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Predhovor
Skúmanie dejín slovenského politického myslenia sa občas redukuje
na ich nacionalizmom podmienenú časť. Tieto tendencie boli a sú znásobované politickými silami, ktorých cieľom je podporiť konštitutívne prvky
samostatnej slovenskej štátnosti. Súčasnosťou podmienený pohľad na dejiny nášho emancipačného pohybu má za následok, že mnohé z politickofilozofických sporov, ktoré v slovenskej spoločnosti v minulosti prebiehali
a boli zdrojom vášnivých treníc, akoby vytesňujeme. A pritom inšpiratívne
momenty, ktoré v nich boli a stále sú prítomné, nie sú ani zďaleka vyčerpané. V čase, keď sa rozhoduje o tom, či európska integrácia vyústi postupnými krokmi do federácie, alebo zostane viac-menej spolkom suverénnych
štátov, nezaškodí, ak si pripomenie analogicky postavenú dilemu z našej
vlastnej minulosti. Je možné založiť štátnosť na politickej identite, ktorá
premosťuje nacionalizmy? Môže demokratizmus zaručiť koexistenciu viacerých národov a národností v jednom politickom telese? A nakoniec, dokážu sa záujmy a ciele odlišných skupín pomocou demokratickej diskusie
zosúladiť tak, aby ako celok pôsobili navonok jednotne? Jednoznačné odpovede na tieto otázky v minulosti určite nenájdeme, no istý návod na ich
riešenie možno áno. Týmto návodom by mohla byť aj koncepcia politického
čechoslovakizmu. Azda už ubehlo dosť času od ostrých sporov zo začiatku
90. rokov 20. storočia, aby sme mohli nezaujate a bez predsudkov zrekonštruovať pravý obsah myšlienkového smeru, ktorého najväčšími propagátormi (aspoň na čas) boli M. R. Štefánik, Milan Hodža, Vavro Šrobár a iní.
Vyjadrením snahy o túto rekonštrukciu je aj publikácia, ktorú ctený
čitateľ drží v rukách. Domnievame sa, že je to Ivan Dérer, ktorý zostal najdlhšie verný myšlienkovému odkazu prezidenta T. G. Masaryka a po celý
svoj život obhajoval ideu jednotného národného celku československého.
Ako raz výstižne poznamenal jeden publicista: Ivan Dérer bol posledný
Čechoslovák medzi Slovákmi a možno aj medzi Čechmi. Aká bola jeho
životná a politická dráha a čo ho priviedlo k vytrvalej obhajobe idey čechoslovakizmu? A na čom bola táto idea argumentačne založená?
Dérerovo politické pôsobenie začalo, keď sa ako koncipient advokátskej kancelárie Miloša Štefanoviča dostal do nepočetnej spoločnosti slovenských národovcov. Z tohto obdobia poznáme výpoveď Ferdinanda Jurigu,
ktorý Dérera spomína ako agilného a šikovného mladého právnika. Aj
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vďaka jeho pomoci sa podarilo Jurigovi získať poslanecký mandát za
volebný obvod Stupava. O niečo neskôr začína Dérer svojimi právnickými
článkami prispievať do viacerých dobových osvetových novín. V nich sa
nachádzali praktické rady ako uzatvárať kúpno-predajné zmluvy či zmluvy
o prevode majetku. Súdobá slovenská spoločnosť mala totiž nízke právne
povedomie. Jej členovia sa preto často stávali objektom rôznych podvodov,
proti ktorým sa v dôsledku svojho nízkeho právneho vedomia nedokázali
brániť. Dérerove články možno preto označiť za významnú osvetovú činnosť, ktorá bola súčasťou slovenského emancipačného pohybu do roku
1918.
Jeho aktivity z dôb Uhorska však nemali iba edukatívny charakter. Do
povedomia širšej verejnosti sa dostal vďaka svojmu článku Hyeny chcú
vojnu, ktorým kriticky reagoval na vypuknutie prvej svetovej vojny. Za tento
článok bol na krátku dobu uhorskými orgánmi policajne zaistený. Jeho
politické aktivity tým však neboli zastavené. Počas vojny nadväzuje spolu
s Milanom Hodžom, Vavrom Šrobárom a ďalšími kontakty s českým domácim odbojom a aktívne sa podieľa na prípravách vzniku československého
štátu. Dérer sa vďaka tomu dostal do centra slovenského emancipačného
pohybu tej doby. Jeho vyvrcholením bolo prijatie Martinskej deklarácie,
ktorou sa predstavitelia všetkých slovenských politických smerov vyjadrili
za vznik Československa. Text deklarácie, v ktorom sa hovorí o jednotnom
československom národe, sa stal konštitutívnym fundamentom Dérerovej
ďalšej politickej činnosti.
Po vzniku Československa sa Dérer stal poslancom revolučného národného zhromaždenia a až do vzniku tzv. druhej republiky, ktorá vznikla
uzákonením autonómie Slovenska, zastával viaceré vládne posty – v roku
1920 bol Dérer ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska, v rokoch
1921 až 1922 a opätovne v roku 1926 ministrom unifikácie, v rokoch 1929
až 1934 ministrom školstva a národnej osvety, v rokoch 1934 až 1938 ministrom spravodlivosti a nakoniec krátko v roku 1938 aj dočasným správcom ministerstva zdravotníctva a telesnej výchovy.
Počas celej svojej bohatej politickej kariéry zdôrazňoval Dérer svoju
príslušnosť k ideám sociálnej spravodlivosti a demokratického socializmu.
Stranícky patril medzi najvýznamnejších členov Československej sociálne
demokratickej strany robotníckej, v ktorej zastával funkciu podpredsedu
strany a predsedu zemského výkonného výboru na Slovensku. Aj keď
s výnimkou prvých volieb, ktoré sa uskutočnili v roku 1920, nepatrila
4

sociálna demokracia medzi dominantné slovenské politické strany, predsa
bol Dérer jedným z tých Slovákov1, ktorí sa v rozhodujúcej miere podieľali
na formovaní a riadení prvej Československej republiky. Ako skalný prívrženec unitárneho štátu a odporca slovenského autonomizmu sa celkom
prirodzene dostával do ostrých konfliktov s predstaviteľmi Slovenskej
ľudovej strany (od roku 1925 Hlinkovej SĽS). Tieto politické súboje urobili
z Dérera a jeho čechoslovakizmu osobu, na ktorú prívrženci autonomizmu
pravidelne uvaľovali svoje apage satanas. Dérer totiž považoval hnutie za
autonómiu Slovenska za rezíduum hungarizmu, za neblahé dedičstvo
maďarizačnej politiky, ktorá vybudovala trvalú nedôveru Slovákov k štátu
a jeho inštitúciám. Táto nedôvera, prejavujúca sa najmä v snahe vybudovať
okolo Slovákov akési obranné bariéry pred cudzím vplyvom (autonomizmus), však podľa Dérera spôsobovala, že sme stratili schopnosť správne
rozoznať charakter demokratického Československa, v ktorom sme viac
neboli utláčanou menšinou, ale štátotvorným národom. Ako konštatuje
v práci, ktorú ctený čitateľ drží vo svojich rukách, „československá koncepcia pozdvihla Slovákov na štátny národ v čs. republike so všetkými
národnými právami, ktoré prislúchajú len uznaným národom. Nie je
správne, keď sa tvrdí, že prvá republika neurčila štátoprávne postavenie
Slovenska. Československá jednota predsa znamenala, že v českých zemiach
sú Češi a na Slovensku Slováci štátnym národom... Ani podľa ústavy, ani
podľa praxe Slováci nikdy neboli považovaní za menšinový národ, ako napr.
Nemci a Maďari, na ktorých by boli platili normy menšinové, ale ako štátny
národ, rovnoprávny vo všetkom s Čechmi.“ Dérerovou snahou bolo preto
aktivizovať široké ľudové vrstvy, vďaka čomu by sa vybudovala dôvera
medzi demokratickým štátom a jeho obyvateľmi. Odborové organizácie,
telovýchovné jednoty, čitateľské, osvetové, mládežnícke a študentské
spolky – to všetko malo Slovákov presvedčiť, že sloboda, ktorú získali
vznikom Československa, nie je iba vecou kvetnatých deklarácií, ale každodennou praxou, ktorá im umožňuje vo verejnom priestore dosahovať
vlastné záujmy a ciele. Aj keď Dérer pripúšťal, že sa pri príprave, konštituovaní a správe Československa mohli udiať prešľapy na úkor Slovenska, vždy zdôrazňoval, že nikdy nešlo o zámerne vykonávanú politiku
Prahy, ale o jednotlivé a ojedinelé prípady, ktoré žiadnym spôsobom nedoPopri Dérerovi treba uviesť predovšetkým Milana Hodžu a Andreja Hlinku. Títo traja
politici ako vodcovia najsilnejších strán na Slovensku stabilne reprezentovali dve tretiny
slovenského voličstva.
1
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kázali spochybniť prínosy, spojené so vznikom Československa. Čo však
bolo na jeho politických postojoch najviac provokatívne, bolo jeho presvedčenie o existencii jednotného československého národa, ktorý mal byť
zložený z dvoch rovnocenných vetví – slovenskej a českej. Treba zdôrazniť,
že táto koncepcia v sebe neobsahovala imperatív bohemizácie Slovákov
(ako sa to občas neskôr zvyklo tvrdiť). Prezident Beneš, ktorý sa k československej jednote vždy sebavedomo hlásil, to vo svojej práci Reč k
Slovákom vyjadril celkom otvorene: „Ani by mi napríklad neprišlo na um
čokoľvek brať slovenskému jazyku. Jeho skutočné veľké objektívne hodnoty budú sa postupom doby prostými zákonmi sociologickými vnucovať
samy a ja som presvedčený, že za 50-100 rokov sa uvidí, že slovenský jazyk
dal spoločnému jazyku národnému ďaleko viac, než dnes vôbec kto tuší. A
Česi si budú museť uvedomiť, že organický postup bude ten, že k sjednoteniu národnému v mnohých veciach dospejeme skôr poslovenčením
Čechov, ako počeštením Slovákov.“2
Dlhodobým cieľom čechoslovakizmu bolo teda národne zblíženie
Slovákov a Čechov, a to na platforme demokratického politického systému.
Obnovenie činnosti Matice slovenskej, založenie slovenskej Univerzity
Komenského v Bratislave, zavedenie slovenčiny do škôl a úradov a umožnenie slobodnej straníckej súťaže, v ktorej mohli pôsobiť aj autonomistické
strany – tým všetkým bol zabezpečený politický, kultúrny i hospodársky
rozvoj Slovákov v predtým nepoznanej miere. Je iróniou dejín, že náš
národotvorný proces bol zavŕšený v štáte, ktorý býva nacionalistami často
označovaný priamo za voči Slovákom genocídny (Mináč).
Dérer sa do polemík autonomizmu a čechoslovakizmu prirodzene
aktívne zapájal. Jeho tézou bolo, že je vecou Slovákov samých, či sa
rozhodnú pre národnú samostatnosť alebo či príjmu za vlastnú ideu
jednotného československého národa.3 Tým sa Dérer zaradil medzi spoločenských vedcov, ktorí vnímajú národnú identitu ako konštrukt, ktorý môžu
a nemusia jej potenciálni nositelia prijať za vlastný. Prečo však Dérer presadzoval myšlienku československej jednoty? Hlavné dôvody môžeme
rozdeliť v zásade do dvoch kategórií: politicko-geografické a historickoBENEŠ, E.: Reč k Slovákom o našej národnej prítomnosti a budúcnosti. Bratislava: Slovenská odbočka Národnej rady Československej, 1934, s. 52.
3 „Dnes sa vedie spor, či sme jeden národ, alebo dva... Ale akokoľvek sa veci majú, bude
to závisieť predovšetkým na Slovákoch samých, či chcú sa stať osobitným národom
alebo nie“. DÉRER, I.: Československá otázka. Praha: Orbis, 1935, s. 95.
2
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ideologické. Medzi tie prvé patrilo najmä zahraničné riziko, ktoré sa
prejavovalo maďarským revizionizmom a nemeckým pangermanizmom.
Dérer správne predpokladal, že oslabením Československa sa Slovensko
stane prostriedkom na odškodňovanie územných nárokov fantasmagórií o
obnove Uhorska. Viedenská arbitráž a tzv. Malá vojna jasne dokázali, že sa
Dérer nemýlil. Slabé a vnútorne nesúdržné Československo bolo ľahkou
korisťou pre tých, ktorí sa nezmierili s výsledkami prvej svetovej vojny,
ktorá zabezpečila pre Slovákov, Čechov, Rumunov, Poliakov, Srbov, Chorvátov, Albáncov a pobaltské národy výkon ich práva na sebaurčenie.
Ako sme už uviedli, Dérer predpokladal opodstatnenosť československej koncepcie aj z dôvodov historicko-ideologických. Jadrom jeho historických analýz bola existencia Veľkomoravskej ríše ako prvého štátneho
útvaru západných Slovanov na našom území. Čechoslovakizmus sa na toto
dejinné obdobie odvolával z jednoduchého dôvodu: obyvateľstvo žijúce
pred i za riekou Moravou hovorilo pravdepodobne rovnakou rečou, v rovnakej reči im kázali Konštantín a Metod a do rovnakého jazyka im preložili
posvätné knihy kresťanstva. Etnická a jazyková homogenita obyvateľstva
Veľkej Moravy mala tvoriť akýsi predobraz Československa. Z tohto dôvodu
zvykol Dérer označovať dlhé obdobie existencie Uhorska ako tisícročnú
štátnu odluku. Za rovnako výpovedné však považoval aj naše neskoršie
dejiny. Kralická čeština ako liturgický a dlhú dobu aj literárny jazyk slovenských evanjelikov, pôsobenie velikánov ako Ján Kollár a Pavol Jozef
Šafárik v duchu československej vzájomnosti, či podpora Štúrom vedenej
revolúcie v Prahe v rokoch 1848/1849 – to všetko podľa slovenských
čechoslovakistov z historickej perspektívy dokazovalo odôvodnenosť myšlienky československej jednoty.
Pri jej obhajobe sa však Dérer neodvolával iba na našu minulosť. Za
rovnako podstatný považoval aj demokratizačný a osvetový proces, ktorý
bol nerozlučne spojený so zánikom Uhorska a vznikom Československej
republiky: „Prvá republika vymanila slovenský národ spod bezprostredne
hroziacej národnej smrti, ktorú pripravila divoká, všetky vrstvy národa
zachytávajúca maďarizácia, dala mu všeobecné tajné volebné právo, najčistejšie aké len možno vymyslieť, nemu, ktorý predtým nikdy nevolil, resp.
znal len mocnými prevádzané, neuveriteľne koruptné a násilné voľby, tá
prvá republika mu poslovenčila predtým úplne zmaďarizované školstvo,
vybudovala všetky druhy školstva od elementáriek po univerzitu, postavila
v každej druhej obci modernú školskú budovu, odstránila predtým v národe
7

rozšírený analfabetizmus, sriadila skoro v každej slovenskej obci verejnú
slovenskú knižnicu, umožnila mu predtým nikdy neznalú slobodnú organizáciu politickú a organizáciu rôznych kultúrnych, sociálnych, zdravotných, telocvičných a iných inštitúcií, slovom urobila všetko možné pre
osvietenie slovenského ľudu, pre zvýšenie jeho sebavedomia a dala mu do
rúk všetky k tomu potrebné prostriedky, ktoré mu maďarský režim sústavne odopieral a odobral.“
Všetky tieto dôvody priviedli Dérera na pozície nekompromisnej
obhajoby politického čechoslovakizmu. Keď sa táto koncepcia dostala
vplyvom zahraničných okolností pod výrazný tlak, a keď sa tomuto
zahraničnému tlaku podarilo Československo rozbiť, nastal v Dérerovom
živote rozhodujúci zvrat. Spolu s jeho blízkym osobným priateľom, československým legionárom a politikom Ivanom Markovičom, sa rozhodli
opustiť územie Slovenska, ktoré bolo po 14. marci 1939 plne v rukách
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, voči ktorej vystupovali dlhodobo
kriticky. Ako uvádza Dérer v predhovore svojej práce Slovenský vývoj
a luďácka zrada: „Zo zásadných dôvodov nechceli sme vkročiť do zeme,
v ktorej vládli zradcovia a là Tuka a Tiso. I to sme si povedali, že je našou
povinnosťou ako Slovákov, ktorí hlásali československú jednotu, aby sme
v dobách, keď sa českému národu vedie zle, neopúšťali tento ujarmený
národ a týmto svojim osobným príkladom dokumentovali nami hlásanú
jednotu.“4
Netrvalo dlho a Dérer bol zbavený slovenského občianstva a bol mu
zhabaný všetok jeho majetok, ktorý sa nachádzal na území Slovenska. Spolu
s Markovičom sa v týchto ťažkých chvíľach vzájomne posmeľovali, no ich
nádeje na skorú reštitúciu Československa boli onedlho zmarené. Keď sa
široká svetová verejnosť dozvedela o spojenectve nacistického Nemecka
a Sovietskeho zväzu, a keď ich spojené armády prepadli Poľsko, bolo jasné,
že konečná porážka fašistických síl bude otázkou dlhých rokov, a že počas
tejto doby bude musieť byť vybojovaných veľké množstvo väčších i menších bitiek. Priamo zdrvujúco zapôsobilo na Dérera zadržanie Markoviča
gestapom, ktorý sa z jeho krvilačných rúk už živý nedostal.5 Rovnaký osud
bol Nemcami prichystaný aj pre Dérera. V roku 1944 bol gestapom zatknutý
za účasť v protinacistickom odboji a nasledovalo jeho internovanie v kon4
5

DÉRER, I.: Slovenský vývoj a luďácka zrada. Praha: Kvasnička a Hampl, 1946, s. 10.
Ivan Markovič zomrel 16. februára 1944 v koncentračnom tábore Buchenwald.
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centračnom tábore v Terezíne.6 Skoré skončenie vojny a kapitulácia Nemecka mu však jeho život zachránili.
Obdobie od konca druhej svetovej vojny do komunistického puču z
februára 1948 je posledným obdobím Dérerovej aktívnej politickej kariéry.
Za túto krátku dobu sa ako právny expert podieľal na tvorbe novej ústavy,
napomáhal vzniku novej nekomunistickej ľavicovej strany na Slovensku
(Strana práce) a pôsobil ako prezident Najvyššieho súdu v Brne. Charakteristickou črtou tejto jeho životnej etapy sú najmä jeho obavy z boľševizácie
našej spoločnosti a z komunistického ataku na demokratické štátne zriadenie. Keď sa tieto jeho obavy naplnili a komunisti sa stali neobmedzenými
totalitnými pánmi Československa, znamenalo to aj definitívny koniec jeho
verejného pôsobenia. Z popredného prvorepublikového politika, poslanca,
člena viacerých vlád a účastníka protinacistického odboja sa razom stala
persona non grata. Komunistický režim totiž nezabudol na jeho činnosť
počas trvania prvej ČSR, ani na jeho povojnové pôsobenie, pre ktoré bola
príznačná kritika rozvratníckej a revolučnej politiky KSČ. Výsledkom bol
politicky motivovaný súdny proces, v ktorom bol Dérer obvinený z trestného činu neoznámenia velezrady a odsúdený na tri a pol ročný trest
odňatia slobody.7 Ako vedľajší mu bol uložený trest prepadnutia osobného
majetku. Ivan Dérer sa tak stal väznom troch neslobodných režimov –
Uhorska, nacistického Nemecka a komunistického Československa.
Do obdobia jeho prenasledovania komunistickým režimom však
paradoxne spadá aj jeho literárne najplodnejšie obdobie. Okrem textu
s názvom K diskusii o čechoslovakizme, ktorý ctený čitateľ práve drží
v rukách, vytvoril Dérer v rokoch 1952 až 1961 rozsahom aj tematickou
bohatosťou grandiózne dielo, známe pod názvom Antifierlinger. V ňom sa
jeho autor venuje otázkam súvisiacim s československým odbojom pod
vedením T. G. Masaryka, mníchovskou krízou zo septembra 1938 a boľševizáciou našej spoločnosti v rokoch 1945-48. Charakteristické pre všetky tri
časti tohto približne 700 stranového textu je najmä jeho polemický charakter, ktorý sa prejavuje v kritike komunistickej historiografie, reprezentovanej dielom Zdeňka Fierlingera8 s názvom Zrada československé burViď obrazová príloha s. 93.
Viď obrazová príloha s. 94.
8 Zdeněk Fierlinger (1891-1976), pôvodne sociálne-demokratický, neskôr komunistický
politik, predseda prvej československej vlády po roku 1945. Podľa Dérera kľúčový aktér
februárového puču v roku 1948.
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žoazie a jejích spojenců. Knižne vyšla iba jeho najmenšia, tretia časť, a jeho
zvyšok zostal dodnes iba vo forme archívneho strojopisu.
K diskusii o čechoslovakizme je tematicky i rozsahom podstatne
skromnejší text. Vznikol ako reakcia či skôr protest proti zámeru federalizovať Československo. Jeho jadrom je Dérerova obhajoba pôsobenia
vlád 1. ČSR. Aj keď sa text okrajovo venuje aj obdobiu po roku 1948
a kriticky hodnotí hospodársku a politickú situáciu počas vlády komunistickej strany, jeho prínosom je najmä „čechoslovakistický“ pohľad na
otázky súvisiace s hospodárskou, politickou a kultúrnou situáciou v rokoch
1918 až 1945. Pri tomto pohľade sa Dérer sústredil na ekonomický a politický pokrok, ktorý exponuje ako protiklad pomerov, ktoré na Slovensku
vládli počas existencie Uhorska. Kritickej reflexii vystavuje najmä tvrdenia
o ekonomickom regrese a údajnom politickom a národnostnom útlaku,
ktorý mal byť výsledkom „diktátu Prahy“. Pri tejto reflexii si Dérer pomáha
rôznymi ekonomickými štatistikami, ako aj výsledkami volieb, ktoré sa
uskutočnili počas existencie 1. ČSR, a ktoré svojim demokratickým charakterom vyvracajú akékoľvek pochybnosti o charaktere dobového režimu.
Dielo, ktoré ctený čitateľ práve drží v rukách, napísal Dérer počas
obdobia tzv. Pražskej jari. Príznačné pre túto dobu bola nádej, že komunistický režim sa postupnými krokmi demokratizuje, a že tvrdé represie,
charakteristické pre obdobie 50. rokov, sú už definitívne minulosťou. Dérer
sa však v súkromí vyjadroval, že Sovietsky zväz nepripustí pozvoľné odstránenie komunistického režimu a jeho dominanciu v krajinách východného
bloku považoval na dlhú dobu za neotrasiteľnú. Dokonca konštatuje, že táto
dominancia je zábezpekou štátnej jednoty Čechov a Slovákov. V častiach
textu, ktoré sa zaoberajú dobovým zahraničnopolitickým postavením
Československa možno toto presvedčenie badať celkom zreteľne.9
Už z tohto krátkeho náčrtu je zrejmé, že Dérerov príspevok k problematike tzv. čechoslovakizmu sa vymyká väčšinovému pohľadu slovenskej
strany na existenciu 1. ČSR a celkom prirodzene vyvoláva mnohé otázky
a polemiky. Sme preto radi, že sa nám podarilo toto dielo knižne vydať
a tým prispieť k vytvoreniu celistvej historickej mozaiky na dobu, v ktorej
Ide azda o najkontroverznejšiu časť Dérerovho textu. Napriek jeho zásadným výhradám k politike komunistickej strany cítil hlboké obavy zo zmien geopolitického usporiadania v našom regióne. Dérer predpokladal, že vplyvom úpadku moci ZSSR dôjde k vzostupu nacionalizmu ako motoru emancipacného úsilia Slovákov a tým aj k revízii našich
vzťahov s Čechmi. Rovnako sa (mylne) obával nárastu moci Nemecka, čo bolo celkom
logicky odôvodnené jeho osobnými životnými a politickými skúsenosťami.
9
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bola otázka štátnej a národnej jednoty Slovákov a Čechov kardinálnou politickou otázkou.
Roman Jančiga
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Edičná poznámka
Originál Dérerovho textu K diskusii o čechoslovakizme (v origináli „o
čechoslovakizmu“) sa vo forme strojopisu nachádza v archíve Památniku
národního pisemnictví v Prahe. Pri jeho prepise sme sa snažili v čo možno
najväčšej miere zachovať jeho pôvodné znenie (napr. spodobovanie s-z).
V texte sme tiež zachovali mnohé bohemizmy a archaizmy, čo mu podľa
našej mienky dodáva historický ráz. V nutných prípadoch sme text opatrili
poznámkovým aparátom, ktorý čitateľom heslovite približuje niektoré
osobnosti a udalosti, ktoré Dérer spomína. Žiadne iné významnejšie zásahy
sme v ňom nevykonali.
Publikáciu sme doplnili o kratšiu obrazovú prílohu a spomienky
vnuka Ivana Dérera, Víta Černého. Rovnako sme do nej zaradili aj príspevky
viacerých súčasných spoločenských vedcov, ktorí identifikovali v otázke
československých vzťahov a čechoslovakizmu viacero produktívnych momentov.
Politológ Tomáš Jahelka zdokumentoval vplyv T. G. Masaryka na slovenské intelektuálne a politické elity už pred vznikom Československej
republiky a dokazuje, že tento vplyv mal pre Slovensko kardinálny význam.
Hlasisti, ako pokroková čiastka slovenských politických elít, sa považovali
za žiakov Masaryka a vo svojej politickej činnosti sa často odvolávali na jeho
myšlienkový odkaz. Rovnako sa Jahelka zameral na Dérera ako masarykovca, pričom si všíma najmä to, že podľa ľudí z okruhu nášho prvého
prezidenta bol Dérer prvý skutočný slovenský masarykovec.
Historik Ivan Kamenec predstavil svoj pohľad na kultúrne aspekty
čechoslovakizmu a jeho spory so slovenským autonomistickým hnutím.
Kriticky sa vymedzil voči krajnému čechoslovakizmu, no rovnako svoje
výhrady artikuloval aj voči pozíciám vyhroteného slovenského nacionalizmu. Argumentačne založil Kamenec svoju štúdiu na dobových kultúrnych
a literárnych textoch a nevyhol sa ani vyjadreniam popredných predstaviteľov slovenskej kultúry dvadsiatych a tridsiatych rokov.
Tématike odsunu Nemcov z Československa po skončení vojny sa
venoval právnik Marián Kropaj. Svoju pozornosť zameral na ich ťažký osud,
ktorý bol spečatený závermi Postupimskej konferencie a právnymi aktami
prijatými Slovenskou národnou radou a prezidentom Benešom. Kropaj sa
v tejto súvislosti inšpiroval pohľadom Ivana Dérera, ktorý patril medzi tých,
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čo aplikovanie princípu kolektívnej viny považoval za nesprávne a nespravodlivé.
Ekonóm Tomáš Hellebrandt sa vo svojej štúdii venuje problematike
benefitov a nákladov vyplývajúcich z delenia väčších štátnych útvarov a dokazuje, že pri riešení tejto otázky je minulosť československých vzťahov
inšpirujúcim podnetom. Aktuálnosť jeho štúdie dokumentuje o. i. fakt, že
v niektorých krajinách Európskej únie pretrvávajú odstredivé sily, ktoré
majú potenciál zmeniť stáročia existujúce štátne hranice (Veľká Británia Škótsko alebo Španielsko - Katalánsko).
Rovnako podnetná je štúdia politológa Pavla Hardoša, ktorý svoju pozornosť zameral na rozdielne pohľady slovenských a českých politických
elít na otázku privatizácie a ekonomickej transformácie po páde komunizmu. Rozdiely, ktoré v týchto pohľadoch identifikoval, pôsobili prirodzene
odstredivo. Rozdelenie Československa v roku 1993 možno preto vďaka
Hardošej štúdii chápať ako komplexný proces, v ktorom svoju úlohu okrem
vypätého nacionalizmu zohrala aj ekonomická realita.
editori
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Ivan Dérer

K diskusii o čechoslovakizme
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Vo vašej diskusii o čechoslovakizme bol on skoro jednomyseľne ako
zlo odsúdený. Dovoľte mi starému, 84 ročnému človekovi, ktorý stál pri koliebke našej československej vlasti a v zodpovedných pozíciách skoro cez
celé trvanie prvej republiky, vždy harcovníka za československú ideu a socializmus, aby vyjadril svoju mienku, zakladajúcu sa na skutočných pomeroch, aké boli vtedy, keď sa zakladal československý štát a i pozdejšie, a nie
ako ich stranícka politika podľa svojich potrieb skreslila alebo dnes skresľuje. Je priamo otrasné, keď mnohí historici a verejní publicisti bona fide
líčia veci, ktoré nezažili, celkom inak ako sa oni skutočne odohrali a tieto ich
názory sú všeobecne prijaté bez toho, že by opačné názory mohli byť verejne prejavované. Vytýkate tzv. kultovnému režimu, že utlačoval všetky mu
nekonvenujúce názory, ale celkom to isté robíte i vy, keď v otázke čechoslovakizmu nepripustíte, aby sa prejavovali názory odchýlne od vašich.
I.
Čo bol a je čechoslovakizmus? V roku 1934 sme sa zišli Čechoslováci
a autonomisti a po dôkladnej debate sme sformulovali rozdielne stanoviská
asi takto: My, Čechoslováci, tvrdíme, „že je tu jeden národ, československý,
s dvoma rovnoprávnymi a rovnocennými vetvami, českou a slovenskou,
z ktorých každá v rámci spoločného národného celku a ovládaná spoločnou
jednotiacou myšlienkou, pestuje si svoju vlastnú reč, kultúru, svojráz.“ Oni,
zástupci národnej myšlienky slovenskej, tvrdia, že sú tu dva národy, národ
český a národ slovenský, ale oba sú tak sviazané mnohými rečovými, národnými, kultúrnymi a myšlienkovými pojítkami, že tieto predstavujú ich
a predstavovať ich budú vždy oproti iným slovanským národom a iným
národom vôbec ako jedon celok, československý. (Sr. Dérer, Československá
otázka, Praha, 1935, s. 113). K tomu som dodal v prednáške v Martine 22.
júla 1934 toto: „Keď by táto formulácia vyjadrila názory všetkých odtieňov
slovenských autonomistov, tak by, aspoň pre prítomnú dobu, nebolo vlastne podstatného rozdielu v nazeraní na otázku čs. národnej jednoty medzi
autonomistami a tzv. centralistami. Bola by tu vlastne spoločná pravda, vyjadrená v rôznych formuláciách. Pre ďalšiu budúcnosť ovšem formulácia
autonomistická tvorí priamo základ pre ďalší vývin smerom k odstredivosti, a v tom je práve jej veľká nevýhoda a nebezpečie.“ (Sr. cit. d. s. 114).
Nie je správne, keď sa dnes tvrdí, že čechoslovakizmus neuznával slovenský národ, a je priamo neuveriteľné, keď prezidenta Beneša srovnávajú
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s úhlavným nepriateľom Slovákov grófom Apponyim1, lebo vraj obaja sa
shodovali v tom, že neuznávali slovenský národ, ale zamlčuje sa pritom, že
Apponyi chcel náš národ vyhubiť, kdežto Benešova československá koncepcia pozdvihla Slovákov na štátny národ v čs. republike so všetkými
národnými právami, ktoré prislúchajú len uznaným národom. Nie je
správne, keď sa tvrdí, že prvá republika neurčila štátoprávne postavenie
Slovenska. Československá jednota predsa znamenala, že v českých zemiach
sú Češi a na Slovensku Slováci štátnym národom. Takto chápanú jednotu
vyjadril zákonodarca v jazykovom zákone č. 122/1920, keď v § 4 stanovil,
že užívajúc jazyka československého úradujú úrady v českých zemiach
spravidla česky a na Slovensku spravidla slovensky. Správa ústavného
výboru k tomuto zákonu výslovne uvádza, že pojem „československý jazyk“
nechce zasiahnuť do sporu, či sú čeština a slovenčina samostatnými jazykami alebo len dvoma nárečiami toho istého jazyka, a že nijako nechce
spôsobiť presun medzi dosavádnou oblasťou češtiny a slovenčiny, jak sa
historicky vyvinula a docieliť chce touto formuláciou len úplnú paritu pre
češtinu a slovenčinu. (Sr. Peška, Čs. ústava, I., 1771). Je to jediné miesto, kde
sa zákonodarca prvej republiky dotýka národného a jazykového problému
československého, mimo Herbenovej československej formulky2, umiestnenej mimo štruktúry ústavy, odhlasovanej nie ako zákon, ale len ako rezolúcia, ktorej ani zákonodarca a v rozvetvenej odbornej spisbe žiadon autor
nepripisoval charakter právnej normy, a i inak je otázne, či touto formulkou
bol myslený národ v etnickom smysle. (Sr. Dérer, Košický program a nová
ústava, Praha, 1946, s. 8 a 12). Podľa čs. koncepcie mali sme utvoriť nerozlučný štátny a národný (duchovný) sväzok dvoch národných, vzájomne sa
doplňujúcich a stále sa približujúcich celkov (vetví, národov) a tento sväzok
(čs. národ, čs. národná jednota) prejavovať sa mal v českých zemiach
českou rečou, kultúrou a tradíciou a na Slovensku slovenskou rečou, kultúrou a tradíciou. Toto pojatie čs. národnej jednoty zastupovala i Martinská
deklarácia z 30. októbra 1918, ktorú možno označiť za magnu chartu čs.
Albert Apponyi (1846-1933), uhorský minister školstva presadzujúci maďarizačnú
školskú politiku.
2 Ide o text preambuly ústavy 1. ČSR, ktorá sa začínala slovami: „My, národ
Československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa...“ Podľa Dérera nie je
jasné, či tento text vyjadroval národnú jednotu v etnickom alebo politickom zmysle.
Treba zdôrazniť, že inšpiráciou pre preambulu Ústavy 1. ČSR bola preambula Ústavy
USA, v ktorej sa pod pojmom americký národ (ľud) myslel primárne politický a nie
etnicky jednotný kolektív.
1
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štátu, lebo v nej po prvý raz v histórii reprezentanti celého slovenského národa vo vlasti osvedčili sa za čs. štát a hlásili sa k nemu nie ako nejaká vypočítavá smluvná strana, ale na tom základe, že „slovenský národ je čiastka
rečove i kultúrne-historicky jednotného čs. národa.“3 Martinská deklarácia,
a podľa nej tzv. čechoslovakizmus, uznali tedy slovenský národ ako štátny
národ a vedľa neho československý národ ako výraz všetkého, čo Čechov
a Slovákov dovtedy spájalo. Ani podľa ústavy, ani podľa praxe Slováci nikdy
neboli považovaní za menšinový národ, ako napr. Nemci a Maďari, na
ktorých by boli platili normy menšinové, ale ako štátny národ, rovnoprávny
vo všetkom s Čechmi. Čechoslovakizmus snažil sa o paritu českého a slovenského národa pri zachovaní vyššej duchovnej (národnej) jednoty a všetky
reči o tom, že Čechoslováci neuznali slovenský národ, sú smiešne pomluvy
resp. výplodom papierového bádania, nemajúc so skutočnosťou nič dočinenia. Všetci exponovaní Čechoslováci boli za Maďarska bojovníkmi za práva slovenského národa a nikdy za republiky sa ich nezriekli. Bol som členom ústavného výboru revolučného Národného shromaždenia, bol som
skoro na každej jeho schôdzi, ktorá rokovala o ústave, o jazykovom zákone
a o župnom zákone, účastnil som sa i na prácach niektorých subkomitétov,
ale nikdy som od nikoho nepočul slova, ktoré by bolo znamenalo negovanie
takto chápaného národného svojrázu, čili samobytnosti Slovákov. A takto
smýšľali všetci českí a slovenskí politikovia tzv. československého smeru.
V tomto smysle hlasovali všetci slovenskí poslanci revolučného Národného
shromaždenia, centralisti i autonomisti, jednomyseľne pre ústavu a jazykový a župný zákon, ktorý posledný vytvorením zemského župného svazu
v určitej miere suploval autonomistami požadovaný zemský snem. (A to
vtedy, keď česká lidová strana a národná demokracia odmietli župný zákon
a hlasovali za zemskú autonómiu). Týmto hlasovaním dali všetci Slováci najavo, že politickú autonómiu nemožno previesť, pretože by ona bola zneužitá maďarským a maďarónskym vplyvom proti čs. republike a odhlasované zákony i inak obsahujú všetko, čo slovenský národ k zachovaniu
svojho svojrázu potrebuje. Toto stanovisko bolo voľbami r. 1920 veľkou
väčšinou schváleno. Hlasovalo 827 167 čs. voličov za toto stanovisko a len
Ide o citát z Martinskej deklarácie. Celý odsek, z ktorého Dérer cituje, znie: „Slovenský
národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko-slovenského národa. Na
všetkých kultúrnych bojoch, ktoré viedol český národ a ktoré ho urobili známym na
celom svete, mala účasť i slovenská vetva.“ (cit. podľa Medvecký, K. A.: Slovenský
prevrat, sv. III. Bratislava: Komenský, 1930, s. 364)
3
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235 389 voličov za autonómiu (sr. Češi a Slováci v strednej Európe, Praha,
1938, s. 54). Nepočítam maďarské hlasy, ktorých bolo 278 635; komunisti
vtedy išli čechoslováckym smerom.
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II. Prečo sme odmietali autonómiu?
Keď sme po prevrate r. 1918 prišli do Prahy, českí politikovia (Švehla,
Kramář, Soukup, Rašín, Klofáč4, atď.) nám povedali: „Jak si to přejete se
Slovenskem, tak to uděláme.“ Keď by sme boli povedali, že chceme autonómiu, tak by sme ju boli bez všetkého dostali. Lenže autonómiu na
Slovensku chceli vtedy len Maďari a maďaróni; autonomistickí Slováci len
po uplynutí (asi desaťročnej) prechodnej doby. V roku 1928 mal významný
slovenský katolícky politik Dr. Okánik5 prednášku v Karlových Varoch
o slovenských pomeroch. Karlove Vary, ako známo, boli vtedy skoro čisto
nemecké mesto s malou českou menšinou. Dr. Okánik skončil svoju prednášku nasledovne: „A teraz vám poviem, prečo som proti slovenskej
autonómii. Preto, lebo keď by sme ju mali, vtedy by sme my Slováci na
Slovensku vyzerali tak, ako vy Češi vyzeráte tu v Karlových Varoch.“ (Sr.
Dérer, Čs. otázka, s. 257). Tí, ktorí nám dnes vytýkajú naše vtedajšie
stanovisko, zabúdajú, že Slovensko vtedy vyzeralo celkom ináč ako dnes,
skoro po päťdesiatročnom vývine. Bola to vtedy krajina skoro tisíc rokov
ovládaná brutálnou uhorskou šľachtou, viac ako 150 rokov všetkými štátnymi, spoločenskými, hospodárskymi a cirkevnými prostriedkami podporovanou divokou maďarizáciou, ktorá pozbavila národ skoro všetkého
školstva a inteligencie a ponechala masy národa v naprostej nevedomosti
a apatii. Dobrý znateľ Slovenska prof. Seton-Watson6 odhadoval vtedy počet
národne prebudených inteligentov na tisíc! Dnes je skoro každý inteligent
presvedčeným Slovákom, ale pred 30 alebo 40 alebo 50 rokmi nie jedon
dnešný Slovák sa hlásil alebo mal predkov, ktorí sa hlásili k agresívnemu
vládnemu národu maďarskému. Dnes i títo kritizujú štátnu politiku prvej
republiky. Bolo by prospešnejšie zaoberať sa tým, čo bolo pred republikou,
tých viac ako 150 rokov systematického otupovania národa a všetkého, čo
je k národnému životu nezbytne potrebné, prevážny podiel maďarónizmu
Antonín Švehla (1873-1933), politik agrárnej strany a trojnásobný predseda vlády
1. ČSR; František Soukup (1871-1940) , sociálnodemokratický politik a minister spravodlivosti 1. ČSR; Alois Rašín (186 -1923), čs. národný demokrat a minister financií
1. ČSR; Václav Klofáč (1868-1942), predstaviteľ českej strany národne sociálnej a minister obrany 1. ČSR.
5 Ľudovít Okánik, (1869-1944) slovenský politik, katolícky hodnostár, nitriansky župan
a primátor Bratislavy.
6 Robert Wiliam Seton-Watson (1879-1951), britský historik a publicista, venujúci sa
otázke národnostnej politiky v Uhorsku, propagátor vzniku ČSR.
4
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na tom a vôbec maďarónizmus a jeho historický a sociologický aspekt. Zazlievajú nám, že sme za 20 rokov nevedeli zdolať všetko, čo tisícročná nesloboda spôsobila.
Neslobodno zabudnúť, že Slovensko bolo v dobe štátneho prevratu,
a dlhé roky po ňom, bojišťom dvoch koncepcií. Československá koncepcia
nebola tak nesporná, jak sa to dnes zdá. Proti československej koncepcii tu
bol silný prúd maďarsko-slovenskej koncepcie. Túto poslednú silným nacionálnym duchom ovládaného Maďarska, s ktorým Slovensko spolunažívalo tisíc rokov, zastupovalo na Slovensku ¾ milióna agresívnych Maďarov, veľmi početní, na celom Slovensku rozmiestnení nie menej agresívni
maďaróni, ktorým nijako nešlo do hlavy, že by sa historické Uhorsko mohlo
rozpadnúť, resp. že by to rozpadnutie mohlo mať trvácnosť. Táto maďarsko-slovenská koncepcia, ktorá budúcnosť Slovenska videla zabezpečenú
v spojení s Maďarskom, zakladala si na veľmi silných, skoro tisícročných
tradíciách a bola podporovaná sľubmi Jásziho a Károlyiho7 o nacionálnej
autonómii, danej Slovákom. Že tento zápas vyhrala československá koncepcia, to bolo dielo Čechoslovákov. Martinská deklarácia, ktorá vyhlásila
československú národnú jednotu, bola s veľkým nadšením ľudu slovenského všade na bezpočetných veľkých shromaždeniach prijatá a ďalšie súžitie s Maďarskom odmietnuté. Fakt je, že čs. republiku založili Čechoslováci a ich agitácia, a že bez nich by bola zvíťazila maďarsko-slovenská
koncepcia. I Hlinka sa vrátil k československej koncepcii, hlásanej ním pred
bratislavskou maďarskou porotou r. 1908, že sú Češi a Slováci jedným národom, a hneď po prevrate na veľkom manifestačnom shromaždení v Ružomberku sprisahal desaťtisícový zástup na Martinskú deklaráciu. I tak vehementný hlásateľ samobytnosti slovenského národa a jeho práv, akým bol
Ferdinand Juriga, v početných rečníckych a literárnych prejavoch, ba ešte
i za slovenského štátu, verejne chválil T. G. Masaryka a Dr. Beneša a Martinskú deklaráciu, na usnášaní ktorej sa spolu s Hlinkom účastnil a uznával
za magnu chartu slovenského národa. Keď minister s plnou mocou pre
správu Slovenska odmietol vymenovanie Hlinku za patriarchu Slovenska

Mihály Károlyi (1875-1955), prezident 1. Maďarskej republiky, ktorá trvala krátko od
zániku Uhorska do komunistickej revolúcie, vedenej maďarským politikom Bélom
Kunom; Oszkár Jászi (1875-1957), minister 1. Maďarskej republiky, ktorý sa svojou
politikou usiloval o udržanie Slovákov, Rumunov a iných národov v štátnom rámci
bývalého Uhorska.
7

22

a Jehličku8 za biskupa, ako mu to títo dvaja navrhovali, previedol Hlinka
zase jedon zvrat v svojom politickom živote a z Hlinku Čechoslováka stal sa
Hlinka autonomista. Odišiel s Jehličkom s falošným poľským pasom, vystaveným na meno Berger, do Paríža, a tam žiadal prevedenie plebiscitu na
Slovensku. Jehlička už vtedy bol v službách Maďarska a z výsledku tohto
plebiscitu očakával víťazstvo maďarsko-slovenskej koncepcie, ktorú potom
otvorene hlásal.
Ako vyzerali vtedy mestá na Slovensku? Kritika našej politiky vychádza z toho, že Bratislava vtedy vyzerala tak ako dnes. Pravda je však, že
to bolo maďarsko-nemecké mesto s malou slovenskou menšinou, len na
severe so slovenským zázemím, na juhu a juhozápade obklopené maďarským a nemeckým obyvateľstvom. Keď Šrobár prišiel so svojou vládou zo
Žiliny do Bratislavy, všetky okná ulíc, ktorými tiahol, boli zavrené a prázdne. Vo vládnej budove ho očakávala deputácia maďarských a nemeckých sociálnych demokratov, ktorí aranžovali čisto politickú stávku železničiarov
a pošťákov na celom Slovensku, s úmyslom znemožniť príjazd Šrobárov
a jeho vlády do Bratislavy a protestovali proti obsadeniu Bratislavy Československom a požadovali plebiscit. Čechoslovakizmus umožnil, aby sa Bratislava pomaly premenila na mesto československé, ale toto bolo možné len
pomocou zákona, ktorý zabezpečil československému živlu pozíciu hlavného mesta Slovenska. Ešte i roku 1938 stálo to mnoho námahy Tisovi, že
vo viedenskom verdikte presadil Bratislavu pre slovenský štát. Košice už
nevedel zachrániť, pretože toto mesto malo po vyhnaní českého živlu9 ľudákmi skutočne maďarsky smýšľajúcu väčšinu a jeho slovenské obyvateľstvo bolo bez silného nacionálneho povedomia. V mnohých slovenských
mestečkách boli pomery podobné bratislavským a košickým. Keď Milan
Hodža ako čs. vyslanec v Maďarsku ujednal v Budapešti s maďarským ministrom války Bartom demarkačnú čiaru medzi Československom a Maďarskom, ponechal Maďarom Bratislavu, Levice, Lučenec, Rimavskú Sobotu

František Jehlička (1879-1939), katolícky kňaz, politik a publicista, po vzniku 1. ČSR jej
tvrdý kritik a agitátor za obnovu Uhorska.
9 Uzákonením slovenskej autonómie v októbri 1938 prešla na Slovensku moc do rúk
predstaviteľom HSĽS. 13. decembra 1938 došlo k dohode medzi autonómnou vládou
Slovenska a pražským kabinetom, na základe ktorej muselo zo Slovenska odísť 9000
českých zamestnancov štátnej správy, škôl, atď. Zaznamenané boli aj protičeské nepokoje, organizované útvarmi Hlinkových gárd.
8
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a Košice. Pražská vláda (min. predseda Dr. Kramář10) proti tomuto jednaniu
Hodžovému, na naliehanie všetkých slovenských poslancov, ostro protestovala, neuznala túto demarkačnú čiaru a odvolala Hodžu z Budapešti. Vtedy Beneš vyjednal v Paríži na mierovej konferencii demarkačnú čiaru,
shodnú s definitívnymi hranicami, podplukovníkom Vyxom11 sdelenú maďarskej vláde, a tým zachránil Bratislavu, Košice a ostatné mestá pre Československú republiku. Ako vidieť, bolo to pri prevrate 1918 a potom ešte
mnoho rokov v Bratislave i v iných mestách veľmi komplikované, a podľa
toho vyzerala aj situácia proletariátu v týchto mestách. Že sa stala Bratislava hlavným mestom Slovenska, a vôbec, že bola pririeknutá k Československu, že Košice a mnoho ostatných miest Slovenska dnes si vôbec nemožno predstaviť len ako súčasť Slovenska: to bolo a je dielom čechoslovakizmu a Čechoslovákov. Keď by čechoslovakizmus nebol vtedy usporiadal
veci podľa potrieb Slovenska, veru nie jedon dnes už slovenský publicista
by bol pre slovenskú vec stratený a obohacoval by dnes maďarskú alebo
českú literatúru.

Karel Kramář (1860-1937), český politik a predseda strany Československej národnej
demokracie, prvý premiér ČSR.
11 Z nóty podplukovníka Vyxa zaslanej vláde Uhorska 4. decembra 1918: „Exellencia,
podľa inštrukcií z Paríža bol som požiadaný veliacim generálom východného vojska
Spojencov, aby som oznámil uhorskej vláde toto: Uhorská vláda vyslala na Slovensko
uhorské vojsko, ktoré vyplienilo slovenské kraje, zajalo obyvateľov, ktorí sa dali
k dispozícii Čechom a vyhnalo alebo povraždilo malé oddiely českého vojska, ktoré
obsadili slovenské územie po odchode uhorských úradov, vypudených revolúciou.
Československý štát bol od Spojencov uznaný a Spojenci uznali československé vojsko za
spojenecké. Československý štát je oprávnený obsadiť slovenské územie už z toho
dôvodu, že československý štát ako spojenecká bojujúca strana sa zúčastňuje
uskutočňovania prímeria, ktorým bolo stanovené obsadenie bývalej rakúsko-uhorskej
monarchie. V dôsledku toho som poverený vyzvať uhorskú vládu, aby bez odkladu
odvolala svoje vojsko zo slovenského územia, kde sa toto vojsko nemôže za žiadnych
podmienok usadiť so zreteľom k obsadeniu tohto územia Spojencami.“ (Medvecký, K. A.:
Slovenský prevrat, zv. II. Bratislava: Komenský, 1930, s. 123).
10
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III. Prečo vyhrala prvé voľby na Slovensku sociálna demokracia
a prečo ich stratila?
Naši dnešní kritikovia poukazujú na veľký počet hlasov, ktorý obdržala sociálna demokracia pri voľbách r. 192012, a na skutočnosť, že pri
nasledujúcich voľbách r. 1925 títo jej prívrženci vo veľkej miere opustili
sociálnodemokratický program a prešli do klerikálnej ľudovej strany, alebo
hlasovali za komunistov, ktorí vtedy ešte nehlásali samobytnosť slovenského národa. Tento veľký zvrat vraj spôsobila čechoslovácka vládna politika. Skúmajme najprv, čo boli príčiny veľkého víťazstva sociálnych demokratov r. 1920. Treba konštatovať, že toto víťazstvo prekvapilo najviac nás
sociálnych demokratov. My sme pred voľbami podľa stavu organizácií počítali v najlepšom prípade na 5 – 6 mandátov; na naše veľké prekvapenie
voľby nám priniesli 23 poslancov. Ale jak úboho sme vyzerali organizačne.
Na celom Slovensku nemali sme – mimo Bratislavy – ani jednoho politického tajomníka a odborového tajomníka len jedného, v Ružomberku (Svetríka). Miestnych organizácií bolo len málo. Tento stav vecí trval mnoho
rokov; nebolo proste schopných ľudí ani peňazí, aby sa strana organizačne
podľa potrieb sriadila. Poslanci, ktorí sa tejto úlohy chopili, nestačili ani
schopnosťami ani ináč, aby ovládli tak veľkú masu. Pri zostavovaní kandidátnych listín r. 1920 obsadzovali sme len prvé a druhé miesta pre poslanectvo kvalifikovanými kandidátmi, ostatné miesta len čisto agitačnými ohľadmi, väčšinou ľuďmi, ktorí sa v poprevratovom chaose Slovenska náhodne vynorili a ktorých sme väčšinou ani nepoznali. Charakteristický bol prípad v prešovskom volebnom kraji. Tam sme ponechali sostavenie kandidátky na agitačne veľmi agilného Hermana Tausika, ktorému, na Slovensku
vtedy ešte nováčikovi, sa podarilo pomocou župana Fábryho kandidátku
vyžadujúcu tisíc overených podpisov horko-ťažko sostaviť. Na štvrtom mieste sme kandidovali výhybkára Vyparinu, na treťom mieste číšnika Fecku.
Obaja, nespokojní s umiestnením na kandidátke, sa vôbec nezúčastnili predvolebnej agitácie našej strany, ba Vyparina priamo naopak agitoval za ľudácku kandidátku, vtedy vystupujúcu pod zástavou čs. lidovej strany. Výsledok volieb však priniesol veľké prekvapenie. I Fecko, i Vyparina boli zvolení na soc. demokratickej kandidátke. Museli sa vzdať mandátu. Vyparina
Voľby v roku 1920 dopadli na Slovensku nasledovne: 1. Československá sociálnodemokratická strana robotnícka 35,05 %, 2. Slovenská národná a roľnícka strana
18,05 %, 3. Československá strana lidová – Slovenská ľudová strana 17,55 %.
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sa bez všetkého priznal k svojmu previneniu a odôvodňoval to „však i pán
Hlinka sú dobrý Slovák“. Tento prešovský prípad najlepšie charakterizuje
vtedajšie chaotické politické smýšľanie na Slovensku, a i keď by nebolo
správne ho generalizovať, predsa je len pravda, že i v mnohých iných krajoch Slovenska sa takto prejavovalo politické smýšľanie ľudu.
Tedy čo boli príčiny nášho veľkého volebného víťazstva? Treba konštatovať, že to boli prvé voľby, ktorých sa slovenský ľud vôbec súčastnil.
Nikdy predtým sa nevolilo na Slovensku týmto spôsobom. Za Uhorska mal
volebné právo len málokto, volilo sa verejne a nie v obciach a ženy vôbec
nehlasovali; bez úradného nátlaku, korupcie, podplácania a švindľovania
nebola mysliteľná žiadna uhorská voľba. Výsledkom týchto prvých volieb
na Slovensku ľud chcel vysloviť vďačnosť tým, ktorí mu umožnili, aby po
prvý raz v histórii mohol voľne prejaviť svoju vôľu. Sociálni demokrati boli
tí, ktorí už za Uhorska sa najenergickejšie domáhali všeobecného volebného
práva a slovenskí sociálni demokrati boli tí, ktorým hlavne ľud mohol
ďakovať, že všeobecné volebné právo je i na ženy sa vzťahujúce; preto hlasovala pri prvej príležitosti takmer manifestačne väčšina slovenských voličov sociálne demokraticky. Bola to vďaka republike a socialistom, že po
tisícročnej neslobode pozdvihli všetkých, i najchudobnejších, a učinili ich
účastníkmi ich budúcich osudov. Tak sa vtedy dívali na veci a od všeobecného volebného práva, ako všelieku, očakávali rýchle vyhojenie ich
problémov. Keď sa to potom nedostavilo, začali sa triediť podľa ich skutočných záujmov, potrieb a vloh.
A tu prichádzame na príčiny odpadnutia voličov od sociálnej demokracie pri voľbách r. 1925.13 Čo bola hlavná príčina? To bol rozkol v strane,
rozpadnutie sa na pravičákov a levičiakov, odtrhnutie sa komunistov, koniec jednoty robotníckeho hnutia. Komunistická internacionála vyhlásila
sociálnych demokratov za nepriateľa č. 1 a sociálni demokrati obviňovali
komunistov z protištátneho jednania. (Tento spor mal ozvenu i v Moskve.
Herman Tausik v posledných rokoch svojho života opätovne mi rozprával
nasledujúcu udalosť, ktorej on, ako jedon zo zakladateľov komunistickej
strany Československa, bol aktívnym účastníkom. Maďarskí súdruhovia, žijúci v emigrácii v Moskve, obviňovali čs. komunistov zo zrady, pretože v
Voľby v roku 1925 dopadli na Slovensku nasledovne: Autonomistický blok 30,12 %,
2. Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu 17,64 %, 3. Komunistická strana Československa 12,97 %, 4. Československá sociálno-demokratická strana robotnícka 11,34 %.
13
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čase vojny Bélu Kúna nič nepodnikli proti čs. vláde. Pri jednej príležitosti
dokonca prišlo preto medzi maďarskými a čs. súdruhmi v Moskve k telesným meraním síl. Lenin, dozvediac sa o tomto incidente, pozval obe skupiny
k sebe, vypočul oboch a potom sa ich spýtal, koľko hodín potrebuje rychlík
z Paríža do Prahy. Odpovedali, že 16 hodín. Tak vidíte, odpovedal Lenin,
keby českí komunisti boli niečo podnikli, západní spojenci by boli ani nie za
24 hodín svojim vojskom zasiahli a pokus povstania v Prahe udusili. Kvôli
zaujímavosti treba poznamenať, že Lenin akciu Bélu Kúna z propagačných
dôvodov schvaľoval, akokoľvek s ňou nesúhlasil, podobne ako Marx bol
proti povstaniu komúny v Paríži, keď ale proti jeho vôli vypuklo, s celou váhou internacionály sa za ňu postavil.) Na zhromaždeniach na Slovensku sa
komunistickí a soc. demokratickí rečníci vzájomne obviňovali a nevyberavým spôsobom si nadávali. Nie div, že to potom malo katastrofálne následky. Slovenskí voličia, ktorí hlasovali za socialistov z idealistických dôvodov, cítili sa byť oklamaní, a nie jeden z nich, hlavne ženy, sa rozhodli, že
radšej budú počúvať miestneho pána farára, ktorý ich od samého začiatku
varoval pred socialistami. Tak sa stalo, že pri všeobecných voľbách r. 1925
už len asi 150 000 voličov hlasovalo za komunistickú a soc. demokratickú
kandidátku a viac ako 300 000 predtým socialistických voličov prešlo k ľudákom. Zaujímavé bolo, že táto veľká masa prešla do ľudovej strany a len
veľmi nepatrno rozmnožila rady agrárnikov. To malo veľmi jednoduchú
príčinu. Skoro každá obec na Slovensku mala katolíckeho farára, obyčajne
veľmi agilného agitátora, ktorý na politicky neskúsené masy vykonával
stály, nepretržitý, každodenný vplyv, oveľa účinnejší, ako nejaký vzdialený,
raz do roka alebo ešte zriedkavejšie sa objavivší politický agent inej strany.
Týmto dedinským farárom a kaplánom sa podarilo pomocou rozkolu v socialistickom tábore reštituovať pravú, klerikálnu, pri predošlých prvých
voľbách na socialistickú jednotu hlasovavších voličov. Tento klerikálny moment bol rozhodujúcim pri tom veľkom zvrate a všetko ostatné hralo len
podradnú rolu. Bolo to víťazstvo farárov a to charakterizovalo celý nasledujúci vývoj smerom k fašizmu, však i tzv. slovenský štát bol v podstate
„farskou republikou“. Ináč hromadný odklon voličov od socialistov nie je nič
zvláštneho v zemiach so všeobecným volebným právom. Anglickí voličia, vo
vykonávaní konštitučných práv oveľa zbehlejší, než akí boli slovenskí voličia r. 1920, opustili r. 1967 socialistickú platformu celkom tak, ako to bolo
na Slovensku.
27

IV. Československá myšlienka ako vedúca myšlienka významných
slovenských národovcov minulých dôb
Tvrdenia o tom, že československá myšlienka vznikla v Čechách, že sa
z Prahy dostala na Slovensko, že ju vymysleli Češi a českí kapitalisti na
vykorisťovanie Slovenska, nemajú nič spoločného so skutočnosťou. Naopak,
pravda je, že československá myšlienka vznikla na Slovensku v hlavách
významných Slovákov, slovenských národovcov, ktorých jediným cieľom
bolo zachovať Slovákov ako národ. Ján Kollár, buditeľ a veľký básnik, staval
sa proti spisovnej slovenčine a užíval výlučne českoslovenčinu (češtinu).
Podobne jeho veľký súčasník Pavol Jozef Šafárik, jedon z najväčších
vedátorov svojej doby. I Štúr, pred svojím odchodom z Bratislavy, písal
všetky svoje básne a iné spisy a dopisy v československom (českom) jazyku,
týmto jazykom oduševňoval mládež slovenskú na výletoch v Devíne, a i keď
neskoršie sa stal zakladateľom novodobého slovenského nacionalizmu a separatizmu, predsi svoj predtým všeobecne myslený výrok, že „budú si
daktorí i to myslieť, že sa od Čechov chceme odtrhnúť, ale zachráň nás Boh
od odtrhnutia, kdo sa teraz od bratov svojich trhá, padne pod najťažšiu
odpoveď pred národom naším“, mesiac pred slovanským zjazdom precizoval vtedy už výslovne k otázke čs. jednoty v tom smysle, že „nikdy sme my
na odtržení nepomysleli“, a i v Havlíčkových novinách to zopakoval: „Nikdy
sme my na odtržení nepomysleli!“ (Sr. M. Hodža, Čs. rozkol, 1920, s. 400).
Vznik spisovného jazyka slovenského sa odôvodňoval hlavne tým, že on je
jedine schopný, aby uchránil národ pred maďarizáciou. Keď však maďarská
revolúcia bola roku 1849 porazená a zdalo sa, že je navždy koniec maďarizácii, vtedy katolícki výtečníci Radlinský a Palárik sa vrátili k českoslovenčine, ktorú nazvali „staroslovenčinou“ a jedon z nich vydal k nej
zvláštnu mluvnicu, a to isté učinil za evanjelikov Daniel Lichard. Ešte i biskup Moyzes vydával svoj diecézny časopis v českoslovenčine a postavil v jeho čelo Chrásteka, vlastenca československého. (Sr. M. Hodža, cit. d. s. 334).
Michal Miloslav Hodža vyjadril svoje stanovisko vo vete: „Nárečia slovenskuo alebo českuo sú jedna reč a to je aspoň u mňa pravdou, čokoľvek dotázok by sa proti tomu postavilo.“ (Sr. M. Hodža, cit. d. s. 177). Keď ministerský predseda Koloman Tisza prehlásil, že Slováci nie sú národ, vtedy
Jozef Miloslav Hurban na znak protestu vydal svoju „Nitru“ celú v reči českej
a Vajanský napísal do nej báseň „Osszetiporni“ česky! Hurban napísal vtedy,
že uznáva len národ česko-moravsko-slezsko-slovenský! (Sr. M. Hodža, cit.
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d. s. 316). Historik slovenský, katolícky kňaz Sasinek, vyjadril sa celkom
otvorene: „Niet medzi Čechmi a Slovákmi takých rečových rozdielov, že by
sme sa museli deliť na dve národnosti.“ (Sr. M. Hodža, cit. d. s. 343). Štúr,
Hurban a Hodža vydali r. 1848 za „revolučnú radu slovenskú“ a menom
„povstalého národa slovenského“ proklamáciu: „Jeden národ sme my, vy
tam synové české země, vy ze sousední Moravy a vy slovenští synové od
brehů Váha, Hrona a Dunaje. Jedna reč sa po týchto krajinách ozývá!“ (Sr.
Goláň, Revolučné pokolenie, s. 277).
Nuž, nebol to čechoslovakizmus, čo títo mužovia, všetci na čele slovenského národného pohybu, vo vážnych chvíľach slovenského národa
hlásali? Nie je to to samé, čo Martinská deklarácia a podľa nej všetci
Čechoslováci vždy hlásali, že je slovenský národ, podobne ako český národ,
vedľa svojej národnej zvláštnosti ešte i rečove a kultúrnopoliticky súčiastkou československého národného celku? Čechoslováci v republike, tzv. čechoslovakisti však boli vždy zástanci zvláštneho spisovného jazyka slovenského, jeho kultúry a ducha a nikdy tento významný fakt neopustili, tedy
nešli tak ďaleko ako niektorí starí slovenskí národovci minulosti, ktorí
popri zachovaní slovenskej národnosti a z toho vyplývajúcich konzekvencií,
opustili, i keď na čas, zvláštny spisovný jazyk.
Je falšovaním historickej skutočnosti, keď sa tvrdí, že Čechoslováci
a čechoslovakizmus chceli Slovákov a slovenský národ počeštiť a pozbaviť
národnej existencie. Túto obžalobu nevzniesli ani najdivokejší ľudáci. Snáď
jediná výnimka bola Tukova, za Horthyho peniaze vo Viedni vychádzajúca
Correspondence Slovaque, nenávistná snôška to vymyslených, ošklivých,
lživých pomluv českého národa. Čo tento fašistický agent horthyovskej maďarskej vlády v tomto hanebnom časopise ako „dôkazný materiál“ prezentoval svetovej verejnosti, to teraz do rúcha vedeckosti zaobaleno prednášať by mali slovenskí historici a publicisti?
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V. Fabrikovanie „slovenských krívd“ a veľká kultúrna revolúcia
čechoslovakizmu
Tí, ktorí sú v opozícii, v tisku svojom slúžiacom agitácii a propagande,
ale i slovne, často neberú to s pravdou prísne. Kvôli väčšiemu účinku zdvojnásobujú, ztrojnásobujú, zpäťnásobujú napríklad počet zúčastnených na
shromaždeniach, na pribinovskom škandále v Nitre14 r. 1933, alebo i počet
stávkujúcich. V dvadsiatych rokoch sa udiala v Krompachoch smutná príhoda15, keď žandári strieľali do zástupu ľudí. Z toho boli veľké interpelácie
a oprávnený krik v parlamente. Bývalý komunistický poslanec, jedon zo
zakladateľov komunistickej strany, Herman Tausik, sa v posledných rokoch
svojho dlhého života (83 r.) zle rozišiel so stranou. Ale bol vlastne len Stalinov odporca; veľkým obdivovateľom Lenina ostal vždy. Nuž on mi rozprával nasledovné: V dobe krompašskej stávky objavili sa u nás v mene
moskevskej internacionály jej podpredseda Manuilský a v Moskve žijúci
emigrant, bývalý maďarský ľudový komisár Dr. Landler. Veľmi náruživo vytýkali našim komunistom ich pasivitu, že teraz, keď je treba revolučných
činov, spokoja sa s protestmi v parlamente, v tlači a na zhromaždeniach, ale
nič revolučného nepodniknú. Tausik, vtedy mladý a temperamentný poslanec a revolucionár, zúčastniac sa tej porady, sa ihneď rozhodol, že urobí
revolučný čin. V Krompachoch úmyselne nahuckal robotníkov tak, že i on
sám bol presvedčený, že sa to musí skončiť streľbou. Následok boli mŕtvi
a niekoľko ranených. To potom mrzelo Tausika celý jeho ďalší život. V posledných rokoch svojho života mi to viackrát rozprával, aj iným, kajúcne
priznávajúc svoju vinu. To, že v týchto jeho sdeleniach nebolo nič zveličeného, dokazuje, že ešte i umierajúci Tausik sa touto vecou zaoberal a jeho
posledné slová na smrteľnej posteli boli: Krompachy, Krompachy! Takto
vyzerá krompašská tragédia predsa inak, než ako to komunistická opozícia
v parlamente búrlive prednášala a ako z toho vtedy a vlastne dodnes žije.
Pribinovské slávnosti v Nitre (1933), veľká manifestácia pri príležitosti 1100. výročia
vysvätenia prvého kostola na území Slovenska. Oslavy ovládli ľudácki radikáli a vynútili
si prejav Andreja Hlinku, ktorý využil túto príležitosť na propagáciu programu autonomizmu.
15 Vo februári 1921 sa v Krompachoch zišli robotníci miestnej fabriky a ich ženy, aby
protestovali proti zníženiu prídelov potravín. Situácia eskalovala a privolaní žandári
rozohnali protest streľbou do davu. Výsledkom boli 4 mŕtvi a 14 zranení robotníci
krompašskej fabriky. Tragédiu neskôr agitačne využívala komunistická aj ľudácka
opozícia, ktorá ju interpretovala tak, že „Masaryk dal strieľať do robotníkov“.
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Tak je to s každou opozíciou; je to v prirodzenosti opozície. Čím väčšie sú
ciele opozície, tým väčšie sú jej zveličenia. Ľudáci, resp. ich radikálne krídlo,
si dokonca vymýšľali „slovenské krivdy“. Najprv to vymýšľali, resp. zveličovali maďarónski a iní farári a dobroprajci, potom tú lživú kampaň desať
rokov organizoval a systematicky rozširoval Tuka a po ňom tú šľachetnú
úlohu prevzali a verne plnili jeho adepti presne podľa metód ich majstra.
A pretože ľudia sú ochotní uveriť najnepravdepodobnejšej správe skôr ako
správe pravdivej, a pretože propaganda stále rástla a šírila sa, vždy viac
a viac ľudí, i inak dobromyseľných, pomaly uverilo nepravdivým správam
celkom bona fide. Naposledy tomu uverili i celkom seriózni ľudia na Slovensku. Uplatnilo sa tu Goebbelsovo heslo: stokrát opakovaná lož stáva sa pravdou! Tak sa rozširovala a udržovala správa, že českí vojaci rozbili Kristovu
sochu, že zbili poctivých veriacich, že zo škôl vyhodili kríž, že českí učitelia
pomenovali slovenčinu hatmatilkou alebo inak sa jej posmievali, že nechcú
vyučovať podľa slovenských šlabikárov, ale používajú české učebnice, atď.,
atď.16 Po voľbách r. 1920 som bol ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska a spolu s ministrom pre zásobovanie Johanisom som konal inšpekčnú cestu na západnom Slovensku. Tak som sa dostal do Veľkých Topoľčian.
To bola stará ľudácka bašta, za Maďarska ešte r. 1895 tu bol zvolený prvý
ľudácky poslanec, Maďarón zo Spiša, ešte za maďarskú ľudovú stranu
(néppárt). V topoľčianskom okrese bola r. 1920 veľká úroda a z okresu bolo
treba odvážať zbytok obilia do iných pasívnych krajov. To sa inak robilo
každý rok. Ale ženy vo Veľkých Topoľčanoch to nechceli dopustiť, ľahli si na
koľajnice a znemožňovali odjazd vlakov. Hľadeli sme ich utíšiť. Po asi trojhodinovom presvedčovaní konečne uznali potrebu odvozu a zanechali rezistenciu. Keď sme s Johanisom sadali do auta, obklopili náš voz a jedna
žena vo fulminantnej reči zdôraznila „neberte nám chlieb, ani vieru, ani
jazyk“. Na môj dotaz odpovedala, že v škole užívajú české šlabikáre. Práve
vychádzali dietky zo školy, sobral som jednej z tašky učebnice a všetky boli
slovenské. Žena nechcela veriť, že tie knižky sú slovenské, ale na naliehanie
niektorých predsa len uznala ich slovenskosť. Zato však na celom Slovensku
V Šrobárovom diele Oslobodené Slovensko sa nachádza opis aj ďalších tzv.
„slovenských krívd“: 1. „vláda chce úplne vylúčiť výučbu náboženstva zo škôl“, 2. „vláda
chce dovoliť, aby v chrámoch po kňazovej kázni dovolené bolo obecenstvu verejné
protidôvodenie, slovom disputa“, 3. „zúriví českí vojaci vtrhujú do chrámov, vyhadzujú
z tade monštrancie, vodia sa tam s neviestkami a nešľachetnými skutkami znesväcujú
ľudom ctené posvätné miesto.“ (Šrobár, V.: Oslobodené Slovensko. Pamäti z rokov 19181920. Bratislava: AEP, 2004, s. 97).
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ešte dlhé roky potom kolovali správy, že v školách (elementárnych a iných)
užívajú len české učebnice. Štváčov bolo dosť, ktorí to rozširovali. Je pravda,
že v prvých rokoch republiky sa na Slovensko posielali české učebnice. Ale
to bolo pochopiteľné. Slovenských učebníc takmer nebolo. Od Apponyiho
zákona z roku 1907, ktorý úplne dorazil vtedy už v maďarizácii vegetujúce
slovenské národné školstvo, nariadiac 20 hodinové týždenné vyučovanie
maďarského jazyka i v čisto slovenských školách a disciplinárku proti
učiteľovi, ktorý za štyri roky nedosiahnul, aby jeho žiaci vedeli svoje myšlienky v reči a písme po maďarsky vyjadriť, nové slovenské učebnice sa vôbec netlačili. A pre mešťanské, stredné a odborné školy a učiteľské ústavy
sa od 70. rokov minulého storočia slovenské učebnice vôbec netlačili, lebo
takéto slovenské školy neexistovali. Ale po krátkej prechodnej dobe, už
v dvadsiatych rokoch, každá obecná škola mala slovenské učebnice; i na
meštiankach a v stredných a odborných školách sa všade postupne zavádzali slovenské mluvnice, čítanky, počty, fyziky, chémie, dejiny, zemepisy,
etc. Že takéto knihy napísať, vytlačiť, do rúk žiakov dať, nebolo ľahkou úlohou, a že k tomu bolo treba mnoho času a námahy, to je samozrejmé. Školská správa a autori to uskutočnili v neuveriteľne krátkej dobe. Dobré slovenské učebnice napísali slovenskí a českí autori. Nikdy sa toľko slovenských učebníc netlačilo ako v tejto dobe! Takto vyzeralo to počešťovanie
Slovenska za čechoslovakizmu, o zhubných následkoch ktorého publicisti
píšu dnes učené články! O reslovakizácii a modernizácii škôl na Slovensku,
o zázraku na tomto poli (podľa Setona-Watsona), o zavedení osemtriednych
obecných škôl (za Maďarska bolo najviac len šesť tried), o prísnom dodržiavaní vyučovacích hodín, čo predtým nebolo, o pravidelnej inšpekcii
všetkých škôl, atď., to sú všetko buržoázne lapálie, o ktorých moderný
publicista nepíše. V skutočnosti to bola veľká kultúrna revolúcia, vedúcimi
ktorej boli Anton Štefánek17 a Jaroslav Vlček.18 Táto kultúrna revolúcia vytvorila moderné Slovensko. Že dnešné Slovensko žije, prekvitá, napreduje,
dosahuje veľkých kultúrnych hodnôt: to má svoj počiatok v tomto dvadsať
ročnom základe, vytvorenom nenávideným čechoslovakizmom. O Štefánkovi, tomto mnohostrannom vedcovi, autorovi viacerých kníh sociologického, filologického a štátnopolitického obsahu, nespravedlivo opomenutého
Anton Štefánek (1877-1964), slovenský politik a sociológ, minister školstva a rektor
Univerzity Komenského.
18 Jaroslav Vlček (1860-1930), slovenský politik a literárny historik, profesor Univerzity
Karlovej.
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pri menovaní do akadémie, napísať mohli noviny len pri príležitosti jeho
smrti niekoľko riadkov, pričom vôbec nespomínali jeho vedúcu úlohu pri
spomenutej kultúrnej revolúcii. Prečo? Lebo bol nenávidený Čechoslovák
a deväť mesiacov ministrom školstva za agrárnu stranu. Bol taký agrárnik,
že mu jeho pokrokovú predlohu o újezdnej mešťanskej škole sabotovalo
v parlamente reakčné krídlo agrárnej strany práve tak, ako neskoršie mne.
Za krátkeho jeho ministrovania sorganizoval veľkú anketu školských reforiem, ktorá bola potom základom mojej reformnej práce v ministerstve. Ani
o tom, že za vlády čechoslovakizmu postavená bola v skoro každej druhej
obci Slovenska nová moderná školská budova, o iných adaptáciách ani nehovoriac, sa nič nepíše. Tento školský stavebný ruch a zainteresovanie rodičov do školských záležitostí mnou obligatórne zavedenými rodičovskými
sdruženiami, toto „boľševizovanie“ škôl, ako to charakterizovali niektorí
protivníci reforiem, nemalo páru v celej vtedajšej Európe. Sedemdesiat nových mešťanských škôl som na Slovensku sriadil len za svojho štvorročného ministrovania. Ale všetko to sú len lapálie a úkolom nových publicistov je sbierať, vynášať a zveličovať hnidy, ktoré čechoslovakizmus údajne
pestoval. Všeobecnou posou na Slovensku bolo, že ešte i školníci sú Češi.
V rokoch 30-tych, keď som bol ministrom školstva, nechal som spočítať českých školníkov.19 Výsledok bol, že ich bolo len 37 (na asi 1500 slovenských
školách), a to väčšinou ľudí, čo mali Slovenky za ženy. Stále sa hovorilo
a písalo, že je na Slovensku viac ako 150 000 Čechov. Roku 1938 autonómna
slovenská vláda vykázala českých úradníkov zo Slovenska a odovzdala
pražskej vláde soznam 9000 ľudí, ktorí potom opustili Slovensko. So ženami
a deťmi dohromady činilo to asi 35 – 40 tisíc osôb. Tak sa ukázalo, že jak
prehnaný a v agitácii prízvukovaný bol pôvodný odhad 150 000! Poznamenávam, že takmer všetci títo ľudia hovorili slovensky, ich ženy boli väčšinou
Slovenky a deti skoro bez výnimky absolvovali slovenské školy.
V rokoch veľkej hospodárskej krízy bolo na Slovensku dosť biedy, ale
hlad a hladomor, ako to niektorí publicisti na podklade tendenčných noviPodnetom bolo pravdepodobne upozornenie Jána Ursínyho na prípad z gymnázia v
Trstenej, kde bolo voľné miesto školníka obsadené českým zamestnancom. Vo svojich
Spomienkach na SNP Ursíny doslova uvádza: „Potom som sa obrátil k ministrovi školstva
dr. Dérerovi. Upozornil som ho na ďalší prípad v jeho rezorte, ktorý na hornej Orave
narobil zlú krv... Ako mi neskoršie hovoril dr. Hodža, minister školstva [Dérer, pozn. ed.]
sa mu v rozhovore o tejto veci priznal, že v personálnych veciach nemá rozhodujúcu moc
on, ale jeho osobný tajomník.“ (Ursíny, J.: Spomienky na Slovenské národné povstanie.
Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1994, s. 9-10).
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nárskych správ z tedajšej doby chcú teraz vykonštruovať, nikdy na Slovensku nebol. Slovenské robotníctvo bolo vo veľkej miere zakotvené v poľnohospodárstve, malo domček a malé gazdovstvo, bralo síce podporu v nezamestnanosti, ale pri tom sa uživilo z domácich prameňov. To, čo Gustáv
Husák hovorí v článku v Kultúrnom živote „Ako sme dobýjali Bratislavu“
o proletariáte svojej rodnej obce (dnes súčasti Bratislavy), že sa „ono moce
doma okolo kúsku poľa, a že je u nich bežná a temer totálna pomiešanosť
robotníkov a malých roľníkov“, je charakteristické pre celé Slovensko, výjma snáď v určitej miere veľkých miest ako Bratislava a Košice. Veľkú podporu v nezamestnanosti znamenalo poskytovanie školy početným deťom
nezamestnaných. Dennou potravou a šatstvom obstarávali ich na mnohých
miestach rodičovské sdruženia alebo podobné organizácie. Bol to značný
úspech sociálnej pečlivosti a humánna úloha slovenskej školy, o ktorej však
dnešní autori nič nepíšu, zamlčujú ju. Čo sa týče vysťahovalectva, to za prvej
republiky značne upadlo. Do hlavného centra vysťahovalectva, do severných štátov amerických, skoro úplne prestalo, hlavne z toho dôvodu, že títo
sa bránili stanovením kvóty, ktorú prísne dodržiavali. Tiež je známo, že po
prevrate r. 1918 mnoho vysťahovalcov sa z Ameriky navrátilo a ostalo doma, chcejúc ostatok svojho života stráviť v oslobodenej vlasti. Ináče za more
sa sťahovali vo veľkej väčšine vždy živly maloroľnícke, už aj pre veľké
útrapy prepravy, ktoré si nemajetní ľudia nemohli hradiť. Treba tiež zdôrazniť, že po druhej svetovej vojne viac ako 250 tisíc ľudí zo Slovenska
hľadá si živobytie v pohraničnom území Čiech a Moravy, a presťahovalo sa
ta väčší počet než aký za prvej republiky, tedy za vlády čechoslovakizmu,
emigrovalo do cudzích zemí. V takomto osvetlení vyzerá vysťahovalectvo za
prvej republiky a rôzne iné nesnáze predsa len trochu ináč, než ako ich
publicisti dnes líčia.
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VI. Vznikla čs. republika ako plod imperializmu buržoázie?
Podľa komunistickej náuky (dnes platnej) vznikla Československá republika z imperializmu českej buržoázie. Táto využila medzinárodnú konšteláciu, aby za účelom hospodárskeho vykoristenia podrobila si Slovensko,
českých a moravských Nemcov, Maďarov a Nemcov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. A v tejto podriadenosti, vykoristení, udržovala tieto národy
za celého trvania prvej republiky, čo zavinilo i jej pád. Takto to hlásala
komunistická strana najmä od roku 1924. V sjazdových rezolúciach to viac
krát prízvukovala, i v parlamentných prejavoch. Pre všetky tieto národy,
teda i pre sudetských Nemcov, požadovala právo samourčenia až do odtrhnutia od Československej republiky. Táto náuka však neobstála a neobstojí. Bola opustená samou komunistickou stranou, hlavne vo veci sudetských Nemcov. Ich odsun z územia Čs. republiky (odsunuto bolo cca 3 milióny Nemcov) vládou Fierlingerovou a Gottwaldovou, na naliehanie hlavne
komunistickej strany, prevedený bol proti vôli týchto Nemcov a postrádal
tedy najelementárnejší znak výkonu samourčovacieho práva. Na tomto fakte nemení nič, i keď sa dívame na tento odsun ako na historickú nutnosť,
alebo na akt z iných dôvodov oprávnený. Podobne vo veci slovenských
Maďarov opustila komunistická strana jej učenie o samourčovacom práve.
Po druhej svetovej vojne sa nikdo nespýtal slovenských Maďarov či chcú
patriť k Československu. Nie ich vôľa, ale výsledok vojny bol rozhodujúci.
Maďarsko prehralo vojnu a preto muselo popustiť pohraničných svojich
súkmeňovcov Československu. To je titul, z ktorého ich držíme, nie ich samourčovacie právo. Prirodzene sú aj iné ohľady, ktoré to ospravedlňujú, ale
so samourčovacím právom to nemá nič spoločného. Pôvodne sme chceli
vyriešiť túto vec podľa receptu, ktorý dal Stalin našej delegácii v Moskve,
prikazujúc nám „vyžeňte Nemcov a Maďarov“. Z toho bol odsun Maďarov
určitú dobu našou politickou líniou a v tej veci sa hodne exponoval
Clementis a i Gottwald. Ale na koniec sa to zmenilo. V Moskve to v tejto veci
vyhral Rákosi.20 Gottwald sa uspokojil s ponechaním maďarského pohraničného územia u Československa, spolu viac ako pol milióna živých Maďarov bez toho, žeby sa ich bol opýtal, či sú s tým uzrozumení. Ale či ostali
u nás Maďari bez ich opýtania sa, alebo či by sme ich boli vyhnali dľa
pôvodného receptu Stalina proti ich vôli, ani v jednom ani v druhom príMátyás Rákosi (1892-1971), maďarský komunistický politik, premiér Maďarskej ľudovej republiky.
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pade sme nejednali tak, ako to komunistická strana pred druhou svetovou
vojnou požadovala. Jedine v Podkarpatskej Rusi sme sa pridržali samourčovacieho práva, ak sa môžu uznesenia početných komún, prevedené
počas okupovania tejto zeme Rudou armádou a jej politickými komisármi
nazývať výkonom samourčovacieho práva.
Po druhej svetovej vojne ostalo v republike asi štvrť milióna Nemcov,
asi pol milióna Maďarov a asi 150 tisíc Ukrajincov. Podľa našej socialistickej
ústavy títo Nemci nepožívajú žiadnych menšinových práv a jedine Maďari
a Ukrajinci sú chránení. Po stránke národnostnej boli teda v republike
ostavší Nemci pozbavení všetkých práv, ktoré v prvej republike v tak bohatej miere užívali na podklade presne stanovenom v mierových smluvách
a inak. Čo sa Maďarov týka, ich dnešná menšinová ochrana nesrovnáva sa
s ich položením v prvej republike. Fakt je, že komunistická strana považovala Československo za útvar imperialistický hlavne preto, lebo republika
rôznym svojim národom odoprela výkon samourčovacieho práva, po druhej
svetovej vojne však strana prevzala Československo v tých samých hraniciach (až na Podk. Rus) ako ono vzniklo a pritom po stránke národnostnej
podstatne zhoršila postavenie menšín.
Viac miliónový odsun nemeckého obyvateľstva z Čiech, Moravy a Poľska dalo Československu celkom iný charakter. Prečo dal Stalin tomuto hromadnému sťahovaniu národov svoj súhlas? Prečo vzal Poľsku polovicu jeho
územia na východe a odškodnil ho za to na západe, prideliac mu štvrtinu
teritória bývalej nemeckej ríše? Prečo súhlasil s takmer úplným odsunom
Nemcov zo Sudet? Nech boli z akýchkoľvek príčin odôvodnené tieto transakcie, z hľadiska samourčovacieho práva, hlásaného pred vojnou komunistami, nemožno ich ináč kvalifikovať, než ako akty starého, klasického imperializmu. Nové Poľsko a nové Československo nesporne vznikli ako produkt imperializmu víťazov, teda toho, čo sa neprávom vytýkalo predvojnovým týmto štátom. Ale ak chcel Stalin komunistický režim zabezpečiť
v Poľsku a Československu, nemohol ináč, len voliť túto imperialistickú cestu. Lebo Československo a Poľsko v ochrane ich teritoriálnej integrity proti
západonemeckému revanšizmu sa môžu spoliehať jedine na sovjetskú pomoc; západné mocnosti by kvôli tomu, aby pred tým väčšinou Nemcami
obývané časti týchto krajín, v nejakej forme pridružené boli nemeckému
štátu, nečinili námietok. Z hľadiska svetového komunizmu bola preto táto
Stalinova politika veľavýznamná. Ona dokázala, že i v komunistickom svete
je používaný klasický imperializmus ako štátotvorná sila.
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Prvá republika a čechoslovakizmus nikdy neuznali samourčovacie
právo v republike prebývajúcich Maďarov a Nemcov. Pokladala ich za to,
čím skutočne boli, totiž za zlomky národov, ktoré sa prirodzeným spôsobom ocitli v štáte československom na podklade práva historického,
hospodárskeho, rozumového. Ak má existovať československý štát, nemožno ho vytvoriť bez území, ktoré tieto zlomky nemeckého a maďarského
národa obývali resp. obývajú. Osudný mníchovský rozsudok dostatočne
ukázal, že československý štát je bez týchto území naprosto životaneschopný a je len otázkou niekoľko málo mesiacov, že celkom zahynie. Tieto
územia a tým i svoju štátnu existenciu však udržať môže Československo jedine, ak zabezpečí svojím národným menšinám všetko, čo je k ich národnému rozvoju potrebné. Toto menšinové zabezpečenie supluje ich právo na
samourčenie. Mierové zmluvy z roku 1919 z týchto dôvodov zabezpečili národnú existenciu Nemcov, Maďarov a Ukrajincov v Československu. Prvá
republika tieto ustanovenia, menovite ohľadne nemeckej menšiny, prísne
prevádzala, ba v praxi išla ešte ďalej, nakoľko Nemcom ponechala v mnohom ešte z rakúskej éry im prislúchajúce privilegizované postavenie, hlavne
na poli hospodárskom a školskom. Všetky výtky predvojnovej komunistickej strany, že sú naši Nemci národnostne potlačení, postrádali podkladu
a mali za účel len opozičnú agitáciu.
Že čechoslovakizmus bol a je len produktom kapitalizmu a buržoázie,
na to nebol prednesený v diskusii ani jedon argument, ale bolo to prezentované ako hotový fakt. Komunistická strana, ako v prvej republike zásadne opozičná, potrebovala agitačný materiál a preto propagovala toto
marxistickým náukám pristrihnuté heslo. Ale agitačne to na masy členstva
strany nepôsobilo. Radové členstvo videlo v tom nacionalistické heslo. Už
i z tohoto hľadiska pokladalo ho za podozrivé; ku komunistickej strane sa
prihlásilo a v nej sotrvalo nie pre toto heslo, ale pre radikálny socialistický
program strany. K opozičnému stanovisku naproti prvej republike sa to
teoreticky dobre hodilo a preto to bolo vymyslené. Ale akonáhle sa stalo nemecké nebezpečie akútnym, komunistická strana sa postavila za prvú
republiku tak, jak ona teritoriálne vznikla r. 1918. Ináče, či sme jeden národ
lebo dva, nikdy nezaujímalo masy robotníckej triedy, ale vždy len inteligenciu. Pracujúci ľud sa tejto hádky v žiadnej forme nesúčastnil a pokladal to za vec inteligencie, často diviac sa tomu, ako sa možno o takých
veciach hádať. Pevná jednota s českým robotníctvom, to bola však nutnosť,
ktorej každý slovenský robotník porozumel. Oslabenie alebo dokonca roz37

trhnutie tejto jednoty pokladal vždy za veľké nebezpečie pre robotnícku
triedu, jak to ináče udalosti po r. 1938 tak vo veci českého ako i slovenského
robotníctva zrejme ukázali.
Táto potreba jednoty a jej uvedomenie si bolo veľkým dôvodom pre
uplatnenie myšlienky československého štátu a čechoslovakizmu. Ľud slovenský nikdy nechápal, že medzi Čechmi a Slovákmi je tak veľký rozdiel,
ktorý by oprávňoval ich národné rozdelenie. Preto Hlinka vždy žiadal len
autonómiu v čs. štáte, hovoril o „záblesku autonómie“, keď so Švehlom
a s Kramářom presadil zemské sriadenie a slovenskú otázku chcel riešiť
v rámci československého zemského systému. Len keď bol už starý a smrteľnou nemocou poznačený a postupne sa dostával pod vplyv fašizujúcich
živlov v strane, ozývali sa z neho nebezpečnejšie tóny a hrozby republike.
Po jeho smrti jedon z najradikálnejších separatistov Ján Farkaš21 sa vyjadril,
že „umrel posledný Čechoslovák v strane“. Tiež je záhadné, že strana neuverejnila politický testament Hlinkov, ačkoľvek predtým tvrdila, že takýto
testament existuje. Neprikázal v ňom Hlinka strane, aby nerozbíjala čs.
republiku, čo ona na koniec predsa len urobila? Hlinka, tento majster
demagógie, dobre poznal smýšľanie ľudu, a to bol jedon dôvod jeho
„čechoslováctva“. Slovenský ľud nikdy sa nechcel separovať od českého
národa. Táto vôľa sa prejavila i pri vzniku čs. republiky a toho eklatantný
dôkaz bol aj výsledok prvých volieb r. 1920. Nie buržoázia, ale vôľa ľudu
vytvorila čs. republiku a uplatnila myšlienku československú. Táto vôľa sa
uplatnila tak u českého ako u slovenského robotníctva. Prvý verejný ohlas
pre československú jednotu odznel na oslave prvého mája strany sociálne
demokratickej r. 1918 v Liptovskom Svätom Mikuláši. Táto živelná náchylnosť robotníctva pre čs. jednotu sa dá vysvetliť aj tým, že slovenské
robotníctvo, početne značne slabšie než robotníctvo české a v Maďarsku
maďarskou sociálnou demokraciou vo svojich najprirodzenejších právach
stále skracované, videlo najbezpečnejšiu záruku dosiahnutia a dodržania
svojich práv v priľnutí sa k oveľa početnejšiemu a mohutnejšiemu českému
robotníctvu a vôbec k pokrokovejšiemu a demokratickejšiemu duchu, ktorý
vtedy prevládal v českom robotníctve a v českom národe vôbec.
Ani úzke stavovské záujmy českej agrárnej triedy ju neviedli k tomu,
aby sa stala mluvčím vytvorenia čs. republiky. Tieto záujmy, pripínajúce sa
k jednej najvzdelanejšej a odborne najorganizovanejšej triedy v Európe, by
Ján Farkaš (1903 - 1986), ľudácky politik a odborár. Spolu s Vojtechom Tukom spoluorganizoval v 20. rokoch oddiely tzv. Rodobrany.
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boli vyžadovali opačnú politiku, t. j. separovanie od v prevážnej väčšine agrárneho Slovenska a nie spojenie sa s ním v jednotný celok. Charakteristikou predvojnových vyspelých agrárnych zemí boli v tej dobe vysoké zemedelské colné tarify, ktorými si svoju prosperitu a vyspelosť chránili pred
konkurenciou prichádzajúcou z poľnohospodárstva cudzích zemí. Kritici
vytýkajú čechoslováckej politike, že sa snažila „degradovať“ Slovensko a
„premeniť“ ho na agrárnu zem. Teda na zem, ktorá by bola nebezpečným
hospodárskym konkurentom českého agrárizmu. Treba vedieť, že všetky
uhorské vlády zaviedli počas celej prvej svetovej vojny prísne uzavrenie
hraníc Uhorska, zakázali a zabránili každý vývoz hospodárskych plodín do
Rakúska a takto de facto uskutočnili košutistami pred vojnou vehementne
požadované samostatné colné územie Uhorska, ba čo viac, úplne podviazali
každý vývoz hospodárskych plodín (obilia, mäsa atď.) vôbec. Český agrárizmus, ktorý zásoboval pred prvou svetovou vojnou i ostatné korunné
zeme Rakúska, ktoré boli vždy pasívne, oslobodil sa od tejto ťarchy
vznikom čs. republiky a bol by mal bez Slovenska monopolné postavenie vo
vlastných zemiach. Ale zriekol sa tejto jedinečnej výhody z dôvodov národných, ba pestovaním agrárnych záujmov na Slovensku (napr. družstevníctvo, obilný monopol, atď.) prispel k značnému rozkvetu slovenského
poľnohospodárstva, a tým oslabil výhody vyplývajúce zo separatistického
riešenia. Týmto záujmom českého agrárizmu nevyhovelo ani prevádzanie
pozemkovej reformy, ktoré v podstatnej miere posilnilo zvlášť slovenské
maloroľníctvo (i keď v maďarských krajoch niektoré menšie zbytkové statky sa prideľovali i českým uchádzačom) a učinilo tak slovenské hospodárske produkty konkurencie schopnými v českých zemiach.
Že by finančný a priemyselný kapitál český sa bol z egoistických
vykorisťovateľských dôvodov exponoval na sriadení ČSR a za čs. jednotu, to
je tvrdenie, ktoré sa srovnáva s marxistickými náukami, ale v skutočnosti
oporu nemalo. Tento kapitál bol nepomerne slabší od nemeckého kapitálu
v českých zemiach. Živnobanka napr. bola i pred prvou svetovou vojnou
mohutný ústav, ale jej sily nestačili, aby pohltila resp. paralizovala mohutný
nemecký a nemeckožidovský kapitál. V novom štáte sa musel český kapitál
koncentrovať na svoju hlavnú úlohu: zdolať neprirodzene veľkú prevahu
nemeckého a nemeckožidovského kapitálu, podmieneného panstvom Nemcov v Rakúsku. Bol to nesmierne veľký úkol, ktorý sa nepodarilo celkom
previesť ani za 20 rokov trvania prvej republiky. Dôvod pre to bola naprosto demokratická štruktúra prvej republiky, ktorá Nemcom zásadne
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priznávala všetky z toho plynúce i hospodárske výhody. Že národnostným
menšinám mali byť priznané všetky ich národnému životu potrebné práva,
o tom nebolo rozdielu v mienkach všetkých smerodajných ľudí od Dr. Kramářa na pravici až k Dr. Šmeralovi22 na ľavici. Tým koncentrovanejšie muselo byť a bolo úsilie českého kapitálu na získanie hospodárskej prevahy.
Bolo z tohoto hľadiska pripojenie kapitálove a priemyselne slabého Slovenska k novému štátu žiadané? Slovenský, od českého nepomerne slabší priemysel (skoro výlučne v maďarských, nemeckých, židovských a v iných cudzích rukách sa nachádzajúci) stratil novými štátnymi hranicami takmer
veškerý svoj trh a český kapitál vedel, že bude musieť mu priskočiť na pomoc. Vedel, že nebude sa môcť koncentrovať na svoj domáci veľký úkol. Bol
si vedomý toho, že slovenský apendix bude mu ťažkou príťažou, bez ktorej
by svoj domáci veľký úkol bezpečnejšie dosiahol. Český kapitál nemohol
očakávať od Slovenska zveľadenie a keď jeho vedúci činitelia predsa sa zasadili za československé spojenie, neviedli ich k tomu hospodárske, ale nacionálne dôvody.

Bohumír Šmeral (1880-1941), československý politik a zakladateľ Komunistickej strany Československa.
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VII. Aký bol centralizmus prvej republiky?
Aký bol centralizmus prvej republiky? Sťažnosti sa týkali skoro výlučne nedostatočného zamestnania Slovákov v štátnej správe. Že by Češi na
Slovensku zamestnaním v súkromnom hospodárstve alebo ako súkromní
zamestnávatelia boli utláčali Slovákov, takýchto sťažností vôbec nebolo.
Charakteristický bol prípad, ktorý sa odohral r. 1933 pri slávnostnom otváraní veľkej novej budovy krajského súdu v Ružomberku. Krom ministra
spravodlivosti Dr. Meisnera boli sme na slávnosti prítomní aj slovenskí
ministri Dr. Hodža a ja. Ako miestny farár a vodca ľudovej strany bol tam aj
Andrej Hlinka. V jeho kultúrnom dome, ktorý vystavil pre stranu zo štátnej
subvencie a z iných verejných peňazí, nachádzal sa tiež hotelový podnik,
z ktorého nájomného bol vlastne vydržovaný celý kultúrny dom. Hlinka
hotelový podnik prenajal podnikateľovi českej národnosti. Keď Hodža vyslovil k tomu, vzhľadom na protičeskú agitáciu hlinkovskú, svoj údiv, Hlinka
mu odpovedal otázkou: „Máme my medzi Slovákmi vôbec človeka, ktorý by
bol schopný viesť takýto podnik?“ Nuž v Banskej Bystrici asi v tej samej
dobe prenajali v novo vystavenom Národnom dome podobný podnik rodákovi z Devínskej Novej Vsi, Slovákovi a myslím, že správa domu bola s jeho
vedením spokojná. Charakteristické na celom prípade bolo len to, že v pätnástom roku trvania čs. republiky vodca slovenského autonomizmu bol
toho presvedčenia, že sme my Slováci ešte nedozreli na tak vážny hospodársky úkol.
Aký bol tedy centralizmus prvej republiky? Že určitý centralizmus bol
nevyhnuteľne potrebný v novoutvorenom, po tisíc ročnej štátnej rozluke
nebezpečnými vnútornými problémami zápasiacom štáte, to by nebolo potrebné vysvetľovať ľuďom, ktorých straníckou axiómou je dnes „demokratický centralizmus“. To znamená, že dnes nik nemôže zastávať akúkoľvek funkciu bez súhlasu strany, t. j. bez toho, aby bol „prekádrovaný“.
Prekádrovaní musia byť nie len zamestnanci štátnej správy, sudcovia, učitelia, profesori, ale i zamestnanci hospodárskych podnikov. Niet v socialistickej republike jedného jediného človeka, ktorý by nebol prekádrovaný.
Nikdy tak široká centralizácia v prvej republike nebola. Protivilo by sa to
celému vývoju českého národa za rakúskej éry, teda tomu, čím dnešní
kritikovia obviňujú český národ, že to chcel natisnúť slovenskému národu.
Boj českého národa za neodvislosť dial sa skoro výhradne so snahou posilniť zemskú myšlienku a v rámci zemí rozšíriť si uplatnenia. V tomto ho
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nechtiac podporoval i habsburgský centralizmus: iste z toho dôvodu, že
podporou zemskej myšlienky, ináč i prírodou a históriou danou, chcel znemožňovať jednotu národa a zvečňovať jeho rozdelenosť. Miestodržiteľské
úrady sriadené boli v každej zemi zvlášť, každá zem mala svoj zvláštny
osobitý status, v politickej správe nik nemohol byť menovaný na akúkoľvek
hodnosť zo statusu inej zeme; k tomu sa pridružila zvláštna samospráva
každej zeme s kompetenciou správnou a zákonodarnou, vykonávanou zemskými snemami českým, moravským a slezským. Podobná úprava bola i na
poli pravosúdia. Sudcovia na území tej ktorej zeme mohli byť menovaní len
zo sudcovského statusu tej istej zeme. Za sudcov mohli byť menovaní len
sudcovskí aspiranti nachádzajúci sa v sozname, ktorý sostaviť bol oprávnený len prezident vrchného súdu tej ktorej zeme. Kancelársky a sriadenecký personál súdov menoval výlučne príslušný prezident vrchného
súdu alebo prednosta nižšej inštancie. Vo finančnej správe (daňovej etc.)
platil ten samý zemský princíp. Bez návrhu príslušného zemského finančného riaditeľstva nik nemohol byť menovaný úradníkom bernej správy,
resp. menovacie právo zvlášť kancelárskych a sriadeneckých hodností vykonávalo samo príslušné zemské finančné riaditeľstvo resp. mu podriadené
finančné úrady. Na podobnej zemskej zásade boli vybudované úrady poľnohospodárske, obchodné a sociálnej pečlivosti, v každej zemi vykonávajúc
menovacie právo im podriadených úradov zemské zemedelské rady, zemské obchodné komory, zemské nemocenské pokladne. V bankovníctve,
hlavne v nevýdelečnom, sa uplatňoval zemský princíp, každá zem majúc
svoju zemskú banku, ktorá si menovala svoj vlastný personál. Ešte i v železničnej a poštovej správe sa uplatňoval zemský princíp a vykonávali ho
v každej zemi zvlášť železničné a poštové riaditeľstvá s obdobnou právomocou menovacou. Zvlášť vypuklý bol zemský princíp v školskej správe.
Každá zem mala svoju zemskú školnú radu, ktorá na území svojom menovala učiteľov a riaditeľov národného školstva.
Ústrednej štátnej správe (viedenskej vláde) boli vyhradené len menovania vyšších stupňov úradníckych.
Nuž toto bol v podstate ten centralizmus, ktorý natisla po vytvorení
republiky Praha Slovensku. Mimo menovacieho práva týkajúceho sa vyšších
úradníckych hodností, vyhradeného vláde republiky, všetky menovania ponechávali sa orgánom sídliacim na Slovensku. Sprvu bolo sriadené ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, ktoré prevádzalo všetky
menovania a bolo zmocnené vydávať pre Slovensko vládne nariadenia
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s platnosťou zákonov. Zásluhou tohoto bolo poslovenčenie celého štátneho
a župného úplne zmaďarizovaného aparátu a s tým spojenej kardinálnej
jeho zmeny. Na čele tohoto ministerstva stáli Slováci a každý resort bol
zastúpený vládnym referentom Slovákom. Politickú správu mali v rukách
Slováci, všetkých 17 županov na Slovensku boli Slováci. Ako právni poradcovia fungovali pri nich v každej župe len Slováci. Po vynesení zákona
o veľkých župách utvorené bolo na Slovensku päť veľkých žúp, každá so
županom Slovákom na čele. Na Slovensku bol župný zákon prevedený
preto, lebo tam bol župný (stoličný) systém tradične zakorenený a preto
prevádzanie zákona nenarazilo na ťažkosti. V českých zemiach však nechceli opustiť starý zemský systém a uplatňovala sa proti župám veľká nechuť. Už pri vynesení župného zákona pomýšlalo sa o jeho zrušení a nahradení zemským systémom. To bol dôvod, pre ktorý potom od prevedenia
zákona v českých zemiach upustili. Nebol v tom žiadon protislovenský
osteň, jaký tomu niektorí dnešní kritici pripisujú. Prípravy pre sriadenie
slovenského župného svazu, ktorý mal v určitej miere substituovať zemský
snem, sa robili, ale bola to komplikovaná práca, pretože to znamenalo
podrobné vymedzenie jeho kompetencie. Než k tomu došlo, zrušila tzv.
pánska koalícia župný zákon a nahradila ho zemiami. Tak sa Slovensko stalo
po prvé vo svojej histórii právne zemou. Právomoc ministerstva s plnou
mocou pre Slovensko postupnou konsolidáciou slovenských pomerov
a normalizovaním a stabilizovaním štátnej administratívy, pomaly odumierala. Uzákonenie zemského sriadenia ukončilo jeho existenciu a na jeho
miesto vstúpila inštitúcia zeme. Bol to úplne normálny proces, vzhľadom
k tomu, že ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska bolo od
samého sprvu mysleno ako provizórium, ktoré by prestalo jestvovať,
akonáhle by nastali normálne pomery, ktoré by umožnili Slovensku začleniť
sa do života republiky ako zem, úplne rovnoprávne s českou a moravskou
zemou.
Hneď po vytvorení republiky bol pre Slovensko sriadený školský
referát, ktorého úlohou bolo starať sa o všetky potreby slovenského školstva, podobne ako to robili v českých zemiach zemské školné rady. Pôsobením tohoto školského referátu prevedená bola veľká kultúrna revolúcia,
ktorú Seton Watson opätovne obdivoval ako kultúrny zázrak. Pre berné
a finančné veci sorganizované bolo s kompetenciou pre Slovensko Generálne finančné riaditeľstvo v Bratislave, na rovno postavené zemským
finančným riaditeľstvám v českých zemiach. Na poli pravosúdia hlavné
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súdy v Bratislave a v Košiciach vykonávali právomoc zemských súdov
v Prahe a v Brne. Podobne to bolo so Zemským úradom pre poistenie
robotníkov v Bratislave, ktorý vykonával tú funkciu na Slovensku, ktorú
v Prahe a v Brne vykonávali obdobné zemské úrady. Celkom tak bolo so
železničným riaditeľstvom v Bratislave a v Košiciach a i s poštovnými riaditeľstvami tamtiež.
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VIII. Čechoslovakizmus ochránil Slovensko proti horthyovským
snahám jeho zániku a dal mu status plnoprávnej a s českými
rovnoprávnej krajiny
Čechoslovakizmus od prvého okamihu čs. štátu snažil sa Slovensku
dať výnimočné postavenie s veľkou kompetenciou vybaveného ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, ktoré malo neskoršie, po uzákonení základných zákonov (ústavy, jazykového zákona a zákona o veľkých
župách) a skonsolidovaní pomerov dať Slovensku status zeme (krajiny)
úplne rovnoprávnej a rovnocennej so zemiami českými (v podobe župného
svazu zemského). Takéto stanovisko zastupovali všetci slovenskí poslanci
Revolučného národného shromaždenia, i autonomisti ľudáci. Charakteristické bolo napr. chovanie sa vedúceho poslanca ľudovej strany Dr. Kmeťku, neskoršieho nitrianskeho biskupa a slovenského arcibiskupa. V ústavnom výbore Nár. shromaždenia sa zasadil za slovenskú autonómiu. Hneď
po zakľúčení schôdze obrátil sa na sociálneho demokrata Bechyněho
s týmito slovami: „Aby vám Čechom nenapadlo dať nám tú autonómiu teraz,
lebo by to znamenalo, že by nás Slovákov Maďari a maďaróni úplne
pohltili.“ Toto bolo stanovisko všetkých autonomistických poslancov (mimo
vtedy Hlinku, ktorý bol pozbavený mandátu pre svoju parížsku extratúru).
Všetci jednohlasne odhlasovali naše základné zákony, ponechajúc si vyriešenie slovenskej autonómie na neskoršiu dobu. Ale vyriešiť ju chceli
v rámci postavenia Slovenska ako zeme (krajiny), ovšem s väčšou kompetenciou (hlavne zákonodarnou). Oni verejne hromžili na centralizáciu, ale
v súkromných rozhovoroch uznávali vtedy jej nezbytnú potrebu. Nakoniec,
keď sa r. 1926 dostali do vlády republiky, odhlasovali zemské sriadenie
a zrušenie ministerstva pre správu Slovenska a vo vláde prevzali krom
zdravotníctva i ministerstvo unifikácie! Hlinka spokojil sa v deviatom roku
existencie republiky s týmto „zábleskom“ autonómie. Prečo? Asi z toho dôvodu, pre ktorý svojho času Kmeťko ju nechcel mať hneď, len po uplynutí
predchádzajúcej prechodnej doby, ale na to ani Hlinkovi nestačilo deväť
rokov! Iný katolícky pohlavár, bratislavský starosta Dr. Okánik v tej samej
dobe v prednáške v Karlových Varoch sa osvedčil podobne. Dnes ovšem
niektorí komunisti zazlievajú čechoslovákom, že už r. 1918 prekazili autonómiu Slovenska a dôvodia, že je úplne ľahostajné, či bolo vtedy iba 700
alebo 1200 slovenských inteligentov, lebo hlavná vec je, že bol vtedy už
slovenský národ, slovenskí robotníci, domkári, maloroľníci, remeselníci atď.
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Nuž divné je, že takéto názory prejavujú dnes straníci, ktorí hlásajú, že
dnešnú výlučnú moc v štáte oni prevádzajú na základe vôle väčšiny
pracujúceho ľudu a vôbec obyvateľstva, ale ešte ani v dvadsiatom roku ich
totalitného panstva nechcú pripustiť opozičnú stranu, ani len socialistickú
opozičnú stranu, v obave, že by sa im pri voľbách prihodiť mohla veľká
nehoda. Nechcú to pripustiť ani dnes, po päťdesiatich rokoch, v ktorých
pracujúci ľud už prešiel svojou slovenskou školou, skúsenosťami v tzv. samostatnom slovenskom štáte, veľkým slovenským národným povstaním
a od tých čias nadobudnutými politickými skúsenosťami. Pred 50 rokmi
vyzerala situácia, pravda, celkom ináč. Bol tu síce národ, masa ľudí, tisíc
rokov sociálne a viac ako 150 rokov i národne zdeptaný, po stáročia pozbavený všetkých ľudských a národných práv, slúžiaci vždy ochotne alebo
apaticky cudzím záujmom, stojaci bezprostredne pred národnou smrťou,
svojimi nepriateľmi vždy snadno zneužívateľný. Tento národ potreboval
ochranu a túto ochranu mu poskytoval čechoslovakizmus a čechoslováci.
Oni sa ujali národa vo vojne a po vojne, oni nedopustili, aby vo svojej biede
a politickej a národnej neskúsenosti zneužitý bol Maďarmi, maďarónmi
a inými nepriateľskými živlami, ktorých behom stáročí uhorské vlády
a stoliční páni vypestovali, rozmnožovali a celé jeho územie zaplavovali.
Juraj Kramer vo svojom diele Iredenta a separatizmus v slovenskej politike
dokumentárne odhalil pôsobenie Tukove v rokoch až do jeho zatknutia (do
r. 1929, pozn. ed.). Z dokumentov objavených v tajných archívov budapeštských vysvitá, že tento platený agent budapeštskej reakčnej politiky bol
poverený, aby v maske Slováka organizoval a dirigoval, shodne s vojenskou
politikou revizionistického Maďarska, práve túto veľkú masu slovenskú
a jeho autonomistickú ľudovú stranu. Že tento svoj úkol Tuka vyplnil až
nebezpečne dobre, netreba zdôrazniť. Podarilo sa mu podľa budapeštského
receptu znamenite dirigovať celú ľudovú stranu a jej vodcu Hlinku, Tisu
a mnohých starých a mladších činiteľov. Pod kresťanským socializmom sa
skrývajúcich maďarónov si získal ešte v časoch, keď vystupoval ako Maďar
a veriaci katolík. Slovensko v prvých desiatich rokoch svojej existencie
v Československu bolo vo veľkom nebezpečí. Tukov článok „Vacuum iuris“23

Článok publikovaný v januári 1928 v ľudáckom periodiku Slovák. Jeho hlavnou myšlienkou bolo, že v desiaty rok od prijatia Martinskej deklarácie prestáva podľa jej údajnej
tajnej klauzuly platiť na Slovensku právo a má sa opätovne rozhodnúť o jeho štátoprávnom usporiadaní. Tento článok bol podnetom na začatie trestného stíhania Vojtecha
23
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z roku 1928 mal byť signálom veľkolepého, dobre pripraveného rozkladného procesu, na konci ktorého bol návrat Slovenska do mariánskeho uhorského štátu. Len Masarykova autorita a Benešov čechoslovakizmus zachránili vtedy Slovensko. Odhalenia Dr. Milana Ivanku24 a moja parlamentárna
akcia priviedli zatčenie a odsúdenie Tuku, čím odstránené bolo akútne nebezpečie. Avšak Tukom vychovaná mladšia generácia v ľudovej strane pokračovala v rozkladnom diele ďalej a r. 1933 prišlo k výbuchu pri príležitosti osláv pribinovských v Nitre.
Maďarizačná politika za Uhorska obsadzovala všetky miesta v politickej, finančnej, školskej a vôbec v štátnej správe len Maďarmi a ľuďmi,
ktorí zaprením svojho rodu slúžili maďarským záujmom (tzv. maďarónmi).
Tak napr. na štátnych železniciach ešte i miesta výhybkárov obsadzované
boli takmer bez výnimky takýmito ľuďmi. Slovenské Vrútky behom 30 rokov pred prvou svetovou vojnou premenené boli na doménu Maďarov
a maďarónov (tzv. chachari), a tak to bolo v každom väčšom menšom
železničnom uzle. Maďari z Dolnej zeme zaplavili celé Slovensko vo všetkých oboroch štátnej správy a maďaróni im pri tom horlive pomáhali. Uhorská štatistika nevykazovala národnosť, ale len materinskú reč. Keď niekto
udal slovenčinu ako svoj materinský jazyk, to ešte neznamenalo, že bol národne smýšľajúci Slovák. Mnohí to pokladali za vlasteneckú povinnosť, že
napriek tomu, že jeho materinský jazyk bola slovenčina, on sa považoval
národnostne za Maďara. Roku 1890 bolo 182 obecných notárov, ktorí udali,
že ich materinská reč je slovenská. Roku 1900 už len 97 a r. 1910 klesol ich
počet na 72. Ostatní (r. 1935 bolo 1234 obecných notárov) deklarovali, že
ich materinský jazyk je maďarský. Z kňazov sa k slovenskému materinskému jazyku priznali r. 1890 724, r. 1900 529, r. 1910 474, ostatní sa
priznávali za Maďarov. Z učiteľov sa priznávali k slovenskej materinskej
reči r. 1890 1615, r. 1900 954, r. 1910 477, ostatní sa deklarovali za Maďarov. Obecné (národné) školstvo bolo r. 1918 už skoro úplne pomaďarizované, mešťanky, stredné a odborné školy, učiteľské ústavy a vysoké
školy bez výnimky len maďarské a tak vyzeral i ich učiteľský, kancelársky
a sriadenecký personál. Úrady a súdy úradovali maďarsky, advokáti a verejní notári boli povinní užívať len maďarčinu, všetky úradné spisy boli
Tuku. V rámci súdneho procesu vyšli najavo skutočnosti, ktoré ho usvedčili z protištátnej činnosti.
24 Milan Ivanka (1876-1950), slovenský politik, člen Československej národnej demokracie a agrárnej strany.
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vedené maďarsky. Pracovalo sa pomocou tlmočníkov, ktorí nikdy slovenskú
gramatiku nemali v rukách a obyčajne len veľmi chatrne vedeli slovensky.
A masa slovenská, ľud slovenský? Až na výnimky národne prebudených
málopočetných krajov všeobecne platilo to, čo spisovateľka Timrava opísala
v novele „Dve doby“. Tisíc ročné ujarmenie otupilo masu tak, že nepociťovala ľudskú a národnú dôstojnosť, ba poklesla tak hlboko, že chválila
svojich vrahov a hanila tých, ktorí sa stavali proti národnej tyranii. Timrava
charakterizuje túto masu bolestným výkrikom: Otroci!
Taký bol obraz Slovenska, keď začiatkom februára 1919 na rozkaz
budapeštianskej vlády vypuknúť mala a vo veľkej časti i vypukla veľká
politická stávka železničiarov a pošťákov, ktorá protestovala proti odpojeniu Slovenska od Uhorska a znemožniť mala, aby Šrobár so svojou vládou
prešiel zo Žiliny do Bratislavy. Nepodarilo sa prekaziť príjezd Šrobárov do
Bratislavy, a vládny referent dopravy Kornel Stodola zasiahol energickou
rukou. Renitentný železničný personál maďarský a maďarónsky bol hromadne prepustený a na jeho miesto bol český personál prijatý, ktorý zaistil
normálnu dopravu. Slováci, ktorí sa hlásili k službe, boli prijatí. Tak to bolo
i v službe poštovej správy a vôbec v štátnej správe s každým, kdo nechcel
složiť sľub poslušnosti čs. republike, jak to vyžadoval zákon. Sťažnosti
„nelze vyhověti“ datujú sa až z neskoršej doby, pretože v rokoch 1918-1920
každý Slovák, ktorý sa k službe hlásil a mal predpísanú kvalifikáciu, miesto
obdržal. Situácia však bola taká, že na miesta v štátnej správe bolo prihlásivších sa Slovákov veľmi málo, a i na menej kvalifikované miesta sa
Slováci sprvu nehlásili, dávajúc prednosť voľným zamestnaniam mimo štátnej správy, ktoré im poskytovali lepší hospodársky výsledok.
Nesporné je, že príliv českého živlu na Slovensko postupne zabezpečil
normálny chod štátnej správy. Bez týchto Čechov, bez ich prítomnosti
v štátnom aparáte, by slovenský chaos, zavinený odchodom Maďarov (žandárstva, polície, dôstojníkov, financov, vôbec príslušníkov štátnej správy),
trval ďalej, čo by bolo viedlo k stálym neporiadkom, revizionistickým Maďarskom očakávaným, pripravovaným a žiadaným a tým i k možnosti branného jeho zásahu. Odchod Maďarov spôsobil vacuum, ktoré vyplniť
v záujme Slovenska sa muselo, a to nebolo ináč možné, len prílivom českého
živlu. Poznamenávam, že za to i mnohí Maďari ostali v štátnych službách
ďalej, ak to uznali z existenčných dôvodov za nutné a ak složili zákonom
predpísaný sľub poslušnosti. A boli i takí Maďaróni, ktorí sa radšej odsťahovali ta, kam ich srdce tiahlo, do horthyovského Maďarska. Mnohí Ma48

ďaróni uznali svoj omyl a stali sa dobrými občanmi ČSR, iní zase rozmnožili
armádu Tukovu a buď v ľudovej strane alebo mimo nej rozvracali pomery
podľa pokynov svojho majstra. Treba vidieť, že táto Tukova tajná armáda
menovite v prvých rokoch po prevrate nechcela veriť v trvalý rozpad historického Uhorska, rozširovala správy o neistom postavení Slovenska a o jeho
skorom pripojení k Maďarsku. Touto tajnou propagandou spôsobila neistotu i v chovaní sa ešte predtým exponovaných národných Slovákov, aký
bol napr. bývalý novohradský župan Ľudevít Bazovský.25
Dnes sa vytýka prvým vládam republiky, že dovolili trvalé osídlenie sa
na Slovensku i nekalým českým živlom. Toto je absolútne neoprávnená
výtka. Že boli i takí Češi, ktorí na Slovensko nepatrili, to sa zaprieť nedá. Ale
v celku sa musí konštatovať pravda, že do štátnych a verejných služieb na
Slovensku dostali sa Češi, ktorí nemali úmysel kariernícky a koristnícky, ale
vedení boli snahou pomáhať slovenským bratom. I doma, v Čechách a na
Morave boli potrební a snadno by sa boli tam uplatnili. Toho najlepším dôkazom bolo, že r. 1938, keď slovenská vláda vykázala zo Slovenska takmer
všetkých českých verejných zamestnancov, títo boli hrave umiestnení vo
verejnej správe tzv. Protektorátu, tedy na menšom území, než historické
Čechy a Morava, notabene prešpikovaní mnohými zbytočnými a len mocenským záujmom Hitlerovcov slúžiacimi Nemcami. Inak ten Čech, ktorý by sa
bol dopustil vážneho priestupku, bol zo Slovenska odvolaný. V máji r. 1920,
keď sa konali po prvý raz všeobecné a tajné voľby na Slovensku, ktorých sa
účastnila väčšia polovina obyvateľstva, neprejavil sa skoro žiadon nesúhlas
s pôsobením Čechov na Slovensku a veľká väčšina voličov a voličiek odhlasovala na strany, ktoré mali v programe čs. jednotu. Nesporné je, že Češi sa
dostali sprvu do nezvyklého prostredia, že na Slovensku vládnul iný duch,
iné zákony a zvyky, hungarizmus stáročiami vypestovaný, primitívnejšie
pomery než v historických zemiach. Všetky tieto počiatočné ťažkosti však
časom pominuli, Češi sa pomaly vžili do slovenských pomerov, naučili sa
slovensky hovoriť a písať, mnohí českí učitelia a profesori napísali znamenité slovenské učebnice, naučili sa na Slovensku platným bývalým uhorským zákonom, písali o tom knihy a články, mnohí sa oženili so Slovenkami, založili si rodiny, ich dietkam dali slovenskú výchovu v slovenských školách (české školy na Slovensku neboli), slovom Češi sa aklimatizovali. Fakt
je, že do úradovania skrz-naskrz zdžentrizovaných, pánskym protislovenĽudovít Bazovský (1872-1958), slovenský politik a neskorší kritik 1. ČSR. Od roku
1938 priamo v službách národnostného oddelenia maďarskej vlády.
25

49

ským duchom presiaknutých úradov, železníc, pôšt, četníctva a iných inštitúcií doniesli demokratického ducha a ľudského zaobchádzania. To bol ten
čechoslovakizmus, ktorý sa im teraz vytýka! Vo veľkej väčšine rekrutovali
sa títo Čechovia z drobných úradníčkov, učiteľov a profesorov, teda sociálne slabo postavených ľudí, a je iróniou, že ich dnes napádajú komunistickí publicisti a obviňujú ich z čechoslovakizmu. Skoro tak to vyzerá, že títo
publicisti osvojili si názor najradikálnejších ľudákov, ba hľadia ich pretrumfnúť, vyhnanie Čechov zo Slovenska r. 1938 a 1939 indirektne ospravedlňujúc. Všetko to preto, lebo posudzujú pomery pred 50, 40, 30 rokmi
jestvujúce podľa dnešných hľadísk, keď Slovensko medzitým prešlo ohromnými zmenami po každej stránke. Nezabudnime, že pánska a reakčná uhorská správa mohla byť prevedená na demokratickú cestu len pomocou týchto Čechov a slovenských Čechoslovákov. Akonáhle Čechov vyhnali zo Slovenska, toto stratilo demokratickú oporu a premenilo sa na klerikofašistický štát. Vyhnali ich nie len preto, aby na ich miesta mohli posadiť svoje
častokrát nekvalifikované sily, ale i z toho dôvodu, že obete ľudáckeho besnenia boli naskrz demokratické elementy, ktoré by pri fašizovaní Slovenska boli len prekážali.
Niekoľko štatistických dát ukáže, že počet slovenských zamestnancov
všetkých kategórií stále rástol, naproti tomu počet českých zamestnancov
klesal. Zo 77 okresných náčelníkov na Slovensku je r. 1934 Slovákov 62,
Čechov 13, Nemec 1, Rusín 1. Z 1234 obecných notárov je 1002 Slovákov,
40 Čechov, 151 Maďarov, 24 Nemcov, 17 Rusínov. Vo všetkých kategóriách
politickej správy je 3191 Slovákov, 1581 Čechov, 267 Maďarov, 82 Nemcov
a 61 iných. Poštových zamestnancov bolo r. 1920 Slovákov 1439 a Čechov
1397, r. 1934 Slovákov 3274, Čechov 1161, Nemcov 61 a Maďarov 251.
Železničných zamestnancov bolo r. 1934 Slovákov 14562, Čechov 6384,
Maďarov 1362, Nemcov 248. V školstve bolo r. 1937 učiteľov Slovákov
8726, Čechov 2202, Maďarov 1994, Nemcov 437 a Rusínov 275. Češi vyučovali na Slovensku nie česky ale slovensky. Pred r. 1918 nebolo na
Slovensku ani jednej slovenskej mešťanskej školy, r. 1937 však 1400. Počet
tried na národných školách vzrástol z 6127 roku 1917/18 na 13000 r. 1937.
Školských budov vzniklo na Slovensku od r. 1919 do 1937 viac ako 867
novostavieb a 771 prístavieb. Zo stredoškolských profesorov bolo r. 1937
Slovákov 493, Čechov 479, Maďarov 114, Nemcov 64. (Pred r. 1918 boli na
Slovensku len dvaja Slováci!). Každý aprobovaný učiteľ Slovák bol ihneď
umiestnený na národnej škole, taktiež každý aprobovaný profesor Slovák
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aspoň na mešťanskej škole. (V tej dobe bolo v českých zemiach niekoľko
tisíc aprobovaných učiteľov a mnoho sto aprobovaných profesorov bez zamestnania na školách, na Slovensku však ani jedon!). Roku 1937 boli na
Slovensku ako sudcovia zamestnaní 227 Slovákov, 211 Čechov, 66 Rusínov,
75 Maďarov a 50 Nemcov. (Pred r. 1918 bol v Uhrách jedon jediný, ktorý
označil materinskú reč slovenskú, vacovský okr. sudca Stanek). Sudcovských čakateľov bolo v tej istej dobe 81 Slovákov, 35 Čechov (skoro všetci
absolventi slovenských škôl) 11 Rusínov, 13 Maďarov a 3 Nemci. V súdnom
kancelárskom personále bol pomer takýto: 836 Slovákov, 355 Čechov, 86
Rusínov, 100 Maďarov.
Ako vidieť i z týchto čísiel, tendencia za čechoslováckeho režimu bola
postupne čím viacej Slovákov zamestnávať vo verejných službách. Naproti
tomu počet Čechov úmrtím, odsťahovaním do českých zemí atď. postupne
klesol. Počítali sme tak, že behom 10-15 ďalších rokov počet Slovákov rapídne narastie a počet Čechov ďalej poklesne, takže sťažnosti po tejto
stránke prestanú. Vyhnanie Čechov nikdy nebolo ľudovým požiadavkom,
ľud nikdy sa neprejavil takýmto spôsobom a s úradovaním Čechov bol spokojný. Vyhnanie previedli radikálni intelektuálovia v ľudovej strane a niektorí národniari, tukovci a tisovci, hlavne mladšie elementy. Je pravda, že
slovenské školstvo behom 20 rokov stále väčšie množstvo Slovákov
uschopnilo pre úkoly v štátnej správe a títo nemohli nájsť zamestnanie
takým tempom, ako by to ich súkromný záujem vyžadoval. Zavinila to veľká
hospodárska kríza koncom dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov.
V tejto dobe sa agitovalo na Slovensku tým, že v ojedinelých prípadoch,
ktoré ľudácka agitácia neprávom zovšeobecnila, úrad na slovenskú žiadosť
dal české vyriešenie „nelze vyhověti“. Iste bolo chybou, že sme nenašli spôsob rýchlejším tempom zamestnávať týchto ľudí v štátnej správe, ale najprísnejšie rozpočtové ohľady, ktoré zakazovali prijímať nové sily, nám
v tom prekážali. K drastickému prostriedku odsunúť české sily sme sa
uchýliť nemohli z morálnych dôvodov ako prejavu hlbokého nevďaku voči
ľuďom, ktorí v kritických dobách pomáhali vyslobodiť slovenský národ
z maďarskej poroby, a i preto, lebo sme nemohli nedbať demokratického
princípu rešpektovania nabytých práv hlavne nižších kategórií zamestnancov. Otázka tzv. slovenskej výhody, poskytovanej sprvu českým zamestnancom z toho titulu, že rodinám svojím nemohli nájsť na Slovensku vhodný
byt a preto museli viesť dvojitú domácnosť, bola vítaným prostriedkom pre
agitáciu protičeskú, hlavne medzi slovenskými zamestnancami. Zapomínalo
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sa, že ten český zamestnanec, menovite v prvých rokoch republiky, musel
žiť na Slovensku vo veľmi stiesnených pomeroch, že musel sa naučiť na Slovensku platným odchýlnym zákonom a nariadeniam, ktoré v slovenskej reči
neboli k dispozícii, hlavne v resortoch vnútra, spravedlnosti, financií atď.
Ale otázka slovenskej výhody bola konečne rozšírená i na slovenských zamestnancov a tým odpadli na to sa vzťahujúce sťažnosti.
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IX. Nesmysel o pauperizácii Slovenska
Niektorí kritici tvrdia, že za prvej republiky nastala pauperizácia Slovenska a že to zavinil čechoslovakizmus. Idú tak ďaleko, že tvrdia, že to bolo
úmyselne prevádzané, pretože pražský centralizmus mohol iba ožobráčené
Slovensko potrebovať. Tieto vedeckým tónom prednesené tvrdenia akoby
pochádzali z kuchyne Tukovej alebo Jehličkovej, z povestnej viedenskej
Correspondence Slovaque, nad vymyslenými, absurdnými, lživými, protičeskými pomluvami, ktorej sa svojho času verejne pohoršoval a rozčuľoval
človek nemeckej národnosti, senátny prezident bratislavského hlavného
súdu Heinrich Herr, ktorý viedol odvolávacie pojednávanie v prvom trestnom procese Tukovom. Čo znamená pauperizácia Slovenska? To, že hospodársky stav jeho sa shoršil, keď ho porovnáme so stavom, v ktorom bol za
Maďarska. V takomto smysle hovoriť o pauperizácii Slovenska možno len z
absolútnej neznalosti pomerov v prvej republike, resp. len posudzovaním
veľmi úzkeho sektora jeho hospodárskeho života s absolútnym a úmyselným zanedbaním a zatajovaním všetkých ostatných sektorov, ktoré vykazovali naprostý vzrast.
Koncom decembra 1919 vykazovali všetky peňažné ústavy na Slovensku na vkladných knižkách 1 483 118 Kč. O jedenásť rokov neskoršie,
r. 1931, bolo na Slovensku vkladov na vkladných knižkách 4 187 mil. Kč.
Zaujímavý bol vzrast ľudového peňažníctva. Úverných družstiev bolo
r. 1901 na Slovensku 291, r. 1930 už 965, r. 1931 už 1005. Vklady u nich
uložené činili r. 1909 23 mil. K., r. 1930 už 736 mil. Kč, r. 1931 791 mil. Kč.
Komunálnych sporitelien za Uhorska nebolo žiadnych. Roku 1931 ich bolo
na Slovensku 8 s vkladmi na knižkách 317,662 mil. Kč a spolu s bežnými
účtami 463,529 mil. Kč. Ani zemských úverných ústavov nebolo za Uhorska
na Slovensku. V roku 1931 opatrovali bratislavské filiálky Zemskej banky a
Hypotečnej banky vkladov na knižkách 97,444 mil., na bežných účtoch
615,693 mil. spolu 713,137 mil. Kč. Len tieto neakciové, nevýdelečné ľudové ústavy opatrovali r. 1931 spolu 1 777 457 000 Kč, za Maďarska takýchto ústavov vôbec nebolo. Poznamenávam, že tieto filiálky zemských
ústavov všetky ich vklady investovali na Slovensku, ani jedon halier nebol
odvedený do českých zemí, skôr hlavné ústavy v historických zemiach zo
svojich vkladov doplácali na Slovensko. Na to konečne dozieral Dr. Clementis, ktorý bol právnym zástupcom jednoho toho ústavu. Čo sa domácich
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akciových inštitútov týka, tým neobyčajne vzrostli vklady a i zamestnaný
personál.
I po stránke stavebného ruchu vykazuje Slovensko za prvej republiky
veľký rozmach. V roku 1921 bolo na Slovensku 455 362 obytných domov, v
r. 1930 už 541 198. Za týchto desať rokov vystavilo sa na Slovensku 85 836
nových obytných domov (V Čechách 153 625, na Morave a Sliezsku 80 546
a na Podkarpatskej Rusi 24 472). Treba poznamenať, že prvé zákony o stavebnom ruchu ostali na Slovensku hodne nepovšimnuté, lebo ľudáci a národniari agitovali proti nim, ako neprevediteľnými. V tridsiatych rokoch bol
vzrast ešte väčší. Zaujímavé je srovnanie so stavebným ruchom za Maďarska. Najväčší stavebný ruch bol v bývalom Uhorsku v rokoch 1900 až 1910.
Za týchto 10 rokov sa vystavilo na Slovensku 37 570 nových budov. Ako
vidieť, bol stavebný ruch v republikánskom Slovensku za desať rokov o
113% väčší, ako v dobe najväčšieho hospodárskeho rozmachu bývalého
Uhorska.
Veľká pozemková reforma prevedená na Slovensku pozdvihla v značnej miere jeho hospodársky život. Dnes sa táto pozemková reforma často
kritizuje. Ale bola to ona, ktorá odstránila staré, feudálne a veľkostatkárske
cudzie panstvo, ktoré tak nesnesiteľným spôsobom znemožňovalo každý
pokrok slovenského ľudu. Pomocou tejto reformy stotisíce maloroľníkov a
robotníkov zväčšili svoju pozemkovú držbu, resp. dostali sa k pôde vôbec.
Veľká časť robotníkov práve pomocou týchto prídelov čelila nepriaznivým
následkom nezamestnanosti alebo čiastočnej zamestnanosti. Že sa na Slovensku vyvinul tak značný stavebný ruch, za to ďakovať možno tiež prídelom z pozemkovej reformy pre drobných ľudí. Soštátnením obrovského
lesného majetku, prechodom vlastníckeho práva a správy týchto lesov na
štát, dospelo sa i k zväčšeniu štátnych príjmov, ktoré šli i k dobru Slovenska.
Zavedenie štátneho obilného monopolu v 30-tych rokoch znamenalo
pre roľníkov a maloroľníkov veľkú výhodu. V žiadnom okolitom prevážne
agrárnom štáte, ani v Maďarsku, nemali tak prosperujúce roľníctvo a maloroľníctvo, ako sme mali my na väčšinou agrárnom Slovensku. To uznávali i
naši Maďari, keď srovnávali pomery na Slovensku s Maďarskom. Rozvinutie poľnohospodárskeho školstva na Slovensku, podľa príkladu Čiech a
Moravy, k tomu v značnej miere prispelo.
Neslobodno zabudnúť na veľkú akciu – elektrifikovanie Slovenska za
prvej republiky. Za Uhorska ani nie všetky mestá mali elektrinu. Za prvej
republiky boli všetky mestá, mestečká a väčšie obce opatrené elektrickým
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svetlom a elektrinou vôbec. Po tejto stránke skutočne možno hovoriť o revolučnom vzraste. Lenin raz na otázku, že čo je komunizmus, odpovedal:
Komunizmus je elektrifikácia Ruska. Nuž skoro takáto elektrifikácia bola
prevedená za prvej republiky na Slovensku. Ale múdri kritici o tejto stránke
hospodárskeho života sa nezmienia ani slovom.
Tiež vzrast lázeňstva za prvej republiky na Slovensku bol pozoruhodný. Za Maďarska navštevovali lázne väčšinou len privilegovaní páni
hlavne z hlavného mesta. Len v prvej republike začína byť navštevovanie
lázeňských miest hromadným zjavom. Sociálne ústavy nie len slovenské, ale
i z českých zemí, budujú svoje liečebné a rekreačné domy. Piešťany,
Trenčianske Teplice, Rajec, Sliač, Bojnice, Vyšné Hágy atď. a hlavne Tatry sa
stávajú masove navštívenými miestami. Vôbec turistika nabýva veľkých
rozmerov. To je všetko znakom nie pauperizovania.
Uhorsko bolo v celej Európe chýrne, že malo najhoršie cesty a
hradské. Keď sme s rodičmi odchádzali niekedy do Viedne na ceste vedúcej
z Malaciek do Kruty (Dürnkrut), sme sa väčšinou len krokom mohli pohybovať a so závisťou sme sa viezli na dobre udržovaných a obyčajne vydláždených rakúskych hradských. Rakúsky štátnik Metternich raz povedal, že
Ázia počína už na východ od Landstrasse (najvýchodnejší okres Viedne).
Nuž v takom desolátnom stave bolo za Uhorska Slovensko. Ale za prvej republiky, za nenávideného čechoslovakizmu, sa to radikálne zmenilo. Na
Slovensku sa vystavili hradské a cesty, asfaltované, vydláždené, betonované
(niečo sa pristavilo za slovenského štátu z nemeckého rozkazu zo strategických dôvodov). Keby za prvej republiky postavené hradské a cesty boli
i dnes tak pečlive udržované ako za celého trvania prvej republiky, veru by
odpadla nie jedna sťažnosť na mizernú údržbu toho, čo prvá republika
budovala.
O tom, že sa železnice stavali za prvej republiky len na Slovensku
(Margecany – Červená Skala, Krupina – Sv. Kríž, Nové mesto n. Váhom –
Veselí) a v českých zemiach nie, že do toho, teda do Slovenska sa investovalo nie len po tejto stránke viac miliárd korún, páni kritici múdro mlčia.
Takto pauperizovali Čechoslováci Slovensko. A k tomu ešte to nehorázne tvrdenie, že pauperizovanie Slovenska bola úmyselná politika prvej
republiky! Takéto nepravdy sa prednášajú v háve národohospodárskej
štúdie! Tá prvá republika vymanila slovenský národ zpod bezprostredne
hroziacej národnej smrti, ktorú pripravila divoká, všetky vrstvy národa
zachytávajúca maďarizácia, dala mu všeobecné tajné volebné právo, naj55

čistejšie aké len možno vymyslieť, nemu, ktorý predtým nikdy nevolil, resp.
znal len mocnými prevádzané, neuveriteľne koruptné a násilné voľby, tá
prvá republika mu poslovenčila predtým úplne zmaďarizované školstvo,
vybudovala všetky druhy školstva od elementáriek po univerzitu, postavila
v každej druhej obci modernú školskú budovu, odstránila predtým v národe
rozšírený analfabetizmus, sriadila skoro v každej slovenskej obci verejnú
slovenskú knižnicu, umožnila mu predtým nikdy neznalú slobodnú organizáciu politickú a organizáciu rôznych kultúrnych, sociálnych, zdravotných, telocvičných a iných inštitúcii, slovom urobila všetko možné pre
osvietenie slovenského ľudu, pre zvýšenie jeho sebavedomia a dala mu do
rúk všetky k tomu potrebné prostriedky, ktoré mu maďarský režim sústavne odopieral a odoberal. Za takýchto okolností len papierový učenec
alebo protičeský štváč môže tvrdiť, že tá istá republika a jej vládnuci čechoslovakizmus chceli Slovensko spauperizovať, chceli ho vykorisťovať, chceli
si z neho vytvoriť kolóniu.
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X. Argumenty pána Kočtúcha26
Pán Kočtúch pokúsil sa štatistickými dátami dokázať, že ekonomickú
pozíciu Slovenska za prvej republiky možno charakterizovať jako zem koloniálnu, vykorisťovanú a pauperizovanú, a že toto bola vedomá a chcená
politika českej buržoázie, pri ktorej slovenská buržoázia a čechoslovácki
politikovia asistovali. Takúto obžalobu by bolo možno pozdvihnúť len na
základe dobre fundovaného materiálu. Hantýrka so štatistickými dátami na
to nestačí, zvlášť keď sú tieto dáta pochybného rázu. A že sú pochybného
rázu, to uznáva sám pán kritik. Svoj kritický článok začína konštatovaním,
že „početné pramene od archívnych materiálov až po súčasnú spisbu sú
však stále ešte vždy len neúplnou mozaikou... nedávajú syntetický obraz...
Tak ako sa dajú zneužiť jednotlivé citáty, dajú sa zneužiť i fakty, ak sa
vytrhávajú z celkového kontextu.“ A v tomto štýle pokračuje v celom článku.
Priznáva, že si ekonomickú štruktúru Slovenska spoľahlivým spôsobom
ešte nedal dohromady. Doslovne píše: „Už niekoľko rokov snažím sa dať
dovedna ekonomickú štruktúru Slovenska v r. 1913 a 1918. Bol by som
veľmi rád, keby som ju zverejnil i s metódou a potrebnými výpočtami vecnej a časovej rovnorodosti podkladov. To sa vzťahuje aj na výpočet životnej
úrovne Slovenska v r. 1938 s rokom 1913.“ O podkladoch národného dôchodku a národného bohatstva priznáva napr., že „takéto v súvislom časovom rade dosial nejestvujú ani počas socialistickej ČSSR.“ A pokračuje:
„Pretože sme v poslednom čase pristúpili k závažnej historickej rekonštrukcii údajov o vývoji nár. dôchodku pomocou marxistickej metódy, nie sú
to konečné podklady.“ Pri prejednávaní úrovne priemyselnej produkcie
uvádza, že „analogické čísla pre Slovensko neexistujú.“ Potom pokračuje
„ešte väčšie ťažkosti robí rozptyl čísiel oficiálnej štatistiky zo Slovenska. Ale
i tieto podklady bude treba znovu preskúmať. V mnohom sa zakladajú na
dátach daňovej štatistiky, progresívneho zdanenia slovenských podnikov,
čo značne znižuje ich vierohodnosť.“ Pri výpočte priemyselnej zamestnanosti prízvukuje, že „takéto údaje nie sú vecne rovnorodé a preto ani dobre
porovnateľné v čase.“ Pri údajoch vývoja pracovníkov továrenského priemyslu uznáva, že „údaje nie sú celkom porovnávateľné“, etc.
Celý článok je priamo prešpikovaný takýmito výhradami a pochybnosťami, to však autora neodrádza, aby na základe takto získaných
Hvezdoň Kočtúch (1929-1994), slovenský ekonóm, akademik a politik. Zástanca federalizácie ČSSR, neskôr zakladajúci člen HZDS.
26
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„vedeckých“ dát vyvodil veľmi syntetický obraz o tom, že česká buržoázia
a jej čechoslovácki pomocníci urobili zo Slovenska, údajne z najpriemyselnejšej časti bývalého Uhorska, kolóniu, degradovali ho na poľnohospodársku krajinu, ožobráčili, vykorisťovali, potlačovali ho. Pretože na
takýchto základoch ťažko odôvodniť túto obžalobu, pomáha si krátkymi
citátmi i z ľudáckeho Slováka, z Pravdy chudoby, atď. a zapomína pri tom, že
to boli čisto agitačné orgány, ktorých úkolom bolo nie zisťovať pravdu, ale
šíriť medzi obyvateľstvom čo najviac nespokojnosti, čo sa vždy bezpečnejšie dá docieliť zveličovaním, skreslením, vykonštruovaním, vymýšľaním.
Keď chce niekto vedeckým spôsobom zisťovať pravdu, musí používané pramene posudzovať kriticky; nesmie si vpred urobiť výsledok a len
dodatočne priťahovať autorov a štatistické dáta, a to ešte podľa toho, či sa
s vopred stanoveným výsledkom shodujú. Nesmie najprv stanoviť axiómu,
že Slovensko bolo degradovaná, vykorisťovaná, ožebračovaná kolónia a až
potom nekriticky hľadať dôkazy pre správnosť tejto formulácie a všetko
pominúť čo hovorí proti.
„Tak ako sa dajú zneužiť jednotlivé citáty, dajú sa využiť i fakty, ak sa
vytrhávajú z celkového kontextu“! A toto práve robí autor zmieneného
článku takmer v celom jeho rozsahu. A nie len to. Pomáha si s čisto demagogickými nepravdami a polopravdami, ktoré sa do vážneho článku vôbec
nehodia. Odkiaľ berie tvrdenie, že v priemyselnej zamestnanosti Slovensko
dosiahlo rýchlosti 40 km/hod, zatiaľ čo zeme české 100 km/hod? Že
v tomto bolo Slovensko zaostalé, je nesporné, že slovenský priemysel nemohol sa merať s priemyselnými krajmi Prahy, Plzeňska, Ústecka, Liberecka, Brnenska, Zlínska, to nik nepopiera, lenže zaostalosť Slovenska
pochádza z uhorských pomerov a neni zavinená čechoslovakizmom a voči
týmto priemyslovým krajom Čiech a Moravy nebola ani zďaleka taká, ako
zaostalosť napr. južných Čiech v tomto ohľade, a ačkoľvek činitelia južných
Čiech všemožne hľadeli tento stav odstrániť (nota bene bezvýsledne,
ačkoľvek mali podporu ústr. tajomníka agrárnej strany a ministerského
predsedu Berana), predsa neobvinili Prahu, že ich úmyselne potlačuje,
vykorisťuje a chce urobiť z južných Čiech svoju kolóniu. Obvinenie z odpriemyselňovacej politiky voči Slovensku sa podopiera likvidovaním niektorých
priemyselných závodov. Ale tu treba robiť rozdiel medzi zastavením
závodov následkom svetovej hospodárskej krízy hlavne v rokoch 19291933 (tu šlo len o dočasné zastavenie v dobre krízy) a medzi zastavením
mimo tohoto obdobia. Hospodárskou krízou boli totiž rovnako postižené
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závody na Slovensku a v českých zemiach. Len tie závody, ktoré zanikli
mimo tejto doby by bolo možno pripisovať na vrub pražskej vlády. A tu
treba konštatovať fakt, že z väčších závodov to boli na Slovensku len dva,
ktoré zanikli: bratislavská dynamitka a Krompachy. Preloženiu bratislavskej dynamitky do kraju Pardubíc sa zabrániť nedalo, lebo vznikom Československa sa ona z centrálneho položenia v bývalej rakúsko-uhorskej monarchii ocitla na kraji nového štátu, ani nie tri kilometre od maďarskej
a rakúskej hranice, delostreľbou hrave dosažiteľná. Ináče na miesto bratislavskej dynamitky vznikli tam náhradné priemyselné podniky. Vôbec
miesto zaniklých závodov na Slovensku vznikli početné nové, o ktorých
kritici vôbec nepíšu. Že v Stupave bola vybudovaná veľká cementáreň, že
v Levároch veľký drevodelný podnik, že v Liptove vybudoval Baťa veľký
závod, že v Dubnici vznikli veľké zbrojárske závody, že v Gbeloch vznikli
olejové dole, že v Handlovej podstatne rozšírili uhelné bane, že v Bratislave
rozšírený a vybudovaný bol veľký prístav, etc., to všetko kritici zamlčujú.
Bratislavský dunajský veľtrh, každoročne, hlavne zásluhou Kornela Stodolu
usporiadaný ešte i v rokoch krízy, svedčil nie o ožebračovaní a pauperizovaní Slovenska, ale o postupnom jeho i priemyselnom napredovaní. Že tento
pre hospodársky život dôležitý dunajský veľtrh socialistická vláda úplne
odstránila, to sa dnes nevynáša ako slovenské gravamen, hoc by dnes
vzhľadom na veľké spriemyselnenie Slovenska mal oveľa väčší význam ako
kedysi. V rokoch 1918-1932 (podľa Kočtúcha) na Slovensku „stratilo prácu
asi 28 000 osôb.“ Od r. 1933 však nezamestnanosť postupne upadáva. Ale
že v r. 1932 bolo v celej republike 900 000 nezamestnaných, sa v tomto súvise úmyselne zamlčuje, aby celá hlúpa teória ožebračovania nevypadala
príliš nemožne.
Nezbadá učený autor, že si protirečí, keď na jednej strane tvrdí, že
Praha degradovala Slovensko, keď ho z údajne dosti značnej priemyslovej
oblasti premenila na poľnohospodársku oblasť, na druhej strane však demagogicky uvádza všetky možné a nemožné „dáta“, ktoré majú dokázať, že
tá istá centralistická vláda všetko možné urobila, aby gniavila slovenského
roľníka? Tvrdiť, že jedno prasa spotrebovalo r. 1938 na veľkostatku viac
cukru ako slovenský roľník, je demagógia, určená pre hlúpych. Priamo
nesvedomité je tvrdiť, že na Slovensku boli dane o 130% vyššie ako
v českých krajinách. Že bolo mnoho daňových exekúcií r. 1932 je pravda, to
bol vrcholný rok hospodárskej krízy, ale tiež je pravda, že skoro žiadna
roľnícka usedlosť pre daňovú zaostalosť exekučne na dražbe predaná
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nebola z tej jednoduchej príčiny, že všetky daňové a iné exekúcie boli
vzhľadom na hospodársku krízu zákonom zastavené, čo ale pán kritik
múdro zamlčal. Demagogické je tvrdenie, že pražský režim udržoval na
Slovensku úžernícku úrokovú mieru a že slovenské banky utrpeli v povojnovom období veľké straty a neboli dostatočne sanované. Kritik zamlčal, že
na Slovensku platil starý uhorský zákon, podľa ktorého nebolo možno
úroky nad 8% vôbec vymáhať a vyberanie vyšších úrokov bolo trestané ako
úžera. Tento zákon obchádzali všelijakým spôsobom, najviacej na východnom Slovensku židovskí úžerníci (vo vedeckom článku by sa to malo
konštatovať) a preto bolo na východe tak mnoho pre úžeru odsúdených, čo
pán autor zamlčal. Zo slovenských bánk to bola jedine Tatra banka, ktorá
utrpela väčšie straty a bola opätovne sanovaná. Hlinkova banka v Ružomberku bola tiež sanovaná, ale to nesúviselo s poválečnými zmenami, ale so
zlým hospodárením a s politikou. Je známe, že na sanovanie si museli banky
platiť sami a sanačný fond sa vytváral z príspevkov bánk. Aby z českých
peňazí sanované boli všelijaké maďarónske skrachované ústavy, to sme my
Čechoslováci žiadať nemohli. Ináče maďarské ústavy, pracujúce v pohraničných maďarských krajoch, sanované boli.
Na Slovensku pracovalo niekoľko malých slovenských bánk, tzv.
ľudové banky, ktoré sa už za maďarského režimu zaslúžili o to, že slovenský
ľud sa oslobodil z drápov úžerníkov. Boli to vlastne ústavy podobné
záložniam v českých zemiach. Boli založené na bankovom základe preto, že
v Uhorsku podliehali kontrole súdnym, teda viac-menej nepolitickým
orgánom, kdežto družstvá podliehali štátnej administratíve, v Uhrách slúžiacej agresívnej maďarizácii. Tieto ústavy nikdy neprekročili zákonitú mieru 8%, ba uspokojili sa s menším úrokovaním. Podobne to bolo s českými
bankami. Fakt je, že české bankovníctvo, po prevrate prišlé na Slovensko,
prinieslo k nám sníženie úrokovej miery. Ináče z výdelečných českých bánk
pôsobili na Slovensku len Živnobanka a Moravská banka s filiálkami v Bratislave a v Košiciach. Žiadnej inej českej akciovej banke nebolo dovolené
sriadiť filiálku na Slovensku. Už sám tento fakt hovorí proti domnienke
vykorisťovania Slovenska. Nota bene vklady uložené v týchto filiálkach boli
všetky uložené do investícií na Slovensku, ba k tomu účelu boli upotrebené
i značné čiastky hlavných ústavov v historických zemiach. Ale najdôležitejšie bolo, že po prevrate zavedené boli na Slovensku za uhorského
režimu neznáme neakciové, nevýdelečné a všeobecnému prospechu slúžiace inštitúcie a družstevné záložne a tieto svojou úverovou politikou
60

priviedli konečné ozdravenie a všeobecné sníženie úrokovej miery na 6%
a nižšie. Boli to filiálky Zemskej banky v Prahe a českej Hypotečnej banky
a početné komunálne sporiteľne. K tomu prichádzal veľký vzrast úverného
družstevníctva na Slovensku. Uvediem tu z mojej knihy Československá
otázka (s. 39): „31. dec. 1919 vykazovali všetky peňažné ústavy na Slovensku vkladov Kč 1 483 118. To boli orazítkované menej hodnotné koruny.
Vklady v celom predvojnovom Uhorsku r. 1909 činili K. 3 314 701.
O jedenásť rokov neskoršie r. 1931 bolo na Slovensku vkladov v akciových
bankách 2 922 mil. Kč, v úverových družstvách a spolkoch 791 mil. Kč,
v zemských ústavoch 97 mil. Kč., v komunálnych sporiteľniach 377 mil. Kč,
spolu 4 187 mil. Kč. A to boli nepomerne hodnotnejšie koruny ako r. 1919.
Zaujímavý bol vzrast ľudového peňažníctva. Úverových družstiev bolo v
roku 1909 na Slovensku asi 291, r. 1930 už 960 a r. 1931 už 1005. Vklady
v nich uložené činili asi 23 mil. v roku 1909, 736 mil. Kč v r. 1930 a 791 mil.
v r. 1931. Komunálnych sporitelien nebolo za Uhorska vôbec žiadnych. V
roku 1931 máme ich 8 s vkladmi spolu Kč. 464,529 mil. Ani zemských
úverových ústavov nebolo za Uhorska. V roku 1931 ale opatrovali spolu
vkladov 713,137 mil. Kč. Len tieto neakciové ľudové peňažné ústavy
opatrovali na Slovensku roku 1931 spolu 1 777 457 000 Kč, ač za Maďarska takýchto ústavov vôbec nebolo. Toto sú dáta z uprostred hlbokej hospodárskej krízy; pomery sa potom značne zlepšili. Vzrast vkladov za prvých
desať rokov čechoslovakizmu z Kč 1 483 118 málohodnotných korún na Kč
4 187 000 plnohodnotných korún už samo vyvracia všetky ťalafakty ožebráčenia a vzrast malých záložničiek a úverových ústavov o viac než 791
mil. Kč vkladov povedačky o gniavení maloroľníkov.“
Charakteristické pre úroveň spomenutého článku je i to, že tvrdí, že
na Slovensku ešte r. 1932 boli železničné siete v rukách 36 spoločností.
V tomto počte sú asi zahrnuté všetky úzkokoľajné lesné dráhy, spojovacie
linky jednotlivých podnikov a snáď i elektrické dráhy v Bratislave a v Košiciach a tatranské elektrické miestne dráhy, lebo inak 36 železničných spoločností na Slovensku nikdy nebolo.
Takýmito a podobnými „dátami“ a „vedeckými“ článkami sa otravuje
slovenské obecenstvo a polemika s nimi je dovolená nie verejne, ale len
s vylúčením verejnosti.
Ale úlohou týchto riadkov nie je to, aby sme jednotlivé zistenia článku
rad radom vyvracali resp. jeho zveličenia a skresľovania odkryli. Naším
úkolom bolo a je protestovať proti tomu, aby sa falošne dávalo ráz ve61

deckosti tomu, čo je politická axióma, od ktorej odstúpiť je ešte i vede zakázané. Veda musí byť od politiky neodvislá. Ten, kdo prijme politickú axiómu, od ktorej sa odchýliť nesmie, nemôže si nárokovať, aby jeho zdanlivé
vedecké ustálenia boli prijímané ako výsledok vedy, ale musí sa uspokojiť s
tým, aby sme na neho dívali tak, čím skutočne je, totiž jednostranným propagátorom určitej politickej línie.
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XI. Bolo Slovensko kolónia?
Čo sú známky koloniálneho stavu a jak to bolo so Slovenskom za prvej
republiky?
a) Koloniálna zem obyčajne oplýva množstvom surovín, ktoré kolonizátori vyvážajú a buď doma alebo na svetovom trhu výhodne speňažia.
Takýchto surovín Slovensko nemalo a ani dnes nemá. Kamenné uhlie a rudy
museli sa na Slovensko dovážať, tak ako dnes. Ťaženie handlovského hnedého uhlia bolo vybudovaním handlovských dolov podstatne zvýšené, ale
viacmenej pre slovenské potreby. Poľnohospodárske prebytky južného Slovenska slúžili na vyrovnanie pasívnej poloviny Slovenska a je známe, že
časť celej československej potreby musí byť krytá značným dovozom zo zahraničia. A tak to bolo vždy. Veľký mlýnsky priemysel na Slovensku bol
v rukách domácich (maďarských, židovských, čiastočne slovenských) a len
v mizivej menšine v českých rukách. Malé mlyny boli výlučne v domácich
rukách. V cukrovarníckom priemysle to bolo tak ako vo veľkom mlynskom
priemysle. Slovom nič nepoukázalo po tejto stránke na koloniálny stav
Slovenska.
b) V koloniálnej zemi sú mzdy veľmi nízke a tým sa umožňuje, aby
kolonizátori doma alebo na svetovom trhu výhodne konkurovali. Ani po
tejto stránke nemožno označiť Slovensko ako kolóniu. Nízke mzdy slúžili
v prospech domácich kapitalistov. Proti nim úspešne útočili odborové
organizácie, vybudované hlavne českým vlivom a českými ľuďmi, prišlými
na Slovensko až po prevrate. Ináče v mestách ako v Bratislave, v Košiciach,
v Žiline, v Lučenci už za maďarskej éry existovali silné odborové organizácie. Len po prevrate bola vybudovaná na Slovensku zemská všeodborová
rada podľa vzoru českých zemí, ktorá riadila všetky odvetvia odborov
(kovorobotníkov, chemických robotníkov, sklárov, železničiarov, pošťákov,
zemerobotníkov, štátnych zamestnancov, atď.) a vybudovala na sociálne demokratických základoch mohutnú inštitúciu.
c) Kolonizátorské štáty využívajú kolónie k tomu, aby ta nasťahovali
časť ich nadbytečného obyvateľstva, úradníctva, zemedelstva atď. Čechy
a Morava nadbytečného obyvateľstva vôbec nemali. Slovenská autonomná
vláda odsunula niekoľko tisíc Čechov, teda si toľko, koľko po prevrate na
Slovensku v štátnych službách bolo umiestneno. Ale ako som ukázal, počet
týchto Čechov sa postupne zmenšoval a naproti tomu počet slovenských
zamestnancov rapídne stúpal. Behom ďalších 10-15 rokov bolo by nastalo
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normálnym vývojom spravodlivé vyrovnanie, takže by boli sťažnosti po
tejto stránke prestali. Ale títo českí zamestnanci neprišli na Slovensko
z koristníckych dôvodov, hrave by boli našli v štátnych a iných službách
doma zamestnanie, ako to udalosti po Mníchove dokázali. Oni prišli
nahradiť sabotujúcich zamestnancov bývalého režimu a tak zabezpečiť
normálnu štátnu správu, aby fungovala nie v prospech maďarizácie, ale
v prospech slovenského ľudu. V kolóniách koloniálne úrady slúžia výhradne
potrebám kolonizátorov, pre domorodé obyvateľstvo sú ponechané domorodé úrady, úplne oddelené od koloniálnej správy. Na Slovensku nič takého
nebolo. Českí zamestnanci zapojili sa do existujúcej správy na Slovensku
a spolu so slovenskými zamestnancami spravovali zem nie podľa v Čechách
a na Morave platných zákonov, ale podľa zákon a zvykov platných na Slovensku. Unifikácia, t. j. nová zákonná úprava, bola prevedená len čiastočne,
a to v podstate nie na základe dovtedy v českých zemiach platných princípov, ale na základe na Slovensku platných. Napr. zákon o rozvode manželstva alebo župný zákon, atď. Roku 1927 bol župný zákon zrušený
a nahradený zemiami, ale to sa stalo práve na splnenie požiadavkov slovenských autonomistov všetkých smerov.
d) Kolonizátorské štáty odčerpávajú kolóniám finančné prostriedky.
Poukázal som na to, že finančné ústavy české naopak priniesli Slovensku
kapitálové zväčšenie a finančné posilnenie.
Zo všetkého je vidieť, ako ľahkomyseľné a pomluvačné je tvrdenie, že
prvá republika a čechoslovakizmus urobili zo Slovenska kolóniu.
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XII. Aké bolo postavenie Slovenska?
Aké bolo teda postavenie Slovenska? Predovšetkým treba poznamenať, že r. 1918 doma obyvateľstvo Slovenska do poslednej chvíle nevedelo, či Slovensko bude patriť naďalej maďarskému štátu alebo či bude
prináležať k Československu. Keď sme sa za Slovákov Milan Hodža, Kornel
Stodola a ja súčastnili porady vo viedenskom hoteli Continental s delegáciou českého svazu Dr. Kramářom, Habrmanom27, Staněkom28, Klofáčom
atď., ktorí sa odobrali do Ženevy, aby sa informovali o stavu vecí v zahraničí, tedy 2-3 dni pred 28. októbrom 1918, českí páni konferencie, a boli to
vodcovia domáceho odboja, nevedeli nám dať na túto otázku určitú
odpoveď. Všetci sme boli naplnení túhou a nádejou za československé
riešenie, no nik z nás nevedel, aké je rozhodnutie válečných mocností. Českí
páni nám preto radili, aby sme zatiaľ boli zdržanliví v našich verejných
prejavoch a neznemožnili sa pre ten prípad, ak by víťazné mocnosti boli sa
rozhodli pre ponechanie Slovenska s nejakou autonómiou u Uhorska. Dnes
sa zdá vtedajšia neinformovanosť vedúcich mužov odboja a následkom
toho i obyvateľstva, tak v českých zemiach ako i na Slovensku, temer neuveriteľná. Ale v skutočnosti to tak bolo. Naše krajiny boli vo vojnových rokoch
takmer hermeticky uzavrené od ostatného sveta. Hranice boli silne strážené, ešte i styk Slovenska so susednou Moravou, Rakúsmi a Štýrskom
uhorská pohraničná stráž temer znemožnila. Zahraničný odboj len tajnými
kurírmi udržoval spojenie s domácim odbojom pomocou krátkych občasných správ. Dnes si všetko predstavujeme ináč, ale vtedy ešte vôbec
neexistovalo rádio, ktoré dnes cez éter v niekoľko okamihoch podáva
správy do najvzdialenejších častí zemegule. Domáce noviny boli nie len
prísne censurované, ale museli písať tak, ako to rakúska a uhorská vláda
a ich orgány vyžadovali. Z cudzích novín bol prístup len k niektorým švajčiarskym neutrálnym listom dovolený, ale aj tie podliehali častým konfiskáciám. Najväčšia časť obyvateľstva, zdraví mužovia, boli na vojne, státisíce padli, milióny boli ranení, milióny sa dostali do zajatia. Doma ostali len
starí ľudia, invalidi, ženy, deti a z vojenskej služby oslobodení.

Gustav Habrman (1864–1932), československý politik, sociálny demokrat, minister
školstva a minister sociálnej starostlivosti v 1. ČSR.
28 František Staněk (1867–1936), československý politik za agrárnu stranu, trojnásobný
minister (verejných prác, pôšt a telegrafov a poľnohospodárstva).
27
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Takto vyzeralo Slovensko a české zeme počas vojny až do prevratu
1918. Prevrat prišiel náhle, krach na válečných frontoch nečakane, veď ešte
i vodcovia víťazných mocností počítali s tým, že vojna potrvá asi do leta
1919. Prípravy pre spojenie českých zemí so Slovenskom boli nedokonalé,
temer žiadne, až na všeobecné línie, ktoré sme s Rašínom a s Pantůčkom,
pozdejším prezidentom najvyššieho správneho súdu pripravovali. Pantůček
navrhoval, aby na Slovensku dňom prevratu prestali platiť do tedy užívané
uhorské zákony a miesto nich nastúpili v českých zemiach platné zákony.
Ale zvíťazila Rašínova koncepcia, aby na Slovensku platný právny poriadok
bol ponechaný naďalej v účinnosti a nové pomery aby sa upravili novými
zákonami, na demokratických zásadách upravenými. Toto riešenie bolo
prvým zákonom československým. Hovorí to proti pomluve, že by Slovensko pokladané bolo za kolóniu, a skutočnosť, že to bola koncepcia
Dr. Rašína, najvýraznejšieho zástupcu českej buržoázie, vyvracia i agitačné
heslo, že Slovensko bolo považované českou buržoáziou za svoju kolóniu.
Spojenie Slovenska s českými zemami uskutočnené bolo teda bez
dostatočných príprav, improvizovane. Už ovládnutie českých zemí bol sám
o sebe ťažký problém. Plných tristo rokov vládli tam Nemci a nebolo snadné
obmedziť ich mocenské pozície. K tomu bolo nutné, aby použitý bol každý
Čech, schopný pre ten úkol. Nebolo sprvu dostatok kvalifikovaných ľudí ani
v historických zemiach. Na Slovensku boli pomery podstatne horšie. To bola
krajina skoro tisíc rokov ovládaná brutálnou cudzou šľachtou a jej džentríckymi a maďarónskymi pomáhačmi, ktorí podľa hesla „nem, nem, soha“
a podporovaní oficiálnou horthyovskou revizionálnou politikou rozvracali
pomery a čakali na hodinu znovupripojenia k Maďarsku. Slovensko volalo
vtedy o pomoc k českým zemiam. Potrebovalo úradníkov, kancelárskych
zamestnancov, železničiarov, pošťákov, četníkov, financov, sudcov, učiteľov,
profesorov. Potrebovalo ich okamžite, lebo ináč by bol nastal rozvrat,
s ktorým nepriatelia počítali a ho všemožne podporovali. České zeme
museli pomoc poskytnúť hneď, takmer bez rozmýšľania a to z tých ľudí,
ktorí i doma boli potrební. Tak sa stalo, že boli odoslaní českí ľudia do zeme,
ktorá bola tisíc rokov (mentalitou, zvykami, pracovným štýlom, zákonami,
atď.) oddelená od českých zemí. Slovensko bolo na ceste úplného
zmaďarizovania, väčšinou národnostne apatické, jeho masy národne,
hospodársky a sociálne úplne zdeptané. Spojenie takýchto dvoch celkov
bolo by vyvolalo potiaže i vtedy, keď by sa bolo dialo po dlhých prípravách
a normálnym vývojom. Tým väčšie boli potiaže pri spojení tak náhlom,
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nečakanom, priamo zázračnom. Tie isté potiaže mali ináče vo všetkých
nástupníckych štátoch rakúsko-uhorskej monarchie, v Rumunsku so
Sedmohradskom, v Jugoslávii s Chorvátskom, atď.
Zvlášť si treba uvedomiť veľké rozdiely medzi českými zemiami
a Slovenskom vo veci národného upovedomenia; české zeme boli v tomto
ohľade iste asi o 80 rokov pred Slovenskom. Už som spomenul, že počet
inteligentných a národne prebudených Slovákov bolo vtedy asi 1000.
A i táto inteligencia bola pre štátny život vôbec nepripravená. Rečníkov sme
mali výborných a ich politika za uhorskej vlády sa vyčerpávala väčšinou
v tom, že si kedy-tedy zarečnili, i v parlamente, a vyvolali tým búrku
protivníkov. Ale viesť disciplinovanú poradu nevedeli. Kde by sa boli tomu
za Uhorska naučili? V parlamente mali Slováci r. 1918 len dvoch zástupcov
a do odborných výborov pripustení neboli. V stoličných shromaždeniach
boli zastúpení v mizivých menšinách alebo vôbec nie. V obecných výboroch
sa diskutovalo po susedsky a slovenský národovec sa tam zriedka dostal,
tým menej socialista. Všetko to bolo následok v Uhrách panujúcej mentality,
ku ktorej bol národ tisíc rokov prikovaný a ktorá sa odrážala i na jeho malej,
rodu vernej inteligencii. Takto skoro úplne nepripravení sme sa dostali
k vlastnému štátu a postavení sme boli pred riešenia najkomplikovanejších
štátnych, samosprávnych, hospodárskych, finančných, sociálnych a kultúrnych problémov. Len v československom parlamente sme sa naučili najelementárnejším pravidlám politického jednania. Slovenský klub29, reprezentant slovenského národa v zákonodarnom zbore, složený bol z predných
mužov všetkých politických smerov. Strany vyslali ta najlepších svojich
ľudí. Jedine sociálne demokratickí zástupcovia boli zvyklí zo svojich politických a odborových organizácií dodržovať sporiadaný postup. V tomto najvyššom orgáne slovenského národa rečnilo a debatovalo sa dve na tri a len
miestopredsedovi klubu, rozšafnému, múdremu, skúsenému, trpezlivému
ale i energickému Jozefovi Cholkovi, zástupcovi sociálnych demokratov, moravskému a viedenskému Čechovi, sa podarilo do tejto viac menej neukáznenej slovenskej spoločnosti zaviesť kázeň a poriadok.
Takýto obraz poskytovala v prvých rokoch po prevrate celá slovenská
spoločnosť, ktorá sa dostala k moci na Slovensku. Jej intencie boli väčšinou
najčistejšie, ideálne, ale chýbala jej politická, hospodárska, administratívna,
Slovenský klub, pôsobiaci v rokoch 1918-1920, združoval slovenských poslancov
všetkých politických smerov. Počet jeho členov sa ustálil na 54 resp. 55. Členom klubu
bola aj jedna žena, dcéra prezidenta Masaryka, Alica Masaryková.
29
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organizačná skúsenosť a často sa nevedela vymaniť spod starouhorských
zvykov, sdedených z pánskeho Uhorska. Ja som vtedy raz v dvadsiatych
rokoch na to poukázal v jednej svojej parlamentárnej reči a označil som
vtedajšiu slovenskú spoločnosť za inferiórnu voči spoločnosti českej, v tej
dobe v každom ohľade vyspelejšej.
Ale i takto táto malá slovenská spoločnosť vykonala priamo zázračné
dielo a s pomocou českou vybudovala na Slovensku sporiadanú administratívu a súdnictvo a predovšetkým moderné demokratické školstvo
a vôbec sporiadané pomery, takže r. 1939 mohol v diplomatickej nóte proti
okupácii Československa menom Sovjetského svazu zahraničný minister
Litvinov právom konštatovať, že „v skutočnosti medzi všetkými európskymi
štátmi po prvej svetovej vojne bola Československá republika jedným
z nečetných štátov, v ktorých bol zaistený vnútorný kľud a mierumilovná
zahraničná politika!“ Všetko toto bolo dielom československej myšlienky,
toho čechoslovakizmu, ktorý naučil Slovákov, že politiku robiť neznamená
len prednášať krásne reči, ale predovšetkým a nadovšetkým konzekventnú
politickú, sociálnu, hospodársku, a kultúrnu náročnú obetavú prácu. Behom
prvých desať rokov tejto práce natoľko sa skonsolidovali pomery, že Tukov
článok „Vacuum iuris“, napísaný podľa politického a vojenského plánu
budapeštianskeho revizionizmu, ako bolo plánované, neskončil sa otvorenou revolúciou, ale zatknutím Tuku a jeho odsúdením na 15 rokov. Ale
Tukom, v protičeskom duchu odchovaná mládež, vyšlá menovite z bratislavského katolíckeho študentského internátu Svoradov, spolu s ostatnými nenávistníkmi českého národa, pokračovali v rozvratnej práci ďalej
a v lete 1933 prišlo pri Pribinovských oslavách v Nitre k novému výbuchu.
Zaznamenaný bol už i zásah nepriateľských nacistických živlov, ktoré potom postupne ovládali celé separatistické hnutie Hlinkovské.
Za takýchto okolností nemôže byť divu, že sme sa dopustili mnoho
chýb a omylov. Ale žiadon iný režim než čechoslovácky nebol možný, ak sa
Slovensko malo dostať do československého štátneho rámca a udržať sa
v ňom. Uskutočnenie autonómie Slovenska v prvých desiatich rokoch
existencie ČSR bolo označené ešte i samými vodcami autonomistického
hnutia práve z dôvodov nepripravenosti slovenskej spoločnosti za nebezpečné a nežiadúce. Že Tukovi v celej jeho činnosti na Slovensku šlo o zničenie čs. štátu a o návrat Slovenska do rámca Maďarska, o tom dnes už, po
odhaleniach Kramerových, nemôže byť najmenších pochybností. Komunistické riešenie bolo nemožné i preto, že akcia Bélu Kúna o sriadenie tzv.
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samostatnej slovenskej republiky úplne skrachovala a stroskotali všetky
podobné komunistické pokusy v Maďarsku, v Bavorsku a v Porúrí. Sovjetské vojská utrpeli pod Varšavou rozhodujúcu porážku, odstúpili bez
ďalšieho odporu Ukrajincami obývanú veľkú oblasť, odovzdali ju v mierovej smluve Poľsku a ešte i malému Rumunsku bez boja prepustili Besarábiu. Sovjetský svaz sa vôbec stiahol na východ a nemal vôbec slova
v riešení európskych záležitostí. Komunistická strana Československa od
roku 1924 tomuto pre samostatný štátny život nepripravenému Slovensku
reklamovala v sjazdových rezolúciách úplnú štátnu neodvislosť, označovala
ho za potlačovanú nacionálnu minoritu a požadovala pre ňu samourčovacie
právo až do odtrženia od československého štátu. V tejto komunistickej
politike nastala zmena len r. 1935, keď prezident Beneš uzavrel aliančnú
smluvu so Sovjetským svazom a strana usniesla sa podporovať jeho brannú
a zahraničnú politiku. Pod vplyvom rastúceho Hitlerovského nebezpečia
opustila v otázke Slovenska nebezpečnú blízkosť k politike ľudáckych
radikálov a postavila sa za obranu teritoriálnej integrity Československa
tak, ako ono r. 1918 vzniklo.
Pod zorným uhlom týchto skutočností sa treba dívať na prvú čs. republiku a na jej čechoslovácky kurz na Slovensku. Bez jednotiacej sily, ktorú
zastupovala československá myšlienka, nebolo možno udržať Slovensko pri
republike, a bez tejto jednotiacej sily by sa bolo Slovensko dostalo ta, kde ho
Tuka chcel mať. S takýmto vývojom počítali a ho finančne a všetkými možnými prostriedkami podporovali horthyovskí budapeštianski revizionisti.
Len čs. kurz na Slovensku spôsobil, že snahy nepriateľov nemali úspech.
Akonáhle ten kurz následkom zahraničných udalostí padnul a uskutočnila
sa tzv. slovenská autonómia, padla i čs. štátna myšlienka, radikáli a separatisti sa dostali definitívne na vrch a ich hlučná menšina spolu so starými
nenávistníkmi všetkého československého previedli odtrhnutie Slovenska
od československého štátu.
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XIII. Češi a Slováci
Čo bola vedúca myšlienka českých ľudí v otázke Slovenska? Chceli si
oni Slovensko podmaniť, chceli si urobiť z neho svoju kolóniu, chceli ho
vykoristiť, chceli ho ožebráčiť, spauperizovať? Bolo ich vedúcou myšlienkou udržovať Slovensko v stálej inferiorite?
Zo všetkého, čo som dosial uviedol, musí sa na všetky tieto otázky
záporne odpovedať. Češi, ich v politike a hospodárstve rozhodujúci ľudia,
nikdy nič podobného nemienili, nechceli, nevyjadrili a ani skutočne nerobili.
Len nepriatelia českého národa alebo dogmatickou slepotou nacionálnou
alebo triednou v úsudku pomýlení ľudia môžu tvrdiť takéto absurdnosti.
T. G. Masaryk, Dr. Kramář, Dr. Soukup, Udržal, Klofáč, Dr. Stránsky, Šilinger
a mnohí iní v rakúskom parlamente opätovne pranierovali uhorskú vládu
pre jej Slovákov odnárodňovaciu politiku a žiadali národnú slobodu pre
Slovákov. Konečne Český svaz na Ríšskej rade požadoval odtrhnutie
Slovenska od Uhorska a pripojenie ho k československému štátu. Všetko to
nie preto, aby Slovákov asimilovali, ale aby Slováci mohli zachovať, udržať
a pestovať svoju slovenskosť, svoj nacionálny svojráz. A po prevrate sa
v tejto českej politike nič nezmenilo. Naopak českou pomocou vybudované
bolo na Slovensku slovenské a nie české školstvo, slovenské a nie české
súdnictvo, slovenská a nie česká štátna a samosprávna administratíva,
slovenský a nie český kultúrny život, slovenské a nie české peňažníctvo,
atď., atď.
Češi sa dívali na Slovákov ako na ich Maďarmi potlačených a ubiedených bratov, čo skutočne boli a ktorých treba pred národnou smrťou,
ktorú im maďarský režim nebezpečne pripravoval, zachrániť. Niekoľko
rokov pred prvou svetovou vojnou poskytovala túto pomoc i na poli
hospodárskom politika Dr. Preissa.
Po sriadení čs. štátu boli smernice československej štátnej politiky
naďalej: pomôcť slabšiemu bratovi, pomáhať mu, aby sa vyšvihol na
rovnakú úroveň s českými zemiami. Že čechoslovakizmus neznamená negovanie nacionality slovenskej, som už uviedol. Bola to myšlienka, ktorá mala
Čechov a Slovákov štátne spoludržať, a síce nie len na moment, ale na
všetky časy. Všetky ostatné výtky československej politike pochádzajú
vlastne z toho, že vyslovovali nespokojnosť s mierou pomoci, že si priali
väčšiu pomoc českých zemí, že tvrdia, že Češi mali poskytnúť Slovákom
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viacej, než v skutočnosti poskytli. Kladné stránky českej pomoci nepopierajú a vytýkajú len jej nedostatočnosť.
Dominujúce postavenie českého národa bolo však výsledkom mnoho
desaťročí a snáď i dlhšie trvajúceho vývinu pred prvou svetovou vojnou.
Český národ si musel svoje postavenie sám vybojovať mnoho desaťročí
trvajúcou húževnatou prácou na každom poli, od najmenšej dedinky počnúc
až po hlavné mesto. Český národ svoju pozíciu nedostal darom od Habsburgov alebo od viedenskej vlády alebo od svojej šľachty; každú školu,
každú školskú triedu, každé miesto v štátnom alebo v samosprávnom aparáte, každý halier z verejných peňazí pre kultúrne alebo iné verejné potreby, každý spolok a spolček atď. musel po tuhom zápase vyrvať od týchto
ho ovládajúcich mocností. Nič nedostal český národ darom, na všetkom sú
stopy jeho mozolov. Takto, krok za krokom, od malých začiatkov, v húževnatej, konzekventnej, celý národ objímajúcej, neústupnej, postupnej práci,
dosiahol národ vývinu a silu, že využijúc zahraničnej konštelácie, mohol nie
len sám seba proklamovať politicky samostatným, ale i oslobodiť Slovensko
z tisíc ročného jarma. Toho si bol celý český národ vedomý, nie len svojej
sily konečnej, ale i toho, že silu túto akým spôsobom dosiahnul. Dlhým
vývojom a tuhou prácou. To bolo presvedčenie skoro každého Čecha.
A takto sa dívali i na otázku Slovenska. Len takýmto spôsobom si
predstavovali jeho vývin. Pomohli mu sa oslobodiť, poskytli mu všetky
prostriedky k normálnemu vývinu na poli školskom, administratívnom atď.,
a teraz je na Slovensku samom, aby sa snažilo a dohnalo čo bolo v minulosti
vinou maďarského a maďarónskeho panstva zameškané. V tomto snažení
Slovenska ho budeme naďalej podporovať, ale hlavná váha musí byť na
Slovákoch samých. Slováci sa musia odhungarizovať a demokratickou
cestou odčiniť zlo, ktoré bývalý režim na nich napáchal. Tento proces bude
trvať dlhší čas, ale bude podstatne kratší, ako bol vývin českého národa.
Toto bola čechoslovácka politika, a som presvedčený, že bola správna.
Iná politika nebola možná, ak mal byť zachovaný československý ráz nášho
štátu a Slovensko udržané v rámci Československa.
Pravda, behom krátkych 20 rokov, do ktorých padli i štyri ťažké krízové roky, sa nedalo napraviť a dohnať všetko, čo bolo predtým za mnoho
storočí na národe popáchané a zameškané. Žiadon režim by za tak krátku
dobu nebol zvládol tak veľký úkol a nebol by to previedol lepšie ako my. Ani
komunistická politika za rovnako dlhú dobu svojho absolútneho, ničím
nehamovaného, diktátorského panstva v Československu nevedela vyriešiť
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všetky problémy, nashromaždené predošlým stáročia trvajúcim kapitalistickým vývojom a v najzákladnejších veciach musí priznať, že politika, ktorú
20 rokov urputne prevádzala, bola falošná a musí byť zmenená pokusom
o inú hospodársku líniu, a že tento pokus bude veľmi bolestný a dlho
trvajúci.
Dnes má Slovensko skoro 50 ročný, po stránke nacionálnej nepretržitý vývoj za sebou. Vývoj, ktorý bol v podstate založený na základoch,
vybudovaných v každom ohľade v ére čechoslovakizmu. Ale pred 30 rokmi
proces ešte nebol dokončený, ani podľa povahy veci nemohol byť
dokončený. Preto nesmieme posudzovať prvú republiku a čechoslovakizmus podľa toho, aké sú pomery dnes po 30 rokoch, zo zorného uhla
dnešných pomerov, dnešných snáh a potrieb, ale musíme brať do ohľadu
pomery také, aké boli pred 30-40-50 rokmi. Len keď takto budeme
postupovať, môžeme dostať skutočný a spravodlivý obraz Slovenska a slovenskej spoločnosti tej doby.
Dnešní kritici a kritici minulosti zabúdajú jednu vec. Oni, kritizujúc
čechoslovakizmus, žiadajú od neho nemožnosti a výsledky, ktoré nemohol
dosiahnuť žiadon, ani ten najdokonalejší režim. Behom 20 rokov bezvadne
spojiť to, čo bolo tisíc rokov rozdvojené. Češi sa vyvinuli pod mnoho
storočia trvajúcim germánskym vplyvom, podrobení boli germanizácii,
ktorá mala z národného hľadiska také zhubné následky, že i Dobrovský30
mal pochybnosti o možnosti regenerácie češstva. Moderný český nacionalizmus je výsledkom snaženia len niečo viac ako jednoho storočia, ale i produktom pracovitosti a presnosti od Germánov osvojených. Slováci boli tisíc
rokov podrobení hungaristickej a maďaristickej myšlienke a tým spojeného
životného štýlu. A tieto tisíc rokov odchýlne sa vytvárajúce celky dostať
dohromady pod spoločnú strechu a ich tam bez ťažkostí spoludržať, bol
veru nadľudský úkol, ktorý jedine československá myšlienka bola schopná
zvládnuť. V druhej svetovej vojne sa ona, vzdor ťažkostí v prvej republike,
znovu uplatnila a Čechov a Slovákov znovu priviedla do jednotného štátu.
Hitlerova koncepcia to prehrala a dokázala byť len nebezpečnou a krvavou
epizódou tak v českom ako i v slovenskom živote.
Čechov a Slovákov sjednotiť v jednom štáte natrvalo, to musí byť
politickým snažením každého Čecha a Slováka, či čechoslovakizmom alebo

30

Josef Dobrovský (1753-1829), český historik a slavista.
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inou cestou. O správnosti tejto snahy snáď nemôže byť žiadnej pochybnosti.
Alebo existujú snáď ľudia, ktorí pripustia aj separatizmus štátny?
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XIV. Prečo patria Češi a Slováci dohromady?
Ja k ním nepatrím a dúfam, že ani kritici nie. Československú myšlienku nikdo nevymyslel, nevykonštruoval, ona bola a je prírodou daná.
Prvý raz v historických dobách sa uskutočnila vo Veľkomoravskej ríši.
Objavila sa potom za neodvislého českého kráľovstva (Sr. Dérer, Češi a Slováci v strednej Európe, 1938, Krofta, Malé dejiny československé, 1946,
Horáková-Gašparíková, Dejiny Slovenska, 1935.). V storočiach habsburského pánstva prejavila sa v rôznych formách a prejavoch, v rakúskom parlamente, v revolučných rokoch 1848/49, v uhorskom sneme (kde na ňu
poukázali ako na nebezpečie pre historické Uhorsko), v Mikulášskej rezolúcii slovenského robotníctva, v Martinskej deklarácii. Nehovorím ani o spoločnom spisovnom jazyku cez stáročia užívanom.31 Slovenské národné
povstanie, tento veľký pohyb slovenského národa, bolo prejavom čs. myšlienky a malo za účel reštitúciu čs. republiky. Dokiaľ sme boli tisícročným
trvaním Uhorska mravne natoľko zhungarizovaní, že sme si pozíciu nášho
národa nevedeli ináč predstaviť len vo forme federalizovaného RakúskoUhorska, nazvali sme jednotu našich národov „československou vzájomnosťou“. Ale že táto „vzájomnosť“ mala pre Uhorsko nebezpečný politický
charakter, to vysvitá z toho, ako na ňu reagovali maďarizujúca uhorská
vláda, uhorský snem a vôbec uhorská spoločnosť. Vtedy vydal z poverenia
tejto vlády Czambel32 polemický spis A cseh-tót nemzetegység multja, je-lene
és jövöje (Minulosť, prítomnosť a budúcnosť československej národnej
jednoty) a poukázal v ňom na nebezpečie tejto myšlienky, ktorá má korene
na Slovensku v minulosti, rozširuje sa v prítomnosti a môže sa stať v budúcnosti vážnym nebezpečím pre Uhorsko. I Ľudevít Kossuth, keď po prehratej
svojej revolúcii protestoval r. 1851 proti federalizačným plánom Telekiho,
vytýkal im, že by priviedli koniec historického Uhorska, pretože by znamenali spojenie Slovenska s českými zemiami, Sedmohradska s Rumunskom, Vojvodiny so Srbskom, Burgenlandska s Rakúskom. Ešte i tento veľký
nepriateľ Slovákov cítil akoby vo vzduchu československú jednotu, československú spolupatričnosť. Mali sme a máme ešte jedného suseda, s ktorým
nás vždy spájala ešte dlhšia hranica ako slovensko-moravská a ktorý
dokonca zasahoval niekoľko storočí hlboko do slovenského územia, Poľsko;
Literárnym, a v evanjelickom prostredí aj liturgickým jazykom, bola na Slovensku dlhú
dobu čeština.
32 Samuel Czambel (1856-1909), slovenský jazykovedec a prekladateľ.
31
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ale nikdy sa nehovorilo o poľskoslovenskej jednote alebo o poľsko-slovenskej vzájomnosti. Prečo existovala iba československá jednota a čs. vzájomnosť? Východoslovenské nárečie je k poľštine práve tak blízke, ako je
západoslovenské nárečie blízke k češtine. Separatisti tvrdia, že Čechov
a Slovákov iba tá skutočnosť spája, že sú jazykove najbližší, ale že ináč sú to
dva docela odlišné národy. My Čechoslováci tvrdíme, že krom jazykovej
blízkosti sú i iné národné, duchovné, kultúrne vlastnosti spoločné týmto
dvom národom, ktoré ich urobili a robia tým, čo vždycky boli a neprestali
byť, a čo nikdo iný ako Ilja Erenburg pomenoval jednotným československým ľudom (národom). Prezident Novotný je nesporne zástancom československej jednoty a teritoriálnej integrity Československa a v opätovných
rečiach dal výraz tomuto presvedčeniu. V čom vidí túto jednotu zabezpečenú? V jednotej bázi socialistického hospodárenia a v uznaní Slovákov
ako samobytný národ. Prvá republika videla zabezpečenú jednotu našich
národov v zdôrazňovaní čechoslovakizmu. Dnes prevláda opačná koncepcia, jednotu vidia zachovanú prízvukovaním samobytnosti oboch celkov. Tu
sa objavuje dôležitá otázka. Pred vojnou požadovala komunistická strana
pre Slovensko samourčovacie právo až do odtrhnutia od Československa.
Reklamuje strana takéto neobmedzené samourčenie slovenskému národu
i dnes? Alebo priznáva ona socialistickému Slovensku len obmedzené samourčenie, totiž že ono sa môže suverénne zariadiť podľa svojich národných
potrieb len vnútri československého štátu, len spoločne s českým národom,
ktorý vice-versa svoje národné potreby suverénne uplatniť môže len
v spoločnosti slovenského národa? Inými slovami, dnešné usporiadanie
československej jednoty je, že každý z dvoch národov si svoje národné
a regionálne potreby upravuje a uskutočňuje suverénne sám, a čo sa ostatných potrieb týče, tie upravujú spoločne. Podľa toho by v socialistickom
Československu boli suverenity dvojakého druhu: suverenita v národných
a regionálnych veciach, ktorú vykonáva neobmedzene každý partner zvlášť
a suverenita ostatných vecí, ktorú vykonávajú oba partneri jednotne,
spoločne. Lenže, čo sú národné veci? Školstvo nesporne patrí do kategórie
národných vecí. Ale či môže Slovensko upraviť si školské záležitosti inak
než české zeme? Alebo či môžu české zeme si zariadiť školstvo ináč než
Slovensko? Či môže si Slovensko zaviesť klerikálne školstvo a české zeme
trvať na zlaicizovanom školstve? Na takéto a tomu podobné otázky sa
odpovie, že sa to nemôže stať, pretože nás viaže spoločný socializmus. Ale
čo keď jedon partner chce mať uplatnený prísny marxizmus a druhý
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partner liberálnejší revizionizmus? Na to sa odpovie, že to nemôže nastať,
lebo máme jednotnú stranu, zásadné princípy socializmu musia byť na
celom území Československa jednotné; pri prevádzaní týchto princípov
môže byť ovšem rôznosť podľa miestnych pomerov. Ale prečo musí byť
jednotná strana? Však dnes sa hlása, že každý národ si suverénne a tedy
sám upravuje svoju komunistickú politiku. Táto zásada, pravda, neplatí pre
čs. štát, pretože by viesť mohla k rozpadnutí jednotného štátu, čo ale nikdo
nechce. Prečo to nikdo nechce? Preto, lebo Češi a Slováci patria dohromady.
Prečo patria dohromady?
A tu sme u jadra československej otázky. Český národ a slovenský
národ majú síce samourčovacie právo, lenže ho môžu uplatniť len v rámci
spoločného samourčenia československého. Inými slovami klauzula „až do
odtrhnutia od spoločného štátu“ v československom prípade nemá platnosť. A prečo v československom prípade? Preto, lebo je historickou,
etnickou, sociologickou pravdou to, čo veľký priateľ slovenského národa
Ilja Erenburg konštatoval: „Ťažké skúšky minulých rokov sblížili ľud, ktorý
je si tak blízky jazykom a duchom, že možno oprávnene hovoriť o jednom
československom ľude.“ Túto pravdu dávno pred Erenburgom vyznávali
i mnohí iní sociologovia a slavisti, medzi nimi i najvýznamnejší slovanský
slavista Vatroslav Jagić, keď napísal, že porovnávania rozdielov medzi
češtinou a slovenčinou „dávajú vede právo pokladať slovenčinu ako jedno
krídlo vedľa češtiny, ako krídla druhého, a celok ako jednu jednotku
v slovanskej jazykovej skupine.“ (Archiv für slavische Philologie, XX. s. 3840). Ako smýšľali o tejto veci starí slovenskí národovci a i zakladatelia
a pestovatelia zvláštneho literárneho jazyka slovenského, som už uviedol.
Ešte i úplnú nacionálnu odlišnosť hlásajúci Karol Rosenbaum varuje
dnešných slovenských politikov, aby pri ohlasovanej úprave pomeru
Čechov a Slovákov mali vždy na pamäti Štúrove slová „nechceme sa trhať
od Čechov, kdo sa teraz od bratov svojich trhá, padne pod najťažšiu
odpoveď pred národom naším“. (Rudé právo, z 10/III 1968, č. 69).
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XV. Slovenské národné povstanie a jeho odkaz
Československá myšlienka uplatňovala sa tedy viac ako tisíc rokov,
vždy spôsobom primeraným dotyčnej doby. Od prevratu 1918 vstúpila do
akútneho spojenia našich dvoch národov a javila sa čechoslovakizmom, to
jest prízvukovaním jednoty, tak ako ju Slováci sami bez českého vplyvu
stanovili v rezolúcii mikulášskeho robotníctva a v Martinskej deklarácii.
Táto fáza skončila štátnym osamostatnením Slovenska nie tak z vôle
prevážnej väčšiny ľudu, ale Hitlerovým protičeskoslovenským násilím a pomocou niektorých vyslovených zradcov (Tuka etc.). Pravé smýšľanie slovenského národa dokumentovalo Slovenské národné povstanie. Toto povstanie dialo sa snahou všetkých jeho účastníkov o sjednotenie československé, vyslovené vo Vianočnej dohode. Pri obnovení jednoty československej kládol sa dôraz na výslovné uznanie slovenského národa, čo bolo
v podstate to isté, čo už Mikulášska rezolúcia a Martinská deklarácia menej
dôrazne vypovedali.
Kam majú naše národy ďalej smerovať? Ešte ďalej preč od seba? Ešte
ďalej než bolo v ústave z r. 1948 stanovené? Extrémisti sú i dnes na
Slovensku. Tzv. samostatná štátnosť narobila hodne škody. Najväčšia škoda
však bola mravná. Prerušila kontinuitu predošlého zdarného vývinu
a darovala Slovákom štát, pre ktorý neboli predpoklady. Bol to dar
danajský, pravé city, úmysly a pravú politiku prezradili Nemci až po
povstaní, a tie namerané boli podľa príkladu, receptu pre český národ. Čech
a Slovák sa stal v očiach Nemcov zase jedným národom, ktorý treba
vykynožiť, vyhnať z Európy, ponemčiť. Vtedy ma trápili vo väzení na
Pankráci a v Malej pevnosti. Práve som si odbyl mesačnú samovazbu, keď si
ma dal predviesť referent mojej záležitosti. Hovoril mi: „Chcem vám sdeliť
čo sme spravili s vašimi Slovákmi. 30 000 Slovákov sme skrátili o hlavu. Tak
pochodí každý, kdo skáče z ubiehajúceho rýchliku. Češi a Slováci sú jedna
bagáž!“ Mal som na jazyku odpoveď. Čo sa stane s tým vlakom, keď je
strojvodca blázon a zastrelí každého, kdo ho chce odstrániť! Mlčal som však,
lebo keď mal človek na krku obžalobu pre velezradu a spojenie s nepriateľom ríše, nebolo radno špásovať s nepriateľom. Jedna bagáž! V tomto
nenávistnom a pohŕdavom výraze sa zrkadlí celá československá otázka!
Veľkonemecká politika systematicky rozkladala jednotu československú,
šla húževnate za týmto cieľom, až rozbila československý štát, priviedla Slovákov do vojny s Poľskom a so Sovjetským svazom, ponechala im zdanlivú
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samostatnosť a konjunkturálny blahobyt, ale akonáhle Slováci povstaním
prejavili spolupatričnosť s českým národom, Nemci ihneď zmenili svoju politickú líniu a degradovali Slovensko na vtedajšiu úroveň českých zemí.
Prečo robili Slováci veľké slovenské povstanie? Prečo vznikli na
mnohých miestach partizánske skupiny a čo bolo najdôležitejšie, urobilo
celú akciu národným povstaním, prečo povstali podstatné čiastky slovenskej armády, prečo 70 000 vojakov zo všetkých krajov slovenských uposlechlo mobilizačnému rozkazu Slovenskej národnej rady a šli do boja? Veď
vtedy už Nemci boli stále bití a nachádzali sa na východe, na západe a na
juhu v neprestajnom ústupe, strácajúc milióny mŕtvych, ranených a zajatých. Vojna bola od Stalingradu a od invázie do Francie pre Nemcov definitívne prehratá. Na tomto výsledku nemohlo nič zmeniť ani slovenské
povstanie, i keď by sa bolo podarilo; najviac by bolo skrátilo vojnu o niekoľko týždňov. I bez slovenského povstania by vojna bola skončila reštitúciou Československej republiky. To veľmi dobre vedeli vodcovia slovenského povstania. Prečo sa tedy rozhodli pre slovenské povstanie? Prečo sa
tak rozhodli, ač vopred vedeli, že bezprostredného úspechu mať nebudú?
Chceli oni povstaním pripomôcť sovjetskej armáde k strategickej výhode?
Alebo malo povstanie hlbší význam? Tak sa zdá, že sovjetská armáda,
poldruha roka húževnate a bezpečne v ohromných bitkách víťazne zdolajúc
nemecký odpor, spokojila sa s taktickými úspechmi, ktoré dosiahli menšie
partizánske šarvátky v týle nemeckých armád a nepriala si žiadne nedostatočne pripravené pokusy eventuálnych strategických výhod. A prečo
vzdor takémuto postoju sovjetskej armády predsa len prišlo k slovenskému
povstaniu?
Preto, lebo Slovenské národné povstanie, ako akcia obsahujúca celý
národný život, mala ďaleko väčší mravný cieľ, než snáď priniesť na malej
čiastke ohromnej bojovnej fronty taktické alebo strategické výhody. Slováci,
svojím tragickým odhodlaním previesť národné povstanie, prihlásili sa
v historickej chvíli zase k československej jednote. Nesporné je, že povstanie malo slúžiť k znovusjednoteniu toho, čo Hitlerovo násilie surovo rozdvojilo. Povstaním mali dva národné celky prísť bližšie k sebe a nie oddialiť
sa. Najrozhodnejším odsúdením všetkého, čo viedlo k hitlerovskému slovenskému štátu, k svojmu pravému národnému povedomiu prišlí slovenský
národ teraz už zrelým odhodlaním prihlásiť sa mohol k svojím národným
právam, ale i predovšetkým a nadovšetkým k veľkej myšlienke národnej
spolupatričnosti Čechov a Slovákov, v podstate tedy k tomu, čo vyjadrené
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bolo mikulášskou robotníckou rezolúciou a Martinskou národnou deklaráciou.
Odkaz Slovenského národného povstania je tedy: Češi a Slováci k sebe
blíž a nie Češi a Slováci od seba dial!
Snahy po československej jednote majú dve stránky: českú a slovenskú. Ak sa má dospieť k trvalej a harmonickej jednote, musí byť snaženie
obojstranné. Nesmie to byť len snaženie jednej strany, to by sa snadno
vysvetľovať mohlo ako snahu chcieť pohltiť toho slabšieho. Kritici, ktorí
takmer jednomyseľne odsúdili čechoslovakizmus prvej republiky, falošne
ho predstavovali ako snahu českého národa pohltiť národ slovenský. Aké
snaženie o pohltenie, keď Slovákom bolo dané najširšie volebné právo,
vždycky najčistejšie prevádzané, keď na Slovensku bolo sriadené slovenské
školstvo, slovenská administratíva, slovenské súdnictvo, atď.? Že to nešlo
bez českej pomoci, to nemalo dôvod v pohlcovacích snahách Čechov, ale ako
som uviedol, bolo bezpodmienečne nutné a prirodzené. Fakt je, že sa na
Slovensku ani jedon Slovák nepočeštil, ale za to sa poslovenčili mnohí na
Slovensko prišlí Češi! Čechoslovakizmus nehamoval poslovenčenie Slovenska, ale naopak ho umožňoval a mu napomáhal, to bolo jeho poslanie, jeho
raison dʼêtre. Hviezdoslav, Tajovský, Jesenský, Krasko, Krčméry, Timrava,
Lukáč, Stodola, Roy a mnohí iní výtečníci slovenskej literatúry boli všetci
hlásatelia československej jednoty a nechceli mať nič spoločné s ľudáckym
a národniarskym separatizmom. A predsi to bola literatúra opravdu slovenská. Ona to bola, ktorá hrala významnú úlohu pri príprave ducha Slovenského národného povstania a dávala mu smer k československej jednote.
Ľudácke a národniarske autonomistické a separatistické hnutie som,
stopujúc ho po jeho rôznych korienkoch, označil ako v určitej miere
residuum starého hungarizmu. V podstate to bola viac sto rokov nashromaždená lieň, ktorá charakterizovala uhorský život a ktorého príjemnosti
si chcel v budúcom živote zachovať nie jedon Slovák. Takzvaná slovenská
štátnosť, aspoň v koncepcii Tukovej a jeho blízkych spolupracovníkov, mala
byť len príprava k definitívnemu prechodu do uhorského štátu. Že vyslovený zradca a budapeštiansku revíznu politiku sledujúci Tuka mohol na
Slovensku hrať úlohu zahraničného ministra a ministerského predsedu, je
toho dôkazom. Lenže 20 rokov čechoslovakizmu zanechalo svoje mohutné
stopy v obyvateľstve Slovenska. Tukovské plány reštitúcie mariánskeho
Uhorska narazili na živelnú nechuť Slovákov. Ani Hitlerove taktické úvahy
nemali úspechu. Preto Tiso a Sidor uvažovali a vyjednávali o slovensko79

poľsko-maďarskom spojení. Ale hlboké stopy dvadsaťročného čechoslovakizmu znemožnili aj túto kombináciu.
Spomenul som už, jak významnú úlohu hral v slovenskej politike
v desaťročiach pred prevratom, ale i dlhšie, maďaronizmus. S týmto nanajvýš dôležitým zjavom sa dosiaľ nezaoberal žiadon slovenský publicista. Ani
rôzne problémy tzv. slovenského štátu ich nezaujímali. A tu naraz Kultúrny
život spustil diskusiu nie o maďarónizme, nie o intrikách Tuku a jeho
prívržencov, nie o tisovsko-sidorovských plánoch zaťahovania slovenského
národa preč od čs. jednoty – ale o čechoslovakizme! Skoro 20 rokov sa nehovorilo o čechoslovakizme. Až po 20 rokoch, skoro na povel z nejakého
centra, temer všetci účastníci diskusie obvinili čechoslovakizmus ako to zlo,
ktoré zavinilo katastrofu. Neni to snáď len nejaká forma alibizmu, aby si
nikdo nesmyslel a nezačal hovoriť o pravých príčinách katastrofy, o maďaronizme, tukizme a separatizme? Veď nie jedon kritik nebol by dnes veľký
Slovák, ak by ho čechoslovakizmus prvej republiky nebol zachránil pred
maďarizáciou. Veľký krik proti čechoslovakizmu má zastrieť ľudácku alebo
národniarsku minulosť dnes komunizmom sa kryjúceho výtečníka alebo
jeho predka?
Aby Češi a Slováci mohli spolužiť v jednom štáte, nesmieme vymýšľať
a zveličovať ľudácke výmysly a ospravedlňovať ich nekritické, nespravodlivé, čisto agitačné heslá. Nemá sa rozduchovať škodlivý šovinizmus
a zvlášť sa to nemá robiť pod rúškou internacionalizmu. Čítal som v novinách, že slovenskí študenti určitého miesta odopreli účasť na slávnosti
centenáriuma Petra Bezruča s odôvodnením, že diela básnika neboli ešte do
slovenčiny preložené. Nemyslím, že by v českom študentstve bol natoľko
rozvinutý český šovinizmus, aby odmietli účasť na vzpomienkovej slávnosti
napr. Hviezdoslava s odôvodnením, že hlavné diela slovenského básnika neboli do češtiny preložené. A to ešte jedon účastník diskusie vytýkal čechoslovakizmu vraj šovinizmus. Veď práve naopak. Čechoslovakizmus miernil
šovinizmus, a síce tak na českej ako i na slovenskej strane. On obstrihoval
krídla českého nacionalizmu, aby vo svojom nacionálnom rozlete nezabudol, že vedľa svojho češstva tvorí so Slovákmi jedon nacionálny celok a stále
upomínal Slovákov, aby ich nacionalizmus neprekročoval hranice, kde
nacionalizmus prestáva byť nacionalizmom a vstupuje do fázy šovinizmu.
Čechoslovakizmus je a bol pestovanie českého a slovenského nacionalizmu
pozbaveného výhonkov šovinizmu.
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A tu prichádzame na nešvár prekladania, lepšie povedané prepisovania zo slovenčiny do češtiny a vice versa. Prepisovania, nie prekladania,
lebo prekladanie to je len z hľadiska honoráru prepisovateľa. Započalo sa to
s prepísaním diela Zuzky Zgurišky do češtiny, a odôvodňovalo sa to tým, že
by Češi inak nečítali slovenskú literatúru. Argument ten neobstojí. Státisíce
denne poslúchajúcich športovcov oboch národností u rádia vyvracajú ten
argument. Českí a slovenskí hlásatelia temer bleskovou rýchlosťou sledujú
napr. futbalové hry a státisíce českých a slovenských ľudí s najväčším napjatím bez obtiaží počúvajú tak české ako i slovenské hlásenia a to skoro
denne nie niekoľko minút, ale neprestajne i hodiny a hodiny. Nikdy sa
nestalo, že by nejaký český alebo slovenský fanoušek odmietol bol slovenské alebo české hlásenie. Pri futbalovom športe u rádia je československá jednota dokonalá, tam ani ten najzúrivejší separatista netvrdí, že
hlásateľovi nerozumie, i keď hovorí najrýchlejšou češtinou alebo slovenčinou. Fakt je, že prepisovaniu do češtiny napomáhala aj istá duševná lieň
českého publika, ktoré nerado číta texty, ktoré nie sú písané česky. O tejto
téme som mal raz rozhovor s nebožtíkom Šmídom, vedúcim slovenského
kníhkupectva v Prahe na Václavskom námestí. Rozhorčene sa staval proti
prekladaniu diel slovenskej literatúry do češtiny. Hovoril, že sa mu dobre
darilo šíriť slovensky písanú literatúru medzi českým publikom a docielil už
toho, že 20% celkového nákladu slovenského umiestnil v Čechách. Naučil
Čechov zdolať prvotnú ich nechuť k slovenskému čítaniu a zvyknúť si na
slovensky písané slovo. Všetko jeho úsilie o rozšírenie slovenskej literatúry
v origináli sa stáva však márnym, keď teraz už „preklad“ do češtiny sa stáva
bežným. Z hľadiska pohodlia českého čitateľa je totiž samozrejmé, že radšej
si kúpi český preklad, i keď sa tým pozbaví šťavnatosti a originality, ktoré
by mu poskytoval slovenský text. Takto hmotný záujem autorov a prepisovateľov zmarí najideálnejšie úkoly kultúrneho pracovníka a „prekladanie“ do češtiny stáva sa čím ďalej tým samozrejmejším, na škodu československej jednoty. (Sú ľudia, ktorým je to vhod; čím viacej separovať
Čechov od Slovákov). V školách sa slovenským dietkam dávajú čítať české
texty a českým dietkam slovenské texty, ale v živote sa stávajú umelé
barikády proti vzájomnému porozumeniu. Umelým spôsobom sa šíria rozdielnosti medzi češtinou a slovenčinou. Vymýšľajú sa nové, dosial neužívané slová, len aby to ináč znelo v slovenčine ako v češtine. Filologovia
konštatujú zvláštneho ducha jazyka, ale zabúdajú, že duch západných nárečí
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je celkom iný ako duch stredoslovenčiny a tento je zase iný ako duch
východných Slovákov.
Quo vadis natio bohaemica, quo vadis natio slovaca?
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XVI. Quo vadis?
Pred touto otázkou budú Češi a Slováci vždy postavení a vždy musia
na ňu odpovedať. Majú ísť spoločne, alebo každý zvlášť? Ideálne riešenie je
v jednote, ktorá zabezpečí každému svoje češstvo a slovenstvo, tak ako ju
čechoslovakizmus chcel uskutočniť. Toto riešenie sa však pretrhlo a nebolo
prevedené až do konca. Zahraničný nepriateľ nemecký, maďarský a poľský,
prejavujúci sa vo fašistických alebo polofašistických nacionálne šovinistických režimoch a využijúc s týmito režimami dlho spolupracujúcu rozvratnú domácu zradcovskú alebo krátkozrakú slovenskú opozíciu, pomocou
zradných západných vlád a všeobecnej nechuti k ich povinnostiam dostáť
danému smluvnému slovu alebo internationálnej povinnosti, urobil tomuto
československému riešeniu koniec. Ale Slovenské národné povstanie bolo
mohútnou manifestáciou slovenského národa v tom smysle, že má byť
našimi úhlavnými nepriateľmi rozbitá československá jednota reštituovaná,
podľa medzi časom zmenených pomerov. Po zdolaní fašistických nepriateľov v druhej svetovej vojne prišlo k znovusriadeniu pomerov v našej
čs. republike. Košický vládny program a ústavy z rokov 1948 a 1960 stali sa
základom ďalšieho života Čechov a Slovákov. Či to bolo vo všetkom takto
potrebné a múdre, je iná otázka a ukáže to budúcnosť. Najdôležitejšie bolo,
že moc prevzala komunistická strana a kládla dôraz na zvláštne češstvo
a slovenstvo Čechov a Slovákov, ale pritom ich ústavnými opatreniami
a hlavne hospodárskymi a sociálnymi usporiadaniami sviazala dohromady
tak silne, ako nikdy predtým žiadon režim. Vychádzajúc z názoru, že
predošlá nespokojnosť na Slovensku zavinená bola hospodárskou zaostalosťou voči českým zemiam, behom 20 ročného jej diktátorského panstva
vybudovala na Slovensku mohútny priemysel, ktorý učinil koniec hospodárskej nejednotnosti Slovenska a českých zemí. Dosiahnul sa tak veľký
pokrok v spolunažívaní Čechov a Slovákov. Ale ako to i diskusia ukázala,
osudová otázka nebola ešte zodpovedaná. Quo vadis?
Ešte vždy sú zahraničné a domáce sily, ktoré sú nespokojné
s dnešným usporiadaním.
Zahraničnopoliticky je súdržnosť Čechov a Slovákov zabezpečená
hlavne Sovjetským svazom. I prezident Beneš prehlásil po oslobodení, po
svojom návrate do vlasti, zástupcom sociálne demokratickej a národnosocialistickej strany: „V zahraničnej politike musíme ísť vždy so Sovjetským
svazom. Keď by znovu prišlo ku kríze, západné mocnosti by nás znovu
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zradili.“ Z veľmocí má jedine Sovjetský svaz záujem na udržaní silnej čs. republiky, ostatné veľmoci by k vôli teritoriálnej integrite Československa
válku neviedli. Aby svoju strategickú pozíciu k Československej republike
zlepšil, preto nástojil Sovj. svaz na odovzdaní Podkarpatskej Rusi a uskutočnil tak spoločnú hranicu s Československom, čo predtým nebolo. Dokiaľ
tedy Sovj. svaz zachová svoju dosavádnu veľmocenskú silu a neupadne do
vnútorných zmätkov, je jednotná Československá republika bezpečne zachovaná. Že by takýto nepriaznivý vývin mohol v Rusku nastať, na to niet
najmenších náznakov. Prečo sú však v Nemeckej spolkovej republike stále
živé prúdy33, ktoré počítajú s určitým obnovením nemeckej moci a znovuzasahovaním i do našich vnútorných záležitostí? To je tiež v súvislosti s veľkým problémom Číny a s jej stále sa zväčšujúcim nepriateľstvom so
Sovjetským svazom. Vojnový konflikt Číny so Sovj. svazom v budúcnosti nie
je vylúčený.34 S tým počíta nacionálna nemecká politika. Za 15-20 rokov by
mohlo prísť ku gigantickému meraniu ohromných síl dvoch komunistických obrov. Rusko by muselo koncentrovať svoje sily proti čínskemu
obru a preto by nútené bolo robiť ústupky v Európe. S tým počíta nacionálne revanšistická nemecká politika a jej vplyv na nemeckú oficiálnu
politiku musíme mať vždy na pamäti. Utváranie sa sovjetsko-čínskeho pomeru je tedy veľadôležité i z hľadiska Československej republiky a jej jednoty. Z nášho existenčného hľadiska je veľadôležité, aby sa pomery utvárali
tak, aby Sovj. svaz žiadne podstatné koncesie v Európe robiť nemusel.
K tomu je ale zapotreby silného a jednotného Československa a nie štátu,
v ktorom sa každú chvíľu robia nové štátoprávne úpravy, vedúce vždy
k väčšej rozháranosti pomerov. Quo vadis?
Zahraničnopolitická situácia Československa je teda pre dohľadnú
dobu zabezpečená. Ako to je však s vnútornými silami? Je vzdor ohromnému pokroku v posledných 20 rokov umlčaná každá nespokojenosť?
Nespokojenosť na českej strane je skôr len odrazom toho, čo sa na
Slovensku deje. Po vyhnaní Čechov zo Slovenska, po zradnej politike sloDérer pravdepodobne mieril na aktivity nemeckého spolku ODESSA, ktorý združoval
bývalých členov SS a politické prúdy, ktorých cieľom bola revízia Benešových dekrétov.
34 V priebehu 60-tych rokov 20. storočia došlo medzi ZSSR a Čínou k značnému zhoršeniu ich vzájomných vzťahov. Dérerove obavy z vojenského konfliktu medzi týmito
dvoma veľmocami sa takmer naplnili presne o rok po ich vyslovení. Od marca do septembra 1969 prebiehali čínsko-sovietske vojenské zrážky, ktoré si vyžiadali stovky
obetí. Vzťahy medzi komunistickými veľmocami zostali aj po ukončení vojenského
konfliktu napäté.
33
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venskej autonómnej vlády, po absolútnej oddanosti Hitlerovi, ktorý chcel
český národ vyhubiť resp. vyhnať z Európy, bol to div, že zúbožený český
národ zanevrel na Slovákov? Slovenským národným povstaním sa však
Slovákom podarilo túto nepriaznivú náladu v českom národe zmeniť. Proti
ustanoveniam košického vládneho programu bolo len málo oponentov.
Pravda, vzbudzovalo hodne nedorozumenia, že v ústave z r. 1948 vyslovené
bolo v nacionálnom ohľade to, čo za prvej republiky ľudáci a národniari
hlásali a čo si komunistická politika v celom rozsahu, pravda z iných pozícií,
osvojila. V Čechách ale i na Slovensku sa hovorievalo, že najzúrivejší ľudáci
vyzliekli si svoj bývalý ľudácky kabát a obliekli si módny kabát komunistický. Je to iste hodne prehnané, ale je v tom i kus pravdy. Za takýchto
okolností neni divu, že české publikum má pred každým štátoprávnym
riešením strach, aby sa to, z iných pozícií síce, ale v podstate rovnako, neopakovalo, čo sa stalo za Tisu a spol. Vytvoril sa tým aj stav, že sa aj v českých zemiach vyvinul určitý separatizmus. Tak český ako i slovenský separatizmus živený a podporovaný bol dlhou diktatúrou stalinského razenia,
ktorá prílišne zdôrazňovala národnú samobytnosť oboch národov a zamlčovala, ba administratívnymi prostriedkami priamo zakázala i len vzpomienku národného spojiva medzi nimi. Tento separatizmus je a bol živený
i niektorými filologmi oboch národov, ktorí pod titulom ducha jazyka, ktorý
pravda väčšinou oni sami vytvárali a vytvárajú, pracujú k tomu, aby sa čeština a slovenčina nie sblížili, ale od seba čím viac separovali. Ináč je známo,
že už Ján Kollár si sťažoval na to, že českí lingvisti vzpierali sa prijať do češtiny niektoré slovenské elementy.
Čo sa týka slovenskej strany, nemyslím len na ľudácku nespokojenosť. Tá je v podzemí a živená hlavne klerikalizmom, možno že i niektorými
mýlnymi proticirkevnými opatreniami režimu. Nebezpečnejšia je nespokojenosť šírená na Slovensku určitou čiastkou inteligencie ľudáckeho alebo
národniarskeho pôvodu, ale dnes vystupujúcou v komunistickej maske.
Z národnostného hľadiska neni medzi ľudáctvom a touto časťou slovenskej
inteligencie rozdielu. Ona korení v pomeroch samostatnej štátnosti slovenskej a tenduje ta. Prečo je treba vyťahovať čechoslovakizmus a ho nespravedlive a nepravdive predstavovať ako strašiaka? Prečo ho posudzovať
výlučne podľa ľudákmi a národniarmi agitačne prisudzovaných nikdy neexistujúcich zámerov a účelov? Prečo to falšovanie histórie? Neuvedomujú
si tí ľudia, že samostatnosť Slovenska by znamenala skoro rozdelenie Slovenska, odňatie pohraničných krajov od Bratislavy cez Levice, Lučenec, Rož85

ňavu a Košice, ďalej ukrajinských krajov okolo Prešova až k Tatrám a znovuuplatnenie nárokov poľských? Že by to posilnilo revanšistické snahy
všetkých sudeťákov, od ktorých sme sa po druhej svetovej vojne oslobodili?
Že by to znamenalo uvrhnutie Čechov a Slovákov do pomníchovských zmätkov? Že by to znamenalo negovanie všetkého, proti čomu malo byť slovenské národné povstanie historickou demonštráciou?
Nuž ten dnešný stav ide ďalej než ako sme si definovali r. 1934
podstatou autonomistického snaženia na Slovensku. Už vtedy som ale
konštatoval: „Pre ďalšiu budúcnosť ovšem formulácia autonomistická tvorí
priamo základ pre ďalší vývoj smerom k odstredivosti a v tom je práve jej
veľká nevýhoda a nebezpečie!“
Toto nebezpečie stále existuje. A existovať bude, dokiaľ tak český ako
i slovenský národ neuznajú, že krom ich historickým vývinom danej
zvláštnej národnosti, sviazaní sú nie len štátnymi, ale i etnickými a národnými nerozlučnými svazkami tak, že pred ostatným svetom vystupovať
môžu ako národ jedon, československý.
Len keď obe čiastky československého celku sa zariaďovať budú
takýmto smerom a nebudú svoju národnosť demonštratívne a šovinisticky
klásť do popredia, inými slovami, nebudú vyhľadávať a prízvukovať to, čo
nás delí, ale viacej to, čo nás vždy spájalo a spája, zabezpečíme natrvalo náš
československý štát a pokojné súžitie v ňom Čechov a Slovákov.
Dokončil som 2. marca 1968, v deň 84-tého výročia môjho narodenia.
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XVII. Doslov
Dr. Gustáv Husák mal interview 22. marca 1968 a povedal redaktorovi Pavlovi Vranovskému pre časopis Práca medzi iným i toto:
„Republika bude tím silnější, čím lépe a spokojenější, a to po všech
stránkách, se v ní budou cítit oba národy. Přitom jde o jednotný stát, v němž
by v obou částech platily stejné zásadní principy, v němž by bylo dost
prostoru pro přirozenou integraci ekonomiky na základě ekonomických
zákonů stejně platících v obou částech a v němž by se uplatňovala společně
vypracovaná jednotná politika pro společný rozvoj celého státu. Zatímco
u zákonodárné moci by asi převažoval prvek společného ústředního
rozhodování, v oblasti vládní, výkonné by šlo víc o národní samosprávu
českou i slovenskou. Přitom jsou některé oblasti, jako například kultura,
případně školství, nebo výkon spravedlnosti atd., které by si každý národ
podle dohodnutých hlavních zásad mohl spravovat samostatně a tak se
prosazovat například v kulturním soutěžení i ve světě.“
Až na národný dualizmus a separatizmus prízvukovaný Dr. Husákom,
s ktorým nesúhlasím, je to, čo v citovanom odstavci Dr. Husák podľa redaktora Vranovského povedal, v podstate správne.
V októbri 1946 vyšiel môj spis Košický program a nová ústava
Dělnickým nakladatelstvom v Prahe. Prvé vydanie bolo hneď rozobrané
a preto vyšlo i druhé vydanie s nezmeneným obsahom. V tomto spise som
rozviedol do detailov budúcu úpravu našej republiky. V podstate rovnako
s citovanými názormi Dr. Husáka, navrhoval som jak pre českú, tak pre
slovenskú stranu päť zvláštnych ministerstiev, ktoré by tvorili na území
každého národa zvláštnu zemskú (krajinskú) vládu. Zemskí ministri museli
však byť členmi ústrednej vlády republiky, ktorá by spravovala všetky
spoločné záležitosti, čím by bola dosadená a zabezpečená jednota štátu. Do
detailov som rozviedol kompetenciu tak ústrednej vlády ako i zemských
vlád, prirodzene podľa pomerov, aké boli v predúnorovej republike. Po
únore bol môj spis spolu so všetkými ostatnými skonfiškovaný, zaradený
medzi libri prohibiti, ale u mnohých jednotlivcov je iste k nájdeniu.
Považoval by som za osudnú chybu označiť pomer Čechov a Slovákov
za federalistický alebo dualistický. I mnohí Češi upadajú dnes do druhého
extrému a podliehajú hysterickému volaniu mnohých slovenských intelektuálov. Odvolávajú sa na federatívnu Juhosláviu a na Sovjetský svaz. Ale
pomery juhoslovanské sa podstatne líšia od našich. Tam federácia ne87

znamená federovanie národov, ale krajov. Čierna hora je srbská a predsi
tvorí federálny štát. Macedónia je federálny štát, ale nárokujú si ju Bulhari
a tvrdia, že Macedónci sú vlastne Bulhari. Slovinský jazyk je značne odchýlny od srbochorvatčiny, a preto bolo konštituovanie federatívnej slovinskej republiky oprávnené. Srbochorvatský národ bol rozdelený na dve federatívne republiky nie z národnostného ohľadu, ale z teritoriálnych dôvodov.
Príklad Sovj. svazu je ešte nepriliehavejší. Tam sa federovali národy jedon
od druhého úplne odlišne.
Ale pomer Čechov a Slovákov je celkom iný. Je to československé špecifikum, a preto musí byť riešený nie podľa cudzích vzorov, ale podľa špecifických československých pomerov. Na Slovensku žije viac ako 500 tisícová
maďarská menšina, hraničiaca s maďarským štátom. V prípade federatívnej
prestavby štátu znamená to určité nebezpečie. Každé nacionálne šovinistické slovenské podnecovanie vyvoláva v tejto kompaktnej mase u nás
bývajúcej, nacionálne veľmi sebavedomej menšine, maďarsko-šovinistický
efekt. Kdo zaručí, že i oni nebudú požadovať pre seba federatívne riešenie?
Najprv federáciu u Československa a potom... Tomuto nebezpečiu zabránime, keď sa prestaneme hrať s federatívnou myšlienkou vôbec. Maďarom,
pravda, musíme poskytnúť všetky menšinové práva národné, vyplývajúce
z ich skutočného menšinového postavenia. Čechom a Slovákom zabezpečiť
môžeme všetky im prislúchajúce práva podľa československých potrieb
a nemusíme pri tom siahať k nebezpečným pozostatkom zvláštnej štátnosti
z éry Hitlera a Tisu.
Ako verný učedník prezidenta osloboditeľa T. G. Masaryka, ako jeho
spolupracovník, ako verný zastupiteľ ideí nášho veľkého Milana Rastislava
Štefánika, ako jedon z málo žijúcich pripravovateľov nášho československého štátu, ako už skoro pol storočia zástanca socialistických ideálov, ako
prostý slovenský človek, cítim sa byť oprávnený protestovať proti pokusom
chcieť zaviesť do ústavy prvky budúceho rozkladu československého štátu.
Skončil som 30. marca 1968.
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Obrazová príloha
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Ivan Dérer s manželkou Jelou, rod. Štefanovičovou
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Ivan Dérer
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Dokument potvrdzujúci väznenie Dérera nacistami za účasť v odboji. Archiv
Národního muzea, Praha, fond Ivan Dérer, inv. č. 6.
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Posledná strana rozsudku z roku 1955, ktorým bol Dérer komunistickým
režimom odsúdený za neoznámenie trestného činu velezrady.
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Menovací dekrét, ktorým bol Dérer vymenovaný za ministra školstva
a národnej osvety. Dekrét je podpísaný prezidentom Masarykom a predsedom vlády Malypetrom. Archiv Národního muzea, Praha, fond Ivan Dérer,
inv. č. 4.
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Najvyššie štátne vyznamenanie Francúzskej republiky – Rád čestnej légie,
ktoré bolo udelené Dérerovi v roku 1933. Archiv Národního muzea, Praha,
fond Ivan Dérer, inv. č. 20.
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Kresba mladého Dérera. Pavol Cesnak 2015
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Vzpomínky na mého dědečka
Dr. Ivana Dérera
Vít Černý

99

100

První jasná vzpomínka na mého dědečka, kterému jsme v rodině
říkali apa, se váže k jeho zatčení někdy v roce 1953 (to mi bylo 6 let). Jako
malému chlapci, který z toho neměl rozum, se mi moc líbilo, že ti pánové
(asi Stb), co prohledávali náš dům při domovní prohlídce, lezli do všech
zásuvek, skříní a všude po domě. Připadalo mi asi, že dělají nebo budou
dělat pořádek.
Později si vzpomínám, že na mne udělalo velký dojem dědečkovo
nadávání, když si vsedě na schodech obouval vysoké šněrovací boty a
nemohl se strefit do příslušné dírky. Už špatně viděl a asi se mu trochu
třásly ruce v jeho více než sedmdesáti létech. Obvykle hlasitě nadával na
„svínstvo bolševické“ a pak následoval proud nám tehdy nesrozumitelných
nadávek v maďarštině, což byla řeč, kterou se v jeho mládí vyučovalo ve
všech školách na Slovensku. Babička (jako děti jsme jí říkaly tamama) se
nad jeho nadávkami pohoršovala a my děti (Soňa, Kateřina, Ivan a já) jsme
se tomu potají smály.
Každý den, pokud byl dědeček zdráv, chodil po Hodkovičkách (čtvrť
v Praze, kde s námi dědeček bydlel) se svými vrstevníky a obřadně zdravil
smeknutím nebo mírným zdvižením ruky ke štítku čepice sousedy a
kolemjdoucí, kteří skupinku procházejících a debatujících „dědků“ dobře
znali. Ještě nyní si někteří moji spolužáci při každoročním třídním srazu
vzpomínají na mého dědečka, jak si svižně vykračoval po Hodkovičkách a
elegantně švihal holí, kterou obvykle na vycházky nosil. Doma tomu ovšem
bylo jinak. Šoural se pomalu po domě s trochu poťouchlým úsměvem
k velké nelibosti mé babičky. Nevím dodnes, jestli to dělal více proto, aby
dráždil babičku, nebo aby se šetřil na večerní procházku.
Večer, ještě před večeří, dědeček pravidelně poslouchal zahraniční
rozhlas, zejména Svobodnou Evropu a také BBC. Tak každý den večer byla
doma slyšet maďarština. Řeč, které dědeček díky nucené výuce v mládí
velmi dobře rozuměl. Poslouchal totiž zahraniční rozhlas téměř výhradně
maďarsky, protože rozhlasové vysílání v maďarštině tehdejší vládci Československa v Praze nerušili. Rádio si dědeček pouštěl vzhledem ke své
stařecké nedoslýchavosti dosti hlasitě. K večeři, kde se pravidelně scházela
celá rodina, se dědeček vždy dostavil v domácím úboru, který nezbytně
doplňovala nějaká pokrývka hlavy. Na dvojportrétu s babičkou, který malovala moje sestra Kateřina, je proto také vyobrazen s jakousi turkmenskou
čepičkou na hlavě. Bylo to pro něj velmi charakteristické. Při večeři obvykle
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podával přehled toho, co vyslechl ve večerním vysílání zahraničního rozhlasu.
Jako všichni dědečci i můj dědeček měl své oblíbené historky, které
jsme znali a už předem jsme dobře věděli, o čem budou a jak dopadnou.
Vzpomínám si na jednu, ve které dědeček vyprávěl, jak jezdil vlakem do
svého volebního obvodu v Malackách. Když se vraceli, tak je až k nádraží
doprovázely luďácké paničky, které si zdvihaly sukně a na něj a jeho kolegy
potupně „otŕčali riť“. Téměř nikdy nezapomněl poznamenat, že spodní
prádlo se tehdy na venkově nosilo jen zřídka. Jinou jeho vzpomínkou byla
chvála pankráckého guláše, který, když tam několikrát seděl ve vězení, byl
podle jeho slov výborný. Na pankrácký guláš s oblibou vzpomínal, když
doma k obědu bylo něco, co mu zrovna příliš nechutnalo. Mojí babičku to
dost zlobilo a dědeček se tiše pod vousy smál (nosil takový Stalinský knír
s malou bradkou).
Během své politické kariéry za první republiky si v Bratislavě na
Mudroňovej ulici nechal postavit vilku, kam se hodlal odstěhovat na penzi.
Bylo tomu ovšem jinak. Jak poznamenal kdysi tamější domovník pan
Smolík, „ten dom ošťal pes“. Mým prarodičům napřed dům zabavil Slovenský štát, jehož byl dědeček úhlavním nepřítelem, později po válce ho dostali
zpět, ale ne na dlouho. V padesátých létech byl dědeček komunistickým režimem odsouzen mimo jiné i ke ztrátě veškerého majetku a tak přišel o
svoji půlku domu. Babička zbylou polovinu prodala. V šedesátých létech byl
dědeček rehabilitován, ale téměř v zápětí v létech sedmdesátých byl derehabilitován. Ve svém domě nikdy nebydlel. Roku 1989 se již nedožil. Po
roce 1989 se rodina pokusila získat peněžitou náhradu za zkonfiskovanou
polovinu domu a peníze použít na vydání některých dědečkových písemností, zejména jeho politických pamětí. Bohužel se to nepodařilo, celá věc se
táhla a konečně byla zkomplikována i rozdělením Československé republiky
na dva samostatné státy.
Mgr. Vít Černý
V Jičíně 9. 11. 2014
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Vplyv T. G. Masaryka na slovenský obrodný proces
a Ivan Dérer ako masarykovec
Tomáš Jahelka
Z dejín slovenského politického myslenia nie je možné vynechať
osobnosť T. G. Masaryka; a to nielen z dôvodu, že bol z otcovej strany
etnický Slovák, ale najmä kvôli jeho zásadnému vplyvu na formovanie časti
budúcich slovenských politických elít (hlasisti), ktoré je zreteľné od
deväťdesiatych rokov 19. storočia. Rovnako nie je možné prehliadnuť jeho
spory s predstaviteľmi tzv. martinského centra (najmä s jeho hlavným
reprezentantom S. H. Vajanským). Významným bol aj ním inšpirovaný spor
hlasistov s predstaviteľmi martinského centra alebo s reprezentantmi politického katolicizmu (Andrej Hlinka, František Jehlička a i).
Masarykov vzťah k Slovensku
Jednou z tém Masarykovej politickej filozofie je problém „českej
otázky“. Tá však pre Masaryka predstavuje nielen problém národa českého,
ale aj otázku „malého národa“ ako takého. Masaryk pochádzal z Hodonína,
teda z blízkeho susedstva so Slovenskom. Preto mu bol blízky aj problém
slovenského národa; koniec koncov bol po otcovi Slovák a k tomuto svojmu
pôvodu sa vždy hlásil.1
Masaryk si uvedomoval aj jazykovú a kultúrnu blízkosť Čechov a Slovákov,2 bolo preto logické, že prejavoval záujem o Slovensko a nerezigViď napr. MASARYK, T. G. Světová revoluce. s. 175: „Slováci a Češi věděli, že sám jsem
byl vždy pro Slovensko, cítím slovensky a pro Slovensko jsem vždy nejen horoval, ale
pracoval ... Znám Slovensko a lidi na Slovensku dost dobře; byl jsem ve styku s generací
starší i mladší, s oběma jsem pracoval k obrození Slovenska.“ Alebo ČAPEK, K. Hovory
s T. G. Masarykem, s. 131: „Já jsem byl vlastně napůl Slovačiskem odmalička; můj otec
byl Slovák z Kopčan, mluvil slovensky do smrti, a i já jsem mluvil spíš slovensky – nějakého rozdílu mezi Slováky uherskými a moravskými, mezi kterými jsem jako dítě rostl,
nebyl jsem si vědom.“ Výstižná sa nám javí národnostná charakteristika Masaryka ako ju
podáva Vladimír Bakoš: „Osobne sa prikláňam k vlastnému vyjadreniu T.G.M., ktorý sa
v máji r. 1918 v prejave v Chicagu označil za moravského Slováka pôvodom a za Čecha
sebauvedomením.“ BAKOŠ, V. Kapitoly z dejín slovenského myslenia, s. 148, pozn. 10.
2 Samostatným problémom je otázka Masarykovho ponímania slovenského národa. Prikláňame sa k názoru, že Masaryk nechápal Slovákov ako svojbytný národ, ale chápal ho
v súvislosti s národom českým; slovenská otázka mu je zároveň aj českou otázkou,
Slováci aj Česi sú kmeňmi toho istého národa. Masaryk píše v Probléme malého národa:
1
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noval na slovenskú otázku, ako to učinila väčšina českých politikov tej doby.
Ako konštatuje Ivan Dérer, „Masaryk bol prvý, ktorý vedecky a publicisticky
vtiahol i Slovensko do svojich kultúrnych a politických úvah a rozšíril tým
niekdajší užší rámec český v širší rámec československý.“3
Českej politickej scéne v dobe rakúsko-uhorského vyrovnania dominovali tzv. staročeši na čele s Františkom Palackým a Františkom Ladislavom Riegrom. Ich cieľom bolo presadenie českého historického práva,
čiže premena dualizmu na trializmus resp. subdualizmus. So Slovenskom
nepočítali, orientovali sa len na tzv. historické krajiny, t. j. Čechy, Moravu
a Sliezsko. Českým politikom sa nepáčil ani fakt, že Slováci sa odtrhli jazykovo. Slovenská otázka však bola pre Masaryka aj v predvojnových časoch
integrálnou súčasťou otázky českej. Masaryk sa k tomu priznáva v Světovej
revoluci: „Má vlastní pohnutka v těchto sporech byl stály zřetel na Slovensko ... Upozornil jsem už, že program a postup některých našich politiků
doma nepřihlížel k Slovensku; já sám, ... měl jsem pevný úmysl pracovat pro
získání Slovenska.“4 Od polovice osemdesiatych rokov začal Masaryk jazdiť
na Slovensko pravidelne, za miesto svojich rodinných pobytov si vybral
malú obec Bystrička neďaleko Turčianskeho sv. Martina.
Národnostné a politické pomery v Uhorsku po roku 1867
Situácia Slovákov v Uhorsku sa po rakúsko-uhorskom vyrovnaní
(1867) vyvíjala veľmi nepriaznivo, čo bolo spôsobené zosilneným národnostným útlakom zo strany Maďarov a postupnou likvidáciou slovenských
pedagogických a kultúrnych ústavov. V roku 1874 boli zatvorené slovenské
gymnáziá v Revúcej a v Kláštore pod Znievom, nasledujúci rok gymnázium
v Martine. Gymnázium v Banskej Bystrici sa pomaďarčilo. Tieto kroky
znamenali v podstate likvidáciu slovenského stredného školstva. V roku
1875 bola zakázaná aj Matica slovenská. Podžupan Zvolenskej stolice Béla
Grünwald, ktorý v sedemdesiatych rokoch riadil protislovenské akcie, vydal
v roku 1878 dielo A Felvidék (Horniaky). Tvrdí v ňom, že v Uhorsku „voči 6
„Jen považme, jak v našem vědomí jsou rozděleny Čechy, Morava, i Slezsko a dokonce
i Slovensko. Dva miliony Čechů je v uherském království! ...nevzdáme se přece jedné
třetiny svého národa. Pokud se nám může ztratit jedna duše, není to v pořádku. A tu běží
o dva miliony duší, které jsou nám cizí. Naše cítění národnostní není ještě dovršeno.
Musíme ještě více sloučit jednotlivé kmeny a síly než doposud.“ MASARYK, T. G. Ideály
humanitní. Problém malého národa. Demokratism v politice, s. 87.
3 DÉRER, I. Naše problémy, s. 7.
4 MASARYK, T. G. Světová revoluce, s. 329.
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miliónom Maďarov stojí 7 miliónov Nemaďarov.“5 Preto je pre Uhorsko
v jeho životnom záujme začať asimilačnú politiku. A Slováci, podľa
Grünwalda, majú pre asimiláciu vhodné predpoklady. Sú totiž „bez vlastnej
elity, kráľov, vynikajúcich osobností zapísaných do dejín“, a to ich robí
„vhodnými pre asimiláciu, o to viac, že stáročnou existenciou v Uhorsku si
vypestovali zmysel pre uhorský mrav a virtus.“6 O rok neskôr po vydaní
tejto knihy vypracoval návrh zákona o vyučovaní maďarčiny aj na slovenských školách, ktorý bol prijatý. Nový predseda vlády Kálmán Tisza vyhlásil,
že žiadny slovenský národ nepozná. Následky tohto vyhlásenia prinášali
svoje „ovocie“ až do zániku Uhorska v roku 1918.
Vo voľbách do uhorského snemu v roku 1875 nezískali Slováci žiadny
mandát. Slovenská národná strana sa po úmrtí svojho predsedu Viliama
Paulíny-Tótha stiahla do pasivity s rozhodnutím nekandidovať v ďalších
voľbách. V tom čase zomierajú ďalší významní predstavitelia národného,
kultúrneho a politického života na Slovensku: Michal Miloslav Hodža, Janko
Kráľ, Ján Palárik, Ján Kalinčiak či Andrej Sládkovič. Do čela národného
hnutia sa dostali nový predseda SNS Pavol Mudroň, jeho brat Michal
Mudroň, ktorý ešte v tom istom roku ako Grünwald vydal proti jeho knihe
polemický spis pod rovnomenným názvom A Felvidék, ale najmä Svetozár
Hurban Vajanský, spisovateľ a novinár, syn Jozefa Miloslava Hurbana.
V roku 1878 sa usadil v Turčianskom sv. Martine, ktorý sa stal centrom
konzervatívne ladených slovenských národovcov a politikov a prebral v
ňom redakciu Národných novín.
V roku 1887 sa v Martine konala výstava výšiviek organizovaná
ženským spolkom Živena. Tejto udalosti sa na znak solidarity so slovenským národom zúčastnili aj mnohí hostia z Čiech a Moravy. Pri tejto príležitosti prvý krát zavítal do Martina aj Tomáš Garrigue Masaryk. Zoznámil
sa s martinskými národovcami, pričom osobitný vzťah nadviazal s ich vedúcou osobnosťou Svetozárom Hurbanom Vajanským.
S. H. Vajanský a jeho vzťah s Masarykom
Filozof Svätopluk Štúr správne postrehol, že Vajanský mal jedinečnú
šancu stať sa vedúcou vodcovskou osobnosťou na Slovensku, ale „jeho osudové pochybenie, tento diletantizmus“7, čiže odmietanie moderného filozoPICHLER, T. Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia, s. 56.
Ibid., s. 57.
7 ŠTÚR, S. Smysel slovenského obrodenia, s. 137.
5
6
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fického a vedeckého myslenia, odsudzovanie západnej kultúry ako úpadkovej, znamená, že Vajanský sa namiesto spojenia a inšpirácie Masarykovým myslením rozhodol pre opozíciu nielen voči jeho filozofii, ale dokonca aj voči jeho osobe.
Medzi Masarykom a Vajanským existoval zo začiatku blízky a priateľský vzťah.8 Spájali ich spoločné záujmy; zlepšenie postavenia Slovákov
v Uhorsku, záujem o Rusko a o jeho vedúcich kultúrnych predstaviteľov.
Spor medzi týmito osobnosťami bol však len otázkou času, pretože, ako sa
po čase ukázalo, mali na tieto problémy diametrálne rozdielne názory. Ako
konštatuje aj Vladimír Bakoš, pri konfrontácii Vajanského s Masarykom (a
jeho slovenskými prívržencami) „dochádzalo k stretu dvoch koncepcií národnopolitického života, dvoch ideových línií slovenského spoločenského
a duchovného vývinu.9 Rozchádzali sa v zásadných otázkach obrodenia slovenského národa, v otázke slovanstva, v pohľade na Rusko, či na západnú
kultúru a filozofiu. U Vajanského a Masaryka dochádza k stretu dvoch národno-politických koncepcií: Vajanského, vychádzajúcej ešte z romantického nacionalizmu štúrovcov a Masarykovej, nazývanej realistickej.
Z hľadiska slovenského národno-politického myslenia nadväzoval
Vajanský na názory neskorého Ľudovíta Štúra rozvinuté v jeho poslednom
diele Slovanstvo a svet budúcnosti. Podobne ako Štúr, aj Vajanský sa „snažil
charakterizovať dejinný význam Slovanstva prostredníctvom dichotomického vzťahu Východ a Západ.“10 Ďalší ideový zdroj, kde Vajanský čerpal
myšlienky napätia medzi Východom a Západom, boli jeho osobné kontakty
s ruskými slavianofilmi. Rovnako ako u Štúra, aj pre Vajanského sa ochrancom Slovákov a Slovanov, objektom, na ktorý sa upierajú nádeje, stáva
Rusko. Slovami Masaryka, „podlehl tomu blouznivému rusofilství, kdy čekal
spásu Slováků jen od Ruska.“11 So Štúrom má Vajanský spoločný pohľad aj
na Hegela a jeho dialektiku dejín. Tézu a antitézu v tomto zmysle predstavuje civilizačný spor medzi Východom (Slovania na čele s Ruskom) a ZáO počiatočnom blízkom vzťahu medzi Vajanským a Masarykom svedčí aj tykanie,
Vajanský oslovuje napr. v liste z 2. 4. 1889 Masaryka „drahý priateľ“. Viď Korespondence
TGM. T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (do r. 1918), s. 27. Istý čas sa dokonca
Masarykovci venovali Vajanského manželke, ktorá sa liečila v Prahe a bývala u nich aj
Vajanského dcéra.
9 BAKOŠ, V. Kapitoly z dejín slovenského myslenia, s. 125.
10 MARTINKOVIČ, M. Metamorfózy idey slovanstva a ich reflexia v slovenskom politickom myslení 19. storočia. In MARTINKOVIČ, M. (ed.). Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia, s. 208.
11 ČAPEK, K. Hovory s T. G. Masarykem, s. 132.
8
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padom, ktorý posunie dejinný vývoj vpred. Samozrejme, Vajanský pri posudzovaní kultúr Východu a Západu zdôrazňuje vyššiu hodnotu slovanskej
kultúry a z toho vyplývajúcu úlohu Ruska, ktoré pomôže slovanským národom v ich zápase za národné práva. Pri konfrontácii východnej a západnej
kultúry Vajanský hodnotí západné myšlienkové prúdy ako cudzie a brzdiace
rozvoj slovanských národov. Marcel Martinkovič v tejto súvislosti uvádza,
že Vajanský medzi kontraproduktívne myšlienky zaradil najmä tie, ktoré
čerpajú z ideí kozmopolitizmu, naturalizmu, darvinizmu a ďalších. Dôvodom bola podľa Vajanského tá skutočnosť, že pochádzajú zo západnej
filozofickej a vedeckej tradície, vychádzajúcej z odlišného spoločenského
prostredia a reagujú na prvotne rozdielne výzvy. Vajanský ich reflektoval „...
ako slovansky nepôvodné a z tohto dôvodu neprínosné pre plnohodnotný
a harmonický rozvoj kultúry a národných špecifík slovanských národov.“12
Západná kultúra a filozofia však bola pre Vajanského nielen neprínosná, ale doslova úpadková. A Masaryk predstavoval pre neho práve obhajcu tejto úpadkovej a pre vývoj slovenského národa a vôbec slovanstva
nebezpečnej kultúry.
Vajanský negatívne hodnotí dobovú francúzsku poéziu, najmä tzv.
prekliatych básnikov, ktorí sú pre neho iba predstaviteľmi dekadencie.13 A
keďže Francúzsko stojí podľa Vajanského na čele svetovej kultúry, tak sa
dekadencia nutne musela rozšíriť do iných častí sveta, Čechy nevynímajúc.
Tu sa rozvinulo „zvlášte na poli filozofie a drobného politikasterstva.“14 Do
Čiech sa však dekadencia nedostala ani tak priamo z Francúzska, ako skôr
cez Nemecko, presnejšie hlavne skrze Friedricha Nietzscheho: V Nemecku
hlavným stĺpom, ba kolosom dekadenstva bol Fr. Nietzsche; on dal
filozofickú osnovu individualistickej tendencii dekadentsva, kultu „ja“ a
obohatil štýl a jazyk dekadentov množstvom silných, smelých a krásnych
obrazov... Nietzsche, ako hlava „nového žitia“, usiloval sa „rozbiť všetky
historické dosky“, odvrhnúť všetky „staré cennosti“, to jest rozorvať všetko,
čo predtým malo u ľudí cenu dobra, práva, šľachetnosti. To je to slovutné
„preocenenie všetkých cenností“ (Umwerthung aller Werthe) a vyšiel zo
všetkého ideál, ba modla dekadenstva: nadčlovek, to jest potvorské zviera v
MARTINKOVIČ, M. Metamorfózy idey slovanstva..., s. 230.
Predstaviteľmi tejto dekadencie sú podľa Vajanského Charles Baudelaire a Paul
Verlaine. Baudelaire sa svojou knihou Kvety zla stáva „otcom a osnovateľom dekadentstva,“ Verlaine „bol tiež náruživo-zmyselný, démonický, rúhavý zvelebovateľ baudelairovského zla.“ VAJANSKÝ, S. H. Koreň a výhonky. Články, s. 410-411.
14 Ibid., s. 412.
12
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ľudskej podobe, pre ktoré nejestvuje nijakých ohraničení, nijakých ohrád,
ktoré smelo môže robiť všetko, a čím je potvora-nadčlovek silnejší, tým je
drzejší, bezohľadnejší a tým viac blíži sa kráse.15
Ak Vajanský hodnotí Nietzscheho negatívne, tak oveľa horší pohľad
má na tých, ktorí sa ho snažia napodobniť. „Nablýskaný štýl“ je asi jediná
vec, ktorú Vajanský na Nietzschem oceňuje. To však neplatí pre Nietzscheho
epigónov, ku ktorým zaraďuje aj Masaryka. Hodnotí ho však nanajvýš
nespravodlivo, Masaryk rozhodne nebol stúpencom Nietzscheho, ani sa ho
nesnažil napodobniť. To však nebráni, aby Vajanský na adresu Nietzscheho
stúpencov, ku ktorým radí aj Masaryka, nenapísal: „... ale jeho epigóni
nevládli, nevládzu takým štýlom, ba naopak, u dekadentov nietzscheánskeho pošibu vidíme priamo galgansko-tupý štýl alebo vôbec nijakého štýlu
nevidíme. U hlúpej masy polovzdelancov a zlých študentov na čas imponujú
takíto piadimužíci krčiaci zo seba malinkých nietzscheovcov, imponujú tieto
karikatúry à la Masaryk, ktorý chytá sa fráčok dekadentného filozofa, ale
naučil sa od neho iba ako smrká, ako odkašliava a odpľúva.“ A na adresu
Masarykových stúpencov: „A čo potom o karikatúrach, opičiacich sa po tejto
mizernej karikatúre?“16
Prvý vážny spor medzi Masarykom a Vajanským by sme mohli
umiestniť do roku 1891, kedy sa Masaryk v periodiku Čas zaoberal ruskopoľským konfliktom. Vajanského pobúrilo Masarykovo tvrdenie, že sme si
bližší s Nemcami ako s Rusmi a zároveň sa Masaryk v predmetnom spore
postavil na obranu Poľska. Po krátkej prestrelke sa Masaryk v spore
s Vajanským odmlčal, nevidel zmysel v ňom pokračovať. Istú odpoveď
nielen Vajanskému môžeme vidieť v Masarykovej rozsiahlej práci Rusko
a Evropa, kde Masaryk analyzoval ruské ideové prúdy, aj problém českého
a slovenského rusofilstva. Vajanský však v útokoch na Masaryka neprestal,
jeho až nenávistné prejavy pokračovali aj v dobe, kedy už Masaryk na
Vajanského vôbec nereagoval.
Detvan a vystúpenie hlasistov
Najväčší problém, ktorý mal Vajanský s Masarykom, však nespočíval
ani tak v odlišných názoroch, ale v skutočnosti, že Masarykove názory sa
začali ujímať medzi niektorými predstaviteľmi mladej slovenskej inteligencie. Masaryk mal významný vplyv na slovenské študentstvo v Prahe,
15
16

Ibid., s. 412-413.
Ibid., s. 413.
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ale aj vo Viedni. V roku 1882 vznikol v Prahe spolok slovenských študentov
pod názvom Detvan. Vavro Šrobár vo svojich pamätiach uvádza, že Masaryk
bol prvý z českých univerzitných profesorov, ktorý si slovenských študentov z Detvana všimol.17
Masarykova pozornosť a snaha pomôcť slovenskému politickému
životu a mysleniu bola to o to významnejšie, lebo, ako Šrobár uvádza, na
konci osemdesiatych rokov bolo pre pražského Čecha Slovensko neznámou
zemou, ktorý nerozoznával Slovákov od Poliakov, Chorvátov, Srbov či
Bulharov.18 Masaryk si roku 1889 pozval niekoľkých študentov z Detvana
do svojho bytu, kde sa im snažil vyložiť svoje videnie pomerov na Slovensku. Poukázal na nesprávne smerovanie a orientáciu martinskej politiky,
na silnú maďarizáciu a škodlivé rusofilstvo. Apeloval na vzdelanú slovenskú
mládež, aby sa snažila pracovať na zmiernení a zmene týchto negatív. To by
sa malo uskutočniť založením kritického časopisu nezávislého od Martina.
Masaryk sľúbil, že sa pokúsi nájsť redaktora a nakladateľa.19 Žiaľ, po čase
musel Masaryk oznámiť, že nikoho takého nenašiel. Prvý pokus o založenie
kritického časopisu stroskotal. Prvé stretnutie Masaryka s mladou slovenskou inteligenciou však rozhodne nebolo zbytočné a neproduktívne. Aj
mladí študenti združení okolo Detvana totiž nepoznali nič iné, ako martinskú politiku, ktorú pokladali za neomylnú a jedinú správnu. Masaryk bol
prvý, ktorý ich upozornil na nesprávny smer martinského centra orientovaného na Rusko. Ideový prerod mladých slovenských študentov však
rozhodne nebol rýchly ani samozrejmý. Šrobár jasne uvádza, že „pre Masarykov program a jeho myšlienky neboli sme ešte dosť zralí. Nerozumeli sme
mu. Slovenská mládež pražská žila vtedy pod protektorátom Turč. Sv.
Martina a v kúzle jeho ideólogií.“20 Postupom času však Masarykove idey
u nich spôsobili prerod v myslení. Prvým činom bola brožúra filozofa Jana
Smetanaya z roku 1896 pod názvom Slovensko, kde podal kritiku slovenského národného hnutia už od Ľudovíta Štúra, odklonenie sa od Čechov
a jeho orientáciu na Rusko.

ŠROBÁR, V. Z môjho života, s. 159.
Viď Ibid., s. 157-158.
19 Šrobár uvádza, že Masaryk „spomenul advokáta dra Štefanoviča, ktorý vtedy stál
v opozícii proti martinskej politike.“ Ibid., s. 159. Išlo o Miloša Štefanoviča (1854-1904),
v ktorého advokátskej kancelárii pracoval aj Ivan Dérer. Dcéra Miloša Štefanoviča, Jela,
bola manželkou Ivana Dérera.
20 ŠROBÁR, V. T. G. Masaryk a Slováci. In RUDINSKÝ, J. (ed.). Slovensko Masarykovi, s. 91.
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Samozrejme, martinskí predstavitelia museli takéto názory odsúdiť.
Rok 1897 znamenal rozchod časti mladých slovenských vzdelancov s martinskou politikou. V čase národných slávností zvolali zjazd do Martina, kde
sa snažili vysvetliť svoje postoje a získať pochopenie pre odlišný smer
slovenskej politiky. Spomenuli Masaryka ako svojho ideového vodcu a iniciátora zmien. To však bola rana pre Vajanského, ktorý už dlhší čas viedol
boj voči Masarykovi najmä na stránkach Národných novín. Na zjazde došlo
ku konfliktu, ktorý definitívne znamenal rozdelenie slovenského národného
hnutia.21
Následkom odsúdenia mladých slovenských vzdelancov bolo ich
rozhodnutie založiť si vlastný časopis, kde by mohli prezentovať svoje
názory. Navštívili hneď Masaryka, ktorý sa v tom čase zdržiaval v Bystričke
pri Martine a požiadali ho o radu, aký program si zvoliť. Výsledkom tohto
stretnutia bolo založenie časopisu Hlas, ktorého prvé číslo vyšlo v júli 1898.
Program hlasistov sa utváral pod jasným Masarykovým ideovým vplyvom.
V ich koncepcii nachádzame výrazné prvky Masarykovej filozofie: „konkretizmus“, ktorý znamená postupné pretváranie skutočnosti „drobnou prácou“
všetkých ľudí, „aktivizmus“, teda dôraz na činnosť ako podmienku premeny
spoločnosti, ktorý je postavený ako protiklad romantickému sneniu a čakaniu na spásu zvonka, a napokon to je Masarykova koncepcia „drobnej
práce“, kde zmena spoločnosti nenastane náhle, revolučne, alebo kde skutočnosť je hotová a nemenná. Práve drobná práca má byť podľa hlasistov
hlavný prostriedok obrodzovacích snáh.22 V národnostnej oblasti si vytýčili
za cieľ obrodenie slovenského národa. To však treba uskutočňovať nie
spojenectvom s Ruskom a zaostalou slovanskou Európou, ale spojenectvom
s Čechami. Ďalší cieľ hlasistov bolo mravné povznesenie národa, ktoré
znamenalo vzdelávanie ľudí, prebúdzanie ich z pasivity, vštepiť im vedomie
dôstojnosti, pomáhať im zbaviť sa alkoholizmu.23 Nemenej dôležitou časťou
Šrobár uvádza, že v prejave, ktorý síce Vajanský nečítal, ale zrejme ho napísal, boli
Masarykovi stúpenci odsúdení a dourážaní. Šrobár píše, že prítomnému Čechovi Karlovi
Kálalovi „vypadli slzy, keď počúval surové útoky proti slovenskej mládeži“ a sám Šrobár
„bol tak omráčený neslýchanou drzosťou, že som vraj vypadal, akoby ma z hrobu
vytiahli.“ Viď ŠROBÁR, V. Z môjho života, s. 353.
22 Viď BODNÁR, J. Filozofia hlasistov. In KOLLÁR, K., KOPČOK, A., PICHLER, T. (eds.).
Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí, s. 158-159.
23 Alkoholizmus bol dávnym chronickým problémom širokých ľudových vrstiev. Vavro
Šrobár uvádza v stave zúfalosti zo zaostalosti slovenského dedinského ľudu skúsenosti
zo svojej lekárskej praxe: „Život na dedine nebol radostný, ba skôr samé trápenie
a bieda. Neraz sa mi prihodilo, že mojim poučeniam ľudia neverili. Jestliže celá rodina
21
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programu hlasistov bola aj ich snaha o demokratizáciu, dodržiavanie demokratických princípov vo verejnom živote a politickom boji.
Jedným z hlavných znakov hlasistov bol podľa vzoru Masarykovho
myslenia aj boj proti klerikalizmu. Samozrejme, že na konzervatívnom
a katolíckom Slovensku nemohli mať tieto názory príliš pozitívne reakcie.
Dokonca samostní hlasisti, konkrétne Vavro Šrobár a Pavol Blaho sa v otázke antiklerikalizmu rozchádzali. Kým Šrobár chcel presadzovať antiklerikalizmus radikálny, tak Blaho bol umiernenejší, nevedel sa stotožniť s radikálnou kritikou cirkevného náboženstva. Medzi Šrobárom a Blahom v dôsledku toho vznikol spor, ktorý znamenal, že vedenie redakcie Hlasu prevzal
v posledných dvoch rokoch Šrobár a boj proti klerikalizmu sa na jeho stránkach zostril. To však viedlo k poklesu prispievateľov, ale čo bolo horšie, aj
k výraznému poklesu odberateľov. Sám Šrobár uvádza, že piaty ročník
odoberalo z pôvodných 600 až 800 predplatiteľov len nejakých 300.24
Antiklerikálne postoje prezentované v Hlase museli naraziť na
nesúhlasný postoj najmä katolíckeho kléru. Jedným z nich bol aj Andrej
Hlinka, sledujúc od začiatku činnosť hlasistov, pričom dával najavo svoj
odmietavý postoj najmä voči ich chápaniu náboženstva a cirkvi. Ani po
zániku Hlasu však Masarykovi nasledovníci nezmizli. Napr. v roku 1911 im
Hlinka adresoval tieto slová: „Tedy si len napred po započatej ceste, ale
názory Masarykove do slovenského národa nevpasujete. Tým sa budem
celou silou a pružnosťou vzdorovať, čo sa celá pokrokárska čeliadka na mňa
vyrúti a mňa verejne pranierovať bude. S tou si ja pozrem do očí.“25

pila, vtedy som nepochodil; ak manželka nepila, tak mi ona priskočila na pomoc
a karhala manžela. Našiel som rodiny, v ktorých pili pálenku už i malé deti. V lete, keď
bola práca na poli, v niektorých dedinách dávali piť nemluvniatkam odvar z makovíc,
aby spali, alebo im matky dávali v pálenke namočený chlieb, alebo cumlík, aby sa
omámili.“ ŠROBÁR, V. Z môjho života, s. 378. Masaryk pri svojej kritickej spomienke na
martinských predstaviteľov konštatuje, že alkoholizmus bol problémom aj ich samotných: „Oni také neměli systém a mohlo se využívat jejich vlastných zákonů. Ale přirozeně, na to nemohli stačit lidé, povětšině alkoholici. Titul k pití dávali ti častí národní
hosté. Prosím vás, už dopoledne se začalo pít víno. Už tam byl začátek zla. ... Vajanského
také lidsky měl jsem rád přes všechny jeho chyby i to popíjení. Byl člověk nadaný a nemohl svého nadání využít.“ GAŠPARÍKOVÁ-HORÁKOVÁ, A. U Masarykovcov, s. 63.
24 Viď ŠROBÁR, V. Z môjho života, s. 400.
25 Slovenské ľudové noviny, 1911, č. 42, s. 5. Zdroj: BAKOŠ, V. Kapitoly z dejín slovenského myslenia, s. 134.
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Moderné slovenské politické myslenie pred hlasistami
- Miloš Štefanovič a Nová škola
Je potrebné uviesť, že hlasisti nepredstavujú prvý moment moderného slovenského politického myslenia. Ivan Dérer správne odhaľuje, že
pokrokové myslenie existovalo na Slovensku už pred vystúpením hlasistov,
pričom v tejto súvislosti vyzdvihuje otca svojej manželky, už spomínaného
Miloša Štefanoviča: „Nie je správne, keď sa tvrdí, že počiatky prerodu
slovenského označené sú vystúpením hlasistov. Prebudenie slovenského života zo spánku dvacaťročnej pasivity datuje sa už prv, od začiatku devädesiatych rokov. Roky tieto sú naplnené čulou činnosťou, ktorá sa javí ako
prvá reakcia po dlhoročnom politickom spánku. ...Povaha tejto priekopníckej práce a vytýčenia v praktickej politike veľkých cieľov a línií pre
budúcnosť vyžadovala silných individualít, nekompromisných a neohrožených bojovníkov a politikov veľkých kvalít. Takýmto mužom bol nesporne
dr. Miloš Štefanovič...“ Štefanovič sa stáva v Dérerových očiach „prvým
povedomým hlásateľom potreby a významu drobnej práce na Slovensku“ a
„prvým vedomým pokrokárom na Slovensku.“ A dodáva, že „Štefanovič bol
prvým slovenským politikom, ktorý si uvedomil, že záujmy národa vyžadujú
rallírovanie síl pokroku proti konzervativizmu a zpiatočníctvu.“26
Popri Milošovi Štefanovičovi existovali v uvedenom období aj ďalší
politici, ktorí znamenali zmenu oproti národovcom pridŕžajúcim sa romantizmu neskoroštúrovského razenia. Išlo o národovcov-praktikov, kam môžeme zaradiť už spomínaných bratov Mudroňovcov či Štefana Fajnora.27
Pri výpočtoch pokrokových smerov v slovenskom politickom myslení
druhej polovice 19. storočia treba spomenúť, že v šesťdesiatych rokoch fungujúca Nová škola predstavovala výrazný modernizačný prvok na scéne
slovenského politického myslenia, ktorá sa pri svojich požiadavkách opierala o občiansky princíp namiesto národnostného a ideové zdroje čerpala
z anglosaskej a francúzskej politickej filozofie namiesto nemeckej klasickej
filozofie.28

DÉRER, I. Československá otázka, s. 220-226. K politickému mysleniu Miloša Štefanoviča (a iným témam) viď monografiu Tibora Pichlera Etnos a polis, Kalligram, 2011.
27 Viď PICHLER, T. Etnos a polis, s. 73-74.
28 K problematike politického myslenia Novej školy slovenskej viď monografiu Marcela
Martinkoviča Politické myslenie Novej školy, Filozofický ústav SAV, 2013.
26
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Masaryk a Jehlička
Zaujímavý je „vzťah“ medzi Masarykom a katolíckym teológom Františkom Jehličkom, pracujúceho v maďarských službách, ktorého spomínaj aj
Dérer a ktorý nahovoril Hlinku na „extratúru“ na povojnovú mierovú
konferenciu do Paríža. Jeho spis Novoveká filozofia a Slováci (1903) –
„žalostná štúdia“29, ako ju nazýva Svätopluk Štúr, vyšla v Národných
novinách, ktoré riadil Vajanský, čo iste nebola náhoda. Podáva v ňom ostrú,
často až nevyberanú kritiku novovekej filozofie. Táto kritika je však iba
výrazom Jehličkovho nepochopenia kritizovanej problematiky. Ako radikálny kritik všetkých prúdov novovekej filozofie a jej antimetafyzických
tendencií, počnúc empirizmom a racionalizmom a pozitivizmom končiac, sa
nemohol vyhnúť ani hlasistom a samozrejme ani Masarykovi a jeho filozofii.30 Jehlička sa radí k tomu typu katolíckych teológov a filozofov, ktorí
okrem Tomáša Akvinského a tomizmu inú filozofiu neuznávajú, či skôr za
filozofiu ani nepokladajú. Preto platí konštatovanie Eriky Lalíkovej, že
„Jehlička nevyberaným spôsobom a bez adekvátnej argumentácie kritizuje
vtedajší stav filozofie, ktorý, podľa neho, zapríčinil úpadok filozofického
myslenia po ,najgeniálnejšom majstrovi sv. Tomášovi Aquinskom.‘“31
Vyústenie sporu Masaryk – Vajanský a vznik ČSR
Masaryk a jeho ideoví nasledovníci však mali naďalej svojho najväčšieho kritika a odporcu v osobe Vajanského. Nedokázal zniesť, že časť
ŠTÚR, S. Smysel slovenského obrodenia, s. 138.
Jehlička zo začiatku s Hlasom spolupracoval. Zaujímavý je jeho list zo 14. 6. 1901
adresovaný Masarykovi. Jehlička v ňom píše, že sa kvôli jazykovému hendikepu rozhodol
urobiť doktorát z filozofie v Prahe namiesto Viedne. Označuje sa za spolupracovníka
Hlasu, lichotí Masarykovi ohľadne jeho záujmu o „biednych Slovákov“ a prosí ho o radu,
ktorých filozofov, ale „nakoľko možno českých alebo nemeckých v českom preklade“, má
prebrať. Taktiež ho prosí o radu, ktoré jeho dielo má preštudovať. Na základe tohto listu
vyznieva zvláštne, že už o dva roky od doby, kedy prosí o radu, akých filozofov si má
prečítať, sa cíti byť schopný podať radikálnu kritiku celej európskej novovekej filozofie
vrátane Masaryka a hlasistického hnutia, ktorého bol len donedávna prívržencom. Viď
Korespondence TGM. T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (do r. 1918). s. 72. Anton
Štefánek, jeden z popredných hlasistov, píše v štúdii Masaryk a Slovensko o Jehličkovi
ako o zradcovi (ako odrodilca a zradcu ho označuje aj Svätopluk Štúr), pričom odhaľuje
istú schizofréniu jeho myslenia, keď uvádza, že neskôr Masaryka vychvaľuje „vo svojej
knihe Társadalmi kérdés és etika ako vynikajúceho učenca a bojovníka proti materializmu Marxa a Engelsa“, aby ho koncom roku 1918 opäť dourážal. Viď ŠTEFÁNEK, A.
Masaryk a Slovensko, s. 20.
31 LALÍKOVÁ, E. Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk
Štúr, s. 118.
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mladej slovenskej inteligencie sa postavila proti nemu a nešetril v Národných novinách tvrdou kritikou voči nim a Masarykovi. Je však potrebné
uviesť, že v prípade hlasistov išlo iba o časť mladej slovenskej inteligencie
a samozrejme nereprezentovali celú jej nastávajúcu generáciu. Stále ostávala veľká časť, ktorá stála za Vajanským a jeho názormi. Jej postoj ilustrujú
slová Milana Ivanku: „Odsudzovali sme Masaryka: pre jeho boj proti
rukopisom i pre jeho zamiešanie sa do Hilsnerovho procesu, i vôbec pre
jeho realizmus. Slovensko, sputnané na rukách i nohách, nemohlo – podľa
našej mienky – bez romantizmu a idealizmu konať vtedy ani tej drobnej
práce, ktorú nám Masaryk kázal. Slovensko čerpalo životnú silu len z
romantickej lásky k ľudu, k národným ideálom a z viery, že ho Rusko spasí.
A túto nádej nám hlasisti polievali vitriolom posmeškov a bagatelizovania...“
Ivanka, ako aj mnohí ďalší, zmenili názor počas udalostí prvej svetovej
vojny a nad predchádzajúcimi postojmi vyjadrili ľútosť: „Škoda, že nenávisť, ktorú proti Masarykovi a proti realizmu podnecoval najmä Hurban, v
slovenskej spoločnosti generalizovala sa na všetko české. Hlinkovci ešte i
dnes radi budujú svoju opozicionálnu politiku na tejto nenávisti.“32
V roku 1901 vydal Vajanský román Kotlín, v ktorom bol Masaryk
zosobnený v postave Babingtona Papáčka, ktorá je samozrejme negatívna,
odpudivá, necitlivá... Masaryk však už nevidel zmysel pokračovať s Vajanským vo vojne. Napísal síce na uvedený román recenziu, kde skritizoval
obsah a vyzdvihol literárnu úroveň, ale bol to zároveň vrchol ich ideového
rozchodu.33 Vajanský sa snažil dosiahnuť odsúdenie Masaryka a hlasistov aj
u Pavla Országha Hviezdoslava, ale nedosiahol výraznejší úspech. Na
sklonku života však Vajanský zistil, že sa v pohľade na Rusko mýlil
a Masarykovi krivdil. Jaroslav Opat uvádza svedectvo Vajanského syna
Vladimíra, ktoré je dokladom, že spor Vajanského a Masaryka netrval až za
hrob, ale Vajanský na konci života uznal, že sa mýlil a Masaryk voči nemu
nechoval žiadne negatívne emócie. Vajanského syn uvádza: „...povedal mi
IVANKA, M. Po stopách Masarykových. In RUDINSKÝ, J. (ed.). Slovensko Masarykovi, s.
244.
33 Masaryk vo svojej recenzii z októbra 1901 hodnotí Vajanského román ako tendenčný
a zároveň smutný; kniha je „smutná pro Slovensko, smutná pro p. Hurbana: starší slovenská generace nemá co povědět, ani pan Hurban nemá co povědět.“ Vajanský podľa
Masaryka Slovensko nepozná, ani nikdy nepoznal a „Kotlín je smutný dokument duchovního úpadku našeho Slovenska; na jeho chybách dorůstajíci generace může studovat,
jaké práce Slovensku je potřeba.“ MASARYK, T. G. Svetozár Hurban Vajanský, Kotlín. In
Ideály humanitní a texty z let 1901-1903, s. 144 a 147.
32
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toľko: tí veľkí páni v Petrohrade nemajú pre nás, malé slavianske národy,
porozumenia. Pamätám sa presne. Hlboko sa mi vštiepila veta, ktorú si
pamätám, som istý doslovne: ,Slová – to ešte ako tak, ale za nimi – nič.‘
Hneď ale zmĺkol, akoby sa lákol svojich vlastných slov, akoby hrešil proti
samému sebe.“34
Vajanský nadobudol nakoniec presvedčenie, že porážky Ruska v
1. svetovej vojne sú dôsledkom „nenapraviteľnej hniloby aparátu, vedúceho
ruský národ. A tomuto presvedčeniu dal výraz v krajnej zúfalosti a obviňovania samého seba, že po celý život posudzoval Rusko nesprávne... Vtedy
Vajanský jasne a určite sa vyslovil, že nahliada, že Masarykovi krivdil.“
Masaryk sa nehneval na Vajanského, s jeho synom-legionárom nadviazal
spoluprácu a v rozhovore s ním „ocenil Vajanského ako človeka.“35
Keď Vajanský roku 1916 zomrel, spomenul si Masaryk pri svojej
zahraničnej činnosti na neho, aj v súvislosti so situáciou Ruska v prvej svetovej vojne: „16. srpna zemřel doma Hurban-Vajanský; často jsem na něho
vzpomínal – úpadek Ruska musil na něho působit strašně, neboť bylo mu
jedinou hvězdou a nadějí. Teprve později jsem se dovědel, jak trpěl a s
jakými nadějemi přijal mou činnost zahraniční – Vajanský protrpěl náš
nekritický rusofilsm, jeho životní zklamání jako by bylo obětí za nás všecky
– stejného zklamání by se byl dožil celý národ, kdybychom byli šli jeho
cestou...“36
Masaryk si cenil Vajanského ako človeka a nad dávnym sporom len
mávol rukou. Vyšiel z ideového sporu s Vajanským ako víťaz; toto víťazstvo
je však najdôležitejšie vo svojich presahoch do praktickej roviny –
orientácia na Západ namiesto na Rusko viedla k rozvoju českého národa
a rovnako aj v prípade slovenského národa, ak nie dokonca k jeho záchrane
– ku vzniku Československej republiky. Slovami Svätopluka Štúra, „... pre
Slovensko bola iba jediná cesta k celonárodnému vzostupu a to bola cesta
masarykovská ako vyvrcholenie nášho obrodenia.“37
Ivan Dérer ako masarykovec
Po vzniku Československej republiky si Masaryk naďalej zachovával
veľký vplyv na politické myslenie mnohých slovenských politických činiteOPAT, J. Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893, s. 440.
Ibid., s. 441.
36 MASARYK, T. G. Světová revoluce, s. 96.
37 ŠTÚR, S. Smysel slovenského obrodenia, s. 138.
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ľov, Ivana Dérera nevynímajúc. Môžeme konštatovať, že hoci viacerí slovenskí politici československej orientácie mali k Masarykovmu mysleniu blízko
(Šrobár, Blaho, Štefánek, Markovič a i.), medzi Masarykom a Dérerom existoval osobitný ideový vzťah. Dérer sa celý život považoval za masarykovca
a aj ako 84 ročný sa označuje za „verného učedníka prezidenta osloboditeľa
T. G. Masaryka, ako jeho spolupracovník“.38
Historička Anna Gašparíková-Horáková, ktorá bola archivárkou
a knihovníčkou u prezidenta Masaryka, túto skutočnosť potvrdzuje, keď
v súvislosti s Dérerovým prejavom predneseným 28. októbra 1932 v pražskom Národnom múzeu uvádza: „Nebolo jediného prázdneho slova v Dérerovej reči. Ako formuloval význam a úlohu Masarykovu v zahraničnom
i domácom odboji, keď Masarykovo meno stalo sa pojmom, s akou hlbokou
vážnosťou umiestnil jeho a náš národ i štát do dnešného ťažkého položenia
svetového – mi potvrdzovalo, že Dérer je prvý skutočný slovenský masarykovec.“39
Veľký priestor obhajobe Masarykovej politiky venuje Dérer vo svojom najväčšom diele Antifierlinger, a to najmä v II. časti, ktorá má názov
Štátna a zahraničná politika odbojového hnutia Masarykového a prvej republiky. Toto dielo vzniklo ako reakcia na publikáciu Zdeňka Fierlingera Zrada
československé buržoazie a jejích spojenců, vydanej v roku 1951. Fierlinger
tu podáva kritiku všetkej nekomunistickej politiky v ČSR od jej vzniku až po
komunistický prevrat v roku 1948. Dérer v tomto diele opisuje, ako Fierlinger, ktorý pôsobil počas 1. ČSR v diplomatických službách a využíval
všetky výhody tohto povolania, po februári 1948 radikálne zmenil svoje
postoje a zo stúpenca a šíriteľa Masarykových a Benešových politických
koncepcií sa zrazu stal prívrženec komunistickej politiky a obdivovateľ
Lenina a Stalina.
Dérer postupne vyvracia Fierlingerove tvrdenia, až vzniklo obsiahle
dielo v rozsahu 700 strán rukopisu, ktoré je, popri iných skutočnostiach, aj
zásadnou obhajobou Masarykovej politiky, či už jeho odbojovej činnosti
počas prvej svetovej vojny alebo vo funkcii prezidenta ČSR. O Dérerovom
vzťahu k Masarykovi môže svedčiť aj nasledujúci citát: „Trpasličie fierlingerovské pokusy nič nemôžu odobrať z ohromnej duchovnej, mravnej a po-

38
39

Viď s. 88
GAŠPARÍKOVÁ-HORÁKOVÁ, A. U Masarykovcov, s. 173-174.
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litickej velikosti T. G. Masaryka a z jeho historického významu v najslávnejších časoch dejín nášho národa.“40
Ivan Dérer, ktorý bol celý život verný svojmu politickému presvedčeniu, sa stal najdlhšie žijúcim slovenským politikom z doby trvania 1. ČSR,
ktorý ostal presvedčeným stúpencom československej jednoty a prezidenta
T. G. Masaryka.
Štúdia sčasti čerpá z autorovej dizertačnej práce obhájenej na Filozofickej
fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Použitá literatúra:
BAKOŠ, Vladimír. Kapitoly z dejín slovenského myslenia. Bratislava:
Polygrafia, 1995
BODNÁR, Ján et al. Dejiny filozofického myslenia na Slovensku I. Bratislava:
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1987. 491 s.
ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Československý spisovatel,
1990, 589 s.
DÉRER, Ivan. Antifierlinger. Archiv Národního muzea Praha, fond Ivan
Dérer. Rukopis.
DÉRER, Ivan. Československá otázka. Praha: Orbis, 1935, 300 s.
DÉRER, Ivan. Naše problémy. Úvahy o základných otázkach Československa.
Praha: Orbis, 1938, 365 s.
GAŠPARÍKOVÁ-HORÁKOVÁ, Anna. U Masarykovcov. Spomienky osobnej
archivárky T. G. Masaryka. Bratislava: AEP, 1995, 303 s.
IVANKA, Milan. Po stopách Masarykových. In Rudinský, Jozef (ed.).
Slovensko Masarykovi. Praha: Literárno-vedecké nakladateľstvo Vojtecha
Tilkovského, 1930, s. 241-245
KOLLÁR, K., KOPČOK, A., PICHLER, T. (ed.). Dejiny filozofie na Slovensku v XX.
storočí. Bratislava: Infopress, 1998. 486 s.
LALÍKOVÁ, Erika. Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš
a Svätopluk Štúr. Bratislava: Iris, 2010, 188 s.

DÉRER, I. Antifierlinger, II. diel: Štátna a zahraničná politika odbojového hnutia Masarykového a prvej republiky, s. 88.
40

119

MARTINKOVIČ, Marcel (ed.). Idey a vývoj slovenského národotvorného
myslenia. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku; Trnava: Filozofická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, 342 s.
MASARYK, T. G. Česká otázka. Naše nynější krize. 8. vyd. Praha:
Nakladatelství Svoboda, 1990, 353 s.
MASARYK, T. G. Ideály humanitní a texty z let 1901 – 1903. Praha: Ústav T. G.
Masaryka, o.p.s. a Masarykův ústav AV ČR, v. v. i., 2011. 519 s.
MASARYK, T. G. Ideály humanitní. Problém malého národa. Demokratism
v politice. Praha: Melantrich, 1990, 128 s.
MASARYK, T. G. Světová revoluce. Za války a ve válce 1914 – 1918. Praha:
Masarykův ústav AV ČR a Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., 2005, 639 s.
OPAT, Jaroslav. Filozof a politik T. G. Masaryk 1882 – 1893. Praha:
Melantrich, 1990. 472 s.
PICHLER, Tibor. Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického
myslenia. Bratislava: Kalligram, 2011, s. 132 s.
PRAŽÁK, Albert. T. G. Masaryk a Slovensko. Praha: Corona, 1937, 149 s.
RUDINSKÝ, Jozef (ed.). Slovensko Masarykovi. Praha: Literárno-vedecké
nakladateľstvo Vojtecha Tilkovského, 1930, 269 s.
RYCHLÍK, Jan (ed.). Korespondence TGM. T. G. Masaryk – slovenští veřejní
činitelé (do r. 1918). Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2007, 190 s.
ŠROBÁR, Vavro. T. G. Masaryk a Slováci. In Rudinský, Jozef (ed.). Slovensko
Masarykovi. Praha: Literárno-vedecké nakladateľstvo Vojtecha Tilkovského,
1930, s. 85-92
ŠROBÁR, Vavro. Z môjho života. Praha: Fr. Borový, 1946, 545 s.
ŠTEFÁNEK, Anton. Masaryk a Slovensko. Bratislava: Slovenské
nakladateľské družstvo Vatra, 1920, 31 s.
ŠTÚR, Svätopluk. Smysel slovenského obrodenia. Liptovský Mikuláš:
Tranoscius, 1948, 163 s.
VAJANSKÝ, S. H. Koreň a výhonky. Články. Bratislava: Kalligram; Ústav
slovenskej literatúry SAV, 2008, 600 s.

120

Prínosy a problémy česko-slovenského kultúrneho kontextu
v období 1. ČSR
Ivan Kamenec
Vo svojom príspevku by som sa chcel dotknúť niektorých problémov
česko-slovenských vzťahov v oblasti kultúrneho života po vytvorení spoločného štátu v roku 1918. Obe národné spoločenstvá vstupovali aj v tejto
oblasti do spoločného štátu z rozdielnych východiskových pozícií. Česká
spoločnosť v demokratických podmienkach nového štátu mohla kontinuálne nadväzovať na bohaté výsledky svojho predchádzajúceho kultúrneho vývoja. Slovenská spoločnosť dostala po predchádzajúcich, krajne
nežičlivých uhorských podmienkach, nepredstaviteľné prostriedky na vlastný kultúrno-národný rozvoj a sebarealizáciu. To sú, pravdaže, všeobecne
známe a mnohokrát opakované, v určitých politických situáciách však aj
spochybňované, relativizované fakty. Z historického aspektu ich preto treba
hodnotiť nie sentimentálne, ani úzko prézentisticky, ale z racionálneho odstupu. Nestačí už odpovedať len na otázku „ako to vlastne bolo“ v československom kultúrnom vzťahu, ale hľadať odpoveď, „prečo tak vlastne
bolo“. Kultúrna politika nového štátu znamenala pre slovenskú kultúru
jednoznačné pozitíva a demokratizáciu. Zároveň však so sebou prinášala aj
niektoré negatívne politicko-ideologické javy, v ktorých boli zárodky budúcich ostrých sporov. Tie sa v neskorších rokoch stávali vážnymi problémami či dokonca brzdou slovenského kultúrneho života. Spočiatku na
oboch stranách bolo nadšenie, ilúzie, idealizmus, ktoré sa však postupne
stretávali s tvrdou každodennou realitou, no neraz aj so vzájomným nepochopením či obviňovaním.
Pri hodnotení slovenského kultúrneho života v 1. ČSR treba vychádzať prinajmenšom z dvoch kritérií: 1. Porovnanie rozvoja kultúrneho
vyžitia a sebarealizácie v republike s predchádzajúcim stavom brutálneho
národnostného útlaku v Uhorsku a jeho dôsledkov na národnoemancipačný
proces, resp. kultúrny vývoj slovenskej spoločnosti. 2. konfrontácia bezprostredných a najdôležitejších stále rastúcich potrieb rozvoja slovenskej
kultúry s ich skutočnou realizáciou. To, čo sa zdalo v prvých poprevratových rokoch priam splneným snom kultúrnych túžob predchádzajúcich
generácií, po 10-15 rokoch samostatného života už nestačilo. Vnútorný
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rozvoj slovenskej kultúry a spoločnosti vôbec stále nastoľoval nové otázky i
požiadavky, ktoré sa však z rôznych objektívnych, resp. subjektívnych
príčin nedali hneď realizovať a nečrtal sa ani reálny časový horizont ich
naplnenia. Narastajúce ambície slovenskej kultúry, jej snaha o inštitucionálnu a čiastočne aj personálnu nezávislosť, neboli nevďakom voči predchádzajúcej i súčasnej pomoci českej kultúrnej obce, ale prirodzeným dôsledkom kultúrneho života na Slovensku, ktoré bolo „hladné – obrazne
i skutočne – a zo strany syntézy týchto hladov vznikol kultúrny boj o nový
život a jeho novú tvár“. (Slovenské pohľady). Š. Krčméry už v roku 1922 s
nádejou priam prognosticky poznamenal: „O päť-desať rokov Slovensko na
kultúrnom poli mohutne prehovorí ústami svojej novej generácie“. Tento
prirodzený vývoj nebolo vždy ľahké pochopiť a vyrovnať sa s ním.
Základom všestranného rozvoja kultúrneho života v každej modernej
spoločnosti, resp. v štáte, je školstvo. To bolo na Slovensku po roku 1918 z
hľadiska jeho národných záujmov skutočne v katastrofálnom stave. Okrem
asi 300 obecných (zväčša cirkevných škôl – navyše rýchlo sa maďarizujúcich) nebola tu jediná slovenská stredná škola, nevraviac už o univerzite.
Pritom však nemožno hovoriť ani vtedy o Slovensku ako o krajine krojovaných analfabetov. Školský systém tu bol vybudovaný na pomerne slušnej
úrovni, ale neslúžil záujmom slovenského národa a nemohol teda byť
akceptovateľný ani pre novovzniknutý štát. Školstvo bolo treba dehungarizovať, poslovenčiť, počeskoslovenčiť. Práve preto prichádza na Slovensko okolo 1400 českých pedagógov – najmä na stredné a odborné školy a na
univerzitu. Absolútna väčšina z nich sem prichádza s nadšením, s ideálmi, s
presvedčením o nutnosti pomôcť mladšiemu bratovi. Zároveň si prináša so
sebou aj istý pocit paternalizmu a najmä hlboké úprimné presvedčenie o
existencii jednotného československého národa, o jednote čs. jazyka a literatúry, o jednote čs. dejín, atď. Myšlienka čs. národnej jednoty, navyše
zakotvená v základnom zákone štátu, ústave, bola v danom čase pochopiteľná a prijímala ju aj časť slovenských politických kultúrnych či náboženských elít, lebo spočiatku výdatne poslúžila čs. štátnej jednote a vlastne
stála aj pri vzniku samého štátu. Napriek tomu bola fikciou, umelou politickou konštrukciou, a práve preto bola aj stále väčším anachronizmom,
brzdou pre rozvoj štátu i pre harmonický vzťah medzi českým a slovenským národom. Navyše bola na oboch stranách veľmi ľahko politicky zneužiteľná, čo sa dá ilustrovať množstvom príkladov.
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Svoje neraz nereálne, sentimentálne či skreslené predstavy o Slovensku českí pedagógovia, no aj ďalší štátni či sukromní zamestnanci spoza
Moravy, získali pred prevratom hlavne od viacerých úprimných českých,
resp. moravských slovakofilov. Niektorí z nich však akoby po vzniku
spoločného štátu ustrnuli, nechceli chápať logiku prirodzeného a pred
prevratom nimi samými podporovaného národno-emancipačného vývoja
na Slovensku a s ním spojených kultúrnych potrieb. Napríklad známy
predvojnový zástanca Slovákov K. Kálal v roku 1922 verejne označil celú
slovenskú inteligenciu za maďarónsku, lebo často tzv. slovenský národovec
je maďarskejší než maďarón. Slovákom je len navonok, ale v srdci je taký
Maďar, akého vraj ťažko nájsť aj v Budapešti. Osobný priateľ a ctiteľ Kálala,
spomínaný už Krčméry, na obvinenia roztrpčene odpovedal v otvorenom
liste, kde upozorňuje, že nemožno sa „zároveň modliť za zdar stavby
spoločného štátu a pritom ju nohami-rukami rúcať... Zdravé jednotenie je
možné len vzájomným obohacovaním. Proti inému, hodnoty ničiacemu
alebo ponižujúcemu zjednocovaniu sa inštinkt vzpiera“. Krčméry zároveň
upozornil, že po kultúrnej stránke „Slovensko rastie od oslobodenia každým
dňom, každým nadýchnutím. Úlohou pre súdržnosť česko-slovenskú je len
stvoriť pomery i atmosféru takú, aby ono mohlo rásť s pocitom, že jeho
vzrastu sa žičí. Jedine tak sa môže zrodiť to, čo náš štát od Čechov a
Slovákov potrebuje pre svoju jednotu. Pomoc česká Slovensku má byť pomocou a nikdy nie oktrojom“.
Bolo prirodzené a z citovaných slov to jasne vyplýva, že slovenská
kultúra z českej strany viac brala, ako jej mohla sama poskytovať, lebo pri
veľkej nerovnosti kultúrnych síl českých a slovenských bolo ťažko hovoriť o
nejakej skutočnej, takpovediac rovnocennej kultúrnej syntéze. Opäť to
vyvolávalo na oboch stranách nedorozumenia. Na slovenskej strane sa
objavovali voči českej kultúre obvinenia z liberálneho voľnomyšlienkárstva,
z protináboženských tendencií, z nespravodlivých finančných dotácií, z
necitlivosti voči slovenským národným či štátoprávnym ambíciám. Ich
tlmočníkmi však neboli spravidla kultúrni dejatelia, ale politici – najmä z
autonomistického tábora, ktorí vedeli dôkladne spolitizovať niektoré výsostne kultúrne kauzy, ako bol napríklad spor o Pravidlá pravopisu a následný
tzv. prevrat v Matici slovenskej v roku 1932. Popredný ľudácky politik
F. Ďurčanský si otvorene pochvaľoval, že oficiálne šírená idea čs. národnej
jednoty a centralizmus v praktickej politike pomáha rastu autonomistického hnutia, resp. podnecuje protičeské nálady na Slovensku.
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Na českej strane bola situácia trochu iná. Kultúrne otázky týkajúce sa
Slovenska prezentovali a komentovali neraz významní predstavitelia oficiálneho českého verejného života, pôsobiaci buď priamo na Slovensku
alebo vyjadrujúci sa v českom kultúrnom prostredí. K prvej skupine patrili
aj viacerí po odbornej stránke vynikajúci českí pedagógovia na Univerzite
Komenského v Bratislave, resp. českí vedeckí pracovníci v službách Matice
slovenskej a na pôde Učenej spoločnosti Šafárikovej (napr. tzv. politizujúci
vedci V. Chaloupecký, A. Pražák. V. Vážny, Z. Peška atď.). Títo ľudia, napriek
svojim pomýleným názorom o jednote čs. národa, však vykonali obrovskú
vedeckú, pedagogickú a organizačnú prácu v prospech slovenského kultúrneho života. Ich paušálne zatracovanie či legendarizovanie je naivným
zjednodušovaním zložitých a často protirečivých česko-slovenských vzťahov v čase 1. ČSR. V českom kultúrnom prostredí sa vyskytovali často tiež
hlasy, ktoré z politických príčin, alebo z naivných anachronických predstáv,
možnože nechtiac, prilievali olej do vatry politických sporov v kultúrnej
oblasti. Tak napríklad vynikajúci český publicista F. Peroutka ešte začiatkom 30-tych rokov apeloval na slovenských spisovateľov, aby tvorili v
českom jazyku, lebo len tak sa podľa neho mohli zapojiť do kontextu
európskej literatúry. Vo viacerých časopisoch sa objavili populárne verše s
paternalistickou výčitkou adresovanou slovenskej strane: „Po noci sa vám
rozsvítilo ráno,/ místo umíraní žijete,/ snad příliš mnoho bylo dáno/ do
rukou dítěte“. Bolo by však vulgarizátorským zjednodušovaním zovšeobecňovať iba tieto hlasy, lebo na českej strane bolo stále viac intelektuálov,
umelcov, spisovateľov i vedcov, ktorí sa odkláňali od prekonanej fikcie čs.
národa, odmietali podceňovanie slovenskej literatúry a kultúry vôbec,
snažili sa hľadať a nachádzať korene slovensko-českých sporov a cez kultúrne dianie ich eliminovať alebo aspoň zmierňovať. Medzi týmito osobnosťami treba spomenúť F. X. Šaldu, I. Olbrachta, I. Sekaninu, čiastočne aj K.
Čapka či Zd. Nejedlého a ďalších. K nim samozrejme treba a predovšetkým
pripočítať aj vynikajúcich českých vedcov a umelcov, ktorí pôsobili na
Univerzite Komenského, v MS, v SND, v Škole úmeleckých remesiel,
Hudobnej a dramatickej akadémii atď. Tu treba menovať aspoň K. Plicku,
Zd. Rossmanna, F. Trostra, M. Zunu, B. Vilíma, O. Nedbala a mnohých
ďalších.
Bez týchto ľudí – podobne ako bez spomínaných 1400 českých pedagógov – bez ohľadu na ich politickú, ideovú či nacionálnu orientáciu – by sa
slovenský kultúrny život po roku 1918 vyvíjal omnoho pomalšie, izolo124

vanejšie. Bez ich vedeckej, umeleckej a organizačnej práce by sa omnoho
ťažšie vytvárali a fungovali také profesionálne inštitúcie ako Univerzita,
umelecké školy, SND, vedecké knižnice, profesionálne hudobné telesá,
pamiatková starostlivosť atď. Okrem toho s ich pomocou a pričinením na
Slovensku vyrastali prvé profesinálne generácie slovenských umelcov,
vedcov, vysokoškolských pedagógov. Tie sa vo veľkej miere formovali aj zo
slovenských absolventov na pražských vysokých školách, z tam pôsobiacich
slovenských novinárov, ktorí si domov na Slovensko prinášali kvalitatívne
nový, sentimentalitou, ani predsudkami nezaťažený vzťah k českému národnému spoločenstvu a zvlášť k českej kultúre. Na druhej strane sa vedeli
najľahšie odpútať aj od všeobecnej kultúrnej či konfesijnej izolácie, zápecníctva, od idealizovaných predstáv o vlastnom národnom spoločenstve –
lebo sa neobávali kritickej sebareflexie. Tieto tendencie jasne naznačil už
pred vznikom republiky chemický inžinier Ján Botto – básnik Ivan Krasko v
jadrnom verši: „Krok držať s osvieteným svetom /pachtiť sa trochu vyšším
letom/ trudiť sa v plodnom vážnom potu/ šat haliť duše na žobrotu/,
rozšíriť obzor svojho hľadu:/ to nie je pre nás, Slovač mladú,/ to temperamentu nie značka/ hodí sa leda pre Čecháčka“. V medzivojnovom
období v podobnom duchu, no ešte ostrejšie a otvorenejšie písal literárny
kritik A. Matuška, odchovaný Univerzitou Karlovou a výrazne ovplyvnený
(ako mnohí ďalší slovenskí intelektuáli) F. X. Šaldom, no aj zväčša ľavicovými špičkovými reprezentantmi súdobého českého kultúrneho života.
A. Matuška upozorňoval, že v Európe „dnes všetko smeruje ku kultúrnemu
zblíženiu národov“ a „za hlavný najvyšší bod slovenského nacionalizmu“ (v
kultúrnej oblasti) označil izolacionistickú tézu: „Čo je moje, je moje, a do
cudzieho ma nič!)“. Nemožno zabudnúť ani na také fakty, že pražské vydavateľstvo L. Mazača vydalo desiatky pôvodných slovenských kníh – najmä v
edícii EMSA, pre ktoré slovenské vydavateľstvá nenašli finančné prostriedky alebo z iných príčin ich nemohli-nechceli vydať. V Prahe začal vychádzať aj nesporne (vari doteraz) najlepší slovenský kultúrny časopis –
Smrekov Elán, ktorý skutočne otváral pre slovenskú kultúru „okná do
Európy“.
Treba ešte upozorniť, že predstavitelia spomínaných kritických, resp.
sebakritických názorov sa nestotožnili ani v politike, ani v kultúrnej oblasti
s vykonštruovanou teóriou čechoslovakizmu – teda s fikciou jednotného
čs. národa: „Slovenský kultúrny stav sa pridržiava idey slovenskej národnej
osobitosti a v takejto vlastnosti chce bok po boku, ako rovný s rovným, spo125

lupracovať s vrcholnými úsiliami českého kultúrneho prostredia, aby spolu
s nimi alebo s ich pomocou dosiahol úroveň svetovosti. Vítame a žiadame
pomoc i záujem vyspelejšieho českého kultúrneho prostredia o jednotlivé
javy nášho kultúrneho života, ak k nim českí kultúrni dejatelia pristúpia s
rešpektom voči osobitným vlastnostiam slovenskej kultúrnej organizácie.
Vítame, lebo potrebujeme pomoc českých kultúrnych činiteľov a sme za ňu
vďační. Avšak odporujeme takému pojatiu českej účasti, ktorá naše
kultúrne prostredie považuje za perifériu, za provinciu českého kultúrneho
centra“. (Clementis v českom časopise Svět v obrazech v marci 1938!).
Citlivá problematika okolo tézy čs. národnej jednoty, teda neexistencie samostatného slovenského národa, žiaľ, vo svojich neutíchajúcich
polemických diskusiách, značne odčerpávala sily kultúrnej obce na Slovensku a bola trvalým arzenálom zbraní a streliva pre súdobé i neskoršie
ideologické zápasy. Tie spravidla sledovali účelové politické ciele a málokedy racionálne hľadali korene sporov a nedorozumení. Veľmi výstižne
charakterizoval protirečivú situáciu tohto problému L. Novomeský, (jedno
desaťročie pôsobiaci ako novinár v Prahe): „Česko-slovenská vzájomnosť
stojí ako koncentračná, ale aj ako odstredivá sila. Myšlienka československej národnej jednoty a proti nej stojaca myšlienka svojbytného slovenského národa sú kritériom slovenského kultúrneho vývoja. Intenzita jednej
je podmienená priebojnosťou druhej. Prevratom oživený, ba vlastne vo svojej šírke stvorený slovenský kultúrny život, začal písať a rozvíjať sa v teple a
starostlivosti idey československej národnej jednoty“. (Novomeský vo svojich prednáškach prednesených pred pražským publikom). To nebola póza,
ale vyznanie, resp. pokus o hľadanie vysvelenia.
Bolo vcelku logické, že Novomeský a vari ešte básnik J. Jesenský sa
stali v tragických a ťažkých situáciách koncom tridsiatych rokov najčastejšími tlmočníkmi postojov prevažnej časti slovenského kultúrneho frontu
k situácii, v ktorej sa ocitla česká spoločnosť a jej kultúrne aktivity. Jesenský
už na jar 1939 adresuje svojim českým kolegom symbolické verše: „Do
Prahy idem. K srdcu srdce kráča./ Idem si po smrť krokom smútočným./
Mám srdcia dve, keď jedno vykrváca,/ to druhé musí vykrvácať s ním“. V
tom istom čase Novomeský v Eláne uverejňuje svoju známu stať Nelúčenie,
v ktorej polemicky reaguje na Peroutkov článok Loučení se Slovenskem, ale
zároveň ostro polemizuje proti na Slovensku začínajúcim vulgárnym
útokom, ktoré chceli 20-ročné spolužitie oboch národov v spoločnom štáte
diskvalifikovať, znevážiť a všestranne ohovoriť: „Bude vďačnou témou
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historika tohto najrušnejšieho úseku nášho kultúrneho dejstvovania vysliediť, koľko požehnaných podnetov nám dal duch českého kultúrneho
ruchu, koľko našej energie usporili jeho objavy a v ňom vybolené a vybojované pravdy a za koľkými v ňom dozretými faktami kultúrneho rastu sme
mohli my už len siahnuť a ani sme si ich nemuseli len vypestovať na našich
poliach. Český kultúrny život, dokým svojim duchom bude český, bude
blízky a najbližší slovenskému kultúrnemu životu, dokým i ten bude chcieť
byť slovenský“. Na Novomeského vzápätí v mene českých umelcov reagoval
J. Hora článkom Neloučení – neloučíme se, kde básnik vyslovil presvedčenie,
že je nemožné, aby sa „z duchovnej blízkosti za uplynulých dvadsať rokov
stala duchovná cudzota. Česká literatúra sa bude naďalej čítať na Slovensku, ktoré jej bude rozumieť, slovenskí spisovatelia budú chápať jej blízkosť, budú z nej čerpať poučenie. Ani my nezabudneme na literatúru Slovákov“, lebo „Ríša umenia je ríšou pochopenia“.
Aj keď nie som prívržencom antickej poučky o histórii ako učiteľke
života, domnievam sa, že vyššie citované Novomeského a Horove slová vystihovali nielen situáciu, v ktorej boli vyslovené, ale ostávajú aktuálne aj pre
ďalšie obdobia neraz komplikovaných a protirečivých, no vždy v prvom
rade obojstranne prínosných česko-slovenských kultúrnych vzťahov. Preto
historici aj dnes plnia Novomeského víziu o skúmaní „vďačnej témy“ týchto
vzťahov.
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Odsun karpatských Nemcov
(Niekoľko stručných poznámok)
Marián Kropaj
O živote karpatských Nemcov žijúcich na území Slovenska takmer
800 rokov sa pred rokom 1989 vedelo veľmi málo a aj to prevažne ideologicky negatívne. Osemstoročným spolunažívaním početných etník vznikol
komplex hodnôt, všeobecne označovaný ako spoločné kultúrne dedičstvo.
Nemecké osídľovanie nášho územia prebiehalo postupne v štyroch základných historických etapách, pričom prichádzali do rôznych častí. Netvorili
homogénne spoločenstvo, ale boli heterogénne roztrúsení po celom Slovensku. Diferencovali sa podľa hospodárskych aktivít. V 13. storočí prichádzali
za vlády Bela IV. po mongolskej invázii do Uhorska, kedy bolo potrebné
v dôsledku devastácie krajiny a drastického úbytku obyvateľstva pozdvihnúť spustošené územie. Umožnenie implementácie vlastných právnych
noriem vyspelých nemeckých banských miest zvýšilo následne aj právne
povedomie na Slovensku. Druhá etapa príchodu bola podmienená reformáciou v 16. a 17. storočí a liberálnejšími náboženskými pomermi u nás.
Prichádzajúci Habáni boli známi remeselníci. Nemci prichádzali aj v 18.
storočí po vyhnaní Turkov a v 19. storočí pri zvýšenej potrebe technikov v
rozvíjaní priemyselnej výroby na Slovensku. Napriek heterogenite osídlenia
sa na slovenskom území formovali tri základné sídelné oblasti, ktoré boli
odlišné v politickej, náboženskej i hospodárskej orientácii: 1. Bratislava
a okolie, 2. Horná Nitra, Kremnica, Nitrianske Pravno a 3. Spiš. Politicky
karpatskí Nemci nikdy neašpirovali na vytvorenie jednotného ideovo homogénneho politického spoločenstva. Boli kultúrne a konfesijne rôznorodí.
Význam ich príchodu bol nesmierny. Aj prostredníctvom karpatských
Nemcov prúdila na naše územie západoeurópska kultúra, veda a technika.
Štatistiky o počtoch žijúcich karpatských Nemcoch na našom území
nie sú, existujú iba štatistiky celouhorské. Napriek tomu reálny odhad počtu
karpatských Nemcov v stredovekom Slovensku je asi 250 000, čo bola asi ¼
z celkového počtu vtedajšieho obyvateľstva1. Údaje o počte v jednotlivých
župách sú až od roku 1880, pričom od tohto roku klesal podiel žijúcich
karpatských Nemcov z 9,5 % na 6,7 % v roku 1910, čo je možné pripísať
1
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jednak maďarskej národnostnej politike, ale tiež vyčerpaniu rudných ložísk
a skutočnosti, že hlavné železničné spojenie na území Slovenska Košice –
Žilina obišlo hlavné centrá nemeckého osídlenia. Napriek nesporným
pozitívam rozpadu Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR v spoločenskej, politickej
a kultúrnej oblasti, v hospodárskej oblasti sa karpatskí Nemci museli po
roku 1918 vysporiadať so stratou veľkého uhorského trhu, stagnáciou priemyselného rozvoja na Slovensku a s konkurenciou zo strany vyspelého
českého priemyslu. Demokratický politický systém ČSR umožňoval pôsobenie aj nemeckých strán, ktoré reprezentovali záujmy karpatských Nemcov.
V Bratislave a na strednom Slovensku mala rozhodujúci vplyv Karpatonemecká strana – Karpatendeutsche Partei (KdP) a na Spiši dominantné postavenie zohrávala prouhorsky orientovaná Spišskonemecká strana – die
Zipser Deutsche Partei (ZDP). V roku 1930 bola založená aj Nemecká
ľudová strana pre Slovensko a Podkarpatskú Rus – Deutsche Volkspartei
(DVP).2
Nástup národného socializmu v Nemecku, ako je všeobecne známe,
ovplyvnil aj pôsobenie a činnosť sudetských a karpatských Nemcov v ČSR,
ktorí začali intenzívnejšie vstupovať do nemeckých menšinových strán.
Politické napätie vyústilo v roku 1938 do zákazu nemeckých menšinových
strán Sudetonemeckej strany – Sudentendeutsche Partei (SDP) a KdP.
Bezprostredne po Mníchove založil Franz Karmasin svoju nemeckú politickú stranu – Deutsche Partei (DP), ktorá prevzala majetok a písomnú dokumentáciu po zaniknutej KdP.3
Štruktúru Deutsche Partei tvorili suverén, vodca národnej skupiny,
úradné, krajinské, územné, miestne skupiny, vedúci družiny a susedstva.
Financovanie strany bolo zabezpečené členskými a podpornými príspevkami a dotáciami Národnonemeckej kancelárie – Volksdeutsche Mittelstelle
(VoMi) z Berlína a Finančnou spoločnosťou pre nemecké spoločenstvá v oblasti Dunaja. Súčasťou DP boli ozbrojené jednotky Freiwillige Schutzstaffel
(FS) a mládežnícka organizácia Deutsche Jugend (DJ).4
Po rozbití Československa a vzniku Slovenského štátu nadobudli
karpatskí Nemci slovenské štátne občianstvo. Na rozdiel od Nemcov žijúcich v českej časti republiky nenadobudli nemecké štátne občianstvo a ani
neboli tak územne koncentrovaní. Ústava SR (ústavný zákon č. 185/1939)
PÖSS, O. – TAKÁČ, L. Kolektívna vina, s. 9.
Ibid., s. 20.
4 PÖSS, O. Dejiny a kultúra karpatských Nemcov, s. 12.
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prijatá 21. júla 1939 vyjadrovala v paragrafoch 91 až 95 základné postoje
k menšinám. Podľa ust. § 92 ods. 1 každá činnosť smerujúca k odnárodňovaniu sa považovala za trestnú. Podľa ust. § 93 národnostné skupiny mali
právo sa kultúrne a politicky organizovať pod vlastným vedením. Ústava
ďalej zaručovala vzdelávanie v ich materinskom jazyku, garantovala jeho
používanie vo verejnom živote i na školách.
Vojenské úspechy Nemecka v prvých rokoch II. svetovej vojny viedli
k eufórii a väčšiemu politickému angažovania karpatských Nemcov. Zmesou
propagandy, výziev k poslušnosti i otvorených hrozieb sa Deutsche Partei
krátko po vzniku slovenského štátu podarilo do svojich radov začleniť
veľkú väčšinu nemeckého obyvateľstva.5 V marci 1940 vstúpili do platnosti
nové stanovy DP, na základe ktorých bol F. Karmasin zvolený za doživotného vodcu národnej skupiny. DP sa snažila o dôslednú implementáciu
nacionálne socialistickej ideológie medzi slovenskými karpatskými Nemcami. Nemecká menšina na Slovensku figurovala v politickom programe
Deutsche Partei ako integrálna súčasť veľkonemeckého národa. Cieľom
podľa Karmasina bolo zapojiť každého Nemca na Slovensku do boja Nemecka za ovládnutie Európy. DP fungovala síce oficiálne v rámci politického
systému SR, ale celá jej činnosť bola riadená z Berlína. Vystupovanie
karpatských Nemcov prispievalo k ich odcudzeniu od väčšinového slovenského obyvateľstva. Na sklonku roku 1942 mala DP registrovaných 63 930
členov.6 Po nátlaku Berlína z dôvodu neskorších vojenských neúspechoch
Tretej ríše boli karpatskí Nemci verbovaní aj do jednotiek SS. Počiatočné
nadšenie z rýchleho víťazstva postupne vystriedalo vytriezvenie a vedenie
DP muselo používať čoraz hrubšie formy nátlaku k tomu, aby získali do
oddielov SS nových „dobrovoľníkov“ z radov karpatských Nemcov. Počiatočná vlna nacionalizmu a hlásenie sa k nemectvu u karpatských Nemcov
vyplývala najmä z externých vplyvov, oveľa menej často z vnútorného
presvedčenia. V porovnaní so sudetskými Nemcami, nemecké obyvateľstvo
žijúce na Slovensku, predstavovalo relatívne malú skupinu a predvojnové
spolužitie nebolo zaťažené a napäté. Vzťahy medzi Slovákmi a Nemcami na
Slovensku sa začali permanentne zhoršovať až po vzniku Slovenskej
republiky. Slovenské národné povstanie predstavovalo odpor aj voči príslušníkom nemeckej menšiny. Násilností sa dopúšťali obidve strany. Čím
GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, S. – OLEJNÍK, M. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej
svetovej vojny do roku 1953, s. 19.
6 SULÁČEK, J. Kežmarskí Nemci koncom druhej svetovej vojny, s. 37.
5
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viac postupovala Červená armáda k slovenským hraniciam, tým viac rástli
obavy a strach karpatských Nemcov z ďalšieho vývoja situácie. Od júna
1944 sa odhlásilo z DP približne 1 000 členov.7 Snažili sa vyhnúť brannej
službe v jednotkách SS, mnohí neúspešne žiadali o zmenu národnosti
z nemeckej na slovenskú. V tomto období sa začalo veľmi vážne uvažovať
nad evakuáciou, resp. bezpečným presunom nemeckého obyvateľstva. Nemecké veliteľstva, počnúc 21. septembrom 1944 iniciovali, v závislosti od
vývoja na frontoch, evakuáciu všetkých obyvateľov zo Šariša a zo Zemplína.
Za evakuačný priestor bola v tej dobe určená Sudetonemecká župa
a Rakúsko. Ako prvé boli zo Spiša od polovice septembra evakuované
školopovinné deti v sprievode učiteľov. Neskôr odchádzali aj ďalší príslušníci nemeckej menšiny – matky s deťmi, ženy a muži vo veku nad 60
rokov. Neskôr bol evakuovaný aj Dolný Spiš. Do začiatku októbra odišlo
z Dolného Spiša 3 200 žien a detí, z Horného Spiša približne 4 000 osôb.
Evakuáciu riadili jednotky Heimatschutzu pod dozorom nemeckej armády,
pričom lúčenie bolo prirodzene veľmi ťažké.8 Do konca januára 1945 boli
zo Spiša evakuovaní takmer všetci Nemci, posledný transport odišiel 23.
januára 1945. Spišské okresy zostali prakticky bez Nemcov, ktorých ustupujúca armáda zobrala so sebou. V novembri 1944 došlo k rozhodnutiu evakuovať aj Nemcov z Bratislavy a Žitného ostrova. Spočiatku využil túto
možnosť relatívne malý počet rodín. Z 25 000 čakajúcich na evakuáciu
opustilo Bratislavu len 1 500 Nemcov. V priebehu februára 1945 odišla postupne väčšina obyvateľstva nemeckej národnosti. Pred príchodom Červenej
armády evakuovali aj takmer všetkých Nemcov z Hornej Nitry do Nemecka
a Čiech, okrem účastníkov SNP a členov komunistickej strany. Nemci,
ktorých evakuovali, odišli jedna tretina dobrovoľne a dve tretiny na nátlak
nemeckej strany. Koncom novembra a začiatkom decembra začala evakuácia stredného Slovenska, predovšetkým Hauerlandu (pojem pre nemecké obce v oblasti Kremnice, Martina a Prievidze). Aj tu ako prvé evakuovali školopovinné deti vo viacerých menších transportoch. Tieto transporty smerovali na viaceré mestá, na severnú Moravu a do severných Čiech

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, S. – OLEJNÍK, M. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej
svetovej vojny do roku 1953, s. 73.
8 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, S. – OLEJNÍK, M. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej
svetovej vojny do roku 1953, s. 41.
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od Karlových Varov až po Doksy a na najkrajnejší cíp Saska.9 Zo Slovenska
bolo takto podľa údajov Deutsche Partei evakuovaných asi 120 000 karpatských Nemcov, asi 20 000 tu zostalo. Deutsche Partei sa pred príchodom
sovietskych vojsk rozpustila. Evakuovaných Nemcov zastihol koniec druhej
svetovej vojny z väčšej časti v sudetskej oblasti, v Nemecku a v Rakúsku.
Evakuanti si brali zo svojich domovov iba nepatrné množstvo svojich
hnuteľných vecí a predmety dennej potreby. Historické cennosti – archívne
i muzeálne zbierky dokumenty, peňažné hotovosti a ďalší majetok rôzneho
druhu boli poverení zabezpečiť špeciálne poverené nemecké jednotky.
Niektoré potraviny, dobytok i hnuteľný majetok vykúpila, resp. zabrala
ustupujúca nemecká armáda. Červená armáda (ČA) považovala všetok
majetok Nemcov, Maďarov a kolaborantov za vojnovú korisť a v súlade
s tým aj postupovala. Karpatskí Nemci odchádzali zo Slovenska v nádeji, že
sa do svojich domovov budú môcť s výnimkou nacistických pohlavárov
v budúcnosti vrátiť. Skutočne, asi 30 až 40 tisíc z nich sa v priebehu mesiacov apríl – júl 1945 vrátilo domov. Ďalší čakali na výsledky Postupimskej
konferencie. Po ich zverejnení a vydaní ústavného dekrétu o strate občianstva, okrem niekoľkých jednotlivcov, sa už nevrátili. Návrat Nemcov
prebiehal individuálne, ale i organizovane. Je známy prípad tragickej cesty
v Přerove, kde sa viezli príslušníci nemeckej menšiny, väčšinou z Dobšinej
a jej okolia. Na základe podozrenia, že medzi nimi sú aj bývalí prisluhovači,
postrieľali vojaci 265 osôb, z toho 120 žien a 74 detí. Mnohí Nemci do
svojich domovov nedošli aj z menej tragických dôvodov – po ceste ich
zaistili zložky národnej bezpečnosti. Návrat časti nemeckej menšiny do
rodných miest a obcí slovenských obyvateľov prekvapil. Príslušníci
nemeckej menšiny, ktorí našli svoje príbytky neobývané, mali možnosť sa
v nich aspoň na krátku dobu usídliť. Mnohé nemecké domy boli však v tej
dobe obsadené príslušníkmi slovenskej národnosti. Nečakaný návrat
evakuantov bol teda nepríjemným prekvapením pre prisťahovalcov
i orgány verejnej správy. Nemci sa vracali bez potravín, resp. mali len minimálne množstvo zásob. Tým, ktorí našli svoje domovy opustené a vydrancované, hrozil hlad. Niektorí si v tejto pre nich bezvýchodiskovej situácii
siahli na život.
Návratom Nemcov do miest svojho bydliska na jar 1945 vznikla
situácia, ktorú národné výbory a bezpečnostné zložky boli nútené riešiť ad
LASSLOB, I. Evakuácia, útek a vyhnanie karpatských Nemcov zo Slovenska 1945 –
1946, s. 227.
9
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hoc, pretože v tej dobe neexistovali smernice vyšších orgánov určujúce
prístup k nemeckému obyvateľstvu. Jednotlivé okresné, resp. oblastné
veliteľstvá podľa vlastného uváženia vytyčovali systém prístupu k osobám
nemeckej národnosti, resp. ich internácie. Povereníctvo SNR v Košiciach
reagovalo na návrat Nemcov 9. júna 1945 vydaním prípisu adresovanom
všetkým okresným národným výborom a okresným správnym komisiám.
Nariadilo v ňom sústrediť v koncentračných táboroch osoby nemeckej
a maďarskej národnosti, ktoré sa v minulosti previnili proti zásadám „ľudovej demokracie, československej myšlienke a slovenskému národu“. Každé
okresné mesto malo vytvoriť tábor a v prípade potreby mali byť zaradení
do pracovného procesu pre verejnoprospešných prácach – oprave železníc,
ciest, zasypávaní zákopov...10 Smernice určili izoláciu nemeckého obyvateľstva od ostatného domáceho obyvateľstva bez ohľadu na vek a pohlavie.
Na Slovensku mali byť zriadené pracovné, sústreďovacie a odsunové tábory. Proces sústreďovania a internácie nemeckého obyvateľstva sa začal
realizovať bez legislatívneho podkladu, len na základe direktív štátnych
orgánov. Zaisťovanie a internácia príslušníkov nemeckej menšiny na Slovensku prebiehali od konca apríla 1945. Sústreďovacie tábory vznikali
v každom okrese, kde sa nachádzali Nemci vo väčšom počte. Internovanie
príslušníkov nemeckej minority malo v počiatočných fázach živelný charakter. V tej dobe neexistoval ústredný orgán, ktorý by tento proces zastrešoval.11 Z uvedeného počtu 57 000 Nemcov nachádzajúcich sa na prelome
rokov 1945/1946 na Slovensku, bolo v táboroch internovaných 17 825
príslušníkov nemeckej menšiny.12 Takmer 40 000 Nemcov žilo vo svojich
domovoch, resp. u príbuzných. Správali sa spôsobom, aby na seba neupozorňovali. V ich radoch prevládalo napätie, obavy a strach z budúcnosti. Vo
všetkých oblastiach ich života panovala neistota.
Na postavenie nemeckého obyvateľstva na území Slovenska mali
určujúci dopad legislatívne opatrenia prezidenta republiky, ktoré boli vydávané po dohode so Slovenskou národnou radou a nariadenia SNR13 vydáGABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, S. – OLEJNÍK, M. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej
svetovej vojny do roku 1953, s. 62.
11 Ibid., s. 65.
12 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, S. – OLEJNÍK, M. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej
svetovej vojny do roku 1953, s. 71.
13 Tieto na rozdiel od dekrétov prezidenta nepodliehali dodatočnému schvaľovaniu (ratihabícií). Viď BEŇA, J. Legalita a legitimita dekrétov prezidenta ČSR a nariadení Slovenskej národnej rady z rokov 1940 – 1945 (inauguračná prednáška), s. 88.
10
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vané v jej výlučnej vlastnej pôsobnosti. V nadväznosti na Košický vládny
program vydala SNR ďalšie legislatívne normy, na základe ktorých boli
Nemci postihnutí reštrikciami vo sfére osobnej slobody, konfiškáciou majetku a diskriminovaní aj v iných smeroch. Zrušenie pozemkového vlastníctva osôb nemeckej národnosti sa na Slovensku riešilo nariadeniami SNR. Po
skončení vojny mala byť pôda príslušníkov nemeckej a maďarskej národnosti základom novej pozemkovej reformy. Vychádzalo sa pritom z názoru,
že po porážke Nemecka a Maďarska bude možné realizovať konfiškáciu bez
vážnejších medzinárodných problémov. Nariadenie SNR č. 4/1945 o
konfiškovaní a urýchlenom rozparcelovaní pôdy Nemcov a Maďarov tvorilo
základ prvej časti pozemkovej reformy. Podľa štatistických výkazov k 1. júlu
1948 konfiškačné komisie a Predsedníctvo SNR skonfiškovali celkove 291
702, 36 ha poľnohospodárskej pôdy a 276 231 ha lesnej pôdy. Pridelená
poľnohospodárska pôda predstavovala 153 453, 36 ha. Ďalej sa konfiškovali výrobné závody, živnostenské podniky, obchody ale aj domový majetok.
Vysídlenie nemeckého obyvateľstva z Československa zásadne podmienili závery konferencie šéfov vlád „Veľkej trojky“, ktorá sa konala 17.
júla až 2. augusta 1945 v Postupime. Rezervovaný postoj USA a Veľkej Británie sa tu zmenil a súhlasili s požiadavkou československej a poľskej vlády
ohľadom odsunu nemeckého obyvateľstva. Úvodný odsek XIII. článku
záverečnej správy o Postupimskej konferencii z 2. augusta 1945 k transferu
Nemcov deklaroval: „Tri vlády preskúmali túto otázku po všetkých stránkach a uznali, že nemecké obyvateľstvo alebo jeho zložky, ktoré zostávajú
v Poľsku, Československu a Maďarsku, bude treba odsunúť do Nemecka. Sú
zajedno v tom, že odsun musí byť uskutočnený usporiadane a ľudsky.“14
Rozhodnutie Postupimskej konferencie a dekrét prezidenta č. 33/1945 Zb.
z 2. augusta 1945 s naň nadväzujúcimi predpismi vytvárali rámcové podmienky pre prípravu vysídlenia nemeckého obyvateľstva. V deň skončenia
Postupimskej konferencie, 2. augusta 1945, prezident Edvard Beneš podpísal ústavný dekrét č. 33/1945 Zb., ktorý zásadne menil postavenie
Nemcov a Maďarov v Československu tým spôsobom, že príslušníci nemeckej a maďarskej národnosti stratili dňom získania štátnej príslušnosti
československé štátne občianstvo. Dekrét teda určil stratu občianstva
Nemcov v Čechách, na Morave a v Sliezku, ako aj podstatnej časti Maďarov
žijúcich na Slovensku. Karpatskí Nemci a Maďari, žijúci na Slovensku na
GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, S. – OLEJNÍK, M. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej
svetovej vojny do roku 1953, s. 93.
14
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základe Viedenskej arbitráže v rokoch 1939 – 1945, stratili občianstvo ku
dňu nadobudnutia platnosti dekrétu, resp. k 10. augustu 1945. Dekrét
priniesol pojem kolektívnej viny do právnej úpravy a postihnutie obyvateľov na základe etnického princípu, aj keď pripúšťal určité výnimky
v prípade vernosti a protinacistických aktivít príslušníkov týchto menšín.
Karpatskí Nemci však nikdy neprijali nemecké štátne občianstvo.
Stanovenie konkrétneho dátumu odsunu sa však odďalovalo a stalo sa tak
až 20. novembra 1945 na zasadnutí Spojeneckej kontrolnej rady. Stanovili
sa celkové počty Nemcov, ktorí mali byť odsunutí, ich rozdelenie do
okupačných pásiem v Nemecku, ako aj časové etapy odsunu s kvantitatívnym určením. Transfer mal začať v decembri 1945, pričom malo byť
vysídlených približne 10% z celkového počtu určených k odsunu. Hlavná
fáza mala prebehnúť v roku 1946, najvyššie kvóty boli stanovené na mesiace máj a jún. Odsun mal byť ukončený k 1. augustu 1946. Z ČSR malo byť
vysídlených 2,5 mil. príslušníkov nemeckej menšiny, z toho 750 000 do
sovietskej zóny a 1 750 000 do americkej zóny.15
Dňa 24. januára bol oficiálne začatý organizovaný odsun Nemcov
z Československa. Do 24. februára 1946 bol vypravený jeden transport
denne s približne 1 200 osobami. Od 25. februára boli odoslané každý deň
dva a od 1. apríla štyri transporty. V marci začali odsun intenzívnejšie pripravovať aj na Slovensku. Do konca júna 1946 odišlo zo slovenských odsunových táborov do sovietskeho pásma ešte tri transporty – z Popradu,
z Novák a z Petržalky – Kopčian. Do konca júna 1946 zo Slovenska vypravili
celkove osem transportov s 9 600 príslušníkmi nemeckej menšiny. Štyri
smerovali do sovietskeho pásma a štyri do amerického. Na konci októbra
1947 bol počet zostávajúcich Nemcov v republike bol okolo 300 000 a presadzovala sa ich ďalšia redukcia. V rámci organizovaného odsunu bolo vysídlených do americkej zóny 1 415 135 Nemcov a do sovietskeho pásma
750 000 Nemcov.16 Celkový počet karpatských Nemcov vysídlených v rámci
tzv. dodatočného vysídlenia v rokoch 1947 a 1948 nie je možné presne
vyčísliť. Pri prvom spočítaní obyvateľstva od skončenia druhej svetovej
vojny bol počet príslušníkov nemeckej menšiny na Slovensku 0,15 %.17

Ibid., s. 99.
Ibid., s. 120.
17 GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, S. – OLEJNÍK, M. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej
svetovej vojny do roku 1953, s. 154.
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Internovanie a odsun nemeckého obyvateľstva bol krutý, neľudský
a odsúdeniahodný. Norman M. Naimark vo svojej publikácii Plameny
nenávisti nazýva odsun obyvateľstva etnickou čistkou, ktorá je zaujímavá
tým, že ju naplánoval a uskutočnil demokratický režim. Podľa neho bolo
nanajvýš nemorálne a nehumánne, že museli odísť všetci Nemci bez ohľadu
na vek a pohlavie, či sú fašisti alebo antifašisti, aktívni odbojári alebo ľudia,
ktorých politika vôbec nezaujímala.18 Príchod nemeckej menšiny na Slovensko významne pomohol rozvíjať slovenské remeslá, kultúru, vedu, techniku.
Karpatskí Nemci boli výborní remeselníci, kožušníci, baníci, poľnohospodári a priniesli svoju šikovnosť na Slovensko. Aj vďaka obrovskému prínosu karpatských Nemcov sa Slovensko mohlo stať najrozvinutejšou časťou
vtedajšieho Uhorska. Ich nútené vysídlenie na základe princípu kolektívnej
viny za rozbitie Československa je odsúdeniahodné. Ivan Dérer vo svojom
nevydanom diele Antifierlinger uvádza, že podľa Benešovho záznamu,
pochádzajúceho z predvojnového obdobia, nemali byť tieto vrstvy obyvateľstva proti svojej vôli odsunuté do Nemecka. To, že sa to po vojne dialo
podľa princípu, že má byť odsunuté všetko, viedlo podľa Dérera k strate
mnoho tisícov a desaťtisícov republike verných pokrokových Nemcov
i z radov robotníctva.19 Ide o mimoriadne dramatické a smutné udalosti nielen pre príslušníkov odsunutej menšiny, ale s odstupom času aj pre obnovenú republiku a jej nástupnícke štáty. Zostáva len dúfať, že sa nič podobné
v budúcnosti nebude opakovať.
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Od čechoslovakizmu k európanizmu:
národná identita verzus ekonomická racionalita
Tomáš Hellebrandt
Dérerovo dielo K diskusii o čechoslovakizme je vášnivou politickou
obhajobou myšlienky jednotného československého národa. Celým textom
sa tiahne motív Svätoplukových prútov – v jednote je sila, nie len vojenská,
ale predovšetkým sila smerujúce dovnútra štátu, sila úspešne sa vysporiadať s ťaživým dedičstvom Rakúsko-Uhorska, ktoré hlavne na Slovensku
zanechalo nezrelé hospodárstvo a z veľkej časti hnijúce národné povedomie. Idea československého národa zároveň ponúkala odpoveď na základnú
otázku položenú demokratickým zriadením novovzniknutého štátu. Ak je
demokracia vládou ľudu a vládou pre ľud, kto tvorí onen ľud? Kde končia
hranice košiara, fyzické, ale aj mentálne, ktoré oddeľujú „nás“ od „nich“?
Voči komu si môžeme nárokovať svoje občianske práva a naopak ku komu
nás viaže občianska zodpovednosť? Čo robí z masy jednotlivcov, do ktorej
sme sa nechtiac narodili spoločnosť, do ktorej cítime, že patríme?
V moderných demokratických štátoch sa týmto spojivom stal koncept
národa. Myšlienka, že hranice štátov by mali viac-menej kopírovať hranice
národností, že spoluobčan by mal byť zároveň krajanom, je relatívne mladá.
Hranice predmoderných feudálnych štátov mali výlučne právny význam –
určovali, ktoré zákony sa na danom území uplatňujú, a kto mu vládne.
Neboli zdrojom jednoty ani spoločnej identity. Politická legitimita vladárov
nespočívala v suverenite politickej komunity všetkých občanov, ale naopak
v odlišnosti a údajnej nadradenosti šľachty, jej odstupu od prostého davu.
Aristokracia bola nielen fyzicky segregovaná od obyčajných ľudí, ale často
hovorila aj iným jazykom a pestovala inú kultúru (Kymlicka, 2002). Uhorsko stáročia existovalo ako multinacionálny štát a uhorská šľachta mala
mentálne bližšie k panstvu v Rakúsku, Francúzku či Prusku ako k domácemu sedliackemu stavu.
Svetlo rozumu, šírené osvietencami osemnásteho a devätnásteho
storočia, zásadne spochybňovalo feudálnu koncepciu spoločenského zriadenia. Absolutizmus, idea prirodzenej podriadenosti jedného človeka druhému, je v rozpore s osvieteneckými ideálmi rovnosti a slobody všetkých
ľudí. Pod vplyvom týchto myšlienok slablo mocenské postavenie šľachty,
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niekde revolúciou, inde postupným vývojom a reformami politického systému. Namiesto prirodzených, Bohom daných triednych rozdielov, sa čoraz
viac vyzdvihovala jednota národa. Ľud sa postupne stal „nositeľom
suverenity, hlavným predmetom lojality a základom kolektívnej solidarity“
(Greenfeld, 1992).
Národná identita je moderným štátom cielene a veľmi úspešne
pestovaná. Účelom kodifikácie spisovného úradného jazyka a štátnych
zásahov v školstve či kultúre je okrem iného budovanie národného povedomia na spoločnom území a pocitu príslušnosti k spoločnej politickej
komunite. Spoločná história, kultúra, jazyk a verejné inštitúcie naše individuálne minulosti spájajú do jedného príbehu a vytvárajú záväzok spolutvoriť ho aj do budúcnosti. Národná identita dodáva hranici štátu morálny
význam – už nejde iba o čiaru na mape danú historickou náhodou a často aj
nespravodlivosťou, ale o označenie reálnej zmeny v lojalite ľudí.
Samozrejme, že hranice štátov nie vždy precízne kopírujú hranice
národov. Niektoré štáty sa tento problém snažili napraviť revidovaním
národnej identity niektorých skupín svojich občanov tak, aby lepšie zodpovedala existujúcim hraniciam. Vo svojom úsilí sa viaceré z nich neštítili
ďaleko prekročiť inú hranicu – tú, ktorú správaniu štátu stavia požiadavka
rešpektu voči ľudskej dôstojnosti svojich občanov. Hungarizácia územia
Slovenska, o ktorej sa Dérer zmieňuje, je dobrým príkladom, kedy neľudské
zaobchádzanie zo strany štátu za účelom posilnenia identity a územnej
celistvosti paradoxne pochovala akékoľvek morálne právo Uhorska podieľať sa na rozhodovaní o politickej budúcnosti svojich slovenských občanov.
Napriek ohavným spôsobom, ktorým mnohé štáty pestovali a niektoré stále pestujú nacionalizmus, a napriek protivnosti mnohých nacionalistických politikov i vo vyspelých demokratických krajinách, je treba podčiarknuť, že pestovanie národnej identity nie je zo svojej podstaty v rozpore
s princípmi liberálnej demokracie. Pocit historickej a kultúrnej spolupatričnosti živenej spoločnými dejinami a spoločným jazykom a podieľaním sa na
pokračovaní nášho národného príbehu prostredníctvom kolektívnych
demokratických rozhodnutí je možné zdieľať bez toho, aby sme zároveň
zdieľali jedno náboženstvo, jednu etnicitu alebo jednu koncepciu správneho
života. Takto chápaný liberálny nacionalizmus je nielen v súlade s pluralitnou spoločnosťou, ale zároveň pomáha vytvárať podmienky pre demokratickú legitimitu, pretože podporuje dôveru a vzájomnú solidaritu medzi
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občanmi, ktorá je potrebná, ak má každý z nás akceptovať aj tie kolektívne
rozhodnutia, s ktorými nesúhlasí.
Koncepciu čechoslovakizmu zastávanú Dérerom, ktorá tvrdí „že je tu
jeden národ, československý, s dvoma rovnoprávnymi a rovnocennými
vetvami, českou a slovenskou, z ktorých každá v rámci spoločného národného celku a ovládaná spoločnou jednotiacou myšlienkou, pestuje si svoju
vlastnú reč, kultúru, svojráz“ je možné chápať ako príklad liberálneho
nacionalizmu. Otázka, či Česi a Slováci tvoria jeden národ československý,
alebo sú to v skutočnosti dva národy, je, zdá sa, vedeckou otázkou, ktorá by
mala smerovať predovšetkým na historikov, etnografov a jazykovedcov.
Dérer však svojou podporou koncepcie jedného národa jasne sledoval konkrétne politické ciele – podporu vzájomnej jednoty medzi Čechmi a Slovákmi, myšlienkové odzbrojenie síl, ktoré pod zámienkou autonómie slovenského národa sledovali návrat horného Uhorska pod kontrolu Budapešti, a vyvrátenie akejkoľvek pochybnosti o rovnocennosti slovenských
občanov v spoločnom štáte, ktorá by mohla ohroziť demokratickú legitimitu
kolektívnych rozhodnutí, pri prijímaní ktorých boli Slováci v menšine.
Liberálny nacionalizmus je dnes neodmysliteľnou súčasťou vyspelých
demokracií vrátane tých ako Slovensko, kde naďalej žijú početné národnostné menšiny. Úradný jazyk, spoločné politické inštitúcie a majoritná
kultúra naďalej podporujú určitú jednotu a vzájomnosť medzi väčšinovou
spoločnosťou a národnostnými menšinami. Z dobrých dôvodov už však nie
sme ochotní sledovať asimiláciu menšiny spôsobom, ktorý pošliapava jej
práva. Naopak, rešpektovanie práv národnostných menšín, podpora ich kultúry a jazyka, a decentralizácia určitých kompetencií je spôsob, ktorým moderný štát oprávňuje svoju moc nad občanmi, ktorí nie sú členmi štátotvorného národa.
Tento kompromis samozrejme nie vždy rieši pnutie medzi princípom
suverenity a územnej celistvosti na jednej strane a požiadavkou národnostných menšín o vyššiu mieru rozhodovacej právomoci nad vlastným osudom
na strane druhej. Zatiaľ čo vo svojich počiatkoch bol nacionalizmus často
nástrojom zjednocovania (napr. USA, Nemecko, Taliansko), v poslednej
dobe má častejšie odstredivý efekt (napr. Katalánsko, Škótsko, Quebec).
Ideál teritoriálnej a politickej zhody národa a štátu vedie niektorých príslušníkov národnostných menšín k úsiliu o nezávislosť, o dezintegráciu politických celkov na menšie časti, ktoré bližšie zodpovedajú národnej príslušnosti. O oprávnenosti konkrétnych príkladov takéhoto úsilia sa dá pole140

mizovať, ale vo všeobecnosti môžeme aspoň súhlasiť s tým, že národná
identita je pre mnohých ľudí veľmi silným a emotívnym záujmom, ktorý
nevyhnutne zafarbuje ich prístup k politickým rozhodnutiam.
Ak srdce niekedy ťahá smerom k nezávislosti, čo hovorí rozum?
Odhliadnuc na chvíľu od citového významu národnej identity, ekonomické
a geopolitické úvahy ukazujú skôr smerom k hlbšej integrácii. Či sa jedná
o silu v medzinárodných vzťahoch alebo o schopnosť úspešne čeliť výzvam
a príležitostiam, ktoré prináša globalizácia, väčšie štáty sú lepšie schopné
obhajovať záujmy svojich občanov.
To samozrejme neznamená, že malé národy nemôžu prosperovať po
získaní nezávislosti. Občania pobaltských štátov sú istotne na tom lepšie, a
nielen ekonomicky, ako by boli v medveďom objatí Ruskej federácie. Príbeh
Slovenka je tiež možné považovať za úspech nezávislosti, napriek všetkým
problémom, ktorým naša krajina stále čelí. Správne nastavené politiky sú
samozrejme kľúčové a smerodajné. Za inak rovnakých podmienok však
veľkosť ponúka ďalšie ekonomické výhody.
Tie spočívajú predovšetkým vo vyššej makroekonomickej stabilite. Je
empiricky preukázateľné, že malé štáty čelia v priemere väčším fluktuáciám
ich HDP ako väčšie ekonomiky – obdobia rozmachu bývajú mohutnejšie
a recesie naopak hlbšie (Furceri a Karras, 2007). Dôvodom je nižšia diverzifikácia hospodárstva (di Giovanni a Levchenko, 2012). Vo väčšine ekonomík, malých aj veľkých, má dominantné postavenie relatívne malé množstvo veľkých firiem a ich hospodárske výsledky majú významný vplyv na
rast ekonomiky ako celku. V malých krajinách je takýchto dominantných
firiem počtom menej a hospodárstvo je tým pádom zraniteľnejšie voči
výkyvom vo výsledkoch hociktorej z nich. Dobrým príkladom je automobilový priemysel, ktorý bol obzvlášť postihnutý poklesom dopytu počas
nedávnej svetovej hospodárskej krízy a zníženie výroby našich troch fabrík
značne prispelo k hĺbke recesie na Slovensku.
Okrem vplyvu veľkosti na reálnu ekonomiku je tiež potrebné
spomenúť zraniteľnosť voči finančným tokom. V lepšom prípade kapitál
prichádza vo forme zahraničných investícií, ktoré vytvárajú pracovné miesta a zvyšujú produktivitu práce. Finančnými trhmi však tečie aj veľký objem kočovného kapitálu, ktorý v dobrých časoch smeruje do rôznych finančných produktov a do nehnuteľností prispievajúc k nafúknutiu bublín v cenách aktív. Akonáhle sa ekonomika obráti, tieto „investície“ berú nohy na
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plecia, čo prehlbuje prepad. Malé štáty sú často bezbranné proti masívnemu
prílivu a odlivu takéhoto špekulatívneho kapitálu.
Makroekonomická stabilita nie je iba otázkou krátkodobých výkyvov,
ale vplýva tiež na dlhodobý trend rastu ekonomiky. Menej stabilné ekonomiky rastú v priemere pomalšie (Ramey a Ramey, 1995). Dôvod zrejme
spočíva vo vlastnostiach (reálnych) investícií (Barlevy, 2004). Ak výnos
z investícií postupne klesá z ich celkovým objemom, potom je pre hospodársky rast lepšie, keď sú investície stabilné. Zníženie výkyvov prerozdeľuje
investície z období, keď sú vysoké do období, keď sú nízke, čo pri klesajúcich marginálnych výnosoch zvyšuje priemerný rast ekonomiky.
Otázka, ktorej čelia malé národy zvažujúce nezávislosť, však nestojí
tak, či byť malý alebo veľký, ale či byť malou súčasťou väčšieho politického
celku, alebo byť malý samostatne. Aj v tejto otázke však ekonomické argumenty stoja skôr na strane integrácie. Spoločné inštitúcie ťažiace z diverzifikácie väčšieho celku sú totiž schopné poskytovať efektívnejšiu ochranu
pred dôsledkami regionálnych výkyvov.
Napríklad zdieľanie fiškálnej politiky v rámci spoločného štátu je
akýmsi kolektívnym poistením regiónov alebo národov, ktoré ho tvoria. Ak
niektorý región postihne nešťastie, ako napríklad povodeň alebo krach
veľkého zamestnávateľa, sociálny systém automaticky poskytuje pomoc
dotknutým financovanú zo spoločného rozpočtu a tým tlmí dopad na životnú úroveň občanov postihnutého regiónu. Ako nedávny príklad môžeme
uviesť záchranu škótskych bánk britskou vládou alebo transfery americkej
federálnej vlády obyvateľom štátu Florida (napr. podpora v nezamestnanosti a potravinové lístky) po spľasnutí regionálnej bubliny v cenách nehnuteľností.
Nezávislosťou samozrejme nový štát nadobúda kontrolu nad politikami, ktorými môže tlmiť dôsledky makroekonomických výkyvov. Tieto
politiky sa však zároveň stávajú drahšími a menej flexibilnými, ako boli
v rámci väčšieho celku. Menšie a menej diverzifikované ekonomiky majú
napríklad menej stabilný daňový základ, čo znamená, že štát musí svojim
veriteľom platiť vyššie úroky ako náhradu za vyššiu mieru rizika
(Armstrong a Ebell, 2013). To sťažuje konsolidáciu verejných financií po
tom, ako v dôsledku recesie automaticky stúpne zadlženosť znížením daňových príjmov a zvýšením výdavkov na sociálnu pomoc a v konečnom dôsledku znamená väčšie škrty alebo vyššie dane.
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Okrem prínosu miernejšieho ekonomického cyklusu a jeho lacnejšej
stabilizácie byť súčasťou väčšieho ekonomického a politického celku, je tiež
výhodné z dlhodobého štrukturálneho hľadiska, osobitne pre malé a relatívne chudobné regióny. Integrácia trhov prináša obchodné príležitosti
a prílev investícií do priemyslu a služieb. V demokratických štátoch sú chudobnejšie regióny spravidla zároveň príjemcovia verejných investícií do
infraštruktúry a verejných služieb za účelom vyrovnania regionálnych
rozdielov.
Dérer ponúka viacero príkladov takýchto súkromných aj verejných
investícií smerujúcich na Slovensko počas prvej republiky. Okrem iného
spomína budovanie školských budov, ktoré „nemalo páru v celej vtedajšej
Európe,“ ďalej elektrifikáciu miest, mestečiek a väčších obcí po celom Slovensku a taktiež nové cesty a železnice, ktoré sa za prvej republiky stavali
výlučne na Slovensku. Aj súkromný kapitál podľa Dérera prispieval k rozvoju slovenského hospodárstva, napríklad tým, že české banky financovali
pôžičky na Slovensku čiastočne z českých vkladov. Ďalej spomína vznik nových závodov na slovenskom území, napríklad Baťove investície na Liptove.
V neposlednom rade tiež treba vyzdvihnúť poskytnutie významného množstva ľudského kapitálu českou stranou, hlavne v prvých rokoch republiky,
kedy slovenské kapacity boli v dôsledku maďarizácie nedostatočné pre zabezpečenie chodu štátnej správy a školstva.
Napriek rozpadu Československa sa Česi a Slováci už vyše desať rokov spolupodieľajú na písaní nového a v mnohom ambicióznejšieho príbehu spolu s ostatnými členmi Európskej únie. Je preto namieste klásť si
otázku, či členstvo v Únii ponúka rovnaké ekonomické výhody ako spoločný
štát. Je Európska únia po ekonomickej stránke viac ako súčet jej jednotlivých členov?
Spoločný európsky trh je istotne obrovským prínosom pre ekonomiky
členských štátov. Odstránenie prekážok medzinárodnému obchodu a harmonizácia regulácií v mnohých odvetviach pomohla podporiť obchodnú
súťaž, efektívnosť výroby a prenášanie know-how, a tým zvýšiť produktivitu práce a životnú úroveň obzvlášť v postkomunistických krajinách.
Prínos spoločného trhu nie je pritom ani zďaleka vyčerpaný, pretože vo viacerých odvetviach je integrácia národných trhov stále neukončená (napr.
bankový sektor, sektor služieb a energetika). Aj v oblasti jej najväčšieho úspechu má teda Európska únia čo dobiehať v porovnaní s vnútorným trhom
typického štátu fungujúceho podľa princípov trhového hospodárstva.
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Druhý veľkolepý európsky projekt, ktorého sme súčasťou – menová
únia – však vo svojej úlohe makroekonomickej stabilizácie zlyhal na plnej
čiare. Skúsenosti z obdobia po zavedení eura, cez svetovú hospodárku krízu
až po dnes ukazujú, že inštitúcie eurozóny, tak ako boli pôvodne koncipované, zásadným spôsobom prispeli k makroekonomickej nestabilite, čoho
výsledkom sú výrazne horšie ekonomické výsledky, ako napríklad v USA.
Pôvod problémov, ktorým eurozóna čelí, treba hľadať v čiastočnom
a nesystematickom združovaní suverenity členských štátov. Tie sa vzdali
kontroly nad stabilizačnými politikami, ktoré štátom poskytuje vlastná
mena, ale odplatou nezískali (a z dôvodu ochrany vlastnej suverenity ani
nežiadali) prístup ku kolektívnemu poisteniu, ktoré regiónom v národnom
štáte poskytuje spoločný rozpočet. Makroekonomická stabilizácia eurozóny
ako celku sa dostala pod taktovku Európskej centrálnej banky, ale stabilizácia jednotlivých štátov v reakcii na asymetrické výkyvy zostala bez opory v spoločných inštitúciách.
Iróniou príbehu eura je, že jedným zdrojom asymetrických impulzov
sa stal práve jeho zrod. Zavedenie spoločnej meny sprevádzala vlna optimizmu ohľadom konvergenčného potenciálu periférnych ekonomík a s ňou
príliv kapitálu s vidinou rýchleho zúročenia. Nemecké reformy na trhu
práce zároveň škrtili rast domácich miezd a spotreby domácností, a vytvárali tým zásobu nadbytočných úspor, ktoré tiekli smerom na juh. Prílev
kapitálu bol sprostredkovaný predovšetkým domácimi bankami, ktoré si
požičiavali od zahraničných investorov, a tak financovali domáce úvery.
Zahraničný kapitál financoval ekonomický boom a rastúcu zadlženosť predovšetkým súkromného sektora. Nerovnováha v agregátnom dopyte (príliš
vysoký na periférii a naopak príliš nízky v jadre, osobitne v Nemecku)
spôsobila rozchádzanie sa cenových hladín a stratu konkurencieschopnosti
periférnych ekonomík (Hellebrandt, 2013).
Slabé miesta v inštitucionálnej štruktúre eurozóny boli odhalené až v
dôsledku svetovej hospodárskej krízy, kedy sa optimizmus okolo periférnych ekonomík vyparil a trhy dali kapitálovým tokom a hromadeniu
nerovnováh medzi jadrom a perifériou eurozóny spiatočku. Kameňom
úrazu sa ukázala averzia zakladateľov spoločnej meny voči akémukoľvek
zásadnému združovaniu rozpočtových zdrojov a naliehanie, že fiškálna
politika zostáva zodpovednosťou každého členského štátu zvlášť.
Tento postoj napríklad vysvetľuje, prečo banky napriek ich medzinárodnému dosahu a vzájomnej prepojenosti zostali pod dozorom národ144

ných vlád, na pleciach ktorých zostalo aj bremeno riešiť bankové krízy
a poskytovať ochranu vkladov. Keď zahraniční investori v strachu o svoje
peniaze odmietli refinancovať pôžičky periférnym bankám, ich záchrana
musela byť financovaná zo štátneho rozpočtu, čo spôsobilo značnú záťaž,
najmä v Írsku. Väzba medzi zdravím bánk a zdravím verejných financií
motivovala štátnych úradníkov k zhovievavému prístupu k bankovému
dohľadu, čoho dôsledkom bolo, že finančné trhy strácali dôveru v zdravie
oboch. Otázniky nad udržateľnosťou verejných financií nakoniec viedli
k odrezaniu niektorých krajín od finančných trhov.
Pakt stability a rastu mal zabezpečiť, že zdravie verejných financií
zostane nespochybniteľné a žiaden členský štát nezostane odkázaný na
pomoc ostaných, čo sa ukázalo ako zbožné želanie. Jeho formulácia ako
strop pre verejný dlh a deficit totiž ignorovala fakt, že nadmerné dlhy
v súkromnom sektore sa eventuálne ukážu na účte štátu v podobe záchranných balíkov pre banky, alebo opatrení proti recesii. Pred krízou boli
verejné financie v Španielsku alebo Írsku v dôsledku ekonomického rozkvetu v lepšom stave ako v Nemecku (Grécko je výnimkou). Rastúca
súkromná zadĺženosť a relatívne vysoká miera inflácie v týchto krajinách
však naznačovali potrebu ešte vyšších rozpočtových prebytkov a ešte
rýchlejšieho znižovania verejných dlhov za účelom spomalenia pádu konkurencieschopnosti a vytvorenia dostatočnej rezervy, ktorá potom mohla byť
použitá na razantnejšie tlmenie dopadov recesie. Pakt stability a rastu však
s takouto proticyklickou fiškálnou politikou reagujúcou na asymetrické
výkyvy nerátal (Wren-Lewis, 2013).
Neochota spolufinancovať stabilizáciu jednotlivých krajín zároveň
vysvetľuje absenciu akéhokoľvek kolektívneho mechanizmu, ktorý by riešil
situáciu, keď členský štát stratí prístup k trhovému financovaniu svojich
dlhov. V krajinách s vlastnou menou funkciu veriteľa poslednej možnosti
zastáva centrálna banka. Kontrola štátu nad tlačiarňou peňazí zaručuje jeho
veriteľom, že ich pohľadávky budú splatené, a tým zabraňuje sebenaplňujúcim krízam likvidity, kedy neochota finančných trhov prefinancovať
existujúce dlhy môže dotlačiť krajinu k bankrotu. Členské štáty eurozóny si
naopak požičiavajú v mene, nad ktorou nemajú kontrolu, a stávajú sa tým
zraniteľnejšie voči panike na finančných trhoch a rapídnemu nárastu úrokových sadzieb, ktorý nezodpovedá miere ich verejného zadlženia (De
Grauwe a Ji, 2013).
145

Európska centrálna banka sa dlho zdráhala plniť funkciu veriteľa
poslednej možnosti pre členské štáty, pretože by sa tým vystavila riziku
straty na pôžičkách štátom v ťažkostiach a zníženiu imania, ktoré by potom
muselo byť navýšené z rozpočtov členských štátov. Až sľub prezidenta ECB
Draghiho „spraviť čokoľvek“ pre záchranu eura, zastavil vzostup úrokových
sadzieb periférnych ekonomík a upokojil krízu likvidity ktorej čelili, a to
všetko bez minutia jediného eura.
Dokonca aj spoločná menová politika – hlavný nástroj makroekonomickej stabilizácie eurozóny ako celku – bola obmedzená neochotou
členských štátov združovať svoje verejné zdroje. Keď v dôsledku krízy
centrálne banky po celom vyspelom svete znížili úrokové sadzby blízko
k nule a ani to nestačilo na stabilizáciu hospodárstva, viaceré z nich sa nezdráhali ísť ďalej a stimulovať ekonomiku takzvaným kvantitatívnym uvoľnením, teda kúpou aktív, prevažne štátnych dlhopisov. Aj tomuto sa ECB až
donedávna zdráhala tiež z dôvodu rizika straty. Dôsledkom bol pokles
miery inflácie hlboko pod jej cieľovú hladinu, prehĺbenie recesie a sťaženie
nápravy cien v periférnych krajinách v porovnaní s jadrom eurozóny, čo je
základnou podmienkou odstránenia nerovnováh v konkurencieschopnosti.
Ak sa originálny inštitucionálny projekt spoločnej meny ukázal ako
totálny nezdar, čo možno povedať o reformách európskych inštitúcií uskutočnených od prepuknutia krízy? Najväčší krok vpred sa podarilo urobiť
v oblasti bankového dozoru, kde došlo k významnému združeniu suverenity
členských štátov prevedením kompetencií na Európsku centrálnu banku. To
vytvára priestor pre prísnejší dozor ako poskytovali národné inštitúcie,
obnovenie dôvery v európske banky, integráciu bankového trhu, nárast súťaže o zákazníka a oslabenie väzby medzi zdravím bánk a zdravím verejných financií, ktoré významne prispelo k hĺbke krízy eurozóny. Táto väzba
však nebola reformami úplne odstránená pre neochotu členských štátov
financovať spoločné poistenie bankových vkladov. Všeobecná neistota tiež
pretrváva ohľadom pomeru národných a európskych zdrojov financovania
fondu pre riešenie bankových kríz. Banková únia ako dôležitý doplnok
menovej únie je teda zatiaľ iba na pol ceste (Véron, 2015).
Čo sa týka reformy Paktu rastu a stability, takzvaná fiškálna dohoda
bohužiaľ len čiastočne posilňuje úlohu fiškálnej politiky ako nástroja stabilizácie jednotlivých členských štátov, ktorý by mal dopĺňať úlohu spoločnej
menovej politiky ako nástroja stabilizácie eurozóny ako celku. Zmena dôrazu z celkového deficitu verejných financií na štrukturálny deficit (očistený
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o vplyv ekonomického cyklu) je teoreticky krok správnym smerom, i keď
v praxi vznáša otázky ohľadom správneho odhadu vplyvu ekonomického
cyklu (Mauro, 2014). Čo je však podstatnejšie, nové pravidlá naďalej netlačia členské štáty k tvoreniu väčších rezerv vo verejných financiách v dobrých časoch, ktoré možno neskôr použiť za účelom efektívnejšieho tlmenia
dopadov recesií. Keďže neexistuje kolektívne poistenie poskytnuté spoločným rozpočtom, makroekonomická stabilita si vyžaduje vyššiu mieru vlastného poistenia, inak nastáva riziko, že niektoré štáty budú v budúcnosti
opäť nútené uťahovať opasky uprostred recesie, kedy škrty najviac škodia
ekonomike a spoločnosti.
Pokrok v riešení prístupu členských štátov k financovaniu dlhov zo
súkromných zdrojov je tiež zatiaľ iba čiastočný. Riziko krízy likvidity bolo
značne znížené už spomenutým sľubom Európskej centrálnej banky
prevziať na seba úlohu veriteľa poslednej možnosti (ak členský štát v núdzi
splní určité podmienky). Pokračujúca grécka dráma však ukazuje, že európski politici sa zatiaľ nevysporiadali s riešením situácie, kedy krajina čelí nie
kríze likvidity, ale kríze platobnej neschopnosti.
Z pohľadu ekonomických dopadov si teda projekt európskej integrácie zaslúži zmiešanú recenziu. Spoločný trh je obrovským prínosom,
zatiaľ čo inštitúcie menovej únie zlyhali v ich základom poslaní – podpore
makroekonomickej stability. Čas ukáže, či reformy ostatných rokov
zmiernia nedostatky natoľko, že pri budúcej búrke, ktorá skôr či neskôr
príde, budú naše spoločné inštitúcie pevnou strechou nad hlavou, alebo
budú znovu skôr zdrojom neistoty a ľudského utrpenia.
Kríza eurozóny odhalila nielen nedostatky spoločných inštitúcií, ale
zároveň aj slabosť európskej identity. Z problému spravodlivého rozdelenia
strát spôsobených nekontrolovaným prívalom kapitálu z jadra do neproduktívnych investícií v periférii medzi nezodpovedných dlžníkov a rovnako
nezodpovedných veriteľov, sa stal problém rozdelenia strát medzi štátmi,
ktorého výsledok určila nie spravodlivosť, ale národné záujmy. Skreslené
vnímanie krízy optikou národnosti viedlo k hlúpym rozprávkam o lenivých
južanoch a rovnako hlúpym karikatúram Merkelovej s fúzami Hitlera. Bremeno nápravy makroekonomických nerovnováh zatiaľ leží na pleciach stratenej generácie nezamestnaných mladých Grékov, Španielov a Portugalcov
a gniavi ich vieru v lepšiu budúcnosť.
Prevaha národnej identity nad európskou zároveň objasňuje inštitucionálne medzery eurozóny. Členské štáty sú ochotné vzdať sa suverenity
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v úzko technokratických sférach, pokiaľ každý z nich očakáva úžitok (napr.
menová politika, bankový dozor, regulácia vnútorného trhu), ale kolektívna
solidarita v rámci nášho európskeho politického spoločenstva nie je dosť
silná na to, aby uniesla váhu sociálneho štátu a vzájomných záväzkov sociálnej spravodlivosti. Legitímny dosah fiškálnej politiky, ktorej podstata je prerozdeľovanie zdrojov v spoločnosti, je určený silou väzieb, ktoré spájajú
platičov a príjemcov sociálnych výdavkov. Tie zatiaľ významne nepresahujú
hranice európskych štátov.
História moderného národného štátu dokazuje, že identita je kujná
a hranice kolektívnej solidarity preto nie sú vytesané do kameňa. Myšlienka
budovania európskej identity vyvoláva v niektorých ľuďoch emotívne
reakcie, pretože sa bytostne dotýka základných otázok vnímania seba
samého. Obavy zo straty národnej identity je treba vyslyšať a nájsť na ne
uspokojivé odpovede. V diskusii o budúcnosti Európy je však potrebné
zapojiť nielen srdce, ale aj rozum. A bol to rozum, ktorý vo veľkej miere stál
aj za dobovou obhajobou koncepcie československej jednoty. Slovami jedného z jej predstaviteľov, Ivana Markoviča: „Vycítili sme konečne aj my tú
hlbokú pravdu, že štáty na citoch budovať sa nemôžu. Budujú sa ony len na
vzájomnej potrebnosti. ... A tu museli sme rátať nie s citmi, ale s faktami, nie
s abstraktným ideálnym, ale reálnym, každodenným životom. Rezultátom
týchto faktov je naše spojenie s Čechmi i naša snaha k utvoreniu samostatného (československého, pozn. T. H.) štátu“ (Markovič, 1924).
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Všetko nejako divne diverguje1: Príspevok ekonomickej transformácie
k rozdeleniu Československa
Pavol Hardoš
Zmena ekonomickej organizácie krajiny po roku 1989 predstavuje
ideálny príklad na poukázanie zásadnej úlohy politických elít pri presadzovaní zmien. Zároveň je aj skúšobným kameňom, zdrojom sporov a konfliktov, na ktorom sa lámu a formujú politické aliancie. V prípade Československa ekonomická transformácia ilustruje mieru „mimobežnosti“ dominantnej časti slovenských a českých elít, ktorá ich doviedla až k rozdeleniu
federácie. Nastupujúce politické elity mali na federálnej úrovni ako aj na
úrovni oboch republík často rozdielne predstavy, v mnohom dané rozdielnymi skúsenosťami z obdobia normalizácie (Eyal 2003). Otázka ekonomickej transformácie sa stala jedným z bodov nadchádzajúceho sporu elít o
nové ústavné usporiadanie federácie, ktoré nakoniec viedlo až k rozdeleniu
štátu na dve samostatné republiky.
Pre režimovú tranzíciu, resp. prechod, ako strategickú situáciu, je
charakteristické, že v jej priebehu sa rozhoduje o zadefinovaní a prijímaní
budúcich všeobecných pravidiel hry (Dvořáková & Kunc 1994: 77-78;
Říchová 2000: 241; Rustow 1970). Sú to kľúčoví aktéri, ktorí svojimi rozhodnutiami, konaním alebo naopak nečinnosťou, formujú pravidlá a procedúry, ktorých konfigurácia rozhoduje o budúcej politike a dávajú tak
novému režimu jeho charakteristickú pečať. Sú to politické krízy, ktoré si
vyžadujú priamy vklad zo strany politických lídrov, kde inak v podmienkach akútnej neistoty rutinizované postupy politickej správy nepostačujú
alebo sú nespoľahlivé (Dunleavy & O’Leary 1987: 168). Tieto politické
krízy, v ktorých sa nové režimy rodia svojím turbulentným priebehom,
dávajú elitám značnú mieru autonómie a manévrovacieho priestoru. Ich
rozhodnutia v kľúčových momentoch sa tak stávajú určujúce pre výsledok
kríz a režimov po nich nasledujúcich (Dogan & Higley 1998: 5). Pri skúmaní
zmeny režimov preto hlavný dôraz kladieme na politické elity, čiže jedincov,
ktorí stoja na vrchole pomyselnej politickej pyramídy. Sú to držitelia strategických pozícií v silných organizáciách a hnutiach (vrátane disidentských),
Tomáš Ježek takto opísal prvotné uvedomenie si možného rozpadu federácie (in:
Husák 1997: 230).
1
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ktorí výrazne a pravidelne ovplyvňujú politické výsledky (Dogan & Higley
1998: 15). Takto pozičné vymedzenie elity znamená, že elitami nazývame
jedincov v mocenských pozíciách, bez ohľadu na nejaké subjektívne hodnotenia kvality ich schopností.
Skúmanie demokratických tranzícií znamenalo aj skúmanie zmien na
úrovni politických elít v stredovýchodnej Európe, ich konania a vývoja ich
pozícií v časoch transformácie. Ivan Szelényi a Szonja Szelényi (1995)
preformulovali paretovské rozlišovanie medzi cirkuláciou a reprodukciou
elít a pri svojom výskume sociálnej stratifikácie v strednej Európe si položili
otázku ohľadom osudov starých komunistických kádrov, pôvode novej elity
a zložení elity v postkomunistických spoločnostiach. Kým teória reprodukcie elít hlásala, že prevratné spoločenské zmeny v strednej a východnej
Európe neovplyvnili zloženie elity a stará nomenklatúra prežila na vrchole
pomyslenej spoločenskej pyramídy, prípadne len rozmenila svoj politický
vplyv na ekonomický, teória cirkulácie elít tvrdila, že spoločenské zmeny
otriasli vrchnými pozíciami a na špičku spoločenskej hierarchie sú dosadzovaní noví ľudia na základe nových princípov (Szelénei - Szelényi 1995: 616).
Obidve stanoviská si však nemohli nárokovať absolutórium, nakoľko
úplná zmena na vedúcich postoch nie je, ako podotkol už aj Robert Michels
(2001), uskutočniteľná ani v tých najrevolučnejších podmienkach, pričom
však ani zotrvanie všetkých starých kádrov nie je nikdy pravdepodobné,
keďže často bývajú staré nielen menom. Otázka tak je, či bolo relatívne viac
reprodukcie alebo cirkulácie elít. Vo východnej Európe sa črtal zmiešaný
obraz. Výmena elít bola výrazne potvrdená: väčšina činiteľov v roku 1993
nebola členmi vrcholovej nomenklatúry v roku 1988. Títo však nemuseli
byť nevyhnutne „noví“, často išlo o jedincov, ktorí boli „na rade“ (Szelénei a
Szelényi 1995: 622-623). Takúto regrutáciu elít nazval Ľubomír Lipták
„metódou dračích zubov“, keď po opotrebovaní a vypadnutí dorastajú
rýchlo nové z druhého šíku (Lipták 1999: 308). Boli by zrejme povýšili aj
bez zmeny režimu, prevrat to len urýchlil. Len menšina z novej elity nebola
pred rokom 1989 v určitej vplyvnej pozícii. Hlavným zdrojom regrutovania
nových držiteľov moci sa stal najmä stredný politický a technokratický
„manažment“ (Szelénei a Szelényi 1995: 624). Takáto reprodukcia elít sa
ukázala ako relevantná najmä pre ekonomickú oblasť, kde sa technokratický manažment štátnych podnikov rýchlo adaptoval na zmeny a stal sa
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postupne novou majetkovou buržoáziou (Bozóki 2003: 220).2 Nebolo prekvapením, že najväčšie zmeny a cirkulácie elít sa udiali v politickej oblasti –
napr. v Poľsku aj Maďarsku sa viac než 40% novej politickej elity regrutovalo z predtranzične neelitných pozícií (Szelénei a Szelényi 1995: 628).
Reprodukciu elít v ekonomickej sfére nemožno ignorovať, nemala by
však vyvolávať nesprávny dojem ohľadne povahy prechodu na trhovú ekonomiku ako nejakého premysleného podvodu zo strany elít. Hrozí tu totiž
zámena príčiny s následkami. Samotný fakt, že z ekonomickej transformácie
mali prospech v prvom rade ľudia s politickými konexiami, napojení na
starý režim, operujúci na vysokých funkciách v štátnych úradoch a podnikoch, v žiadnom prípade nemusí znamenať, že aj pripravili, formovali alebo
zásadným spôsobom ovplyvňovali politické zmeny a prvotné prijatie ekonomických reforiem. To, že sa v novej situácii vďaka skúsenostiam najrýchlejšie zorientovali, a že neskôr, najmä na Slovensku, kde vďaka kompozícii politických elít, ktoré vzišli z volieb rokov 1992 a 1994 a spoločenskej
situácii budovania samostatného štátu mali opäť ľahší prístup k pozíciám
vplyvu, neznamená, že už v prvotnom chaose by mali pripravený nejaký
plán a konali homogénne riadení emanáciou ducha svojich kolektívnych
„triednych“ záujmov.
Sociológ Gil Eyal sa vo svojej práci The Origins of Postcommunist Elites
(2003) sústreďuje na triedu profesionálov, technokratov, byrokratov, manažérov a intelektuálov a úlohu, ktorú v Československu zohrali pri prechode od komunizmu ku kapitalizmu. Jeho hlavnou tézou je, že rozpad
Československa bol zapríčinený zápasom medzi frakciami novej postkomunistickej elity, ktoré zastávali rozličné pozície a mali rozličné vízie vývoja
postkomunistickej spoločnosti a ich vlastnej úlohy v nej. Počiatky tohto
Populárnou medzi maďarskými a poľskými sociológmi sa ukázala byť téza o konverzii
moci starých štruktúr v novej spoločenskej situácii. Elemér Hankiss sformuloval tézu, že
vládnuca elita v Maďarsku sa vzdala moci až vtedy, keď videla možnosť ju konvertovať
na inú – ekonomickú – úroveň. Nasledujúc sociológa Bourdieuho postuloval, že komunistická elita obávajúca sa o možnosť straty vplyvu, hľadala možnosť ako konvertovať
politickú moc, svoj „politický kapitál“ na nejaký iný. Ich pragmatická sebastrednosť ich
doviedla k „reforme“, ktorá mala byť prostriedkom pre udržanie vplyvu (Bozóki 2003:
223-224). Podobne Jadwiga Staniszkis predpokladala, že bývalá nomenklatúra využije
politickú moc na získanie bohatstva. Proces privatizácie mal podľa nej obohatiť
komunistické kádre a nová buržoázia tak mala vzísť predovšetkým z radov starej nomenklatúry. „Politický kapitalizmus“, ako tento fenomén nazýva, znamenal, že ekonomická reforma mala byť navrhnutá a upravená presne na mieru potrieb starej elity
(Bozóki 2003: 224-225) a mala ich politický kapitál konvertovať na ekonomický.
2
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zápasu vystopoval k traumatizujúcim udalostiam po Pražskej jari a polarizácii pozícií, ktoré so sebou priniesla normalizácia a nutnosť sa s ňou
vysporiadať. Tento zápas bol tak čiastočne determinovaný historickými
trajektóriami hlavných politických hráčov, ich svetonázorom a identitou.
Kým normalizačné čistky zasiahli českú reformnú elitu nesmierne
tvrdo a zatlačili ju do disentu, slovenská elita z veľkej časti učinila kompromis a s normalizačným režimom kolaborovala. Po páde režimu to
spôsobilo nesmierne rozdielne zloženie postkomunistických elít, s rozličnými skúsenosťami a názormi. Zjednodušene, kým v Česku existoval disidentský zdroj kontra-elity (Havel, Pithart, Rychetský, Dienstbier, a iní),
Slovensko takúto alternatívu, až na nemnoho výnimiek, nemalo, a novú
postkomunistickú elitu tu tvorili zväčša (reformní) komunisti. Sformovali sa
tu rozličné frakcie s rozličnými formami kapitálu: v Čechách prevažovali
intelektuáli síce s bohatým kultúrnym kapitálom, ale bez výrazného politického kapitálu, na opačnej strane poľa moci tejto postkomunistickej elity
stáli komunistickí byrokrati s prevažne politickým kapitálom, ktorí zas prevládali na Slovensku.
Prevažujúcou reakciou v Čechách na krízu roku 1968 bol disent a
„vnútorný exil“ – upustenie od dôrazu na politický kapitál. Budúci kľúčoví
aktéri si zvolili stratégiu antipolitického vymedzenia sa voči režimu.
Zdrojom regrutácie postkomunistických elít v Čechách tak boli prevažne
disidentské intelektuálne kruhy a úzko prepojená skupina „monetaristických“ ekonómov žijúcich vo „vnútornom exile“ (Klaus, Ježek, Dyba,
Tošovský, Tříska, Stráský, a ďalší). Na Slovensku bola reakciou na normalizáciu pretrvávajúca snaha o reformu a kooptácia s dôrazom na politický
kapitál. Na rozdiel od „antipolitickej“ diskurzívnej stratégie, ktorú zaujali v
Čechách disidenti a ekonómovia a vytvorili tak úzko prepojené kohézne
skupiny, na Slovensku prevládal dôraz na špecifickosť slovenských záujmov
hlavne s ohľadom na ekonomický vývoj (Eyal 2003: 99). Postkomunistická
slovenská elita sa tak regrutovala prevažne z troch zdrojov: zamestnancov
technologicko-výskumných inštitucionálnych „útočísk“ pre reformných komunistov (H. Kočtúch, A. M. Húska, M. Kováč), manažérsko-nomenklatúrnych kádrov pracujúcich v štátnych podnikoch (podnikoví právnici a i.) a
malej skupiny nacionalistických historikov a literátov, nárokujúcich si reprezentovať „národ“ a zväčša zdieľajúcich komunistickú ortodoxiu (V.
Mináč, D. Slobodník). Títo spoločne zdieľali identitu reprezentantov „slovenskej špecifickosti“ (Eyal 2003).
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V postkomunistickom Československu, najmä vďaka voľbám z roku
1992, nastala prvý raz bipolárna elitná konštelácia, vedúca až k rozpadu
federácie, keď „sa česká elita pozostávajúca z intelektuálneho disentu a ich
prirodzených spojencov, technokratov „vnútorného exilu“, dostala do konfliktu s koalíciou slovenských reformných komunistických technokratov a s
bývalým režimom kolaborujúcich manažérov a intelektuálov“ (Eyal 2003:
xxiii). Rozpad Československa tak môžeme chápať aj ako dôsledok zápasu
medzi týmito frakciami postkomunistických elít a politickými stratégiami,
ktoré volili podľa svojich chápaní o vlastnej úlohe v spoločnosti.
Táto konštelácia však vzišla až z volieb roku 1992; po novembri 1989
a po voľbách roku 1990 sa ešte sformovala tripolárna konštelácia českej
elity disidentov a ekonómov, ktorá spojila svoje sily s malou „lojálnou“
slovenskou časťou elity, ktorá čiastočne absolvovala podobnú cestu ako jej
český náprotivok a mala obdobnú skúsenosť rozchodu s režimom, či už
cestou disentu alebo vnútorného exilu. Slovenská autonomistická elita,
ktorá v roku 1968 nevidela len prehru, ale aj zisk (zriadenie formálnej
federácie), ostala nateraz v opozícii, prípadne sa ešte plne nediferencovala.
Chvíľu totiž trvalo, kým sa mnohí „reformní“ komunisti zorientovali a zistili,
že cesta autonomizačných požiadaviek môže byť politicky úspešnou stratégiou.
Prognostici nastupujú
Prvotný príchod odborníkov zo „šedej zóny“ znamenal prelomenie
izolácie, ktorú mohlo Občanské fórum ako prevažne humanisticko-disidentské hnutie zatiaľ oslabovať vo vzťahu so širokou verejnosťou, pričom na
druhej strane príchod „nekomunistických“ expertov s nepoškvrnenou minulosťou neohrozoval symbolickú moc disidentov (Eyal 2003: 147; por. Suk
2003). Českí ekonomickí reformátori nepatrili medzi nomenklatúrne kádre,
boli skôr technokratmi a intelektuálmi z šedej zóny výskumných ústavov,
univerzít a bánk, kde neraz formovali povestné „ostrovy pozitívnej
deviácie“ a boli vďaka svojej odbornosti a zázemiu najlepšie pripravení
pretaviť tieto znalosti a schopnosti – ich kultúrny kapitál – na politický
kapitál a utvárať nové spoločenské symboly; mali potenciál stať sa novou
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politickou elitou, boli určujúci pri prijímaní a presadzovaní ekonomických
zmien na federálnej úrovni3.
Politická situácia krajiny, kde boli ľudia navyknutí na „politické
vedenie“, ale zároveň silne znechutení vedením minulým, umožňovala silnej
osobnosti s jasne definovanou politikou rozchodu s minulosťou pomerne
strmý výstup na vrchol. Práve Václav Klaus bol veľmi obratne schopný
získať si sympatie širokej časti českej populácie, od študentov cez stredné
vrtsvy až po dôchodcov. Slovami Igora Chauna, jedného zo študentských
vodcov novembrových udalostí, bol Václav Klaus v roku 1991 „mladý dynamický ekonóm výrazne sa odlišujúci od dinosaurov bývalého režimu a jeho
názory pôsobili ako mana nebeská“ (Břešťan 2004). Klaus svoje ekonomické znalosti a pozíciu ministra financií šikovne skĺbil so svojimi akademickými schopnosťami a systematickým prednášaním, televíznymi vystúpeniami a publikovaním presvedčil veľkú časť populácie o správnosti
a nevyhnutnosti ekonomickej transformácie v jej navrhovanej podobe.
K zásadnému vkladu v presadzovaní ekonomickej transformácie a jej autorstvu Václav Klaus s neskromnosťou jemu vlastnou poznamenal: „Ekonomická reforma je mnohodimenzné a nesmierne široké dielo, ktoré vzniká na
základe mnohých krokov, javov a opatrení, a ak tu niekedy bol niekto, kto
najviac ovplyvnil zásadný smer a základnú kostru reformy, ak ju niekto najJadro budúceho reformného týmu (Václav Klaus, Tomáš Ježek, Karel Dyba, Václav
Kupka) sa formovalo v uvoľnenom prostredí 60. rokov v Ekonomickom ústave ČSAV,
pričom sa argumentačne vymedzovalo najmä voči Šikovmu ekonomickému tímu. (por.
Ježek in: Husák 1997: 31). Klaus videl prínos Šikovej reformy jedine v jej demýtizačnej
sile rozrúšajúcej prevládajúcu ekonomickú ideológiu, nie v jej ekonomickej koncepcii
(Šulc 1998: 40). V roku 1970 bol Václav Klaus z Ekonomického ústavu odídený do
Štátnej banky, kde pre ekonomickú teóriu zase získava Jana Stráskeho a Vladimíra
Rudlovčáka (Ježek in: Husák, 1991: 31) Ako podotkol Ježek: „Klaus mal vždycky potrebu
publika, chcel sa pred ľuďmi ukázať, ale zároveň ich stmeľovať, organizovať a dávať
dokopy.“ (Ježek in: Husák 1997: 45).
Ešte pred novembrom 1989 sa stalo významným aj založenie Kabinetu prognóz
v Ekonomickom ústave ČSAV roku 1984 a jeho premena na samostatný Prognostický
ústav ČSAV pod vedením Valtra Komárka v roku 1986. Ten mal totiž podporu
vtedajšieho predsedu vlády Štrougala, ktorý bol pod vplyvom sovietskej „prestavby“
mierne reformne orientovaný (Šulc 1998: 66). Valtr Komárek v tomto ústave budoval
svoju mocenskú baštu a hrdo tu zhromaždil „intelektuálnu elitu“ najlepších ekonomických mozgov v republike (Ježek in Husák, 1997: 57). Títo ľudia mali pri pôsobení
v ústave relatívnu voľnosť: nielenže tu tak bezprecedentne našlo uplatnenie množstvo
reformných „kacírov“ z rokov 60-tych (Karel Kouba, Čestmír Kožušník, Otakar Turek),
ale pôsobil tu aj celý rad ďalších, mladších, nadaných ekonómov rozličných názorových 3
orientácií: Václav Klaus, Karel Dyba, Tomáš Ježek, Dušan Tříska, Vladimír Dlouhý,
Vladimír Rudlovčák, Josef Kreuter, či filozof Miloslav Ransdorf (Šulc 1998: 66-67).
3
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viac presadzoval, aby bola prijatá politicky i na verejnosti, ak ju niekto
najviac obhajoval po celom svete, najviac bránil jej jednotlivé prvky a dbal
na to, aby zostala neoklieštená a išla stále ďalej – bol som to asi ja“ (Klaus
in: Klusáková 1997: 101).
Bol to tiež Klaus, ktorého v októbri 1990 zvolili za predsedu OF. Keď
sa ho neskôr pokúša transformovať na štandardnú politickú stranu, naráža
na odpor „prezidentových“ ľudí ako Pithart, Rychetský a Dienstbier, ktorí
snívali o OF ako voľnej aliancii reprezentujúcej široké spektrum spoločenských záujmov a ktorým sa protivila myšlienka akejkoľvek vnútornej
hierarchie či disciplíny, implikovaná premenou na bežnú politickú stranu
(Stein 2000: 81). Valtr Komárek, ktorý sa po voľbách 1990 snažil získať
post ministra financií, ale jeho snahy Klaus s podporou disidentov zvrátil,
tiež pôsobil v rámci OF (podobne ako ďalší zjavne sociálne-demokratickí
politici, ako napr. Miloš Zeman) vo Federálnom zhromaždení. Tu viedol
skupinu podobne zmýšľajúcich reformných komunistov, ktorí naďalej
oponovali Klausovej koncepcii a pokúsili sa na pôde parlamentu neúspešne
presadiť vlastnú koncepciu (Eyal 2003: 152). Snaha o graduálnu, „perestrojkovú“ reformu socializmu, hoci dobre mienená, podľa Klausa značila len
opakovanie chýb minulosti. Navyše títo „prívrženci perestrojky“, hoci sa pôvodne javili ako partneri v kritike centrálneho plánovania, „stali sa hlavnými oponentmi nášho postupu (...) nechcú skutočný trh. Chcú používať trh
ako nástroj vo svojich všemocných rukách“ (Klaus 1992: 64). Snahy
o reštrukturalizáciu hospodárstva pred jeho privatizáciou, snaha racionálne
rozhodovať o jednotlivých podnikoch mimo nové majetkové usporiadanie
a trh, je tu, podľa Klausa, v podstate zhodná s domýšľavosťou centrálneho
plánovača.
Nakoniec vnútorné nezhody v OF vedú 23. 2. 1991 podpisom
„lánskych dohôd“ až k rozdeleniu OF na Občiansku demokratickú stranu
a Občianske hnutie4. Do ODS s Klausom odchádza väčšina OF a ODS sa
fakticky stáva formálnym pokračovateľom OF a najmä pokračovateľom
politiky OF, ktorá mala najširšiu podporu verejnosti (Pšeja 2004: 453-454).
Klausovi sa podarilo dištancovať sa od reformných komunistov (Komárek),
aj od časti „liberálnych“ disidentov v OF (Dienstbier, Rychetský) čoby ľudí
Treťou najmenšou odnožou potom ešte bola Občianska demokratická aliancia,
s výrazne podobným ekonomickým programom ako ODS, ale inak s „libertariánskym
a nacionalistickým nádychom“, ktorá miesto ODS-áckej „Cesty k prosperite“ vo svojom
programe zdôrazňovala „Cestu k slobode“ (Stein 2000: 82).
4
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spätých s minulosťou. Spor sa viedol v rovine, kto ma právo na interpretáciu minulosti. Klaus spolu s ekonomickými technokratmi (Dyba,
Stráský, Zielenec) a konzervatívnymi disidentmi (napr. Václav Benda) ponúkol politiku („monetaristického“) pragmatického realizmu (na rozdiel od
„intelektuálskych“ členov OH „neschopných riadiť štát“) a zásadného rozchodu s minulosťou cez politiku „lustrácií“ a nekompromisnému presadzovaniu ekonomickej transformácie, ktorej sa musia podriadiť všetky záujmy
(Eyal 2003: 156; Pšeja 2004: 455-456). Politický úspech tejto stratégie
v Čechách potvrdzuje výrazné víťazstvo ODS vo voľbách 5.-6. júna 1992.
Jadro ekonomickej reformy5, ktorú presadil Klaus a spol., spočívalo v
niekoľkých súbežných krokoch. Na úrovni inštitucionálnej reštrukturalizácie transformácia pozostávala zo zrušenia centrálneho plánovania,
zrušenia dotácií, zrušenia monopolného charakteru ekonomiky a určenia
nových pravidiel hry pre rozvoj súkromného sektoru prijatím príslušnej
legislatívy. Makroekonomická reštrukturalizácia pozostávala z liberalizácie
zahraničného obchodu a konvertibility meny a politiky prísnej fiškálnej a
monetárnej reštrikcie, ktoré mali zaručiť makroekonomickú stabilitu.
Mikroekonomickou reštrukturalizáciou sa napokon rozumela transformácia
vlastníckych práv (t.j. rýchla a masová privatizácia) a liberalizácia cien.
Český sociológ Jiří Kabele (1999) považuje budovanie trhu a formovanie trhových stratégií aj za formu mýtotvorného procesu, ktorý vidí ako
dôležitý pre proces uspôsobenia sa spoločnosti novej situácii a budovania
identity v novom kapitalistickom zriadení, ako aj symbolickej dekonštrukcie starého režimu. Slobodný trh predstavoval vítaný protiklad komunistickému dirigovaniu, a ako taký nepredstavuje v procese tranzície len koncept,
ale má aj hlboko symbolický význam: „trh sa stal mýtickou postavou
Žiada sa podotknúť, že v prípade tejto ekonomickej reformy nemožno hovoriť o
nejakom výraznom ideologickom víťazstve „neoliberálnej“ stratégie. Faktom je, že medzi
ekonómmi v Československu, ktorí pripravovali reformy, neexistoval jednotný
ideologický front, neriadili sa výlučne učením jednej ekonomickej („monetaristickej“,
„rakúskej“, alebo „inštitucionálnej“) školy. Reformné kroky v ekonomike jednoducho
boli v súlade s mainstreamovým učením modernej ekonomickej vedy. Ak má byť za
„neoliberálnu stratégiu“ považované prosté aplikovanie stabilizujúcich a monetárnych
opatrení spolu s prijatím štrukturálnych reforiem zabezpečujúcich zníženie zainteresovanosti štátu a jeho mechanizmov kontroly v ekonomike (liberalizácia obchodu a cien,
deregulácia a privatizácia) (Greskovits 1998: 20-21) založených na poučkách neoklasickej ekonómie, ťažko možno hovoriť o nejakom „ideologickom“ projekte v pravom
slova zmysle. Samotný termín „neoliberálny“ tu skôr slúži ako červené súkno, než aby
skutočne niečo popisoval.
5
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[actant, komplic držiaci transcendentálnu moc, ...] ktorá podporovala hrdinských protagonistov tranzície v ich zápase so starými štruktúrami a komunistickou Mafiou.“ (Kabele 1999: 16)
Trh tiež slúžil ako symbol návratu k „prirodzenému“ poriadku,
návratu k civilizovanému spôsobu spoločenského usporiadania, bol súčasťou koncepcie „návratu do Európy“. Gil Eyal (2000) podotýka, že Weberovský duch kapitalizmu, ktorý prirodzene pri tranzícii od socializmu
nemohol vzísť z radov neexistujúcich kapitalistov, je tu podporovaný a vzývaný reformátormi ako morálny imperatív, ako etická povinnosť vytrvať
zmeny – objavuje sa tu silný symbolický motív politiky – „utiahnuť si
opasky“ a obetovať sa asketicky pre budúcnosť, za hriech tichého žitia na
dlh v dobe komunistického vykorisťovania budúcnosti (Eyal 2000: 54).
Jednou z mnohých prekážok pre vybudovanie trhového kapitalizmu mal
byť fakt, že spoločnosť nebola podľa reformátorov nepopísanou tabuľou,
ale skorumpovaná rokmi komunizmu, skazená štátnym redistribucionizmom, naučená byť závislou na štáte. Ak chceli ekonomickí reformátori zaručiť úspech svojej koncepcii reformy, tak museli okrem príprav transformácie zaujať aj pozície na politickom kolbišti a presvedčiť mobilizujúcou
politikou plnou symbolov o zásadnom rozchode s minulosťou ľudí o správnosti svojich krokov; museli sa stať technokratickými vykonávateľmi, ale aj
mobilizujúcimi vizionármi.
Ekonomickí reformátori v Čechách na čele s Klausom disponovali kultúrnym kapitálom v podobe hlbokého porozumenia ekonomických princípov spolu so silnou antikomunistickou rétorikou a čisto nekomunistickou
receptúrou na zmenu, predstavujúcou úplný rozchod s minulosťou – veľmi
účinnými nástrojmi verejného diskurzu v krajine, kde komunistická normalizácia paralyzovala verejnosť a presvedčila ju, že cez komunistov cesta
k reformám nevedie. Vďaka tomu boli najlepšie schopní získať si verejnú
podporou a ustanoviť sa ako nové politické elity. Hlboko zakorenená
nedôvera voči minulému režimu spolu s liberálne ladenou reformnou antikomunistickou rétorikou tak tvorili kvintesenciu Klausovho politického
úspechu, odzbrojujúcou jeho potenciálnych politických oponentov, čoby
zástancov starých poriadkov, skrytých, či otvorených komunistov.
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Menažéria slovenskej postkomunistickej elity
Oproti českej skúsenosti na Slovensku normalizácia nebola príliš
tvrdá – čiastočne vďaka zažitým sociálnym štruktúram, ale aj kvôli faktu, že
reformný pohyb 60-tych rokov tu nikdy neohrozoval mocenský monopol
komunistickej strany, ale sublimoval skôr do požiadaviek národnoautonomistických. Navyše, kvázifederalistické usporiadanie bolo de facto
jediným počinom reformného obdobia 60-tych rokov, ktoré prežilo aj
v normalizácii. Elity tu tak nezvolili stratégiu sebaexklúzie, ale naopak
spolupráce s režimom. Zloženie elít po kolapse režimu tomu napokon
zodpovedalo, keď sa ukázal nedostatok nekomunistickej liberálne orientovanej kontra-elity a postkomunistická elita sa skladala z množstva umiernených a reformných komunistov. Rovnako v spoločnosti, ktorá v období
komunizmu zažila aj prudkú industrializáciu a modernizáciu, nerezonoval
bytostný a morálny odpor voči bývalému režimu natoľko ako v susedných
Čechách.
Pohľad na slovenskú postkomunistickú elitu v mnohom predstavuje
možno „farebnejšiu“ ponuku osobností, ktoré sa od českých líšili najmä
rozdielnym prístupom k vládnucemu komunistickému režimu. Kým budúce
české elity zvolili cestu apolitična a neparticipovania na moci cez disidenciu
alebo „vnútorný exil“, na Slovensku, s rozdielnou historickou skúsenosťou,
prevládala kooptácia a reformný komunizmus. Mnohé osobnosti, ktoré
budú dominovať slovenskej politickej scéne, sa za komunizmu snažili
udržiavať kontakty s mocenskou elitou a uchovať si tak napojenie na ich
sociálne siete, kde by mohli samých seba vnímať ako súčasť vyššej triedy
a reprezentantov „národa“ (Eyal 2003).
Aj v Bratislave síce iniciovali prechod liberálne orientovaní intelektuáli z opozičnej Verejnosti proti násiliu, ale podobne ako v Prahe, aj na
Slovensku sa na rokovaní o odovzdaní moci podieľajú umiernení komunisti.
Na demontáži režimu sa tak zúčastňujú čerstvý predseda SNR Rudolf
Schuster (funkcionár ÚV KSS) a Milan Čič (minister spravodlivosti SSR) sa
pri zostavovaní slovenskej vlády „národného porozumenia“ ukazuje ako
prijateľný premiér pre VPN, ako aj pre ostatných účastníkov „okrúhleho
stola“ z radov KSS, Strana slobody, Strana slovenskej obrody (Szomolányi
1999 b: 436-437).
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Okrem zopár liberálne a nonkonformne orientovaných jedincov,
zástupcov ochranárskych združení6 a pár zástupcov kultúrnej a vedeckej
obce a hŕstky disidentov, ktorí spoločne stáli za vznikom VPN (Szomolányi
1999b: 428), na Slovensku jestvovali ešte dve skupiny komunistov, čoby
potenciálnych aktérov prechodu: prvými bol ľudia naviazaní na Obrodu, čo
bola generácia reformných komunistov z roku 1968 postihnutých normalizáciou, ktorá neopustila víziu „tretej cesty“ a „socializmu s ľudskou tvárou“
a fungovala len v pasívnom čakaní na moc, v spoločenskej aj ideovej izolácii.
Druhou, mladšou generáciou, bola skupina okolo Viliama Plevzu v Ústave
marxizmu-leninizmu ÚV KSS, kam patrili aj Pavol Kanis a Peter Weiss, ktorí
zas očakávali, že ich k moci vynesie perestrojková reforma (Szomolányi
1999b: 429). Nezaoberali sa však ekonomickou reformou, sústreďovali sa
najmä na „programovú a politickú prípravu 18. zjazdu KSČ“ pričom si, slovami Petra Weissa, ešte na jar v roku 1989 „nevedeli predstaviť, že padne
Berlínsky múr“, ale verili, že „jaltský systém ostane zachovaný“ (Weiss in:
Chmelár & Krno 1999). Obe tieto skupiny však napokon neboli pripravené
na rýchly dejinný zvrat, ktorý sa udial v novembri, a preto im aj prvé
preberanie moci ušlo.
Okrem literátov (Zajac, Žiak, Grendel), disidentov (Kusý, Šimečka,
Mikloško), sociálnych vedcov (Gál, Bútora), ochranárov (Huba, Budaj), ako
aj schopných i neschopných komunistov, sa však Slovensku zúfalo nedostávalo pripravených ekonómov, ktorí by boli schopní formulovať a presadzovať ekonomické reformy7. Faktom je, že hlavná reformná koncepcia bola
prichystaná a schválená v Prahe, pričom, ako poznamenáva Jozef Kučerák,
podpredseda slovenskej vlády pre ekonomiku v prvej Mečiarovej vláde,
čiastočne to bolo spôsobené aj tým, že „veľká časť slovenskej ekonomickej
obce v zlomových historických obdobiach vždy opúšťala princípy štandardnej ekonómie a skĺzala viac do oblastí národnostnej politiky“ (in:
Žitňanský 2006: 23).
Ochrana životného prostredia bola jedna z mála občianskych aktivít na Slovensku.
Prispel k tomu aj fakt, že ekologický aktivizmus predstavoval v 80. rokoch styčný bod,
okolo ktorého sa mohli zjednotiť takmer všetky segmenty spoločnosti, od reformných
technokratov, nacionalistických intelektuálov až po katolícky disent. Kým prví v devastácii prírody videli disproporciu a chybu systému, ktorú je ich poslanie napraviť, druhí
videli najmä devastáciu národného dedičstva a tretí zas vnímali ničenie božieho diela
bezbožným komunizmom. (Eyal 2003: 113)
7 Do hŕstky výnimiek možno zarátať Jozefa Kučeráka, podpredsedu slovenskej vlády pre
ekonomiku od roku 1990, Antona Vavru, podpredsedu slovenskej vlády od 1991, či
Ivana Mikloša, poradcu J. Kučeráka a ministra privatizácie 1991-1992.
6
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Verejnosť proti násiliu trpela svojím zrýchleným vývojom, vznikajúc
z izolovaných skupín, kde sa ľudia navzájom nepoznali a neboli preverení
(Szomolányi 1999 b: 437). Problém personalistiky, resp. obmedzených
ľudských zdrojov pri regrutácii sa ukáže aj keď sú za VPN nominovaní
a kooptovaní reformní komunisti typu Hvezdoňa Kočtúcha či Augustína
Mariána Húsku, pričom Húska je prizvaný aj k tvorbe volebného programu
VPN (Šútovec 1999: 239). A boli to práve politici, ktorých si verejnosť
spájala so „socializmom s ľudskou tvárou“, ktorí čo do popularity napokon
dominovali kandidátke VPN v prvých slobodných voľbách. Ľudia ako Čič
a Dubček boli oveľa populárnejší, než neznámi disidenti, a na kandidátke
VPN mali slúžiť najmä ako protiváha k populárnemu, nacionalistickému
Kresťanskodemokratickému hnutiu, a mali získať pre VPN rešpektovateľný
nárok na reprezentáciu „národa“ (Eyal 2003: 146). Na prvom mieste žiaril
stelesnený symbol roku 1968, Alexander Dubček, pričom „prvý kandidát na
listine VPN bez komunistickej minulosti bol až na 9. mieste sympatií“
(Szomolányi 1999: 45).
Na Slovensku teda pred Novembrom fakticky absentovala zjednotená
politická opozícia v zmysle kontra-elity, ktorá by bola pripravená prevziať
moc. Aj tých pár slovenských disidentov bolo trochu viac „reformne“ orientovaných než ich českí kolegovia a považovali tak za prirodzené spojiť sa
nie s ekonomickými „radikálmi“ typu Klausa, ale s ekonómami reformného
komunizmu. Slovenskí zástupcovia tak chceli „väčšiu kontinuitu“ a reformných komunistov typu Komárka – „uholný kameň dlhodobej perspektívy“8
reformných snáh – požadovali aj vo vláde ako protiváhu „monetaristom“
(Eyal 2000: 84). To, že na Slovensku neboli vôbec rozpracované koncepcie
zmeny, je však možno čiastočne spôsobené aj faktom, že mocenské centrum
sa nachádzalo v Prahe (Szomolányi 1999b: 427). Normalizácia nepostihla
slovenskú intelektuálnu a kultúrnu obec tak silno ako v Čechách, „tradičné
sebazáchovné presadenie sa tzv. rodinného modelu viedlo na Slovensku
k vyhýbaniu sa priamej konfrontácii s mocným štátom“ (Szomolányi 1999b:
427). Pôvodne tu reformné koncepty demokratizácie roku 1968 ani nemali
silnú podporu a prevažovala skôr požiadavka „federalizácie“. Kým v Čechách po páde komunistického režimu v dôsledku čistiek počas normalizácie nastal opätovný úplný obrat v reprezentácii elít a úplnej diskreditácii
komunistických elít, na Slovensku, kde bola normalizácia menej krutá, post8

Slová Jána Čarnogurského. Por. Hanzel (1991: 350).
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komunistická elita obsahovala mnoho bývalých komunistických funkcionárov (Schuster, Čič) ako aj bývalých reformných komunistov. Reformný
komunizmus bol, ako sa ukázalo v roku 1968, a ako sa opäť ukáže, na
Slovensku intímne spojený najmä so záujmom o „federalizáciu“ resp. o
národnú autonómiu. Táto sa napokon po novembri 1989 stane styčným
bodom slovenskej politiky, spájajúcou slovenskú postkomunistickú elitu
reformných komunistov, manažérov, intelektuálov i časť disentu (Eyal
2003: 95-96).
Prvou význačnou skupinou tvoriacou slovenskú postkomunistickú
elitu boli slovenskí technokrati a ekonómovia (resp. „národohospodári“),
medzi ktorých môžeme zarátať napr. Rudolfa Filkusa, Augustína M. Húsku,
Hvezdoňa Kočtúcha, Michala Kováča, či Mariána Tkáča. Títo si v reakcii na
normalizáciu zväčša zvolili stratégiu reformného komunizmu a uchovávali
si sieť konexií, vďaka ktorým mohli pôsobiť vo výskumných „útočiskách“ –
ekonomických a prognostických ústavoch. Aj naďalej verili v možnosť
neskoršej reformy systému, vyčkávali na lepšie časy, snažili sa presadiť ako
experti a zvnútra oficiálnej sféry obhajovali čiastkové, opatrné, graduálne
reformy (Eyal 2003: 100-104). Boli často špecializovaní na matematické
modelovanie, input-output analýzy, kybernetiku, programovanie a plánovanie, keďže takáto špecializácia bola z pohľadu reformy komunistického
hospodárstva najužitočnejšia. Zotrvávali na pozíciách reformistov z 1968 a
hľadali syntézu trhu a plánovania. Trh pre nich nebol nič iné ako
„simulátor“ a citlivý inštrument zachytávajúci trendy, súčasť spätnej väzby
širšieho ekonomického systému, skrátka nástroj plánovača (Eyal 2003:
108-109). Súčasť chybovosti systému bola jeho celková disproporčnosť,
ktorého príznak mala byť aj disproporcia česko-slovenských vzťahov,
odzrkadľujúca sa vo forme hospodárskeho rozvoja Slovenska, ohrozujúceho
prostredie ľudské i životné. Súčasťou nastolenia ekonomickej proporčnosti
tak malo byť aj ustanovenie ekonomickej suverenity slovenskej ekonomiky
(Eyal 2003: 114).
„Nomenklatúrni“ manažéri štátnych podnikov tvoria ďalší významný
segment postkomunistickej elity na Slovensku. Ich stratégiou bola
„kooptácia“ s režimom, participovali na časti výkonnej moci riadením štátnych podnikov. Sami sa videli najmä ako obhajcovia špecifických záujmov
slovenského priemyslu a poľnohospodárstva, ktorých riešenie videli podobne ako Kočtúch a spol. v samostatnej „národnej ekonomike“. Sem môžeme
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zarátať napr. Vladimíra Mečiara, Petra Baca, Ľudovíta Černáka, Jána
Duckého, či Júliusa Tótha (Eyal 2003: 115-117).
Tretím zdrojom slovenskej postkomunistickej elity boli nacionalistickí literáti, historici a učitelia. Videli sa ako humanistickí intelektuáli
reprezentujúci „národ“, jeho krajinu, zvyky tradície, históriu a dedičstvo.
Podobne ako manažéri, zvolili stratégiu kooptácie mocou, snažili sa pôsobiť
v rámci oficiálnych štruktúr a hájiť „historickú pamäť“ (t.j. budovať národné
mýty). Patrí sem napr. Vladimír Mináč, Dušan Slobodník, Marián Andel,
Anton Hrnko, Matúš Kučera a ďalší (Eyal 2003: 120-123).
Všetky tri skupiny, technokrati, manažéri a historici, zdieľali cestu,
ktorá sa nikdy plne neodklonila od komunistického režimu a zdieľali aj
budúcu politickú víziu Slovenska. Kým technokrati sa videli ako formovatelia a kormidelníci národného hospodárstva, za ktorého obhajcov proti
českému útlaku sa považovali aj manažéri, historici vnímali citlivo zo
všetkých strán hroziace utlačenie národnej identity (Eyal 2003: 133). Všetci
svorne podporovali reformný kurz, ale po páde komunizmu sa upli na
prekonaný koncept trhového socializmu a všetci spolu tak videli reformné
snahy Klausa a spol. ako novú formu centralizmu, ohrozujúcu slovenské
hospodárstvo, špecifiká, a identitu9.
V ponovembrovom ovzduší slobody sa tak na Slovensku dávajú do
pohybu sily, ktorým nepostačuje jej občiansky charakter a začínajú sa
domáhať „národných“ aspektov a sústreďujú sa najmä na obnovenie modelu „autentickej“ česko-slovenskej federácie dvoch rovnoprávnych štátov.
Ako poznamenal Milan Šútovec, „v prostredí neformálneho združenia bývalých stúpencov tzv. „socializmu s ľudskou tvárou“ Obroda sa začali oprašovať a čiastočne novým pomerom prispôsobovať dvadsať rokov staré projekty takzvanej tretej cesty medzi komunizmom a kapitalizmom, postavené
najmä na predpoklade niektorých skutočných či iba domnelých českoZa všetkých môžeme nechať prehovoriť Augustína Mariána Húsku: „(N)esmieme
prepadnúť zotrvačnosti pseudoliberálov, ktorí omieľajú postuláty osemnásteho storočia
o svete, oslobodenom spod etických i etnických obručí. Neobnovujeme nejaký neidentifikovaný výsek svetového trhu v nadetnickom svete záhrobia, ale obnovujeme živý
geografický určitý trhový priestor etnicky sebavedomej slovenskej spoločnosti. (...) Nositelia nadnárodného a inonárodného centralizmu cez odvar svetoobčianstva a europeizmu ohlupuje národné etnikum (sic!), aby sa vzdalo svojej ekonomickej subjektivity,
svojej suverenity, a aby prijalo čeľadnícku ideológiu poslušných nesvojprávnych objektov.“ (Húska 1991: 258-259)
9
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slovenských, ale predovšetkým slovenských špecifík“ (Šútovec 1999: 204205).
Ešte pred formuláciou „českej“ či „federálnej“ koncepcie ekonomickej
reformy sa na Slovensku z tohto okruhu objavila publikačná iniciatíva, ktorá
v mnohom odhaľuje myšlienkové zázemie význačnej časti slovenských elít.
Išlo o článok konceptualizujúci akýsi náčrt ekonomickej reformy na základe
„tretej cesty“ ideologicky zdôvodnenej slovenskými potrebami a slovenskými historickými „špecifikami“. Je príznačné, že stať s názvom Návrh
koncepcie česko-slovenskej federácie v podmienkach trhového hospodárstva
bola publikovaná v Literárnom týždenníku (v dvoch častiach 2. 3. a 9. 3.
1990) – časopise s „perestrojkovou“ tradíciou. Jej piati autori: Augustín
Marián Húska, od februára poslanec SNR za VPN (neskôr minister pre
privatizáciu v prvej Mečiarovej vláde a „ideológ“ HZDS), ekonóm Miloš
Dušan Plachtinský, Ivan Tirpák a dvaja ľudia z prostredia exkomunistickej
Obrody Ivan Laluha a ekonóm Hvezdoň Kočtúch; ju datovali 2. 2. 1990
(Šútovec 1999: 234).
Článok obsahuje okrem historického exkurzu aj „originálne návrhy na
nové usporiadanie vlastníckych vzťahov a na „kreovanie“ trhového
mechanizmu podľa predložených návrhov“ spolu s inštitucionálnou „prestavbou“ česko-slovenskej federácie (Šútovec 1999: 235). V metaforickom a
pojmovom zmätku sa autori state snažili naznačiť, že jestvujú viaceré formy
a varianty trhu, a že je možné štátnymi nástrojmi „kreovať“ taký variant
trhu, ktorý by najlepšie zodpovedal slovenským špecifikám. Spolu s touto
nutnosťou je spojená aj suverenita kreovania trhu, ktorú musí „autentická“
federácia akceptovať. Ako dôvody uvádzajú špecifické problémy a komparatívne nevýhody slovenského priemyslu (napr. zbrojovky) a vyslovujú
obavu že „federálne“ koncipovaná reforma môže vyznieť „pročesky“
a v konečnom dôsledku „poškodí Slovensko“, hoci v tej chvíli ešte ani žiadna
„federálna“ resp. „pročeská“ koncepcia oficiálne na papieri nejestvovala.
Navyše, dovtedajšia neautonómna centralistická hospodárska politika
socioekonomického vyrovnávania Slovenska nemala podľa autorov požadovaný „synergický“ efekt, ale Slovensko skôr zahŕňalo do československého, resp. českého kontextu, čím pripravovalo Slovensko o jeho „identitu“
(Šútovec 1999: 236-237).
V samotnom náčrte nových vlastníckych vzťahov po upustení od
„štátneho kapitalizmu vlastníctva“ resuscitujú starú myšlienku „trhového
socializmu“ (s ktorým sa operovalo už v roku 1968) a pretvorenia štátnych
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podnikov nie na súkromné, lež na „samosprávne, svojprávne podniky“ –
pretvorenia sa na skutočne „spoločenské“ vlastníctvo vytvorené prienikom
individuálneho a podnikového vlastníctva, ktoré zabráni „odcudzeniu pracujúcich od vlastníctva“. Kreovanie a správa takéhoto trhu implikovala aj
správcu, ktorým mali byť „územné, regionálne a národné orgány“. Takáto
ekonomická suverenita národných republík si vyžadovala aj svoje politické
komplementárium, preto autori elaborátu neopomenuli ani na inštitucionálne ošetrenie budúceho štátoprávneho usporiadania Československa,
čoby „voľnej federácie“ len so spoločnou obranou, zahraničnou politikou
a menou (Šútovec 1999: 238-240).
Elitné mimobežky
Do tohto politického kontextu nastupuje stelesnenie slovenskej postkomunistickej elity – Vladimír Mečiar, reformný komunista, takmer disident
a vyštudovaný právnik pracujúci v štátnom podniku s konexiami na mnohých reformných komunistov. Nástup Vladimíra Mečiara je aj tak v mnohom prekvapujúci a omnoho razantnejší než Klausov. Tento podnikový
právnik v Nemšovej sa po Novembri s podporou Dubčeka a Čiča stáva kandidátom VPN na ministra vnútra SR. Po voľbách, keďže sa v svojej funkcii
preukázal ako energický a pracovitý, je vedením VPN navrhnutý na premiéra slovenskej vlády. Vo voľbách v júni 1990 vyhralo širokospektrálne
VPN a pod vedením Mečiara utvorilo vládu s KDH, Demokratickou stranou
a Maďarskou nezávislou iniciatívou. Medzi Mečiarom a koaličnými partnermi však dochádza k častým stretom a konfliktom, rovnako ako aj v rámci
VPN. Kým Fedor Gál uviedol vo februári, že VPN je hnutím liberálnym a stojí
za reformou a za cieľom vytvoriť normálne fungujúci trh, Mečiar už tajnosľubne nevylučoval „nové prúdy a iniciatívy“ a Gálovmu vedeniu vyčítal, že
pri presadzovaní reforiem nehľadí na špecifické podmienky Slovenska
(Stein 2000: 83).
Čoraz populárnejší Mečiar, po neúspešnom pokuse prevziať vedenie
VPN, v marci odchádza z VPN a zakladá Hnutie za demokratické Slovensko.
Opakovane označuje ekonomický program za nevhodný pre Slovensko. V
apríli je napokon pre pokračujúce politické spory zosadený z funkcie predsedu vlády. Čoby „obeť komplotu“ organizovaného z Prahy jeho popularita
len rastie, zatiaľ čo nevďačná úloha aplikovať reformný program ostala na
novej vláde pod vedením Jána Čarnogurského.
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Mečiar mal teraz voľné pole pôsobnosti a s jeho povestným politickým inštinktom sa mu darilo pozicionovať sa niekde medzi nacionalistami
zo Slovenskej národnej strany a Matice slovenskej, a liberálnymi disidentmi
a technokratmi zo zvyšku VPN a DS. Na svojej ceste nebol sám, sprevádzal
ho rad reformných komunistov a technokratov ako Filkus, Húska, Kočtúch
či Kováč (Eyal 2003: 170). Kým pred svojím nástupom do funkcie predsedu
vlády bol Ján Čarnogurský ten, kto využíval rétoriku umierneného slovenského nacionalizmu snívajúceho o vlastnej európskej hviezdičke, jeho nová
funkcia mu na toto veľa priestoru nedávala. Mečiar a HZDS prebrali štafetu
na ceste k „autentickej federácii“ a svojou kritikou „centralizmu“ a obhajobou autonómie a zároveň odporom voči totalitným praktikám bývalých
komunistických byrokratov sa úspešne vklinili medzi nacionalistov z SNS
a liberálov z VPN, oslabujúc oba tábory zároveň (Eyal 2003: 173).
Mečiar a väčšina ľudí, ktorí v jeho vláde zastávali ekonomické posty
a odišli s ním do HZDS, verili, že ekonomický balíček z Prahy je pre Slovensko nevhodný – ekonomickú reformu využili ako ďalší zhubný príklad
„centralizmu“. Pritom nepriamo naznačili, že snaha hľadať jednotné princípy a univerzálne ich aplikovať na rozdielne regióny je v svojej podstate
„komunistická“, a diktovaním z centra sa českí ekonómovia v ničom nelíšia
od komunistov (Eyal 2003: 175). HZDS tak prilákalo, ako už bolo spomenuté, významnú časť reformných komunistických technokratov z VPN
(Húska, Kočtúch, Kováč), nacionalistov oponujúcich českým intervenciám
(Slobodník) a samozrejme manažérov štátnych podnikov (Ducký, Tóth),
a stalo sa hegemónom slovenského politického poľa.
Prakticky ihneď po zmene režimu sa rozbehli ústavné a kompetenčné
spory, symbolické búrky a vzdúvajúce sa nacionalistické vášne, ktoré napokon vyvrcholili až rozpadom Československa (pozri Stein 2000; Šútovec
1999). Tieto nie sú predmetom tejto štúdie, avšak ekonomická reforma a jej
politické presadzovanie v nich tiež zohrali svoju úlohu. Postoj národných
elít k ekonomickej reforme na úrovni republík, ako sa vyvíjal v priebehu
rokov 1990 až 1992, v mnohom ilustroval ich zásadné vzájomné rozpory až
„mimobežnosť“, ktorá nakoniec, síce nie neodvratne, ale v zásade logicky,
viedla až k ich dohode o nedohode a vzájomnému zmierlivému rozchodu.
Spor o ekonomickú reformu vniesol do už aj tak preťaženého rokovania o kompetenciách a novej ústave federácie ďalší komplexný a svárlivý
rozmer, nakoľko „posilnil vnútorné napätie a rivalitu na českej strane
a radikalizoval slovenskú stranu“ (Stein 2000: 89). Dopad transformačnej
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politiky bol na Slovensku oveľa tvrdší než v Čechách, čo však bolo zapríčinené najmä štruktúrnymi podmienkami. Slovensko, na rozdiel od Čiech,
bolo industrializované najmä v období komunizmu a štruktúra hospodárstva tak bola oveľa viac poznačená iracionálnosťou centrálneho plánu, čo sa
po páde režimu a strate východných odbytíšť prejavilo zatváraním neefektívnych prevádzok a sprievodným prudkým rastom nezamestnanosti. Toto
bolo ostatne jediné skutočné slovenské „špecifikum“, ktoré však nepopieralo, ale naopak potvrdzovalo správnosť ekonomickej teórie a jednotnej
ekonomickej politiky. Fakt, že aj ceny tu rástli viac než v Čechách, a že
väčšina zahraničných investícií smerovala do Čiech, však bola dávaná za
dôkaz zjavného „pragocentrizmu“ českých politických predstaviteľov (Stein
2000: 88).
Ľudia z HZDS zvolili stratégiu posilňovania slovenskej identity, slovenského sebapotvrdzovania a slovenských záujmov, ktoré dávali do kontrastu aj s reformami ekonomiky iniciovanými z centra „poškodzujúcimi
Slovensko“ a nereflektujúce na „slovenské špecifiká“. Zbytok VPN okolo
Fedora Gála ešte zastával proreformné a profederálne stanovisko, ale bol aj
vďaka tomu úplne politicky marginalizovaný. V Čechách naopak nastupuje
ODS s programom pokračovania radikálnych a rýchlych krokov ekonomickej transformácie smerom ku kapitalizmu a občianskej spoločnosti, ako aj
symbolickým odsúdením minulosti a jej reprezentantov („reformných
komunistov“). HZDS, ako strana kádrov a manažérov, a ODS, najmä strana
technokratov a intelektuálov, sa po voľbách 1992 vyprofilovali ako protiklady s úplne rozličným poňatím minulosti a rozličnými sférami reprezentácie. Zdrojom sporov boli práve aj „nomenklatúrni“ manažéri, ktorí v rámci
HZDS vošli do sporu s Klausovými reformátormi, ktorých koncepcie
odmietali. Druhá strana na nich, ako bývalých kapitánov komunistického
priemyslu, zase hľadela ako na „boľševický manažment“ priečiaci sa reformám10 (Eyal 2003: 118). Slovenskú a českú postkomunistickú elitu nastupujúcu po voľbách v júni 1992 k moci tak delila aj interpretácia minulosti.
Českí disidenti a technokrati v rámci svojej minulej stratégie neparticipovania a „anti-politiky“ videli komunistický režim ako historickú aberáciu,
s ktorou je potrebné sa pre nastolenie normálnosti úplne rozísť. Pre slovenskú časť elít bolo naopak nevyhnutné zachovať „to dobré“, nadviazať
K vzťahom vlád Českej a Slovenskej republiky a „nomenklatúrnych“ manažérov v období transformácie pozri tiež Appel & Gould (2000).
10
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a vytvoriť syntézu s vybranými prvkami západných modelov demokracie
a trhu (Eyal 2003: 142).
Česká elita nemala v programe nejaké „štátoprávne“ vyrovnanie, rozhodne to pre ňu nebola priorita a nebola ani pripravená na jeho požadovanie zo strany Slovákov. Na slovenský tlak reagovala, podľa Petra Zajaca
(1993), dvojako: ustupovaním „slovenským požiadavkám“ a viac-menej
neúspešnou snahou oddeľovať ekonomickú problematiku od problémov
štátoprávneho usporiadania. Slovenská strana nebola zase plne schopná
reflektovať reálne dopady svojich požiadaviek a zväčša len „štátoprávne
zahmlievala“. Peter Zajac si v tejto súvislosti neodpustil trefný literárnovedný postreh, že politická scéna na Slovensku vôbec v tom čase trpela
prehnanou „politickou metaforizáciou“ (Zajac 1993: 65). Tá do veľkej miery
istotne iritovala aj technokratickú časť českej elity a presviedčala ju, že so
Slovákmi nie je reč. Navyše, aj pri rokovaniach sa konsenzus medzi Čechmi
a Slovákmi často dosahoval len za cenu nejasnosti (Stein 2000: 47).
Slovenské politické strany sa ani veľmi nezaťažovali konkrétnymi
ekonomickými programami, víťaz volieb na Slovensku v júni 1992 – HZDS –
nepredkladá, ani pred ani po voľbách, žiadnu zmysluplnú a ucelenú
alternatívu dovtedajšiemu postupu (Mikloš 1997: 51). Sústreďujú sa najmä
na radikálnu zmenu štruktúry spoločného štátu. V medziobdobí prebiehajúcich sporov tak ekonomická reforma naďalej prebiehala, hoci miestami
spolupráca škrípala11. Navyše reformné kompetencie boli značne skomplikované vytvorením zložitej inštitucionálnej štruktúry. Ešte v lete 1990 sú
vytvorené národné ministerstvá pre správu a privatizáciu národného majetku a tiež dva republikové a jeden federálny Fond národného majetku. Za
republikové ministerstvá privatizácie tak svorne Tomáš Ježek a Ivan Mikloš
Už spomínaný A. M. Húska, za Mečiarovej prvej vlády predseda slovenského Úradu pre
správu a privatizáciu národného majetku (neskôr zmeneného na ministerstvo) na
svojho českého náprotivka, Tomáša Ježka, neučinil pri prvom stretnutí najlepší dojem,
keď mu hovoril o svojich predstavách: „(O)n mi začal malovat takové ty systémové
diagramy s těma „spätnými väzbami“, čtverečky, jakési šipky, jak se vzájemně proplétají,
diagramy, kterých jsem za svůj život výzkumníka viděl milion a ze kterých se mi vždycky
chtělo zvracet nad tou jejich prázdnotou a nesmyslností. (...) A. M. Húska mi začal ty
klikaté potvory malovat na kus papíru na koleně a já mu zdvořile, původně pln
nesmělého respektu, naslouchal a říkal jsem si: no nazdar.“ (Ježek in: Husák, 1997: 225.
Húska sám vo svojich spomienkach neskôr zdôrazňoval, že si bol vedomý, ako Klausa,
Ježka a ostatných českých ekonómov jeho informaticko-kybernetický žargón irituje
a využíval túto skutočnosť ako rokovaciu taktiku (Húska 2006: 141). Ťažko však dnes už
povedať, nakoľko išlo z jeho strany len o spomienkovú projekciu.
11
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na začiatku roku 1992 schvaľujú privatizačné projekty v hodnote viac než
200 miliárd korún (pri zachovaní približnej parity 2:1 – za Českú republiku
a Slovenskú republiku), aby sa napokon 18. mája kupónová privatizácia
rozbehla. Vďaka nej bol do konca roku 1992 sprivatizovaný majetok, ktorý
tvoril takmer 30% všetkého potenciálne privatizovateľného majetku
(Mikloš 1997: 50).
Než sa federácia rozdelila, prebralo Slovensko všetky základné prvky
ekonomickej reformy. Práve v rokoch 1990 – 1992 bolo technicky doriešené podnikanie, daňová reforma, privatizácia – federálne zákony prijímané
v tomto období sa stali základom politickej a ekonomickej transformácie,
z ktorého vychádzal aj ďalší vývoj v oboch nástupníckych republikách
(Melecký 2003: 218). Politicky o reformy samotné slovenskí politici spočiatku nejavili záujem, reagovali však najmä na negatívne javy, ktoré ich
nevyhnutne sprevádzali. Slovenskí politickí predstavitelia mali až na pár
výnimiek minimálny vplyv na formovanie a presadzovanie politiky ekonomickej transformácie. O tej možno prehlásiť, že bola predovšetkým dielom
českej elity, presadeným na federálnej úrovni. Predstavy slovenskej postkomunistickej elity sa napokon začali napĺňať až s osamostatnením, keď sa
privatizačný proces začal výrazne odlišovať od federálneho vzoru, pričom
dôraz sa začal klásť najmä na vytváranie „domácej“ podnikateľskej vrstvy
(Marcinčin & Beblavý 2000). Samotná ekonomická transformácia a spory
okolo nej tu však neboli dôvodom rozpadu federácie, ale skôr symptómom
poukazujúcim na hlboké nedorozumenie, ktoré panovalo medzi českou
a slovenskou elitou.12
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