované velite
ľom maďarskej ČA. Ani v tomto jedinom prevolaní nemohla sa uká
zať samostatnosť SRR.”
A záver citovanej správy znie: “Výsledok košickej výzvy bol taký
smutný, že nemohli obsadiť ani hliadky...začal už ústup červeného voj
ska. Ľudový komisár Sluka odcestoval hneď do Jedľovej, aby primäl
vrchného veliteľa Bohma k odvolaniu rozkazu... Vojsko ustupovalo,
kradlo a lúpilo aj napriek rozkazu veliteľstva, že len ťažné zvieratá ma
jú byť rekvirované. Lavinu katastrofy nemohli zastaviťani tábory ľudu
v Prešove, Lučenci a v Košiciach. Slovenská vládna rada, ktorej činnosť
podobná bola úlohe herca, ktorú pridelil riaditeľ, tiež ustúpila do Miškovca.”(21) Potiaľ hodnotenie účastníka udalostí, nepomerne presnej
šie, než vedecky sa tváriace obsiahle monografie dvornej historiogra
fie.
Dňa 7. júla 1919 Slovenská republika rád bez akéhokoľvek vojen
ského odporu, ba i viditeľnejšieho protestu zanikla.
9. Historické poučenie z prvého útoku komunizmu proti
československému štátu

Videné z historickej perspektívy, Slovenská republika rád bola pr
vým dotykom komunizmu so slovenským národom. A to dotykom,
ktorý v kostke zvýraznil všetky základné tendencie, ktoré komuni
zmus k slovenskému národu zaujal o desaťročia pozdejšie. Bolo to pre
dovšetkým nerešpektovanie mienky a základných rozhodnutí repre
zentácie Slovákov, faktické ignorovanie ich nezávislosti a samourčovacieho práva, dosadenie vlády zostavenej z politických dobrodruhov,
nezastupujúcich nikoho, vlády, vymyslenej a ustavenej na inom teritó
riu a národu potom vnútenej. Komunizmus v praxi už roku 1919 uká
zal, ako sa bude chovať k najzákladnejším záujmom a požiadavkám
slovenského národa: nebude sa ohliadať na prevážnu väčšinu obyva
teľstva, ale bude rešpektovať tú moc, ktorá mu bodákmi zaistí vládu
nad národom, a tejto moci podriadi všetko.
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Celý súbor faktov potvrduje, že nastolenie sovietskej moci na Slo
vensku nebolo úsilím o splnenie národných, ako aj sociálnych túžob
slovenského pracujúceho ľudu. Zastavíme sa iba pri jednom, pri národ
nom jazyku.
Tretím bodom prvého zasadnutia Slovenskej revolučnej vládnej rady
bola “rečová otázka”. Uznesenie znelo: “Každá na Slovensku užívaná
reč je rovnakého rangu. Primerane tomuto aj nariadenia vládnej rady
uverejňovať budú sa v rečiach užívaných na patričných vidiekoch”. (22)
V praxi to znamenalo, že na rovnakú úroveň bola postavená spisovná
slovenčina a všetky lokálne nárečia, ale zároveň aj maďarčina, ktorá bo
la vzhľadom k maďarskému školstvu a štátnemu jazyku na Slovensku
používaná. Ruskí boľševici došli aspoň tak ďaleko, že ruštinu aspoň v
začiatkach zbavili privilegovaného postavenia v okrajových územiach,
obývaných neruskými národmi. Pri takejto aspoň formálnej dôslednos
ti mala byť na Slovensku zbavená privilegovaného postavenia maďar
čina, ktorá bola jediným štátnym jazykom. To sa však nestalo a maďar
ská komunistická vláda o tom ani neuvažovala.
Je vari až neuveriteľné, že vláda, ktorá sa nazvala “slovenskou” a kto
rá sa na Slovensku pokladala za predstaviteľku Slovenskej republiky
rád, tak ľahostajne sa zachová k národnému spisovnému jazyku, k slo
venčine, ktorá bola jedným z najrozhodujúcejších znakov svojbytnos
ti a zvrchovanosti národa, nielen symbolom a kultúrnym faktom, ale aj
zjednocovateľom národných a sociálnych snáh. Povýšenie miestnych
dialektov - šarištiny, spištiny a iných, na úroveň spisovného jazyka, kto
rý sa vyčlenil a kultivoval z miestnych dialektov nesmiernym úsilím ce
lých generácií a zjednotil tak nárečove rozdielne a rozmanité regiony v
národnú pospolitosť, nadradeného dialektom, to mohla urobiť iba in
štitúcia, ktorá nevznikla zo sociálneho a národného hnutia, nemala a ne
zapustila v ňom korene.
Nech sa už účelnosť tohto nariadenia odôvodňuje akokoľvek,(23)
napr. zrozumitelnosťou nariadení, toto diskvalifikovanie slovenčiny
nemožno chápať inak, ako súčasť faktického neuznania svojbytnosti a
samourčovacieho práva Slovákov.(24) Pripomína nám to kategorické
vystúpenie Stalina pred zástupcami malých kaukazkých národov Čečencov, Ingušov, Kabardincov a iných, ktorým vyhlásil, že na rozhodu
júcich miestach ich správy budú Rusi, ktorý nerozumejú ich jazyku.
Ak si uvedomíme, s akou ľahostajnosťou bolo na jar 1919 narábané
so slovenskými záležitosťami, musíme pripomenúť, že maďarskí sociál
ni demokrati a komunisti nahradzovali sebaurčenie národné sebaurče
ním proletariátu. O názoroch Maďarov voči Slovensku isto vedeli aj
predstavitelia vtedajšieho sovietskeho Ruska, o čom svedčia dva tele
gramy ruského komisára pre zahraničné veci Čičerina, ktorý v čase po
stupu maďarského vojska na Slovensku žiadal Bélu Kuna, aby MRR
poskytla Slovákom právo na sebaurčenie. Vzhľadom na minulosť, keď
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Slováci mali veľmi trpké skúsenosti s Maďarmi, bolo treba zásadne a
zvlášť jasne vysvetliť stanovisko MRR k slovenskej národnostnej otáz
ke. Avšak maďarská vláda žiadne takéto vyhlásenie nevydala, jej komi
sári sa vyjadrovali v tom zmysle, že ČA prišla oslobodiť slovenských
pracujúcich a slovenský ľud sa nemusí báť národného útlaku.
Maďarská propaganda, ale aj oficiálne miesta hovorili o Slovensku
jednoznačne ako o “obsadenom území”. Niektorí vládni komisári, ako
bol zmocnenec vlády “pre oslobodenie územie” Ján Hirossík v protičeskom šovinizme vyjadrovali aj neuznanie svojbytnosti Slovákov. Keď
22. júna 1919 Hiroššík rečnil po Janouškovi, vyhlásil: “Slovenský pro
letariát ďalej pokračuje v práci uhorského proletariátu na hornom kra
ji, na tej zemi, kde Slováci bývajú, dokiaľ len jeden Čech sa nájde”.(25)
Starostlivosť ruského komisára Čičerina o Slovákov bola však čisto
formálna a vedúci maďarskí boľševici to vedeli. Tak ako ruskí boľševici
videli v územiach neruských národov integrálni súčasť Ruskej ríše a hlá
sili sa k jej územnej kontinuite, ale aj právnej kontinuite tejto Ríše, tak
aj Kunova vláda videla v Slovensku iba súčasť veľkého Uhorska (Ma
ďarska), na ktoré má historicky a právne nepopierateľný nárok. A pre
tože podľa Lenina každá revolúcia potrebuje čo najväčší celok, centra
listický štát, je v záujme revolúcie vystupovať proti akémukoľvek trieš
teniu a drobeniu “veľkých celkov”, čomu sa musia podriadiť záujmy
národov, ktoré sú z hľadiska revolúcie druhoradé.
Takto postupovali aj maďarskí komunisti. Keď sa uvažovalo o zria
dení SRR na zasadnutí maďarskej revolučnej vládnej rady 4. júna 1919,
Béla Kun navrhol, “aby vládna rada dala politickým komisárom pove
renie postarať sa po oslobodení Košíc o vyhlásenie Slovenskej republi
ky rád, ktorá by bola integrálnou súčasťou Maďarskej republiky
rád.”(26) “Integrálna súčasť” neznamená nič inšie než integritu, celist
vosť Uhorska. Kunovo stanovisko sa tak rozchádzalo s akýmkoľvek sebaurčovacím právom slovenského národa. Aj ľudový komisár Ágoston
roku 1920 pred súdom tvrdil, že Kun vždy pokladal SRR za integrálnu
súčasť Maďarska.
Pozdejší dlhoročný vodca maďarských komunistov Matyáš Rákosi
sa pred súdom obhajoval tým, že pri postupe maďarskej ČA na Sloven
sko išlo o “opätovné získanie Hornej zeme - Felvidéku”. Povedal doslo
va: “Vlastne by to nebolo znovuzískanie, pretože Slováci a Česi netvo
ria jeden národ, a keby sme Slovákom boli poskytli väčšiu národnú slo
bodu, než akú im poskytuje česká buržoázia, potom by boli v rámci
autonómie siahajúcej až k národnej samostatnosti, zostali v maďarskej
federatívnej sovietskej republike.”(27) Pokiaľ ide o autonomizáciu,
učiteľ maďarských komunistov bol Jozef Stalin: aj Slováci mali dostať
iba širokú autonómiu, nie však nezávislosť; ani maďarskí komunisti sa
neodvažovali v nacionálnej dezintegrácii Uhorska ísť ďalej, než Stalin
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v Rusku. Napríklad dobytie Košíc považoval M. Rákosi za “zákonné”,
čím pripomenul právnu kontinuitu veľkého Uhorska.(28)
Je zaujímavé, čo v tejto súvislosti napísal vo svojom “Antifierlingrovi” slovenský politik a sociálny demokrat Ivan Dérer. Poukázal na to,
že pôvodne už Michal Károlyi počítal v odovzdaní moci komunistom,
že pre vec integrity Uhorska získa aj sympatie sovietskych štátnikov.
Dérer ďalej doslova uvádza: “Veď aj títo zmýšľali vo veľkých koncep
ciách a snažili sa vytvoriť mocnú sovietsku ríšu, ktorá by obsahovala
všetky územia bývalej ríše cárskej. Nebudú mať predsa námietok proti
podobnej snahe Maďarov, ak by to chceli uskutočniť na komunistic
kom základe. Ináč vyhlásenie samostatnej SRR...ukázalo, že integritná
myšlienka Uhorska strašila v hlavách maďarských a maďarónskych ko
munistov nielen na Sibíri, ale aj doma. Podobne ako Károlyi, v dešperácii nad stratou integrity historického Uhorska a v márnej snahe ju zís
kať zpäť, stal sa vyznávačom komunistickej politiky. Celkom podobne
zmýšľali stovky a tisíce maďarkých zajatcov na Sibíri, ktorí sa pridali
k miestnym ruským komunistom, podpichovali ich proti Čechoslová
kom a zvádzali ich do boja proti čsl. légiám. Toto sa im dobre darilo,
pretože ruskí miestni komunistickí činitelia, v úplnej neznalosti pome
rov uhorských a slovenských, verili v úprimnosť komunistického pres
vedčenia týchto im predtým neznámych ľudí”.(29)
Podobne ako v sovietskom Rusku, kde starý cársko-buržoázny apa
rát slúžil najmä v okrajových oblastiach aj naďalej, po príchode ČA na
Slovensko boli do úradov opäť uvedení bývalí najvyšší miestni úradní
ci, hoci boli pri októbrovom prevrate pre odpor proti ČSR odstránení a
v mnohých prípadoch vyhnaní rozhnevaným ľudom. Zväčša išlo o prí
slušníkov majetných tried protirevolučného zmýšľania. Ich dosadenie
do úradov a na druhej strane perzekúcia, teror proti ľudovým vrstvám
najmä slovenskej národnosti(30) ukazovali, že v systéme diktatúry pro
letariátu, tak ako sa prezentoval, existujú vážne trhliny a vážne chyby
z hľadiska marxistického učenia. Nacionalizmus, uprednostňujúci
všetko, čo bolo maďarské, bez ohľadu na triedne zaradenie, ktorý sa
prejavoval v činoch maďarskej ČA a komisárov, ukazoval jasne, že sa
tu presadzujú záujmy, ktoré neodlíšili sovietsku moc od praxe Károlyiho
vlády, dokonca ani od monarchistickej vlády. Utilitárny mocenský zá
ujem sa presadil vo všetkých sférách vytvorenia S R R, ako súčasti veľ
kého komunistického Maďarska.
Je príznačné aj pre utilitárnosť súčasnej politiky a pre zdôvodnenie
jej existencie, že z tejto neúprimnej hry z roku 1919, do ktorej bola vyda
ná riziku sloboda slovenského národa, že z tejto frašky sa stáva od ko
munistickej moci po roku 1948 štátna tradícia, rovnajúca sa vzniku
ČSR, ba z hľadiska cieľov vládnucej špičky prekrývajúca historický
výdobytok českého a slovenského národa. Vedecké konferencie, sym
pózia, publikácie a propaganda majú vytvoriť zdanie skutočnej existen
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cie čohosi, čo inak plávalo iba ako pena na príboji vpádu maďarských
vojsk na Slovensko a s čím si maďarská komunistická vláda iba pohrá
vala, a čo napokon, vidiac, že je k ničomu, odhodila.
Aká neseriózna, avanturistická hra sa diala so slovenskou samostat
nosťou pod červeným rúchom roku 1919, taký bol aj jej odraz v prácach
oficiálnych marxistických historikov, vyvolávajúcich zo zabudnutia aj
to, čo sa nestalo, ale čo chcela momentálne vládnuca moc počúť, aby
zdôvodnila nevyhnutnosť a legitímnosť svojej vlády a pripomenula ná
rodom, že tu bola už pred desiatkami liet.
Prvý dotyk komunizmu so slovenským národom mohol v historickej
perspektíve znamenať, že slovenský národ by v prípade víťaznej alter
natívy mohol byť dnes tam, kde sú malé kavkazské národy Sovietskeho
zväzu, že by Slováci neprežili dvadsaťročie prvej republiky, ani obdobie
vlastnej, hoci vojnou a fašismom obmedzenej štátnosti. Hra zo slobo
dou, samostatnosťou, národným sebaurčením atď. akú uskutočňovali
ruskí boľševici a ich učenliví maďarskí žiaci iba ukázala, že tu nešlo o
skutočnú slobodu národov, ale o záležitosť nastolenia a udržania ko
munistickej moci. História SRR je výrazným dokladom, ako si boľše
vizmus hrá s osudom národov, ako falošne a klamne pristupuje k ich
najzákladnejším hodnotám a záujmom. Desaťročia pozdejšieho komu
nistického panstva o tom dostatočne presvedčili už aj slovenský národ.
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Dominik Tatarka, alebo cudnosť slovenskej
literatúry
“Poštový Orgán, ktorý si zvykol čítať môj rukopis, plynné číta, veľmi
mierne karikujúc moje slová, hľadanie slov, zajachtávanie, vyrážajúc
slová obscénne ako jeden pracovník z ústavu dejín slovenskej literatúry".

D. Tatarka: Písačky

Takmer v tom istom čase, alebo ten istý rok, vychádzajú dve prózy
Dominika Tatarku - Sám proti noci (Mníchov, edice Arkýř 1984) a Pí
sačky (Kolín nad Rýnom, Index 1984) - ktoré tvoria celok. Vychádzajú
v dvoch vydavateľstvách, jedna v českom preklade, druhá v originále;
obe v českých vydavateľstvách, resp. vydavateľstve československom,
pretože slovenského vydavateľstva, okrem dvoch konfesionálnych,
niet. Absurdita domáceho prostredia, v ktorom Tatarkove prózy z poli
tických dôvodov nemôžu výjsť, sa dopĺňa o absurdné dimenzie exilu.
Nechceme tieto dve knihy recenzovať v pravom zmysle slova. To po
nechávame povolanějším. Chceme Tatarkové “Písačky” zahrnúť do
kontextu slovenskej literatúry s erotickými motívami. Naša quasirecenzia je skôr tour d’horizon po prejavoch ľúbosti v slovenskom písanom
slove.
Hneď úvodom treba povedať, že erotika a sex boli v slovenskej lite
ratúre vždy marginálnym prejavom. Akoby sa o nich nepatrilo hovoriť.
Niet sa čo čudovať. Literatúru dlho tvorili z veľkej časti kňazi - katolíc
ki i evanjelicki - a tí ju pretavovali do cudnej podoby. I spoločnosť, čita
teľská verejnosť, ak vôbec bola, nebola by bývala na odvážnejšie preja
vy vonkoncom pripravená. Protokoly o láske sa vytvárali skôr orálne, v
ľudovej tvorbe, anekdote, vtipe.
Podľa doterajších výskumov najstarším prejavom ľúbostnej poézie
v slovenskej literatúre je zlomok “O milá panna”, ktorýsi roku 1457 za
písal do svojho registra výberca portálnej dane Novohradskej stolice.
Počúvajte dobre: ľúbostná poézia a dane! A ešte aké cudné ľúbostné
vyznanie! O milá panna, čo ty máš / (čo) mi dáš-nevieš raz...” Renesan-
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cia sa v slovenskej literatúre prelínala s reformáciou, a tak literatúra bo
la zbavená bocacciovskej “bujnosti”.
Zo 16. storočia sa našlo len deväť ľúbostných piesní. Z toho ľúbost
ný románik o Siládim a Hadmázim, tradične zadeľovaný medzi histo
rické prózy, kam nepatrí, nie je pôvodný. Je to stredoeurópský topos
Kurtoáznosť a galantnosť, ktorá vyviera z ostatných ôsmich ľúbost
ných básní, tiež nie je domácej proveniencie.
Esteticky cenná ľúbostná veršovaná báseň “Obraz pani krásnej, pe
rem malovaný...” (r. 1701) predstiera, že jej autor je cudzinec (prišiel z
Talianska, “u samých Benátek býval”), no je produktom domácej baro
kovej poézie, konkrétne trnavského rodáka Štefana Ferdinanda Seleckého. Autor, zrejme inšpirovaný cudzími vzormi, oživuje motív ľúbost
ného vzťahu ako služby. Ba v literárnej vede (V. Turčány) nechýba ani
poukaz, že nie je to len konkrétna oslava ženy, ale zároveň alegória
trnavskej univerzity.
Všetko, čo sa našlo od 16. storočia do počiatku 19. storočia - čo nám
to zhrnul J. Minárik v dvoch antológiách (“Amor diktoval, lásku spiso
val, Bratislava 1979” a “Já miluji, nesmím povídati, Bratislava 1977”) je buď lascívneho charakteru, alebo ide o neosobné, konvenčné a štyli
zované zobrazenie ľúbosti. Iba v lepšom prípade sú to akési folklórne
ponášky, lamentujúce nad sociálnou a spoločenskou nerovnosťou za
ľúbených, alebo nad nešťastným osudom, trebás láskou mladíka, kto
rého odvedú na vojnu.
Najvýznamnejšie dielo staršej slovenskej literatúry “Valaská škola
mravov stodola”, ktoré r. 1775 napísal františkán Hugolín Gavlovič(D.
Tatarka ho niekoľko raz v “Písačkách” spomína), lásku tlmočí cez nábožensko-moralizačný filter. “Obyčajne ten v chlípnosti podezřelý bý
va / kdo s obecnú ženú svoje společnosti míva. / Oddáľ, synu, oči svoje
od obecnej ženy, / nemaj v chlipnej společnosti žádné zalíbení”, radí
nám Hugolín Gavlovič.
Ján Kollár prispel do slovenskej ľúbostnej poézie svojimi “rejstříkami krás” a ženu povýšil do výšin dokonalosti - je dcérou samej Slávy.
Lásku považuje za životnú istotu. Ak sa musí s milovanou bytosťou ro
zísť, smútok prehlušuje láska k národu a vlasti. Aj vrcholný prejav štú
rovskej ľúbostnej poézie, Sládkovičova “Marína” (r. 1846) presahuje
erotické dimenzie. Láska je zdrojom pozitívnych životných hodnôt
(“Nie, nič mi zloba neškodila, / keď teba, drahá, teba mám”). “Marína
moja” a “Slovensko moje” sú identické - sú to iba dva prejavy “sveta vo
mne”.
Na prahu novšej slovenskej literatúry sa týči osamelé, nedokončené
dielo Kolomana Banšella. V Bazileji, v čase, keď tam pôsobil Nietzsche,
sa oddal štúdiu Condillacovho senzualizmu. Vo svojom diele vyznačil
program “slobody a lásky”, vzdoru; kontrast lásky a bôľu. Na pretlmo
čenie démonickej sily lásky musel siahnuť za námetom do renesančné
ho Talianska (román Atalanta, 1873).
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Nastupujúca pozitivisticko-realistická spisovateľská generácia sa
vrátila k prudérstvu. Hlavným harcovníkom zaň bol Svetozár Hurban
Vajanský. Písal proti “komicko-drzému feminizmu”, v modernej eu
rópskej literatúre (okrem ruskej) videl len “odkrývanie perinky”. To bo
la aj podstata jeho sporu s Jaroslavom Vrchlickým. Vajanský v proti
klade s takýmto “rozkladom” konštruoval sentimentálne príbehy lásky,
kde boli “opravdivé slovanské duše” s “veľkou mravnou silou”. Elena
Maróthy-Šoltésová, v snahe nahradiť Marlittovú a Courts-Mahlerovú
ako “sentimentalistka a idealistka” načrtla šťastnú lásku dievčaťa z národnouvedomelej vzdelaneckej rodiny (pochopiteľne nie príliš majet
nej) k zemanovi. Iba v tvorbe mladších družiek realistickej prózy - u Bo
ženy Slančíkovej Timravy a u prvej opravdivej pestovateľky feministic
kej prózy Hany Gregorovej - do popredia namiesto sentimentality pre
niká obraz utrpenia žien v manželstve, ženby bez lásky (s “chladom v
srdci”).
V poézii moderny, pod vplyvom európskeho symbolizmu, prenikajú
prevážne melancholické tóny (“sexus necans”). Ivan Krasko sa vracia k
prebolenej láske, zobrazuje konflikt medzi asketickým odriekaním a
túžbou po láske. Janko Jesenský je z rodu nostalgikov lásky, pričom nesmúti za konkrétnou láskou, ale smútok vyvoláva erotika ako taká.
Femme fatale, padlé anjely dekadentnej literatúry, sa však v slovenskej
poézii neobjavili. Melancholická úzkosť moderny doznieva v tvorbe
Vladimíra Roya, ktorý spieva o láske k “temnej panne Noci”.
Po skončení prvej svetovej vojny sa slovenská literatúra - prevažne
cez pražské umelecké prostredie - inšpiruje výdobytkami európskej
avantgardy. Ján Hrušovský vo svojej “Pompiliovej madonne” (1923),
vychádzajúc z výdobytkov nemeckého expresionizmu, kombinuje prv
ky erotiky a exotiky (talianské prostredie). V tom istom prostredí sa
odohráva aj tragický príbeh umelkyne, ktorá hynie rukou jedného zo
žiarlivých milencov v románe maliara a spisovateľa Milana Thomku
Mitrovského “Pani Heléne” (1930). Dovtedy nevídané zmyslové preží
vanie erotiky vniesol do slovenskej prózy Tido J. Gašpar, takže kritika
ho neskôr uštedrila epitetom prozaik “rozdychčaneho senzualizmu”
(Andrej Mráz). Kozmopoliticky prozaik Ivan Horváth vo svojich “urbánnych” dielach pochopil lásku v mestskom prostredí ako čosi potreb
ného, splávajúceho s ostatnými fenoménmi mesta. Reymontovske chá
panie dedinskej lásky - ako protipól Horváthovho chápania - najdeme v
diele Mila Urbana. V jeho “Živom biči” sa v tomto dedinskom prostre
dí - kde láska sa rodí v seníkoch - objavuje nový prvok: cudzí vojak, kto
rý slúži vo vojne. Je síce cudzincom, no necíti sa v dedinskom prostredí
ako cudzie teleso. Jeho sexuálne prejavy boli “príjemnou zmenou v jed
noduchých sedliackych objatiach.” Nestrhli len dievky, “prekypujúce
ohňom mladosti”, ale aj ženy, väčšinou vdovy, ktoré “v náručiach voja
kov chceli vzkriesiť spomienky dávno zašlých nocí”.
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Pomimo tohto prúdu stálo niekoľko “osamelých bežcov”. Proletársko-literárne a komunisticko-revolučné postavy lásky poprvý raz bez
vyšších estetických nárokov zbásnil Ján Rob Poničan. Prozaik Gejza
Vámoš zasa po prvý raz analyzoval lásku biologickými sondami (osob
ne bol lekár), no psychoanalýza ho nepriťahovala.
Vcelku však tieto odvážne prejavy boli skôr výnimkou ako pravid
lom. V medzivojnovom období v literatúre prevládal cudný erotický
tón. J. Wolkrom inšpirovaná Maša Haľamová prispela čistou, kreh
kou, bolesťou poznačenou “poéziou srdca”. Bergsonovskému “elán
vitale” bol blízky svojou senzualistickou erotickou poéziou Ján Smrek.
Sám sa vyznal: “Éra filozofie hviezdoslavovskej u nás pominula, prišla
éra filozofie voluntaristickej. Volo, ergo sum” (Slovenská prítomnosť
literárna a umelecká, 1931). Žena bola Smrekoví symbolom mladosti,
krásy, vitality, inšpirácie, nehy.
Druhá svetová vojna “prehodnotila” slovenskú erotickú poéziu. Sta
čí spomenúť dielo Jána Kostru, ktorý lásku postupne pretavil do “veku
železného”. Napríklad: “Sbohom vy krásne hračky ženy / Vitajte nové
múzy smrť a kov”. Alebo: “Ruina sadu strašné spustošenie / Majáles
smrti krásky zhanobené”. Po ľúbosti mu “v jed sa premieňa opojné ví
no chvíľ ”. U Kostru si po prvý raz v slovenskej poézii podávajú ruky
Eros a Thanatos.
Osobitnú skupinu v slovenskej prozaickej literatúre tvorili príslušní
ci “smeru”, ktorý sa tradične nazýval “lyrizovaná próza”, alebo podľa
literárneho historika O. Čepana “naturizmus”. Charakteristickým zna
kom - ako napísal M. Tomčík - bolo vedomé glorifikovanie zrastenosti
mužského elementu s prírodou. M. Tomčík u Dobroslava Chrobáka
zistil, že ľúbostný zážitok mu je trvalejší u mužských hrdinov. Ženské
postavy musia prejsť negatívnou skúsenosťou, aby mohli pochopiť
zmysel mravnej obrody. Iný literárny historik, Ján Števček, pripomína,
že u Františka Švantnera je mravnosť zatlačená kamsi na okraj, víťazí
senzualizmus až po krajnú mieru.
Do “lyrizovanej prózy” zaraďovaná Margita Figuli, chápe lásku po
chopiteľne inak ako jej druhovia. V rozhlasovom interview, ktorý mala
roku 1940, povedala: “Pokladám lásku za prvopočiatok všetkého, čo
dostáva tu na zemi tvár, za hybadlo sveta a za naj trvácnejšiu ženskú
cnosť, vábi ma však analýza sily tohoto cítenia a životné osudy tých,
ktorí sa dostali do jej krážov”. Figuli zobrazovala nešťastné ženy, drsné
ovzdušie náruživosti, ale i víťazstvo čistého srdca a citu. Rozmer amoralizmu či imoralizmu jej však chýbal - vášeň je očistnou silou.
V rokoch 1945-48 dožívali mnohé koncepcie, ktoré sa v literatúre ob
javili už v medzivojnovom období. No ozývali sa už aj náznaky nových
tendencií. Rozkladal sa nadrealizmus (slovenská forma surrealizmu),
lyrizovaná či naturistická próza i ruralizmus. No práve v ruralistickej
próze roku 1948, teda na prelome, skôr však s príklonom k minulosti
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ako ku komunistickej budúcnosti, vznikol román Františka Hečku
“Červené víno”; znamená významný prínos v slovenskej literatúre. V
tomto románe láska vinohradníkov je vraštená do prírodného cyklu
tvorenia a zanikania; ženy rodia ako hruda zeme. Hečko vzdal posledný
hold neolitickej Venuši, Magna mater.
Po februári 1948 náboženskú prudériu vystriedala prúderia socialis
tická. V čase, keď vrcholom erotickej poézie bola aj na Slovensku prelo
žená tvorba dnes už zabudnutého básnika Stepana Ščipačova, básnici
sa “nesmeli rýpať v citíkoch ako v nose” (K. Bendová). A tak sa rýpali
v láske vlasteneckej, rodinnej, láske spoločenskej (láska a práca), láske
zbavujúcej sa buržoáznych prežitkoch (“nová láska” na rozdiel od “lás
ky starej”). Slovom, lásky chápanej v zmysle “novej morálky”, kde mali
byť subjektívne túžby zľadené s cieľmi života spoločnosti. Vrchol eskamotáže predstavuje azda zbierka Vladimíra Reisela “Milovaní milujú
ci” (1954), kde sa verše o láske družia s vyznaním smútku nad úmrtím J.
V. Stalina.
Hoci v láske bolo možno byť len šťastným, v 60. rokoch sa už obja
vili zbierky, kde boli aj “krízy srdca” (K. Bendová: Riziko, 1965; V. Mihálik: Appasionáta, 1964). Ale už predtým, v povstaleckej próze, hrdi
novia v krajnej situácii konali ako ľudia z mäsa a krvi. Máme na mysli
prózy Alfonza Bednára a Ladislava Mňačku.
Roku 1956 vstúpila do slovenskej literatúry nová generácia, nazýva
ná niekedy podľa svojho časopisu “generácia Mladej tvorby”. Táto ge
nerácia aj lásku chcela zbaviť nánosov stalinského chápania a priblížiť
ju k západným literárnym modelom. Diapazón “zerotizovania” sloven
skej literatúry, prejavujúci sa najmä v polovici 60. rokoch, bol relatívne
veľký. Siahal od ironického a satirického zobrazenia erotiky (N. Tánska: Vyznáte sa v tlačenici, 1967), v štýle C. Northcota Parkinsona (Ako
robiť kariéru, čiže dediči a vydedení), cez antilyrické reflexie o láske (J.
Michalkovič, J. Stacho) po diela, ktoré neskúmali len možnosť prózy,
ale útočili na jej existenciu (J. Johanides, P. Jaroš, R. Sloboda a iní).
Dnes už umlčaný literárny kritik Milan Hamada, roku 1966, na margo
erotičnosti tejto prózy napísal, že Henry Miller (ktorého citovali, alebo
sa naň odvolávali) skúmal sexuálnosť (obscénosť) v súvislosti so svojou
túžbou uvolnit’ a rozpútať v človeku zdravý a slobodný živel. Na roz
diel od neho však M. Hamada u týchto slovenských prozaikov našiel
len pokus o pansexualizmus, ktorý umelecky dotiahnuť bolo nad ich sily.
V čase, keď pohasol aj tento prúd, v priestore “reálneho socializmu”,
Dominik Tatarka v “Písačkách” nastoľuje milovanie ako mýtické pre
žívanie sveta. Tak ako u J. Kostru v čase vojny aj u D. Tatarku v čase
“vojny” komunistickej strany proti spoločnosti a odvážnym jedincom,
“vojny” každého (karieristu) proti každému (občanovi), opäť dostáva
jú slovo Eros a Thanatos. Ján Mlynárik v doslove k “Písačkám” píše:
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“Pocítime, ako nad všetkým tým jachtaním, výkrikmi, stonami a dotyk
mi vznáša sa nekonečná pieseň zániku, časnosti všetkých vecí, pieseň
pokory, poznania a smútku”. Tatarkove “Písačky” sú existenciálnym
ponorom do hlbín erotiky a sexu. V tomto zmysle v slovenskej eroticky
“cudnej” literatúre dosahuje vrchol. Isť ďalej s menšou imagináciou,
majstrovstvom slova, silou talentu, by znamenalo len smerovať k por
nografii. Alebo byť v nej po krky.
-tko-

Jiří Kolář: Růže Kolářka
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Dominik Tatarka: Písačky ako literatúra
vypovedania
Peter Petro
Určitéformy sa slovenskej literatúre vyhýbali. Tiež sa môže povedať,
že Slováci sa “chytali” určitých žánrov a tém v závislosti od talentu asi
toľko ako od závislosti na podmienkach jestvovania historického, ná
rodného, psychologického, a samozrejme literárneho.
Keď použijeme najprísnejšie merítko, tak kvalita literatúry neutrpí
od nepriaznivých podmienok: naopak, tie vyhrotia talent, zbavia ho
zbytočnej záťaže a autor, ako horolezec náhle zbavený ruksaku sa rých
lejšie vyštverá na vrchol hory. I keďje to hora zakázaná a ešte k tomu
obklopená spisovateľmi-turistami, ktorí súhlasia so zákonom a ktorí
sa často vynaliezavo (a niektorí skutočne atraktívne) štverajú len do
určitej povolenej výšky.
Rozdiel medzi osamelým horolezcom a turistami je zrejmý. Lenže i
medzi turistami od ktorých sa Tatarka líši je nemálo rodených horo
lezcov, len keby sa dalo vymaniť z láskavého objatia príkazu. Že sa ta
kéto medvedie objatie zunovalo už dávno Tatarkovi ukázal svojim Dé
monom súhlasu (1956); je teda disidentom starého puncu, hoci sám
dobre vie, že by sa mohlo začať hovoriť aj o skoršej dobe: bo v čase
“triumfu” Farskej republiky (1948) už podaktorí nemohli a nesmeli pí
sať, len súhlasiť. Samozrejme, že Tatarkaje politickýmfenoménom, ale
v Písačkách len okrajovo, lebo ich význam pre slovenskú literatúru je
taký, že úplne zatieňujepolitické otázky, ktoré osoba disidenta Tatarku
(či vo vnútri, alebo mimo literatúry) provokuje.
Čo však, mimo politického rozmeru, treba brať vážne z osoby auto
ra, ako nám ho osvetľuje (a možno aj zatemňuje) rozprávač/pisateľ Pí
sačiek, je Tatarka-zbojník, Tatarka-Slovák: divoký, bujarý, neskrotný,
akýsi miešanec slobodných plemien, pečený-varený a nakoniec rodený
v karpatskom kotli, v hornej (a hôrnej) Panónii, Tatránii, čiže Sloven
sku, stále ešte zakorenený v horách ako smrek. Je to človek, ktorý sa
oblečie v urbanizovaného tvora ako do džínsov a ktorýje napriek tomu
tak doma v Paríži ako v Prahe a Bratislave, hoci vie ako kúpaťkobylu v
rieke, vie ako striehnúť na dravého vtáka, a ktorý vidí ženu skrz jej na
hotu, lebo i on je holý, akým vždy bol a bude. Túto nahotu treba brať
ako jeho vlastnosť. Znamená tiež, že sa ho nedá kúpiť mercedeskou,
chatou, alebo i dačou pri Čiernom mori. Čo je dôležitejšie však je, že je
to nahota transcendentná.
Po Písačkách, “legálny” Tatarka je nemysliteľný. Veď i Démon sú
hlasu sa po nich ťažko číta:je v ňom priveľa toho optimizmu s ktorým
sa spisovateľ so svedomím obracal k vykonávateľom totalitnej moci a
slušne im hovoril, aby sa jej vzdali. Dnesje Tatarka už inde. Dnes už ne
myslí len na dnešok a zajtrajšok, ale i na večnosť: veď keď večnosť bola
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dobrá pre jeho predkov po dva tisíce rokov, prečo by sa mal on priečiť?
Tak nemyslí autor Farskej republiky.
A tu treba spomenúť kľúčovú úlohu veľkej Tatarkovej inšpirácie,
ktorou bola jeho matka. Pre mňa sú pasáže týkajúce sa tejto veľkej au
torovej inšpirácie garanciou pozoruhodného duchovného vzkriesenia,
znovunájdenia katolíckej tradície, tej Tatarkovej duchovnej formácie,
ktorú raz tak spochabene odmietol, a ku ktorej sa teraz vracia. Tatarka
sa tiež spája s radom slovenských spisovateľov, ktorí zdôrazňujú prvo
radý vplyv svojich matiek na svoju tvorbu. Rad tíchto svedectiev od
Hviezdoslava trebárs až do Mináča (dvoch evanjelikov) možno niečo
hovorí i o národnom charaktere. Obraz Tatarkovej matky, vernej kato
líčky, ktorá dala vedieť Tatarkovi, keď bol na vrchole svojej kariéry ako
autor literatúry socialistického realizmu, že s ním nesúhlasí, mal urči
te v konečnej platnosti väčší vplyv na autorov prerod než obraz ulice
naplnenej tankami. Možno však spojiťobraz matky-ženy s obrazom dl
honohej ženy-milenky? Nebude to svätokrádež? Ako bude Tatarka vy
zerať?
Ale ako popri ňom vyzerajú oslávenci oficiálnej literatúry, naprí
klad taký autor Tisícročnej včely, (1979) konvenčného románu opaprikovaného fantastickými elementami a čítankovým výkladom histórie
posledného storočia? Oči sa mohli otvárať nad vášnivými scénami se
xuálnej aktivity progresívnych postáv Tisícročnej včely, tieto však ne
prekračujú komerčné produkcie tohto druhu ako ich možno vidieť v ty
pickom bestselleri: ich funkcia je korenie, dekorácia, nové šaty večne
nahého kráľa komerčného podujatia: komerčného, lebo priveľa sa v
Tisícročnej včele hodí - ale na čo? Na pocty, na ceny, na to, čo Tatarka
Písačkami nikdy nemôže dostať, čo si nimi nijako nekúpi.
Avšak Písačky sú preplnené erotikou nedostupnou mentalite oficiál
neho románu. Ide tu o Tatarkovu erotiku ozmysľujúcu jeho svojský typ
literatúry vypovedania.
Ako však definovať Tatarkovú literatúru vypovedania? V tom naj
hlbšom zmysle by to mala byť literatúra v ktorej autor sleduje dostih
núť absolútny limit svojich možností ako umelec slova. Také snaženie
má za výsledok, že diktát dobrého vkusu a limitov daných vkusom sú
časníkov (čitateľov alebo autorov), tým, čo sa publikuje momentálne,
a tiež pochopiteľne literárnou tradíciou, pre praktikanta literatúry vy
povedania neplatí. “Vypovedať sa” teda značí v tomto zmysle povedať
“všetko” o sebe a zo seba. Tiež je to však počin literárny a primárne li
terárny. Z tohto vyplýva, že sa zaraďuje do sféry iných diel “literatúry
vypovedania” - typu Leon Bloy, Jakub Deml (nepresne vytýčujúci hra
nice žánru: mená spomínané Janom Mlynárikom v doslove vydania
Indexu). Inšpirácia “pútnika absolútna" Leona Bloy je katolícky mys
ticizmus a hoci mnohé z Tatarkových poryvov sa zdá byť motivované
náboženským cítením, či transcendenciou, Bloy se zdá byť ďaleko. Ja85

kub Deml, český katolík, je mu bližšie, ale zároveň i ďalej. Český snář
Vaculíka je tiež v tomto smere, hoci v určitých dimenziách jeho smelosť
bledne v porovnaní s Tatarkom. Kto ešte? Céline (ktorého vplyv sa zdá
byť najsilnejší v dieli Písačiek označenom Sám proti noci - i v titule -)
potom Henry Miller, a tiež aj šarmantný opilec Jerofejev, ale všetci títo
len ako styčné body, ktoré ako modré svetielka ukazujú pristávajúcim
lietadlám smer, no nie konečné zastavenie letu. A Tatarka v Písačkách
letí ako drak: umne držaný na pevnej šnúre zdola, zkade sa zdá, že letí
bezuzdne. A tak Bloy, Céline, Deml, Vaculík, Henry Miller a Jerofejev
sa snažia “vypovedať sa”. Riziko je, že sa stanú vypovedancami, lebo
vypovedali vojnu svojmu okoliu - i priateľom, i svojmu “ja” aké bolo
pred zverejnením tejto literátúry vypovedania. Je to však i literatúra
svedeckej výpovede. Autor ako svedok nešetrí nikoho, ani seba. Ale te
da pre koho? Tatarka preto, lebo musí. Nakoniec, “vypovedať” značí
prestávaťfungovať. I Tatarka už dávno prestalfungovať ako zaslúžilý
umelec, popredný, významný, vážený, ako člen kolektívu tých čo majú.
Už nie je členom. Odčlenil sa, vydelil, ako ohnivko reťaze odpadol a
prekoval sa na niečo iné. No on sa tiež aj pridal. Stal sa právoplatným
občanom svojej veľavýznamnej “obce,” ktorá v jeho pozitívne idealis
tickej koncepcii nahrádza umelý štát, ale tiež aj “Republiku” ku ktorej
sa stále hlási. Teda obec ako jednotka humánnej, kultúrnej a najmä har
monickej možnosti ľudského spolužitia: to je skôr únik z desivého skla
mania ako realizovateľná možnosť. Obec koho? Zbojníkov ako Tatar
ka? Málokomu sa podarilo vypovedať toľko ako Tatarkovi, ale či už
povedal všetko? A či chceme aby za nás všetko i vyriešil svojou obcou?
Slovákom by sa najviac hodilo kráľovstvo, ale na to si ešte asi bude
me musieť počkať až terajšia generácia uvoľní miesto (intelektuálne,
fyzicky, a politicky) novej, nezaťaženej, ktorá bude odopierať všetky
“izmy” a prirodzene sa vráti k monarchii ako ku spoľahlivému archetypu etnickej organizácie. Pravda, treba uznať, že Tatarka by bol šokova
ný, keby sa dozvedel, že ho niekto pasuje za predchodcu slovenského
monarchizmu! Alebo by bol poctený?
Ale bližšie k Tatarkovmu erotizmu. Že bude šokovaťmnohýchje ne
sporné. Raz v šestdesiatych rokoch slovenský literárny kritik na mrgo
vtedajších ponášok na Saganovú namietol jednej slovenskej novelistke,
že Bratislava vraj nie je Paríž a že Slováci nie sú erotomaniaci. Neviem,
neviem. Nech si prosím prečíta Písačky. Prečo nie v Bratislave? Čo by
tam chýbalo? Ženy? Muži? Příležitost? A lebo talent? Zdá sa, že nič také
ho nechýba Tatarkovi.
Milan Kundera naučil Parížanov (a New Yorčanov) závidieť erotic
kým možnostiam otvoreným práve v takých miestach: čo je Paríž proti
svetu ktorý Kundera, zažínajúc fosforové zápalky, osvetľuje? Ale ne
smieme sa lacno chytiť nenávykom a vidinou tých nezvyklých litier na
kvalitnom papieri, nanesených kvalitným nemeckým strojom. Keď šok
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pominie, skúsme nájsť vysvetlenie. A na ceste k vysvetleniu si najprv
ozrejmime základné pojmy. V prvom rade: o čo ide v knihe?
Postarší slovenský spisovateľ, Bartolomej Slzička, je vylúčený z ve
rejného života, jeho publikácia je zastavená, je terčom policajného apa
rátu, poberá skromnú penziu. Proti tejto depresívnej situácii ("noci”)
bojuje písaním a nečastým stykom s podobnými disidentskými bytosťa
mi, ako aj skutočnými a imaginárnymi diskusiami s (bývalými) kolega
mi. Obzvlášť fascinuje rozhovor s nebohým Alexandrom Matuškom,
brilantným literárnym kritikom, ktorý sa úspešne "konsolidoval,”
"normalizoval, ” a potom nepríjemne prekvapil svojich partajných
kumpánov tým, že sa dal pochovať podľa evanjelického obradu vedľa
svojej matky. A ch, tie slovenské mamičky a ich viera je silnejšia než sa
motný život! Rozhovor z nebohým uviedol vo veľkom, dosiaľ nedoce
nenom románe Pisár Gráč do slovenskej literatúry Hronský. Alezpäťk
životu prenasledovaného slovenského súčasného autora. Do tohto ži
vota ako víchor priletí krásna, mladá, pestovaná žena, zbláznená, zami
lovaná s bolestnou intenzitou do spisovateľa. Nie je však nástrahou,
liečkou, pascou na zbojníka Slzičku/ Tatarku? Ponúka mu možnosť
úteku do Paríža, kde by pokračovali vo veľmi úspešnom (ale čo: blúzni
vo fantasmagorickom) milostnom vzťahu. Slzička nemá pas, ale by ho
dostal, keby niečo podpísal, napísal, proste kooperoval s "úradmi”.
Avšak zbojník Slzička nechce kooperovať. "Keďste si ma upiekli, tak
si ma aj zjedzte!” - je jeho Jánošíkovské krédo. Živorí a tvorí Písačky:
tak, a nate!
Spisovateľ odolává svetu abstrakcie, politiky, lži tým, že sa primkne
k prvotnému, prírodnému, hmatateľnému v živote: čiže, v Tatarkovom
prípade, k ženskému telu a k tomu, čo sa tak nepresne hádže do obrov
skej krabice označenej pošpinenou nálepkou: "sex”. Veď sa jedná o by
tosť - druhú dušu, nie o nástroj. O slasť tiež, určite, tej je v knihe preby
tok! Ale tiež o transcendenciu, ktorá sa v iných tradíciách používa ako
skratka na dosiahnutie absolútnej reality. Teda tu ležíkámeíúrazu: le
bo keďje Ona podvrhom, len podvrhom, neklame sa Slzička pri svojej
fantasticky šťastnej láske? Tu sa treba vrátiť ku zbojníctvu: pozrite, ho
vorí Slzička, trebárs ste to spôsobili vv, ale čo z toho? Pre mňa je tá že
na dar; to čo my spolu máme je unikátne bezohľadu na všetko iné. Na
priek všetkému totiž, sila tej prízemskej - a v niektoré momenty nezemskej - lásky prekoná všetko: čas, priestor, a i seba. Suma Slzičku a jeho
vyvolenejje väčšia než on, ona a ich zapeklitá a prekliata "situácia”. To
to treba vidieť v ináč šokujúcej (ale koho? a prečo?) návratnosti erotic
kej témy Písačiek.
Zdá sa, že horeuvedené ospravedlňuje a vysvetľuje tento prvok Tatarkovej práce len pre tých, čo sú ochotní uznať transcendentný poten
ciál erotiky, alebo - ako minimum - jej oprávnenosť ako intímnu arénu
človeka násilím zbaveného intimity. Aspoň toľko mu načim pripustiť.
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A potom záverom: je to senzácia, ale tiež aj koniec jednej veľkej a mož
no pochybenej cesty veľkého spisovateľa. Nech Pán Boh dá, aby sa Pí
sačky stali začiatkom cesty novej - tak pre Tatarku ako pre nás.
Možno mnohí, z akýchkoľvek dôvodov. Písačky odmietnú ako for
mu literatúry neprihodnú Slovensku ako si hoformujú vo svojich pred
stavách (na rozdiel od Slovenska existujúceho v Tatarkovej próze).
Nech si uvedomia, že i Písačky sú znakom čias, symptómom dnešného
apokalyptizmu, života na hrane, na ostrí noža, že ony vyvierajú z pod
mienok jestvovania v ktorých sa Tatarka ocitol nie úplne vinou svojou.
Písačky mu boli prišité, ale vyšiť ich mohol len on. Nie že by se uhýbal,
ale vystihol atmosféru “posledných dní,” ako odstrčenec, umelý vyvr
heľ. Keď tak, tak teda tak: “Keďste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte!”
A chcelo by sa dodať: “Majú čo si navarili.”
* * *

Do výšav hornatého Slovenska, k vrcholu Svätej Hory pomalu vy
stupuje horolezec. Dolu v hmlistej a dnes už i zadýmenej doline turisti
utekajú z vydavateľstva do vydavateľstva. Niektorí dostávajú medále,
diplomy, obálky so zafúľanými peniazmi, iní vítajú pod transparentami
delegácie a v pozadí, vždy v pozadí zneje dychovka.
Zhora, celkom zhora sa ktosi smeje doháňajúc rozguráženú, divokú
štíhlu devicu. Preň sa blíži sladká noc. Doprajme mu kľudu.

Uznání ‘Lublinu’ československou vládou v
exilu
J. W. Brügel, Londýn
Uznání tzv. ‘Lublinského komitétu’ jako polské vlády českosloven
skou vládou v exilu bylo dosud historiky opomíjeno, přesto, že tento
předčasný akt za zády britské vlády měl rozhodující vliv na vývoj, který
vyústil v podmanění Československa Sovětským svazem.
Začalo to v první polovině roku 1944 neoprávněnou akcí Z. Fierlingera, československého velvyslance v Moskvě. Československá vláda v
exilu uznávala, tak jako Velká Británie a Spojené státy, jen polskou vlá
du v Londýně a ignorovala komunisty vytvořený a ovládaný Svaz pol
ských vlastenců v Moskvě. Tento svaz byl jasně míněn jako protiváha
polské vlády v Londýně, s níž po odhalení v Katynu v dubnu 1943 So
větský svaz přerušil styky. Z. Fierlinger, přesto, že dobře znal postoj své
vlády, kterou - aspoň na papíře-v Moskvě zastupoval, a přesto, že si byl
vědom všech choulostivostí týkajících se Polska, poskytl Svazu pol
ských vlastenců interview, v němž zdůraznil, že: “Pouze v těsném sou-
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ručenství s národy Sovětského svazu může Polsko vyjít z dnešní války
silné a zabezpečené.” A dodal: “...bez silného demokratického Polska
též my, Čechoslováci, nebudeme se cítit plně bezpečnými ve střední
Evropě.”(l)
V květnu 1944 přijeli z Polska do Moskvy další nohsledové komunis
tů pod vedením Edwarda Osubky-Morawského a Fierlinger opět bez
pověření a společně s dvěma českými komunisty (Bohuslavem Vrbenským a Vladimírem Borkem) se zúčastnil politických diskusí s nimi a
byl dokonce požádán, aby jim pomohl získat londýnské Poláky pro
spolupráci. V další diskusi, k níž byl přizván třetí český komunista, Ru
dolf Slánský, Fierlinger, samozřejmě opět bez pověření: “...ujistil dele
gaci upřímnými sympatiemi československého lidu k jejím snahám o
vybudování nového silného a demokratického Polska, které by těsně
spolupracovalo s SSSR a s námi.”(2) Ve svých pamětech se Fierlinger
nezmiňuje, zdali byl svými nadřízenými pokárán za své akce, ale pozdě
ji musel připustit, že 28. července 1944 československá vláda v Londý
ně jednomyslně rozhodla navrhnout dr. Benešovi ukončení Fierlingerovy činnosti v Moskvě jako velvyslance. Tento návrh si však Beneš ne
troufal přijmout. Mezitím moskevští Poláci vytvořili Polský výbor ná
rodního osvobození jakožto provizorní vládu pod vedením OsubkyMorawského, nominálně sociálního demokrata jako Fierlinger. V ma
nifestu uveřejněném v Moskvě 25. července prohlásil Osubka-Morawski: “Polský národ může být chráněn před německým imperialismem
pouze vytvořením mocné slovanské hráze, jejímž základem jeví se polsko-sovětsko-československý pakt.”(3)
Když se Fierlinger zeptal sovětského diplomata Valeriana Zorina (od
března 1945 velvyslance v Československu) na reakci Kremlu na zmín
ku trojstranné spojenecké smlouvy, dostal vyhýbavou odpověď, že za
tím je předčasné o tom mluvit, neboť: “Třeba dát Polákům čas, aby si
vyřídili své věci doma a zorganizovali se.”(4) Není třeba říkat, že mos
kevští Poláci si nemohli troufat takovou dohodu navrhnout bez souhla
su Kremlu.
Své další neautorizované působení Fierlinger popisuje takto: “Vzhle
dem k tomu, že předseda Polského výboru národního osvobození Mo
rawski mne po svém příjezdu z Varšavy hned navštívil a od té doby jsme
zůstali v přátelském styku, považoval jsem za vhodné poslat mu oka
mžitě (!) polooficiální (!) dopis, v němž mu blahopřeji ke vstupu pol
ské armády na polské území. Přeji mu, aby se mohl co nejdříve vrátit do
osvobozené Varšavy, a dodal jsem, že i já jsem přesvědčen, že ze zku
šeností dnešní války a z bratrských citů našich národů bude vytvořena
silná obranná hráz, jejímž základem bude polsko-sovětsko-československý pakt.”(5)
Mezitím Kreml zaranžoval komedii podepsání dohody s moskevský
mi Poláky, tj. prakticky dohodu sám se sebou, a moskevští Poláci byli
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nastoleni na polské půdě v Lublinu. Telegram z Londýna ( 1. srpna) podepsaný Janem Masarykem instruoval Fierlingera, aby se nezúčastnil
žádných diskusí nebo jednání týkajících se Polska: “Jsme ochotní podepsat tripartitní pakt. Uvítáme dohodu polsko-ruskou (sic) a podle toho
budeme postupovat. Co se uznání Komitétu týče (tj. Polského výboru
NO), musíme bedlivě přihlížet ke stanovisku anglo-americkému.”(6)
Nedbaje této výtky, Fierlinger ve své odpovědi Londýnu citoval do
pis Osubky-Morawského a dodal: “Hlásím to, aby nedošlo k nedorozumnění. Opakuji, že šlo z mé strany o zdvořilostní projev, vzhledem k mé
osobní známosti s Morawským a s ostatními zdejšími polskými činite
li. Projevy zde zatím otištěny nebyly a snad také nebudou ”(7) To byla
ovšem lež, jak jasně vyplývá z Masarykova telegramu, který Fierlinger
obdržel 21. srpna: “Britská vláda důrazně protestovala proti Vašemu
káblu Polskému komitétu domnívajíc se, že jste tak nemohl učinit bez
svolení vlády. Musel jsem jim oznámit, že jsme o tom zde nic nevěděli.
Hlásí se mi Američané v téže věci. Oznamuji Vám to bez poznámek a
bez instrukcí. Zajisté víte, že takovými zákroky prezidentu Benešovi a
mně práci neulehčujete.”(8)
I během bezvýsledných jednání o poválečné polsko-československé
konfederaci ( 1940-42) vztahy mezi oběma exilovými vládami měly dale
ko do srdečnosti a v nejlepším případě byly formálně korektní. Jedním
z ohnisek neshod byla otázka Těšínska: polská vláda si činila nárok
mluvit za Polsko v hranicích roku 1939, tj. včetně Těšínska; českoslo
venští partneři trvali na hranicích před Mnichovem včetně českosloven
ské části Těšínska. Jestliže byla na straně Československa jakási nadě
je, že moskevští Poláci budou aspoň v této věci méně nesmlouvaví než
londýnští Poláci (vzhledem k tomu, že se československá část Těšínska
dostala pod polskou nadvládu v důsledku ujednání mezi Hitlerem a teh
dejším ministrem zahraniční Beckem), tyto naděje byly zklamány Fierlingerovým telegramem z 10. října 1944. Fierlinger v něm sice sděloval,
že Sovětský svaz uznal předmnichovské hranice Československa (to by
lo v době, kdy Moskva už začala připravovat násilné začlenění Karpat
ské Ukrajiny do Sovětského svazu), ale dodal: “Pokud se týká lublinských Poláků, vyhýbají se mluvit o Těšínsku, přičemž obyčejně opakují
všeobecnou frázi o přání vyřešit všechny sporné otázky mezi námi přá
telskou dohodou. Nikdy jsem z vlastní iniciativy o tom s nimi nemluvil,
avšak nevylučují, že by chtěli žádat, když ne menší hraniční korektury,
tedy alespoň nějakou výměnu obyvatelstva.”(9)
V telegramu z 15. prosince Fierlinger pokračoval ve svých snahách
uvést v naprostý soulad politiku Československa s Moskvou: “Dnes
mne navštívil zdejší zástupce Polského komitétu Jendrzychowski...
Zdůraznil zájem Polského komitétu o navázání styků též s naší vládou.
Poukazuje na to, že z londýnské polské vlády vypadli poslední Poláci,
kteří byli přáteli Československa, Mikolajczyk a Stanczik. Jak Kerr
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(britský velvyslanec) řekl Jendrzychowskému, dnes ani britská vláda
nemá zájem na vládě Arcyszewského (londýnští Poláci).... Lze proto
očekávat, že poměr západních velmocí k dnešní polské londýnské vládě
se velmi rychle změní, a proto Československo není už vázáno ohledy
na londýnskou polskou vládu. Bylo by dobře, kdyby se Československo
co nejdříve vyslovilo a svou odmítavou politiku vůči lublinskému ko
mitétu změnilo. Myslím, že vývody Jendrzychowského jsou správné.
Jsme současně vázáni ohledy na sovětskou politiku, která bude stát dál
velmi nekompromisně za lublinským komitétem a za novou polskou
vládou, které se má v nejbližší době vytvořit...”(10)
Když Fierlinger nedostal odpověď na toto své doporučení, pokračo
val v jednání podle ‘Hlasu svého pravého pána’ (tj. Stalina). Sám o tom
říká 28. prosince toto: “Dnes odpoledne mne Zorin pozval do Narkomindělu (sovětské ministerstvo zahraničí), kde mi oznámil, že má pro
mne důležitou zprávu. V sovětských vládních kruzích vzbuzuje podive
ní, že naše vláda dosud nepovažovala za nutné navázat s Polskými ko
mitétem styky... Jsou tu již společné čs.-polské hranice a i mnohé spo
lečné záležitosti a čs. vláda přede jen vyčkává, ba naopak, mohlo by se
zdát, že ještě více podtrhuje své oficiální styky s londýnskou polskou
vládou.”(11)
Ať už to bylo tendenčním výmyslem Zorinovým nebo dodatkem
Fierlingerovým, byla to přímá lež, československé vztahy s londýnský
mi Poláky byly na nule dávno předtím. Fierlinger pokračoval v jednání,
které bylo zcela ve službách Kremlu: “Musíme uvážit (řekl Zorin), že
londýnská vláda v Polsku vládnout nebude a že to budou spíše lidé no
vého demokratického polského režimu... Váhání z naší strany, tyto sku
tečnosti uznati, může vrhnout stín i na náš poměr k SSSR, neboť může
vzniknout podezření, že nechceme spolupracovat s Moskvou, a to prá
vě v životních otázkách zahraniční politiky, které se též nás přímo dotý
kají. Zorin vyjádřil naději, že jeho poznámky budou československou
vládou uváženy, a to tím spíše, že dnes již ani v Anglii polská vláda
nemá autority. Bylo by dobře, kdyby naše uznání přišlo dřív než se
utvoří nová polská vláda. Ptal jsem se, kdy lze tuto událost očekávat,
slyšel jsem, že koncem tohoto roku. Zorin rozpakoval se mi odpovědět,
ale připouštěl tuto možnost. Bylo by dobře, kdyby bylo učiněno z naší
strany alespoň nějaké prohlášení... Odpověděl jsem, že jsem Tě již z
vlastní iniciativy upozornil, že by bylo dobře vyslat do Lublina oficiál
ní zástupce, a že se znovu přimluvím, aby tato otázka byla námi co nej
dříve příznivě řešena, a to se zřetelem na to, že je to přání sovětské vlády...”(12)
Lublinský komitét se 31. prosince prohlásil za polskou vládu a sovět
ské uznání okamžitě následovalo. Ve své odpovědi ( 1. ledna) Beneš nej
prve poukázal na své marné snahy prostředkovat mezi Moskvou a lon
dýnskými Poláky. “Není přece myslitelné,” řekl Beneš dále “abychom
91

začali rušit diplomatické styky s polskou vládou, když - co se nás týká nemáme k tomu žádné příčiny.”(13) Potom Beneš opět zkoušel štěstí s
problémem Těšínská: “Pro ten případ pokládám za nutné provést s vlá
dou lublinskou předběžné jednání, v němž by byla dojednána nějaká
deklarace, která by znamenala odmítnutí beckovské politiky v roce
1938 a 1939 proti nám, desauvování všech jeho kroků a jednání s Ně
meckem, Maďarskem a Rumunskem proti našemu území a vzájemný
příslib našich přátelských vztahů pro budoucnost. Právě proto, že zdej
ší polská vláda stále odmítala cokoliv takového učinit, byla by to silná
manifestace, která by tu i v Americe velmi působila, Lublinu by velmi
pomohla, Německu by dala novou ránu a u nás doma i v Polsku by dob
ře působila.”(14)
Všechny naděje Beneše, že hořká pilulka uznání Lublina by mohla
být oslazena touženou deklarací o Těšínsku, byly zklamány Fierlingerovou odpovědí z 2. ledna. Olszewski, zástupce lublinské vlády v Mos
kvě, nechtěl o tom ani slyšet a poukazoval na to, že Čechoslováci ne
trvali na ničem takovém před navázáním svých diplomatických styků s
londýnskými Poláky. Nakonec slíbil předat záležitost Lublinu. Ještě
horší bylo, že také Zorin projevil překvapení nad naším úmyslem žá
dat Poláky o takovou deklaraci a kritizoval tento požadavek jako zá
minku pro další odklad. Fierlinger použil Zorinovu taktiku vydírání
pro své vlastní další vydírání: “Zorin opakoval tytéž myšlenky několi
krát v různých formulacích a měl jsem dojem, že nejsou rozhodně s na
ším postupem ve věci polské uspokojeni... Podezřívají nás, že nejsme v
tom ohledu s nimi solidární... Jakékoliv váhání z naší strany dává SSSR
důvod nás podezřívat, že to nemíníme upřímně s nimi. Může to mít ref
lex i na poměr SSSR k nám i v druhých otázkách. Myslím, že bychom
na to draze doplatili, neboť ve všech otázkách, které se životně našeho
státu dotýkají, nenajdeme na západě skutečného zastání a skutečné po
moci..." (15)
Studium příslušných spisů britského ministerstva zahraničí z let 1944
a 1945 jasně ukazuje, že Britům bylo oznámeno co nejméně a taky co
nejpozději o tlaku Sovětů na uznání Lublina. Zcela nic jim nebylo sdě
leno o neočekávaných potížích, s nimiž se Beneš střetl v otázce Těšínska,
pro něho nad jiné důležité. Vysvětlení je zde jasné: nedat Britům příle
žitost říci ‘My jsme Vám to říkali’. Jan Masaryk řekl velvyslanci Nicholsovi na začátku ledna 1945, že je znepokojen sovětskou politikou a budou-li Sověti žádat, aby se jednalo o odstoupení Karpatské Ukrajiny,
že bude rezignovat ze své funkce ministra zahraničí. (16) (O této věci se
jednalo, sovětské vydírání bylo úspěšné a Masaryk nerezignoval.) Ma
saryk přiznal, že Sověti tlačí na uznání Lublina, ale že československá
vláda tak učiní jen se souhlasem britské vlády - další nesplněný slib (což
nemusela být Masarykova vina, byl prostě přehlasován).
Britské ministerstvo zahraničí se o rozhodnutí československé vlády
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uznat Lublin dozvědělo z londýnského deníku News Chronicle (z 31.
ledna)(17) a s jistou hořkostí podotklo, že toto rozhodnutí bylo učiněno
právě v předvečer Jaltské konference, která měla polskou otázku vyře
šit. Československá strana projevila mnohem větší úsilí ve své neupřím
né snaze po fait accompli než polští partneři: “Nově jmenovaný velvys
lanec v Polsku Jan Hejret (profesionální diplomat) nastoupí svou funk
ci okamžitě,” informoval Ripka Nicholse.( 18) Polský velvyslanec v Čes
koslovensku Stefan Wierblowski předložil pověřovací listiny v Praze až
22. června.
Pozdější spor mezi Prahou a Varšavou o Těšínsko v létě 1945, jakož i
nárok uplatněný pražskou vládou na Kladsko, které bylo mezitím za
bráno Polskem, je už jiná kapitola, která čeká na napsání.

Poznámky
I) Zdeněk Fierlinger, Ve službách ČSR, díl druhý, Svoboda. Praha, 1948, str.
268-9.
2) Tamtéž, str. 273.
3) Tamtéž, str. 276.
4) Tamtéž, str. 278.
5) Tamtéž, str. 278.
6) Tamtéž, str. 283.
7) Tamtéž, str. 284.
8) Tamtéž, str. 286.
9) Tamtéž, str. 381.
10) Tamtéž, str. 508-9.
11) Tamtéž, str. 509.
12) Tamtéž, str. 509.
13) Tamtéž, str. 510.
14) Tamtéž, str. 510-11.
15) Tamtéž, str. 513.
16) Nichols to Foreign Office, 5 January 1945, Public Record Office, London,
FO 371/Vol. 47085, N207/2/12.
17) Minutes, 31 January 1945, PRO. FO 371/Vol. 47134, N131/131/12.
18) Nichols to Foreign Office, 3 April 1945, PRO, FO 381 / Vol. 47134, N3659/
131/12.
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Penzista Stokowski
Dušan Šimko

Majiteľ zámočníckej dieľne si dal predvolať nástrojára Stokowského do kancelárie, lebo sa chcel - ako sa patrí - s Poliakom rozlúčiť. Sto
kowski musel prejsť cez úzky, odliatkami zaprataný dvor a vystúpiť do
prvého poschodia úzkeho domca, kde sa nachádzali majiteľova kance
lária a dve miestnosti učtárne.
Stokowskému bolo ľahko na duši - predsa večer bude z neho konečne
penzista. Ani riadne nevedel, že či sa má radovať, alebo plakať. Jeho ne
bohá žena, rodáčka z nekonečne tichého mestečka Solothurn, s ktorou
hovoril po francúzky - nemčina mu nechutila; - mu vravela - Keď pôjdeš
do penzie budeme strašne veľa cestovať. Kúpime si abonentku pre pen
zistov. Šéf už stál pred dverami, krčil čelo a nervózne žmurkal. Stokow
ski sa mimovoľne usmial, akoby mimochodom prijal šéfovu pravicu a
vlastne sa tešil pozornosti, ktorej sa mu dostalo od majiteľa zámoční
ctva. Celé predpoludnie sa Stokowski snažil pracovaťako obvykle. Ko
legovia v dieľni ho neprestajne potľapkávali po pleciach. Cez obedňaj
šiu prestávku mu donieli darček osadenstva dieľne: veľkú peňaženku
z hadej kože a fľašu alsaského bieleho. Ako posledná prišla pogratulovať drobná Tesínčanka Renáta z učtárne. Stokowski siju dokonalo ob
ľúbil, lebo semtam ho navštívila v jeho byte a spolu sa pozerali na tele
vízny program. Všetci v dieľni tvrdili, že účtovníčka a šéf si robia dobre.
Jedine Stokowski to nikdy nechcel veriť.
Okrem Renáty a kolegov v dieľni poznal Stokowski len svoju upra
tovačku. Prichádzala každú stredu, vyleštila schodisko tuho zapácha
júcou pastou, vydrhla dlážku v kuchyni, potiahla čerstvú posteľnú bie
lizeň, vyvetrala, a z práčovne doniesla vyžehlené košele a spodky v plátenom kufríku s nadpisom F. C. Basel. Keď sa Stokowski raz vrátil z
dieľne, sadol si s upratovačkou ku kuchynskému stolu a pili spolu pivo.
Upratovačka hlasno srkala a neúnavne rozprávala o znemožnenom de
dičstve vo Frutigene, a ojej poctivých úmysloch so zomierajúcou tetou.
Stokowski jej naraz chcel navrhnúť, aby ostala trocha dlhšie pri ňom,
chytil ju za rameno - celkom nevládne - načo sa mu vymanila z chabého
pokusu o objatie.
Keď upratovačka odchádzala, povedala, že o katolíkoch nemala ni
kdy dobrú mienku, ale že odkedy sa poznajú, si to vraj už nemyslí,
aspoň pri ňom nie.
Zmienka o náboženstve Stokowského rozveselila, však do kostola
nechodil, iba čo na Vianoce sa v kostole ukázal.
V bielizníku mal schované pátričky s ošúchanými sklenými zrnkami,
boli krvavo červené ako granátové jablká a patrili voľakedy jeho mat
ke. Tá si priala vždy len poľského farára. Prišiel jeden celkom mladuč
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ký s novým baretom a peknou štólou. Po otčenáši, na konci pohrebu,
prišiel ku Stokowskému a podal mu pátričky zabalené do vreckovky.
Po robote zošiel Stokowski do šatne, napchal si montérky do tašky,
vyprázdnil svoju skrinku, kľúč odovzdal na vrátnici a opustil dieľnu v
ktorej si odkrútil dvadsatpäť rokov. Prácu dostal po návrate z internač
ného tábora pre francúzsku poľskú légiu v Herzogenbuchsee, kde štyri
zimy spolu s ostatnými Poliakmi kopal priekopy, kládol potrubie, cestárčil, pílil drevo na miestnej píle a sem-tam si ho prenajal jeden švaj
čiarsky sedliak zo susednej dediny akože paholka ku koňom. Píla bola
pristavená ku staničnej budove. Prednosta stanice, vždy v korektnej
uniforme, varoval všetky cestujúce - bez ohľadu na ich vek - pred dotie
ravosťou internovaných Poliakov.
Najhorší sú dôstojníci, tí nič nerobia, len čo celý deň hrajú biliard a
mútia hlavy nielen sedliačkam, ale stihli zviesť slečnu učiteľku, poklad
níčku v kine, a dokonca aj dakedy ctnostnú slečnu Gygax z kantonálnej
banky. No fuj!
Stokowski bol velmi vyhladnutý. Od rána vo svojom vzrušení nič ne
jedol. V samoobsluhe si kúpil rybie konzervy, chlieb a čerešňovicu. Po
stojačky zhltol ešte v obchode dva obložené chlebíčky. Od teplej večere
si odvykol, odkedy mu zomrela žena.
Hneď po príchode domov si začal pospevovať. Vytiahol rolety a za
šiel do kúpeľne, kde sa dôkladne oholil. Zo skrine, na ktorej stál dvojportrét Wladyslawa Sikorského a francúzkeho generála De Gaulla spolu s dakedy vyhratým pohárom poľských rugbistov železiarni vo
Fumeli - si Stokowski vytiahol hnedý nedeľný oblek.
Zotrel si mechanicky prach z pliec. Robievala to predtým jeho žena.
Stála pritom za nim, pokrytá len županom z umelého hodvábu s veľký
mi belasými ružami. Jej zápästie bolo teplé a príjemne voňalo.
Stokowski sa ešte raz pozrel na dvojníka v zrkadle a pokojne zabrn
kal. Dvere na byte dva razy zamkol a vošiel do ulice. Na rohu bola zá
stavka električky, ktorá premávala medzi Bazilejom a francúzskou hra
nicou. Stokowski vytiahol z vnútorného vrecka novú peňaženku, kde
mal okrem drobných, ešte tri stofrankovky. Dostal ich do daru od syna.
Peniaze si musel vyzdvihnúť na pošte, lebo syn býval v Badene, a vídali
sa zriedka, väčšinou len na jeseň, kde syn prechádzal Bazilejom na
prázdniny. Sto metrov pred hranicou je konečná. Stokowski vystúpil
z električky a pobral sa smerom ku colnici.
V samom strede alsaského mestečka St. Louis sa nachádza hotel Cen
tral, hneď oproti obchodnému domu Uniprix.
Tam smeroval Stokowski, a bol veľmi rád, že o jeho výletoch nevedel
nikto okrem jeho upratovačky.
V bare hotela Central sa Stokowski umiestnil postojačky pri pulte,
objednal si calvados a premeriaval svojho suseda, ktorý mienil, že treba
otvoriť okná dokorán, lebo je dnes sparno na zadusenie.
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- Idete hore ku krásaviciam? - spýtal sa Stokowského jeho sused pri
barovom pulte, zavalitý závozník s napuchnutou tvárou, ktorá mu do
dávala výraz skúsenej rozšafnosti.
Stokowski mávol rukou a zaplatil barmanovi, tenkému Arabovi za
vypité. Pobral sa hore šúchajúc si ruky v návale rozmaru. Schodisko
bolo olepené umývateľnými tapetami jedovatých farieb. Pred Stokowskim stúpali dvaja Taliani. Hlučne sa rozprávali a rozhadzovali ru
kami.
- Krikľúni, - myslel si Stokowski. Nemal rád ich vzrušený spôsob re
či. Na pracovisku sa im vyhýbal - tak isto ako aj Švajčiarom. Taliani sa
v umyvárke bíjavali o mydlo, sácali do seba dobré naladení v každo
večerne sa opakujúcich výstupoch. Stokowski sedel učupený na mokrej
lavičke spolu s rakúskym zámočníkom, ktorý mu vrčal ako seberovné
mu: - Tí špinaví blázni! Stokowski vošiel do prítmia tanečného lokálu, osvetleného poskrom
ne staromódnymi červenými lampami na stoloch. Sadol si vedľa taneč
nej plochy, aby mu nikto neprekážal vo výhľade na tanečnice.
Za jeho chrbtom sedeli niekolkí - podľa oblečenia - zrejme mestskí
úradníci. Ich prítomnosť v podniku potvrdzovala, že poobede bola v
Bazileji výplata. Úradníci pili červené víno a polohlasne sa bavili o tom
ako možno vyhrať v nemeckej zemskej lotérii a predovšetkým o tom
koľko treba v prípade výhry zdaniť. Saká úradníkov boli prevesené cez
stoličky. Úradníci mali vyhrnuté košele a kravaty im viseli uvoľnené
ako kravské zvonce.
Stokowského sa vyjasnilo v hlave, zahniezdil sa, aby ešte pohodlnej
šie umiestnil svoje neforemné telo. Rukami sa zaprel do kresla a hlavu
si zaklonil dozadu.
Dobre vedel, že sa môže vynadívať dosýta, tak ako každoročne na
štrnásteho júla, keď stával na chodníku, prevyšujúc o hlavu svoje okolie
a pozeral sa na sprievod vytvorený miestnou hasičskou kapelou, za kto
rou s malým odstupom podskakovali “mažoretky” v bielych čižmách z
plastiku. Pochodovali v širokom rozostupe. Zaplnili ulicu v celej šírke.
Stokowski si uvedomil, že ani nevie rozlišovat zvláštnosti jednotlivých
dievčenskych tváričiek.
- Aká radosť, - zasmial sa. - Drzejšie sa ani nedá. Koľko je ich? Trid
sať? Štyridsať? Alebo azda viac? - začal počítať pochodujúce dievčatá.
- Iste nacvičovali celú zimu zabalené do teplákov. Vo štvrtok, alebo
piatok v školskej telocvični mesta Saint Louis. Keď pochodujú ženy je
to celkom iné, ako keď mašírujú chlapi. Čo sme sa my napochodova
li... Stokowski sa v prvý večer svojej penzie zrúbal v bare hotela Central
pod obraz boží... Nemohúceho penzistu sa ujal jeden z Talianov a zavo
lal po taxík, aby Stokowského zobral na druhú stranu hranice, nazad
do Švajčiarska.
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Čtyři sonety
Jan Zábrana
“Mladá léta”

Zkřehlí vepři v betonových gigantech.
K nebi šlehající dikobrazí šleh.
“Neber mi srdce, srdce...to mi nech...”
A zatýkání všech. A zatýkání všech.
Černé mše pokroku. Ty první televizní...
(Z kterých i kocour zešílí!)
A láska, v níž jsme nebyli
mistry vysokých sklizní...
Horizont zdí, co měly uši,
a pilous, zlý duch věrných duší,
pravdy jak šlachy, ještě tužší...
Vrabci schovaní ve višních...
Vzpomeň těch skoků neslyšných!
Vzpomeň těch roků...co je z nich?

Tři věty paměti
Městečko s dvěma průmysly
a špendlíkovým rybolovem,
s lesem, který si usmyslí
přepadnout tě hned za hřbitovem...
Lebkami obložený kostel,
hrob v jílu, bible prodaná
v dražbě a kdoví kde ta postel,
v níž neusnula do rána...
Sobotní soumrak vzbouzel hrací
skříňky zahradních restaurací;
neděli houpávaly vlny
ticha a párky vyšly ven
do jarních lesů, jež jsou plny
ospalých, stinných mysliven.
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Zde by měly kvést...
Love story čpěla naftalínem
a hrozila, že probudí
- jak Jana otevřeným plynem smršť klepů, pomluv, ostudy.
I slunce ten den vyšlo...tiskem!
Kolumbus v matkách zvětřil zem
za Olinčiným zlatým diskem,
tím létajícím talířem...
Sloupcové korektury vlály
mi v patách, když je oddávali,
a termín hořel... Nebe žhoucí
(pomeranč ve dne, citrón v noci)
zchladlo až večer v mokrých vlasech
basketbalistek po zápasech...

(Josefu Škvoreckému)

Žalm
Žalm nad tím, odkud vítr vane,
žalm o potlesku, o pokleku,
žalm za ty nikdy nepitvané,
ty “zastřelené na útěku”,
o tom, jak kůň si zvykne tahat,
jak ostnatý drát obrost domy,
o chvíli, kdy jsi prvně nahmát
tu tvrdou perlu ve svědomí,
žalm o krutosti utopistů,
za němé - do koledy pístů,
žalm mizérií a žalm pláče,
že osel sovu uhýká,
žalm, kterým ale možná ptáče
jim z jejich léčky uniká...
Ze sbírky “Stránky z deníku”, která vyšla v roce 1968.
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Za Janem Zábranou
Bylo to jednou k večeru před vánocemi 1949. Právě jsme se vrátily z
tradiční návštěvy na hřbitově. Už se šeřilo. Stály jsme v prostydlé ku
chyni,nesourodá skupinka tří generací: stará prababička, o něco mladší
prateta, moje šestiletá sestra a já, čtyřletá. Babička nám pomáhala z če
pic a kabátů a tetička asi přemýšlela, co zase k večeři. Tatínek ještě ne
byl doma z továrny. Do tmavého ticha náhle zavřískal zvonek od do
movních vrat. Obě ženy sebou trhly a ustaraně na sebe pohlédly. Zvo
nek se ozval znovu. Tetička se pomalu přišourala k oknu. Babička nás
instinktivně chytla za ruce a přitáhla za záclonu. Ve tmě opuštěné uli
ce se pod oknem rýsovala podsaditá mužská postava v klobouku a v
montgomeráku s límcem vyhrnutým až po uši. Pro koho přišli tento
krát? Zrovna takoví dva odvedli v září maminku, údajně k hodinovému
výslechu. Od té doby jsme ji neviděly. Tetička váhavě pootevřela okno
a zavolala: “Kdo je to?” Ze tmy se ozval mladý hlas: “Paní Brezovská!
Tetičko! Já jsem Honza Zábrana.”
Honzovi bylo tehdy asi devatenáct a poslaly ho k nám maminky, jeho
a moje. Sdílely spolu celu v jihlavské věznici, obě “politické”. Moje ma
minka byla mladá, krásná, nebojácná a impulsivní. Jiřina, Honzova
máma, byla o hodně starší, moudrá a už utužená delším pobytem ve vě
zení. Vzala moji maminku pod svá křídla, krotila její prudkou povahu
a pomáhala jí proplouvat zákeřnostmi vězeňského života. Nejtěžším
břemenem pro obě byla ovšem starost o děti. Sestra a já jsme na tom ne
byly tak zle. Zůstal nám tatínek a domov, dvě oddané staré ženy se o nás
staraly. Ale Honza neměl nikoho. Oba rodiče ve vězení, z bytu v Hum
polci ho vyhodili, studovat dál nesměl. Přátelům se podařilo ho schovat
na nějakou dobu do bohosloveckého semináře, ale časem to někdo udal
a musel odejít. Naučil se tam hebrejsky a když nás vodil v Brně na pro
cházky, často jsme se stavovali na blízkém židovském hřbitově, kde
nám překládal hebrejské nápisy. Pracoval tehdy ve smaltovně a bavil
nás povídáním, jak dělá ze starých nočníků nové. Při tom se houževnatě
dál vzdělával, četl, studoval jazyky. Prodělal těžkou žloutenku - asi to
chytil z těch nočníků, říkal - a pak se mu nějakým zázrakem podařilo
dostat do Prahy. Bydlel v podnájmu u starých důchodců, kteří měli
křečky a to pak přijížděl plný komických historek o zvířátkách s vycpa
nými tvářemi a o senilním domácím, který si podpaloval klopy kabátu
místo fajfky. Léta ubíhala, Honza se stal takřka členem rodiny. Jezdil
k nám pravidelně do Brna na vánoce a v létě na dovolenou na Vysočinu.
Posílal nám své překlady a detektivky. Jeho popis spisovatelské ku
chyně při výrobě detektivek byl fascinující.
Honza měl těžký život jako málokdo, osud mu naházel klacky pod
nohy na samém začátku. Přesto se nikdy nelitoval a zachoval si vroze
ný smysl pro humor. Smál se rád a jeho barytonový smích, který se vždy
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ze začátku rozbíhal jako dvoutaktní motor, přehlaholil kdekoho. Když
po letech došlo na mne a nesměla jsem dál ani na gymnázium, byl to věr
ný Honza, který mne utěšoval, že tím život nekončí a že i bez maturity
může z člověka něco být. Nejen jeho slova, ale hlavně jeho příklad byly
pro mne tehdy velkou útěchou. Poslal mi sbírku Camoesových básní
(kterou, jak věděl, jsem v Brně marně sháněla) a dokonce ji nechal podepsat Kamilem Bednářem. Že ale píše básně sám, to se dlouho nepři
znal. Jako všichni velcí umělci, byl nesmírně skromný.
Honzu jsem viděla naposledy někdy v šedesátých letech. Jeho rodiče
se konečně vrátili z vězení, oba s podlomeným zdravím, svobody dlou
ho neužili. Honza se oženil. Pak jsem se vdala já a odjela. Poslal mi do
New Yorku obě své vydané básnické sbírky, dva útlé svazky. Je mi líto,
že jich není víc. A jsem vděčná, že mám aspoň to. Jinak by byly zůstaly
jen nehmatné vzpomínky.
T.F.

Jan Zábrana
(1931-1984)

je typickým příkladem osudu mimořádně nadaného básníka, jehož
tvůrčí nesvoboda komunismu odsoudila k roli literáta známého téměř
výhradně jako překladatel: v roce 1968 stihl vydat dvě sbírky rychle za
sebou - předtím i potom pouze překládal nebo psal detektivky. Oba je
ho rodiče (matka byla poslankyní národně socialistické strany) strávi
li přes deset let v koncentrácích, jejich syn nebyl přijat na univerzitu,
kde se chtěl věnovat filozofii. Po pokusu vystudovat aspoň katolickou
teologii musel odejít do továrny, odkud se v polovině padesátých let, s
pomocí přátel, konečně dostal k literární práci jako překladatel na vol
né noze. Věnoval se zejména neortodoxním ruským básníkům a spiso
vatelům (S. Jesenin, O. Mandelštam, I. Babel, L. Bunin, K. Paustovskij,
V. Aksjonov aj.) a později stále více poezii americké (A. Ginsberg, L.
Ferlinghetti, G. Corso. K. Rexroth, S. Plath aj.). Tato činnost vynesla
mu po r. 1968 vyloučení z překladatelské organizace, protože "překlá
dal nevhodné autory a přátelil se s nevhodnými lidmi” (výrok předsedy
prověrkové komise). Živil se pak po leta překládáním detektivek (A.
Christie, Ed McBain aj.), až se postupně opět dostával k práci na váž
ných autorech. Jeho životní sen, úplný překlad Cantos Ezry Pounda,
zůstal však pouze v rukopise.
Překladatelská disciplina přivedla Zábranu k zájmu o vázanou for
mu, a tak je kniha Stránky z deníku (1968) sbírkou sonetů, v české mo
derní poezii zcela ojedinělou. Druhá sbírka, Lynč (1968) je psána vět
šinou volným veršem.
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Pozdní známosti
Eva Kantůrková
V očích mi utkvěla vzpřímenost jeho hlavy, vzpřímenost zrovna
vzdorovitá, v uších řeč nediplomatická a přímá, otevřená ven a upřímná
zevnitř, řeč prosycená jadrností už neslýchanou. Tito muži První repub
liky se nebáli vlastní osobitosti, nerozmývali její kontury ochotnou pří
stupností. Jak ve vinohradském pokoji s oknem do zahrad sedával proti
mně, vzbuzoval příměr suku, složitě utvářeného samorostu s jemně ro
zeklanými třásněmi kořínků a větví; neboť byl taky člověk vnímavý a
plný porozumění, uměl se podívat, zapátrat očima, a někdy hovor při
brzdit. Jistě i jeho vlivem mě napadá, že ani tak nezáleží na názoru, ja
ko na lidském zázemí vztahů. Byla to pozdní známost, a pozdní zná
mosti jsou nej krásnější. Člověku už už se zdá být svět jakoby spočítaný,
přehlédnutelný zepředu i zezadu, ten jeho malý svět, který si každý vy
tváříme anebo ke kterému se přiřazujeme, a může se pak jen zarado
vat z nečekaného průlomu do světů jiných. Přesně takto mě uvedl Josef
Zvěřina k Bedřichu Fučíkovi.
Jsou různé druhy a stupně hodností; v onom protipohybu, jímž se
realizuje svět, hodnost lidsky nejjímavější uděluje moc těm, které nejvíc
pronásleduje. Že jsem přijata do muklovského sourozenectví, jsem si
uvědomila právě u Fučíkových. Všude se něco smí a nesmí, platí nějaká
kriteria hodnot, kvalit a zásluh, a v tomto společenství je všechno jaksi
posunuto, všechno tu platí trochu jinak, v něčem šířeji, v něčem vzácně
ji. Člověk prošlý pokořením má i jinak rád a objevily se mu dotud ne
známé meze nepřekročitelného. Je to sekta tichého bratrství, ale sekta
neuzavřená, protože dneska jsem tam spadl já, zítra můžeš ty. A nejbla
hovolněji - pro ucho nezasvěceného - se tu hovoří o samotném vězení; a
přece si každý mukl nese v sobě trauma znásilnění, muži jsou možná ješ
tě hloub zasažení nežli ženy. Bedřich Fučík své věznění líčil spíš v sebeironii, “já byl bit, jak já bil bit!”, a trauma tu vklouzlo do snů. Vyprávěl,
jak se - už dávno po návratu - po operaci kolik dní nemohl probrat z
bezvědomí; a trápil ho celou dobu sen. Ležel na posteli, nemohl se po
hnout, místnost kolem byla veliká, prázdná, sešeřelá, asi taky zimavá,
byl v ní sám, sám s postelí, která pomalu a nezadržitelně ujížděla ke stě
ně; bezmocně prožíval a uvědomoval si ten pohyb. Když postel ke stěně
dojela, nezastavila se o ni, stěna se rozestoupila do nové holé místnosti,
ta byla níž než prvá a taky s nakloněnou podlanou. A další místnost by
la opět níž a stěny ničemu nebránily, jen rozestupováním zesilovaly do
jem ujíždění - pádu. A postel znova a znova poslouchala ten svah a na
dně děsu něco pravilo, že některá ta zeď nebo nakloněná rovina by moh
la být onou poslední. Bedřich Fučík to líčil všecek vzrušen, až jako by
pocit bezmoci prožíval znovu, a protože rozrušení mu mohlo v nemoci
škodit, vešla laskavá a pozorná paní Jitka a řekla: “Budete si přát ká
vu?”
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Ale většinou vyprávěl vesele, báječný společník, a se sukovitou nezakrytostí kratičkými větami sahal do středu věcí. Jeden hovor jsme měli
pronikavý až pod kůži, byl o mně a přerušil ho svým příchodem Petr
Kabeš. Je mi doteďlíto, že z hovoru známjenom půlku, nakladatel, kte
rý se přesně orientuje v poetičnu, má cit s poezií a je sám spisovatelem
je případ velice vzácný. Jeden čas měl hlavu plnou Šaldy, připravoval
o něm přednášku; co mi kdo poví pěkného, dávám dál, a mé mladé přá
tele nadchly přívětivé podivnůstky, jimiž se mrtvé myšlenkové idoly
mohou proměnit do živých figur. Bylo pět stupňů pozvání, jimiž pan
profesor projevoval přízeň. První stupeň, že dotyčného vůbec pozval k
sobě, pátý a nejvyšší, jestli se dobře pamatuji, že pozval hosta na oběd.
Hned stupínek pod tím se nacházelo pozvání vypít s panem profesorem
kávu. Ne bez pýchy se Bedřich Fučík pochválil, že jemu se dostalo i
uznání nejvyššího. Mně se velice líbil obřad vaření kávy. To nebylo ja
ko dneska, přinýst umletý kafe v pytlíku ze samošky a chrstnout na ně
do hrnku z konve vřelou vodu. Káva zajisté nebyla vzácností, Meinlovy
obchody voněly na dálku, dostupnost zas ale nemusí znamenat zneváženost. A ani obřad nemusí být holou formalitou. Takže: do pokoje,
kde pan profesor seděl s hostem nebo s hosty, přinesla hospodyně piksličku a mlýnek a pan profesor jí podle počtu hostí odpočítal do mlýnku
kávových zrnek... Řeč se měnlivými dobami pohybuje volně jako pták,
tady se dotkne letkou a hned zas tam, a tak se taky zeptám, zda, když
je tenkrát zavřeli a soudili, se Olbracht nebo Nezval nějak přihlásili ke
svému prvorepublikovému nakladateli. Pomohli? Aspoň sebemíň? Nepodepsali - na svých vlivných postech - byťjen sdělení, že je Fučík vy
dával. Báli se, toť se ví. Strach stravoval svědomí. A noblesní si připa
dal už ten, kdo našel přijatelnou výmluvu prosebníkovi. Paní Jitka, kte
rá přišla o ten podpis požádat, si nemohla přepych strachu dovolit...
Obvykle se řekne, to odvál čas; ale tu čas neodvál nic, jsou věci časem
neodvalitelné, viny se dají napravit, ale ne zapomenout, a že se Bedřich
Fučík v Sedmero zastaveních povznesl nad marnost lidskou a psal o
obou spisovatelích sympaticky, není zásluhou ani jejich, ani času.
Pozdní známosti jsou neuspořádané, nic nepředchází a všeho je moc
naráz, je to protržená hráz a hovor se děje napřeskáčku. “Vy jste z ven
kova?” chtěl vědět. Být z venkova mu znamenalo přesně vymezený úhel
vnímání světa. Deml je z venkova. Taky Vaculík. Vyprávěl, odkud on
pochází a řeč se stočila na babický masakr. Byla jsem tehdá v Babicích,
mladičká redaktorka mládežnického deníku, v Jihlavě probíhal proces
s přepadovým komandem. Vedli nás do školy, kde se to stalo, v přízemí
byla třída, kde národní výbor zasedal; zeď a schodiště, kam schůzující
funkcionáře ozbrojení muži vyvedli, byly na několika místech roztříště
ny kulkami ze samopalu. V patře byl byt řídících, paní ve smutku zrov
na žehlila dcerce halenku, byla to milá paní, kultivovaná, jak paní řídí
cí bývaly. Když uslyšela střelbu, seběhla dolů, ale její muž už nežil. Byli
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jsme i v krámku pana Netoličky, spíš kvelbíku, kde se prodává přes pult,
a ten starý muž byl zcela ohlušen synovou smrtí a pořád nám ukazo
val kolo, na kterém zabitý dělník jezdil do práce. Netoličkovu prostřele
nou stranickou legitimaci pak vystavili v muzeu, v tom krámku se mi ale
nezdálo, že by tam čpělo hrdinstvím. Ti lidi byli přesně tak česky oby
čejní a střízliví, jak jen mohli být. A vedli nás do statku ukázat nám, jak
mstou kulaka hyne dobytek ve stáji, byly tam opravdu hubené krávy;
syn ze statku byl při procesu mezi obviněnými a jakási žena si nás na
dvoře měřila nenávistnýma očima. A dostali jsme se i na faru, dodnes si
pamatuji pocit svatokrádežnosti, že bych měla vstoupit do ložnice ka
tolického kněze; z chodby jsem na nočním stolku zahlédla breviář... - a
Bedřich Fučík vyprávěl, jak když on po letech vězení zavítal k nim do
mů, jeden ze svědků jihlavského procesu mu svěřil okolnosti, které ba
bický případ usvědčovaly z provokace předem připravené. Skutečnost
nechává o sebe třaskat pravdu se lží a ustavičně se někde hraje o naše
svědomí i o náš život. Jen s něčím se v ďábelských scénářích nepočítá: že
lidi mají dar se spolu domluvit.
Pozdní známosti jsou taky nejsmutnější. Dostala jsem letos k naroze
ninám Sedmero zastavení, četla jsem knížku v červnu, čas šel dlouhými
dny a krátkými nocemi, chystala jsem se autorovi napsat o kráse pozd
ních známostí, a v novinách najednou vyšla pozvánka na pohřeb. Co
všechno já se ještě chtěla zeptat! Jen skrze lidskou paměť, skrze slovo se
uchovává čas a skutečnost. Ale kam mizí, napadá mě, to co nestačili
sdělit? Kde bloumá energie prožitku, přetrženého smrtí? Možná vnitřní
tajemství světa lidí netvoří ani tak hlubiny vesmíru, ani záhada lidského
původu a ani povinnost člověka zemřít, jako právě to všechno, co si
mrtví odnášejí s sebou. To co nevypověděli se stává součástí oné ener
gie, která nás láká a vtahuje účastnit se na životě. Abychom taky jednou
měli co skrýt před živými a nepřerušili štafetu. Takto se člověk utěšuje,
když zemře někdo mu vzácný. V lednu 1985 by se byl Bedřich Fučík do
žil osmdesáti pěti let.

Prosinec 1984
Palach Press
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Oprava
V článku Michaela H. Heima “Český snář - literatura faktu, literatu
ra fantazie”, který vyšel v předchozím čísle Proměn (Proměny 22/2),
došlo ke dvěma nemilým nedopatřením. Poslední věta na str. 68 je na
prosto zkomolena. Správný text zní takto:
“Část Škvoreckého díla, tak jako část díla Vaculíkova vyvolává to, co
oba dělají ve skutečném životě, a paní Santnerová ze Škvoreckého ro
mánu je alespoň částečně utvořena podle jeho ženy, s níž vede naklada
telství, které vydalo jak Český snář tak Inženýra lidských duši. Tím, že
staví skutečného Škvoreckého do stejné roviny jako jednu z jeho po
stav, Vaculík vyzývá svého čtenáře, aby považoval i jeho za jednu z po
stav, za postavu románu. Jakkoliv se obě zmíněná díla na první pohled
svým tónem diametrálně liší, mají vlastně mnoho společného pokud jde
o předpoklady a přístupy.”
Na str. 71 pak vypadl ve třetí větě druhého odstavce důležitý zápor,
takže smysl věty je oproti původnímu znění změněn. Správně má tato
věta znít: “Romány v deníkové formě nejsou v literatuře ničím novým,
ale Vaculík v této tradici nepokračuje.”

V diskusním článku Jaroslava Drábka “Prokop Drtina jako ministr
spravedlnosti” ve 2. čísle Proměn 1985 došlo k nemilému nedopatření.
Na str. 104 vypadla ze sazby jedna řádka, čímž byl smysl věty poněkud
zamlžen. Správně mělo ve 3. odstavci na str. 104 poslední souvětí znít
takto: “Nešlo o žádné ‘pálení si prstů’, to byla klidná úvaha zodpověd
ného člena vlády, který by byl jinak vyvolal vřavu a který neměl ostatně
žádnou chuť zastávat se osobně válečného zločince, kněze, který přes
protesty Vatikánu poslal desetitisíce občanů státu, jemuž stál v čele, na
smrt, dokonce za milionovou úplatu.”
Redakce prosí autory i čtenáře za prominutí a omlouvá se.
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Kritické marginálie
Nový román Josefa
Škvoreckého
(Josef Škvorecký, Scherzo Capriccioso, Sixty-Eight Publishers, Toronto,
1984)
Josef Škvorecký, jehož šedesátiny
jsme loni vzpomínali, oslavil své naro
zeniny tím nejlepším způsobem: vě
noval svým čtenářům novou knihu. V
článku, napsaném k jeho výročí (Vel
ký vypravěč Josef Škvorecký, Promě
ny, 21, 1984, č. 4) jsem se pokusil roz
lišit dvě řady v jeho díle: první, zahr
nující autobiografické romány o Danny Smiřickém od Zbabělců po Příběh
inženýra lidských duší, se stala vyni
kající generační kronikou, zrcadlem
doby válek a revolucí 20. století. Dru
há zahrnuje autorovy povídky, detek
tivní příběhy a práce o literatuře. No
vá Škvoreckého kniha “Scherzo Capriccioso” má podtitul “Veselý sen o
Dvořákovi” a vymyká se zdánlivě to
muto dělení.
Již svým rozsahem (555 str.) a váž
ností, s jakou na ní autor po tři léta
(1980-1983) pracoval, rozhodně není
dílem okrajovým. Začíná však ne
sporně novou kapitolu jeho díla: ne
ní vyprávěna v první osobě, nýbrž v
tradiční epické třetí osobě a jejím té
matem není Danny ani autor sám. ale
objektivní historie Dvořákova poby
tu v Americe. Připojený seznam lite
ratury svědčí o badatelské svědomi
tosti, s jakou se autor na tento pro ně
ho umělecky nový a nezvyklý úkol
připravoval. Výsledkem není naštěstí
nová biografie o Dvořákovi ani onen
umělecký patvar, v nějž se vyvinul tzv.
biografický román o umělcích, v němž
se vypravěč domnívá, že na základě ži
votopisných okolností odhalil prožit-

kové zdroje tvorby určitého umělce
až do všech podrobností tématických,
motivických a kompozičních. Vzpo
mínám mimoděk na román “Žízeň po
životě”, v době našeho mládí velmi
populární, v němž se každý tah štětce
na slavných Van Goghových obrazech
vysvětluje autobiograficky, žárem
slunce v Arles, propukajícím šílen
stvím atp. Škvorecký nás ušetřuje po
dobných dohadů, podložených ob
vykle korespondencí a jinými osobní
mi svědectvími: před velikostí Dvořá
kovy hudby přiznává pokorně, že ne
víme, odkud pramení: “Hudba je
vždycky taková, nesmyslná, nepřelo
žitelná.” (str. 38) Nepředstírá, že do
káže vystopovat prameny Dvořákova
hudebního genia; před okamžikem
zázraku tvorby zmlká: nevíme a ne
budeme vědět - hudba je dar, - od Bo
ha nebo od přírody, jak chcete.
Škvorecký nesleduje tvůrčí cestu
Antonína Dvořáka od jejich počátků,
od umělcova mládí, ani v její chrono
logické posloupnosti a vnitřní jedno
tě: dělá něco jiného, něco, na co krás
ná literatura stačí, v čem spočívá její
síla: Vypráví o setkání dvou světů,
dvou kultur na konci 19. století, o set
kání Čechů a Američanů, staré Evro
py a Nového světa, kultury bělošské a
barevné a vypráví o lásce k hudbě, o
provozování hudby, o poslechu hud
by, o obětech, které jsou lidé ochotni
přinášet hudbě, o životech, zasvěce
ných hudební vášni na rozhraní dvou
věků a dvou světů. Jeho kniha však
není jen “veselý sen o Dvořákovi”,
sled často bizarních obrázků ze života
Mistra v době jeho amerického půso
bení, viděných očima žen a mužů mu
blízkých. Mistra v kruhu rodiny. Mis
tra na konzervatoři a na toulkách exo
tickou Amerikou té doby. Je přede
vším projevem velké lásky k hudbě,
výsledkem úsilí popsat slovesnými
prostředky účin hudby na člověka:
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“Cíli, k němuž směřuje moderní hud
ba...lze porozumět, přirovnáme-li jej
k pocitům, jež má člověk vstupující
do moře. Postupně ztrácí dno pod
nohama a nakonec se vydá na milost
a nemilost zuřivosti živlů: musí pla
vat. Při vážném nebo ohnivém, zprvu
pomalém, pak rychlém a houpavém
rytmu staré hudby musel člověk udě
lat něco zcela jiného: musel tancovat.”
(str. 229) Je dále projevem lásky a úcty
ke dvěma kulturám, k české a americ
ké kultuře a k jejich plodnému setká
ní na přelomu věků.
V tomto smyslu náleží nový Škvoreckého román do první řady jeho dí
la, i když v něm není přítomen Danny,
ani autobiografické motivy. Je hle
dáním kořenů v minulosti české i ame
rické hudební kultury, českého a ame
rického světa přelomu století. Je dí
lem tvůrčí zralosti, které si přirozeně
klade otázku historického zázemí.
Autor se tu pojednou ocitá v řádu
tradice velice staré a plodné, v řádu
českých cest do světa, v atmosféře oné
sázky, zda obstojíme v konfrontaci s
novým a neznámým živlem, zda se ve
své nejvlastnější oblasti - zde je to
oblast hudby - česká kultura dokáže
obhájit jako světová. Dvořák i Škvorecký obstáli se ctí v této zkoušce,
protože byli fanaticky oddáni své věci,
to jest svému umění.
V nové knize Škvoreckého jsou pa
sáže o staré vlasti, o Praze, o Americe
a především o hudbě, které patří k to
mu nejlepšímu, co napsal. Obraz Dvo
řákův není při tom o mnoho pozměněn, aleje doplněn o novou dimenzi to, co bylo dosud neznámé nebo jen
suše zaznamenáno, vystupuje před
námi nyní jako konkrétní literární
fikce. Sdílíme v představách s Dvořá
kem několik nezapomenutelných oka
mžiků jeho domácího i amerického
působení, viděných očima lidí mu nejbližších. Pociťujeme velkou jednotu
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všeho autentického umění, ať je to
umění klasické nebo moderní, aťje to
vážná hudba nebo jazz, aťjde o umění
evropské nebo o umění mimoevrop
ských národů. Autor nám vnuká po
koru před darem tvorby: “Hudba je
veliký dar,” říkal tiše. “Já ho měl, a
vrchovatě. Ale dárce může shledat, že
člověk už není takového daru hoden.
Může dar odepřít -” (str. 536).
Květoslav Chvatík

Zápisky z rmutného domu
(Eva Kantůrková: Přítelkyně z domu
smutku, Index 1984)

Celou noc jsem četl novou knížku
Evy Kantůrkové “Přítelkyně z domu
smutku”, její zápisky o ženách, které
poznala během svého ročního věznění
v Ruzyni. K ránu jsem usnul a měl
jsem obvyklé emigrantské sny, zdálo
se mi, že mě v Praze sledují fízlové.
Ostatně i to souviselo s Evou Kantůr
kovou. Kdysi mě na Národní třídě
před kavárnou Slávie vzrušeně upo
zornila: “Podívejte se, Trinky, vždyť
za vámi jde několik fízlů!
To bylo v roce 1979, brzo potom
jsem musel Prahu opustit. Bezpro
střední příčinou byl proces VONSu:
jako mnozí Chartisté jsem v první den
procesu pobýval na chodbách soudu
ve Vodičkově ulici - a možná jsem tam
naposled viděl Evu Kantůrkovou. Ve
čer už mi přišli estébáci oznámit, že
musím okamžitě opustit Českoslo
vensko.
Na jaře 1981 byla Eva Kantůrková
zatčena v rámci dalšího připravované
ho procesu s disidenty. Pobyla ve vě
zení rok a napsala o lidech, které tam
poznala, knížku, která si zaslouží,
aby ji dostalo do ruky co nejvíce čte
nářů. Rozhodl jsem se ještě v noci, že
napíši pár slov o tom, co mě při četbě
napadalo.

A v tomto úmyslu mě ještě podpořil
zážitek z ranní četby novin. Na první
stránce deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung dnes pod titulkem o zatče
ní dvou mluvčích Charty 77 v Praze
čtu, že byla zatčena vedle Jiřího
Dienstbiera, Petra Pitharta a Petra
Kabeše i Eva Kantůrková.
Jak je to časté téma v Cechách: spi
sovatel ve vězení. Podíval jsem se do
přihrádek své české knihovny a na
mátkou jsem vybíral knížky, které mi
v této souvislosti padly do očí. Našel
jsem bibliofilské vydání posledního
dopisu Mistra Jana Husa z Kostnice s
oním závěrem, který mnozí známe
zpaměti: “Také prosím, aby sě milo
vali, dobrých násilím tlačiti nedali a
pravdy každému přáli.” Vedle spisy
Karla Havlíčka Borovského a za nimi
vzpomínky na rok 1848, věznění Sabinovo, Fričovo na Špilberku. Vzpo
mínky Omladinářů. A potom už kníž
ky věnované zápiskům ze žaláře jako
vlastnímu tématu: Josefa Svatopluka
Machara “Kriminál”, v níž popisuje
i scény domovní prohlídky a nekulturnost policajtů, která se ničím neliší od
nevzdělanosti dnešních mizomúzů
pražského ministerstva v kachlíkárně.
Vzpomněl jsem si na Olbrachtovu
knížku o jeho dvouměsíčním uvězně
ní za první republiky “Dvě psaní a
moták”. Také on popisuje osudy
svých spoluvězňů. A nemohl jsem po
tlačit ani vzpomínku na Fučíkovu
“Reportáž psanou na oprátce” - ať už
je její pozadí jakékoli, nelze ji z české
literatury, tedy jejích dějin vyškrt
nout. Vždyť jsme jí zpočátku všichni
věřili. Dnešní autor světových bestselerů Milan Kundera jí věnoval svou
velkou báseň “Poslední máj”.
Myslím teď na Evu Kantůrkovou,
jak jsem jí vídal u stolu Chartistů ve
Slavii. Kolik tam sedalo jiných spiso
vatelů, také bývalých vězňů. S námi
například pan profesor Černý a Jiří

Kolář, opodál někdy Pavel Jánský.
Někteří o svých zážitcích napsali. Ny^ií tedy i Eva Kantůrková a připojila se
tak k novým autorům knížek z vězení.
Po knížce Rudolfa Battěka “Eseje z
ostrova” a “Dopisů Olze” Václava
Havla, knížka autentického svědec
tví o lidech v dnešním žaláři. V tom
to smyslu je kniha Evy Kantůrkové
důležitým dokumentem a příspěvkem
k sociologii současné ženy. Mně však
teď spíše jde o literární žánr zápisků
o vězení, o literaturu samu.
Jak jsem tak procházel podél regálů
se svými knihami, pokoušel jsem se o
jakési namátkové dějiny tohoto dru
hu literatury a sestavoval střípky
vzpomínek, jak mi je navozovaly v
asociacích knihy v přihrádkách. Hle,
tady “Paměti” Benvenuta Celliniho,
který byl vězněn v římském Anděl
ském hradu, a hned vedle “Paměti
kardinála de Retz” - ten byl vězněn v
Bastille. Jeho slavný současník Giacomo Casanova popisuje ve svých pa
mětech, jak byl vězněn ve slavných
“olověných komorách” v Benátkách.
Jiný současník markýz de Sade strávil
desítiletí v žalářích. A co básníci?
Oscar Wilde v žaláři v Readingu. Ver
laine poté, co zranil Rimbauda. Také
mnozí spisovatelé Pařížské komuny.
Někdy mi splývá žánr autentických
vzpomínek se spisovatelskou fabula
cí: o věznicích psali Victor Hugo,
Charles Dickens nebo Jack London.
Bez konkrétních znalostí psali o kon
centrácích třeba Seghersová v “Sed
mém kříži” nebo Remarque v “Jiskře
života”. Také čeští autoři popsali vě
zení a tábory padesátých let ve svých
knihách s různými dávkami fabulace.
Například Karel Pecka, Jan Beneš ne
bo Jiří Mucha.
Milovník literatury a horlivý čtenář
bude samozřejmě měřit spisovatelčin
literární výkon tím nejlepším, co v
tomto žánru našel. Já sám jsem bohu
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žel nečetl, co napsala například Mar
gareta Buberová o svých zážitcích z
koncentráku ve své knížce o Mileně
Jesenské a nebudu brát jako míru tře
ba deník Anne Frankové (i o něm se
dnes dokazuje, že ho manipuloval dív
čin otec), také dopisy Marie Kudeříkové nejsou dílem spisovatele.
Samozřejmě, že mě v souvislostech
žánru zápisků z vězení musí napad
nout především Solženicyn a jako vů
bec nejvyšší instance Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Zápisky z mrtvého
domu.
Oba ruští spisovatelé měli možnost
poznat život v táborech; průřez živo
tem společnosti, jak jim ho podávaly
sibiřské věznice za cara nebo Gulag za
sovětské vlády, byl ovšem řádově ne
srovnatelný s možnostmi Evy Kantůr
kové. Dostojevskij mohl pozorovat
ruský život ze sibiřského vězení ještě
v jeho totalitě, měl před sebou onu
proslulou “ruskou duši” v celé její ší
ři, životnosti, intenzitě a hloubce, kte
rá mu umožnila vytvořit knihu takové
síly a výpovědi o lidské psyše, o lid
ském osudu. A Solženicyn čerpal z
podobných možností obrovských di
menzí lidských i časových. Proti těm
to autorům měla Kantůrková mož
nost jen úzké sondy do podhoubí vě
zeňského života pražské galerky a
drobných škůdců socialistického ko
lektivního vlastnictví.
Zhostila se té úlohy pozorovatele
s mimořádnou empatií do ženské du
še, vyzbrojena dlouholetou praxí no
vinářky. Nebyla v líčení ženských
reálných postav nováčkem. Napsala
knihu rozhovorů s ženami z opačného
konce společenské morální stupnice s ženami disidentů a disidentkami
“Sešly jsme se v této knize”.
Mně se její kniha líbí. Dokud jsem
byl v Praze, občas jsme se hádávali o
ceně reálného popisu, o úloze a hod
notě dokumentu a citátu v beletrii.

108

Vytýkala mi, že příliš preferuju popis
světa a že přehlížím jeho tajemství.
Stejné tak jsme se lišili v názoru na
modelový charakter literatury. V jed
nom dopisu mi napsala: “Odmítám,
že tvořím model. Ne. Snažím se tvo
řit jedinečnost. Model totiž už není
umění, model je spekulace. Model je
spočitatelný. Jedinečnost spočitatelná
není. Takže možná pracujeme s po
stupovými stereotypy -jak jste pravil já nevím, já to nezkoumala ani nepo
čítala (...), já to připouštím, ale tyto
postupové stereotypy nejsou celým
rozsahem díla, v díle je ještě cosi na
víc, právě to, co dělá umění uměním,
ono tajemné, ona jedinečnost.”
Mně šlo především o to, že stačí
pouhá skutečnost, že si netřeba vy
mýšlet. A samozřejmě, že pracujeme
stále se stejnými archetypy událostí i
postav. Však jen srovnejme lidičky
všech těch svrchu zmíněných knih jsou to vždy stejné lidské typy. Pro
umění je rozhodující, jestli autor umí
tyto situace a tyto postavy popsat tak,
aby v nás vyvolal silný estetický do
jem.
A to se Evě Kantůrkové v její kníž
ce podařilo, proto si právem zaslouží
loňskou cenu Torna Stopparda za nej
lepší dílo z české a slovenské literatu
ry.
Doufám, že ona zpráva v novinách
znamenala jen to, že Eva Kantůrková
a její přátelé byli zadrženi na osmačty
řicet hodin. Jsem sice dosti vášnivým
zastáncem literatury faktu a doku
mentu, ale nepřál bych si, aby i další
knížka Evy Kantůrkové byla popisem
dnů v ruzyňských celách. To raději ať
fabuluje o něčem veselejším než zase o
chvílích “v domu smutku”.
Karel Trinkewitz

K Bolzanovu významu v
duchovním vývoji a v
národním povědomí
Radim Palouš, Nové cesty myšlení,
Praha 1981 (s. 48)

K 130. výročí úmrtí a k 200. výročí
narození Bernarda Bolzana (1781
1848) vyšlo několik zajímavých prací
o životě a díle tohoto pozoruhodného
myslitele, pražského rodáka. Z ofi
ciálni filozofické publicistiky je to pře
devším monografie B. Bolzano od J.
Loužila s poučnou kapitolou o Vědosloví (Wissenschaftslehre) od L. Va
lenty, z neoficiální to pak je studie Ra
dima Palouše, vyšlá jako svazeček sa
mizdatové edice, “Nové cesty myšle
ní.” Tím ovšem není ještě vyčerpána
studijní a diskusní činnost v zahrani
čí. Tam je zájem zaměřen především
na filozofovu logickou sémantiku.
Spor, byl-li Bolzano osudem a pře
svědčením Němec či Čech, natož hrálli nějakou roli v našem národním pro
buzení či ne, není v cizině znám.(l) Na
půdě západních univerzit převládá te
ritoriální pojetí národa: Bolzano (i
Husserl například) byl prostě němec
ky mluvící Čech. Práce Radima Pa
louše však zasluhuje naši pozornost;
jde totiž nejen o detailní popis du
chovní identity Bernarda Bolzana, ale
též o podnětnou reflexi nad českou
otázkou, a je nadto i pokusem o zařa
zení sporné osobnosti do vývoje čes
kého národního uvědomění či pro
buzení v 19. věku.(2)
Podle Palouše náleží Bolzano mezi
důležité zjevy v českém obrodném
procesu; jeho životní osud a dílo tomu
dosvědčují. Narodil se v Čechách, je
ho otec byl Ital, matka Češka. Stal se
slavným matematikem a logikem svě
tové úrovně, byl pozdní osvícenec a
nábožensko-mravní reformátor; pro

pagoval myšlenku smíření lidstva roz
šířením jednotné osvěty. Jeho pojetí
národa bylo toliko humanitně-etické,
nacionalitu nedefinoval jazykově
(čímž ovšem nedocenil význam jazy
kové a literární obrody v českém ná
rodním programu); “...vyzývá Čechy
a Němce, aby vytvořili jeden národ,
aby se bratrsky objali a učili jeden
druhého, aby se sobě připodobňovali
a sdíleli bez výhrad své poznatky, aby
co jedna mysl, jeden duch a jedno srd
ce šířili po celé vlasti lásku a svor
nost” (s. 23). Po studiích filozofie a
teologie přednášel na filozofické fa
kultě pražské univerzity, odkud však
byl intrikou vídeňského kazatele od
volán a zatlačen do ústraní, kde se vě
noval logickým a filozofickým bádá
ním. Avšak kromě vědecké činnosti
působil také na široké vrstvy tehdej
šího obyvatelstva Čech; jeho odpor
vůči mocenskému církevnímu scho
lastickému tomismu a jeho lidská
ušlechtilost se později staly předlo
hou pro ethismus a demokratismus
řadě českých buditelů (např. Havlí
ček a Palacký) a jeho vliv, jak autor
dále ukazuje, se projevuje v reformě
tamějšího rakouského školství i v pů
sobení na obrozenecké literáty, čes
kou šlechtu i prostý lid. Proto může
Palouš na závěr svého spisu prohlásit:
“Bolzanovy osudy jsou s obrozenec
kými snahami našeho národa úzce
spjaty: jeho neoportunní opozice vů
či vládě, jeho svobodomyslnost a so
ciálně revoluční pojetí ‘obecného bla
ha’, jeho demokratičnost v teorii i pra
xi a konečně v neposlední řadě i jeho
pronásledování vídeňskou vládou a
nezlomnost, znamenající vlastně
mravní vítězství, to vše přece muselo
působit v témže směru, v němž český
národ usiloval o své obrození, to vše
muselo působit jako příklad, podpora
a vzpruha českých národních snah”
(s. 38). Nadto Bolzanova opozice pro-
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ti
herderovsko-jungmannovskému
pojetí národa sehrála pozitivní, ozdra
vující roli. Neboť jestliže Jungmannův důraz na jazykový nacionalismus
(či patriotismus) byl ve své době
oprávněn a nutný k obrození českého
jazyka, stal se později nebezpečným,
ideologickým momentem, jenž dale
ko přesáhl společenskou situaci 19.
století. Na to upozorňoval i E. Rádl a
později J. Patočka.
Závěrem ještě poznámku k Bolzanovým filozoficko-etickým snahám:
Radim Palouš se totiž domnívá, že ne
ní “žádná propast mezi Bolzanem lo
gikem, Bolzanem etikem, theologem
a rozvrhovatelem společnosti a státu”
(s. 15). Filozoficky vzato, toto tvrzení
se mi jeví pochybné, a to v tom smyslu,
že Bolzanova logická pozice přehlíží
člověka jako základ a instanci živo
ta v pravdě. Jak známo, Bolzanova fi
lozofie má přímou souvislost s leibnizovským racionalismem, myšlen
kou “mathesis universalis.” Na této
myšlence matematické zákonitosti
Bolzano usiluje o vědecké založení
filozofie, jež má též sloužit k reformě
lidských záležitostí. Ve Wissenschaftslehre proto zavádí obrat “an
sich”, pomocí něhož chce filozofii za
jistit naprostou objektivitu. Tak např.
užívá princip matematické indukce,
aby tak dokázal, že jestliže existuje
jedna objektivní pravda, pak existuje
nekonečně mnoho pravd, tj. 1, 2, 3...
(n - 1) pravd. A mezi tyto objektivní
pravdy, nezávislé na subjektu, náleží
též nejvyšší mravní zákon; tato mrav
ní pravda je mu větou o sobě, a vůbec
nezáleží na tom, zda byla kdy myšlena
či vyslovena. Domnívám se však, že
tato nauka o pravdách o sobě není
žádným řešením v oblasti etiky; je spí
še zjednodušením velmi složitého
epistemologického problému, s kte
rým filozofie zápasí po tisíciletí; zjed
nodušuje si ho tím, že přeskakuje (ne
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logicky!) celé pole fungující racionali
ty, která právě zprostředkovává pře
chod od subjektivně nepřesného k logicko-matematickým objektivacím.
Filozofické řešení této problematiky,
dodejme, je navrženo mnohem pozdě
ji jiným českým rodákem ve fenome
nologické filozofii.
Josef Novák
1 ) A to platí, navzdory tomu, že Jan Patoč
ka vydal německy sérii eseji, v nichž rozvá
dí tyto téze. Viz Postilla Bohemica, roč. I,
s. 8-29.
2 ) Profesor Václav Černý zpochybňuje Pa
točkovy výklady českého národního pro
gramu (tím však i Paloušovy, neboť stu
die K Bolzanovu významu...je v podstatě
rozvedením starších tézí) v článku K prob
lematice Charty a o jednom čísle Svědec
tví, Svědectví, roč. XV., č. 60, s. 796-99.

Czech Nationalism in the
Nineteenth Century
John N. Bradley, East European Monographs, Boulder. Colorado. Distributed by Columbia University
Press, New York, 1984, 153 s.
Profesor John N. Bradley, autor
několika knih a mnoha eseji a článků
publikoval novou studii o českém na
cionalismu a věnoval ji památce své
ho otce, bez něhož by “český naciona
lismus nikdy nepoznal”. Kniha byla
původně napsána jako jeho doktor
ská práce koncem let padesátých.
Přepracoval ji na dílo analytické.
Hned z úvodu je vidno, že profesor
Bradley prostudoval velké množství
archivních materiálů a publikovaných
prací. Je obeznámen s díly význam
ných historiků jako jsou Josef Pe
kař, Zdeněk Václav Tobolka a profe
sor Goll, jakož i s polemikami o pod
statě českého nacionalismu a české
otázky. Ač je jeho práce psaná odbor

ným způsobem, může ji snadno číst i
laik.
Po úspěchu a vyvrcholení českého
národního obrození, nacionalismus
byl masovým hnutím ve století deva
tenáctém v Čechách, na Moravě a ve
Slezku. K nacionalismu se hlásili jak
liberálové tak i konzervativci, kato
líci i evangelíci, austro-slavisté i panslavisté, radikálové i umírnění, pří
slušníci české šlechty, venkované i
měšťané. Nacionalisty byli vůdcové
stran staročeské (František Palackýa
František L. Rieger), mladočeské (dr.
J. Kaizl a dr. Karel Kramář), stran
progresivních, katolických, agrární a
národně sociální, jakož i zakladatel té
nejmenší strany “realistické” - T. G.
Masaryk.
Nacionalismus devatenáctého sto
letí je chápán rozdílně lidmi rozdíl
ných politických příslušenství, ideolo
gických či náboženských orientací a
míst jejich původu či pobytu. Gene
ralizoval o něm nelze, s výjimkou to
ho, že je možno tvrdit, že se nejednalo
o nacionalismus monolitní a organic
ký, ale že byl pluralitním. A tak i kniha
profesora Bradleyho, pocházejícího z
jižní Moravy, je velmi zajímavým a
cenným příspěvkem k dějinám české
ho nacionalismu devatenáctého sto
letí. Poznámky a bibliografie v knize
jsou velmi obsáhlé a každý seriózní
student české historie jich může po
užít k dalšímu studiu a rozšíření svých
obzorů.
Josef Kalvoda

Butterflies East of the Great
Plains
P. A. Opier and G. O. Křížek. The
Johns Hopkins University Press, Bal
timore, 1984, 294 str., US $49.50.

Příznivci, nadšenci, znalci, stejně
jako laikové se zájmem o estetiku uví
tají tuto knihu o amerických motý
lech. Autoři popisují podrobně více
než 250 druhů, jejich chování, potra
vu, zeměpisný výskyt, páření a osobní
charakteristiky důležité z odborného
hlediska, ale co zaujme i neodborníky
je 324 barevných fotografií těchto
krásných tvorů, kteří inspirovali výt
varníky a básníky od nepaměti. Dr. Ji
ří Křížek, washingtonský psychiatr,
jehož koníčky jsou, mezi jinými, ento
mologie a etymologie, připravil nejen
obrazovou část knihy, ale také stovky
vysvětlení původů a významů vědec
kých binomiálních názvů motýlů uve
dených v tomto svazku. Knihaje vy
nikajícím příkladem úzkého spojení
vědy s estetikou.
Alexej Bořkovec

Přehled české literatury
(Antonín Měšťan, Geschichte der
tschechischen Literatur im 19. und 20.
Jahrhundert, Bohlau-Verlag, Köln
1984)

Zájem o českou literaturu je u ně
meckého čtenářstva dost živý. V pos
lední době přispělo k jeho zvýšení i
udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Sei
fertovi a rovněž úspěšný poslední ro
mán Milana Kundery, který na ně
meckém knižním trhu vede už po ně
kolik měsíců tabulku bestsellerů. Vý
voj české literatury moderní doby, od
jejích skromných začátků obrozenec
kých až po současnost, je však ve své

lil

komplexitě málo znám. Proto němec
ky vydané Dějiny české literatury 19.
a 20. století, které napsal český slavis
ta ve Freiburgu Antonín Měšťan, od
povídají naléhavé potřebě nejen lite
rárních vědců a studentů, ale i široké
ho čtenářského publika. Nejsou to dě
jiny školometských frází, ale živě
kreslené portréty autorů i literárních
směrů, které zaujmou fundovaností
odbornou i barvitostí podání. Česká
literatura se tu prezentuje nejen ve své
autonomní substanci, ale i ve vzta
zích, které ji spojují s celoevropským
kulturním proudem. O tomto otevře
ném vztahu zejména k západoevrop
ské oblasti mluví také poučená úvod
ní kapitola napsaná Wilhelmem Lettenbauerem. Kniha vyšla jako 24. sva
zek řady nazvané “Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven”
a je výbornou pomůckou i českému
čtenáři.
-kh-
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Upozornění
Upozorňujeme čtenáře na dvě pub
likace, které nedávno vyšly. Jednou z
nich je třetí díl trilogie The Jews of
Czechoslovakia, který se zabývá do
bou od Mnichova do roku 1948. O
tragickém osudu československých
Židů píše zasvěceně řada autorů. Kni
hu o 770 stranách vydaly The Jewish
Publication Society of America ve Fi
ladelfii a The Society for the History
of Czechoslovak Jews v New Yorku.
Je ji možno objednat na adrese: Josef
Ábeles, 102-1062nd Rd. Forest Hills,
NY 11375.
Columbia University Press ozna
muje vydání knihy Slovakia 19181938: Education and the Making of
a Nation. Autor Owen V. Johnson se
v ní zabývá sociologickými a kultur
ními aspekty vývoje slovenského ná
roda v období mezi světovými válka
mi. Kniha má 520 stran, stojí 40 dola
rů a dá se objednat u Columbia Uni
versity Press, 136 South Broadway,
Irvington, NY 10533.

Autori
J. W. Brügel,
odborník na mezinárodní právo a současnou historii. Žije v Anglii.
Eva Kantůrková,
spisovatelka, jejíž dílo je v Československu zakázáno. Jako signatářka
Charty 77 je šikanována úřady a byla i vězněna. V edici Petlice a v Inde
xu vyšel její román Černá hvězda a knihy Sešly jsme se v této knize a
Přítelkyně z domu smutku. Žije v Praze.
Miroslav Kusý,
filozóf, autor Úvodu do filozofie a iných odborných publikácií. Po au
guste 1968 ho zbavili profesúry a je stále prenasledovaný úradmi a po
líciou. Žije v Bratislave.
Martin Kvetko,
politik a publicista. Pôsobí v New Yorku.
Ján Mlynárik,
historik, zameraný na novšie dejiny strednej Európy. Bývalý profesor
Vysokej školy múzických umení v Prahe a Bratislave. Žije v Bavorsku
a spolupracuje s nekoľkými vedeckými inštitúciami.
Peter Petro,
profesor slavistiky. Pôsobí na univerzite Britskej Kolumbie ve Vancouveru.
Tomáš Strauss,
estetik a umelecký kritik. Bývalý profesor Univerzity Komenského v
Bratislave. Po odchode do cudziny pôsobil v Lehmbruckovej galérii v
Duisburgu.
Dušan Šimko,
pedagóg, publicista a prozaik. Prednáša na Bazilejskej univerzite na
katedre kultúrnej geografie.
Jozef Špetko,
publicista a kultúrny historik. Pracovník rozhlasovej stanice “Slobod
ná Európa” v Mníchove.
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