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Ako nasvedçuje názov, çasopis je jednoznaçne poplatn¥ starému masarykovskému smeru, ktor¥ sme si v emigrácii
zvykli naz¥va† “çechoslovakistick¥” 1. Viac ako niektoré iné
slovenské periodiká, ktoré sú t¥mto smerom skôr implicitne
orientované. Nevidí inde rießenie súçasnej slovenskej krízy
iba v k®çovitom pridrΩiavaní sa resp. návratu k çeskoslovenskému modelu. Explicitne predovßetk¥m v kultúrnom slova
zmysle, ale implicitne a nostalgicky aj v politickom slova
zmysle.
Sústredím sa na tri témy z tohoto çísla:
(1) VIII. Bratislavské sympózium ‘Kultúra a politika’;
(2) Banskobystrická konferencia ‘Ûidia na rázcestí ’;
(3) Zasadanie ‘Çesko-slovenského duchovného
parlamentu’.
TŽma 1: Sympózium bolo sponsorované European
Cultural Foundation a Friedrich Nauman Stiftung v dµoch
27.–30. novembra 1997. Prvé bolo r. 1990 pod záßtitou V.
Havla a malo názov ‘Bratislavské sympózium ETIKA a
POLITIKA’. Ak ma pamä† neklame, najv¥znamnejßím
úçastníkom vtedy bol Paul Ricoeur. Aj komentár o terajßom
sympóziu z pera Martina Porubjaka sa z dvoch tretín venuje
vlastne tomuto z roku 1990 a hlavnou témou je, samozrejme,
kritika nacionalizmu. Doslova:
Dnes sa stretávame s nov¥m typom oneskorene
národného vlastenectva, ktor¥ je nihilistick¥ svojou
filozofickou obhajobou a nevraΩiv¥ a ßkriepny vo
svojich praktick¥ch prejavoch. Tak çi onak, tento
typ nového v¥chodoeurópskeho nacionalizmu sa
stal základom súçasnej verejnej morálky. Ak dnes
intelektuál vo v¥chodoeurópskej krajine vymení
univerzitnú katedru za v¥nosnejßie miesto v národnom administratívnom aparáte, prijíma nie staré
normy oßumelej vlasteneckej morálky, ale morálky
novobjaveného svárlivého nacionalizmu. V jeho
verejnej çinnosti sa etické normy formujú z tak¥ch
zdrojov ak¥mi sú nihilizmus, náboΩenská neznáßanlivos† a m¥ty o národn¥ch dejinách.

Autor, zdá sa, nezaprel v sebe svoju marx-leninskú v¥chovu ke∂ sa veselo polemizovalo s “idealistick¥m svetonázorom” ktor¥ bol konßtruovan¥ ako karikatúra, bez toho Ωe
by sa menovalo, ktor¥ z napr. neoplatonistov zastával takéto
absurdné názory. 2 Aby som vßak autorovi príliß nekrivdil, z
kontextu je jasné, Ωe pod tou v¥chodoeurópskou krajinou
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rozumie Slovensko a pod t¥m intelektuálom Jozefa Markußa,
predsedu Matice slovenskej. Ke∂Ωe ho nemenuje, nie je ani
moΩné chcie†, aby citátmi dokázal, Ωe Markuß naozaj hlása
menované absurdnosti — opä† star¥ trik. Napr. pod¬a The
Oxford Companion to Philosophy (OUP 1995) nihilizmus
(nihilism) je: The extreme view that there is no justification
for values and, in particular, no justification for morality.
NemôΩem poveda†, Ωe by som súhlasil s národn¥m tunnel
vision J. Markußa a tieΩ som neçítal vßetko, ço napísal,
neviem si vßak predstavi†, Ωe by sa hlásil k takémuto
nihilizmu (predstavovanému vo filozófii Nietzschem a z
postmodernistov azda najexplicitnejßie Giacomo Vattimom)!
Aj termín m¥tus je tu pouΩívan¥ v pejoratívnom slova
zmysle, tak ako ho chápu napr. marxisti a iní myßlienkovo
zakorenení v XIX. storoçí. Ide vßak o pojem ove¬a zloΩitejßí a
to nielen v podaní postmodernistov, ale i napr. Mircea Eliadu
çi Alana Wattsa. Posledn¥ doslova píße: Myth is to be
defined as a complex of stories—some no doubt fact, and
some fantasy—which for various reasons, human beings
regard as demonstrations of the inner meaning of the universe
and of human life. ... we are (nowhere) near to a full
understanding of the processes governing the formation of
myth, of the rationale whereby the human mind selects some
narratives as mythic in significance and others as simply
historical or merely inconsequential. V takomto kontexte aj
vytváranie m¥tov o národn¥ch dejinách (naráΩka na M.
Îuricu?) nie je nutne negatívnym kultúrnym prínosom.
Napr. aj známy (a dnes kontroverzn¥) katolícky sociológ F.
Andrew Greeley na takejto interpretácii zaloΩil svoje tri
knihy The Sinai Myth, The Jesus Myth a The Mary Myth.
TieΩ neviem, ako môΩe autor tvrdi†, Ωe opísané patologické javy sa stali “základom súçasnej verejnej morálky”:
okrem Slovenskej republiky, STV, jednej çi dvoch rozhlasov¥ch staníc a pár çasopisov, vßetky verejnú mienku formujúce média, vrátane myslím i cirkevn¥ch kruhov, sa ve¬mi
explicitne hlásia k politickej opozícii. To bol môj dojem,
3
aspoµ teda v Bratislave, z decembra 1997.
Je †aΩké si vytvori† názor o samotnom VIII. sympóziu z
útrΩkov¥ch referátov. Bez toho, aby sa definoval pojem
kultúra je tu nieko¬ko struçn¥ch opisov z referátov, z ktor¥ch
sa zdá, Ωe rôzni autori rôzne chápali tento pojem. Napríklad
A. J. Liehm napoçítal v Európe 35 samostatnch svojbytn¥ch
kulúr! Na druhej strane Erhard Busek, b¥val¥ rakúsky
vicekancelár a minister pre vedu a vzdelanie vraj “vidí hlavné
dôvody konfliktov v globalizácii informácií a kultúry a v
doterajßej dominancii takzvanej západnej civilizácie, na ktorú
jednotlivé regióny reagujú h¬adaním vlastnej kultúrnej
identity.” Toto je ßtandartné konßtatovanie pokia¬ ide o
“h¬adanie vlastnej kultúrnej identity” mimoeurópskych etník
çi indigeneous peoples (americk¥ch indiánov, kanadsk¥ch
eskimákov, austrálskych aboridΩinov, muslimské národy at∂)
a problematika je to nejednoduchá. Je vßak otázne çi toto
moΩno aplikova† na slovensk¥ prípad, kde nacionalizmus sa
prejavoval v snahe — viac emocionálne ako racionálne ve-
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denou, to vßak je charakteristické pre kaΩdé skupinové sebauvedomovanie sa — vymani† sa spod kultúrnej i politickej
dominancie nacionalizmu ma∂arského v XIX. a çeského v
XX. storoçí.
Tu sa Ωiada pripoji† eßte toto: Neißlo tu pritom nikdy o
snahu vymani† sa spod nemeckého vplyvu, ktor¥ historicky v
stredoeurópskom rajóne — pravda, s v¥nimkou vojnov¥ch
rokov — predstavoval ‘západnú civilizáciu’ proti ‘v¥chodnej’ predstavovanej panslavistick¥mi tendenciami. Protiçeské
a protima∂arské nálady neboli nikdy diktované protizápadn¥mi sentimentami. Ak dnes jestvujú u niektor¥ch kruhov na
Slovensku proti-západné, hlavne proti-americké, sentimenty,
je to predovßetk¥m reakcia na neΩnú revolúciu v ktorej
praΩskí ex-komunisti, chartisti a ich sponsori na západe
p∞evezli nielen slovensk¥ch ex-komunistov ale aj t¥ch dissidentov, ktorí si pamätajú, osobne çi z rozprávania, roky 1945
–48. V tomto zmysle moΩno súhlasi† s Busekom, o “úçelovom vyrábaní kultúrnych problémov pre politické ciele”, hoci
on zrejme mal na mysli iba zo svetového h¬adiska malé rybky
ako napr. Vladimír Meçiar.
TŽma 2. Referát o konferencii ‘Ûidia na rázcestí’ organizovanej Múzeom Ωidovskej kultúry je z pera Òuba Stacha.
[Interview s riadite¬om Múzea Ωidovskej kultúry pri Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, Prof. Pavlom
Meß†anom, je aj v Slovenskej republike z 8/11/97]. Hlavnou
témou konferencie boli osudy slovenského Ωidovstva po
druhej svetovej vojne. Ved¬a obligátnych a pochopite¬n¥ch
exkurzií do rokov 1939-45 ako aj starßej histórie4 , je tejto
téme aj venovaná väçßina referátu.
Poznámky a pripomienky, ktoré ma napadajú idú,
pravda, na adresu referátu, ktor¥ je zrejme poplatn¥ faktu, Ωe
je uverejnen¥ v çechoslováckom çasopise. A nie nutne na
adresu samotnej konferencie o ktorej informácie z iného
poh¬adu nemám. Doçítame sa tu o povojnov¥ch pogromoch
(Topo¬çany 24/9/1945) ako i o náboΩenskej diskriminácii
Ωidov za komunizmu, témy o ktor¥ch v súvislosti so slovensko-Ωidovskou problematikou bolo napísané ove¬a menej
ako o období spred 1945. Neviem vßak preço musel autor
toto sprevádza† slovami
Katolícka verejnos† za komunizmu s ve¬kou krivdou
sledovala úbytok kµazov, biskupov a arcibiskupov(!). Málokto v tom ßtáte si uvedomoval, Ωe
väçßina Ωidovsk¥ch veriacich nemala rabína
vôbec... .

Ak Ωidovská verejnos† nesledovala s “ve¬kou krivdou”
úbytok rabínov, çia je to vina? Nielen katolícka verejnos† ale
kaΩd¥ kto bol len trochu informovan¥, doma i v zahraniçí,
vedel o uväznen¥ch katolíckych kµazoch a náboΩensk¥ch
aktivistoch. Nie vßak o Ωidoch uväznen¥ch z çisto náboΩensk¥ch dôvodov. Ûe sa slovensk¥m Ωidom stala zo slovenskej
strany straßná krivda, aby som nepouΩil silnejßie slovo, o tom
nik súdny nemôΩe pochybova†. To sa vßak stalo pred rokom
1945 a nie v çasoch ke∂ uΩ na Slovensku vládli beneßovci a
gottwaldovci. Vtedy uΩ on the receiving end boli veriaci
slovenskí kres†ania tak isto, ak nie viac, ako veriaci slovenskí
Ωidia.
Preto akoko¬vek je smutn¥m faktom, Ωe na diskriminácii,
George Virsik

prenasledovaní a vysídlovaní Ûidov za vojny nesú Slováci —
ako národ resp. skrze svojich právoplatn¥ch predstavite¬ov
— svoj podiel viny, nemoΩno toto hovori† o náboΩenskej çi
inej diskriminácii Ωidov z oficiálnych miest po máji 1945.
Tento fakt je eßte okatejßie ignorovan¥ v ∂alßej pasáΩi:
Socializmus búral v Bratislave aj inde synagógy a
Ωidovské modlitebne bez akejko¬vek náhrady.
Zatia¬ço zaçiatkom pä†desiatych rokov bolo na
Slovensku evidovan¥ch vyße pä†desiat Ωidovsk¥ch
náboΩensk¥ch obcí, dnes je ich len jedenás†. V
susednom Ma∂arsku bola situácia iná, aj za
komunizmu tam Ωili ortodoxné komunity a uchovalo
sa Ωidovské ßkolstvo. Preto sa dnes neçudujme, Ωe
Ma∂arsko poΩíva vo svete väçßie sympatie ako
Slovensko.

NuΩ v Ma∂arsku sa uchovalo nielen Ωidovské ale aj
katolícke ßkolstvo (a tlaç, at∂.) viac ako v Çeskoslovensku, to
vßak bol známy fakt plynúci z toho, Ωe komunistická Praha
stála na protináboΩensk¥ch tradíciach i spred komunizmu,
zatia¬ço komunistická Budapeß† nie nato¬ko: slovensk¥ národ
tu uΩ Ωiadnu rozhodujúcu úlohu nesmel hra† a nehral. Ço sa
t¥ka poslednej vety v tomto citáte, z predchodzieho by vypl¥valo, Ωe by Ma∂arsko malo dnes poΩíva† väçßie sympatie aj
neΩ rozhodujúci dediç ÇSSR, Çeská republika. Vieme vßak,
Ωe tomu tak nie je. Samozrejme, to, Ωe Slovensko nepoΩíva vo
svete sympatie je nepopierate¬n¥ fakt. IbaΩe dôvody pre to
nie sú v tom, ço sa udialo v çase ke∂ uΩ Slovensko bolo pod
dvojit¥m diktátom Prahy a Moskvy, ale v súçasnosti:
Politická situácia na Slovensku. Vládna strana a opozícia sa
vedia dohodnú† iba na jednom, na tom ako vonkajßiemu
svetu predstavi† Slovensko v ço najhorßom svetle. Pravda ich
metódy aj motivácie sú odlißné.
Domnievam sa vßak, Ωe k zlému image Slovenska znaçne prispieva i to, Ωe stále eßte nedoßlo — nemohlo dôjs† — k
slovensko-Ωidovskému reconciliation (zmiereniu?) za neß†astné roky 1939–1945. K urobeniu poslednej bodky za touto
smutnou kapitolou v slovensk¥ch dejinách nemohlo dôjs†
myslím z dvoch dôvodov.
Jeden je bezpochyby v tom, Ωe eßte príliß ve¬a slovensk¥ch nacionalistov, si nechce prizna† ani najmenßí podiel
kolektívnej (národnej?) viny5 za to ço sa stalo. Nehovorím tu
o hitlerovsk¥ch vyhladzovacích táboroch, o holocauste —
tam naozaj nemoΩno hovori† o slovenskom podiele viny —
ale o Ûidovskom kódexe, odhlasovanom v slovenskom parlamente v septembri 1941, a jeho následkoch, násilnom vys†ahovaní Ωidovsk¥ch spoluobçanov. To Ωe vtedy nik—ani v
ßirßom svete—nevedel, ak¥ straßn¥ osud ich çaká je po¬ahçujúca okolnos†, nie vßak absolúcia z viny.
Druh¥m dôvodom preço eßte stále nedoßlo k slovenskoΩidovskému vyrovnaniu je, aspoµ ja sa tak domnievam,
çesk¥, presnejßie çechoslovácky faktor. Tak ako v prípade
slovensko-ma∂arského historického konfliktu hraje tento
faktor jednoznaçne rußivú úlohu. IbaΩe v tomto prípde, ke∂
— na rozie¬ od slovensko-ma∂arského kontextu — je
podstatnou zloΩkou problematiky úprimné a bolestivé
spytovanie slovenského národného svedomia, ide o úlohu
nielen rußivú, ale dalo by sa poveda†, zlomyselne rußivú.
Lebo iba samobytná, od çeského kontextu nezávislá,
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slovenská historicko-národná identita jediná dáva raison
d'ètre slovenskému národnému svedomiu a potrebe jeho
spytovania. Preto çeskoslovensk¥ faktor prináßa do
bolestivého procesu zmierenia tretieho partnera, ktor¥ nemá
ani zásluhu ani vinu na tom, ço sa so slovensk¥mi Ûidmi
stalo. Je prísadou, ktorá nesleduje ani slovenské, ale trúfam si
poveda†, Ωe ani Ωidovské, záujmy, iba sebecké záujmy
politického, dnes uΩ teda skôr ideologického,
çechoslovakizmu.
Vrá†me sa vßak k samotnému çlánku. Jeho mottom je
citát, kde sa Juraj Ípitzer p¥ta trochu popletene:
Ço som? Slovensk¥ Ûid alebo Ωidovsk¥ Slovák?
Pok¥m som nebol núten¥ bra† na vedomie
narastanie antisemitsk¥ch predsudkov, povaΩoval
som sa intelektuálne za Slováka (Freud za Nemca).
Odvtedy uprednostµujem aby ma naz¥vali Ûidom ...
Ostal som Slovákom a neprestal som by† Ûidom.

Predovßetk¥m, tento citát je vytlaçen¥ ve¬k¥mi
písmenami, takΩe nie je mi jasné, çi Spitzer pouΩil slovo ‘Ωid’
(v slovençine teda náboΩenská príslußnos†) alebo ‘Ûid’
(národná príslußnos†). Ak jedno sa vz†ahuje na náboΩenskú
príslußnos† a druhé na národnú, neviem v çom by bola
nejasnos†: niekto môΩe by† ‘slovensk¥m katolíkom’ (v kontexte in¥ch Slovákov?) a súçasne ‘katolíckym Slovákom' (v
kontexte in¥ch katolíkov?). 6 Ak sa slovenskos† vz†ahuje na
ßtátnu príslußnos†, potom pojem ‘slovensk¥ Ωid‘ je práve tak
jasn¥ ako napr. pojem Australian Catholic a ‘slovensk¥ Ûid’
práve tak ako Australian Slovak.
Ak sa oba prívlastky vz†ahujú na národnú príslußnos†, tak
môΩe ís† o problém iba vtedy ak sa národnostná príslußnos†
vidí ako exkluzívna (“kto nie je s nami je proti nám“), ktorú
hlásajú aj slovenskí nacionalisti (a ktorá v dobe Freuda azda
bola naozaj vßeobecne takto chápaná). Etnická príslußnos†
vßak dnes viac a viac — azda predovßetk¥m u mimoeurópanov európskeho pôvodu — je akousi mozaikou 7 zloΩiek,
ktoré sú súças†ou ßirßieho kultúrneho make-up jednotlivca.
Myslím vßak, Ωe k tomuto musí smerova† v¥voj vßade, i v
Európe. Lebo ak táto planeta môΩe preΩi† iba ak sa rôzne
kultúry nauçia koexistova†, to isté platí o symbióze etnick¥ch
vplyvov prostredia na jednotlivca.
Vrátiac sa opä† k Spitzerovmu v¥roku, som si vedom¥,
Ωe Ωidovstvo v kultúrnom zloΩení jednotlivca je i príslußnos†ou náboΩenskou i etnickou a azda eßte aj nieço navyße.
Tieto príslußnosti nemoΩno bra† ‘bu∂ alebo’ ako v predchádzajúcich príkladoch, skôr ako aspekty — s rôznou váhou u
rôznych jednotlivcov — Ωidovského sebauvedomenia sa.
Predsa si vßak myslím, Ωe niekto môΩe b¥t i Ωidom, teda
vlastne Ûidom, i Slovákom (i napr. Ma∂arom at∂.) súçasne,
bez toho aby si musel láma† hlavu nad t¥m, ako sa oznaçova†
a urçite bez toho aby musel niekomu inému vysvet¬ova† çi je
‘viac’ Ûidom çi ‘viac’ Slovákom. Pre emigráciu mojej
generácie bol tak¥m príkladom Ûida i Slováka uΩ neboh¥,
poaugustov¥ emigrant, Eugen Loebl. Niet sa, pravda, ço
divi†, Ωe v tomto çechoslovácky orientovanom çlánku i
çasopise, nemohla by† o µom ani zmienka.
Ukonçil by som túto chúlostivú a bolestivú tému
otázkou, ktorú som poloΩil roku 1983 a ktorá zdá sa je i dnes
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aktuálna. Citát je z çlánku Nad hrobom sa mlçí, ktor¥ vtedy v
sydneyskom Slovenskom Ítíte nechceli uverejni† z dôvodov,
ktoré je lepßie nerozvádza†:
Jestvuje trest smrti, a máloktor¥ zloçin si ho tak
zasluhuje ako tie spojené s Holocaustou. Jestvuje
vßak trest smrti pre národ? Nik nebude pochybova†
o tom, Ωe mnoho viny za zloçiny II. svetovej vojny
padá i na niektor¥ch príslußníkov slovenského národa.
Preço vßak túto otázku rießi† pred inonárodn¥mi
fórami, çi v rámci rôznych çeskoslovensk¥ch
organizácií, ktoré uΩ sam¥m svojím názvom sú
zamerané proti uznaniu nezávislej (ço i len kultúrne)
existencie slovenského národa? Çi práve Ûidia neboli
po stároçia obe†ou nehumánneho predsudku o
kolektívnej vine?

TŽma 3. Çasopis má zasadaniu ßtvrtého v¥roçia ‘Çeskoslovenského duchovného parlamentu’ (Praha, 26/10/97)
venovanú osemstranovú ßpeciálnu prílohu. Ißlo uΩ o dvanáste
zasadanie od roku 1993.
Vo vßeobecnosti moΩno poveda†, Ωe spoloçn¥m menovate¬om referátov je nárek nad rozdelením Çeskoslovenska8 9,
pravda, bez vedúcej úlohy strany, ktorá po II. svetovej vojne
uΩ jediná robila tento politicko-kultúrny hybrid Ωivotaschopn¥m. Nieço ako nostalgické spomienky starßej generácie slovensk¥ch emigrantov na Slovenskú republiku 1939-45,
pravda, bez hitlerovského kontextu a protiΩidovsk¥ch
opatrení. Çeskoslovensko bez Ωeleznej obruçe Moskvy a nacionalistické Slovensko bez Hitlerovho patronátu sú modely,
ktoré sa niekomu môΩu ¬úbi†, niekomu nie, ale podstatné je,
Ωe oba sú Ωivota neschopné fatamorgány napriek tomu, Ωe sú
na Slovensku, i v zahraniçí, ¬udia, ktorí sa v jednom çi
druhom modeli stále eßte vidia. Ale aj to je pravda, Ωe tak ako
súçasní národniari na Slovensku sa nemôΩu vymani† z faktu,
Ωe mnohé z toho ço hlásajú by nemalo v národe Ωiadnej
odozvy neby† rokov 1939-45, nemôΩu sa ani çechoslováci
vymani† z faktu, Ωe ich dominujúce — kvantitou, ale hlavne
kvalitou ak je posudzovaná z nenárodného nadh¬adu —
postavenie medzi slovenskou inteligenciou je priamym
dôsledkom çeskoslovenského ‘spoluΩitia’ rokov 1945-92, z
ktor¥ch 87% bolo explicitne pod komunistick¥m doh¬adom.
Azda najotvorenejßie sa k tejto nostalgii hlási Milan
Jelínek, ktor¥ doslova vraví, Ωe
dovedu si Ωiv£ p∞edstavit situaci, kdy v çele naßich
národ√ budou stát moud∞ejßí politici, kte∞í uznají
prosp£ßnost spojení naßich národ√ v jednom stát£.

S úsmevom sa çíta klißé z úst Dagmar Bureßovej:
M£la jsem Slovensko a Slováky vΩdy ráda, jezdili jsme
s kamarády po slovensk¥ch ∞ekách i na lyΩích po
slovensk¥ch horách a vΩdycky jsem m£la pocit, Ωe jsem
na Slovensku doma ...

Nechtiac sa tu b¥valá predsedníçka ÇNR priznáva k
bohuΩia¬ dos† typickému vz†ahu çesk¥ch çechoslovákov k
Slovensku: ako k prírodnému rezervoáru pre dovolenkovanie
a nie ako k zemi s reßpektabilnou hoci odlißnou kultúrno-historickou identitou. Vrátane tisícroçného ma∂arského nielen
mocenského, ale aj kultúrneho vplyvu. Çechy a Morava boli
naz¥vané “historické zem£”. Vari bolo Slovensko “nehisto-
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rické”, (dovolenkové?) iba preto, lebo çeskoslovenskí
kultúrni tvorcovia a otcovia po r. 1918 nerozumeli slovenskej
historickej odlißnosti? Pre çloveka Ωijúceho v anglicky
hovoriacom svete okrem toho táto fráza, ktorou pi. Bureßová
uviedla svoj príspevok pripomína “Among my friends there
are many ... (Jews, blacks, gays, ... you name it)”. To je tu
obyçajne povaΩované za klißé, za ktor¥m sa çasto schováva
(podvedom¥) anti-semita, rasista, homofób, at∂.
Neide vßak o takéto perliçky. Osemstranovú prílohu
dominujú dva prejavy, ktoré sú myslím intelektuálne najkvalitnejßím i najpoctivejßím vyznaním aktívneho çechoslovakizmu, ako som ho tu definoval (vi∂ poznámku ç. 1), sú
ak¥msi krédom. Zo slovenskej strany je to Hypotéza o
duchovnom stave Slovenska 1997 z pera profesora biochémie
Ladislava Kováça a z çeskej strany je to Vypráv£ní o çeskoslovenském souΩití z pera çesko-amerického profesora
filozofie, b¥valého (1948) emigranta, dnes profesora na
Karlovej univerzite, Erazima Koháka. Pravda, uΩ samotné
názvy çlánkov symbolizujú nutne asymetrick¥ vz†ah çeskoslovensk¥: Zatia¬ ço çesk¥ profesor hovorí iba o tej çasti
‘çeskej otázky’, ktorá má vz†ah k Slovákom, slovensk¥
profesor povaΩuje toto çeskoslovenské fórum za vhodné, aby
sa tu zam¥ß¬al o celej ‘slovenskej otázke’, teda o duchovnom
stave (whatever that means) Slovenska.
S menom Ladislav Kováç som sa stretol ako s autorom
çlánkov filozofického rázu v Literárnom t¥Ωdenníku uverejnen¥ch po prevrate 1989. Aj vtedy s jeho (ateistick¥mi)
závermi som nemohol súhlasi†, ale bolo mi jasné, Ωe sa jedná
o çloveka mimoriadne sçítaného, ço som duplom obdivoval u
vedca “spoza Ωeleznej opony”. Toto ocenenie sa vz†ahovalo
na 90% toho kde sa naße poh¬ady schádzali, ale aj na 10%
toho, kde sa rozchádzali. Ove¬a †aΩßie sa mi toto aplikuje na
jeho Hypotézu o duchovnom stave Slovenska 1997, a to
nielen preto, Ωe na percentá je to tu skôr na 50-50. Je to vßak
koherentne podan¥ svetonázor, presnejßie jeho premietnutie
do národnej roviny, a je naozaj moΩné, Ωe çeskoslovenská
orientácia v takomto podaní je jedinou reálnou a serióznou
budúcnos†ou Slovenka.
Naozaj? ... Vari je naozaj jedinou alternatívou takto sebavedome podaného çeskoslovenského modelu slovenského
“duchovného stavu” iba národniarstvo v ßtádiu veçnej puberty? V lepßom prípade izolacionizmus a narcissizmus pred
ktor¥m vystríhal napr. Ítefan Roman slovami “do seba zahladení, nevidíme svet”? V horßom prípade agresívne kriklúµstvo s jazykom vyplazen¥m k západn¥m, v¥chodn¥m i juΩn¥m susedom? Vari je naozaj iba emigrantskou naivnos†ou
dúfa†, Ωe Slovensko raz bude vedie†, namiesto ustaviçného
nariekania nad tisícroçn¥m predçeskoslovensk¥m útlakom
zauja† kladn¥ vz†ah k svojej kultúrnej histórii v stredoeurópskom rajóne, postavi† sa na vlastné nohy a poveda† Prahe,
parafrázujúc Palackého: “Boli sme pred Çeskoslovenskom a
budeme i po µom”; i v kultúrno-ideologickom slova zmysle?
Celkove vßak mi z Kováça bolo smutno. Napríklad tieto
tri vety:
Slováci si musia cestu k národnej identite pretrpie†.
Skoro vßetko sme dostávali bezbolestne, ba zadarmo.
Ani za faßistick¥ ßtát, ani za husákovskú normalizáciu
sme si trest neodpykali.
George Virsik

Takto hovorí (pritom nie pred národn¥m, ale
çechoslováckym fórom) profesor, ktor¥ súdiac z jeho postavenia a znalosti západnej literatúry nemohol tak trpie† husákovskou normalizáciou ako napr. kardinál Korec. Ostatne
husákovskej normalizácie by nebolo neby† tlaku z Moskvy a
moΩno silno argumentova†, Ωe neby† práve takéhoto apriorného çechoslovakizmu v Prahe i za komunizmu, mohol by†
husákovsk¥ reΩim nie nepodobn¥ kádárovskému. Vari roky
beneßovsko-gorwaldovsko-novotnovskej éry neboli dostatoçn¥m trestom Slovákom za pokus (Hitlerom zneuΩit¥m) ís†
samostatnou cestou? Napadlo niekedy nejakého Çecha, Ωe by
za tieto roky sa mal biçova† pred slovensk¥m fórom, ako to
teraz robí Kováç za husákovské roky? A ço sa t¥ka “faßistického ßtátu” çi práve i pre jeho interpretáciu ku ktorej sa
zrejme i Kováç hlási, nemá dnes Slovensko zlé meno vßade
na západe? Kováçovi to nestaçí, chce Slovensko eßte viac
tresta† (zrejme za prispenia çesk¥ch partnerov, inak by takto
pred nimi nehovoril):
Çím väçßia bude boles† — uvedomovaná cez
reflexívnu aktivitu inteligencie — t¥m väçßia bude raz
naßa stabilita a t¥m zaruçenejßie naße hodnoty.

Chce, ako stredovek¥ inkvizítor, †aha† národ za jeho
separatistické herézy eßte viac na ßkripec, aby mu zaistil
veçnú spásu çi “zaruçenejßie naße hodnoty” ako vraví?
S in¥mi pocitmni som sa púß†al do çítania riadkov exemigranta Erazima Koháka, známeho napr. ako autora roztomilej kniΩoçky Národ v nás; Çeská otázka a ideál humanitní v údobí normalizace, Sixty-Eight Publishers 1978. KniΩoçka obsahuje vloΩku (v trochu násilnej slovençine) v ktorej
sa pán profesor prihovára k Slovákom formou v angliçtine
oznaçovanou jednoznaçne za patronising (za slovençinu, ale
zrejme aj za podnet, je vraj zodpovedn¥ Juraj Sitar, v emigrácii myslím vtedy známy ako skaln¥ beneßovec). Okrem tejto
vloΩky je to vßak ve¬mi zaujímav¥ poh¬ad na çeskú otázku,
povedal by som do çeskej duße, s filozofickou príchu†ou.
(Napr. Masaryk je viden¥ ako personalista v spoloçnosti E.
Mouniera, G. Marcela a P. Riceura.) Hovorí otvorene (a
prí†aΩlivo) o çeskom národe a o çesk¥ch národn¥ch dejinách,
teda nenaz¥va ich ‘çeskoslovensk¥mi národn¥mi dejinami’,
ani pred ani po 1918 (myslím slovenské ani nepozná).
Pravda, treba to çíta† tak, Ωe jeho Çeskoslovensko je çesk¥
národn¥ ßtát, ináç by to nedávalo zmysel. TieΩ Slovensko v
kultúrnom slova zmysle je iba appendixom (çesk¥ch)
“historick¥ch zemí” ako u vßetk¥ch çechoslovákov, je to tu
vßak vßetko iba implicitné a moΩno to pri çítaní ignorova†.
Hoci napr. na rozpad Rakúsko-Uhorska sa díva kriticky (dnes
je tak¥ch medzi Çechmi uΩ ve¬a), ja osobne som tu viac
pochopil z masarykovského vplyvu na çeské myslenie v
tomto storoçí neΩ za mojich jedenás† rokov preΩit¥ch v Prahe.
Preto som do istej miery bol prekvapen¥, Ωe práve Kohák
sa rozhodol tak v¥znamnou mierou prispie† k serióznosti tohoto çeskoslovenského fóra. Hlavnou témou jeho Vypráv£ní
o çesko-slovenském souΩití je v¥zva k re-interpretácii dejín
Çeskoslovenska:
Pot∞ebujeme vypráv£t adekvátní p∞íb£h o Çeskoslovenské republice. To není úkol jen pro historiky a filosofy. Je
to úkol pro kaΩdého z nás ... .
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Dôraz je tu, samozrejme, na “adekvátní”: Teda ignorova†
fakt, Ωe s v¥nimkou poçiatoçn¥ch 20 rokov ißlo o politick¥
útvar temer explicitne komunistick¥ (87% ako uvádzam inde)
a sústre∂ova† sa na pekné, masarykovské ideály (odmysliac
fakt, Ωe pre mnoh¥ch Slovákov “Pryç od fiíma” nepredstavovalo práve pekné ideály), ktoré stáli pri jeho zrode a v myslení, çi skôr rojçení, starßích çechoslovákov, predovßetk¥m v
emigrácii aΩ dodnes. Ak podobne k svojim dejinám pristupujú Slováci — ak ignorujú fakt, Ωe Slovenská republika 193945 existovala iba z milosti Hitlerovej a niesla jeho peça†
(Ûidovsk¥ kódex), a sústre∂ujú sa iba na pekné sociálne
ideály Rerum novarum a Quadragesimo anno a národné
nadßenie a sebavedomie, ktoré napriek tomu stáli pri jeho
zrode — tak sú naz¥vaní klérofaßistami.
Myslím v oboch prípadoch ide o úçelovú reinterpretáciu
faktov: Je pravdou, Ωe masarykovská etapa v çeskom národnom myslení je kladn¥m prínosom do ich kultúrnych dejín,
podobne ako sociálne a iné ideály mladej slovenskej inteligencie okolo Svoradova, ale aj Rázusovych následovníkov,
koncom rokov tridsiatych predstavujú kladn¥ prínos do eßte
len rodiaceho sa sebavedomia v slovensk¥ch kultúrnych dejinách. Na druhej strane vßak aj to je pravdou, Ωe Çeskoslovensk¥ ßtát, aj ke∂ viac-menej normálne preΩil svoju mlados†, nebol Ωivotaschopn¥, v demokratickej forme nedoΩil ani
plnoletosti 21 rokov. A aj to je pravdou, Ωe vtedajßí Slovensk¥ ßtát bol síce normálne poçat¥, Hitlerovym zásahom vßak
predçasne naroden¥ a v jeho politickom inkubátore aj nevylieçite¬ne zdeformovan¥. Çesi nech si uctia masarykovské
ideály, Slováci majú svoradovské çi hlinkovské a rázusovské,
bez toho aby bolo treba reinterpretováva† smutné historické
faktá. Lebo myßlienky moΩno eßte raz a lepßie premyslie†,
historické faktá vßak uΩ nemoΩno eßte raz a lepßie preΩi†
“adekvátn£jßím vypráv£ním”.

závist a záß† v√çi vßemu slovenskému.

Je moΩné nesúhlasi† s interpretáciou slovensk¥ch dejín
tak ako ich podáva prof. Îurica — a niektoré pasáΩe, hlavne
t¥kajúce sa Slovenskej republiky 1939-45 a jej zachádzania
so svojimi Ωidovsk¥mi obçanmi, sú naozaj ve¬mi neß†astne
formulované — to sa vßak nerobí formou akú zvolil Kohák.
Ani jedno z jeho tvrdení nemoΩno pochopite¬ne dokáza†
(preto Îuricu ani priamo necituje), sú to iba invektívy a
sarkazmus nedôstojné univerzitného profesora bostonskej a
praΩskej univerzity aby sa takto vyjadroval o kolegovi z
padovskej univerzity, aj ke∂ ho zrejme povaΩuje za ideologického nepriate¬a.
Alebo tieto riadky uΩ nepísal univerzitn¥ profesor
Kohák, ale agitprop, zúriv¥ çechoslovák, ak¥ch sme v
emigrácii poznali dos†, na úroveµ ktor¥ch by som si vßak
nikdy nemyslel, Ωe sa zníΩi môj ob¬úben¥ autor Národa v
nás?

George (Juraj) Virsik
Melbourne, február 1998

Z çeského hladiska je jedna ças† Kohákovho pro-çeskoslovenského argumentu pochopite¬ná:
Dnes pro v£tßinu Çech√ pat∞í Çeskoslovensko k minulosti stejn£ zapomenuté jako Rakousko-Uhersko ... Nevole, s jakou mnozí moji posluchaçi reagují na kaΩdou
zmínku o Slovensku a Çeskoslovensku, je aΩ zaráΩející.
... Je to ovßem p∞íb£h, kter¥ vede do slepé uliçky, ... k
orientaci na N£mecko, za dneßních podmínek nejspíße
formou globalizaçního neokolonialismu.

Vyk¬ulo sa ßidlo z vreca: tak ako r. 1918 aj dnes má
slovenská samobytnos† slúΩi† ako obetn¥ baránok, ak nie v
politickom tak aspoµ kultúrnom slova zmysle, na oltári
çeského boja o samobytnos† vis-a-vis nemeckému vplyvu!
Slovákov zasa varuje, podobne ako Ladislav Kováç, Ωe
jedinou alternatívou çeskoslovenskej kultúrnej a moΩno aj
politickej orientácie je izolácia a megalománia.
Avßak aj v ináç dobromyse¬nom çlánku Prof. Koháka —
“Nep∞ete se, jen vypráv£jte a hlavn£ naslouchejte” — je
pasáΩ, z ktorej je çloveku smutno. To ke∂ hovorí o Îuricovych Dejinách Slovenska a Slovákov:
Podle té (knihy) bylo Çeskoslovensko jen poslední fází
tisíciletého úsilí odpadl¥ch çesk¥ch kmen√ zniçit s
n£meckou pomocí velik¥ slovensk¥ národ. Vßechno,
kaΩdiçk¥ krok çeskoslovensk¥ch vlád, demokratick¥ch
i komunistick¥ch, m£l jen jednu motivaci, nenávist,
George Virsik
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Azda je na mieste aby som tu definoval pojem ‘çechoslovák’ a
odvodené prídavné meno ‘çechoslovácky’ çi ‘çechoslovakistick¥’ ako im rozumiem. Pred rozpadom Çeskoslovenska bol
Çechoslovák jednoducho ßtátny obçan Çeskoslovenskej
(socialistickej çi fungujúcej) republiky, zatia¬ço pomenovanie
‘çechoslovák’ oznaçovalo kultúrnu çi ideologickú orientáciu.
Dnes uΩ platí iba to druhé pouΩitie, teda ‘çechoslovák s mal¥m
ç’.[Nieço ako ke∂ sa v Austrálii hovorí o small ‘l’ liberals
mysliac t¥m americk¥ch pokrokárov, ke∂Ωe termín Liberal sa
vz†ahuje na austrálsku Liberal Party, ktorá je v mnohom
ideologicky podobná britskej Conservative Party.] Pôvodnou
náplµou çechoslovakizmu bol ‘kultúrne nedelite¬n¥ çeskoslovensk¥ národ’ takto explicitne chápan¥. [Napr. text Martinskej
deklarácie 1918 doslova vraví, Ωe “slovensk¥ národ je çiastka
reçovo i kultúrno-historicky jednotného çeskoslovenského
národa”.] Neskôr sa toto uΩ rozumelo iba implicitne, ako
napríklad pomenovania “çeskoslovenské národné muΩstvo”,
“vláda národného porozumenia” (pre celé Çeskoslovensko po
1989), vßelijaké “Çeskoslovenské národné zdruΩenia” v emigrácii, kde çeské národné (t.j. etnické) organizácie neexistovali a
slovenské boli oznaçované za faßistické iba za to, Ωe vystupovali
pod svojím menom. Model baltick¥ — kde Litovci, Lotyßi a
Estónci mali kaΩd¥ svoje vlastné etnické organizácie, hoci svoju
politickú prácu koordinovali — sa v prípade Çechov a Slovákov
nesmel vytvori†. Aj federalizovaná forma Çeskoslovenska bola v
podaní t¥chto emigrantov aΩ do roku 1989 dielom komunistov,
ktorí sa spojili s emigrantsk¥mi faßistami. A prezident Havel,
ktor¥ po r. 1989 Slovákom zdôrazµoval samobytnos† ich národa
(ako keby to oni nevedeli), na americkom kontinente, kde by
takéto jeho slovo zaváΩilo, robil reklamu iba çeskoslovensk¥m
národn¥m organizáciam.
Dnes sa çechoslovakizmus u Slovákov uΩ prejavuje iba v
neschopnosti chápa† slovenskú kultúru ináç neΩ v kontexte
kultúry çeskej, konkrétne masarykovskej. V slabßej, benignej,
forme je to celkom zrozumite¬n¥ dôsledok politickej situácie
posledn¥ch 80 rokov (porovnaj napríklad britsk¥ faktor v
súçasnej kultúre indickej). V jeho silnejßej, aktívnej, povedali by
sme aΩ agresívnej, forme predstavuje dneßn¥ çechoslovakizmus
otvorenú snahu usmerµova† kultúrny v¥voj na Slovensku v
úzkom napojení na svet çesk¥, ço pre nerovnos† partnerov —
nielen ço do ve¬kosti národov, ale aj ço do ich vyspelosti —
znamená v praxi post-komunistick¥ kultúrny v¥voj pod çesk¥m
patronátom, çi protektorátom. Çasopis mosty je práve tribúnou
tohoto aktívneho çechoslovakizmu.
Svoje lunatic fringes má, pravda, kaΩd¥ filozofick¥ smer çi
kultúrna orientácia, prívrΩencov Hegela ani slovensk¥ch
národovcov nevynímajúc.

3

T¥mto, pravda, prejavy nacionalizmu na Slovensku nechcem
ospravedlµova† . Nikto rozumn¥ to nemôΩe chcie†, ibaΩe tí
zodpovednejßí sa snaΩia nájs† a vysvetli† dôvody, ktoré k jeho
v¥skytu viedli. Kde-kto vie konßtatova†, Ωe pacient je chor¥ a
opísa† jeho symptomy. ÊaΩßie je urçi† diagnózu a çi pôvod
symptomov a eßte ove¬a †aΩßie je nájs† úçinnú lieçbu.

4

Napr. Milan Buroß z Mníchova “vyvracal nacionalistick¥ m¥tus
o Andrejovi Hlinkovi ako antisemitovi”, hoci, zdá sa, nepovedal,
ktor¥ to nacionalista takto ohováral svoj vlastn¥ idol! Sám som
toto osoçovanie na Hlinku poçul, urçite nie vßak z nacionalistick¥ch kruhov! Iní vyzdvihovali Viliama Paulíny-Tótha ako
priate¬a Ûidov a mesto Liptovsk¥ sv. Mikuláß, ktoré si zvolilo
Ωidovského meß†anostu r. 1865, zatia¬ço Ò. Ítúr je hodnoten¥ z
tohoto h¬adiska menej pozitívne.

George Virsik

5

Tu je vhodné pripomenú†, Ωe jestvujú, zdá sa, tri druhy viny (a
ospravedlnenia).

(a) Na osobnej úrovni: ak som niekomu ukrivdil ja, potom musím aj
osobne nies† morálnu i legálnu zodpovednos† vrátane pokia¬
moΩno kompenzácie.
(b) Na úrovni organizácie, napr. komerçnej firmy: tu ide o legálne
záleΩitosti, do akej miery prislúcha obeti náhrada; ak ma
napríklad poßkodila nejaká obchodná firma, ospravedlní sa mi a
ponúkne náhradu (resp. ju k tomu prinúti súd). O morálnu vinu
osoby, ktorá podpísala ospravedµujúci list çi zariadiala
kompenzáciu tu vôbec neide. Podobne iné spoloçnosti s
formálnou ßtruktúrou, napríklad ßtát çi Cirkev (vi∂ nedávne
ospravedlnenie pápeΩa za Galilea).
(c) Na úrovni národnej, dediçnej çi uΩ v biologickom alebo
kultúrnom slova zmysle. Tu nemoΩno hovori† ani o legálnej
zodpovednosti (pokia¬, pravda, neide o materiálne dediçstvo ako
priamy v¥†aΩok zo spáchanej krivdy) ani o vine vo zmysle judeokres†anskej morálky, ktorá uznáva v oçiach Absolútneho sudcu
iba osobnú vinu, hriech jednotlivca. Ide tu vßak predsa o nieço,
ço by malo za†aΩova† ‘národné svedomie’ ak to tak moΩno
nazva†.
V naßom prípade ide, pravda, o variantu (c).
6

Kontext uvádzam s otáznikom, lebo myslím nejestvuje jednotn¥
úzu o tom, çi kontext je urçen¥ prídavn¥m çi podstatn¥m
menom. Podobne ako je nejasné, çi hovori† napr. o Australian
Slovaks çi o Slovak Australians. A, pravda, v Európe kde sú
národné ßtáty je to eßte popletenejßie: ço to je ma∂arsk¥ Slovák,
çi slovensk¥ Ma∂ar, ktor¥ z nich je slovenskej národnosti Ωijúci
v Ma∂arsku a ktor¥ naopak?

7

Matematicky povedané, ‘çiastoçne usporiadaná mnoΩina’: ako
obyvate¬ multikulturálnej Austrálie som viac Slovákom neΩ
Ma∂arom, viac Ma∂arom neΩ Çíµanom at∂., ale napr. neviem çi
som viac Ma∂arom neΩ Nemcom.

8

9

“poßetilé rozd£lení státu” ako vraví Ji∞í Grygar
Naschvál píßem názov starej (post-)socialistickej republiky bez
spojovníka (po anglicky hyphen) — ußtipaçne naz¥vaného
pomlçkou aj v tomto çasopise. Ide o to, Ωe pod¬a Pravidel
çeského pravopisu str. 142 (Praha 1957; podobne v slovensk¥ch
Pravidlách z roku 1972)
U sloΩek p∞ídavn¥ch jmen píßeme spojovník tehdy, jestliΩe sloΩky mají
pom£rnou samostatnost (tj. cítíme-li je jako samostatná slova) ...

Eßte v¥stiΩnejßie je vysvetlovan¥ tento rozdie¬ na príklade rozlißovania medzi “Ωlutozelen¥” (homogénna farba, Ωlt¥ odtieµ
zelenej) a “Ωluto-zelen¥” (dvojfarebn¥ objekt). V tomto zmysle
moΩno hovori† o “çierno-bielej” fotografii çi obrazovke, zatia¬ço
“çiernobiela farba” by bola farba sivá. Çesko-Slovensko preto v
pravom slova zmysle nikdy neexistovalo, iba Çeskoslovensko.

Meditácie nad mostami alebo Tri poh¬ady z emigrantského mosta do slovenského prosta
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