SVEDECTVÁ OBDOBÍ
Svedectvo o osudoch slovenského rodu

Mysliacim tvorom sa homo sapiens stal až
vtedy, keď začal myslieť na budúcnosť
svojich detí.
ľ. k.

Na pamiatku dvoch vzácnych ľudí, M.H.
a Ľ. K. rod. H., ktorí počas svojho života
vykonali veľa malých i veľkých hrdinských
činov pre svoje deti, ale aj pre iných ľudí.
ľ. k.
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Jar pred revolúciou.
Pozri tam!
Do čista vymetený dvor neba.
Chumáče barancov nabitých jarou
kľučkujú sem i tam.
Podvečerné slnko
medeno zlatí ich bohaté rúna,
jemné, ako tvoje ruky
spútané v okovách mojich dlaní.
Na známom nábreží
v krovinách nadýmajú sa do prasknutia prvé púčky.
Zaspieva vtáča na svitaní.
Ruky máš horúce, ako od horúčky.
Pozri tam!
Poddanstva čiapok a šatiek
zbavené hlavy, frizúry, štice,
tizián, čierne i plavé.
Zelené oči šľahajú iskier na tisíce,
nabité láskou, jemné a hravé.
Signály budúcich matiek.
Pozri tam!
Víchrica blízka stláča biele hlúčky.
Zráža ich do divého stáda
čiernych baranov.
Nerobia kľučky,
iba rútia sa divo bezhlavo
podupať každého, s farbou vlastnou,
každého, kto myslí hlavou.
Neschopní múdrej rozpravy
zdvíhajú vlastné zástavy:
„Nech žije sloboda a mier“.
Nevedno kto ich zastaví,
záplavy divých slov a striel.
Pozri tam!
Zostalo zopár ostrovov.
Na nich si postavíš
svoj názor a cieľ.
Tam znova rozkvitnú krásne puky
rozpustíš svoje vlasy plavé
znova sa stretnú naše ruky.
Nájdeme svoje šťastie pravé.
Pozri tam,
kde leží ostrov nášho šťastia.
Nikoho niet tam kto ťa raní.
Nie sú tam žiadni sluhovia
a ani žiadni páni.
Marec – november, 1989
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Predslov
Prečo som sa rozhodol napísať toto dielo o životoch ôsmych generácií
našich rodov? Medzi nami neboli nijakí šľachtici ani významní politici, slávni
bojovníci v povstaní, ani ľudia postihnutí holokaustom. Domáca i svetová
literatúra a filmová tvorba sa dlhodobo venuje týmto témam, ale ja som sa
rozhodol napísať realitu o živote bežných pracovitých, statočných a húževnatých
ľudí, ktorí sa museli denne boriť so životom, aby uživili svoje rodiny i za
podmienok, ktoré často boli veľmi nepriaznivé pre život. Neraz pomohli tým, čo
boli na tom ešte horšie. Napriek všetkému pracovali najmä preto, aby sa ich deti
dostali na vyššiu úroveň, ako mali sami. Cieľom diela je ukázať súčasnej i
budúcim mladším generáciám, ako sa žilo v hlbokom feudalizme, v období
osmanskej expanzie na Balkán, v časoch poddanstva, alebo zápasu Štúrovcov o
slovenský jazyk a školy. Život na našom území ovplyvňovali procesy meniace
Európu, povstania, vojny, revolúcie i následné udalosti. Spravidla končili ináč,
ako sa očakávalo a súčasne informačné prostriedky (dnes sa im hovorí médiá
hlavného prúdu) hovorili o nich niečo celkom iné. To, čo vyhovovalo vrchnosti.
Dnes sa situácia zmenila iba v tom, že médiá informujú tak, ako to vyhovuje im.
Začiatkom deväťdesiatych rokov som spolupracoval na preklade knihy
Giovanni Sartoriho „Teória demokracie“. Vtedy som si uvedomil, že antické
pojmy „demos“ a „plebs“ dávno stratili svoj význam. Postupom času sa
podstatne zmenilo sociálne rozvrstvenie spoločnosti. Feudalizmus vytlačil
otrokárstvo, i keď na Slovensku sa uplatňoval ešte dlho po oficiálnom zrušení
poddanstva. Nevydržal nástup priemyselnej revolúcie a kapitalizmu, ale malý
roľník, živnostník, učiteľ, železničiar, alebo úradník nedostali príležitosť nejako
významne zlepšiť svoje postavenie a podmienky pre uživenie svojej rodiny. Tie
nepriniesla ani vychválená demokracia „tatíčka Masaryka“, najmä nie na
Slovensku, o čom okrem iného svedčí aj dielo Martina Rázusa „Maroško“, alebo
„Čenkovej deti“ Fraňa Kráľa. Vytvorila podmienky pre vznik silného
autonomizmu, v ktorom mnohí významní Slováci videli jedinú cestu na
zlepšenie života Slovákov, ktorí sa síce zbavili pomaďarčovania, ale dostali sa
do situácie, v ktorej sa nám Maďari smiali, že „my sme vám brali iba jazyk, ale
teraz vám berú jazyk i chlieb“. Navyše noví páni sa vždy snažili nejakým
spôsobom odstrániť vodcov slovenského národa, ktorí ho povzbudzovali
k hrdosti, vzdelávaniu a samostatnosti. Bežní ľudia, roľníci či remeselníci
hľadali záchranu aj v emigrácii do Francúzska, Belgicka, Kanady, USA a iných
krajín, lebo inak nemali šancu získať potrebné prostriedky.
Keď si národ po vojne vydýchol v nádeji na lepší život rýchlo sa dozvedel,
že ani Slovenským národným povstaním si nevydobyl rovnoprávne postavenie,
napriek Košickému vládnemu programu, na ktorý sa rýchlo zabudlo. Miesto
vonkajšieho nepriateľa sa vytvorili podmienky pre potláčanie vnútorného
nepriateľa, ktorým sa stal každý, kto mal kúsok pôdy, nejakú dielňu, obchodík,
alebo bol štátnym zamestnancom, ktorý si v uplynulých obdobiach dobre plnil
svoje povinnosti, lebo tým slúžil porazenému režimu. Noví vládcovia, bez
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základných vedomostí riadili obce a mestá a ich rozhodovanie sa riadilo prísne
triednymi kritériami, ktoré si často definovali sami. Náš milovaný starý otec
„našťastie“ zomrel skôr, ako mu všetko vzali. Mamička prvý raz pocítila, že
bieda, ktorú vďaka ťažkej drine nikdy nepoznala nás môže chytiť za hrdlo.
Neboli sme jediní v podobnej situácii. V plnej sile sa prejavili tí, čo chcú mať
moc za každú cenu, a začali slúžiť novým pánom. Kabáty sa prevracali, ako
pokosené seno. Tí, čo nášmu otcovi nadávali pred vojnou do socialistov zrazu
zmenili názor a označili ho za kolaboranta s dôsledkami pre celú rodinu.
Sartori v teórii demokracie sformuloval dva nové pojmy, ktoré menia
rozvrstvenie spoločnosti. Sú to mlčiaca väčšina a kričiaca (intenzívna) menšina.
Ukázalo sa, že tá kričiaca menšina za pomoci cudzích peňazí a niekedy aj cudzej
sily dokáže meniť vlády a režimy štátov. Privádza na scénu nových pánov a ich
sluhov. Tak vznikol aj nový politický pojem: farebná revolúcia. (14, str. 240243)
Od svojich starých rodičov, rodičov a známych, ale aj presedenými
hodinami v knižniciach, archívoch, múzeách a matrikách, návštevami cintorínov
i štúdiom množstva historickej a politickej, domácej i zahraničnej literatúry sa
postupne vytváral obraz života, aký prežili naši predkovia, ale i súčasníci.
S mamičkou som nahral takmer päť hodín rozhovorov a spomienok. Ukázalo sa,
ako životy ľudí úzko súvisia nielen s domácou, no i svetovou politikou.
Vznikala rozsiahla mozaika udalostí a životov premiešaná historickými
udalosťami, ktorá by mohla byť aj akousi učebnicou pravdivej histórie pre
mladšie generácie, ktoré podobné udalosti nezažili a dozvedeli sa o nich iba zo
skreslených mediálnych zdrojov. Netušil som, aký rozsah môže mozaika
nadobudnúť. Vyhýba dramatizácii udalostí a ponecháva na prípadného čitateľa,
podobne ako skutočná mozaika na diváka, aby skrytú dramatickosť vycítil
z každého štvorčeka a vďaka tomu aj porozumel. Po náročných obdobiach
šestnásteho až dvadsiatehoprvého storočia najmladšie generácie našich rodov sa
dožili toho, že vďaka úsiliu rodičov a starých rodičov môžu siahať po vysokom
vzdelaní a dobrej práci. Naučili sa, že aj ich poslaním je osvojiť si motto tejto
ságy: „Mysliacim tvorom sa homo sapiens stal až vtedy, keď začal myslieť na
budúcnosť svojich detí.“ A to platí v pokojných i revolučných časoch, pretože aj
po vojnách a revolúciách nastane čas vytriezvenia a ľudia skôr či neskôr
pochopia, že všetko je ináč. Stále platí staré pravidlo: „Labor omnia vincit“.
Ľ. K.
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Kniha prvá
I, November 1950
Osemdesiatročné buky, duby a hraby „Na slamách“ stonali v novembrovom
severáku. Koruny sa prehýbali a chveli, konáre sa navzájom švihali a vŕzali, ako
sa občas o seba drsne treli. Sem tam sa ulomil kus suchej haluze a dopadol na
tvrdú zem. Vo vzduchu vírilo opadané lístie a vločky martinského snehu. Michal
Hrušovan zastavil kone a veľký voz určený na zvoz dreva zastal povedľa dvoch
plnometrov pekne uložených siahovíc medzi dvoma stromami. Hrubé boli
rozkálané na polovičky až štvrtiny, tenšie, hrubé ako chlapská noha, zostali
guľaté.
Michal, hoci mu bolo už vyše šesťdesiat, pružne zoskočil z voza a popravil
si golier na starom železničiarskom súkennom kabáte. Na golieri boli ešte
zvyšky výložiek označujúcich hodnosť či funkciu hlavného dozorcu
výhybkárskeho hradla. Na kabáte chýbal predposledný dolný gombík. Michala
netrápilo, že mu ho nemal kto prišiť, hoci ženské ruky doma nechýbali. Z voza
vytiahol „popelku“ napchanú voňavým senom, ktoré pred odchodom z domu
zobral zo stodoly a teraz ju zavesil na koniec oja pred kone, ktorým sňal
zubadlá, aby sa mohli pokojne kŕmiť. Potom im odopol „brcká“, aby nevdojak
nepotiahli voz dobre pristavený k drevu. Pre istotu podložil pod zadné koleso
spredu i zozadu dve polená. Potom vzal z voza dve súkenné deky, čo zostali po
ktorýchsi vojakoch, čo ešte cez vojnu okupovali jeho dom, dvor, stodolu
i záhradu. Nestaral sa, či to boli Nemci, Rusi, alebo naši. Zostali kdesi v stodole
a teraz už boli jeho. Starostlivo nimi prikryl chrbty koní, aby nenachladli a deky
upevnil remencami, aby ich surový vietor neodvial. Nakoniec si popravil malú
baranicu a pustil sa ukladať na voz drevo, ktoré pripravili ešte kedysi z jari.
Ukladal ho starostlivo, aby medzi polenami zostávali čo najmenšie medzery.
Striedal hrubšie a tenšie polená a obracal ich raz hrubším a potom zase tenším
koncom dopredu, aby tým nielen šetril priestor, ale aj aby sa neskĺzli dopredu na
kone, keď sa povezie strmo dolu Klancom. Strmá cesta sa tam miestami hlboko
zarezáva do hlinito-kamenistej pôdy, v ktorej dažde vyryli hlboké jarky
v stopách vozov.
Jeho vysoké, šľachovité telo zvyknuté na drinu, pružne a pozoruhodne ľahko
premiestňovalo siahovice, s ktorými by mali dosť práce aj dvaja slabší chlapi.
Pracoval vytrvalo, rovnomerne, ale nenáhlil sa, aby sa nespotil. Dosť sa
napočúval doktorov, keď mal pred rokom zápal pohrudnice. A to bolo v lete,
keď sa ponáhľal so žatvou a spotený sa napil studenej vody. Víno tam nebolo
a pivo mu nechutilo. Teraz v tejto zime by to mohlo dopadnúť horšie.
Podchvíľou, keď sa narovnal, závan vetra mu vrazil do tváre zvírené vločky
pomiešané s opadaným lístím. Pritom si všimol, že už odleteli spevavce, lebo
v hučaní vetra nebolo počuť ani len vrabca, či vranu. Bolo to celkom iné, ako
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keď koncom apríla boli „robiť drevo“. Vtedy mierny vánok jemne hýbal
zelenajúcimi sa vetvičkami stromov i kríkov, medzi ktorými poletovali
a pospevovali si sýkorky, pinky i drozdy, ba i také, ktoré nepoznal podľa mena
ani podľa spevu. Urbárnici chodili „robiť drevo“ vtedy, keď boli hlavné jarné
práce porobené. Jariny zasiate, zemiaky, repa i kukurica v zemi, vinohrady
„zakopané“, „šteky“ zatlčené a prúty révy priviazané. Spomenul si, aký bol
prekvapený, keď ho prvý raz ako ženícha vzali do vinohradu kopať. Vtedy sa
dozvedel, že sa nekope rýľom, ale špeciálnymi vidlami so širokými ihlami na
zadnej strane do trojuholníka, aby sa pri obracaní zeme neohýbali. Rýľ sa
nepoužíval, aby sa nepoškodili korene révy, a okrem toho do kamenistej pôdy
išli vidly oveľa ľahšie. Keď prišiel za zaťa do rodiny, kde do voza nepriahali
kone, ale iba voly, zdalo sa mu, že bude musieť svoju novú rodinu všeličomu
naučiť, čo si doniesol zo služby u grófa, ale skoro prišiel na to, že tu „dole“ sa
hospodári ináč. Naučil sa to rýchle, ale keď už robil na svojom, robil to s koňmi
a po svojom. Usmial sa v duchu a pomyslel si, že lepšie ako iní, lebo postupne
mal viac zeme i peňazí ako tí, od ktorých sa mal učiť hospodáriť. V hlave mal
stále otcove slová: „pôda je to jediné na čom záleží, čo zostáva“. Teraz po vojne,
po tom, čo počul od ruských vojakov a čo poslednou dobou hovorili v rádiu, už
si nebol celkom istý, že je to tak.
Dva celé plnometre po troch siahoviciach za sebou chcel naložiť naraz, lebo
nemal chuť dva razy ísť až do Petržalky. Pomyslel si na syna Michala,
výpravcu, ktorý slúži až v Jablonici na Záhorí. Aký je to veľký a mocný chlap.
Zišlo by sa, keby mu teraz pomohol, ale doma sa už dávno nezastavil. Zastal,
narovnal sa a trocha sa rozcitlivel. Mal ho rád, aj keď sa nestal ministrom, ako
o tom občas rozprávala žena Lidmina. Nerád to počúval. Ľudia ho považovali za
veľkého a bohatého sedliaka, dobrého gazdu, ale on vedel, čo okrem pozemkov
a statku treba, aby sa synovia stali ministrami. Sem-tam čosi pochytil o politike
od otca a keď ešte za mladi slúžil v Mníšiciach u grófa Pongrácza.
V ministerskom úrade nevidel ani cieľ, ani ideál. Sú to páni niktoši. Len odraz
stratenej doby, ktorá odišla ešte pred vojnou, ako jeho mladosť. A reči, že
„chlapci budú ministri“ sa mu nepáčili. Ženu vždy krotil, keď tak hovorila, ale
nie veľmi ostro, lebo to bral tak, že ich chce povzbudiť, vyvolať ambície. Až
neskôr si všimol, že chlapci to začali brať vážne a prestali na sebe pracovať.
Neučili sa, len sa ukazovali, že si môžu dovoliť viac ako ich rovesníci. Kvôli
tomu ani nemali v dedine kamarátov. Občas, keď sa nemali do roboty, vyšľahal
chlapcov bičom, no prestal s tým, keď videl, že ho neberú vážne, ba trochu sa
mu aj posmievajú, keď hovoria: „tato vy tomu nerozumiete, vy ste ešte
z tisícosemsto...“. Sú to chlapi ako duby, vyšší ako on a ruky ako lopaty. Aj tak
sa ho trochu báli, ale poslúchať, to nemali v krvi. Radšej utiekli do mesta za
dievkami. Peniaze im Lidmina vždy nejaké podstrčila. Po vojne konečne
pochopili, ale to bol už iný svet a oni si museli nájsť prácu, aká sa dala. Neboli
hlúpi, ale škole sa nevenovali toľko čo treba. Syna Michala si cenil, že sa stal
aspoň výpravcom, čo v jeho železničiarskej duši znamenalo dosť slušný úspech.
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Mladší Fero ho sklamal, lebo najprv to skúšal v politike a nakoniec bol rád, že
sa stal akýmsi úradníkom v nejakej fabrike v meste. Nikdy sa o tom
nerozprávali. Dcéra Lidka, tá mala byť chlapec. Tá by sa bola mohla stať aj
ministrom. Ale niekto musel doma robiť a dozerať na najatých ľudí na roliach či
vo vinohradoch. Učitelia zbytočne chodili až do domu, aby ju dal do škôl. Žena
to nedovolila, lebo potrebuje pomoc. Slúžky moc stoja a kradnú – zdôrazňovala.
No a najmladšia, tá sa akosi vôbec nevydarila. Škola jej nešla, robiť sa jej
nechcelo, ale ani byť doma, keď medzi ľuďmi sú mládenci. Možno by bolo
dobre, keby sa čo najskôr vydala. Len aby si ju niekto vzal.
Ani Michalovu ženu nemal zrovna rád. Ale je to nevesta, hoci o prvé deti
akosi nešťastne prišli. Treba jej pomôcť, keď muž nemá kedy, aby v tom
domčeku za Dunajom v Petržalke cez zimu nezamrzli. Aspoň jednou fúrou
dreva a syn nech obstará uhlie.
Maxo zrazu zaerdžal, keď neďaleko dopadol kus suchého konára, ktorý
strhol vietor. Michal vedel prečo koňom v tomto počasí povolil „brcká“. Hoci
kone boli skúsené a pokojné, veď zažili ešte vojnu a neboli už najmladšie, ale aj
tak sa mohli v tom vetrisku splašiť. Hora hučala ako mechy pokazeného organa
a v konároch to kvílilo, pískalo, vrzgotalo i klepotalo, ako keby sa tam preháňali
strašidlá. Dúfal, že do obeda, keď sa už povezie po ceste v otvorenom teréne,
vietor trochu ustane. Tu v hore les predsa len vietor trochu krotí, ale tam dolu
v Mlynskej doline a pri Dunaji by to bolo horšie, keby tak dulo.
Znova sa narovnal, trochu si pretiahol kosti a popošiel ku koňom, aby im
popravil seno, ktorého im ešte trochu ostalo. Majú pred sebou kus cesty a hlavne
dolu Klancom budú potrebovať kopu sily, aby s ťažkým nákladom bezpečne
zišli na dobrú cestu. Popravil si aj baranicu a rukou si pretrel vlasy. Boli už
mierne vlhké, ale ešte si s tým starosti nerobil. Bol by sa aj napil z fľaše
s meltou, no nechcel sa spotiť a tento nápoj naozaj nemal rád. Mal ho len pre
každý prípad. V starej kabele, teraz prevesenej cez ľavú prednú „lušňu“, o ktorú
sa opiera rebrina, mal aj kúsok chleba, slaninky a malú ploskú fľaštičku rumu,
akú predávajú v kiosku na stanici v Bratislave. Chlapi v parte ju volali
„plácačka“, podobne ako výpravcovskú signálku. Ešte stále mal naložiť asi pol
plnometra a to už musel drevo klásť dosť vysoko. Ešte dobre, že rebriny
uprostred voza previazal silnou reťazou, aby ich váha dreva neprelomila. Teraz
už podchvíľou počul ako sa reťaz napína, ale nemal strach. Musí to vydržať
hlavne keď pôjdu dolu Klancom. Napadlo mu, že by nebolo zle jednou z reťazí
previazať ešte rebriny vpredu voza, nech sa polená predsa len nezosunú, keď
pôjde dolu strmým svahom. Jednu reťaz si bude musieť nechať, aby ju použil,
keby bolo treba veľmi brzdiť. Vtedy ju omotá dolu na ráf kolesa, ktoré
zablokuje jedným menším polenom. Reťaz potom zabráni, aby sa kovová obruč
kolesa šmýkala po vlhkej pôde cesty. Bez toho by to išlo lepšie ako na saniach.
Neraz to zažil, ale s dvoma-tromi chlapmi to nebol problém. Teraz si musí
pomôcť sám. Vie dobre ako. Naložil posledné polená a skontroloval, či všetko
dobre drží. Vrch fúry vpredu pre istotu previazal povrazom. Vzadu si nechal po
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ruke jedno tenšie poleno, ktoré vyskúšal, ako ho pripevniť do zadného kolesa
a ako ním koleso zablokovať, keby bolo treba. Z boku rebriny odviazal sekeru a
v blízkom poraste uťal dva šikovné drúky, ktoré zastrčil zozadu medzi polená.
Človek nikdy nevie, čo pri takej ceste môže potrebovať. Napríklad ako sochor.
Sekeru dal na miesto a pobral sa ku koňom. Musí ich teraz povzbudiť. Najprv
potľapkal Maxa po zadku a potom mu zašiel k hlave. Pohladil ho a dal mu
kocku cukru. Maxo k nemu naklonil hlavu a jemne zaerdžal. Bolo vidno, že sa
majú radi. Veď už spolu niečo prežili. Kúpil ho ešte ako malé žriebä začiatkom
štyridsiatych rokov. Vtedy kúpiť dospelého koňa sa prakticky nedalo. Väčšinu
zrekvirovala armáda, sedliak – nesedliak. Jeho staré mu však zatiaľ nechali
a Michal vedel, že časom ich bude musieť nahradiť. Čo by robil bez koní? Orať,
kosiť, zvážať a vôbec všetko. S Maxom sa hrával ako s chlapcom. Keď vyrástol
a mal už také dva roky, zobral k nemu vnukov. Zodvihol ich po jednom na ruky
a nechal, aby chlapcov najprv ovoňal. Chlapcov posmelil, aby sa koníka nebáli
a dal im pre neho kocku cukru do ruky. Starší sa trochu bál, ale Maxo si vzal
kocku tak jemne, že to skoro ani nezbadal. Potom vzal mladšieho Dušana. Ten
sa nebál a pýtal si ešte jednu kocku. Tým si kúpil Maxa i Michala. Miloval kone
a Maxa tak, ako ešte žiadneho. A teraz malý Dušan sa takto zachoval. Zdvihol
ho vyššie a vysadil ho na koňa len tak bez sedla a deky. Zobral Maxa za ohlávku
a prešli sa po dvore. Kôň hneď pochopil, aký je to vzťah a napriek tomu, že sa
na ňom dovtedy ešte nikto nenosil, kráčal opatrne a niesol chlapca ako dojka.
Trochu sa aj obzrel dozadu, aby skontroloval či je všetko v poriadku. Michalovi
zvlhli oči, keď si teraz na to spomenul a na chvíľu si pritúlil hlavu koňa. Potom
mu nasadil zubadlo, upevnil ohlávku a prešiel k Fuchsovi. To bola iná,
a dramatická história. Ku koncu vojny, krátko po prechode frontu, keď v dedine
zostali už len posledné zvyšky ruských vojsk, v jedno ráno pobehoval po Klanci
opustený a vyplašený kôň. Michal sa u grófa naučil všetko o koňoch. Zobral do
„popelky“ trochu voňavého sena, do vrecka si nasypal trochu ovsa a pár kociek
cukru, okolo ruky omotal ohlávku a vybehol cez záhradu na Klanec. O pol
hodiny bol zase cez záhradu zozadu domu späť a Fuchso – tak ho pomenoval –
bol v maštali. Smial sa tomu. Krátko predtým mu vojaci všetky tri kone, vrátane
Maxa zobrali. Okolo tridsať zrekvirovaných koní zhromaždili pri stodole
v záhrade neďalekého suseda Húščinu. Táto záhrada susedila so záhradou domu,
v ktorom bývala dcéra Lidka s vnukmi. Krátko po rekvírovke v jeden podvečer,
chlapci, ktorí už podrástli a starší už sa chystal do školy, cez nízky živý plot
zbadali medzi koňmi Maxa.
„To je starečkov Maxo“, povedal starší vnuk Michal.
Netrvalo dlho a rozhodli sa. Dušan dával pozor a Michal potichučky prešiel
ku koňom. Maxa, ktorý ho poznal, odviazal. Kôň išiel za ním ako krotký pes.
Bolo šero a chlapci sa tu vyznali. Veľkým oblúkom vlastnou záhradou, potichu
po mäkkej pôde a cez blízky les prešli na Klanec do starečkovej záhrady, ktorú
Maxo dobre poznal. Bola to skoro rovnaká cesta, akou deň predtým Michal
doviedol Fuchsa. Keď ho chlapci zavolali, aby sa išiel pozrieť, strašne sa
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preľakol. Čo by sa mohlo stať, keby ich zbadali a chytili, alebo keby začali koňa
hľadať a tu ho našli? Všetkých by postrieľali. Maxa rýchlo zaviedol zozadu do
stodoly a zamaskoval ho. Chlapcov najprv od radosti vyobjímal, ale hneď ich
začal karhať: „Čo ste to vyviedli? Keby vás videli, tak vás postrieľajú, aj s celou
rodinou.“ Chlapci dobre vedeli, že má radosť, a že ich karhá len zo strachu
o nich a v duchu sa nadýmali od hrdosti, čo vyviedli a ako to dokázali. Nikomu
sa nepochválili a nechali to aj so starečkom tak „medzi chlapmi“. Našťastie
vojsko dedinu aj so stádom koní ráno opustilo. Michalovi sa tak vrátil nielen
Maxo, ale zrazu mal znova aspoň dva kone. Bolo to neočakávané. Michal sa
tento príbeh bál rozpovedať žene i dcére. Boli by kričali, prečo to dovolil, čo
všetko sa mohlo stať! Ako sa v maštali zrazu objavili dva kone sa nikto nepýtal.
Možno si mysleli, že Michal urobil s nejakým vojakom „kšeft“. Veď bol známy
ako šikovný obchodník. Na vec sa pomerne rýchlo zabudlo. Bola jar, plno práce
a Michal mal kone, čo bolo pre všetkých normálne.
S Fuchsom to nebola taká láska, skôr akási vzájomná vďačnosť. Fuchso mal
znovu dobrú opateru a Michal pomocníka, ktorého potreboval. Teraz mu tiež dal
kocku cukru, nasadil zubadlo, upevnil povolenú ohlávku a prešiel dozadu, aby
mu pripevnil ťahacie „brcko“. Vedel, že Fuchso nepotiahne, kým sa nepohne
Maxo. Kôň akosi samozrejme prijal druhé miesto v rodine, aj keď ho Michal
zapriahal na pravú stranu. Časom sa totiž ukázalo, že tam mu to ide lepšie.
Potom prešiel poza voz, aby zapol brcko aj Maxovi. Znova sa vrátil dozadu. Dve
polená, ktorými bolo podložené jedno zadné koleso vyhodil na voz.
Skontroloval drúky zastrčené do fúry, či dobre držia a prešiel dopredu. Deky
z koní poskladal, položil na fúru a zaťažil jedným polenom, nech ich vietor
neodnesie. Popravil si kabát a baranicu a chytil opraty na krátko. Cmukol na
kone a oblúkom pomedzi stromy, vyhýbajúc sa zvyškom po osekaných
konároch a trčiacim pňom, viedol kone na lesnú cestu vedúcu dolu do dediny.
„Na slamách“ to bolo ešte stále skoro po rovnom. Keď tu bol prvý raz, pýtal sa
prečo sa to tu volá „Na slamách“, keď je to v lese. Dozvedel sa, čo neskôr aj
sám zistil, že v lete práve na tomto mieste a nikde inde v chotári, rastie tráva
vysoká i dva metre, do ktorej sa často chodili objímať mládenci s dievkami. Je
to na pohľad skoro rovný terén, sem - tam so zradnými jamami, alebo trčiacimi
skalami. Lesný porast tu nie je tak hustý ako kus vedľa. Preto sa tejto tráve,
ktorá keď v lete uschne vyzerá ako vysoká slama, na tomto mieste tak darí.
Občas túto „slamu“ použili i na zakrytie neďalekej studničky, aby do nej vietor
nenavial lístie a prach. Podľa toho túto studničku nazvali „slamená studnička“.
Celkom sa mu zapáčila táto miestna historka. Studnička bola teraz asi už
zamrznutá, ale o tom v tejto chvíli nemohol premýšľať. Kráčal tesne za koňmi
na úrovni predku voza a kontroloval, či sa kolesá neboria príliš do pôdy, ktorá
ešte nebola dosť zamrznutá. Vedel, že takto pôjde nielen von z lesa, ale aj dolu
Klancom. V tejto chvíli potlačil všetky spomienky a naplno sa sústredil na
vedenie koní tak, aby kolesá voza šli presne po najvýhodnejšej línii. Predchádzal
prudkému nakloneniu voza a veľkému zaťaženiu, ktoré by nastalo, keby
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niektoré koleso vybehlo na nejaký peň alebo skalu, alebo keby vbehlo do
nejakej jamy. Vtedy by kone museli prudko potiahnuť a niečo by sa mohlo
poškodiť, zlomiť, alebo pretrhnúť. Nemohol si dovoliť žiadnu chybu. Nestalo sa
mu to nikdy, ani keď ešte býval mladý a teraz by to mohlo mať zlé následky.
Železničiarska presnosť, furmanská zručnosť a láska ku koňom sa v ňom spojili
tak, že aj v tomto surovom teréne viedol ťažko naložený voz ako koč s mladou
„komtesou“ (tak ju volali), keď ju v nedeľu aj s rodičmi vozieval do kostola.
Po chvíli už boli na rovinke na kraji lesa. Pred nimi prudké svahy Klanca
s cestou zarytou do terénu, plnou jám a kameňov. Zastavil kone. Zašiel za voz
a mechanickou brzdou zabrzdil zadné kolesá. Brzdu tvorilo jedno mocné brvno
zavesené na konštrukcii voza na mocných reťaziach tak, že viselo tesne pred
stredom zadných kolies. Brvno v strede obopínala kovová obruč, z ktorej viedla
dozadu tyč so závitom. Na konci voza bola na túto tyč privarená kľuka.
Krútením kľukou sa brvno pritiahlo ku kolesám a tak sa voz dal zabrzdiť.
Pravda, to mohlo fungovať len na miernej ceste a s ľahko naloženým, alebo
prázdnym vozom. Takúto fúru by to nezadržalo ani na okamih a všetku strašnú
váhu, by na strmom svahu museli držať kone. Keby sa niektorý pošmykol,
nešťastie by bolo hotové. To sa nesmelo stať. Pripravil si poslednú reťaz tak,
aby ju mohol rýchlo zobrať zo zadnej „lušne“. Nachystal si aj poleno, ktorým
včas zablokuje ľavé zadné koleso. Ráf tohto kolesa ešte predtým omotá
prichystanou reťazou, ktorá sa bude zadierať do zeme a tak dosiahne zlepšený
brzdiaci účinok. Ešte ako posunovač na železnici sa naučil, že zastavovať
rozbehnutý vagón je veľmi ťažko a skoro vždy je z toho škoda. Teraz vedel, že
voz sa nesmie prudko rozbehnúť.
Hučanie hory mali teraz za sebou. Pocínované kmene bukov, drsné duby
a húževnaté hraby sa za nimi ešte zaháňali dlhými konármi, akoby ich vyháňali
a hrozili „už sa k nám nevracaj“. A možno mávali na rozlúčku. Tu na kraji lesa
už boli iba nízke mladé borovice. V dlhom ihličí zachytávali víriace vločky
snehu. Michal zhodnotil terén a potiahol ešte asi dvadsať metrov. Pozrel
dopredu dolu Klancom na dedinu, do ktorej sa pred tridsiatimi ôsmimi rokmi
oženil. Za pekného počasia sa dalo ráno, so slnkom za chrbtom na východe
z tohto miesta vidieť až okná zámku Schlosshof na rakúskej strane za riekou
Moravou a za okrajom Kobyly mohol človek tušiť železničnú stanicu Marchegg.
Koľkoráz tadiaľ prešiel do Viedne. Vtedy mal ešte mladé oči i ruky. Svahy
Klanca akoby sa pred ním zosúvali do dediny a po nich sa hadila cesta ako
hrozivá výzva. Vľavo od cesty sa po kraji lesa prudko zvažovala roklina vyrytá
topiacimi sa jarnými snehmi a búrkami. Na jej konci bývalo až do mája jazierko,
skôr mláka, lebo hlinitá pôda držala vodu kým sa nevyparila. Vedel, že vnuci
sem s otcom chodievali púšťať lodičky z borovicovej kôry. Hoci roklina teraz
neznamenala žiadne nebezpečenstvo, Michal akosi mimovoľne zastavil voz až
keď ju minul.
Klanec a roklina mu pripomenuli riečku Klanečnicu, ktorá sa na jar rútila
dolu zo svahov od Veľkej Javoriny cez Mníšice. Domce na jej brehoch mávali
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vtedy problémy, ale v lete sa zmenila na malý potôčik, v ktorom sa ledva dalo
kravy napojiť. Úbočia okolo jej brehov, ktoré sa ťahajú až do kopcov, boli
nádherne zelené vysokou trávou a miestami širokými krovinami. Keď mala
mladá kontesa občas chvíľu voľna, vyšla na dvor starého kaštieľa a požiadala
mladého koniara Michala, aby jej osedlal koňa. Obvykle mu povedala, aby šiel
s ňou, keby sa niečo stalo. Bola to len zámienka. Dobre jazdila v mužskom
sedle, hoci nemala ešte ani pätnásť rokov. Urastená, dobre vyvinutá Henrieta
vrhla niekedy na Michala vyzývavý pohľad a provokovala ho k jazdeckým
naháňačkám smerom k lazom Hrušové na úbočí neďalekých kopcov. Na dvore
sa správala ako urodzená pani, ale hore na svahoch, kde ich nikto nevidel, sa
nebála pokúšať ho. Zosadla z koňa a ľahla si do hlbokej trávy:
„Poď si oddýchnuť.“
„Nie som ustatý.“
„Poď dolu. Čo keby tu bol nejaký had? Musíš na mňa dávať pozor!“
Pomyslel si „had si ty,“ ale nemohol jej to povedať. Miesto toho hlesol
nesmelo, opatrne:
„Nepatrí sa aby paholok ležal pri panej.“
„Nie si paholok. Vieš robiť s koňmi ako pán. Keby sa tu objavil nejaký had,
ako by si ma ochránil z koňa? A ja ti prikazujem, aby si bol tu pri mne.“
Bola od neho asi o štyri roky mladšia, ale správala sa ako veliteľka.
Rozprávala sa s ním po slovensky, no občas neočakávane prešla do maďarčiny.
Pochválila ho, keď odpovedal pekne, so správnym prízvukom a niekedy mu
pomohla nájsť vhodné slovo, aké nemohol poznať, lebo ho používali páni a
v škole sa mohol naučiť len základné slová. Tým sa medzi nimi vyvinul zvláštny
vzťah pomiešanej panskej náklonnosti a priateľskej nadradenosti. Jej pomoc si
vážil, ale súčasne ju mal za neporiadne decko, ktoré si neradno pohnevať. Bola
to malá intrigánka, čo vedela ťažiť z nezhôd medzi grófom a jeho neurodzenou
ženou. Keby Henrieta na neho niečo narozprávala, hneď by bolo po službe
a hoci ho gróf mal celkom rád, nebol by schopný proti spojenému útoku týchto
dvoch žien uchrániť ho. To musel mať stále na pamäti.
Ako pán – pomyslel si. Veď raz aj ja budem pán. Na to nemusím byť
grófom. Budem mať svoje kone a role, statok a sluhov. Teraz som sluhom
pánov. Potlačil svoju hrdosť a poslušne, bez slova zoskočil z koňa. Oba priviazal
k neďalekej krovine tak, aby sa mohli popásať a opatrne sa k nej položil. Tráva
ich skryla a omamne rozvoniavala. Michala trápilo, čo by si pomyslel otec, keby
sa o tom dozvedel? Mníšický richtár si dal záležať na tom, aby gróf vzal syna do
služby. Veď aj sám si to kedysi vyskúšal. Syn sa mohol u grófa mnohému
naučiť, aj hovoriť panskou maďarčinou a doma bola kopa detí, hladných krkov.
A čo by urobil gróf? Ten si pravda tiež vzal za ženu neurodzenú osobu. No a tá
by ešte len vrieskala. Aj tak to často robí a kričí na dcéru občas aj pred
služobníctvom. Niekedy aj po slovensky. Michal bol zvyknutý vykonať čo
najlepšie to, čo mu panstvo prikázalo. Snažil sa dosiahnuť ich spokojnosť, ale
o priazeň sa neuchádzal. Stačila mu občasná pochvala od grófa. Jeho žena videla
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v ňom len sluhu pri koňoch a na dvore, a tak sa k nemu aj správala. Znova si
spomenul ako mu otec vždy prízvukoval, keď hovorili o službe u grófa: „Buď
sluhom a nepokúšaj sa to zmeniť. Pre svojich pánov budeš vždy sluhom, a keď
budeš dobrým sluhom, budú ťa mať radi a budú si ťa vážiť. Keď budeš chcieť
byť viac, budú ťa nenávidieť.“ Nebolo to prvý raz, čo si s Henrietou vybehli na
koňoch až po lazy Hrušové, či Hrabové. Vždy si chcela iba zajazdiť. Teraz prvý
raz na dlhšie zastali a dokonca sa položili do trávy. Najprv to vyzeralo, že budú
len tak pozerať na pomaly letiace biele obláčiky a počúvať bzučiaci hmyz.
Michal pritom na svoju veliteľku aj zabudol. Myslel, že naozaj si chce len po
tichu oddýchnuť, až kým neprehovorila:
„Nebuď tak ticho. Povedz mi niečo.“ Neodvážila sa dodať „niečo pekné“.
Nebola si istá, čo také by mohol povedať. Iste nie také, aké čítala.
„To nové žriebä vyzerá, že to bude dobrý kôň. Keď trocha podrastie, začnem
ho pre teba cvičiť.“
„Iné nevieš?“ Natiahla sa k nemu a opatrne ho pohladila po ruke. Bolo to
ako úder blesku. Strhol sa, ale hneď ovládol.
„Ukazuje sa, že bude dobrá úroda zeleniny aj obilia. Aj slivky ukazujú, že
bude dosť bošáckej.“
Pritiahla si ho za ruku a rýchlo pobozkala na líce. Vyskočil na rovné nohy.
„Poďme jazdiť, alebo pôjdem preč.“
Henrieta vytušila, že by nemala príliš naliehať. Veď ešte budú spolu na
koňoch.
„Keď pôjdeš s vozom na trh do mesta, vezmeš ma so sebou?”
„Ty si pani, nie trhovkyňa. Pasuješ do koča a nie na voz. Musí ti grófka
dovoliť. A ja by som sa musel opýtať šafára a ten by mi to iste zakázal.”
„Pch. Urobím si čo budem chcieť.“ Vzápätí vyrazila cvalom dolu hrboľatou
cestou smerom ku kaštieľu. Michal popchol koňa, aby jej bol na dohľad, keby
náhodou spadla, ale nemienil doraziť s ňou naraz na dvor. Musí tam byť až keď
bude treba koňa odstrojiť a opatriť.
Ostrý závan vetra ho prebral spŕškou vločiek a zaplašil krátku spomienku na
mladosť, ktorú mimovoľne vyvolala roklina, čo mu pripomenula Klanečnicu.
Rozhodol sa. Potiahol s vozom ešte asi päť metrov, tesne pred hranu, za ktorou
cesta začala strmo klesať a zastal. Vzal prichystanú reťaz a omotal ju okolo ráfu
ľavého zadného kolesa medzi dvoma lúčmi tesne nad zemou. Potom mocnými
rukami pootočil kolesom tak, že reťaz sa začala dotýkať zeme. Teraz brzdu
dotiahol naplno a koleso s namotanou reťazou zablokoval vybraným polenom.
Skontroloval, či je všetko ako má byť a podišiel ku koňom. Tie za roky, čo tu
vozil drevo, cestu dobre poznali a nezdalo sa, že by sa báli. Michal vzal opraty
na krátko, potľapkal Maxa a cmukol. „Vió“, povedal potichu, len tak, aby kone
vedeli, že to myslí vážne. Voz sa pohol. Konštrukcia pod ťažkým nákladom
škrípala a vŕzgala, reťaz na kolese sa zadrela do mierne primrznutej pôdy.
Ostatné kolesá sa pomaly krútili. Michal držal kone tak, aby pomaly ťahali,
a aby podľa potreby pomohli brzdiť. „Dobre to ide chlapáci“, povzbudil kone
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spokojný, že všetko ide ako má. Tých tristo metrov strmého svahu po normálnu
cestu prejdú bezpečne. Voz sa občas prudko naklonil na jednu, alebo druhú
stranu, ale mierny ťah koní a strmý svah ho predsa len nútili k pohybu vpred
a tak sa nič neočakávaného nestalo. Michal to už neraz zažil a veril si, že aj keby
sa voz položil na niektorý bok hlboko zarezanej cesty, pomocou sochorov by ho
zase postavil na kolesá. Strmina končila na normálnej ceste pri konci záhrady
za Michalovým domom. Keby to viezol pre seba, už by bolo po starosti. Znova
zastavili. Maxo mierne zaerdžal, ako že už to máme za sebou a možno sa
potešil, že zacítil pach svojej maštale. Ale tam sa ešte nechystali. Michal vybral
poleno, ktoré blokovalo koleso, a nechal voz kúsok potiahnuť, aby mohol sňať
reťaz z ráfu. Brzdu povolil iba trochu, lebo cesta ešte stále ide mierne dolu
kopcom, no to už kone zvládnu. Potešil sa, že pripravené drúky nemusel použiť.
Voz sa ani raz nenaklonil tak, že by musel nejako zakročiť. Drúky lepšie zastrčil
do fúry, veď aj to je drevo. Teraz sa už postavil na „longo“, dlhú pevnú tyč
pozdĺž celého voza na jeho ľavej strane. Na zadnom konci mala nasadený
železný kruh, ktorým bola nasadená na os zadného kolesa, kde bola proti
spadnutiu zabezpečená kovovým „zákolníkom“. Vpredu visela zavesená na
reťazi, upevnenej krúžkom na hornej časti prednej „lušne“. Dobrý sedliacky
vynález, ktorý umožňoval viezť sa postojačky na boku voza a podľa potreby
pohotovo zoskočiť, alebo naopak, pohodlne vojsť do voza ponad rebrinu.
Než sa znova pohli, Michal pozrel na impozantný gaštan uprostred svojej
záhrady. Keď sa sem priženil, bol to celkom obyčajný strom, čo ešte nerodil.
Tento strom je zachytený aj na vojenských mapách – pomyslel si hrdo.
Presvedčil sa o tom, keď záhradu obsadilo vojsko. Ktorýsi dôstojník mu ukázal
mapu, v ktorej to bolo zaznačené. Cesta pomaly vchádzala do dediny. Voz práve
míňal chatrnú chalupu na krajných metroch svahov Klanca. „Ktovie, čo je teraz
s Matejom?“ - položil si otázku, nečakajúc odpoveď. Matej bol synom
dedinského pastiera. Ako malý chlapec, miesto toho aby chodil do školy, od jari
do konca jesene zháňal každé ráno dedinské kravy na pašu na Klanci, Háji, či
Zalúčke a večer ich hnal späť. Po ceste skúšal trúbiť na trúbke a tak pokus za
pokusom sa na nej aj naučil hrať. Chvíľami sa to nedalo počúvať, ale zato ľudia
vedeli, že už sa blíži a vyhnali svoje kravky z dvorov. Tie sa už potom samy
pridali k Matejovmu stádu. Kráv sa nebál, ale pre istotu nosil so sebou hrčavú
bakuľu. Na konci mala dierku a cez ňu prevlečený motúz, pomocou ktorého ju
mal zavesenú na ruke, aby mu neprekážala „pri hraní“. Časom si zložil čosi ako
znelku, pri ktorej už kravy vychádzali na cestu. Ktorýsi gazda ho aj vyhrešil, aby
sa jeho kravy tou bakuľou ani nedotkol, že si ju večer skontroluje.
„Strýcu nebojte sa, já ích nemosím bit. Stačí, že ju vidzá.“ A trúbil si ďalej.
Neskôr, keď povyrástol, vzal ho Michal za sluhu. Tak trochu v ňom videl seba
v jeho veku. Pastier mal kopu detí a sám sa potom znova ujal pasenia. Keď dal
Mateja do služby bohatému gazdovi, striasol sa jedného hladného krku. Semtam dostali aj trochu mlieka, nejakú výslužku, Matej stravu aj nejakú korunu.
Matej občas frflal na svojich rodičov, že sa nevedia obracať, že majú doma
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petrolejku a pán Hrušovan majú aj v maštali lepšie svetlo ako oni v kuchyni.
Michal sa musel nad tým usmiať, keď mu Matej takto prejavil svoju príslušnosť
a hrdosť na svojho gazdu. Ani jeden z nich nevedel, že takto sa správali už
sluhovia u Montecovcov a Capuletovcov. Nebude to typická vlastnosť sluhov?
Alebo iba tých oddaných a verných?
To bolo krátko po tom, ako do dediny zaviedli elektrinu. Michal si dal
záležať, aby vedenie dotiahli až k jeho domu na horný koniec, „na hoštáky“. Do
každej miestnosti vrátane komory i do maštale dali žiarovku. Tam svietila iba
dvadsaťpäťwatovka (najsilnejšie boli vtedy štyridsiatky), ale stačilo to. Svetlo
nebolo najsilnejšie, no nehrozilo, že sa od neho chytí slama, ako od petrolejky.
Michal si spomenul, ako Matej neskôr začal robiť dedinského hlásnika a
chodil po dedine s kŕdľom detí oznamovať, čo občanom dáva na známosť
obecný úrad, richtár, alebo, že je na predaj nejaká roľa, lúka, či teľa. Aj
pastierova chalupa je teraz opustená. Vraj sa presťahovali do domu v dedine, čo
patril obci. Tam chovali aj obecného býka. S tým sa spájala komická historka.
Po čase, keď už obci vládol národný výbor, rozhodol, že býk nemá čo robiť
uprostred dediny, že tá budova je aj tak na spadnutie. Býka poslali na bitúnok,
rodinu pastiera tiež kamsi presťahovali a domec nechali zbúrať. Úrad to potichu
bral ako strategické rozhodnutie v príprave na kolektivizáciu. Nebude býk,
ubudne kráv a teliec a dobytka sa ľudia vzdávajú najťažšie. Krátko po tomto
rozhodnutí priviedla tetka „Kuľčárka“ svoju kravku k miestnemu tajomníkovi,
aby vykonal, čo mal urobiť býk. Veď kam má teraz ísť? Sťažovala sa hodne
nahlas aj s priliehavými výrazmi. Dedina sa smiala a úradu dlho trvalo, kým sa
to dalo nejako zariadiť. „Rozkazovať by chceli, niktoši. Len keby to vedeli. Keď
niekto chce rozkazovať, musí vedieť, čo bude nasledovať“ - povedal si Michal
len tak pre seba.
Pomalým krokom voz práve minul Michalov vlastný dom, jeden z prvých na
ceste z Klanca do dediny. Kone držal tak, aby trochu brzdili ťarchu voza. Maxo
sa obzrel a pozrel na Michala s nemou otázkou, prečo nezabočili domov. Veď
koľko takýchto fúr dreva tam už spolu navozili. Medzi domom a stodolou je
naukladaných aspoň dvadsať plnometrov. Predsa treba variť pre rodinu i pre
zvieratá a piecť chlieb, či údiť mäso a samozrejme v zime aj kúriť. Dreva musí
byť doma vždy dosť - hovorieval najmä vtedy, keď sa synom veľmi nechcelo do
hory „drevo robiť“ lebo to bola drina. Zvážať ho, to by sa brali, ale to im
nedovolil. Vo svojej bujnosti by zničili voz, či kone, alebo seba zmrzačili. Ešte
to by mi bolo treba, mrzákov opatrovať, potichu si zahromžil. Nezvykol
nadávať, či hrešiť, hoci od grófovho koniara Lászla, ku ktorému ako chlapec
prišiel, počul stovky ostrých nadávok, ktorým často ani nerozumel. Keď bol už
naozaj veľmi nahnevaný vykríkol „azapád, alebo azapád mindenit“. Ale to už
skutočne muselo byť veľa a hneď sa aj sám zahriakol. Vlastného otca nikdy
nepočul zahrešiť a sám to tiež nepotreboval.
Michal sa po Maxovi tiež obzrel na zatvorenú bránu, za ktorou sa kedysi
zoznámil s vlastnou ženou. Potom, po svadbe, dvadsať rokov bývali v podnájme
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v dedine, v služobnom byte na stanici a neskôr v služobnom domci pri
železničnom hradle, kde slúžil až do penzie. Popri domku na bývanie, tam bola
aj malá stajňa pre kravu a kozu, šopa na drevo, uhlie i nástroje a chliev pre
niekoľko prasiatok. A všetky svahy „škarpy“, zárezu, v ktorom sa tiahla
železnica až po Červený most, boli pre neho na pokosenie. Tu začal konečne
vážne hospodáriť. Už zakrátko po tom, čo sa tam nasťahovali, obchodníci na
pútiach v Mariatáli predávali cigánsku pečienku a pečené klobásky z jeho
prasiatok. Okrem pridelenej role pri stanici, kúpil neďaleko dve ďalšie, aby boli
zemiaky a kukurica. Aj na roliach a vo vinohrade, čo dostala Lidmina do vena sa
dalo zarábať. Korunky sa postupne pekne zbierali. Po tých dvadsiatich rokoch,
po smrti svokrovcov už pán Michal Hrušovan vyplatil bratov svojej ženy
nekresťanskými tridsiatimi tisíckami. Každému po pätnásť.
„Ale tie dostanete až po podpise u notára,“ vyhlásil rezolútne a hneď aj
dojednával, kedy sa tam pôjde, aby si to nestihli rozmyslieť. Cena aj tak bola
vyššia, ako by ponúkol iný.
Keď zomreli Lidminini rodičia, švagor Alex ešte vždy býval v rodičovskom
dome, hoci už mal neďaleko stanice postavený svoj dom. Krátko po kare zavolal
brata Šimona a Lidminu s mužom a navrhol, že ich z domu vyplatí. Každému po
dvetisíc. Michal najprv čakal, čo povedia súrodenci, ale keď mlčali, povedal:
„Vieš čo, Alex, ja dám každému päť.”
Na prekvapenie Alex reagoval, že to je málo, že zoženie kupca, čo dá viac
a rozišli sa. Lidmina po ceste do domca na hradle ospravedlňovala najstaršieho
brata, že postavil dom a musí splácať dlhy.
„Vieš, potrebuje peniaze. Aj Šimon“ – bol v tom čase za zaťa u „Pávovcov“
– „ktorý práve teraz stavia.”
„My nepotrebujeme? Sama vieš na čo všetko. No uvidíme toho kupca.”
Alex o pár dní prišiel s tým, že má kupca, čo dá štyridsaťpäť.
„A ktože je ten kupec?“, opýtal sa Michal.
„Nó, strýc Masovák“ potiahol Alex, ako keby váhal, či to má povedať, alebo
ešte situáciu naťahovať. Nebol si istý, či mu Michal uverí kupca i tú sumu.
„Počúvajte všetci“ povedal Michal. „Toto je rodičovský dom. Ten sa nesmie
predať. Tu bude naďalej vyrastať rodina. Vieš čo, Alex, keď ich má Masovák, aj
ja ich dám,“ povedal rozhodne a všetkých prekvapil. Švagrovia dúfali, že sestre
dajú za jej podiel päťtisíc a dom s veľkým pozemkom so ziskom predajú. Dobrí
švagrovia, zafrflal si v duchu, ale rozhodol sa, že už nebude žiť „na škarpe“.
Bude riadny hospodár, vo vlastnom dome a nie ako cudzinec, za ktorého ho ešte
stále mali aj vlastní švagrovia. Aj deti sú už veľké, nech sa nemusia tlačiť
v malom domci. Od Alexa však taký postup nečakal. Bol to predsa nielen
švagor, ale striedali sa spolu v službe na hradle a to si vyžadovalo železničiarsku
spoľahlivosť a dôveru. Teraz pochopil, že sa priženil do bohatej rodiny, ktorej
členovia vždy vedeli ako získavať majetky. Nakoniec aj jemu sa z nich ušlo
v tom, čo žena podedila, alebo dostala do vena. A potom, uvedomil si, sám
prišiel do dediny i rodiny „holý“, len s kufríkom a v ňom pár vecí. O tom, čo má
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v „rajfajzenke“ nikto ani len netušil. Sám o tom nikomu, ani žene nepovedal.
K notárovi išli aj so ženou Lidminou. Prekvapená, že dom i s veľkou
záhradou dal napísať na ňu, pošepky sa ho opýtala, prečo to robí, keď zaplatil
on.
„Musí to byť na teba. Jedna chyba a som v hrobe, mrzák, alebo v base a ty
by si ostala bez domu aj s deckami. Musí to byť takto.”
Keď pred časom kúpil dom pod „Zahumenicami“ k takému rozhovoru
nedošlo. Vtedy ešte pracoval na tom, aby sa stal „pánom Hrušovanom“ a dom
napísal na seba. Až neskôr sa ukázalo, ako dobre urobil. Teraz už bol pokojnejší,
dospelejší a veľkorysý. Do hrobu si to aj tak nevezmem. Aj keď dom kúpil, ešte
sa doň nesťahovali. S Alexom dohodol platenie nájomného. Zatiaľ mu bolo
výhodné bývať na hradle. Bolo to blízko do roboty aj na blízke role. Teda tak
kúpil Lidminin rodičovský dom, v ktorom sa s ňou prvý raz stretol. Otec Lukáš
mal vtedy viechu a ona tam podávala dobré víno, škvarky a dobrý domáci
chlieb.
V dvadsiatom deviatom, po pätnástich rokoch, trochu neplánovane sa na
hradle narodila najmladšia dcéra Mária a to sa už museli sťahovať. Zatiaľ iba do
opraveného domu pod Zahumenicami, odkiaľ bolo treba najprv vysťahovať
„hofera“.
Keď o tri roky zomreli krátko po sebe Lidminini rodičia, Michal sa
rozhodol, že aj tento dom, kým sa nasťahujú bude musieť poriadne prerobiť.
Najprv však musel presvedčiť švagra Alexa, aby sa presťahoval do svojho
domu. Alex sa k tomu nijako nemal, lebo v dome tiež mal hofera z mesta, ktorý
mu platil viac, ako on Michalovi, ale Michal bol rázny:
„Musíš ísť švagre. Keď si predal, nemáš.”
Po Alexovom odchode nechal rodičovský dom poriadne prestavať. Chcel,
aby sa tam nielen dobre bývalo, ale aby bolo kde upiecť chlieb a poriadne
vyúdiť mäso. Za troma veľkými izbami, z ktorých v strednej bol aj samostatný
vchod do domu, nasledovala veľká kuchyňa s pecou na pečenie chleba. Kuchyňa
mala tiež samostatný vchod, ktorý sa mal najviac používať pri príchode zo
dvora. Za kuchyňou veľká a dobrá komora na všetko, čo bolo treba uložiť. Do
komory viedli dvere z kuchyne i osobitne veľké zo dvora, aby sa cez ne dali
vyniesť veľké kade na kapustu, veľké sudy vína a iné dôležité veci. Za komorou
bola veľká maštaľ so žliabkovanou betónovou podlahou, čo mala udržiavať
suchú podstielku. Betónový hrant bol na sečku a sypké krmivo a na stene
rebriny na seno. Bolo v nej miesto pre niekoľko kusov statku a pre kone. Ešte
ich nemal, ale už vedel, že budú. Za maštaľou ešte pod tou istou strechou veľká
šopa na hospodársky riad. Dom veľký, ako sa patrí na dobrú rodinu. K nemu
veľký dvor so studňou, chlievmi pre prasiatka a pozemok, na ktorom sa dali
dopestovať čerstvé plody potrebné pre domácnosť. Záhrada plná ovocných
stromov. Jablone, hrušky, slivky i orechy. Už vtedy bol v nej veľký gaštan. Za
domom trónila ako nejaký palác veľká stodola, ktorú po dome tiež nechal
vynoviť. Celé to malo skoro hektár.
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„A teraz, päť rokov po vojne, pán Hrušovan, ešte stále bohatý penzista,
miesto toho, aby poslal do hory sluhov, ktorí by zaviezli drevo pánovej neveste,
robí to sám, ako sluha. Ako rýchlo sa veci zmenili. Grófi a páni sa stratili. Obci
a štátu vládnu sluhovia. Koľkí z nich predtým žili z toho, že robili na mojej zemi
a odrábali si, čo som im pooral, obrobil, alebo doviezol. Teraz sú to dôležití
úradníci, tajomníci a politici.“ Odpľul si. „Tí nie sú sluhovia pánov, ale sluhovia
sluhov“ – povedal si podľa svojho zvyku polohlasne a pokračoval v neveselých
úvahách. „A páni týchto sluhov žijú a vládnu ďaleko od nás. Zle dopadol pán
gróf, ale aj pán Hrušovan. Hovoria, že to všetko spravila vojna. Ale to spravili
ľudia, lebo všetci chceli byť páni. Stali sa sluhami a ohli chrbáty ešte viac ako
predtým. Takí ako ja, mohli vždy chodiť rovno. Ale ako to bude ďalej...?”
Dom pri pohľade z cesty už nevyzeral tak hrdo ako voľakedy. Maľovku
nebolo kedy po vojne opraviť a trochu ho zacláňal košatý orech, ktorý sa pred
ním poriadne rozrástol. „Aj z mojej vlastnej hrdosti už len máločo zostalo. Vyše
štyridsať rokov na železnici, kde som musel makať, aby som sa vypracoval
a teraz už dva roky na penzii. Deti si žijú vlastným životom a ja musím dávať do
árendy ťažko nadobudnutú zem, ktorú sám nestačím obrobiť.”
Keď zastavil voz, Michal si pomyslel, že zaskočí na chvíľu domov, aby žene
povedal „už idem“, ale rozmyslel si to. Nebudem sa zdržiavať, rozhodol sa.
Zoskočil z longa, odbrzdil voz a prednou stranou ponad oje vyliezol na fúru.
Opraty koní boli dosť dlhé na to, aby ich uviazal pri ruke o povraz, ktorým
predtým previazal drevo. Na jednu deku si sadol, do druhej sa zababušil proti
vetru, lebo už nebol taký rozohriaty a trochu spotená košeľa ho už chladila.
Potom vzal opraty do rúk, len tak, aby kone vedeli, že ich drží a cmukol.
„Vió, poďme chlapáci, nech to máme za sebou.“ Na fúre sa mu celkom
dobre sedelo a dom nechal za sebou ako starý príbeh. Cestou mohol spomínať
a premýšľať. Až do Petržalky. Skoro na každom kroku bolo o čom.

II, Cesta
Voz sa pohol. Michal si z vyvýšeného miesta na voze všimol, ako sa pred
ním rozkladá hlavná časť obce. V strede sa týči veža nového kostola, ktorého
hrubú stavbu len nedávno dokončili na mieste starého. Ten predošlý, viac ako
tristoročný už skoro schátraný, konečne doslúžil. Veľké zvony na starej veži
hrozili, že sa veža pri zvonení pod ich ťarchou zrúti. V tom starom kostole bolo
tmavo, vlhko a chladno. Staré hrubé múry s obrazmi krížovej cesty si pamätali
veľa farárov, ohlášok, krstov i sobášov. I ten Michalov. Odohralo sa tam veľa
slávnostných i smutných chvíľ. Birmovky i omše za zosnulých. Osobitnú
atmosféru mali polnočné omše na Vianoce a pobožnosti na počesť Kristovho
vzkriesenia v podvečer na Bielu sobotu. Nábožné piesne vtedy zneli s
mimoriadnym zápalom a nadšením z hrdiel žien i niektorých mužov. Pri jednej
vážnej príležitosti sa Michal veľmi rozhorčil a bolo mu z nej smutno. Bolo to,
keď sa ženil mladší syn Fero, vychytralý bonviván, ktorého dohnal otec
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k sobášu bičom. Na kňazovu otázku, či sľubuje vernosť svojej žene v dobrom
i zlom do konca života, Fero zamrmlal „sľubuje“. Robustný farár Benedik,
ktorý si otca Hrušovana veľmi vážil, v okamihu pochopil Ferov manéver
a nefarársky na neho zreval, aby nezneucťoval sviatosť manželskú, lebo ho
vyženie z kostola a zariadi, že do smrti ho nikto nezosobáši. Tí, čo stáli ďalej,
Ferovo slovo nepostrehli, ale farárova reakcia ich prudko prebrala
z predstieranej zbožnosti. Michal sa zdvihol zo svojho miesta v lavici, zozadu
pristúpil k ženíchovi, niečo mu pošepkal a pokojným krokom sa vrátil do lavice.
Nikto nepočul, čo mu povedal, ale pozorné oko si mohlo všimnúť ako Fero
zbledol, v celej svojej výške sa schúlil, zhrbil a sklonil hlavu. Navidomoči
skrotol ako baránok. Kňaz, ktorý sa medzitým vrátil k oltáru, aby sa upokojil,
zachytil Michalov šepot, no slová nemohol rozumieť. Stačilo mu, že uznávaný
muž dôstojne zasiahol. Obrátil sa od oltára, znova pristúpil k snúbencom
a zdôraznenou zrozumiteľnosťou ich vyzval, aby po jednom zopakovali slová
sviatostného sľubu. Nevesta v požehnanom stave reagovala skoro natešene.
Fero, bledý ako stena, šokovaný reakciou kňaza, ktorý neraz navštívil otca doma
ako priateľ rodiny, ale i otcovou hrozbou, zopakoval slová sľubu ako školák, čo
sa dobre naučil úlohu. Niektorým ženám nablízku sa zdalo, že sa zosype. To sa
nestalo a sobáš sa nakoniec skončil normálne. I veselie, ktoré potom
nasledovalo, ibaže svadobný otec sa ho nezúčastnil. Tak ako bol vyobliekaný,
napchal si obľúbenú fajku, dávny dar od dcéry Lidky a vybral sa do hory.
V rodine sa povrávalo, že tým chcel zdôrazniť vážnosť svojej hrozby počas
sobáša. Niektorí hádali, že jediné, čo mohlo na Fera tak zapôsobiť, bola hrozba
vydedením. Po tom, čo sa mnohým kamarátom chválil rozsahom majetku, čo
zdedí, vyzerala taká hrozba a reakcia na ňu celkom pravdepodobne.
Michal znova pozrel na novú vežu kostola, čo sa týčila ako maják medzi
komínmi domov, z ktorých vetrisko strhával chuchvalce modravého dymu.
Pripomenula mu udalosť, ktorá zanechala ryhu v duši. Sám nad sebou sa usmial,
keď si spomenul, ako s napchatou fajkou, vyobliekaný ako svadobný otec,
mimovoľne a skoro bezmyšlienkovite dokráčal z celého veľkého chotára práve
k Slamenej studienke. Bolo to v čase po žatvách a všade plno roboty, no na
svadbu sa už nemohlo čakať. Tráva Na Slamách ako obvykle v tomto čase, bola
vysoká a suchá. Vanul z nej horúci vzduch, ale nie taký, ako z obilia. Aký
kontrast s tým studeným, až mrazivým vetriskom, čo mu dul teraz do tváre.
Zase sa pozrel na strechy blížiacej sa dediny, teraz z miesta, kde sa cesta
mierne zvažovala. „Pri kameni“. Tak hovorili miestu, na ktorom trčal uprostred
cesty obrovský, plochý kameň, ktorý sa pri jej tvorbe vtedajšou technikou
nepodarilo odstrániť. Len nedávno, v lete, pár metrov odtiaľto, filmovali scény
z filmu Priehrada. Zo skaly na konci Klanca, presne nad cestou, zhodili
furmanský voz nešťastného gazdu, ktorý bol proti jej stavbe a takto sa chcel
zabiť. Michal ho celkom chápal. Obďaleč stáli hlúčky dospelých i detí, ktorým
filmári nakázali, aby boli absolútne ticho. Niektorí si aj tak vraveli „škoda
voza“.
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Ako mladý železničiar prišiel žiť sem do obce pri meste, v ktorej bolo
o niečo viac domov ako v Mníšiciach. Domy mali vtedy malé okienka a slamené
strechy. Teraz sú tie dlhé sedliacke domy všetky prerobené. Eternitové, šedé,
alebo červené strechy, veľké okná, niekde i pristavená veranda, alebo „letná
kuchyňa“. Z väčšiny dvorov však ešte stále, keď v lete prší, vyteká zriedená
močovka a dáva prostrediu starodávnu vôňu. „Nemajú takú modernú stajňu, ako
je tá moja,“ pomyslel si s hrdosťou.
Stará časť obce leží v dolinke medzi svahom na pravej strane s vinohradmi
za domami, ktoré vtipne nazvali „Zahumenice“, a „Vŕškami“ na ľavej strane. Na
opačnej strane Vŕškov začala vyrastať nová, „nesedliacka“ časť obce smerom
k železnici. Pomenovali ju „Segnare“.
Krátko po prvej svetovej vojne prichádzalo do Bratislavy veľa nových ľudí
do úradov a fabrík a hľadali bývanie. Tu bola lacná pôda a štát podporoval
výstavbu lacnými tridsaťročnými hypotékami. Jedni stavali pre seba, iní pre
nájomníkov, na zárobok. Aj tam mal Michal svoje role, dolu pod vinohradmi.
Pri jednej príležitosti, keď si pripisoval na svoje meno novú pôdu, všimol si, že
v katastrálnej mape majú Vŕšky starý, skomolený nemecký názov „Spitzperegy“
(špicaté brehy), v ktorom sa prejavil aj chorvátsky jazyk predkov. Veď aj
tesťovho brata stále volajú „Pave“, miesto Paľo. Podľa neho ešte stále jeho
rodinu ľudia volajú „Pávovci“. Niekedy charaktery jej členov prirovnávajú
k tomu pestrému, pyšnému vtákovi. Na všetkých svahoch s vinohradmi bola na
jar záľaha ružových až lilavých kvetov broskýň, neskôr bielych čerešní, sliviek,
jabloní a hrušiek. „Možno preto mala obec v dávnejšej minulosti názov
Blumenau – kvetnatá niva. Na rozdiel od Mníšic je tu viac domov, viac poľa
a samozrejme vinohrady a viechy, čo v Mníšiciach nemáme. Miesto toho máme
obľúbenú bošácku. Za Klancom a Zahumenicami sú rozsiahle lesy, mestské
i urbárske. V Mníšiciach mali kaštieľ a grófa. Tunajší obyvatelia grófa Pálffyho,
ktorý mal kaštieľ v Stupave, nikdy nevideli, a po rozpade Rakúsko-Uhorska na
neho aj zabudli. Čo po ňom zostalo, bolo trocha poľa a lesov, ktoré podelili,
alebo predali sedliakom a urbáru. Niečo z toho má aj moja rodina.”
Keď Michal z jari v tisícdeväťstoôsmom opúšťal Mníšice, oficiálne sa podľa
zákona z roku 1898 menovali Vágrévfalu. (20. str. 124) Podľa tohto zákona
všetky obce a mestá v Uhorsku mohli mať iba jedno meno, spravidla maďarské.
To na návrh špeciálnej komisie určoval sám uhorský minister vnútra, tak sa niet
čo čudovať. A tak sa aj Nové Mesto nad Váhom menovalo Vágújhely,
Bratislava, kam prišiel, Pozsony, a Devínska Nová Ves, kde začal pracovať na
železničnej stanici ako posunovač, Divinújfalu. Akurát Lamač nevedeli prekrstiť
a tak ho písali Lamocs, čím sa priblížili jednému z historických názvov zo
šestnásteho storočia. Maďarsky tu vtedy hovoril iba prednosta stanice a farár,
ktorý však hovoril aj slovensky, podobne ako správca školy. Mená miest a obcí
sa dostali do pôvodnej, či novej podoby až v tisícdeväťstodvadsiatom, okrem
Bratislavy, ktorú nanovo pokrstili už v devätnástom, lebo z viacerých návrhov
ani názov Wilsonov (7, str. 11) sa neujal. Z komínov na domoch vo vetrisku
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zavoňal voňavý dym. Ľudia kúrili drevom a niekde možno dovárali obed. Sám
sa rozhodol, že jesť bude až sa vráti, a možno mu dačo ponúkne nevesta
v Petržalke. Na ulici nebolo ani psa, hoci inokedy ich tu behali desiatky
a znervózňovali kone, alebo občasného bicyklistu.
Neprešli ani sto metrov a už tu bol Lidkin dom. Spomenul si, ako ho kúpil
v dvadsiatom štvrtom, krátko po Hromniciach vo februári, na dražbe
v Dúbravke. Tiež bolo poriadne zima. Pôvodný majiteľ ho ešte predtým
niekoľkokrát navštívil v domci pri hradle a prosil ho, aby dom kúpil. Potreboval
peniaze, a vie, že on, pán Hrušovan ich má. „Zrovna tým sa ti budem chváliť,“
pomyslel si a povedal: „Teraz v zime sa predá len trocha mlieka, nejaká tá kyslá
kapusta a prasa, a to nestačí. Deti chodia do školy a žena, keď teraz nerobí
v patrónke u Rotha, veľa toho nezarobí. To je ináč, ako keď robila vo Viedni.
No, poďme sa na to pozrieť,“ vyzval ponúkajúceho, aby ho celkom neodradil.
V skutočnosti to chcel kúpiť a potrebné informácie si už dávno zohnal, prejaviť
záujem však nešiel. Načo dvíhať cenu? Nebál sa, že ho niekto predbehne
a nakoniec i tak bude dražba. Na nej sa ukáže koľko bude kupcov, ak vôbec
nejakí. Zašli teda k ponúkanému domu, hoci to bolo asi dva kilometre a po
hlbokom snehu. Vošli do dvora. Michal ako keby dom nevidel, hneď kráčal
dvorom ďalej. Kúsok za domom sa strmo do kopca ťahal sad neusporiadane
posadených ovocných stromov, potom kúsok vinohradu a znova stromy, za
ktorými trčal les.
„Kde to končí?“ pýtal sa.
„Tam nevidíme, lebo hore sa svah láme. Potom je ešte kus na rovnom
a hneď za plotom je cesta a les.”
Michal to nekomentoval. Cez opŕchnuté stromy toho videl dosť. Parcela bola
podľa odhadu široká skoro dvadsať metrov dlhá možno aj štyristo. Teda necelý
hektár. Pravda, dom bola chalúpka na spadnutie. Okienka ako dlaň, múry
z nepálenej tehly, slamená strecha. Bude treba peniaze na jeho prestavbu. Cez
„výpustok“ vošli do miestnosti v strede domu. Vyzeralo to ako kuchyňa. Malé
okienka prepustili dnu len málo svetla. Podlaha hlinená. Obrátil sa na podpätku
a vyšiel von. Tie ostatné dve miestnosti, prednú a zadnú, ani nechcel vidieť.
Videl, čo chcel. V záhrade bolo aspoň desať veľkých čerešňových stromov, čo
dobre poznal podľa korún a kôry. Videl aj slivky, hrušky a jablone. Hneď za
dvorom veľký orech. Vedel, že čo má cenu, je tá pôda a stromy, ale nepovedal
to.
„Koľko?”
„Tridsať tisíc,“ odpovedal majiteľ.
„To ti nikto nedá. Musíš s tým na dražbu.”
Mal ho tam, kde chcel. V duchu uvažoval: „Na dražbe sa nikto nebude
predbiehať s ponukou a možno aj výkričná cena bude nižšia. Dúbravčania sa
netlačia do Lamača a ani tam nebude veľký záujem o starý domec „na
Hoštákoch“. Lamačania majú dosť roboty na svojich roliach a vinohradoch. Ani
ľudí na robotu nie je. Kto môže, snaží sa roboť v meste. Dostanem to a ani nie
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draho“. Michal bol spokojný. Tak aj bolo. Keď sa peši vrátil z dražby
v Dúbravke, sadol si v kuchyni za stôl a požiadal ženu, aby naliala pohárik
bošáckej, čo občas doniesol z Mníšic.
„Nalej aj sebe a posaď sa ku mne. I s deťmi“ a dodal:
„Kúpil som to. Deti, pre vás som to kúpil, aby ste nemuseli jesť len výberky
z čerešní, čo vám mama dávajú.” Bolo ako predpokladal. Na dražbe nemal
konkurenta a kúpil to za dvadsaťpäť tisíc. Aj tak bude musieť investovať aspoň
päť, možno i viac do prestavby. Až doma ho pochytila slávnostná nálada.
Počkal, kým si naliala aj Lidmina, pripili si na nový dom a napchal si fajku
obľúbeným tabakom.
„Raz sa tam presťahujeme, ale dom treba najprv prerobiť. Potom tam na
nejaký čas dáme „hoferov“, nech sa zaplatí aspoň oprava. Aj tak je odtiaľ
ďaleko do roboty i na role, čo tu máme nablízku,“ rozvíjal nahlas svoje úvahy
pred rodinou. Lidmina, Lidka, Michal i štvorročný Fero na neho zbožne
pozerali. Lidka sa priznala:
„Tato, ja som strašne chcela, aby ste to kúpili a sľúbila som, že si našetrím
korunu a dám do kostola, keď ten dom kúpite.“ Z počutých útržkov rečí vedela,
že sa niečo také chystá, aj keď nevedela presne čo. V domčeku pri hradle sa jej
nežilo zle, ale bývať v dome v dedine bolo niečo iné. Deťom, ktoré tam bývali,
trochu závidela, keď v nedeľu videla ako idú z kostola vyobliekané domov. Ani
sa s nimi nepoznala, lebo do školy chodila do mesta vlakom z blízkej stanice
mimo dediny a tak sa cítila trochu vylúčená zo spoločnosti ostatných. Michal si
ju pritúlil, pohladil po vlasoch a po nej aj chlapcov. Deti sa tešili, keď ich
pohladil rukou voňajúcou po tabaku, ale žene sa neľúbilo, že pri nich fajčí a po
chvíli ich pratala z kuchyne do izby.
Vždy vedel, že peniaze neprídu do domu len tak samy od seba. Aj preto si
vážil Lidminu, lebo už z domu vedela gazdovať. V jej rodine sa často hovorilo
„bída robí bídu, peníze peníze a vši vši“. Michal sa tomu v duchu usmieval
a vravel si „ale tý peníze sa mosá vjedzet zarobit a ani potom sa nerobia celkom
samé, ale mosí sa ím pomáhat“. Občas sa pokúsil napodobniť miestne nárečie,
ale celkom mu to nikdy nešlo. Mníšická výslovnosť niektorých slov a prízvuk
mu zostal.
V tom čase už bol skoro dvanásť rokov ženatý, mal tri deti a dosť zeme, aby
ho mohli mať nielen za železničiara, ale aj za solídneho gazdu. Pravda, dedinská
smotánka ešte stále na neho pozerala ako na šikovného prišelca, ktorého
Lukášovi tak trochu závideli ako zaťa, ale o tom, aby ho vzali medzi seba,
nebolo ani reči. Ešte aj vlastní švagrovia sa na neho vyťahovali, lebo rodičovskú
zem považovali za svoju a tej bolo ešte stále viac, ako mal on. Ale teraz už mal
vlastný dom a to neďaleko od rodičov svojej ženy. Oni ešte nie. Nejaký čas
potrvá, kým sa doň nasťahuje i s deťmi. Nechal ho napísať na seba. Vtedy to
bral ako správne rozhodnutie. Ani o tom nepremýšľal, čo z tých zlatých detí
vyrastie a ako sa vyvinú vzťahy v rodine. Veď načo? Zatiaľ mal z toho všetkého
hlavne radosť.
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Aj teraz mal radosť, keď míňal dom, ktorý pred desiatimi rokmi nechal
prepísať na Lidku. Dom bol v štyridsiatom druhom znova celkom prerobený. So
záhradkou a schodmi do verandy vyzeral veľmi dobre. To zať Jano. Za plotom
záhradky rástli veľké kríky orgovánu a uprostred sa týčil krásny smrek. „Už
bude mať takých pätnásť rokov. Jano ho posadil keď sa narodil prvý vnuk, tiež
Michal. Pekné od nich, že ho nechali pokrstiť po mne a nie po otcovi. Tak to
chcela Lidka a Jano súhlasil. Mala ma zo všetkých detí najradšej a vždy, vo
všetkom som sa mohol na ňu spoľahnúť. Zato Lidmina si z nej urobila slúžku.
Synom nadržiavala. Keby som jej dom nebol včas prepísal, spoločne by ju
obrali. Myšlienky a spomienky leteli ako zdrapy modravého dymu ponad
strechy.
Bolo to po vzniku slovenského štátu, možno mesiac pred Vianocami
v tridsiatom deviatom. V dedine už začínali pôsobiť gardisti a zdalo sa, že
mnoho vecí sa môže zmeniť. Fero mal okolo dvadsiatky a zrazu sa cítil dospelý.
Ešte nevedel, či sa dá s komunistami, ktorí sa poschovávali, alebo s gardistami,
iba mal pocit, že k niekomu by sa mal dať. Zato doma si nahlas, ako na protest,
spieval vtedy zakázanú „Nad Tatrou sa blýska“, čím chcel dať najavo nesúhlas
s vývojom, ktorý znamenal zmenšenie teritória krajiny, z čoho obviňoval vládu.
A stále si popiskoval české šlágre, ktorých si pamätal dosť. Michal vedel, že to
všetko je len prejav zmätku v jeho mladej hlave. Chlapec sa nenaučil nijakému
systému v učení, robote, ani myslení. Nebol hlúpy, iba povrchný. Bol teraz
doma na gazdovstve, po prvej neúspešnej skúsenosti s hľadaním zamestnania
a po tom, čo kvôli nejakému tieňu na pľúcach ho dočasne nevzali na vojnu.
Videl ako jeho rovesníci študujú za lekárov, právnikov, alebo inžinierov
a začalo to v ňom vyvolávať všelijaké pocity od závisti až po ľútosť. Vtedy
prišiel domov, vypil si, pohádal sa s otcom a reval na neho: „Zabit ste ma mjeli,
ked sem sa nescel učit“ a rozplakal sa. Takého chlapa však Michal nechcel
utešovať. Chápal ho, ale keď si spomenul, ako sa sám musel prebíjať, urazilo ho,
že jeho syn je slaboch.
V tomto rozpoložení Fero začal uvažovať, že by sa mohol osamostatniť
a uplatniť ako pán hospodár. Krátko uvažoval aj o poľnohospodárskej, či
vinárskej škole, ale to ho rýchlo prešlo. „Strata času,“ povedal si. „Prevzal by
som nejaké pole, dom, v ktorom teraz býva sestra Lidka s rodinou, a začal by
som podnikať. Všetko by som to zveľadil. A možno by som sa aj oženil.
Poznám dobré dievčatá.”
Michal náhodou začul takýto rozhovor Fera s Lidminou. Boli v zadnej izbe
a on sa práve vrátil, nehlučne, ako zvykol, z maštale do kuchyne. Dvere do izby
boli len privreté a neveril vlastným ušiam čo cez ne počul. Zhrozil sa. „Ešte stále
je čo budovať na vlastnom majetku a čoskoro asi bude vojna. Práve teraz rozbiť
dobre postavené gazdovstvo je nezmysel. Ktovie, čo bude potom, po vojne.
A Fero možno predsa len bude musieť na vojnu. Ako to bude hospodáriť
a podnikať? A čo starší Michal? Ten nemá nárok, aj keď je železničiar?
A Lidka? Predsa tá má na raste majetku najväčšiu zásluhu. Ani jeden z chlapcov
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toľko neurobil. Teraz, keď nechtiac počul tie nepochopiteľné a neprijateľné
úvahy, znova si dal čiapku na hlavu a potichu vykročil smerom k Lidkinmu
domu. Bolo krátko po obede a určite bude doma, lebo päťročného vnuka iste
dala spať.
„Hneď sa posaď,“ ani nestačil veľmi reagovať na milé privítanie. Iba čiapku
si zložil, rozopol vyslúžilý železničiarsky kabát a sadol si k nej za stôl. Dcéra
sama bola prekvapená, lebo otec málokedy zavítal k nej do domu. Keď chcel
s ňou hovoriť, počkal až príde, lebo ešte stále často pomáhala v rodičovskom
dome, alebo ju dal zavolať. Na návštevy nemal čas.
„Zajtra ráno, keď prídem po nočnej, čakaj na mňa. Priprav sa na to, že ideme
k notárovi. Tento dom musím hneď na teba prepísať. Nepýtaj sa prečo. Je
najvyšší čas. Mal som to urobiť už dávno, ale zdalo sa mi, že to počká. No
nepočká.“ Lidka medzitým naliala vína a na stôl položila čerstvého chleba
a misku so škvarkami.
„Bošáckej nemáš?“ Víno už teraz považoval za nápoj do pohody, alebo ešte
tak pri robote. Na schladenie hnevu, alebo roztrpčenia, bola pre neho
„bošácka“.
„Vieš, že u nás ju nedržíme. Janko ju nepije a teraz,“ pozrela na svoje telo,
hoci ešte stále iba s miernym bruškom, „ani ja.”
„Teda dobre.“ Odlomil si kúsok z krajca, zjedol zo dve škvarky a na dúšok
vypil víno.
„Chlapec spí?”
„Poď sa pozrieť do izby.”
„Nejdem, aby sa nezobudil. Nechaj ho tak. Ani Jankovi nič nehovor. To má
čas, až keď to bude hotové. Musím už ísť.“ Vzal čiapku, zapol kabát a pobral sa.
Vrátil sa do domu. Fero s Lidminou ešte besedovali, ale ani sa nepokúsil
načúvať ich. Vošiel rovno do izby.
„Idem si pospať na nočnú,“ povedal a zašiel až do prednej izby, kde sa
vyzliekol a uložil pod perinu. Izba bola vždy dosť studená. „Aspoň sa dobre
vyspím“ – pomyslel si, ale spánok mu hodnú chvíľu neprichádzal. To, čo počul,
vyvolávalo množstvo otázok. Postupne sa upokojil. „Sú to samé hlúposti. Bezo
mňa nič nemôžu. Ale aj tak. Že ho nezhaltovala. Mala mu predsa povedať, že to
sa takto nerobí. Ale týmto sú obaja rovnakí. No, zatiaľ mám všetko vo svojich
rukách.“ S týmto vedomím nakoniec pod hrubou perinou zaspal.
Spomienky sa míňali ako domy, okolo ktorých voz prechádzal. Michal si
uvedomil, že ich obyvatelia skoro všetci majú chorvátske mená: Bučič, Fratrič,
Brutenič, Masnovič, Mihalič, Kovačič, Lučenič, Guskovič, Ondrovič, Krajačič,
Boskovič, Milošovič a podobne. Len zopár mien má iný, najčastejšie nemecký,
alebo moravský pôvod. Z domu do domu sú navzájom rodina z prvého alebo
druhého kolena a všetci sa navzájom oslovujú krstnými menami. Až keď
hovoria o druhých, používajú prezývky, aby sa rozumelo, o kom je reč. Mnohé
sú celkom zábavné, usmial sa : Maličký, Bezuchý, Knoflár, Holub, Trunturák,
Masovák (jemnejšie strýc masová polévka), Metulák, Kosnárek, Liščák,
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Šamstadra, Buchták, Kozabýk, Bíro, Ryzý, Kišbír, Krivák, Katolík, Babiják...
Netušil, ako mohli niektoré z nich vzniknúť, iné sa dali domyslieť a ďalšie
znamenali presný opak vzhľadu, aký by z prezývky vyplýval.
„Iba mňa volajú „pán Hrušovan“. O mojej prezývke som nikdy nič nepočul.
Ešte aj vlastní švagrovia ma nevolajú Mišo, ale švagre, zriedka aj Michal.
Najprv som to celkom bral, lebo aj otec ma tak volal. Neskôr mi to začalo
prichodiť trochu cudzo. Bolo z toho cítiť odstup. Nikdy som nezistil, či to
znamená vážnosť, alebo odmietnutie bližšieho vzťahu. Pravda, ten vzťah ani
nemal kedy vznikať. Buď som bol v službe, na roli, alebo okolo domu. Do
krčmy bolo zo stanice i z hradlárskeho domca dosť ďaleko. A do kostola ešte
ďalej.
To sa už blížil do stredu dediny, ku kostolu. Oproti kostolu škola a dva
domy pred ňou Kornelov dom. „Kornel sa ku mne kedysi dávno sám pripojil
cestou z kostola a zopár ráz ma pozval na víno. K tomu raz boli pagáčiky,
inokedy zelená štrúdľa plnená kapustou a údeným mäsom. Oboje bolo dobré a
v dome bolo cítiť, že majú ku mne dobrý vzťah. Dozvedel som sa, že sú s mojou
ženou vzdialení bratranci. Kornel aj vysvetľoval, ako sa navzájom brali
Milošovičovské ženy a Fratričovskí muži a naopak.“ Michal pri vysvetľovaní
prejavoval záujem, ale bolo mu to jedno. Vlastne všetkých poznal, no ich
rodinné zväzky ho netrápili. Vedel, že občas sa rodiny aj povadili, lebo veľké
role po rodičoch sa často delili aj na troje častí a nie vždy sa podarilo, že boli
navlas rovnaké. Sem tam sa niečo odoralo, či odkosilo a vtedy „kmotre sem,
kmotre tam, z hrušky dole.“ Teraz sa znova usmial, keď si živo predstavil
kmotrov, ako sa ťahajú z hrušky. Kornelovi aj trochu závidel. Mal šikovných
synov, čo dobre študovali a stali sa z nich dobre postavení muži. O Kornelovej
rodine sa často hovorilo, že sú nadutí , lebo z ich rodu bolo v obci niekoľko
richtárov. Michal tie reči nebral vážne. Sám to tak necítil. „Tiež som
z richtárskej rodiny a čo z toho? Ruky a hlava sú dôležité, nie richtársky úrad, či
pôvod, aj keď niekedy to môže byť na niečo dobré.“ Kornelovci sa k Michalovi
vždy dobre správali, lebo, ako sa neskôr dopočul, najstarší Kornelov syn Jano sa
vraj zaujímal o Lidku. Potom zistil, že pár ráz ju odprevadil domov zo zábavy
a po maturite jej venoval fotku z tabla. Lidka si ju pripla z vnútra dverí do
skrine, ale Lidmina jej ju aj tak našla. Rozhnevaná kričala na celý dom: „Čo to
tu je? Čo to tu robí? Ty nemáš iné starosti?“ Schmatla fotku a roztrhala ju. Viac
sa o tom nehovorilo. Keď mu predtým na Vianoce prišiel s kamarátmi zaspievať
na dvor koledy a pod oknami zvolal „ráčíte byt veselí“, vždy sa potešil. Chlapci
spievali známu, trochu upravenú pieseň:
„Hľa zástup zboru anjelského, prichodí z Klanca vysokého,
Budí zo sladkého sna, Michala Hrušovana, spievaním, spievaním...”
Michal vždy sám vyšiel zo dverí, aby chlapcov pozval do strednej izby.
„Víno na stôl.” Zavelil a Lidka s Lidminou už sa obracali. Džbány
s najlepším vínom boli pripravené v komore, misy s koláčmi priniesli z kuchyne,
podonášali aj ďalšie stoličky pre návštevníkov. Michalovi synovia boli kade-
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tade, asi tiež po koledách a on sám sa v tejto spoločnosti cítil viditeľne dobre.
Všetci aj s Lidkou sa pustili do spievania kolied, ako keby to bolo rozcvičenie
pred polnočnou. Iba Lidmina sa kdesi utiahla s modlitebnou knižkou. Michal si
spomenul, ako ju kedysi videl spievať v kostole. Prečo sa teraz nepridala? Nedal
si kaziť náladu. Kornelov syn sa medzi chlapcami správal ako ich kapitán
a viditeľne mal ich rešpekt. Keď potom medzi spevmi došlo na debaty, najviac
sa zapájal a pretože Kornel mal tiež kone ako Michal, hneď sa debata obrátila na
ne. Jano vedel s koňmi dobre robiť a rád na nich jazdil. Niekedy sa na koni tak
rútil dole strmým Klancom, že ľudí, čo ho videli až strach obchádzal. Michal by
ho bol najradšej zobral do vynovenej stajne a tam by sa pozhovárali, no vedel
dobre, že koledy neprišli spievať jemu, ale Lidke. Tešilo ho, že sa o ňu uchádza
taký šikovný mládenec aj keď Lidka hovorila, že je to iba kamarát. Študoval za
inžiniera a do gazdovstva sa s ním nedalo veľmi počítať, no bolo jasné, že sa
v živote nestratí.
Koledníci sa pobrali až pred polnočnou omšou a vzali so sebou aj Lidku.
„Keď ju privediete bude údené v kapuste,“ pozýval ich Michal dobrosrdečne,
nedbajúc, že Lidmina sa na neho škaredo pozrela. Nebol si istý či preto, že veľa
zjedia a synom nič nezostane, alebo preto, že Kornelovho syna nerada videla.
Možno pre oboje.
Leto, nabité letnými prácami preletelo ako búrkové mračno a okolo hodov
prišiel iný Janko so svojím skoro o dvadsať rokov starším bratom, požiadať
o Lidkinu ruku. Lidmina už musela o celej veci niečo vedieť, lebo ani nečakala,
čo poviem, a bez veľkých okolkov naznačila súhlas. Milujúcemu otcovi už
nezostalo nič iné, ako sľúbiť, že im dáme svoje požehnanie. Nádejný zať bol
najmladší syn v rodine, čo neoplývala majetkom a na tých pár rolí čo mali, boli
starší, už ženatí súrodenci. Ani sa nedalo čakať, že tento úradník bude
hospodáriť na svojom. Pôjde „za zaťa“ , teda pribudnú ruky do roboty. Nie
nadarmo tomu ľudia hovorili, že „ide za ošklivca“, ktorý nikdy neurobí dosť,
a čo urobí, nie je dosť dobré. Asi to bolo dobre premyslené a odpozorované zo
života. Potom po hodoch, nastal v dedine rozruch, keď znenazdajky boli
v kostole ohlášky. Janko o štyri roky starší ako Lidka, bol už pár rokov
zamestnaný, mal dobré postavenie v štátnom úrade v meste, so slušným platom
a v sedliackych robotách sa tiež dobre vyznal. Lidmina sa možno bála, že keď sa
Lidka vydá za Kornelovho syna, spolu odídu, a na roliach nebude mať kto robiť
a organizovať robotu najatých ľudí, ako to robila Lidka. Alebo ešte horšie, pôjde
za nevestu ku Kornelovi a miesto na našich, bude robiť na jeho roliach. To
musel byť pre ňu veľký strašiak a tak urobila všetko, aby „kamarátstvo“
prekazila. V polovici októbra bola slávna svadba a skoro presne po roku sa
Lidke narodil syn. Všetko ostatné bola v tej chvíli dávna, možno i nie celkom
zabudnutá minulosť.
Myšlienky leteli ako víchor, ktorý neustával, hoci Michal si robil nádeje, že
keď zíde z kopca nižšie do dediny, nárazy vetra trochu zoslabnú. Nezoslabli, ale
vietor sa teraz odrážal od domov a krútil sa aj s vločkami, ktoré raz vrážali do
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tváre, a hneď zase padali za golier.
Tak minul Kornela, školu i kostol. Ten nový bude krajší, modernejší, bude
tam viac svetla, dokonca má byť i teplo, krásny oltár a moderný organ. Na tie
veci prispel aj on sám, hoci nie toľko ako americkí Slováci. Aj tak ho do kostola
veľmi nelákalo, hoci teraz „z Hoštákov“ tam mal bližšie ako zo stanice, či
dokonca z hradla. Pozrel na starý pomník z prvej svetovej vojny v parčíku pred
kostolom a na chvíľu k nemu zameral svoj prúd spomienok. Pomník postavila
obec v dvadsiatom ôsmom, ako pripomienku vzniku Československej republiky.
V podstate o tom rozhodli na návrh spolku vojnových veteránov agrárnici, ktorí
mali v obci najväčšie slovo, ale nikto neprotestoval. Pomník dali urobiť
nejakému známemu sochárovi a priestor pri ňom využívali na rozličné miestne
oslavy, dokonca aj za slovenského štátu. Vtedy sa pomník chápal iba ako
pamiatka padlým v prvej svetovej vojne. Viacerých však prekvapilo, keď spolok
veteránov v štyridsiatom siedmom dal na pomník pripevniť dve mramorové
tabule s menami a fotografiami padlých. V prvej svetovej ich bolo podľa
fotografií tridsaťpäť a v druhej sedem, vrátane údajných partizánov. Michal sa
pri pomníku raz zastavil a hľadal tam fotografie niekoľkých železničiarov, ktorí
v službe, alebo nešťastím počas vojny zahynuli, ale nenašiel ich tam. Odvtedy
sa pri pomníku nezastavil. „Nespravodlivosť a politika niekedy siahajú až za
hrob, no asi to tak bolo vždy,“ povedal si.
Nový kostol bol už skoro hotový, ale dokončenie sa akosi preťahovalo, vraj
nedostatok prostriedkov. A čakalo sa aj na nový, veľmi moderný organ a na
citrónové drevo na postavu Krista na oltárnom kríži, ktorú potom mali celú
pozlátiť. „Nuž nie je to tá chudobná obec, do ktorej som prišiel pred viac ako
štyridsiatimi rokmi. Odvtedy je tu už štvrtý farár, ktorý má aj vynovenú faru,“
komentoval v duchu vývoj, ktorý tu zažil. Nový farár sa mu páčil. Tí prví traja
ešte hovorili viac maďarsky ako slovensky. Tento je mladý, vzdelaný
a energický. Je dobrý rečník a kázne sú v peknej slovenčine. Vie čo chce, a ako
to dosiahnuť. Keby jeho nebolo, nebolo by ani nového kostola. Bol zadobre aj
so zaťom Jankom a Lidkou a často ich navštevoval. Tam sa zoznámil aj
s Michalom, keď ho pozvali raz v nedeľu po litániách pobesedovať si. Možno to
posmelilo farára, aby ho raz po omši zavolal, že sa chce porozprávať. Michal to
riešil tak, že ho pozval k sebe, na popoludnie, „aby to mal takpovediac na svojej
pôde“. Prizval aj Lidku a Janka. Lidka pripravila pohostenie a Michal dal na stôl
džbán toho najlepšieho vína. Reč sa čoskoro stočila na dokončovanú novostavbu
kostola a s ňou súvisiace organizačné a finančné záležitosti. Janko o tom dosť
vedel, lebo bol tajomníkom kostolnej rady, aj členom hospodárskej komisie
kostola, ale sám neinicioval toto stretnutie. Farár po chvíli naznačil, že niektorí
občania prispievajú na kostol väčšími čiastkami, ktoré sú veľmi vítané. Náhle
však zmenil tému:
„Máte výborné víno, pán Hrušovan. Lepšie ako moje omšové.”
Ostatní sa pousmiali nad touto diplomatickou taktikou, ale Michal sa tváril,
ako by to bola samozrejmá vec a rozhovoril sa ako obnovil oba staré vinohrady,
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kúpil amerikány a nechal naštepiť novú rakúsku sortu, neuburgské.
„Je to prvá kategória, veľmi dobre sa hodí na južný svah a do pôdy
v Zahumenici a v Rasoche. Toto víno už ocenili aj na jednej anonymnej súťaži
meste, ale má jednu chybu. Mám ho málo. Viac- menej len pre seba. Nie dosť na
predaj, no za jeden okov sa ešte nájde, aby ste si to vaše omšové prilepšili, pán
farár.”
Michal nechal besedovať Janka a Lidku, sám počúval a premýšľal.
„Postupne dávam do árendy, čo som tvrdou robotou a sem-tam aj riskovaním
zadovážil. Teraz skoro polovicu mojej pôdy užívajú iní a veru je to slabá
polovica, čo mi za to dávajú, alebo, čo som ja dokázal dorobiť. Len užívajú,
nehnoja, nečistia od pýru a za pár rokov to bude úhor a nie čisté úrodné role, aké
som z nich urobil vlastnou drinou. Nuž čo. Však ich ani všetky nepotrebujem.
A nakoniec aj tak na nich teraz nemá kto robiť. Lidka s Jankom už nemajú toľko
času a musia sa starať ako uživiť vlastnú rodinu. Sú tam už štyri deti. Nie, že by
sa tie role nedali lepšie zužitkovať, ale teraz sa dá niečo urobiť pre rozumnú vec
a ktovie, čo prinesie budúcnosť. Možno to bude dobré i z hľadiska budúcnosti.“
Rozhodol sa.
„Keď vás tak počúvam, zdá sami, že sme sa ešte nedostali k poriadnej reči.
Pozrite sa. Na niečom sa dohodneme, dôstojný pán farár.“ Zrazu začal hovoriť
spisovnou slovenčinou, ako tomu on hovoril panskou rečou, akoby svojim
slovám chcel dodať väčšiu vážnosť, či slávnostný charakter.
„Ja teraz predám niektorú roľu. Ktorú, to sa dohodneme s Lidkou. Peniaze
dostane Janko a ten ich dá vám, dôstojný pán. Mám len jednu podmienku.
Nebudem nikde vedený ako darca, ani moja rodina. Ako sa to zariadi, vybavíte
s Jankom. Peniaze dostanete čoskoro, len čo sa podarí výhodný predaj.”
Všetkých prekvapil svojím návrhom. Najmä Lidka čakala, že príde
s návrhom ako získať prostriedky nejakou väčšou akciou. Možno nejaká dražba,
alebo spoločenské podujatie, na ktorom by sa vybrali slušné peniaze. Také veci
sa občas robili v meste, prečo nie tu? Nijako si nevedela predstaviť, že by sa
dobrovoľne zbavil čo len kúska z toho, na čom si tak zakladal, na čo bol tak
hrdý a o čom bol hlboko presvedčený, že to je pôda. Jeho pôda, na ktorej bol
pánom. Nemala najmenšie tušenie, o tom, čo ho posledné roky trápilo. Vždy
chcel byť veľkým, slobodným gazdom na svojom majetku, na ktorom bude
gazdovať, nie drieť so svojou rodinou. Dokáže produkovať dosť, aby mohol
zamestnávať potrebný počet ľudí, pestovať nové výnosné odrody a bude mať
niekoho, najradšej z rodiny, kto sa bude starať o moderné spôsoby hospodárenia.
Pôdy mal podľa svojho názoru dosť na to, aby sa to dalo robiť po novom.
Nechcel sluhov, ale odborných robotníkov a potrebné vybavenie, a niekto
z rodiny by to riadil. Bolelo ho, že to nie je ani jeden zo synov a teraz už vedel,
že to nebude ani Lidka, ani Janko. Kto to teda bude robiť? Tá pôda si žiada, aby
ju niekto kvalitne obrábal a aby z nej vyťažil maximum, pre dobrý život. Nikto
tu nemusí žiť nečinne ako gróf, ale kto bude robiť, musí sa mať dobre. Už
nejakú dobu ho trápilo, že jeho sen sa rozplýva a hoci politiku príliš nesledoval,

29
cítil, že čo sa stalo po voľbách v štyridsiatom ôsmom, k takému hospodáreniu
nepovedie. „Načo som to všetko robil, všetky plány, kvôli ktorým som sa snažil
zarábať, kupovať roľu za roľou a naháňať sa všetko obrobiť a čo najviac
dorobiť. Starnem, sily ubúdajú, tak načo mi je tá pôda, keď už nevládzem všetko
poorať a obrobiť, ako sa patrí? Tak možno to, že dám niektorú dobrú roľu na
tento účel, bude to správne rozhodnutie. Bude to dobrý príspevok k dobrej veci.
Takto to vidím. Ešte neviem, kto by mohol byť kupcom, ale teraz po dvojročnici
sa zdá, že ľudia, ktorí boli unavení vojnou, nadobudli nový elán, rodia sa deti,
treba stavať domy. Niekto sa isto čoskoro nájde.”
Hneď kúsok pod kostolom prišiel pred dom Ignáca Boskoviča. Jeho
prezývku nikdy nepoužil. Veľmi si ho vážil i jeho ženu Sabinu. Tam sa
nasťahovali s Lidminou hneď po svadbe. Narodil sa tam aj prvý syn Jožko, čo
ako polročný zomrel. Nikdy sa nedozvedel prečo. Ani sa nebolo koho opýtať.
Pôrodná babica nevedela a lekára nebolo. Bolo to začiatkom
tisícdeväťstotrinásteho. Vtedy to tu bol celkom iný svet. Lidmina po svadbe ešte
dosť dlho chodila drieť na rodičovské role, kde často robila ako chlap. Možno si
ublížila. Bol to vtedy taký život. Sám bol vtedy hlavný posunovač v Devínskej
Novej Vsi. Drina väčšia ako u grófa, ale v dobrej parte posunovačov bola
znesiteľná a dalo sa zarobiť. Chlapi si navzájom pomáhali, a občas vo chvíli
oddychu aj pošpásovali. To záviselo od sezóny, podľa toho, čo sa robilo.
Koncom jari sa zostavovali vlaky cez Marchegg do Viedne z vagónov, ktoré
privážali zeleninu z blízkeho Záhoria. Inokedy to boli vlaky smerujúce na sever
Slovenska, kde sa ešte dokončovali trate a ich odbočky na Moravu, v ktorých sa
vozili rakúske koľajnice a spojovací materiál, železničné pražce, káble,
materiály a súčiastky na výhybky a mnoho iných vecí. Neskôr vlaky stavebného
materiálu, vrátane výrobkov z neďalekej tehelne. V tom čase v Uhorsku ešte
doznievala konjunktúra a tak často robili i v noci. Na jeseň to boli celé vlaky
s cukrovou repou. Michal sa postupne naučil, ako na jar a na jeseň dostať do
vlakov smerujúcich do Viedne aj svoj vagón so zeleninou, alebo kyslou
kapustou. Tam tovar prevzal dohodnutý „handlér“ , zaplatil v hotovosti a vagón
sa s pomocou kamarátov vrátil späť. Najhoršie to bolo v zime, keď od
Moravského poľa dul severák a na zamrznutých koľajniciach bola kopa snehu.
Vagónové spojky sa v rukaviciach šmýkali a chytať ich holými rukami hrozilo,
že ti primrznú. Všetko sa šmýkalo a pošmyknúť sa znamenalo prísť o život,
alebo sa zmrzačiť. Po svadbe bolo treba svoje obchody ešte viac roztočiť, aby sa
čo najlepšie pripravil na skutočné gazdovanie.
Bývanie u Ignáca Boskoviča zariadila ešte pred svadbou nevestina mama
Rozina. Michal sa to dozvedel až ráno po svadbe. Už predtým bolo jasné, že
v dome u Lidmininých rodičov, kde ešte žil so svojou rodinou aj švagor Alex,
nebudú môcť bývať. Lidmina bola najmladšia a tak musela ísť. Ani on by
nechcel zostať. A do malej izbičky ku Kuzmovi vo vinohradoch, kde býval,
odkedy prišiel do Lamača, si ženu nemohol priviesť. Ešte nevedel, ako sa to
všetko vyvinie, ale vychádzal z toho, že raz začne hospodáriť na svojom a teda
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bude sa musieť usadiť tam, kde to bude možné.
Lidmininu výbavu, periny, vankúše, obliečky, plachty, odevy, nejaký riad
a iné drobnosti odviezli do prednej izby u Ignáca Boskoviča. „Svojich pár vecí
z Kuzmovej izbičky si sem prenesiem neskôr. Aj tak sa s Kuzmom najprv
musím vyrovnať.“ Alex sa s vozom vrátil domov sám. Michal sa s ním rozlúčil
a chvíľu za ním pozeral, ako sa voz pomaly terigá hore cestou z hliny a štrku.
Trochu sa aj čudoval, že tu pri meste sa ešte hospodári na voloch, ktoré sú
pomalé a v zime veľa zožerú. Pravda, stačí im seno a nepotrebujú obrok, ktorý
je drahší. Keď sú staré, idú na bitúnok, alebo rovno k mäsiarovi, ale to isté sa
týka aj koní. Za staré mäso sa veľa neutŕži. A tá cesta. Myslel si, že v dedine pri
meste, by aspoň takto v strede mala byť lepšia cesta. „Raz aj k tomu príde,“
povedal si.
Michal s Ignácom chvíľu pobesedovali a pochodili okolo domu. Boskovič
pochválil Lidminu, že ju dobre pozná, aká je šikovná a robotná a iste dostala
dobré veno, ale to sa už Michal odobral, strčil hlavu do domu a zavolal, že sa
o chvíľu vráti a pobral sa preč. „Musím si dobre pozrieť cestu na stanicu, aby
som to ráno nemusel hľadať“, povedal si. Cesta rýchlym krokom mu trvala
necelých štrnásť minút. V zime, alebo v daždi by to bolo viac.
Na chvíľu sa zastavil v kancelárii stanice pozdraviť kolegov. Rátal s tým, že
sa bude snažiť o preloženie sem, keď už tu zakotvil a neškodí nadväzovať dobré
vzťahy. To mu vždy išlo dobre. Tu ešte nevedeli, že je čerstvý ženáč a ani im to
teraz nemienil zavesiť na nos. Zato sa dozvedel, že šéfom stanice je Maďar.
„Ako dobre, že viem maďarsky. Možno sa to zíde. Nebolo by zlé, keby sa tu na
stanici našlo miesto na bývanie a nebudem strácať čas na dochádzanie“,
pomyslel si. Dlho sa nezdržal a vybral sa na cestu nazad. „Musím sa
poponáhľať, lebo mama Rozina povedali, že ešte tento raz máme prísť
s Lidminou na obed. Po svadobnej hostine toho ešte dosť zostalo a Lidmina
aspoň nemusí variť. Na prvý raz je to aj tak dobre, kým si zvykne na novú, na
svoju kuchyňu.“ Pridal do kroku, keď zbadal, že ľudia sa už vracajú „z hrubej
omše“, čo znamenalo, že by sa s Lidminou mali pobrať hore na Hoštáky.
Boskovičov dom znamenal spomienku na začiatok života so ženou. Aká
záľaha spomienok sa s ním spája. Ako živé sa mu v tej chvíli zjavili prvé chvíle
vstupu do domu, kde mal prežiť tri roky života so svojou ženou a kde sa narodili
prvé dve deti. Spomenul si, aké boli prvé chvíle ostýchavého zbližovania sa. Ani
jeden z nich nemal skúsenosti v správaní sa voči druhému pohlaviu. Obaja
potlačovali túžbu, lebo sa báli, aby nič nepokazili a ostýchavosť k tomu výrazne
pomáhala. Trvalo niekoľko dní, kým sa naplnilo to, čo starí nazývajú svadobnou
nocou. Aby zakryli rozpaky, dali sa šepkať o tom, ako si zariadia domácnosť,
ako ona bude ešte robiť u rodičov a neskôr si nájde robotu. On zas urobí všetko
preto, aby ho v robote preložili sem do Lamača, a že sa bude starať o to, aby ho
povýšili, lebo to bude lepší plat. Na to bude musieť urobiť nejaké skúšky, ale
toho sa nebojí. Keby ho sem preložili, mohli by dostať byt v staničnej budove,
čo by bolo veľmi dobré. Takto trávili niekoľko večerov, keď boli spolu a pri
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úvahách o budúcnosti zaspali. Napokon si na seba zvykli a prišli na to, aké
sladké to môže byť medzi mužom a ženou.
V týchto spomienkach ani nezbadal, ako sa minuli posledné domy dediny
a ocitol sa na ceste popri železnici, ktorá sa tiahla v hlbokom záreze vpravo
popri ceste. V tuhších zimách tu neraz uviazli vlaky vo vysokých závejoch
naviateho snehu. Z mosta nad železnicou, po ktorom cesta viedla, videl ďaleko
do zárezu smerom na severozápad a vľavo vpredu bolo vidno stanicu
s niekoľkými odstavnými koľajami. Pohľad z výšky mosta na koľajnice
a vzápätí budova mlyna splynuli do spomienky, v ktorej sa vynoril obraz
kopčeka v Mníšiciach tesne nad železnicou do Trenčína, na ktorom malý školák
pasie dve kravky. Na úpätí kopčeka oddeľuje trať od svahu húština krovia, za
ktorou občas prehučia vlaky. Chlapec z kopčeka obdivuje najmä rušne, chrliace
dym a paru, občas aj kopu iskier ako nejaký drak. Pastierik máva a rušeň mu
niekedy zapíska na pozdrav. Keď vlak prejde, rozplynie sa dym a nastane ticho,
z kopčeka vidno mlyn plávajúci na vlnách Váhu, od ktorého vánok prinesie
tichý klepot. Tam niekde teraz pracuje otec. Inokedy počítal vagóny vlaku
a pozeral čo vezie. Nákladných bolo viac ako tých, čo viezli ľudí. Niekedy za
dvoma-troma osobnými vozňami, kde bolo vidno pár ľudí, boli pripojené
nákladné, plné rozličného materiálu. Chlapec špekuloval o tom, kam a načo to
vezú. Opýta sa otca, či nevie. Otec to musí vedieť. Veď je richtár a mlynár
a voľakedy, keď sa železnica ešte len stavala, tak aj tam robil. Aj u grófa
Pongrácza sa kadečomu priučil a potom v mlyne, ktorý pôvodne patril rodine
mamy Anny Jurákech. V Mníšiciach boli na Bzinskom potoku ešte dva mlyny,
ale v tom našom môže otec mlieť po celý rok, ak práve nie sú na rieke ľady.
A to je iné. Otec musí vedieť veľa. Otec je hrdina. Riadny chlap. Od neho sa
všetko dozvie a mnohé naučí.
„Dodnes sa niektorými jeho zásadami riadim, hoci sú „z tisícosemsto“, ako
hovoria moji vlastní synovia. A jeho začiatky boli podobné ako tie moje,“
povedal si potichu pre seba ako obvykle, keď premýšľal a zhováral sa sám so
sebou...

III, Za prácou
Písal sa rok 1869, o ktorom sa mladým chlapom vyobliekaným v krojoch, čo
sa naplno venovali polievačkám dievčat na Veľkonočný pondelok, zdalo, že sa
nič zvláštneho neprihodilo. Veľká noc padla toho roku na koniec marca, ale tu
na kopaniciach Hrušové, Hrabové, či Vrzalka sa jar ešte veľmi nehlásila. Okrem
zmeny ročných období, žiadne zvláštne zmeny sa tu ani neprejavujú. Ľudia sa
starajú len o to, či sa urodí dosť zemiakov, raže či ovsa, alebo kapusty, či bude
dosť ľanu alebo konope na plátno a či sa podarí uschovať dosť sena pre kravky,
ktoré niekedy musia pomáhať aj pri orbe. O tom, čo sa deje v ďalekom svete ani
nechyrujú. Dozvuky Rakúsko-Uhorského vyrovnania sem ešte nedorazili.
Nevedia, že sa stali súčasťou Zalitavska s novou ústavou, podľa ktorej už nie sú
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Slovákmi, ale členmi jednotného maďarského národa. (21, str. 114) Deti do škôl
v meste neposielajú a tak nevedia, že v tom roku odsúdili akéhosi J. M. Hurbana
za článok „Čomu nás učia dejiny“, ani mnoho iných vecí. (21, str. 117) Uhorská
politika na tento chudobný kúsok sveta svoje všeobjímajúce oko zatiaľ priamo
neobrátila.
Michal Hrušovan, ešte nemá ani celých sedemnásť, ale vzrastom a silou
nezaostáva za inými i staršími mladými mužmi, na ktorých sa dievky pri
oblievačkách akosi viac usmievali. Veľmi si to nevšímal, lebo v duchu sa už
odoberal od kopaníc, na ktorých vyrastal, a z ktorých doteraz nikdy nikam
neodišiel.
Na druhý deň po rozlúčkových raňajkách už vykračoval poľnou cestou,
zväčša využívanou furmanmi, v údolí Bzinského potoka dolu do doliny. Teraz
v počínajúcej jari bol potok plný dravého prúdu, do ktorého sa prilievali vody
Vrzalky a Kamečnice. S požehnaním otca, objatím mamy i bratov a s batôžkom
najpotrebnejších vecí na chrbte kráčal rozhodne, ale neveselo v ústrety
neznámemu, čo ho čakalo. „Aké to bude? Čo to bude? Podarí sa mi nájsť robotu,
kvôli ktorej opúšťam rodinu a kraj, v ktorom všetko a všetkých poznám? Otec
povedali, že tam dolu jar prichádza skôr a na roliach grófa Pongrácza, alebo
niektorých gazdov v Mníšiciach sa už určite budú robiť jarné práce. Aj
bohatších sedliakov na okraji Nového Mesta je tam zopár. Vraj za šestnásť
rokov od cisárskeho urbárskeho patentu sa viacerým rodinám podarilo
nadobudnúť trocha gruntu a vybudovať celkom slušné gazdovstvá dokonca i na
kopaniciach. Na obrobenie tohto majetku a k tomu ešte roboty na panskom, už
nestačia len ruky členov rodiny. Občas treba aj nejakého pomocníka, aspoň
dočasne. Hľadať robotu na kopaniciach nemá zmysel. Treba ísť dolu. Robota
i nocľah by sa tam mali nájsť. Len u koho začať? Tu je každá rada drahá. Keby
tak bolo u koho sa opýtať. Alebo budem chodiť z domu do domu?”
Koryto Bzinského potoka tu nižšie bolo už dosť široké a kalná voda zo
snehov z okolia Veľkej Javoriny v ňom hučala celkom ináč ako v lete, keď to
býva len taký potôčik. Les popri riečke a ceste postupne nahradili lúky
s krovinami na svahoch klesajúcich k Mníšiciam. Už bolo vidieť prvé domčeky,
ba i vežu prepoštského chrámu Narodenia Panny Márie v Novom meste. (18, str.
334-336) Tam musia byť bohatí ľudia, keď majú taký veľký kostol. V diaľke
ponad Váh sa v opare črtá Beckovský hrad. Prešiel popri dvoch, teraz
odstavených mlynoch na Bzinskom potoku a to sa už ocitol na pokraji Nového
Mesta. Zastal a premýšľal, či by sa nemal začať pýtať už niekde tu, ale pochytila
ho nedôvera voči mestským ľuďom. „Budú sa tváriť, ako keby som išiel žobrať.
Nemal by som najprv prejsť do Mníšic? Tam možno skôr budú ľudia, ktorým
nebudem taký cudzí.“ V rozpakoch sa priblížil až k sútoku Bzinského potoka
s Klanečnicou. To už bola v tomto období celá rieka. „Ak sa chcem dostať do
Mníšic, musím nájsť nejaký most, lebo na túto vodu už nestačí len nejaká
lávka.”
Cesta okrajom mesta viedla priamo k drevenému mostu nad riekou. Za ním
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sa zrazu vynorili múry kaštieľa. Veľká žltá stena priamo oproti mostu a smerom
k rieke s radom menších okien na prízemí a veľkých s oblúkom na hornej strane
na prvom pochodí. Veľká šindľová strecha. „Tam by sa vošlo sena – pomyslel
si. A možno tam spávajú sluhovia“. Nad ľavým rohom pri ceste akási vežička,
možno na ozdobu, alebo ako pozorovateľňa? Z tohto pohľadu sa nedal urobiť
obraz o celej budove, ale na Michala to pôsobilo impozantne. „Tam musia
potrebovať dosť ľudí, pomyslel si, ale, že by mali záujem práve o mňa?”
„To nemôže byť nič iné, len grófsky kaštieľ. Čo teraz? Mám tam ísť? Mám
to skúsiť? Čo bude, ak ma pošlú preč? Teraz je už popoludnie. Kam pôjdem,
keď príde večer? Kde sa uchýlim? Nikoho tu nepoznám. Nemal som ísť najprv
len tak, popýtať sa čo a ako a vrátiť sa domov?“ Zrazu si začal veriť. „Musím
tam ísť. Musím mať šťastie. Nemôžem sa vrátiť domov, aby ma ešte stále
chovali. Je tam ešte malý brat a ja musím pomôcť aspoň malým zárobkom.“
Objavený pocit zodpovednosti mu pridal na rozhodnosti. „Vojdem do kaštieľa.
Potom sa uvidí.”
Na začiatku dreveného mosta zastal a oprel sa o zábradlie. Začal premýšľať
ako vojsť, čo povedať, aby si nemysleli, že ide po žobraní. To bola neznesiteľná
predstava. „Od detstva ma učili, že sa musím vedieť postarať sám o seba a ak
treba, ešte pomáhať najbližším. S tým sa spájala zodpovednosť a hrdosť.
Presvedčenie, že čo mám, to dokážem. Prečo by som to nedokázal teraz?“
Rozhodol sa a vykročil ku kaštieľu.
Pomaly sa približoval až k veľkej drevenej bráne obitej železnými pásmi. Na
mocných doskách boli miestami upevnené veľké kovové hroty ako na
rytierskom brnení. Súčasťou brány boli menšie dvere s veľkým bronzovým
klopadlom. Chvíľku mu trvalo, kým prišiel na účel toho predmetu. Všimol si, že
priestor pred bránou je vyložený plochými kamennými doskami, na ktorých
bolo vidno stopy vyjazdené vozmi alebo kočmi. Vedľa brány bolo z oboch strán
niekoľko malých okien chránených silnými mrežami, ale za oknami nikoho
nevidel. Myslel si, že by tam mohli byť nejakí vartáši, ale nebol si istý. Načúval,
či spoza brány nezačuje nejaké zvuky, ktoré by naznačovali pohyb ľudí, alebo
nejakú činnosť, ale nepočul nič. Ako keby všetci odpočívali po veľkonočných
sviatkoch. Na chvíľu sa preľakol, čo ak tam nikto nie je? Ak sú všetci preč?
„Nedá sa nič robiť. Musím to skúsiť. Zistiť, či tam niekto je, s kým by som
mohol prehovoriť. Keď už som tu, nevrátim sa len tak, bez ničoho.”
Zobral do ruky ťažké klopadlo, trocha ho poťažkal a dva razy zaklopal.
Najprv opatrne, ale potom sa mu zdalo, že to bolo slabo a tak zaklopal
mocnejšie a ešte raz.
Potom čakal.
„Nie tak zhurta“ – ohlásil sa ženský hlas, ale približujúce sa kroky skoro
nebolo počuť. Asi má obuté nejaké kapce, pomyslel si. Vzápätí sa pomaly
a potichu brána otvorila. Za ňou stála staršia žena v sedliackom odeve, so šatkou
na hlave, v ruke brezová metla, na tvári zvedavý pohľad, koho to sem čerti
nesú? Keď videl tú metlu nevedel v prvej chvíli či to je nástroj, alebo zbraň na
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tulákov. Skoro sa usmial, ale situácia sa mu zdala príliš vážna na žarty.
„Hľadám“, zrazu nevedel ako to povedať, „chcel by som robotu.”
„Tak to ťa musím odviesť k šafárovi. Myslím, že budeš mať šťastie. Počula
som, že veľkomožný pán gróf čakajú návštevu svojej aňa so sprievodom
z Krasnian. Musí sa dať všetko do poriadku. Na to bude treba nejaké usilovné
ruky. Poď so mnou. Ako sa voláš?”
„Michal. Michal Hrušovan.”
„Dobre, Michal. Ostatné povieš šafárovi. Mňa volajú Agneša.”
Vošli a Agneša starostlivo zatvorila bránu. Kým počkal, stihol si všimnúť
obdĺžnikové nádvorie, sčasti pokryté štrkom, sčasti vyložené kamením,
v škárach miestami trčala ešte vlaňajšia tráva či burina. Po ľavej strane zazrel
niečo ako stajne. Bolo stadiaľ počuť zvuky dobytka, či koní a zacítil aj jemný
pach, či vôňu? Agneša ho potiahla za rameno. „To všetko uvidíš poriadne. Teraz
poď so mnou.“ Vykročili na pravú stranu a vošli do dverí na krídle vedľa brány
a tam vyšli na prvé poschodie.
„Pán Antal, doviedla som vám mládenca, čo hľadá robotu. Volá sa Michal
a zdá sa rúči mládenec. Možno ho budete potrebovať.“ Usmievala sa pri tom, ale
Michal to nevidel, lebo stál mierne za ňou. Uprene sa pozeral na dospelého
muža, trochu prešediveného, s fúzikmi a pomerne dlhými vlasmi. Sedel za
stolom nad nejakými papiermi. Sviečky vo svietniku neboli zapálené, lebo cez
veľké okno na západ ešte prichádzalo dosť svetla.
„Dobre, Agneša, môžeš ísť, ale keď si už doviedla mládenca, pozri sa ešte
po dedine, alebo v meste po nejakých šikovných dievčatách. Potrebovali by sme
aspoň dve. Jedna bude pomáhať pri hosťoch a druhá tebe pri kuchyni a ostatnej
robote, lebo teraz jej bude o trochu viac ako inokedy. Ktorá bude šikovnejšia
a krajšia, tá zostane aj naďalej. O tej druhej sa porozprávame neskôr. Mládenca
potom pošlem za tebou a ty mu povieš čo a ako.”
Keď Agneša odišla, oslovil Michala:
„Povedz, čo vieš robiť. Odkiaľ si? Z akej rodiny?“ To ani neboli otázky, ale
skoro rozkazy. Na Michala to bolo naraz veľa otázok. Nevedel hneď odkiaľ
začať, ale nazdal sa, že asi bude najlepšie porozprávať o rodine, o otcovi, na
ktorého bol hrdý, a ktorý ho všetko naučil.
„Mám dvoch bratov a dve sestry. Sám som prostredný. Najstarší musel
zostať robiť doma a najmladší je ešte malý. Som z lazov Hrušové a tam sa
okrem hrdlačenia na poli dá robiť ešte pytlikárstvo, čím sa mnohí zaoberajú, aby
sa popri ostatnom dajako uživili. Robiť viem všetko a čo neviem sa naučím,“
povedal presvedčivo.
Stál tam mierne rozkročený, lebo tak sa cítil pevnejší, aby sa neroztriasol.
Vedel, že je to dôležitý rozhovor a chcel presvedčiť o sebe a svojich
schopnostiach, no nechcel vyzerať ako chválenkár. Skromne, ale čisto oblečený
s batôžkom na chrbte a čiapkou v ruke pôsobil dôveryhodne a smelo. Antalovi
tak pripomínal seba samého, keď ho do služby v kaštieli prijímal ešte starý gróf
Antal Pongrácz, otec grófky Sidónie a dedo grófa Edeho. Tiež nemal vtedy ešte
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ani dvadsať rokov, ale starý gróf, v tom čase už vdovec, potreboval v kaštieli
niekoho, kto by mu vo všetkom pomáhal a koho by zaúčal do vedenia kaštieľa.
Mladý Antal sa mu zdal vhodný. Počas krátkej doby života starého grófa došlo
v občasných chvíľach dôverných rozhovorov k tomu, že gróf vyrozprával aj
tienisté stránky života rodiny. Trápilo ho napríklad, že dcéru Sidóniu vydali za
bratranca, čo podľa neho spôsobilo, že jej prvé tri deti zomreli v mladom veku.
Dvaja chlapci krátko po narodení a dievčatko Jozefa, ktorá mala v tom čase
necelých päť rokov bola tiež akási chorľavá a slabá. Nakoniec zomrela keď mala
necelých trinásť rokov. To Antal vedel už z vlastného neskoršieho poznania, ako
aj to, že Edeho najstarší a prvý žijúci brat Ištván už v mladosti ukázal, že z neho
nebude nijaký dôstojný nástupca rodu. Bol svojim správaním tak trochu na
posmech. Hovorilo sa dokonca o tom, že v dôsledku príbuzenského vzťahu
rodičov to nemal v hlave celkom v poriadku. Grófka Sidónia s manželom
Rudolfom Ferencom Pongráczom z Nededze (57, str. 1-2) sa preto rozhodli mať
ďalšie deti. Po Ištvánovi prišiel Adolf. Toho pre pokánie obetovali bohu a dali
ho za kňaza. Potom prišiel Ede a toho vychovávali ako princa, len aby z neho
niečo bolo. Mladší brat Ágost teraz už nežije s matkou, lebo je členom
uhorského parlamentu a najmladšia dcéra Ľudmila už tri roky žije v Leštinách
na Orave, vydatá za istého Zmeškála, tiež člena parlamentu. Bolo zrejmé, že
jediným, kto môže spravovať rodinný majetok v Mníšiciach, je mladý gróf
Eduard.
Šafár sa zrazu prebral zo zamyslenia. Uvedomil si, že posledné Michalove
slová odzneli už pred hodnou chvíľou a mládenec tam stojí a čaká, čo mu povie.
„Dobre, že si prišiel. Uvidíme, čo vieš a čo dokážeš. Teraz je tu hromada
práce na dvore, v stajniach i okolo kaštieľa. Pri koňoch a okolo kočov slúži
Jánoš, ale sám na to celkom nestačí. Sú tam aj kravy a prasce. Zatiaľ mu budeš
pomáhať a on ti povie čo treba a ako sa to má robiť. Ja uvidím ako ti to ide
a podľa toho sa zariadim. Zatiaľ si prijatý. Dostaneš stravu, nocľah a neskôr
podľa práce uvidím, aká bude odmena. Gazdiná Agneša ti povie, ako to bude
s jedlom a kde budeš spať. Podľa potreby ti aj ona povie, kde a načo ťa bude
potrebovať. Teraz choď za ňou, nájdeš ju v kuchyni. To je dolu schodmi, potom
po dvore vpravo do dverí v rohu. Povieš jej, že si prijatý a čo som ti povedal
o robote. Ostatné sa uvidí. Tak choď.”
Keď Michal odišiel, šafár sa znova ponoril do papierov, ktoré chcel mať
v dokonalom poriadku, keď sa vráti veľkomožný pán Ede s matkou. (57, str.1)
Grófka Sidónia bola ešte stále zachovalá a energická päťdesiatdeväťročná dáma,
ktorej by málokto hádal jej vek, i to, že porodila osem detí. Ani to, že už je
takmer desať rokov vdovou. Ešte za života chorľavého manžela sa musela
o mnohé veci postarať sama. Poznala kaštieľ v Nededzi i Krasňanoch a tak teraz
má dostatok skúseností na to, aby rýchlo odhalila aj drobné nedostatky. Grófka
bude kontrolovať nielen jeho, ale nepriamo aj syna Edeho. Bude sa zaujímať
o papiere, výkazy a určite prejde celým kaštieľom až po stajne, komory
a pivnice. „Budem musieť dozrieť, aby všetko naozaj bolo v poriadku. Dobre, že
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sa tu objavil ten chlapec a bude treba ešte tie dievčatá na poriadok v komnatách.
Neviem, či si grófka so sebou neprivezie nejakú svoju komornú, ale pre istotu
treba rýchlo prijať nejaké šikovné dievča. Okrem toho grófka isto bude chcieť
vykonať nejaké návštevy v Novom meste i Beckove a ktovie čo všetko ešte. Ede
bude chodiť s ňou a mne nechajú na krku kopu príkazov. Uvidím, ako to
zvládnem. Musím si premyslieť ako ju presvedčiť, nech mi schváli nejaké väčšie
výdavky na opravy kočov a strechy, a to ešte neviem, na čo všetko príde sama.
Od smrti starého grófa Antala bol v kaštieli len najnutnejší personál, ktorý sa
staral o zvieratá a nevyhnutný poriadok. Udržiavali sa len niektoré izby
a spoločenská miestnosť pre prípad návštev panstva z Nededze či Krasnian.
Kaštieľ odvtedy dosť schátral a ani s majetkom sa nijako nepodnikalo. Mladého
šafára Antala grófov zať Rudolf Pongrácz, (57, str. 2) dedičný gróf s dedičným
titulom cisársky a kráľovský komorník, spolu s manželkou grófkou Sidóniou
hneď po otcovom pohrebe požiadali, aby zostal vo funkcii, s usmernením na
udržiavanie, a nie na rozvíjanie majetku. V tom čase im záležalo hlavne na
kaštieli v Krasňanoch, ktorý grófka zdedila i s titulom. Budovu v Nededzi ,
ktorú tiež honosne nazývali kaštieľom, ale ako to videl Antal, bol to len väčší
majer, po narodení Edeho opustili a odišli do Krasnian. V Nededzi zostala žiť
Rudolfova matka so synom Ištvánom. Kaštieľ v Mníšiciach nebol vtedy
dôležitý, ale bol blízko Nového Mesta, čo bolo na tie časy pomerne veľké mesto
na Váhu a to mu pridávalo na hodnote. V tom čase potrebovali peniaze hlavne
na zlepšovanie kaštieľa v Krasňanoch. Na ostatných majetkoch, teda aj
v Mníšiciach, (18, str. 55) sa muselo zarábať a šetriť. Preto sem niekedy pred
štyrmi rokmi vyslali mladého grófa Eduarda. Prišiel ako dvadsaťpäťročný
bonviván, veľkomožný pán, ktorý sa najprv opýtal čo a ako a potom to prikázal
vykonať. Bol slobodný, ako starší brat Ištván a napriek tomu, že poznal pár slov
po slovensky, demonštratívne používal maďarčinu, hoci jeho matka od mladosti
hovorila oboma jazykmi. Antala si cenila aj preto, že vedel slušne po maďarsky,
čo bolo potrebné pre komunikáciu s panstvom a slovensky so služobníctvom.
No, ale od istého času, keď uhorská šľachta začala tlačiť na rakúsko-uhorské
vyrovnanie, hornouhorská a predovšetkým protihabsburgská šľachta prijala
a presadzovala koncepciu jednotného maďarského národa, ktorého sa snažila
byť elitou. Nevesty šľachticov sa teraz hľadali v južnej zemi Uhorska a nebolo
to jednoduché. Pre slobodného Ištvána ju ani nehľadali a Ede zatiaľ dával
prednosť iným záujmom pred ženbou. Antal sa zamyslel. „Veľkomožný pán
gróf Eduard je tu už pár rokov, ale záležitosti hospodárenia ho zatiaľ príliš
nezaujímajú. Občas sa na niečo opýta, ale väčšinu času chodí po návštevách
iných šľachtických, niekedy aj zemianskych rodín a snaží sa vyzvedať všelijaké
novosti. Bol už aj v Pozsonyi a Budíne a ktovie kde ešte. Vždy, keď sa vráti, je
unesený z toho čo videl a počul a špekuluje, čo z toho by sme mohli mať aj tu.
Naposledy spomínal čosi o železniciach, no ktohovie, či to nie sú len nejaké
vzdušné zámky“. (20, str. 111) Antal sa dobre vyznal vo svojej práci, jeho
záujmy však nesiahali za chotár Mníšic, alebo najviac tak do Nového Mesta.
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Michal našiel gazdinú v kuchyni, ako dirigovala kuchárku. Už sa jej chystal
povedať, čo odkazuje šafár Antal, ale predbehla ho:
„Asi si od rána nič nejedol. Poď, dám ti trochu dobrej polievky, potom ti
ukážem, kde budeš spať. Tam si necháš aj svoj batôžtek. Potom ťa zoznámim
s Jánošom. On ti povie, čo bude chcieť, aby si mu pomáhal. Dúfam, že si dosť
mocný. No a keď budem niečo potrebovať, tak ťa zavolám.“ Michal si pomyslel,
že jej už nemusí nič hovoriť, čo odkázal šafár. Sama si zabezpečila, aby v ňom
mala pomocníka aj pre seba. Možno preto je teraz na neho taká milá.
„Služobníctvo jedáva v čeľadníku. Jánoš ti povie kedy a ukáže kde.“ Na kraj
stola položila misku s hustou polievkou, kus chleba a drevenú lyžicu. Pokým
jedol, vypytovala sa ho na rodinu, odkiaľ je a či má dosť oblečenia na robotu,
lebo pri poriadnej robote sa aj umaže. „Keď budeš potrebovať, príď mi povedať,
niečo pohľadáme. Tie tvoje čisté gate by dlho nevydržali. Ak nemáš iné, tak ti
ešte večer musím nejaké nájsť. Aj nejaké staré čižmy, košeľu i kabanicu.“ Teraz
si zase Michal povedal, že mal šťastie. Nielen, že našiel robotu, ale táto Agneša
sa k nemu správa skoro ako k synovi. Len aby to išlo takto aj naďalej a ponáhľal
sa jesť, lebo z domu vedel, že ľudia sa hodnotia aj podľa toho, že „ako k mise,
tak aj do roboty“.
Michal ani nezbadal, ako prešli prvé dva týždne služby. Každý deň bol
rovnaký. S Jánošom sa rýchlo zoznámil a pustil sa do roboty, ktorú mu prikázal.
Bolo toho veľa okolo koní, dobytka, prasiec, koča, vozov, náradia i poriadku na
dvore i v chlievoch. Jánoš sa tiež usiloval, ale Michal si čoskoro všimol, že si
robotu trochu šetrí, aby viac zostalo na neho. Za celý čas sa nič zaujímavé
nestalo, okrem toho, že asi na tretí deň po jeho príchode prišli do čeľadníka
obedovať aj dve dievčatá. Zuzana a Magdaléna. Aj keď boli poobliekané do
roboty, bolo vidieť, že Zuzana bude tá krajšia, ktorú chcel šafár Antal. Agneša
medzitým raz volala aj Michala, aby prišiel pomôcť dievčatám s posúvaním
nejakého nábytku, keď bolo treba vydrhnúť dlážku v izbách a doniesol im aj
rebrík, aby mohli poumývať vysoké okná, či postierať prach na vysoko
zavesených obrazoch a svietnikoch. Vtedy si Michal bližšie všimol Zuzanu.
Bola možno tak stará ako on, ale vyzerala dospelo, a keby sa trocha vyparádila,
vyzerala by ako nejaká grófska dcéra. Ktovie, lebo žiadnu ešte nevidel, ale zdala
sa mu pekná.
Občas ich pozrel šafár, aby skontroloval ich robotu, keď si bral bričku na
vybavovanie vecí, čo potreboval vybaviť vonku. Bričku a koňa pripravoval
Jánoš, ale keď sa šafár vrátil, dostal ju na starosť Michal, aby ju poriadne
vyčistil a zatiahol do prístrešku, kde čakala, kým ju zase bude treba. O koňa sa
postaral Jánoš. Michal sa už s ním zhováral o tom, aby ho naučil, ako sa starať
o kone, lebo to ho lákalo viac, ako tie ostatné hrubé roboty.
Jedného dňa v podvečer počuli ako otvára bránu šafár a ako sa víta
s prichádzajúcimi. Michal zo zvedavosti vystrčil hlavu z dverí stajne, aby videl,
kto to prichádza, ale Jánoš ho vtiahol dnu:
„Nepozeraj, nech ťa nevidia, lebo povedia, že sa ti nechce robiť. To by
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nebolo dobré ani vtedy, keby naozaj nebolo čo. Páni sú vždy radi, keď ťa vidia
robiť, aby si nemysleli, že ťa živia nadarmo.”
„A čo? Robíme málo? Chvíľami ma aj ruky bolia.”
„Páni si myslia, že práve tak to má byť. Keď ťa vidia pozerať sa, vidia, že
nerobíš a vtedy ťa ani ruky nemôžu bolieť. Dobrého sluhu vždy vidia robiť
a zlého len pozerať sa a jesť. Lepšie je byť dobrým sluhom. Vtedy ťa niekedy aj
pochvália, ale zlého môžu aj bičom šibnúť. To by sa ti nepáčilo.”
„Mňa, že by bičom? To by som sa pozrel.”
„Len sa nenadrapuj. Pán je pán a má za sebou aj zákon. (21, str.119) A ty by
si prišiel nielen o robotu, kvôli ktorej si tu, ale ešte by si sa mohol ocitnúť aj
v árešte. Ešte aj tvoja rodina by mala starosti, že má neporiadneho syna.”
Michal uznal, že Jánoš asi vie, čo hovorí, a že je starší a múdrejší ako on
sám. Oplatí sa podľa neho riadiť. Michal doteraz nerozmýšľal čo to je „pán“,
aký zákon je na pánovej strane, lebo nevedel nič o zákone, ktorý v Uhorsku
dovoľoval služobníkov aj fyzicky trestať. V Uhorsku boli páni „veľkí páni a ešte
aj veľkomožní“. Michal si uvedomil, že poslušnosť je niekedy výhodnejšia ako
hrdosť.
Aj keď nepozeral, Michal si stihol ešte cez škáru vo vrátach stajne všimnúť,
že vybehla aj gazdiná Agneša a zatvárala bránu. Šafár sa ukláňal, zdravil grófa
Edeho a grófku Sidóniu, ktorej Ede pomáhal z koča. Antal podal ruku
a pomohol z koča aj nejakému dievčaťu, čo prišlo s nimi. Kočiš začal vyberať
z koča veľké tašky a kufre a ponáhľal sa za nimi. Všetci sa poberali za šafárom
do dverí, ktorými sa chodilo do panských komnát. Večeru v ten večer dostali
neskoro, až keď prišli dievčatá, ktoré museli obsluhovať hostí. Tá nová s nimi
neprišla. Zuzana povedala, že tá spí v izbietke blízko grófky, keby tá niečo
potrebovala.
Kočiš Manó, keď povynášal batožinu sa najprv postaral o kone a potom
povedal Jánošovi, aby očistil koč, lebo na druhý deň sa pôjde po návštevách
v meste a ľahol si v čeľadníku na lavicu, kým dostanú večeru. Pre Michala to
znamenalo, že nebude večerať, kým nebude koč vyčistený zvnútra i zvonku ako
sa patrí. Cesty boli v tomto ročnom období blatisté, tak mali s Jánošom čo robiť.
Služba pre neho zatiaľ nepriniesla nič nového. Veď aj doma mal čo robiť od
rána do mrku, akurát, že doma robil poriadnu robotu, lebo tak chcel a tak ho
naučili. Tu okrem toho musel dbať, aby boli spokojní páni. Nuž čo. Vedel prečo
išiel a vedel, že raz to skončí, len ešte nevedel kedy.
Hneď pri večeri grófka Sidónia navrhla Edemu plán na najbližšie dni:
„Najprv musíme navštíviť prepošstvo. (18, str. 48) Prepošt Barinyay je
slušný, skúsený muž. On síce nevie, že kedysi v minulosti naša rodina
zasahovala do voľby novomestského prepošta, ale patrí sa prejaviť dobrú vôľu
a úctu. V budúcnosti ti môže poradiť v mnohých veciach, ale hlavne cirkev
v Novom Meste obhospodaruje dva a pol tisíc meríc rozličnej pôdy, vrátane
vinohradov. Má mlyny a príjmy z rôznych daní, z jarmokov a iných prameňov.
Pre svoju funkciu a tieto majetky má veľký vplyv, hoci musí brať do úvahy
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názory patrónov, ktorí prepoštov volia. A navyše je poslancom za Nové Mesto.
Dobré vzťahy s týmto človekom a prepozitúrou vôbec, majú svoj význam. Väčší
ako s richtárom. Navštívime ho, aby som ťa predstavila ako skutočného
zástupcu rodu, ktorý môže niekedy požiadať o otcovskú radu.“ V tejto situácii si
grófka Sidónia opäť uvedomila, že jej dcéra Ľudmila je už tri roky vydatá za
Zmeškála z Leštín, ale zatiaľ žiadne deti a zdá sa, že kvôli povinnostiam
a záujmom manžela to tak asi aj zostane.
„Hneď ráno pošleme šafára s listom, ktorým prepošta požiadame o prijatie.
Dúfam, že vezme ohľad na moje dôvody a príjme nás hneď zajtra. Potom
musíme navštíviť dobrého kožušníka. Tie moje staré kožuchy už musím
vymeniť. Šafár by mal povedať, ktorý je najlepší a u toho sa zastavíme. Ak je
naozaj dobrý, musí mať kvalitný materiál a musí byť schopný dobrý kožuch za
týždeň urobiť. Najviac týždeň sa tu zdržím a to musí stačiť aj na skúšky. Vraj je
tu v meste najmenej sedem kožušníkov, tak nech sa šafár postará, aby vybral
toho najlepšieho. A možno, ak sa mi nebude páčiť, navštívime dvoch.”
„Potom formálne navštívime richtára,“ pokračovala grófka. „Opýtame sa ho,
čo mu robí starosti a v čom mu rodina môže pomôcť. Raz možno budeme
chcieť, aby on pomohol nám. Čo ty na to?”
Kým hovorila, Ede si pomyslel, že mama musela o tejto ceste uvažovať už
skôr, keď má teraz všetko tak premyslené. Plán sa mu páčil. Ede prepošta ešte
nikdy nenavštívil. Vedel, že Barinyay je vo funkcii už aspoň sedemnásť rokov,
ale vnímal ho skôr ako nejaký pomník, ktorý nemusí vidieť. Za tých päť rokov
života v Mníšiciach necítil potrebu hovoriť s ním. Na veľké sviatky aj tak bol
obvykle v Krasňanoch, alebo niekde inde. Naraz začal chápať matkin zámer.
Veď taký vysoký cirkevný hodnostár a navyše poslanec, môže byť užitočný
človek a môže mať kopu informácií z Nagyszombatu, Ostrihomu, ba i z Budína.
„Že mi to skôr nenapadlo,“ vyčítal si.
Návšteva trvala viac ako týždeň, ale nakoniec grófku s kišasoňkou naložili
do koča a spolu s Edem odišli. Kočiš Manó ich všetkých zaviezol späť do
kaštieľa v Krasňanoch. Jánoš s Michalom i Agnešou si oddýchli. Zostala im len
bežná práca. Nové dievčatá ešte zostali a robili poriadok po hosťoch. Šafár
Antal znovu behal s bričkou a o pár dní prišlo pár chlapov s vozom plným
šindľov a pustili sa do opráv strechy kaštieľa. Potom sa ešte opravovali
kachľové pece v niektorých komnatách a Michal pomáhal Agneši robiť poriadok
v pivniciach, kde skladovali rozličné zásoby, náradie a nejaký starý nábytok.
Michal pritom vyžobral nejaké staré postele do čeľadníka. Napchali si do nich
slamníky a život bol hneď krajší. Jánoš ho pochválil a poznamenal, že sa mu tak
vidí, akoby mal Michal u gazdinej očko. Michal sa tomu smial a o košeli, ktorá
mu pribudla do batôžka, taktne pomlčal. Načo vyvolávať závisť, keď zatiaľ ani
nevie, za čo robí. S dievčatami Magdou a Zuzanou sa veľmi nevideli, ale veď
ani nebolo treba. Zuzana, ktorá pomáhala obsluhovať panstvo pri jedle nič
nepočula, lebo pred ňou nič iné nehovorili, len čo má urobiť a grófka ju občas
poúčala, ako to má urobiť. Jediné, čo Zuzana povedala, že všetko, čo
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veľkomožná pani hovorila, sa snažila povedať po slovensky, aby nepotrebovali
nikoho, kto by to hovoril po maďarsky. Zuzane grófka prikázala, že sa musí
rýchlo naučiť tiež hovoriť po maďarsky. Ale už sú konečne preč. Len to neviem,
ako sa budem tú maďarčinu učiť, keď už nechodím do školy. Vtedy sa Jánoš
zasmial a povedal, že by ju mal zaúčať gróf. Zuzanu začali doúčať maďarčine
Agneša a šafár Antal.
Keď sa asi po dvoch týždňoch vrátil gróf Ede z Krasnian, posadil sa
s Antalom a preniesol na neho pokyny od matky. Gróf hovoril: „Bola vcelku
spokojná, ale zdôrazňovala, že kaštieľ po otcovi Antalovi musí zodpovedať jeho
vysokému postaveniu kráľovského a cisárskeho komorníka. Nemôže dovoliť,
aby si ľudia mysleli, že keď jej otec zomrel, už sa nemá o majetok kto postarať.
To by vrhlo zlé svetlo na celú rodinu. Teraz, keď je kaštieľ v Krasňanoch
v požadovanom stave, treba sa venovať kaštieľu v Mníšiciach. Môže sa stať, že
Edeho navštívia významnejší hostia a bude treba ubytovať ich v tomto kaštieli.
Preto sa musia upraviť ďalšie hosťovské izby a veľký salón. Ak bude treba, Ede
napíše bratovi Adolfovi, s ktorým sa majú radiť, lebo ten študoval v Ostrihome
a Budíne a videl, ako také veci majú vyzerať. Gróf Eduard bude teraz častejšie
cestovať a navštevovať niektorých príbuzných po starej mame Marianne
Motešickej na Ponitrí a na dolnej zemi. To bola veľká dáma, nositeľka
cisárskeho radu hviezdy a kríža a jej rodina je široko rozvetvená. Väčšina
mužov je v dobrom postavení, majú kontakty na vysokých miestach, žijú
v bohatých zámkoch a kaštieľoch, lebo zem je v tých krajoch veľmi úrodná
a majetky sú výnosné. Vravela, že sa tam môžem veľa naučiť i dozvedieť
a môžem spoznať aj vhodné mladé ženy. V súčasnosti si musím všímať aj novú
politiku, ktorá sa teraz robí v Budíne a nie vo Viedni, lebo je to v záujme rodiny.
Antal, vy sa musíte viac snažiť, aby aj mníšické a okolité majetky viac
vynášali, aby ľudia poctivo platili, čo majú platiť a odovzdávali stanovené
dávky. Dobre, že ste prijali nové sily, no to musí zatiaľ stačiť. Zdá sa, že robia
dobrú robotu.“
Keď návšteva odišla aj Antalovi sa uľavilo a bol rád, že získal súhlas na
potrebné investície, na ktoré však musia zarobiť. Ani to mu neprekáža, že gróf
bude trochu viac cestovať, veď bez neho to ide všetko ľahšie. Nech sa len čo
najviac učí a venuje politike. Len nech to prinesie viac možností. Príležitostne si
zavolal Zuzanu a ukázalo sa, že keď sa nebojí, vie po maďarsky viac, ako sa
zdalo grófke. Povie Agneši, aby s ňou hovorila a keď bude treba, aby sa obrátila
na neho. Pomôže. Možno, že grófka chce, aby sa zo Zuzany stala komorná.
Ktovie?
Prešlo leto, grófa skoro nevideli, robota dobre ubiehala. Po žatve sa aj
pivnice naplnili krmivom i múkou a neskôr i zeleninou, zemiakmi a kapustou.
Hlávkovou i kvasenou. Pribudli súdky s pálenkou i vínom. Statok bol tiež
v dobrom stave. Michal sa stihol naučiť pracovať s koňmi, ale Jánoš sa od svojej
roboty odstaviť nenechal. Dohodli sa, že Michal by to mal vedieť, keby bolo
Jánoša treba zastúpiť. Zrazu tu bol sviatok svätého Michala a šafár si dal
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Michala zavolať. Povedal mu, že je spokojný s jeho robotou, a že môže zostať
natrvalo. Dohodol s ním plácu a za odrobené mu dal pár zlatiek. Pridal košeľu,
nohavice a malú kabanicu. Nech len tak pracuje ako doteraz. Je šikovný a keď
treba, vie si poradiť, aj keď ho pošle do mesta. Keď bude všetko ako má byť,
možno ho pustí na Vianoce na deň-dva za rodičmi.
Michal sa potešil. Kto by nie? „Mal som ja šťastie,“ pomyslel si, „že som sa
vybral práve po Veľkej noci, a že vtedy čakali návštevu grófky. Možno inokedy
by ma neboli vzali. Ale zase nebolo to zadarmo“ a pozrel na svoje mozole
a poproboval si svaly, ktoré boli akési mocnejšie.
Aj to, ako s ním hovoril šafár, ho uspokojovalo. Bolo dobre, že dostával
príležitosť urobiť aj niečo iné, nie ako Jánoš, ktorý robil stále tú istú robotu.
Michal cítil, že Antal si myslí o ňom, že dokáže i viac. A to chcel. „Len aby to
tak išlo aj naďalej. A aby som bol zdravý. Tatko vždy tak hovorili, že treba byť
zdravý, potom všetko ide ako má.”
Raz na jeseň ho Antal poslal, aby s Jánošom doviezli múku z mlyna na
Váhu. Trochu sa začudoval, lebo dva mlyny na Bzinskom potoku boli bližšie,
ale Antal zrejme vedel, prečo to chcel z tohto mlyna. Statný, mladý mlynár
Jurákech im ukázal vrecia, ktoré majú naložiť a povedal, že vyrovná sa so
šafárom. Mlyn i mlynár sa Michalovi zapáčili. Môže to byť celkom dobrá
a pekná robota, pomyslel si. Mlyn plával na rieke a z brehu k nemu viedol
drevený most, všetko dobre upevnené kolmi a povrazmi. Vyzeralo to tak, že
mlyn môže plávať a mlieť, či je veľká, alebo malá voda. Dosť zlé to môže byť
keď sú ľady, ale teraz nebol čas o tom debatovať. Naložili a odišli. Iba mlynár si
všimol mladého paholka, ktorý prišiel z kaštieľa prvý raz. Mohol to byť znak, že
aj v kaštieli nastávajú lepšie časy. „To by bolo dobré aj pre mňa,“ povedal si.
Michal si všimol, že v okolí Váhu na oboch stranách rieky i na úpätí blízkych
vŕškov sú pekné polia, ktoré znamenajú, že mlynár môže mať dosť roboty nielen
po žatvách, ale aj dlhšiu dobu po nich. Povedal si, že to môže byť pekná a dobrá
robota, ale aj dobrý zárobok. O starostiach s tým spojených nepremýšľal. Tak to
býva vždy, keď neskúsení ľudia pozerajú na niečo po prvý raz. A netýka sa to
iba nevzdelaných sluhov.
Koncom novembra sa gróf Ede vrátil z potuliek po južnej zemi. Tu sa už
hlásila zima, ale ako povedal Antalovi, tam dole sa ešte stále dalo chodiť bez
kožucha. Poobzeral sa po kaštieli, tak ako to videl robiť grófku. Aj on pochodil
po všetkých komnatách, kuchyni, pivniciach, chlievoch i stajniach, podobne,
ako zvykla grófka. Nenahovoril veľa, ale Michala sa s úsmevom opýtal „ako sa
ti u nás páči?“ Michal bol náramne prekvapený, lebo nečakal, že ho gróf osloví.
Pochopil, že sa ho niečo pýtajú, ale netušil čo, a ostal sa prekvapený pozerať na
grófa. Ešte, že tam bol Jánoš, ktorý odpovedal slabou maďarčinou za neho:
„Pán veľkomožný, ľúbi sa mu tu. Dobrá robota a robí poriadne. Môžu sa
opýtať pána šafára, i gazdinej.”
Gróf sa polohlasne zasmial:
„Povedz mu nech sa snaží a nech sa začne učiť po maďarsky. Dnes to musí
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vedieť každý. Aj keď už nechodí do školy. (20, str. 295) A šafára sa opýtam na
vás oboch.”
Potom dal zavolať Zuzanu a prehovoril na ňu maďarsky. Zuzanu na to už asi
pripravili, lebo keď prišla, pekne, ako sa patrí pozdravila a počkala na to, čo sa
jej budú pýtať. Podarilo sa jej trochu potlačiť strach a tak skúška nedopadla
najhoršie. Gróf ju po chvíli poslal preč.
„Musíte sa jej trochu viac venovať,“ povedal Antalovi a Agneši. „Teraz, keď
nie je tak veľa roboty. Musí sa naučiť dobre hovoriť, aby rozumela, keď prídu
hostia a nerobila nám hanbu. Občas sa o to postarám sám, keď budem mať čas.”
V najbližších týždňoch sa stalo to, čo povedal Jánoš. Gróf si dal zavolať
Zuzanu do svojej komnaty, ktorú po návrate z ciest začal nazývať pracovňou.
Tam sa pokúšal hovoriť s ňou na rôzne témy, ale spočiatku najmä o veciach,
ktoré súviseli s jej prácou. Zuzana sa zakrátko osmelila a pomaly sa zlepšovala.
Gróf bol spočiatku prísny, ale postupne sa na ňu začal usmievať, aby ju posmelil
a dokonca ju odmenil akýmsi koláčikom. Povedal jej, že sa musí usilovne učiť.
Po jednej takej polhodinke, počas ktorej stála, pristúpil k nej a pobozkal ju na
čelo:
„Dobré dievčatko. Teraz môžeš ísť za gazdinou. Pri večeri sa znova
porozprávame.”
Zuzana od neho vybehla celá červená a vystrašená. V tej chvíli nevedela, čo
si má myslieť. Matka jej vždy vravela na čo si má dávať pozor, ale čo robiť
v takomto prípade, nepovedala. Nebolo jej jasné, či sa gróf snaží iba o to, aby sa
skoro naučila hovoriť maďarsky, alebo ide aj o niečo iné. Áno, je oveľa starší,
nevedela o koľko, ale prečo by jej mal hovoriť dievčatko? Veď to už dávno nie
je. A čo ten bozk na čelo? „Mám o tom niekomu povedať, alebo si to mám
nechať pre seba?“
Pri večeri bola okrem Zuzany aj gazdiná a tak sa odohral len krátky
rozhovor. Zuzana vedela povedať čo sa podáva, zaželala dobrú chuť a rýchlo
chcela vypadnúť, ale gróf ju zabrzdil. Pred gazdinou však Zuzanu iba pochválil,
že sa zlepšuje. Pri niektorých slovách opravil jej výslovnosť a nechal ju tie slová
pár krát zopakovať. Potom ju prestal trápiť. Keď odišla, poučil Agnešu, aby aj
ona postupovala rovnakým spôsobom. Tá však povedala, že ona nemôže Zuzanu
opravovať tak ako gróf. Gazdiná Agneša, ktorá tu už dlho slúžila, vedela od
Antala, že grófka Sidónia i jej otec a matka grófka Marianna Motešická ešte
bežne používali slovenčinu v rozhovoroch i v písomnom styku, rovnako, ako ich
príbuzní v Nededzi, Krasňanoch a vo Varíne. Vedela i to, že aj gróf Ede ako
chlapec hovoril po slovensky, a teraz určite vedel, alebo rozumel aspoň pár
základných slov, aby sa so Zuzanou dohovoril, no zrejme nechcel. Agneša
nechcela do jeho zámerov zasahovať. Sama dobre vedela, že nemá na to, aby
Zuzanu naozaj naučila dobre hovoriť maďarsky. Nechcela ani odporovať, lebo
to sa nepatrí a tak zmierlivo povedala:
„Veľkomožný pán gróf, Zuzana je ešte mladá a je šikovná. Uvidia, že sa to
naučí a my jej budeme pomáhať. Možno, keby tu bolo nejaké dievča, čo vie
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dobre hovoriť po maďarsky, od toho by sa naučila. Ale najlepšie by to bolo od
nich samého.”
„Dobre, dobre. Už môžeš ísť.“ Poslal Agnešu preč, lebo nechcel sa jej pýtať,
ako myslela tú poslednú vetu. Nechcel si pripustiť, že učiť Zuzanu by sa mu
páčilo, no jeho grófska hrdosť odmietala pozíciu učiteľa slúžky. Ale ako mladý
chlap, v blízkosti ktorého často celé týždne nebola žiadna mladá žena cítil, že
aspoň na chvíľu by dokázal prekonať stavovský rozdiel, aby uspokojil svoju
mužskú prirodzenosť. Nahlas premýšľal: „Veď koľkí šľachtici si uplatňovali
právo prvej noci, lebo jednoducho mali svoje slúžky za konkubíny. Pravda,
mama Sidónia by ma za niečo také tvrdo karhala, keby sa to dozvedela. Na
druhej strane, nie som kňaz ako Adolf. Ten nech si užíva celibát, ale prečo ja?
Musím sa opýtať mamy, či by na Vianoce nepozvala do Krasnian na návštevu
nejakú primeranú slečnu. Ale čo potom?“ Vzápätí túto myšlienku zavrhol.
Poslednou dobou sa vyskytovali narážky na možnú ženbu, ale keďže nebola
žiadna nevesta vo výhľade, boli to zmienky viac-menej formálne. A teraz zrazu
mladá a pekná žena na dosah. Vlastne obaja boli na tom rovnako. Nijaké
skúsenosti. Myšlienky na Zuzanu náhle zahnal. Spomenul si, že keď sa vrátil
utrmácaný z cesty kočom z Nagyszombatu, či Tirnavie, ako tomu niektorí
hovorili, že tam prišiel z Pozsonyi vlakom, aj keď ho ešte ťahali kone. Ale
z Pozsonyi do Pešti, alebo Viedne cestujú vlakom s parnou lokomotívou. To je
celkom iné cestovanie. „Možno by som sa mal starať o to, aby aj v tomto kraji
boli také moderné vymoženosti. Pokrok a rozvoj je to, o čo by som sa mal
starať. To je úlohou šľachtica. Musím porozmýšľať o tom, aké návštevy
vykonať a aké vzťahy nadviazať, aby som sa o tých veciach dozvedel čo najviac
a potom, aby som s tým pohol. A možno by sa pri tom dali speňažiť aj nejaké
pozemky. Uvidíme“ – povedal si a bol celkom rád, že sa mu takto podarilo
zaplašiť myšlienky na Zuzanu. „Musím ešte vymyslieť a pozháňať nejaké
darčeky pre mamu na Vianoce.“ A uložil sa do postele. V posteli ešte chvíľu
dumal o železnici a ľutoval, že tu v Mníšiciach nie sú ani žiadne noviny,
z ktorých by sa niečo dozvedel, či sa niekde niečo chystá, či aspoň zamýšľa. Na
návštevu príbuzných a známych cestoval z Pozsonyi do Pešti železnicou cez
Dioség, Párkány a Vác, ktorá už premáva od tisícosemstopäťdesiateho roku. (20,
str. 111) Pri mnohých stretnutiach sa hovorilo, že táto železnica je výnosná, a že
sa rozširuje na východ, cez Salgótarján až do Miskolcza a odtiaľ na sever. Tu si
spomenul, že mladší brat Ágost, teraz člen parlamentu, má vo výhľade bohatú
nevestu z rodu Sényiovcov z Nagyunyomu. Tam za ňou chodí vlakom cez
Szombathelly. Majú parádny kaštieľ v Nagyunyome a jej otec bol kedysi
kandidátom na uhorského kráľa. Ede sa tam dozvedel, že bohatí podnikatelia
a šľachtici si kupujú akcie železničnej spoločnosti s výnosom štyri až desať
percent a niektorí zarábajú aj na predaji či prenájme pozemkov pod trate. Na
stretnutiach u Sényiovcov sa rozprávalo aj o tom, že doprava železnicou má
ohromný význam pre obchod a priemysel, a že sieť železníc sa bude rozširovať
na sever, až do Poľska. Budú sa hľadať výhodné trasy pre výstavbu. Niektorí
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starší páni sa rozplývali nad zámermi, ako sa pomocou železnice dostanú tovary
až na Balt, a tým sa získa nielen obchodný, ale aj politický vplyv. Musí sa
prepojiť Balt a Jadran cez Uhorsko. Treba tak urobiť ešte kým sa Habsburgovci
hádajú s Bismarkom, lebo tí zatiaľ na taký projekt ani nepomyslia. A keď to už
budeme mať my, budeme na tom zarábať. Mladý Ede dovtedy také úvahy ešte
nikdy nepočul a reči o spojení obchodnej a politickej moci ho priam fascinovali.
Takéto debaty boli pre Edeho také vzrušujúce, že si zabudol všímať mladé
dámy, ktoré tam boli trochu pre potešenie starých bardov, čo sa kochali v ich
mladosti a kráse, ale najmä preto, aby si vyhliadli mladých a schopných
ženíchov. Teraz v posteli si Ede uvedomoval, že o tom všetkom vie vlastne
strašne málo, a že tu v Mníšiciach sa ani nič poriadne nedozvie. V tej chvíli mu
napadlo, že možno by sa mal porozprávať s prepoštom Barinyayom. Veď cirkev
má kontakty do Nagyszombatu, Pozsonyi, Ostrihomu i Budína. Prepošt má
určite svojich ľudí, ktorí vedia všetko o cirkevných pozemkoch v Novom Meste
i blízkom okolí a vie o veciach, o ktorých sa Ede ešte nedozvedel. „Čo ak je
všetko ďalej, ako sám tuším? Čo ak sa niečo už pripravuje? Musím sa dostať do
kontaktu s ľuďmi z vlády, železničnej spoločnosti a s podnikateľmi, ktorí už
v týchto veciach vedia chodiť. Keď sa vrátim, budem hľadať možnosti ako aj tu
urobiť niečo podobné.“ Pri rozhovoroch s váženými mužmi sa mu trochu
zdvihlo sebavedomie, že ho vzali medzi seba a v duchu ocenil fakt, že má
príbuzenské, ale aj spoločenské väzby, ktoré mu to umožnili. „Budem to musieť
využiť vo svojich plánoch. A musím to podniknúť hneď na jar. Mladé dámy
majú čas,“ povedal si polohlasne. Ale v tej chvíli mu znova zišla na um Zuzana,
jej tvár, tak blízka jeho tvári, keď obsluhovala pri stole, jej postava, krivky jej
tela, lákavé a zvodné, vyvolávajúce hriešne predstavy. Nestihol si ani uvedomiť,
že tieto krásne predstavy sú v jeho hlave, no s jeho telom nič nerobia a zaspal.
Na Barinyaya zabudol.
Desať dní pred Vianocami Michal s Jánošom skoro ráno pripravili poriadne
vyčistený landauer, spolu so šafárom naložili batožinu a gróf Ede pridal darčeky
pre mamu Sidóniu i brata Ištvána. Kočiš Manó sa posadil na kozlík, gróf do
koča, a vyrazili na cestu do Krasňan. Šafár ešte pred odchodom povedal, že ak
urobia za hodinu jednu uhorskú míľu, na tretí deň popoludní môžu byť
v Krasňanoch. Je to asi štrnásť uhorských míľ, ale teraz v zime sa pôjde
pomalšie a možno bude treba viac zastávok, aby si kone oddýchli. S grófom ešte
chvíľu hovorili, že kočom je to istejšie, aj keď po ceste už budú miesta, kde
môže byť dosť snehu aj na sane. Gróf nakoniec sane zamietol, veď tu na okolí
ešte snehu niet, a vyrazili.
Cesta kočom na sever po pravom brehu Váhu proti toku rieky prebiehala na
túto ročnú dobu celkom dobre. Cez Melčice, Nemšovú, Lednické Rovne,
Orlové, Kotešovú až do Nededze a Krasnian. Cestou míňali pongráczovské
majetky, alebo sídla spriaznených zemianskych rodín, kde sa dalo oddýchnuť,
opatriť kone i prespať. S grófom sa všade radi porozprávali o jeho cestách
a poznatkoch zo sveta a posťažovali sa, že tu sa nič podobného nedeje, iba
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starosti s poddanými, ktorí málo robia, málo platia, majetky chátrajú a vôbec
všetko je horšie ako tam vo svete. Ede ich povzbudzoval, že má isté informácie,
že aj tu sa schyľuje na lepšie časy, ale zatiaľ nechcel naznačovať bližšie
podrobnosti. Napriek sťažnostiam, všade sa snažili byť pohostinní a postarali sa
aj o kočiša. Na tretí deň okolo obeda boli už v Nededzi a Manó sa pýtal, či sa
zastavia v rodnom dome. Ede rozhodol, že ten kúsok to už potiahnu a nariadil
pokračovať. Brata Ištvána vidieť nemusel a možno, že už bude v Krasňanoch.
Posledné úseky cesty sa už míňali trochu pomalšie, lebo cestou na sever bol
vzduch stále chladnejší, údolie Váhu stále užšie a nad cestou sa občas
prevaľovali chuchvalce riedkej hmly od rieky. Aj snehu pribúdalo, i keď na
ceste ho nebolo veľa. Zato terén okolo bol už zasnežený skoro súvisle
a miestami medzi krovinami boli aj menšie záveje, takže terén pred očami
trochu splýval. Grófovi sa z toho nudného pohľadu chvíľami aj začalo driemať,
ale príchod do Nededze ho prebral a začal byť netrpezlivý, kedy minú Varín
a dorazia do Krasnian. Neuvažoval ani o tom, že by sa čo len na chvíľu zastavili
vo varínskom kostole pri kryptách predkov, len aby už boli doma, v teple.
Zato na kraji Varína zažil Manó prekvapenie. Gróf, trochu už netrpezlivý
pozeral ako sa míňa cesta zrazu zbadal niečo, čo ho donútilo zavolať na kočiša,
aby zastal. Vyskočil z koča, pobehol pár krokov smerom k Váhu a pýtal sa
Manóa, či aj on vidí niečo, čo tu predtým nebolo. Manó povedal, že tam pri
rieke ako keby robili novú cestu, ale teraz tam nikto nebol. Terén bol aj tak
trochu pod snehom, tak sa im nechcelo kráčať necestou až na miesto, kde sa
zrejme niečo budovalo, ale ešte nedokončilo. Ktovie, prečo teraz nerobia, alebo
majú krátku prestávku, pomyslel si gróf a snažil sa pochopiť, čo to vidia. Ak to
má by nová cesta, kam to povedie, kto to buduje, na čích pozemkoch to je a tak
dokola. „Musím sa opýtať mamy, tá by o tom niečo mala vedieť.“ A zasa ho
začala trápiť skutočnosť, že v tomto zaostalom kraji nieto žiadnych novín, kde
by sa bol mohol o veci aspoň niečo dočítať. Celý zvedavý a nedočkavý naskočil
do koča a zavolal na Manóa, aby pridal, že ten posledný kúsok cesty to už kone
musia vydržať.
Keď dorazili na dvor krasnianskeho kaštieľa, Ede vyskočil z koča a utekal za
matkou. Všetko nechal na Manóa, nech to povynáša, postará sa o kone i koč,
veď vie čo treba. Až pred vchodom sa rýchlo obrátil a vrátil sa ku koču, aby
z neho vybral darčeky pre matku. Pomyslel si, že sa patrí začať s darčekmi, aj
keď si uvedomil, že keď ich v Pešti kupoval, ešte bolo ďaleko do Vianoc a
v obchodoch ešte nemali veci vhodné na túto príležitosť a tak sa mu zdalo, že tie
darčeky nestoja zaveľa. Ešteže sú tam aj nejaké veci od brata Ágosta, ktoré
vyberala jeho nádejná snúbenica. Tie sú možno príhodnejšie. No a keď matku
poteší darčekmi, bude sa dať pokojnejšie rozprávať o tom, čo ho začalo veľmi
zaujímať.
Šafár pustil Michala na dva dni na Vianoce domov. Otec sa potešil, že
chlapec sa dobre uviedol, že gazdiná i šafár sú k nemu dobrí a pochválil ho, že
doniesol matke zopár zlatiek, čo sa vždy hodí. Bratia si trochu posťažovali, že
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im sa žiadna pláca nedostane, zato sa im hneď dostalo pokarhanie, aby
nezávideli, lebo robota na svojom je niečo iné ako robota pre cudzieho pána, aj
keď nie je surový. „Sluha je sluha a vždy si musí dávať pozor, či je pán
spokojný a vy doma musíte byť spokojní sami so sebou a svojou robotou. Keď
sa niečo nepodarí, opraví sa, ale nikto ťa nevyženie ani nepotrestá. Si pánom
sebe a to je viac ako akákoľvek práca pre pána. Pri tejto robote sa učíš
hospodáriť sám pre seba a svoju rodinu. Sluha sa učí pracovať pre pána a jeho
rodinu,“ povedal otec. Chlapci mlčali, lebo na to nemali čo povedať, no na
druhej strane nejaká zlatka, hoci od pána, sa im zdala príjemnejšia ako drina, za
ktorou môže prísť iba spokojnosť s vlastnou prácou. Ale čo urobíš? Že raz bude
lepšie, môžeš len veriť. Pre chudáka iné ani nezostáva, len drina. A viera. Ale
z tej sa kaštiele, ba ani len domy nestavajú.
Ede sa s krabicami a balíčkami rozbehol hore schodmi kaštieľa, ktorý teraz
vyzeral oveľa lepšie, ako ho poznal z mladosti a lepšie ako kaštieľ v Mníšiciach.
Pochopil, že to bolo aj z príspevkov odtiaľ, no teraz to nebolo dôležité. Trochu
ho prekvapilo, že mu matka neprišla oproti, ale prečo, na to prišiel hneď ako sa
dostal do salóna, kam išiel celkom intuitívne.
Keď sa Ede objavil vo dverách salóna, všetko nechala tak a rozbehla sa
privítať ho. Materinské objatie však bolo len krátke, lebo vzápätí ešte vysypala
posledné príkazy služobníctvu, čo všetko treba dokončiť. Potom sa konečne
dostal k slovu aj Ede, ktorý dovtedy stál s kôpkou krabíc a balíčkov.
„Poď, mami, a sadni si tu niekde do kresla, nech ti môžem dať darčeky
a odovzdať pozdravy.”
Grófka Sidónia sa potešila, že na ňu myslel, ale formálne vravela, že to
nemuselo byť a nemal si robiť starosti. Potom povedala, že na darčeky sa pozrie
až na Štedrý večer, lebo počula, že nejako tak to robia na rakúskych
šľachtických dvoroch. Aspoň sa môže dlhšie tešiť a byť zvedavá. „Neskôr prídu
aj iní hostia,“ povedala, „ale teraz sa chcem s tebou v pokoji porozprávať.
Najprv sa najedzme, potom mi porozprávaš o svojich cestách a zážitkoch,
o situácii v Mníšiciach, o Barinyayovi a o všetkom, čo vieš nové. Niečo, čo ťa
bude zaujímať, viem i ja.”
Pri vôni dobrého jedla, sviečkach a dobrom víne sa medzi nimi rozhostila
dobrá nálada a Ede rozprával: „Cesty na Dolnú zem boli zaujímavé, ale aj
komplikované. Najprv kočom do Nagyszombatu, či Tirnavie, ako tomu hovorí
Adolf, kde som sa zastavil u strýka, grófa Arnolda. Ten sa má dobre a je celý
hrdý, že u nich majú konskú železnicu. To sa nedá porovnávať s parným vlakom
z Pozsonyi do Pešti. U strýka Arnolda som sa chvíľu zdržal, kým som si trochu
oddýchol a objednali sme bilety na cestu konkou do Pozsonyi. Tam som sa
zastavil v rodine grófa Friedricha. Dozvedel som sa tam, že gróf Eszterházy
chce zmeniť konskú železnicu na parnú, lebo to bude dôležité pre prepravu
tovarov, hlavne dreva a obilia. (16, str. 175) To vynáša viac ako doprava ľudí.
V Pozsonyi dali pozemky pod železnicu najprv zdarma, ale teraz plánujú zmenu
tratí a tam už pôjde o predaj, alebo prenájom pozemkov, čo začína byť
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predmetom mnohých debát v magistráte, ale aj v Pešti. No a cesta do Pešti, to ti
je už celkom iná záležitosť. Parný vlak ide rýchlejšie ako cválajúci kôň, vo
vagóne v prvej triede je pohodlie. Pravda, je to o niečo drahšie, ale vyplatí sa.
Cestujúci sa pozerá, ako sa míňa krajina, vidí, čo sa kde dorába, pestuje, aké sú
kde domy a hneď vidíš rozdiely. Niekde sú ľudia bohatší, inde chudobní. Vidno
aj stáda kráv a koní, vinohrady, fabriky, kostoly i kaštiele.”
„ V Pešti som býval u brata Ágosta, ale na pár dní som bol aj u strýka grófa
Francza v Budíne. Oni majú mnoho známych na vysokých miestach. Pozývali
ma na všelijaké besedy a večierky, kde sa hovorilo o politike a hospodárení.
Tam som zistil, že niečo musíme začať robiť aj tu. Majetky, na ktorých robia
poddaní a hospodári sa po starom, vynášajú málo. Omnoho viac sa dá zarobiť na
podnikaní a vo fabrikách, ale tam kde nie je železnica, nikto fabriku nepostaví.
Tí ľudia, s ktorými som sa rozprával, sú skúsení a majú prehľad a vplyv. Vedia
do čoho investovať a čo urobiť s výnosom. Stretnutia bývali v honosných
domoch, až palácoch. Niekedy sa tam v jedných miestnostiach jedlo a pilo, inde
tancovalo a inde sedelo a debatovalo.”
Pri spomienke na tie rozhovory a politické úvahy sa celkom rozohnil, ale
matka ho prerušila:„Hovoríš, že sa tam aj tancovalo, teda boli tam aj nejaké
mladé ženy, dievčatá? Zoznámil si sa s nejakou?”
„Mami, to sa nedalo a ani nemalo cenu. Žiadnu som nepoznal a nikto mi
žiadnu nepredstavil a nakoniec bol som aj rád. Všetky boli vyparádené ako
princezné, krásne tancovali, ale často so staršími mužmi a ja som niečo také ani
nevidel. Predstav si ma, že idem tancovať nejaký tanec, ktorý ani neviem ako sa
volá. „Takže žiadna nádejná nevesta, či snúbenica nebude? Dúfala som, že na
tých cestách stretneš nejakú ženu, ktorá by bola vhodnou manželkou grófa, ako
si ty. Si pekný mladý muž, krajší, ako bol tvoj otec v tvojom veku, máš už
nejaké životné skúsenosti, všeličo si videl, a nie si nejaký chudák. Náš rod má
meno, ty sám máš pekný majetok a ten sa časom ešte zväčší. Je čas, aby sa po
tvojom boku nejaká vhodná a šikovná mladá žena objavila.”
„Mami, keď sa vidím v porovnaní s tými mužmi, s ktorými som sa stretol
v Pešti, som len taký holobriadok. Nemám za sebou žiadnu politickú ani
odbornú kariéru. Ja by som nemohol byť poslancom parlamentu ako Ágost. (57,
str.2) Som len taký bohatší sedliak a neviem to nijako zmeniť. Musím sa do
niečoho pustiť, čo by som dokázal, na čo by som mohol byť hrdý, čo by uznali
aj iní. Potom by som si mohol vyberať ženy z vhodnej rodiny, tak ako sa to
podarilo Ágostovi. Zatiaľ na také veci nemôžem ani myslieť...“ Grófka ho
prerušila:
„Pozri, možno by sa o tom s tebou mal rozprávať tvoj otec, ale ten tu už nie
je, tak ho musím zastúpiť. Si dospelý muž. Nejaká žena ti vôbec nechýba?“
povedala skoro ustarosteným hlasom a pozerala mu do tváre, aby z nej niečo
vyčítala. Bola zvedavá, či sa zapýri, alebo čo vlastne povie. V jeho veku už mala
s jeho otcom deti. Nakoniec to od nej i od neho čakala celá rodina, tak aj ona to
môže od syna očakávať, ba priam musí žiadať, ale čo ak... netrúfala si domyslieť
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všetky ak. Neverila, že by mohol nemať záujem o ženy, že by ju boh tak
postihol ešte aj na synovi, ktorý jediný zostal svojim spôsobom s ňou, a od
ktorého sa tešila na vnúčatá. Uvidí, či sa s tým dá niečo urobiť. Musí niečo
vymyslieť, ale zatiaľ čakala, čo syn povie.
„Pozri, mami,“ povedal, a čuduj sa svete, nečervenal sa, ani hlas sa mu
netriasol, čo grófku trochu upokojilo, „nepovedal som, že si jedného dňa
nenájdem ženu, s ktorou budeme mať deti. Ale povedal som ti, že teraz to nie je
možné. Teraz mám pred sebou iné záujmy a úlohy a ešte neviem, ako sa s nimi
vysporiadam. O tom sa chcem s tebou zhovárať a nie o ženách, nie
o snúbeniciach a manželkách. Nejaká iste pre mňa rastie. Ešte neviem kde,
a nebudem ju naháňať. Raz príde a budú aj vnúčatá a dúfam, že sa ich dožiješ.
Bol by som tomu rád. Teraz o tom nemám žiadnu predstavu, tak nestrácajme čas
a hovorme o rozumnejších veciach. Napríklad o tom, že vo výhľade je zmena
konskej železnice z Pozsonyi do Nagyszombatu na parnú a jej možné predĺženie
až sem do Zsolny. To ma musí zaujímať. Môže ísť po našich pozemkoch pri
Novom Meste a Mníšiciach. Na tom by sa možno dalo niečo zarobiť. A keď tam
bude železnica, bude treba uvažovať, ako to ešte ináč využiť. Zatiaľ neviem ako,
ani kedy. Neviem, s kým sa o tom radiť a s kým na tom spolupracovať, lebo sám
na takú vec nestačím. Mimochodom, keď sme prechádzali cez Varín, videl som,
že sa tam popri Váhu začína stavať niečo ako cesta. Bol tam sneh, tak som
nevidel dobre, o čo ide. Nevieš, kto to robí? Na čích pozemkoch je to? Kam to
povedie? Vieš niečo o tom? Myslím, že by si mala vedieť.“
„Máš pravdu, keď ťa zaujímajú najprv dôležité veci, ale pre mňa je dôležitý
aj tvoj život. Si môj syn a hoci nie prvorodený, nakoniec sa dostávaš na také
miesto, ako keby si bol. Tak pochop, že mňa zaujímaš najprv ty. Rozumieš?
Tvoj život je pre mňa aj môj život. To by si mal mať tiež na pamäti. No dobre.
Keď teraz sú iné veci prednejšie, tak o nich hovorme. Niekedy v lete boli za
mnou dvaja páni a hovorili, že zastupujú nejakú anglo-francúzsku spoločnosť, či
banku, ktorá má licenciu na stavbu parnej železnice. Tá sa má stavať
z Bohumína, či Tešína v Sliezsku smerom na Zsolnu, Ruttku a cez Páprad až do
Kašše, či Cassovie, ako tomu voľakedy hovorili. (20, str. 114) Vo Varíne to
budú ťahať aj po našich pozemkoch. Hovorili so mnou, či tie pozemky chceme
predať, alebo dlhodobo prenajať. Podpísali sme spolu takú predbežnú dohodu,
že tie pozemky dáme k dispozícii a o tom, či ich predáme, alebo dáme do
prenájmu, sa ešte rozhodneme. Povedala som im, že o tom musím hovoriť
s tebou a ďalšími členmi rodiny. Tak teraz to vieš a som zvedavá, čo ty na to.”
Ede bol prekvapený, trochu zaskočený, že vývoj udalostí predbehol jeho
vlastné úvahy, či predstavy. Teraz už to nebude on, čo sem na sever prinesie
pokrok. Hneď si však uvedomil, že sám by na to aj tak nestačil. Mysľou mu
prebehli niektoré debaty v Pešti, kde počul, ako sa na takéto veľké veci
uzatvárajú rozličné finančné a majetkové spoločenstvá, takzvané konzorciá. Už
vtedy vedel, že tie vytvárajú iní ľudia ako on.
„A kedy chcú mať konečnú odpoveď? Vieš, ide o to, koľko máme času
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o veci hovoriť a s kým. Možno by nebolo zlé poradiť sa s Ágostom, s niekým
v Pešti, alebo s Barinyayom. Teraz ľutujem, že som ho od Veľkej Noci
nenavštívil. Podľa mňa, teda podľa toho, čo som sa dozvedel, stáva sa, že počas
takej veľkej stavby niekedy dôjdu v polovici diela peniaze a zrazu sa všetko
preruší, lebo nemá kto platiť. Preto je možno lepšie zobrať peniaze hneď na
začiatku a potom sa nemusíš strachovať, ako to všetko dopadne, aj keď na
začiatku bude ponuka možno nižšia. Asi by sme mali zistiť, či by sme miesto
peňazí nemali žiadať účastiny spoločnosti, ktorá je investorom, alebo držiteľom
koncesie. Viem, že v Pešti sa robia veľké plány na stavbu mnohých tratí, lebo to
podporuje výrobu a obchod a z toho všetkého idú veľké peniaze do súkromných
rúk, ale aj do štátnej kasy. Preto štát bude mnohé investície podporovať aj
finančne, aby tým získal kontrolu nad investíciou, teda vlastne nad stavbou
konkrétneho úseku železnice. Pravdaže nie všetky. To záleží od toho, akú kto
získa politickú podporu, teda kto stojí za investíciou, akí sú to mocní ľudia.
Hovorilo sa aj o tom, že generálne riaditeľstvo tej anglo-francúzskej banky sa na
jar v tomto roku presťahovalo z Viedne do Pešti a to v súvislosti s tým, že
v Uhorsku sa má stavať viac železníc, čo by znamenalo väčší zisk, ako môžu
mať v Rakúsku“. „Škoda, že sme pri delení rodinného majetku pred sto rokmi
prišli o panstvo v Tepličke. Neskôr ho neudržal ani Jozef Windischgrätz, ktorý
ho stratil pri podnikaní s textilnou fabrikou. Vidíš, aké je to s tým podnikaním,“
povedala grófka. „Teraz to má v rukách nejaký Juraj Sina, vraj viedenský
bankár, ale s tým sme sa nikdy nestretli. To vieš. Pre týchto obchodníkov
a bankárov sme iba vidiečania. No určite tam majú nejakého správcu, s ktorým
tí z anglo-francúzskej asi tiež hovorili. Mala by som tam vyšikovať nášho šafára,
aby zistil, čo sa dá. Keď hovorili so mnou, Tepličku nespomenuli. Bankári sú
tajnostkári, ale od správcu sa možno niečo dozvieme“. „Na zdravie, mami. Zdá
sa mi, že skôr, než budeme s niekým hovoriť, mala by si povedať šafárovi, nech
donesie dokumenty o pozemkoch. Vďaka bohu a Márii Terézii (12, str. 58) už
osem rokov existuje stabilný kataster a katastrálne mapy aj keď som si nie istý,
či to je v každom kúte štátu poriadne urobené. Musíme sa pozrieť, kde vlastne
tie naše pozemky ležia. Potom tam spolu so šafárom zájdem pozrieť a uvidíme,
ako to je. Budeme vedieť, či to je na našich, alebo urbárskych pozemkoch, alebo
či patria niekomu inému. Pripravíme sa na rozhovor s pánmi zo spoločnosti
a budeme čakať. Keď sa vrátim do Mníšic, zájdem za prepoštom Barinyayom, či
nemá nejaké informácie. Cirkev vždy vedela presne, kde má aké pozemky. Aj
vtedy, keď jej ich štát zobral.
Vianočné bohoslužby vo veľkom varínskom kostole boli pekné, ľudia boli
vo sviatočnej nálade, čo potešilo aj grófku Sidóniu, ktorú sprevádzal syn
Eduard. Počas sviatkov nechali na pokoji aj šafára, ale hneď po nich musel
poznášať dokumenty o pozemkoch. Ukázalo sa, že šafár vie o veci viac ako
grófka, lebo od návštevy pánov z anglo-francúzskej sa stihol už všeličo
dozvedieť a vyjasniť aj v dokumentoch. Suchým brkom na dokumentoch ukázal,
že trať naozaj povedie cez niektoré pozemky vo Varíne, ktoré patria rodine, ale
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nie sú to významné pozemky, z hľadiska hospodárskeho využitia. Také sú na
iných miestach chotára. V tej časti obce, ktorá sa týka trate, sú práve preto
najmä urbárske pozemky, na ktorých sa obvykle pasú husi. Rastie tam nejaké
krovie a tráva, ktorú sa ani neoplatí kosiť. Občas, hlavne na jar, sú tie pozemky
pod vodou, keď je Váh vysoký. Cena za tie pozemky nebude nijaká vysoká, ale
oplatí sa prijať čo ponúknu, lebo práve tým, že tam má viesť trať, získavajú na
hodnote. Ináč by trať viedla inou cestou, ale tam v údolí Váhu nie je veľa miesta
na výber.
Keď to šafár dopovedal, Ede poďakoval a navrhol matke, že už vedia čo
potrebujú, aby ho prepustili. Šafár nečakal, že ho pošlú preč a povedal:
„Možno by bola vhodná nejaká rozumná dohoda s obcou o cene za urbárske
pozemky, ktorú by sme spoločne žiadali. Je tu však otázka, či namiesto peňazí
nežiadať v danej výške účastiny spoločnosti. To by mohlo byť zaujímavejšie
ako peniaze, lebo keď sa trať začne využívať, môžu tie papiere vynášať viac ako
prípadný prenájom, alebo jednorazový predaj pôdy. Háčik je v tom, že urbár,
teda obec, asi nebude môcť pýtať účastiny a to môže dohody skomplikovať.
Možno by sme mali najprv rokovať spoločne o cene a až potom separátne
o účastinách.”
Grófka využila chvíľku Edeho premýšľania a obrátila sa na šafára:
„To vyzerá ako dobrá myšlienka.“ Pochválila ho a opýtala sa, či nevie, kedy
by páni z anglo-francúzskej mali prísť.
„Veľkomožná pani grófka“, povedal šafár, „prosím pekne, trať majú stavať
rýchlo. Teraz najímajú robotníkov po okolitých dedinách, ale privedú aj ľudí
z ďaleka. Hneď ako zima trochu povolí, má sa začať s veľkým tempom, lebo
možno už o rok tu má ísť prvý skúšobný nákladný vlak. Veľké starosti im robia
mosty nad Váhom a vraj majú robiť aj nejaký tunel. A ten sa má začať ešte skôr
ako sama trať, lebo pod zemou sa dá robiť aj v zime. Na to si vraj najali
nejakých odborníkov z Lombardie, či z Tirolska. Stavbu údajne zadali nejakej
rakúskej stavebnej spoločnosti“. Šafár využíval príležitosť, aby sa predviedol
získanými informáciami, ktoré nadobudol v rozhovoroch s ľuďmi z anglofrancúzskej spoločnosti a ukázal, že sa nedá zahanbiť takým holobriadkom ako
je mladý gróf.
„Páni povedali, že prídu, keď sa rozbehnú práce, aby veci skontrolovali
a vtedy prídu doriešiť aj kontrakty na pôdu.”
Grófku i Edeho šafárova odpoveď uspokojila. Poďakovala mu a poslala ho,
že môže ísť po svojej práci. Dozvedeli sa skoro všetko, až na ponúkané ceny.
Tie ešte budú musieť zistiť, aby sa nedali ošmeknúť.
Aj grófka si uvedomovala, že okolo stavby železnice v blízkom okolí je ešte
veľa otvorených otázok a chcela by, aby sa o nich hovorilo v prítomnosti Edeho.
Na synovi videla, ako ho začalo čosi poháňať, ponáhľať sa preč, zistiť čo
najviac nových informácií a zapojiť sa do činností s tým spojených. Skúsila si
overiť, ako to Ede vidí:
„Možno by si mohol pár dní, týždeň, dva počkať, veď ani v Budíne,
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Pozsonyi, alebo vo Viedni sa do Troch kráľov nepretrhnú a sviatkujú. Dôležití
ľudia určite nebudú v tomto čase dostupní, a nebudú na svojich miestach.”
„Mama, tu zatiaľ nechajme pracovať šafára. Keď sa dozvedel to, čo už vie,
môže sa snažiť zistiť aj viac, možno aj od správcu u Sinajovcov. Ja môžem
počkať pár dní, či nepríde nejaká výhodná náhoda, ale potom sa budem
ponáhľať dolu. Oveľa lepšie možnosti pre mňa však vidím v tom, že budem
sledovať, ako sa zapojiť do stavby železnice z Pozsonyi do Nagyszombatu
a odtiaľ do Nového Mesta, Trenčína a možno až do Zsolny. Na tom môžem
získať viac finančne i politicky.
Rozhovory s matkou sa stále viac začali uberať smerom k možným
nevestám, čítať sa mu nechcelo a ani nebolo veľmi čo, a tak na druhý deň po
Troch kráľoch Manó už nakladal do koča všetko, čo bolo treba. Najmä teplé
kožušiny, baranice a rukavice, lebo medzitým zima riadne prituhla. Aj koňom
treba dať dobré prikrývky. A Manóovi tiež treba dať niečo teplejšie a prikrývku,
nech neochorie, aby nemusel kočírovať gróf. Na kozlík priviazali lopatu, keby
bolo treba niekde odhodiť sneh z cesty, ak by bolo naviate. Rozlúčka bola
srdečná, ale krátka a náhlivo sa vydali na cestu, lebo dni sú ešte stále veľmi
krátke.
Zasnežený kaštieľ zakrátko stratili z dohľadu. Ede sa za ním ani raz
neobzrel. Myseľ mal plnú úvah o tom, čo všetko je pred ním. Zrazu ho vyrušil
prudký poryv vetra, ktorý zakýval kočom. Pozrel na kozlík a zbadal, ako sa
Manó schúlil, chrániac sa pred vetriskom a snehovými vločkami. Udrela
trojkráľová zima.
Cesta dolu Považím by bola za normálnych podmienok jednoduchšia ako
smerom nahor, lebo stúpaní je menej, ale teraz neboli problémom cesty. Ede sa
v kabíne koča zamrvil od zimy, ktorú necítil, kým bol zahĺbený do svojich úvah.
Ešteže rodina má na Považí mnoho príbuzných medzi šľachticmi i zemanmi
a keby bolo najhoršie, budú si môcť vybrať zastávku na oddych aj inde
v nejakom zájazdnom hostinci, čo bývajú rozmiestnené zhruba každé dve
uhorské míle. Tempo sa viditeľne spomalilo, hoci na ceste ešte neboli záveje, ale
kone museli bojovať s vetrom a snehom, na čo neboli veľmi zvyknuté. Tak
minuli aj Budatín. Za ním sa však situácia znova prudko zhoršila. Ede sám
trpiac zimou začal sa obávať o kone a Manóa. Ako by pokračoval, keby kone
prechladli, alebo keby Manó ochorel? Obavy ho na chvíľu prinútili, že myslel aj
na iných. Rozhodol sa, že pri najbližšej príležitosti sa každopádne zastavia.
S vypätím síl sa dostali do Divinky. Bol najvyšší čas, aby sa niekde ukryli.
V kaštieli boli veľmi prekvapení neočakávanou návštevou, ale keď videli ako
vyzerá Ede, kočiš i kone, začali ich ihneď ratovať a o všetko sa postarali. Pri
malej večeri sa veľa nehovorilo, lebo domáci videli, že Ede je zrelý do postele.
„Asi budeme musieť robiť častejšie zastávky na oddych, ale tým sa
cestovanie predĺži a zase stratím veľa vzácneho času,“ uvažoval Ede, uložený
v teplej posteli po jedle a pár pohároch dobrého vína kým zaspal. Fujavica
sprevádzaná silnou meluzínou vonku pokračovala.
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IV, Spomienky
November v tisícdeväťstopäťdesiatom sa Michalovi zdal chladnejší ako
obvykle a nebol si istý, či to nie je aj vekom, alebo len preto, že na voze sa
z neho vo vetrisku postupne vytrácalo teplo, na ktoré sa zohrial pri nakladaní
fúry. Trochu sa pomrvil, aby rozhýbal kosti i svaly a deku, do ktorej bol
zabalený, trochu viac pritiahol k telu. Plánoval, že keď bude treba, bude trochu
kráčať popri voze, ale teraz sa mu zdalo, že ešte je zavčasu. „Veľký kus cesty
mám ešte len pred sebou a ten bude náročný na výdrž. Bude to iné ako nakladať
fúru, alebo strážiť voz dolu strminou na Klanci. Menej náročné na silu, ale
musím odolávať vetru a chladu počas niekoľkých hodín. A navyše cestou späť
pôjdem proti tomu vetru. Možno sa k večeru trochu zmierni, no ktovie. Budem
sa musieť niečím zaoberať, aby som na tú zimu nemyslel,“ povedal si.
Od mosta nad železnicou sa cesta trochu skláňa a kone prešli do mierneho
klusu. Michal si pomyslel, že tento úsek, dlhý necelý kilometer od mlyna, ktorý
práve míňal, bol plný významných miest a s nimi spojených životných udalostí.
Stanica. Služobný byt na prvom poschodí jednoposchodovej budovy. Izba
a kuchyňa. Boli tam dva také malé byty, ale pre Lidminu to bolo celé
kráľovstvo. Druhý bol pre výpravcu. Pravda, nebol to dom, na aký bola
zvyknutá, ale už vtedy bol hlboko presvedčený, že to dokáže zmeniť. Chce to
len čas a zdravie. Dolu na prízemí bývalo niekoľko staničných robotníkov.
V tom čase mal pocit, že sa od nich ničím nelíši. Boli rovnakí proletári. Toto
slovo sa vtedy začínalo medzi ľuďmi objavovať, ale Michal nikdy neprestal
veriť, že raz bude gazdom, ako sa patrí, a nie proletárom. Lamačania boli hrdí
a nepovažovali sa za proletárov, veď každý mal aspoň domček so záhradou,
mnohí aj kúsok vinohradu, niekoľko rolí a chliev s prasiatkami, kurín, stajňu
s jednou, či dvoma kravami a väčší sedliaci aj pár mocných volov na poľné
práce. Kone vtedy nemal nikto. A v každom dome bol niekto, kto robil na
železnici, či na pošte. Mali stály, hoci neveľký príjem, a necítili sa byť ani
chudobní a už vôbec nie proletármi.
Občas spomínal na grófa Edeho a jeho odporúčajúci list, vďaka ktorému bol
teraz železničiarom v štátnej službe. Aj tá maďarčina, ktorej sa naučil, sa zišla,
lebo prednosta stanice bol Maďar. Možno aj preto nebol odvedený na vojnu.
Železničná služba sa vtedy považovala za strategickú záležitosť a schopní
zamestnanci mali budúcnosť skoro istú, pokiaľ boli lojálni. Pravda, teraz
nemohol zháňať zeleninu či kyslú kapustu od roľníkov na Záhorí. Tí boli kedysi
radi, že nemuseli svoj tovar voziť do mesta, ale doviezli ho na stanicu v Zohore,
alebo v Devínskom Jazere. Tam všetko naložili do vagóna a ten prevzali
„handléri“ vo Viedni. To boli časy, keď mohol takto podnikať. Po preložení do
Lamača dlho nenašiel spôsob ako tieto príjmy nahradiť.
Zrazu sa v mysli vrátil do osemnásteho roku, keď tuším dvadsiateho ôsmeho
decembra dostal v službe správu od kamaráta zo stanice z Devínskeho Jazera, že
sa na Prešporok blíži od Malaciek československé vojsko, aj legionári
a dobrovoľníci. Nech si dáva pozor.
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„Ťažký rok,“ povedal si. „Začiatkom júna bol v obci obrovský požiar. Padlo
vyše tridsať domov a nejaké hospodárske stavby. Kopa domov bola vtedy ešte
drevená, steny omazané hlinou a slamená strecha. Preto sa požiar tak strašne
šíril. Našťastie v tej časti, kde to najviac horelo, nebývali žiadni príbuzní, ale aj
tak, veď celá dedina je si bližšia, alebo vzdialenejšia rodina. K tomu pribudla
ďalšia pliaga, keď v novembri maďarské vojská obsadili železnicu, obec
a rekvirovali čo im prišlo pod ruku. S tým, čo sme spolu s Lidminou stačili
dorobiť a zarobiť, by sa bolo len ťažko žilo. Aspoňže Lidmina občas doniesla od
rodičov kúsok údeného a trochu kyslej kapusty, alebo zopár zemiakov a trochu
múky. Otec Lukáš vedel ako dobre schovať v jame pod stodolou potrebné
zásoby, a tak sem-tam dcére pomohol. Všetci to mali ťažké , ale asi najhoršie to
mal malý ročný Michal. Lidmina našťastie mohla kojiť, no aby mohla kojiť,
nesmela hladovať a tak som sa musel starať a trápiť ako sa dalo.
Po tej správe z Devínskeho Jazera sa rozhodol. V nedeľu, dva dni pred
Silvestrom povedal žene, že zájdu aj s malým, navštíviť rodičov:
„Už dávno malého Miška nevideli, nech sa potešia. A ty tam aj s deťmi pár
dní zostaneš. Potom ti to vysvetlím.”
Lidmina mlčky súhlasila. Poznala už z tónu, že vie, čo hovorí. Aj sama sa
bála prítomnosti maďarských vojakov na stanici a v jej okolí. Pripravila
najnutnejšie veci, aby mohli byť s Lidkou a malým Miškom nejaký čas mimo
domu. Lidka musela mať so sebou obľúbenú bábu, čo jej kedysi doniesla
z Viedne. Keď prišli k rodičom „na Hoštáky“ , horný koniec dediny na úpätí
svahov Klanca, Michal najprv nechal všetkých, aby sa spolu zvítali a potešili.
Potom vzal otca Lukáša stranou a povedal mu:
„Od Malaciek sa po železnici i lesmi blíži front. Maďari už dávnejšie
obsadili stanicu, majú tam guľomety a pripravujú sa stanicu udržať, možno aj
vyhodiť do vzduchu. Ktovie čo sa zomelie. Prosím vás, nechajte tu pár dní deti
aj s Lidminou. Tu budú skôr v bezpečí ako na stanici. Nejako sa vám
odvďačím.”
Koncom decembra si maďarská posádka v Lamači, určená ako predvoj
obrany Bratislavy, podgurážená zrekvirovaným vínom myslela, že ešte môže
zachraňovať „Magyarország“ a terorizovala obec. Lenže ráno na Silvestra sa
zrazu legionári objavili v Devíne, kde zlikvidovali tamojšiu posádku, poza
Glavicu prešli k trati do Lamača, ktorú prerušili a počkali si na obrnený vlak
z Devínskej Novej Vsi. Vlak i posádku dostali do pasce a zajali. Nasledujúce
prápory obsadili Devínsku Novú Ves. Na lamačskú stanicu zaútočili
neočakávane z dvoch smerov, od Dúbravky i z lamačských lesov a cez
vinohrady. Maďari v panike zutekali a nestačili zničiť ani telefónnu stanicu, na
ktorej nedávno Michal dostal správu. Okolo štvrtej mali legionári stanicu plne
v rukách. Veliteľ roty, ktorá stanicu dobyla, oslovil prítomných železničiarov:
„Kto hovorí slušne maďarsky?“ Ktosi povedal, že Michal.
„Poď sem. Vieš s tým robiť?“ a ukázal na telefón.
„Samozrejme.”
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„Tu máš správu. Prečítaj si to a potom mi to povedz po maďarsky.“ Michal
si to prečítal a povedal:
„Ja ti to prečítam po maďarsky, ale neviem niektoré vojenské slová.”
Veliteľ ho vzal bokom a povedal:
„Pozri, budeš hrať vyplašeného maďarského vojaka z tejto posádky, čo sme
práve rozbili. Zavoláme na číslo štábu v Prešporku, a ty im vysvetlíš, že všetci
už utiekli, že stanica padla pod veľkou presilou, a že na mesto tiahne veľká sila
s množstvom kanónov a guľometov. Že obrana mesta nemá zmysel, nech
uvažujú o ústupe. To môžeš povedať aj bez vojenských slov. Vymysli si pre
istotu nejaké maďarské meno a povedz, že si vojak, ktorý chce iba podať túto
správu a musí utekať, aby si zachránil život. Nezľakni sa, lebo keď budeš
telefonovať si trochu zastrieľame, aby ti uverili. A potom rýchlo polož. Nejaký
čas sa tu telefonovať nebude.”
Celé divadlo zohrali behom chvíle a krátko na to počuli ako sa na kopci
Kamzík nad Prešporkom ozýva streľba. Prichádzal súmrak a iná skupina už
likvidovala maďarské oddiely v Karpatoch. Streľbu zo stanice počuli aj na
Hoštákoch, rovnako, ako tú z Kamzíka a trochu sa strachovali, ako to všetko
dopadne. Nakoniec prečkali trmu-vrmu vcelku bez úhony a v pokoji. Na Nový
rok prišiel Michal za Lidminou a deťmi. Všetci boli prekvapení a tešili sa.
Stanicu mali v rukách legionári a veliteľ mu povedal, že si zaslúži deň voľna.
Keď vojna skončila, nastal odsun Maďarov, ktorých vystriedali Česi. Na
horné hradlo prišiel nejaký Šrámek, ale toho v dvadsiatom preložili do Medera.
Starého Wégha nahradil nový šéf. Wégh sa aj tak usadil blízko stanice ako
penzista, a nikto ho nevyháňal. Nový šéf sa nejako dozvedel o Michalovej
spolupráci s legionármi. Dal mu najavo, že si ho váži, a že mu pomôže pri
postupe. Lidmine sa po všetkých vzrušujúcich udalostiach spojených
s povojnovými zmenami narodil v dvadsiatom druhý syn, Fero. Byt na stanici už
začínal byť dosť tesný, no a vtedy preloženie Šrámeka prišlo ako dar z nebies.
Nový šéf zariadil, že Michala preložili miesto neho na horné hradlo za stanicou
smerom k Červenému mostu. Michalovi sa to zdalo ako výhra v lotérii. Aj
Lidmina sa tešila. Pri hradle bol na škarpe pekný domček. Viac miesta pre deti,
ktoré sa navyše mali kde hrať. Pri ňom aj stajňa pre kravku, chliev pre prasiatka,
kurín pre sliepky. Nebolo to ešte gazdovanie na svojom, ale tam gazdovanie
vlastne začalo.
Voz práve míňal miesto, kde stál domček pri hornom hradle. Na vysokom
násype zárezu, v ktorom viedla trať. Bol trochu skrytý, takže kto to nepoznal,
ani by ho z cesty nezbadal. Navyše bol obrastený niekoľkými ovocnými
stromami, čo tam zasadil a rozrástla sa tam aj hložina, takže dom bol skrytý ako
perníková chalúpka. „Ktovie, kto tam teraz slúži,“ pomyslel si. „Je tam oveľa
modernejšia technika ako vtedy, keď som tam pred tridsiatimi rokmi začínal.“
Poznal to, lebo iba dva roky uplynuli, odkedy tam prestal slúžiť, keď odišiel do
penzie. Práve pri domčeku sa dostal na najvyšší bod celej trasy po odchode
z dediny.
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Patrónka. Historické miesto Bratislavy. Jedno z prvých miest, kam chodil
elektrický trolejbus. A sídlo fabriky, ktorá dala miestu meno. Juraj Roth tam v
rokoch 1871-1875 vybudoval fabriku na výrobu patrónov. (19, str. 148-150)
Spočiatku tam pracovalo asi 350 robotníkov. 20. októbra 1930 tam došlo k
hroznému výbuchu. Zahynulo sedem žien. Tri Lamačanky majú dodnes
spoločný pomník na lamačskom cintoríne. To už bola fabrika v rukách
brnenskej zbrojovky. Neskôr fabrika na patróny zanikla. Balili sa tam sklené
výrobky z neďalekej sklárne.
Na Patrónke sa cesta odklonila od železnice a Michal zrazu stratil oporné
body pre svoje spomienky. Uvedomil si, že teraz má za sebou polovicu cesty,
ale na tento úsek sa netešil. Našťastie žiadne klesanie ani stúpanie, cesta pod
kopcom Machnáč trochu skrytá pred vetrom, no inak nič, na čo by sa viazali
nejaké jeho spomienky. „Musím na chvíľu zísť z voza a zahriať sa chôdzou. Aj
voľačo zjesť by sa zišlo. Dúfam, že nevesta mi niečo prihreje, kým to drevo
zložím.”
Kráčal, až sa dostal k prvým domom na nábreží. Trochu sa zohrial. Pri
Dunaji vietor znova zosilnel. Zastavil voz, vyliezol na fúru a zabalil sa do deky.
Kone sa znova pohli. Z kapsy vytiahol ploskačku a upil si dva malé hlty. Rum
bol dobre vychladený. I tak pocítil, ako ho zvnútra zohrial. „Kým dôjdem
k neveste, už to nejako vydržím,“ povedal si. Aj keď cítil hlad, na studenú kávu
a chlieb veru nemal chuť. Kone pohol do mierneho klusu, lebo cesta to
dovoľovala a tento úsek, na ktorom sa cítil cudzí, chcel mať čo najskôr za sebou.
Keď dorazil k domu, v ktorom býval syn s nevestou, ani nešiel ku dverám.
Koňom povolil brcká, prikryl ich dekami, vybral zubadlá a zavesil pred ne na
oje zvyšky sena. Na to sa pustil do rozoberania fúry a začal zhadzovať drevo zo
zadnej časti voza. Na ten rámus vybehla nevesta a volala na neho, prečo nešiel
najprv dovnútra.
„Priprav mi niečo na zjedenie, lebo som hladný. Pri jedle sa zohrejem.”
„Pomôžem vám s tým,“ kričala na neho, ale zahnal ju, aby nezavadzala
a nech sa ponáhľa niečo nachystať. „Je už neskoro popoludní a v tomto počasí
sa iste začne skoro stmievať. Aj tak budem doma až potme. Musím byť čo
najskôr hotový.”
Keď si trochu zajedol, hneď sa pobral:
„Pozdrav Michala. S drevom nech urobí, čo treba, keď príde. Ja sa už musím
ponáhľať. A ďakujem za jedlo. Zbohom.”
Znovu zapriahol, upravil uvoľnené reťaze i sekeru, posadil sa na deky do
prázdneho voza a tentoraz zakričal:
„Vió, vió, vió, chlapáci, pohnite sa, nech sme už doma.“ Trhol opratami
a kone hneď pochopili. Vyrazili miernym cvalom. Vietor napriek tomu, že sa
zvečerievalo neustával. Tu v meste pri Dunaji nesnežilo, ale fúkal ešte
chladnejší vietor. Od Dunaja ťahala sychravá vlhkosť. Michal sa snažil, aby bol
čo najskôr von z mesta a na Patrónke. „Z Patrónky na Prídanky to bude do
kopca, tam nebudem kone hnať, tak aspoň po rovine s prázdnym vozom nech sa
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prebehnú.”
Keď otváral bránu na dvore, už sa celý triasol od zimy a zuby mu drkotali.
Kone vypriahol pred šopou a voz nechal tak. Bolo mu nanič, ale inak mu nedalo.
Najprv kone napojil, do hranta nasypal obroku a presvedčil sa, či nie sú veľmi
spotené. Našťastie v stajni, kde oddychovali kravy, bolo teplučko. Až potom
vošiel do kuchyne. Skoro bezvládne klesol na lavicu za stolom a Lidmine
povedal:
„Uvar mi vína a daj mi kúsok slaniny a chleba.”
„Kde si bol doteraz? Už som sa bála, že sa ti niečo stalo. Dám ti večeru.
A vyzleč sa.”
„Nechcem večeru.“ Sňal si čiapku a žmolil si skrehnuté ruky. „Pozdravuje
ťa nevesta. Je v poriadku. Pri dome má fúru dreva, ale usporiadať ho bude
musieť Mišo.”
Rozopol si kabát a skrehnutými rukami si začal masírovať studené stehná
a prsia. Potom sa pomaly pohol k peci, na ktorej sa už varilo víno a zohrieval sa
sálavým teplom. Cítil, ako ho teplo pomaly prestupuje, ale ešte stále ho striasalo.
Ruky natiahol nad horúce kovové platne a keď sa trochu zohriali, prešiel si nimi
po vetrom ošľahanej tvári a ušiach. Keď prišiel domov, vonku už mrzlo a hoci
bol na zimu zvyknutý, teraz akosi viac premrzol.
Konečne bolo víno uvarené. Srkal ho pomaly a vychutnával viac jeho teplo
ako chuť, aj keď obvykle varené víno bola dobrota. Pomaly si celkom vyzliekol
kabát. Odkrojil si chleba a kúsok údenej slaniny. Rozvážne žul a zapíjal horúcim
vínom. Cítil, ako horúce víno rozpúšťa zvyšky chutného tuku v ústach
a splachuje ich do žalúdka.
„Nalej mi trochu teplej vody do lavóra,“ povedal Lidmine. Nevypytoval sa,
či tu nebol Fero, ani kde je najmladšia Mária. Keď sa umyl, pobral sa mlčky do
izby. Víno, jedlo a horúca pec ho trochu zohriali, ale v rukách, nohách, hlave
a na chrbte stále cítil mrazivý chlad. Vyzliekol sa a natiahol si teplé spodky
a teplú košeľu. Ešte aj pri tom ho trochu striasalo a ponáhľal sa ľahnúť si
konečne. Prikryl sa hrubou perinou až po nos. Pomaly, aj vďaka vínu zaspal.
Vtedy ešte netušil, že táto posteľ bude až do konca miestom, kde strávi najviac
času.

V, Grófove starosti a vízie
„Ráno si to povieme,“ lúčili sa s grófom Edem hostitelia v Divinke, keď ho
uložili do postele.
Ráno deviateho januára 1870 sa zdalo, že víchrica sa cez noc vybláznila
a Ede napriek obavám Manóa rozhodol, že budú pokračovať. Hostitelia veľmi
opatrne naznačovali, že by to mal zvážiť, ale aby zostal, nepresviedčali. Ede
povedal, že budú voliť kratšie úseky a keď práve nebude na blízku nejaký
kaštieľ, alebo zemianska kúria, skúsia prenocovať v niektorom zájazdnom
hostinci, ktorých je po ceste niekoľko. Po krátkej rozlúčke vyrazili na cestu.
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Slnko sa už dotýkalo hrebeňov Bielych Karpát na západe od Mníšic, keď na
osemnásty deň po odchode z Krasnian, Manó zliezol z koča a zabúchal na bránu
kaštieľa. Šafár, ktorý bol už párkrát pred bránou, medzičasom zmobilizoval aj
Michala, aby keď počuje búchať, sám utekal otvárať, že on hneď pribehne
a spolu budú pomáhať grófovi, nech sa rýchle dostane do kaštieľa. V grófovej
spálni sa od Troch kráľov kúrilo, lebo šafár chcel, aby všetko bolo pripravené
a keď sa príchod Edeho oneskoroval, začal mať zlé tušenie, že gróf bude naozaj
potrebovať pomoc a možno aj lekára. Vopred uvažoval, čo v takom prípade
urobí.
Prešlo aj poludnie a Michal pri svojej robote načúval, kedy niekto zabúcha
na bránu. Už pomaly neveril, lebo vo dvore aj v stajni sa pomaly začalo
stmievať, keď začul zvuky od brány. Vybehol a začal otvárať, ale v tom už tam
bol aj šafár. Manó ledva stál na nohách, keď viedol kone do dvora za ohlávky,
aby čo najrýchlejšie zastal pri vchode do panských komnát. Michal ho zachytil
a koní sa ujal šafár, ktorý hneď volal Jánoša na pomoc:
„Zober kone a postaraj sa o Manóa. Michal pomôž mi s grófom.”
Grófa sa chcel opýtať, ako sa má, ale keď otvoril koč, už sa pýtať nemusel.
Zdalo sa, že gróf spí, no hneď sa ukázalo, že ten blúzni a veľmi nevie o sebe.
Medzitým dobehla i Agneša, ktorá na prekvapenie zostala bezradne stáť. Ešte
nikdy nevidela grófa bezmocného a tak sa preľakla, že nevedela, čo má urobiť.
„Utekaj do kuchyne a priprav horúceho lipového čaju s medom. Dones ho
do pánovej izby. Potom uvidíme, čo ďalej. Zuzane povedz, nech taký čaj zanesie
aj Manóovi. A rýchlo.”
Keď s Michalom vynášali grófa do jeho komnaty, ten sa trochu prebral
a začal sa vypytovať kde je a čo sa robí.
„Len pokojne, veľkomožný pán. Už ste doma a hneď vás dáme do
poriadku.”
Ponáhľali sa vyzliecť ho a uložiť do postele. Popri tom sa šafár obzeral, čo
by mu obliekol, ale rozhodol sa, že to vybaví Agneša, keď donesie čaj. Pri
vyzliekaní si Antal všimol, že gróf je celý rozpálený a chveje sa. Usúdil, že musí
rýchlo zohnať niekoho, kto by ho zaratoval.
„Michal, utekaj pripraviť bričku. Ja tu zostanem, kým príde Agneša.”
Agneši prikázal, aby pomohla grófa prezliecť a pripravila nejaké čisté
uteráky, do džbána i umývadla dala čistú vodu a pretože gróf sa bude hodne
potiť, nech nachystá nejakú bielizeň na prezliekanie. Zuzana nech pripraví
niektorú hosťovskú izbu, blízko k pánovej, pre prípad, že by lekár, ktorého ide
zohnať, musel zostať na noc. Za grófom nech ju zatiaľ nepúšťa. Keď bude mať
čaj hotový, nech sa dá grófovi hodne napiť. Ihneď potom sa vybral do
čeľadníka, aby vyspovedal Manóa a dozvedel sa čo najviac o tom ako cestovali.
„Už na začiatku, pri Nededzi nás chytila hrozná fujavica a veľká zima, ale
gróf chcel, aby sme sa čo najskôr dostali domov. Po dlhej ceste sme sa zastavili
až v kaštieli v Divinke. Pri tej ceste gróf isto prechladol. Potom sme sa ešte
zastavili kde sa dalo, aj v nejakých zájazdných hostincoch. Prosil som grófa, aby
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sme viac oddychovali, lebo som sa bál o kone. Prechladli sme tak, že na dvoch
miestach sme stáli viac ako tri dni, lebo grófa tam ratovali a mne sa tiež snažili
pomôcť. Dávali nám piť nejaké horké žbrndy, ale pomohlo to. Z Krasnian sme
odišli ôsmeho, po Troch kráľoch, ale veru neviem koľkého je dnes. Ani neviem
koľko dní sme vlastne cestovali.“ Manó sa zadýchal a znova rozkašľal, keď to
všetko povedal. Antalovi to stačilo. Rozhodol sa, že zájde na prepošstvo (18, str.
343-348) a tam poprosí o ich lekára. To bude najistejšie, lebo si nebol istý, kde
by nejakého lekára hľadal. Celé roky lekára nepotrebovali a preto jeho prípadnú
potrebu neriešil.
Keď sa Antal vybral bričkou na prepošstvo, bol už mrazivý večer. Hviezdy
iskrili rovnako ako odlesk lampáša v snehových vločkách, ktoré odletovali spod
kopýt koní. Ponáhľal sa a uvažoval ako osloviť prepošta a o čo vlastne požiadať.
Nevedel, ako to na prepošstve chodí, lebo celý život sa o to nestaral. Bol to
celkom iný svet ako ten jeho.
Kone uviazal o strom na kraji parku pri budovách prepošstva a zabúchal na
bránu. Hodnú chvíľu čakal a zabúchal znova. Nevedel, že v tom čase sú kňazi i
pátri v refektári, kde po malej večeri a pred večernými modlitbami hodnotia
uplynulý deň. Po dlhšej chvíli prišiel nejaký páter, alebo kaplán a opýtal sa, čo si
želá.
„Pochválen buď pán Ježiš Kristus,“ snažil sa Antal dobre zapôsobiť. „Som
Antal, správca v kaštieli grófa Pongrácza. Musím súrne hovoriť s pánom
prepoštom, ktorý môjho pána pozná. Prosím, je to veľmi dôležité. Možno ide
o život.“ Páter ho pozval ďalej a povedal, aby počkal, že zavolá pána prepošta.
V malom salóne ho prepošt Barinyay posadil a požiadal, aby pokojne
porozprával o čo ide.
„Môj pán cestoval od matky z Krasnian kočom od Troch kráľov, čo je bežná
cesta na tri a pol dňa. Hneď od začiatku museli bojovať so silnou fujavicou
a neskôr i mrazom a gróf i kočiš veľmi silno prechladli. Bojím sa, že môžu mať
zápal pľúc, alebo niečo podobné. Vysokodôstojný pane, veľmi vás prosím,
poskytnite nám svojho lekára, ak tu nejakého máte. Mám tu bričku. Zaveziem
ho do kaštieľa, keby bolo treba má u nás pripravenú izbu. Ak by nechcel zostať,
samozrejme ho priveziem nazad. Bojím sa však, že tá pomoc neznesie odklad.
Preto ešte raz prosím....”
„Nemusíte opakovane prosiť,“ prerušil ho prepošt. „Gróf i jeho matka sa
veľmi pekne zachovali voči nášmu kostolu a pomoc blížnemu je pre nás
samozrejmá. Zavolám sem nášho infirmáriusa, pátra Jonatana, ktorý je našťastie
už nejaký čas medzi nami. Jemu ešte raz opíšete v akom stave je gróf i kočiš. On
si podľa toho vezme so sebou potrebné veci a čo najrýchlejšie sa poberiete do
kaštieľa. O ďalšom postupe sa rozhodne sám páter infirmárius na mieste.”
Antal si pri slovách prepošta uvedomil, na čo bola grófka Sidónia na
prepošstve popri skúškach kožucha po Veľkej noci. Zrejme vtedy niečo
venovala prepošstvu i kostolu Narodenia panny Márie (18, str. 42) aj v mene
Edeho. Je to múdra dáma, ktorá premýšľa ďaleko dopredu. Ako keby bola tušila,
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že gróf raz bude potrebovať pomoc.
Páter Jonatan znova vypočul Antala o stave chorých, doplnil niekoľkými
otázkami, na čo sa sťažujú a aké iné príznaky Antal spozoroval, ale oveľa viac
sa už nedozvedel. Preto počítal s komplikáciami, o ktorých Antal nemohol ani
tušiť. Pobral sa do svojej izbičky, kde si vybral niekoľko vrecúšok so
všelijakými práškami, tégliky s masťami a akési malé fľaštičky s tinktúrami
a iné drobné pomôcky, ktoré by mohol potrebovať. Všetko zabalil do svojej
plátennej kabely a prišiel za Antalom.
„Poďme, nech sa čo najskôr zoznámim so stavom chorých. Potom uvidíme,
čo urobíme a ako sa rozhodnem o ďalšom postupe.”
Netrvalo dlho a boli v kaštieli. Pátra Jonatana rýchlo zaviedli do grófovej
komnaty.
V grófovej izbe bolo horúco a Ede ticho ležal a vzdychal. Dýchal rýchlo
a trochu piskľavo, tvár rozpálená do červena a nevládal pátra ani privítať.
Vlastne ani celkom nevedel, kto to prišiel. Antal cestou zavolal Agnešu, aby
bola po ruke a počula, čo treba podať, a ako sa starať o pacienta.
Páter Jonatan grófa odkryl a najprv mu chcel svojim liehovým termoskopom
zmerať teplotu, no keď sa ho dotkol vedel, že pomôcku nepotrebuje. Odhalil
grófovi hruď a priložil si na jeho prsia ucho. Počúval dýchanie a srdce. Potom
ho chytil za zápästie a pomaly v duchu skúmal tep. Bol slabý a rýchly. Potom
prikázal Agneši, aby doniesla nejaký hlinený, alebo porcelánový hrnček, asi na
jednu holbu, alebo aspoň žajdlík. Agneša si nebola istá, aký by to mal byť
a doniesla štyri. Páter vybral vhodný a nasypal do neho prášok z jedného
vrecúška. Bola to zmes tymianu, rumančeka a lipového kvetu.
„Zvarte vodu a nalejte do tohto väčšieho hrnčeka asi do trištvrte. Hrnček
prikryte nejakým tanierikom. Potom to doneste sem. A doneste aj med, neviem
v čom ho držíte. Budeme trochu potrebovať. A pohár na vodu. Sem k posteli
dajte nejaký stolček, alebo rovnú stoličku. Na ňu položte nejaký lavór a na
posteľ položte nejaké uteráky, alebo aj posteľné plachty. Asi ich budeme
potrebovať.”
„Vyzerá to tak, že keď podáme grófovi liek a studené zábaly, pôjdem sa ešte
pozrieť na toho kočiša. Potom skontrolujeme ako sa vyvíja grófov stav.
Nazdávam sa, že asi zostanem na noc, ak pre mňa máte nejakú skromnú izbičku,
lebo asi bude treba lieky podať opakovane. Teraz mi pomôžte, zabalíme pána
grófa do studených zábalov. Plachty, ručníky a ostatné veci už tuším doniesli.
Bude lepšie, keď to teraz urobíme my muži. Ako to budete robiť potom, nechám
na vás. No a poďme sa pozrieť na vášho kočiša. Bojím sa, aby na tom nebol ešte
horšie.”
Manó bol tiež veľmi slabý, ale teplotu nemal takú vysokú ako gróf. Zato
viac kašľal. Páter konštatoval, že asi viac vydrží. Presvedčil sa, že jemu netreba
dávať studené zábaly. Ostatný postup stanovil rovnaký ako pre grófa. Večeru
mu nedávajte, miesto toho mu dajte kúsok chleba a syra a pokým bude čaj
horúci aj kúsok slaninky, ktorú si bude tým čajom zapíjať. Ešte mu prídem dať
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aj z tej tinktúry.”
„Ako a kde ste sa to všetko naučili, páter“, opýtal sa Antal, keď už sedeli za
stolom a ochutnávali dobrý syr a starú, suchú údenú šunku, ktorú Agneša
doniesla odkiaľsi z pivníc. Antal pripravil aj dva poháre, do ktorých nalial zo
svojej zásoby dobrého červeného vína, ktorého sa v okolí dopestovalo dosť.
„To je dlhá história. V ráde som od mladosti a prežil som niekoľko rokov
v Čechách v okolí Šternberku, v Haliči, v Sedmohradsku okolo Sibiu, i v Banáte
v kláštoroch okolo Temešváru, mestečka Severin a Sambata a tiež v horách
Báčky. Všade som sa učil pri skúsených liečiteľoch, ako poznávať
a spracovávať liečivé byliny, kvety, listy, korene i plody.“
„ A u vás na prepošstve a medzi bratmi máte veľa práce s chorými?”
„Aby som pravdu povedal, ani veľmi nie. Moji bratia i kňazi žijú v podstate
veľmi zdravým životom podľa princípu modli sa a pracuj a v mojej práci zber
surovín, ich spracovanie, modlitby a meditácie prevažujú nad liečením. Ale
teraz ste ma priviedli k niečomu, čo vám musím povedať, alebo sa skôr opýtať.
Váš pán gróf sa niekedy venuje aj nejakej fyzickej činnosti? Aspoň jazde na
koni, alebo chodí niekde do lesa na dlhšiu vychádzku, alebo na poľovačku?”
„Viete, pýtal som sa preto, lebo keď som ho vyšetroval a keď sme mu dávali
zábaly, videl som, že na takého mladého muža nie je dostatočne fyzicky
vyspelý. Preto jeho telesná sústava veľa nevydrží. Mal by sa hodne pohybovať
a vhodne otužovať. Mali by ste vymyslieť, ako ho šikovne usmerniť v tomto
zmysle. Možno mu niečo poradím aj sám, lebo od vás by to nemusel prijať
v dobrom.”
Noc prebehla pomerne pokojne. Michal sedel na stoličke na chodbe pri
pánových dverách zabalený do prikrývky.
„Dobrý deň, pán správca,“ privítal Antala páter pri grófovej posteli.
„Situácia sa vyvíja dobre, ale to znamená, že v liečbe budete musieť pokračovať,
ako som vám ukázal. Vrecúško s čajovou zmesou dajte gazdinej a keď sa asi po
dvoch dňoch minie, pošlite za mnou niekoho, ešte pošlem. Túto fľaštičku
s tinktúrou nechám vo vašich rukách. Vždy po raňajkách, obede a večeri dáte do
pohára trochu vody, alebo čaju, tak na tri hlty a pridáte päť kvapiek. Nie menej,
ale dávajte pozor, aby to nebolo viac ako šesť. Pán gróf, teraz je ešte príliš
skoro, ale keď už budete v poriadku, musíte vymyslieť nejaký spôsob ako sa
otužovať a vykonávať nejakú fyzickú činnosť, aby ste znovu nadobudli silu,
ktorú ste teraz stratili. Ak by ste prišli za vysokodôstojným pánom prepoštom,
zastavte sa aj u mňa, dám vám niekoľko rád. V žiadnom prípade sa však
neponáhľajte z postele.
Kým Jánoš zapriahol do bričky, ešte sa pozreli na Manóa. Ticho spal a páter
sa rozhodol nebudiť ho. „Spánok tiež lieči. Keď sa vrátite, dozrite, aby aj kočiš
dostal z tej slepačej polievky a tiež mu dajte ešte päť kvapiek tinktúry. A stále
nech má čaj. Verím, že teraz ho aspoň tri - štyri dni nebudete potrebovať.
Grófovi začnite dávať ľahkú stravu, napríklad zemiakovú kašu na masle
a s cibuľkou a k tomu kyslú kapustu na obed. Na večeru iba nejakú inú kašu,
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ktorá môže byť posypaná nastrúhaným syrom. Gazdiná nech vymýšľa aj iné
ľahké a zdravé jedlá ešte aspoň dva dni. Nečudujte sa. Chudobní ľudia sa
stravujú zdravšie ako bohatí.
„S pánom bohom, lúčil sa Jonatan s Antalom pri prepošstve. A neostýchajte
sa prísť povedať, keby ešte niečo bolo treba. Vidím, že ste zodpovedný človek
a preto sa spolieham na vás“, povedal páter a vykročil k bráne.
Keď gróf zjedol polievku Antal mu znova dal vypiť tinktúru. Trochu sa mu
triasli ruky, aby nakvapkal správne množstvo. Gróf napodiv poslušne vypil liek.
Antal na to skontroloval či mu netreba vymeniť košeľu a ručník na vankúši.
Zavolal Agnešu, aby mu s tým pomohla a potom ju poslal preč.
„Pán gróf, chcel by som sa opýtať, či vás, keď je už páter preč, môže
ošetrovať Zuzana, alebo radšej Agneša? Zdá sa mi, že Agneša bude potrebnejšia
v kuchyni a na iné veci. Ako to vidíte vy?”
„No, nemám radosť z toho, že ma ešte treba ošetrovať, ale zdá sa, že zatiaľ
by som mal zostať ležať. Preto asi nebudem potrebovať veľkú pomoc a to, čo
bude treba, zvládne aj Zuzana. Veď aj vy sa isto zastavíte pri mne a podľa
potreby môžeme toto rozhodnutie zmeniť. Dajte jej potrebné pokyny a keď
príde prvý raz, príďte s ňou, keby náhodou nerozumela, čo som jej povedal.”
Keď šafár povedal Zuzane, že pôjdu spolu za grófom, začala sa báť, až sa
skoro roztriasla.
„Však ste prikázali, že za ním nemám chodiť. Niečo som urobila zle?”
„Nemáš sa čo báť, nič si neurobila. Teraz ho budeš ošetrovať ty a spolu
ideme za ním, aby som ti základné veci vysvetlil pred ním. Ale ešte predtým
chvíľu počúvaj. Budeš sa starať o to, aby gróf mal stále liečivý čaj, ktorý bude
variť Agneša. A budeš dbať, aby pil čo najviac. Keď sa mu minie, zabehneš pre
druhý. Hrniec s čajom treba držať blízko kachlí, nech vydrží dlho vlažný. Budeš
mu merať teplotu, tak, že sa mu chrbtom ruky dotkneš čela. Ak bude teplejšie
ako tvoje, prídeš povedať. Dám mu liek. Pri grófovi uvidíš, ako veľmi sa ešte
budeš musieť učiť maďarsky, ale teraz sa nemusíš báť. Gróf ťa iste nebude
skúšať a bude celý rád, že mu rozumieš čo treba, a že sa o neho niekto stará.
Tak, budeš si pamätať, čo som ti povedal?”
„Mhm, ale aj tak sa budem báť.”
V grófovej izbe sa všetko odohralo tak, ako Antal hovoril Zuzane. Pekne sa
pozdravila, keď vošli a potom robila všetko, ako ešte raz povedal šafár. To
preto, aby aj gróf vedel, čo sa od Zuzany očakáva. Trochu sa jej triasla ruka, keď
skúšala akú má teplotu. Gróf sprvoti nechápal čo to robí, ale potom sa usmial:
„Spomínam si, že takto to robila aj moja matka, keď som bol ešte chlapec. Že by
som sa vracal do detského veku?“ Všetci sa zasmiali.
„Pán gróf, s pátrom Jonatanom sme hovorili o vašej strave pre najbližšie dni.
Povedal, že teraz dva dni máte mať len ľahké, skoro pôstne jedlá. Na dnes
navrhol k obedu ešte tej slepačej polievky, zemiakovú kašu s cibuľkou a pár
čerstvými škvarkami. K tomu kyslá kapusta. Na večeru má Agneša vymyslieť
nejakú inú kašu a na ňu nastrúhať syra. A stále čaj a lieky. Agneša sa bála, že sa
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vám také jedlá nebudú páčiť, ale páter tvrdí, že vaša situácia si to vyžaduje.“
Medzitým Zuzana našla pánov kostený hrebeň na stolčeku pod zrkadlom
a prečesala mu pozliepané vlhké vlasy. Druhou rukou mu trochu pridržala hlavu,
aby sa dostala všade.
„Teraz sa naozaj cítim ako malý chlapec,“ povedal gróf a usmieval sa. Bol to
prvý Zuzanin dotyk z jej strany, okrem toho merania teploty, a bolo mu to
príjemné. Zuzana po tomto dotyku zrazu prišla na to, že sa nielen nemusí báť,
ale že sa dostáva do pozície opatrovkyne. Dodalo jej to ženskú istotu a začala sa
okolo neho pohybovať prirodzene ladnými pohybmi. Už to nebola ustrašená
slúžka, ale pekná opatrovkyňa. Aj gróf si to všimol a rozhodol sa nadviazať
nenútený rozhovor.
„Ako si prežila sviatky, Zuzana?”
„Ďakujem za opýtanie, veľkomožný pán gróf. Bola som dva dni u rodičov
a potom sme v kaštieli pripravovali vaše privítanie a strachovali sme sa, čo je
s vami.”
„Veru, aj ja som sa strachoval, ako tá cesta dopadne a viem, že som urobil
chybu, keď som chcel byť doma rýchlejšie, ako bolo rozumné. Verím, že
čoskoro budem zase v poriadku a potom sa pustíme do toho, čo som zameškal.
Zdá sa mi, že tvoja maďarčina sa zlepšuje. Na nej tiež spolu popracujeme.
Myslím, že nejaký čas budem musieť cestovanie obmedziť. Budem viac písať
listy, lebo i tak sa môžem dozvedieť čo potrebujem a vyhnem sa tomu
namáhavému cestovaniu, aj keď to bolo niekedy príjemné a poučné. Prosím,
podaj mi ešte toho čaju.”
Zuzana sa pobrala preč a za dverami si vydýchla, sama prekvapená, ako to
dobre obišlo. Vedela, že nehovorila bezchybne, ale gróf jej rozumel
a neopravoval ju. To ju posmelilo a celá spokojná sa vybrala za Agnešou. „Keď
to pôjde takto, možno sa tú maďarčinu naozaj naučím a to sa mi iste zíde,“
povedala si. Agneši oznámila, že gróf vypil čaj.
Keď bude hotový čerstvý zase mu ho vynesiem a uvidím, či ešte niečo
nebude pýtať.”
„Dobre. Čaj bude o chvíľu. Najprv zanesieš Manóovi, potom grófovi, lebo
od neho tak rýchlo do čeľadníka nepôjdeš. To som zvedavá, ako mu bude chutiť
tá kaša s kapustou. On vlastne nevie aké je to dobré. Asi také niečo ešte nikdy
nejedol.”
„Urob jej viac, aj my si dáme a budeme jesť aspoň raz ako pán,“ povedala
Zuzana a obe sa zasmiali.
Zuzana si za pár dní celkom zvykla na pravidelné návštevy u grófa, kde
chvíľu pracovala ako ošetrovateľka a chvíľu ako komorná. Ba dokonca si ho
začala všímať ako mladého muža, ale v tomto stave jej nepripadal nijako
vzrušujúco. Taký Michal, to je inakší muž, preletela jej hlavou zriedkavá
myšlienka. Gróf využíval chvíle, keď s ňou mohol rozprávať a vypytovať sa na
rodinu, kde v meste bývajú, akých má súrodencov, ako to bolo v škole a pri
odpovediach po troche opravoval jej maďarčinu, pričom zdôrazňoval hlavne
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výslovnosť. „Podľa nej poznáš pravého Maďara a dokonca aj jeho postavenie,“
vysvetľoval. Aj on si začal znova všímať Zuzanu ako mladú ženu. Celkom sa
mu páčila, no za partnerku do života si ju nevedel predstaviť. S tými mladými
devami, čo videl pri svojich návštevách v Pešti sa nedala porovnávať.
Ede postupne opustil posteľ a oblečený do teplej košele, ľahkých nohavíc
a čierneho zamatového plášťa, v ktorom Zuzane pripadal skoro ako nejaký farár,
chodil z izby do svojej pracovne a začal tam niečo písať. Ukázalo sa, že sú to
listy. Najprv napísal matke.Potom prišli na rad listy príbuzným a známym
v Pozsonyi, Nagyszombate, Pešti, Budíne i vo Viedni. Vo všetkých žiadal
informácie o pripravovanej výstavbe železníc, najmä s ohľadom na možné
pokračovanie tratí na Považie. Pýtal sa aj na noviny a časopisy o politike,
hospodárstve a jazdeckom športe v maďarskom jazyku. Zišli by sa aj nejaké
moderné romány, alebo cestopisy. Ide hlavne o to, či sa to dá posielať do
Nového Mesta, alebo ako by sa to dalo objednať, aby to pravidelne dostával.
Keď to všetko napísal, zabalil a zapečatil, nastala úloha pre Antala, aby
zašiel do mesta na poštovú stanicu a zariadil odoslanie. Ale najprv nech tam
zájde a zistí, ako to chodí, aby vedel ako sa to platí, koľko bude trvať, kým to
adresáti dostanú a vôbec, čo všetko treba, aby sa to správne vybavilo. Doteraz
s tým nemal skúsenosti, lebo poštová stanica je v meste ešte len krátko, hoci
v okolitých mestečkách bola už skôr.
Nastal čas čakania na odpovede. Edemu zostala ako spoločnosť prakticky
len Zuzana a Antal. Občas sa prišla pozrieť aj Agneša, pod zámienkou ako mu
chutí strava, ale v skutočnosti bola zvedavá, ako sa gróf dostáva z choroby.
Antal vzal so sebou Michala a zašli na poštovú stanicu odoslať listy.
Dozvedel sa, ako sa to platí a kedy to asi dostanú tí, ktorým píšu, a podľa toho si
zrátajú, kedy môžu čakať odpoveď. „Budete sa musieť chodiť opýtať, či niečo
došlo.
Zuzanine ošetrovateľské chvíle sa postupne predlžovali. Gróf prišiel na to,
že ona je tu jediná, ktorá mu ako tak vyhovuje ako spoločníčka a pritom sa to dá
zastierať doučovaním maďarčiny. Tak prišlo k tomu, čomu sa v čeľadníku
smiali, keď Jánoš povedal, že ju bude učiť gróf.
Polovica marca bola dávno preč, keď Michal prišiel z poštovej stanice, že sú
tam nejaké listy pre grófa, ale má po ne prísť šafár.
Koncom marca sa častejšie ukázalo aj slniečko a z najbližšieho okolia
kaštieľa sa sneh rýchlo stratil. Ede sa začal cítiť uzdravený. Poobliekal sa, aby
mohol vyjsť von a zašiel skontrolovať kone a stajne. Všetko našiel ako má byť
a Manóa, keď zbadal ako kartáčuje kone sa opýtal, či ešte kašle. „Nie pán gróf,
už som z toho vonku, ale trvalo to dosť dlho. Taký nemocný som ešte nebol, ale
vďaka bohu som zase zdravý a dúfam, že už si dám pozor.“ Vrátil sa do izby
a znova začal čítať listy čo došli. Nič iné ho nenapadlo. Potom si spomenul na
prepošta. Rýchlo napísal list, v ktorom požiadal o prijatie. Písal, že už sa aj
vďaka pomoci pátra Jonatana uzdravil a chcel by využiť niektorý pekný deň na
návštevu, aby sa mohol poďakovať a porozprávať o niektorých dôležitých
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veciach. Bude sa veľmi tešiť, keby vysokodôstojný pán prepošt stanovil na
prijatie niektorý z najbližších dní. Zavolal Antala a poslal ho, aby list doručil.
Má sa opýtať, či má na odpoveď počkať. Nech ho zavezie Manó kočom, aby sa
kone prebehli.
Podarilo sa. O tri dni, v príjemné popoludnie sedel Ede v prijímacej
miestnosti u prepošta.
„Vysokodôstojný pane, veľmi pekne ďakujem za vašu pomoc v ťažkej
chvíli, do ktorej som sa dostal sám, svojou netrpezlivosťou. Páter Jonatan
pomohol nielen mne, ale aj môjmu kočišovi a rád by som ho nejako odmenil.
Mohli by ste mi poradiť, čo by bolo vhodné.
„Milý pán gróf. Som veľmi rád, že ste zavítali na našu prepozitúru, hoci po
dlhom čase. Je pre mňa veľmi príjemné stretnúť mladého, vzdelaného
a scestovaného človeka. To je dnes naozaj moderné, keď sa mladý šľachtic
vzdeláva aj tým, že veľa cestuje. Vaša vďačnosť voči prepozitúre sa má
skutočne orientovať na pátra Jonatana a som rád, že ste prišli ešte včas, pretože
s blížiacou sa jarou páter zase odíde do svojej chalúpky niekde v bošáckom
údolí a neďaleko Mníšic, ktoré dostali meno podľa toho, že tam kedysi bola
osada „bosých mníchov“. Verím, že nepohrdne drobnou pomocou vo forme
nejakých potravín a možno i pár drobnými, ktoré sa mu zídu pre začiatok, kým
si niečo dopestuje a nazbiera. Ľudia mu za jeho rady a pomoc radi dávajú práve
také veci. Keď sa budeme lúčiť, zavolám ho, aby ste sa mohli dohodnúť. Pokiaľ
ide o noviny z hospodárskeho sveta, musím sa priznať, že v posledných rokoch
som sa staral hlavne o rozvoj prepozitúry a ostatné veci mi zostali dosť
vzdialené aj napriek môjmu zvoleniu do parlamentu. Ani neviem, kto by mi
mohol podobné informácie, na aké sa pýtate, poskytnúť. Možno cirkevná
vrchnosť, alebo seminár v Nagyszombate, ale oni by boli prekvapení, keby som
sa o niečo podobné zaujímal. Istotne by bolo osožné pre mesto a jeho
obyvateľov i všetkých veriacich, keby sem raz železnica prišla. Mali by viac
práce, pomohlo by to aj obchodu a mestské trhy by mohli mať viac
a pestrejšieho tovaru. Veriaci, ktorí žijú v blahobyte, môžu viac prispievať na
rozvoj cirkvi. V tomto ohľade príchod železnice môže byť užitočný a teda aj
bohumilý skutok. Dúfam, že sa toho dožijem, aj keď poslednou dobou ma trápi
zdravie a vysoký vek. Tomu ani páter Jonatan veľmi nepomôže. Aj preto ho
nechcem držať tu nasilu. Nech uctieva pána boha svojím spôsobom a životom.”
„Ďakujem vám vysokodôstojný pán prepošt za vašu radu ohľadne pátra
Jonatana. Myslím, že to vyriešime rýchlo. Dovoľte mi však ešte jednu otázku.
Môj správca sa snažil tu v meste hľadať pre mňa nejaké zaujímavé a užitočné
čítanie. Žiaľ, nebol úspešný. Našlo by sa niečo vo vašej knižnici, čo by ste mi
mohli odporučiť a požičať na krátky čas?“
„Milý pán gróf, ste skutočne vzácny človek, ale je mi veľmi ľúto, že vás
musím sklamať. Naša knižnica bola v minulom storočí pomerne bohatá na
vzácne diela významných autorov, talianskych, gréckych, francúzskych,
nemeckých, aj niektorých maďarských. V minulosti však nastali rozličné
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udalosti, pri ktorých boli tieto diela odvezené do Budína, Ostrihomu a dokonca
do Prahy a Viedne. Tu zostali len niektoré diela v latinčine z oblasti cirkevných
dejín, liturgické knihy, knihy kázní pri omšiach a pohreboch, ktoré majú slúžiť
kanonikom na ich prípravu, ale vám by asi nič nepriniesli.“
Nekonečné čakanie na listy, hoci vyplňované častejším vyučovaním Zuzany,
už začalo Edeho znervózňovať. Stále rovnaká spoločnosť. Zuzana, hoci sa ho už
nebála, nejavila žiadne snahy o akékoľvek zblíženie. Bola úctivá, snaživá, ale
stále sa správala ako žiačka, alebo opatrovkyňa. Neuplatňovala žiadne prejavy
ženskosti, aby na neho zapôsobila a postupne mu aj jej vzhľad a vlnivé pohyby
zovšedneli. Bol už začiatok apríla, keď prišiel prvý list, no a našťastie zakrátko
na to aj ostatné odpovede, na ktoré toľko čakal. Zavrel sa s nimi do svojej
pracovne a opakovane si ich čítal. Listy priam študoval a analyzoval, čo bola pre
neho celkom nová činnosť, ktorá ho na nejaký čas celkom zaujala. Prestal sa
nudiť a znova začal premýšľať ako v ďalšom období postupovať. Nakoniec
dospel k základným poznatkom z listov, ktoré si zapísal na papier.
1. Miestodržiteľstvo v Budíne kúpilo zbankrotovanú spoločnosť Gillein
a zakladá štátnu železničnú spoločnosť MÁV, A.G., ktorá bude v mene
miestodržiteľstva uzatvárať kontrakty na výstavbu tratí, mostov a dokonca
budov železničných staníc.
2. O konku z Pozsonyi (20, str. 105; 8, str. 27) sa vedú veľké ťahanice. Chce
ju kúpiť zmenárenská banka z Viedne a dve konzorciá: jedno vedie knieža
Windischgrätz a druhé gróf Breuner. Očakáva sa, že obe konzorciá sa spoja, aby
získali väčšiu finančnú silu a politický vplyv. Údajne majú v úmysle zmeniť
konku na parný pohon, ale to bude vyžadovať vybudovanie novej, pevnejšej
trate, s väčšou nosnosťou, výkup nových pozemkov a nový typ vlakov. Zatiaľ sa
vedie papierová vojna na projektoch a cenových kalkuláciách. Aj keby sa všetko
podarilo vyriešiť v najkratšom možnom čase, nová trať sa nezačne stavať skôr
ako v roku 1872.
3. Nový minister verejných prác a dopravy Imre Mikó začal tlačiť na
dodržiavanie prevádzkového poriadku z roku 1868 a štatútu na výchovu
železničiarov z roku 1869, podľa ktorého sa ustanovujú kategórie úradníkov,
podúradníkov a zriadencov. Ktovie skade ich budú brať. A to aj na už
existujúcich tratiach, ako aj na tých vo výstavbe, alebo vo fáze projektov. To
môže zvýšiť cenu práce zaškolených ľudí. Ministerstvo pod jeho vedením
oprášilo plán ministra Széchényiho z rokov 1848 až 1849 na výstavbu
železničných trás v rozsahu 4820 kilometrov, po našom okolo 600 uhorských
míľ. Cisárske úrady už naliehajú, aby sa tieto miery zjednotili a zaviedli na
celom území ríše. Vznikajú aj obavy, aby to stavitelia tratí podľa tých nových
mier nezbabrali. Projekt bývalého ministra bol zameraný na prepojenie uholných
a železno-rudných regiónov, ale aj na prepojenie Baltu, Čierneho mora
a Jadranu. Preprava osôb na týchto tratiach hrá iba vedľajšiu rolu.
Z listov sa dozvedel aj niečo o možnostiach ako získať vhodné noviny, alebo
časopisy, v ktorých sa píše o hospodárstve, politike, spoločenských udalostiach
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a o koňoch či jazdectve. O tom si urobil osobitné poznámky, podľa tvrdení
pisateľov. Hoci existuje niekoľko vcelku dobrých novín i nejaké časopisy, s ich
objednávaním na diaľku to nie je také jednoduché. Najlepšie by bolo, keby si
sám vybral a to tak, že by niektoré noviny mal sám v rukách. Priatelia
z Pozsonyi a Pešti poslali malú ukážku. Na prekvapenie to bol Pressburger
Zeitung, ktorý vychádza v Pozsonyi a píše sa v ňom hlavne nemecky, ale nájdu
sa aj články v maďarskej reči. Druhé boli noviny z Pešti Magyar Nemzet
(Maďarský národ), v ktorom boli články z politiky, hospodárstva i kultúry.
Priatelia mu ďalej napísali, že by ho mohli zaujímať noviny Képes Világ (Svet
v obrazoch), Vadász és Verseny Lap (Lov a lovecké súťaže), kde sa však píše aj
o jazdectve a jazdeckých koňoch a dostihoch. Nakoniec by mohol byť
zaujímavý Magyar gazdasági Egyesűlet (Spravodaj maďarského hospodárskeho
združenia), ktorý sa postupne stáva oficiálnym orgánom vlády. Píše sa tam
hlavne o rozvoji poľnohospodárstva.
„Ukážky sú zaujímavé a mám aspoň niečo v rukách, ale je zrejmé, že
s objednávaním počkám, kým neuvidím aj niektoré ďalšie. Tie noviny o love
a jazdení mi pripomenuli pátra Jonatana. Asi začnem chodiť na tie zdravotné
prechádzky. Ale kam, keď tu, hoci som doma, nepoznám terén a peši som
neprešiel ani pol míle. Asi budem musieť zavolať horára, že si pozriem niektoré
lesy a revíry, aby mi to ukázal, ale že tam pôjdeme peši. No a na to budem
potrebovať poriadne čižmy, pevné nohavice, najlepšie tie, čo sa im hovorí
rajtky, no a nejakú dobrú kabanicu.“
Konečne zmena. Zase nejaký reálny plán, ktorý sa navyše dá uskutočniť
v pomerne krátkom čase. Aj Antal sa potešil. Krajčír a čižmár sú ľahko
splniteľné úlohy, nie ako knihy. A Ede bude mať aspoň nejakú činnosť. Nebude
stále sedieť v izbe. „Aká užitočná vec je tá pošta“ – povedal si spokojne.
Kým to všetko bolo pokope, bolo po Veľkej Noci a Ede sa vybral s horárom
na prechádzku do najbližšieho revíru. Príroda sa už viditeľne prebúdzala, vrátili
sa niektoré spevavce a Edemu sa to páčilo. Bolo to niečo úplne nové. Horár
kráčal svižne a cestu vyberal tak, aby sa vyhli strmému stúpaniu, podľa toho,
ako mu naznačil Antal. Aj tak bolo treba robiť krátke prestávky, lebo Ede
nestačil s dychom.
Konečne nastal aj čas príprav na cestu za matkou a vtedy si uvedomil, že
k narodeninám by mal priniesť nejaký pekný dar, lenže čo by to malo byť? „Tu
v meste nič poriadne nekúpim a cestovať do Pozsonyi sa mi veľmi nechce.
Možno nejaký šperk, aj keď tých tu asi nebude nejaký veľký výber. Musíme sa
s Antalom vybrať do mesta. Možno sa niečo predsa len nájde.”
Devätnásteho júla sa Ede vybavený všetkým čo potreboval, vybral na cestu.
Manó sa tešil, že konečne cesta v peknom počasí. Vyrazili desať dní pred
termínom narodenín, čo bola dostatočná rezerva, aby sa nemuseli hnať a z cesty
sa stal celkom pekný a pohodlný výlet.
Keď prechádzali Varínom, Ede zašiel až na miesta, kde sa budovala trať
a bolo vidieť, že práce hodne pokročili. Trať sa na začiatku dediny celkom
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približovala k prvým domom a viedli ju dosť ďaleko od rieky. Ako sa
vzďaľovala od dediny smerom na sever, viedla skoro po brehu Váhu. „To
znamená, že v úseku pred dedinou zaberá celkom dobrú pôdu. O tej budeme
musieť rokovať s obcou. Dúfam, že ešte nedošlo k nejakým dohodám s anglofrancúzskou.
Matka bola prekvapená keď sa Ede objavil v kaštieli. Bol celkom rád, že
prekvapil. Nemuseli byť žiadne uvítacie ceremónie a zvítanie bolo o to
srdečnejšie. Matka však aj tak vycítila, že Edeho zase niečo poháňa.
„Povedz, čo ťa zase ženie. Videl si ducha, alebo niečo iné?”
„Mami, videl som, že trať smerom na Zsolnu kus pokročila. (20, str. 118)
Ešte to má ďaleko do dokončenia, ale pri Varíne je už jasne vidieť kadiaľ to
vedie a zdá sa mi, že na niektorých miestach je to dosť ďaleko od rieky. Teda je
to asi na celkom dobrej pôde. Teraz už nebolo vidieť, či tam predtým neboli
nejaké role. Z toho by sa dalo usudzovať, že ľudia, alebo obec vedeli, že už
nemá cenu niečo tam siať, alebo sadiť. A niekto im to musel povedať. Poslala si
šafára za richtárom? Čo sa dozvedel?”
„Poslala, to vieš. Bol tam len nedávno, ale nič sa nedozvedel. Ľudia s ním
nechceli hovoriť a richtár mu povedal, že on nie je ten, kto môže o veci
debatovať. Tak som sa rozhodla, že počkáme na teba. V minulosti sa varínsky
richtár správal celkom úctivo. Keby si nemyslel, že má silnú pozíciu, správal by
sa ináč. Pokiaľ viem, z tých varínskych pozemkov aj tak nič nemáme, tak
možno by sme sa s ním nemali naťahovať“.
„Ďakujem mami. Najeme sa a potom zavoláš šafára, nech sa aspoň niečo
dozviem, aby sme mohli spolu premýšľať.
Rozhovor so šafárom bol dosť stručný. Richtár s ním nechcel hovoriť a ani
od ľudí v dedine sa nič nedozvedel. „Nadobudol som dojem, že richtár
Martinček môže mať za sebou rokovanie s anglo-francúzskou spoločnosťou, ba
možno už aj podpísal nejakú dohodu, lebo páni zo spoločnosti sa u nás už
neobjavili. Podľa katastra pôda v miestach trate je urbárska a sami ju doteraz
nevyužívali na pestovateľské práce, kvôli občasným záplavám. Možno
rokovaním niečo dosiahnete, ale nie som si istý, či to stojí za námahu.”
Ede poďakoval za informáciu. Keď šafár odišiel, spolu s matkou rozvíjali
úvahy, ako by mohol richtára pritlačiť, ale tá navrhla, aby iba urobil
zdvorilostnú návštevu a pri tej príležitosti sa dozvie, ako sa veci majú.
Keď prišiel Ede k domu richtára Martinčeka už ho čakali okrem richtára aj
traja prísažní. „Hm, pripravil sa na vážnu reč“ – pomyslel si Ede, ale nedal na
sebe znať, že ho prítomnosť ďalších osôb prekvapila.
„Poďte sa s nami posadiť a porozprávať, pán gróf,“ povedal richtár a pozval
všetkých do izby, ktorú používal aj na úradovanie. „Na úvod si pripime
pohárikom dobrej pálenky, aby sa nám prečistili hrdlá a hlavy. Dobre, že ste
odkázali, o čom chcete hovoriť, pán gróf, a som rád, že si to môžeme povedať
priamo medzi sebou.”
„Ďakujem za milé a úprimné privítanie. Viete pán richtár, že ešte vlani tu
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boli za vami i za nami ľudia z anglo-francúzskej spoločnosti, kvôli stavbe
železnice na pozemkoch obce. Za nami boli preto, že obec patrí z veľkej časti do
nášho panstva a nie je to len Varín. Našim záujmom je hovoriť s vami o tom,
ako spoločne voči zástupcom spoločnosti postupovať, aby to bolo výhodné pre
všetky strany. Spoločnosť chce lacno získať pozemky, obec a my chceme získať
za ne spravodlivú cenu. Bolo by teda rozumné, aby sme sa dohodli ako
postupovať,“ povedal Ede.
„Pán gróf, toho sme si vedomí všetci, ako tu sedíme. Ja som pozval
prísažných nielen na rozhovor s vami, ale aj s ľuďmi zo spoločnosti, lebo tu
nejde o majetok môj, ani váš, ale o majetok obce. Vy istotne viete, že už
osemdesiatpäť rokov uplynulo od zrušenia nevoľníctva a dlhé roky aj od patentu
o zriadení urbárskej pôdy, (12, str. 58) ktorá už nepatrí šľachtickým rodom, ale
obciam. Šľachtickým rodom aj tak zostalo dosť pôdy, ktorú prenajímajú
sedliakom i želiarom a z nej berú svoje dávky. Iné dávky berie aj cirkev. Obec
nemá skoro žiadne dane, lebo od tých úbohých ľudí ich aj ťažko vyberať. Chceli
sme vám teda povedať, že železnica vedie v našej obci po urbárskej pôde a páni
zo spoločnosti nám ukázali aj na papieri, že máme pravdu. Keby tomu tak
nebolo, bol by som prišiel za vašou matkou a požiadal, aby povedala ako
postupovať. Keďže ale ide o pôdu, ktorá patrí obci, zvolal som zodpovedných
ľudí obce a so spoločnosťou sme sa dohodli o prenájme pôdy nielen pod
železnicou, ale aj o potrebnom páse vedľa nej, na ktorom bude v budúcnosti aj
budova stanice. Tá je pre nás ešte dôležitejšia ako pozemky pod traťou. Na
stanici budú nastupovať a vystupovať ľudia, ba čo viac, bude sa tam nakladať
a vykladať rozličný tovar a materiál. A to je robota pre občanov, za ktorú sa
platí. Obec má teda širšie záujmy ako len prenajať, či predať pozemky pod trať.
Tomu asi rozumiete. Rovnako rozumiete tomu, že na tento postup máme právo.”
„Ďakujem vám, pán richtár, za objasnenie situácie. To bol hlavný cieľ mojej
návštevy a som rád, že sa tak stalo v pokojnej a priateľskej atmosfére. Tá vaša
pálenka bola skutočne veľmi dobrá a bol to dobrý nápad, začať s ňou.
Dovidenia, páni, dovidenia, pán richtár.“ Popodávali si ruky a grófov koč
odfrčal do Krasnian.
Ede zostal u matky skoro až do konca leta. V peknom krasnianskom kaštieli
sa cítil lepšie ako doma v Mníšiciach. V mníšickom kaštieli Ede nikomu
nechýbal a leto pokojne prebiehalo svojím pomalým a vlažným tempom.

VI, Koniec starostu a mlynára
„Pomooóc!!! Pomooóc! Pomo…..”
Bože môj, ako sa mi to mohlo stať? Koľko ráz som to už robil. Pravda, teraz
to bolo všetko vlhké, šmykľavé. Mlynský kameň sa mi vyšmykol a spadol mi na
pravú nohu. Reval som ako divý od bolesti, ale asi ma nikto nepočul. Mlyn na
Váhu je od domu dosť ďaleko. Netuším, ako dlho som tu ležal. Ani som
nezbadal, kedy a ako ku mne dobehla žena s deťmi. Neviem si predstaviť ako
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ma cez pontónový most dostali z mlyna domov a do postele, ani kto im
pomáhal. Museli ma nejako dostať na voz až do dediny. Noha od kolena dolu
celá krvavá a nevládna. Nedalo sa ňou ani pohnúť, ale vlastne ani ničím
ostatným bez toho, aby ukrutne nebolela. Strašná bolesť. Prebral som sa až
v posteli, nohavice dole, noha holá, skrvavená, na nejakých handrách vyzerala
ako kus zle opracovanej bravčoviny. Cez kožu trčali ostré úlomky rozdrvených
kostí. Najstaršia dcéra, šestnásťročná Marienka mi ju omývala studenou vodou.
„Daj mi vody a fľašu pálenky, Marienka. Tá bolesť sa nedá vydržať.”
„Hneď, tato. Mama utekala hľadať nejakého doktora a tetku bylinkárku.
Juraja poslala do kaštieľa, či by nevedeli pomôcť zohnať nejakého doktora. Tu
máte. Napite sa aj tej bošáckej.”
Skoro som si tou fľašou netrafil do úst, tak sa mi triasli ruky od bolesti.
Zabolelo to, aj keď som podvihol hlavu, aby som sa mohol napiť. Poriadne som
si potiahol, nech to čo najskôr zaberie. Možno sa mi podarí zaspať. Ale ako, keď
sa mi od bolesti chce revať? Potom som asi znova odpadol. Keď som sa znova
prebral, tetka bylinkárka mi polievala nohu nejakým odvarom. Voňalo to ako
čistec, harmanček a ešte niečo, čo som nerozoznal. Dala mi aj piť nejaký odvar,
po ktorom som mal hlavu ako bubon, ale nohu som skoro nevnímal. Čo len
budem robiť? Čo budem robiť s takou nohou? Ako sa budem starať o rodinu,
o mlyn, o hospodárstvo? Aj s richtárstvom bude koniec. Bože môj, bože môj, čo
len budem robiť?
Po nejakom čase dobehol Jurko. Šikovný chlapec, hoci má ešte len štrnásť.
Povedal, ako rozpovedal šafárovi a Michalovi čo sa mi stalo a čo videl, ako
vyzerá moja noha. Potom sa šafár hneď pobral do mesta, aby zavolal doktora zo
špitála, ale nevedel povedať, kedy prídu. Michalovi povedal, aby zostal, nech si
robí svoju robotu, otcovi v tejto situácii aj tak nemôže pomôcť. Máme trpezlivo
čakať.
Prišli až na druhý deň. Iste si nevedeli predstaviť ako trpím. Ich to predsa
nebolelo. Ja som medzitým pil tú bošácku, vodu a ten odvar. Ani neviem, či som
medzičasom aj spal, alebo upadol do bezvedomia. Bol to hrozný deň a noc,
a bolo to na nevydržanie. Ešte horšie sa ale museli cítiť žena a deti. Boli
bezmocní ako ja. Bezmocného ma nikdy predtým nevideli. Jediné čo mohli,
bolo prikladať mi na tú nohu handry namočené do toho harmančekového či
akého odvaru. Večer ma žena donútila zjesť trochu kukuričnej kaše, lebo vraj
nemôžem byť len na vode a pálenke. Veľmi sa mi jesť nechcelo. Stále som si
pýtal vodu, pálenku a nakoniec aj ten bolehlav od bylinkárky, aby som tú bolesť
tak necítil. Anna chodila okolo mňa mlčky, ako bez duše a sem tam mi utrela
tvár vlhkou handričkou. Neplakala, nenariekala, ale bolo vidieť ako trpí. Aj ona
musela premýšľať, ako to bude ďalej. Na chvíľu pustila ku mne deti, ale
predtým tú nohu prikryla kusom plátna.
Po hroznej noci prišiel novomestský richtár s nejakým doktorom, ktorému
hovorili okresný. Vraj býva v Čachticiach. Pozerali nohu a rozhodli, že s tým sa
nedá v mestskom špitáli nič robiť. Najrozumnejšia by bola amputácia nohy,
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aspoň od kolena, alebo aj vyššie, ale to sa tu nedá. Náš špitál toto nemôže prijať,
povedal doktor a richtár to potvrdil. Anna prosila a naliehala, aby sa pokúsili
niečo urobiť, ale oni povedali, že podľa štatútu špitála sa beznádejné prípady
nesmú prijímať. Možno by sme mali skúsiť župný špitál v Nitre. Ten doktor mi
ešte strčil do ruky vrecko s akýmisi guľôčkami, alebo cukríkmi, či čo to bolo,
lebo to bolo hrozne horké. Povedal, že keď budem mať najhoršie bolesti, mám
jednu takú guľôčku prehltnúť a zapiť vodou, alebo nejakým odvarom. Nikdy si
nemám zobrať naraz dve. A nemám si zobrať viac ako tri za deň. Potom odišli.
Anna prvý raz plakala, keď ich prosila, aby predsa len niečo urobili, veď ma
nemôžu nechať takto bez pomoci. Potom sa odišla vyplakať do sadu za dom.
Utrpenie pokračovalo. Stále som sa snažil potlačiť tú hroznú bolesť
pálenkou a tým čudným odvarom, z ktorého sa mi točila hlava viac ako z tej
pálenky. Najhoršie to bolo, keď som mal potrebu. Z postele sa zísť nedalo.
Každý pohyb, nielen tou boľavou nohou, ktorou som sa aj bál pohnúť, ale
nedalo sa ani obrátiť na bok, alebo nedajbože zakašľať. Anna sa mi pri tom
snažila pomáhať, ale strašne som sa hanbil a aj samému mi to bolo odporné.
Chcelo sa mi zomrieť. Čo najrýchlejšie.
Na noc som si zobral prvú z tých horkých guličiek.
Takto prešlo pár dní a nocí. Noha začala meniť farby a puchnúť. Ani tetka
bylinkárka si s tým nevedela dať rady. Doktorov sme už nezháňali. Anna
povedala, že či by sme predsa len nemali skúsiť dostať sa do toho župného
špitála v Nitre. Povedal som, že neviem, či by to ešte malo nejaký zmysel a či by
som taký prevoz vôbec prežil. Na to, že by mi amputovali nohu, som nechcel ani
pomyslieť. Tých bielych guličiek som sa začal trochu báť. Keď som si vzal,
bolesť ustúpila, ale ja som sa dostal do akéhosi druhého sveta. Ten pocit som
predtým nikdy nepoznal. Ak som si predtým niekedy vypil o niečo viac ako bola
miera, krútilo sa mi v hlave a svet sa so mnou kolísal, no to nebolo nič proti
tomu, čo som cítil po tých guľôčkach. Aj tak som vedel, že si znova vezmem,
lebo bolesť nohy ma pohlcovala celého. Vtedy som si chvíľami myslel, že
možno by som vedel žiť aj s amputovanou nohou, ale nevedel som si predstaviť,
že som svojej rodine na obtiaž. Bolo to niekedy začiatkom jari
v tisícosemstošesťdesiatom piatom. Tá robota u grófa k ničomu neviedla a ja
som nechcel byť doživotným sluhom u pána. Ani pohľady Zuzany sa mi
nepáčili. Pri cestách do mesta som sa dozvedel, že do Nového Mesta sa blíži
stavba železnice a tak som si povedal, že sa tam prihlásim. Silný som dosť,
roboty sa nebojím. Hneď ma vzali. Stavba železnice bola rozdelená na niekoľko
úsekov, aby to išlo rýchlo. Na stavbe robili Slováci, Srbi, Chorváti i Rakúšania,
no tí robili hlavne dozor. Niektorí aj parťákov. Slováci sme sa rýchlo
skamarátili, aj keď celkom dobre sme vychádzali s tými ostatnými. Rakúšanov
platili viac. Začiatkom júna 1876 bolo na novej stanici v Novom Meste veľké
zhromaždenie. (20, str. 119) Bolo tam panstvo z vedenia stavebnej spoločnosti,
zástupcovia mesta, gróf Adolf, ako nový prepošt, stanicu i trať pokropil
svätenou vodou. Bolo tam množstvo ľudí z mesta i okolitých dedín. Dôležití
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páni hovorili, že stavbu sa podarilo urobiť napriek kríze, a že bude pokračovať
ďalej na sever, kde sa napojí na magistrálu Bohumín-Kassovia. Ľudu prinesie
mnoho dobrého. Medzi hodnostármi bol aj gróf Ede. Zástupcovia mesta sa
chválili, že mesto dalo zadarmo pôdu pod trať i budovu stanice. Grófovi Edemu
sa teda asi nepodarilo na tom zarobiť. Stretol som tam aj šafára Antala.
Dozvedel som sa, že Zuzane sa pred rokom v máji narodil grófov syn Jánoš.
Zuzana sa teraz správa ako zámocká pani, ale viac o tom nechcel hovoriť. Ja
som sa pochválil, že som si medzitým našiel robotu u mlynára Jurákech, a že sa
na to teším.
S Annou sa pomaly zmierujeme s tým, že s nohou sa nebude dať nič urobiť.
Bola znova prosiť v mestskom špitáli, aby ma pomohli zachrániť, ale povedali
jej, že sa to u nich nedá. Rozhodol som sa, že rodinu musím aspoň nejako
zabezpečiť do budúcnosti. Začal k nám doliezať sused Riecky, vraj čo teraz
s mlynom, aby sme ho predali, aj keď v tejto situácii to bolo viac menej za
babku. Anna súhlasila. Začala mlyn nenávidieť, hoci od detstva s ním žila. Tam
sme sa i spoznali. Keď som tam prišiel, mala asi dvanásť rokov. Bolo to také
milé dievčatko. O deväť rokov sme sa vzali a o dva roky prišiel na svet prvý
syn. Michal, ako ináč. Veľmi sme sa tešili. Otcovi Jurákech som poradil, aby
sme kúpili dva kone a mohli voziť obilie ľuďom do mlyna. Náš mlyn môže
mlieť prakticky celý rok, keď Váh nie je zamrznutý. Tak sme začali viac
zarábať. S Aničkou sme pristavili k rodičovskému domu náš príbytok a tam sme
vychovávali naše deti. Michal mal od malička rád kone a vôbec sa ich nebál.
Naučil sa o nich všetko. Mal som rád všetkých šesť detí, ale Michal predsa len
bol prvý.
Keď sa nám narodil Ludvik, posledné dieťa, nastal čas, aby sa Michal, mal
vtedy už temer sedemnásť rokov, pobral ku grófovi do služby. Darilo sa mu tam
a po čase sa stal vrchným kočišom. Vozil panstvo do kostola a kde bolo treba.
V kaštieli bol už nový koniar László a dva nové jazdecké kone, ktoré gróf
priviedol spolu s ním. Už mali aj dcéru Henrietu, ktorá mala asi dvanásť rokov.
László, volali ho aj Lajoš, ju začal učiť jazdiť, ale grófa na to nedostal. Jazdenie
skúšal aj Michal a celkom mu to šlo, lebo prvé pokusy mal za sebou na našich
koňoch. S Lászlóm a Henrietou sa celkom skamarátili, ale keď ich videla
Zuzana, ako sa spolu bavia, kričala na dcéru, že sa k nim má inak správať, že sú
to iba sluhovia. Michal mi to neskôr povedal. Vysvetlil som mu, nech ho to
netrápi. Keď sa sluha niekedy stane pánom, je to vždy horší pán.
V čase, keď som dostal richtárske právo, v 1894-om, mal som štyridsaťdva
rokov, gróf Ede sa rozhodol, vziať si konečne Zuzanu Bielikovú za ženu. Ktovie
prečo to tak dlho odkladal. Možno čakal, kým zomrie grófka Sidónia, tá bola
proti tomu. Vraj zomrela pred tromi rokmi. Sobáš mali len pred notárom, aj keď
jeho brat bol teraz prepoštom. Civilný sobáš bol vtedy povinný a mal prednosť
pred cirkevným. Dcéra Henrieta mala vtedy už tri roky. Edeho syn Jánoš mal už
devätnásť a bol v Budapešti na vojenskej škole.
Na jeseň v 1898-om sa nám narodil syn Ondrej ako piate dieťa. V tom roku,
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podľa nového zákona, župa prikázala premenovať Mníšice na Vágrévfalu
a Nové Mesto na Vágujhely. (20, str.124) Ako richtár som mal s tým len
starosti, lebo mnohým ľuďom sa to nepáčilo a nové označenie obce ničili.
V ktorýsi deň ma zaskočil pozrieť aj syn Michal. Vypýtal sa od šafára. Chcel
vedieť, čo sa mi vlastne stalo a ako to bolo. Aj vidieť tú nohu, ktorá bola
zakrytá, ale to som mu nedovolil. Povedal som mu, že v ten deň som pripravoval
mlyn na začiatok novej sezóny, lebo už sa začali hlásiť ľudia s novým obilím.
„Ako naschvál, bolo dosť vlhko, sychravo, nad riekou hnal vietor drobný dážď,
ktorý všade prenikal. Premiestňoval som mlynský kameň, ktorý bol tiež vlhký
a vyšmykol sa mi tak, že som nestačil uskočiť. Padol mi na nohu. Ostatné si už
počul od mamy. Bolo to hrozné, keď som sa prebral takto ožobráčený v posteli.“
Hovorili sme o tom, že raz by sa chcel osamostatniť a byť vlastným pánom.
Ľutoval, že sme predali mlyn i role. Možno by bol mohol odísť od grófa a začať
sám gazdovať, veď už má devätnásť rokov a niečo sa už naučil. Vyhováral som
mu to, lebo uživiť seba a päť detí, by ešte bolo nad jeho sily. Na to povedal, že
škoda, že to nemôže byť tu, na rodičovskom majetku, ale raz sa aj tak stane
vlastným pánom a gazdom ako sa patrí. Ešte nevie kde a kedy, ale silno tomu
verí. „Skoro všetko ste ma naučili, otec, a zvyšok by ma naučili vlastné
skúsenosti. Teraz, keď je všetko preč, ani moji mladší bratia nebudú mať takú
možnosť. A ja teraz už nebudem mať dôvod odísť od grófa a prísť hospodáriť na
našom.”
Pobozkal mi ruku a odišiel na pár slov za matkou. Viem, že ma má veľmi
rád a teraz to nedokázal povedať.
Michalove slová ma celkom rozľútostnili. Aj tak som bol z jeho návštevy
dosť namäkko. Pripomenul mi s akou radosťou som robil v mlyne, kde ma práca
bavila. Občas sa na mňa pozerala pri práci Anička, ktorá, keď podrástla, začala
trochu pomáhať.
Už sa to nedalo ďalej znášať. Povedal som žene, nech zavolá farára. Chcem
sa vyrovnať s Bohom, ešte kým vládzem. Veľmi sa preľakla, ale pochopila.
Načo sa trápiť, keď si s tým nevieme rady? Musí sa s tým vyrovnať ako ja. Je to
silná žena, a dá Boh aj deti budú dosť silné.
Kňaz aj s miništrantom odišli za zvukov cengáčika. Zavolal som Annu
i s deťmi, čo boli doma. Všetky okrem Michala. Marienku, Jurka, Ondreja,
Aničku i Ludvika. „Deti moje. Počúvajte svoju mamu a pomáhajte jej. Majte sa
radi a nikdy sa spolu nevaďte. Spomínajte na mňa v dobrom. Mal som vás rád
a verím, že nikdy som nebol na vás prísnejší, ako bolo treba. Zostávajte s pánom
Bohom.“ Tým väčším po lícach tiekli tiché slzy, ale plač udržali. Pobozkali ma
na ruku a poslali sme ich von. Boli viditeľne bezradné. Tie malé ani nevedeli, čo
sa vlastne deje. Asi cítili, že už nebudeme dlho spolu. Tí väčší už vedeli čo to
znamená, keď do niektorého domu ide kňaz.
Keď deti odišli chcel som sa ešte rozlúčiť s Annou. „Odpusť mi, žena moja
milovaná, čo som ti spôsobil. Viem, že teraz budeš mať hodne ťažký život, ale
ty to zvládneš. Neplač, lebo ja viem, že ti je ľúto a smutno, ale plač nepomôže.
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Keď plačeme, nemôžeme dobre myslieť a pre slzy nevidíme, čo by sme mali
vidieť. A ty to budeš potrebovať. Musíš vidieť, čo budú potrebovať deti a ako
im poskytnúť aspoň to najnutnejšie. Pobozkaj ma, prosím, ešte naposledy
a podaj mi, ak ešte zostalo trochu tej pálenky, nech môžem zaspať.”
Pobozkala ma, objala a podala mi malú fľašku, v ktorej bolo ešte asi do
polovice pálenky. „Napi sa a spi, muž môj jediný.”
Odišla. Videl som na nej, že musí byť aspoň chvíľu sama. Zobral som spod
vankúša všetky zvyšné biele guľôčky a zapil som ich tou pálenkou, aby som
zaspal. Už som ani nečakal, čo sa mi bude snívať.
Bol to pekný, jesenný deň, šiesteho októbra 1906. Radosť žiť. Vo veku
päťdesiatštyri rokov zomrel Michal Hrušovan II., deň po devätnástych
narodeninách svojho syna, Michala Hrušovana III. Tie si nikto nevšimol.

VII, Zo sluhu hospodárom
Nikdy som nemal rád vylihovanie v posteli. Vlastne sa ani nedalo. Teraz
musím. Tá cesta do Petržalky mi k tomu pomohla. Ešteže zať Janko doviedol
doktora Bínovského. Ten mi dal akýsi nový švajčiarsky liek. Cibasol je napísané
na krabičke. Pirulky sú to. Kázal mi aj iné veci, ale pirulky dosť rýchlo zabrali.
Teraz som si obliekol ten istý železničiarsky kabát, čo som mal na voze a sedím
pri rozohriatej peci v kuchyni. Príjemné suché teplo. Lepšie ako v posteli
v prednej izbe.
Trochu som sa zohrial a vzal som baranicu. Na chvíľu som vybehol do
maštale pozrieť statok. Kone i kravy sme mali vždy čisté, vykefované, hnoj
vyhádzaný a v maštali sucho a teplo. Dobre urobená maštaľ. Nedalo mi, aby
som sa nepozrel, či a ako sa o ne starajú, keď ja nemôžem.
Kone sa hneď na mňa obzreli, ako som vošiel. Bože môj. Kone. Sú celý môj
život. Od detstva pri nich. Ešte s otcom. Skoro všetko som sa naučil ako s nimi
zaobchádzať. Zišlo sa to, aj keď ma otec doviedol ku grófovi. Rýchlo som sa
naučil robiť aj s jeho koňmi. Lajoš, koniar, sa stal mojim kamarátom. Otec
hovoril, že teraz je to všetko iné, ako keď tam on slúžil. Hospodárstvo vedie sám
gróf. Ani jeho brat Ágost so ženou a deťmi tam už nie je. Ľudia tomu už
nehovoria kaštieľ, ale majer, lebo tak sa tam aj gazduje. Gróf číta všelijaké
noviny a časopisy, čo píšu ako hospodáriť. Neraz som vozil na trh do mesta
všeličo, čo sa dorobilo, alebo čo doniesli nájomníci na pôde. Najviac som však
vozil panstvo, kde bolo treba, a v nedeľu do kostola. Tisícdeväťstošiesty bol
taký zvláštny rok. Niekedy na jar som viezol grófa s dcérou Henrietou na stanicu
do Nového Mesta. Cestovali do Londýna na svadbu grófovho syna Jánoša.
Henrieta mi povedala, že nevesta sa volá Muriel Frances, a že sa veľmi teší, že
s ňou bude môcť hovoriť po anglicky, keď sa to už tak dlho učí. Asi po troch
mesiacoch sa vrátila, ale to už bola iná Henrieta. Iné vlasy, iné šaty a iné
spôsoby. Občas sme si ešte spolu zajazdili, ale to už nebolo také veselé. Už som
nebol kamarát, ale paholok. Sama jazdiť nesmela. Potom v októbri zomrel môj
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otec a ja som sa tiež zmenil.
Gróf sa zlostil, že cisárstvo nariadilo zmenu peňazí, ktorá prebehla v rokoch
1901-1902. Aj ľuďom sa to nepáčilo. Zo zlatky, grajciarov a iných drobných sa
prešlo v tisícdeväťstodruhom na koruny a haliere. Za zlatku dali dve koruny, ale
za tie sa kúpilo menej ako za zlatku. Ľudia si na to dlho nevedeli zvyknúť
a skúšali platiť starými peniazmi. Gróf vravel, že tie nové peniaze znamenajú
straty. Čo už? Ja som mal málo tých aj tých. Odvtedy už boli zmeny aj na
československé koruny, potom na slovenské a potom znova na československé.
Vždy to bola strata pre malých ľudí. A špekulanti na tom vždy zarobili. Raz
naše peniaze dokonca tajne na vozoch vyvážali zo štátu a draho ich predávali.
Potom lacno nakúpili a doviezli nazad tovar. Ani peniaze v bankách nedávali
istotu. Preto som si vždy opakoval, čo hovorieval otec. Jediná trvalá hodnota je
pôda. Teraz po vojne počúvam všelijaké správy a bojím sa, že ani to už nebude
pravda.
Lidmina vždy spomína, že keď chodila robiť do Viedne, to bol najlepší čas.
Bolo menej politiky. Nemá celkom pravdu. Politiky bolo vždy až primoc, ale
drobní ľudia nemali žiadnu možnosť, aby sa jej zúčastňovali a ani sa o ňu
nezaujímali. Potom za prvej republiky bola akože demokracia. Mali sme snem
v Prahe, v ktorom bolo štrnásť strán a z toho päť nemeckých a jedna maďarská.
Aj slovenské tam boli tuším dve. Z toho nemohlo vzísť nič dobré. Česi
odmietali Pittsburskú dohodu a Slováci sa nahnevali. Keď nie je rovnoprávnosť,
nech je autonómia. (23, str. 1) Maďari sa nám smiali, že oni nám brali len jazyk
a Česi nám berú nielen jazyk, ale aj chlieb. Mali na mysli odnárodňovanie
Slovákov a odvážanie slovenských detí na výchovu do maďarských regiónov, čo
obstarával spolok FEMKE (8, str. 86-90) a neskôr zabezpečili Aponiho zákony z
roku 1907 o maďarizácii školstva. (20. str. 125) Koncom 19. storočia známy
funkcionár FEMKE Béla Grünwald vyslovil vtedy populárny výrok: „Škola je
veľká mašina. Na jednej strane do nej hádžeme tótske deti, na druhej strane
vychádzajú Maďari“. Treba dodať, že vtedy Slováka nazývali buta tót (sprostý
slovák). Dobová tlač však priniesla spresňujúce informácie. Nešlo o vzdelávanie
„tótskych“ detí, ale v meste Szentes ich predávali na rínku ako malé prasiatka.
Zrejme na prácu na farmách a iné služby.
Koncom októbra sme sa dozvedeli o tragédii v Černovej pri Ružoberku.
Dvadsiateho siedmeho tam mali vysvätiť kostol, ktorý inicioval Andrej Hlinka,
ale vrchnosť, rozhodla, že vysviacku majú vykonať nejakí maďarskí kňazi.
Černovčania sa zhromaždili, aby tomu zabránili. Vtedy prišli koče so žandármi a
vojakmi a spustili do Černovčanov streľbu. Zahynulo asi 15 ľudí. O tragédii
napísali aj významné osobnosti zo zahraničia, ako Škót Seton-Watson, známy
ako Scotus Viator a nositeľ nobelovej ceny Nór Björsterne Björnson. (8, str.
120-128) Kritizovali Apponyiho národnostnú politiku. Na Slovensku si našli
niekoľko významných priateľov, ako Hlinka, Štefánik, Hodža a iní. Po tragédii v
Černovej v decembri súdili za poburovanie Hlinku, Šrobára a Jurigu. (20, str.
126; 19, str. 163-168)
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Keď sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vznikala prvá ČSR, na Slovensku
vznikali otázky o usporiadaní vzťahov s Čechmi. Oslobodiť sa od maďarizácie
bolo lákavé, ale stále nebolo jasné, čo si predstavujú českí politici. Aká bude s
nimi dohoda? Už v januári 1916 prišiel v Paríži Masaryk za Štefánikom, aby mu
vybavil audienciu u francúzskeho premiéra. (8, str. 141) To pomohlo vzniku
Československa. Neskôr sa predstavitelia Slovákov zišli 30. októbra 1918 v
Turčianskom Martine a vydali deklaráciu, ktorou sa prihlásili ku „jednotnému,
československému národu“. (32, str. X) Vývoj bol iný, ako predstavy. (34, str.
18-19; 35, str. 18-19) Po vzniku ČSR prišlo na Slovensko postupne do všetkých
štátnych služieb vrátane škôl stodvadsaťtisíc zamestnancov z Čiech a vystrnadili
našich ľudí. Že sú to len „dráteníci“. Fabriky odviezli do Čiech a bane zrušili.
Nastala veľká nezamestnanosť a ľudia začali odchádzať do Francie, Belgicka,
Ameriky a Kanady. (26, str. 8) V Čechách rástla zamestnanosť, u nás
nezamestnanosť. Aj medzi slovenskými stranami boli trenice. Hlinka obnovil
Slovenskú ľudovú stranu 19. decembra 1918 (20, str. 135), Rázus mal
Slovenskú národnú stranu od 11. 1. 1920 (20, str. 137) a agrárnici, a sociálni
demokrati chceli za každú cenu, aby nám vládla Praha. Robotníci v Košútoch pri
Galante (25. mája 1931), ale aj iných obciach, ako Vráble, Krompachy a i. (20,
str. 144) štrajkovali a českí žandári, ktorí slúžili na Slovensku do nich strieľali.
Bolo to horšie, ako keď v Černovej 27. októbra 1907 strieľali do ľudí maďarskí
žandári (20, str. 126; 8, str. 130-132) za to, že chceli, aby im Hlinka vysvätil
kostol, ktorý si sami postavili. Lidmina hovorí, že „svjet sa v kravskú rit
obracá“. Niekedy to tak vyzerá. Pribudli aj slovenské noviny a časopisy, ale
viac bolo maďarských. Hlavne v Bratislave a na juhu. Vraj demokracia sa musí
starať o menšiny. Do čerta s takým poriadkom. My nie sme menšina, tak sa
musíme starať sami o seba.
Vo dne v posteli mnoho nenaspím a v noci tiež. Premýšľam. Musím si aj
v noci brať liek a tak myšlienky často utekajú ďaleko do mladosti. Keď sa
Henrieta vrátila z Anglicka už nebola taká kamarátska. Možno aj preto, že
v Londýne videla iných ľudí. Aj jazdiť skoro prestala. Potom raz, pri odchode
z kostola vyšla von skôr ako mama s otcom. Čakal som tam s kočom a vtedy bol
pri mne Jano Ondrášik z Bohuslavíc. Vysoký, čiernovlasý, s peknými fúzikmi,
opálený a veselý. Dlho sme sa poznali, aj keď bol asi o štyri roky starší. Pozrel
sa na Henrietu a tá sa celá začervenala. Dali sa do reči a vtedy ja, ako keby som
tam už nebol. Radšej som išiel dopredu, kone skontrolovať. Jano sa ma neskôr
pýtal, ako by sa s ňou mohol stretnúť. A čuduj sa svete, aj Henrieta sa na neho
pýtala. Zopárkrát sa vyhovorila, že musí ísť do mesta, lebo si chce niečo kúpiť.
Nechcela, aby som ju odviezol. Neviem ako to urobili, ale stavím sa, že sa
stretli. Potom na jeseň ma Henrieta jedného dňa požiadala, že do majera trochu
neskôr príde Jano, aby som ho pustil zadnou bránkou. Nebol som tomu rád.
Keby na to prišla Zuzana, bolo by so mnou zle. A teraz, keď už otca nebolo,
mohol sa na mňa nahnevať aj gróf. Ale pustil som ho. Nie raz. Nakoniec,
niekedy koncom roka to prasklo. Ktorási slúžka zistila, že u Henriety bol Jano
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a povedala to Zuzane. Nastal obrovský krik. Gróf sa veľmi napajedil a hrozil jej,
že ju vydedí. Našťastie podozrenie na mňa nepadlo. Krátko na to, hneď po
Novom roku v tisícdeväťsto ôsmom Henrieta s Janom ušli. Grófa som vtedy
niekoľko dní nevidel. Ani do kostola sa nešlo. Nastala celková bezradnosť.
Akurát si bolo treba dávať pozor, aby sa Zuzana, alebo gróf na niekoho z nás
nenahnevali. Po čase sa gróf z nejakých peštianskych novín dozvedel, že
grófsku dcéru uniesol sedliacky chlapec. Gróf zavolal notára a urobil závet,
v ktorom dcéru vydedil. Zuzana sa síce začala za ňu prihovárať, aby nebol taký
prísny, ale s grófom sa nedalo o tom hovoriť.
Postupne som prichádzal k názoru, že ani pre mňa to už v majeri nemá
zmysel. Išiel som za grófom a poprosil som ho, či by ma neprepustil,
a nepomohol mi nájsť nejakú dobrú robotu. Bol som prekvapený, že bol ku mne
celkom milý. Asi mu bolo ľúto, že nepomohol, ked zomieral môj otec. Možno,
že bol spokojný s mojou robotou. Povedal, aby som pár dní počkal, že musí o
tom popremýšľať. Už som si myslel, že na mňa zabudol, alebo, že si povedal,
prečo by sa mal starať o nejakého sluhu. Asi o dva týždne ma dal zavolať.
„Poď sem, chlapče. Nemal si ľahký život, ale správal si sa ako chlap. Hľadel
si si svojich povinností a podľa mňa si zaslúžiš, aby som sa o teba postaral. Tu
máš odporúčajúci list. S ním pôjdeš za náčelníkom stanice v Pozsonyi. V liste
stojí, aby ti dali prácu, ktorú sa môžeš naučiť. Píšem im, že ti dôverujem, že vieš
maďarsky, že nesklameš a v budúcnosti sa môžeš dopracovať aj vyššie. Keby si
tam narazil na nejaké ťažkosti, vráť sa sem. Postarám sa o to, aby ťa prijali,
alebo vymyslím niečo iné. Tu máš pár korún. Je to za prácu minulý i tento rok.
Zaslúžil si si to. Budeš potrebovať pre začiatok a niečo z toho daj aj mame.
Viem, že teraz pomáha robiť tu v meste na stanici. Musí sa obracať. Tak aj jej
trochu pomôž. Ako ťa poznám, iste ti nemusím pripomínať, že aj keď budeš
preč, na mamu a súrodencov nemáš zabúdať. Ešte dlho ťa budú potrebovať.
Snaž sa a verím, že z teba niečo bude. Na tento list si dávaj dobrý pozor. A teraz
choď domov. Ak chceš, môžeš sa ešte rozlúčiť s ostatnými. Do práce ku mne už
prísť nemusíš. Maj sa dobre.”
Úctivo som sa poďakoval. Do reči mi veľmi nebolo. A načo aj. Boli sme na
tom podobne. Ja som stratil otca, on dcéru. Obaja sme mali na duši tmavý tieň.
Ten jeho bol ešte čerstvý. Doma som pobudol dosť krátko. Porobil som, čo si
mama želala. Potešila sa troche peňazí. Bolo to viac, ako sama zarobí. Koncom
marca som odcestoval do Pozsonyi. O pár dní som sa dozvedel, že gróf Ede
zomrel. Asi ho ten odchod dcéry veľmi zobral. Myslím, že ak bolo niekomu za
ním smutno, bol som to ja. Tak som stratil dvoch ľudí, ktorí stáli na mojej
strane. Už som sa musel starať sám o seba.
Na hradle neďaleko lamačskej stanice sa nám dobre bývalo. Blízko do
roboty, aj zvieratá poruke. Prikúpili sme roľu na Prídankoch, Kamenár, dosť
blízko za Segnarmi a ešte kúsok role na Segnaroch. Potrebovali sme krumple,
zeleninu, aj trochu obilia pre sliepky a na múku. Niečo aj pre prasiatka. Krava
a kozy sa tam aj napasú a sena je dosť. Bol to pekný čas, ale také hospodárenie,

77
aké som si predstavoval to ešte nebolo. Hlavne kone, vozy a náradie chýbalo. S
rýľom, vidlami a motykou sa nadrieš ako kôň a roboty za sebou človek skoro
nevidí. Pre nás dvoch s Lidminou toho bolo hodne. Občas sme si museli aj
niekoho najať na pomoc. Deti boli ešte malé. Budúcnosť sa začala javiť krajšie,
keď som kúpil dom, záhradu a vinohrad. Volalo sa to tam Zahumenice. Dom
bola chalupa na spadnutie. Nechal som to poriadne prerobiť. Nakúpil som
nových tehál, eternitu, stavebného dreva, piesku a vápna. Prišiel staviteľ
a dohodli sme sa. Iba neskôr som prišiel na to, že až po skončení stavby človek
vie, čo mal vedieť skôr ako začal. Po prvé, nemal som veriť staviteľovi a jeho
ľuďom. Po čase som sa dozvedel, že kopu materiálu predal v dedine, zadné
steny domu postavil z pôvodnej starej nepálenej tehly. Aj susedia si niečo
nakradli. A robotníci? Poslal som deti, aby sa pozreli ako stavajú a našli ich vo
vinohrade oberať. No aj tak sme to postavili. Ale najlepšia na tom bola tá
záhrada. Jablone, hrušky, čerešne, veľa sliviek, broskýň, jeden veľký gaštan
a orech. Keď to všetko na jar zakvitlo, bolo to ako v raji. Záplava ružových
a bielych kvetov. Krása. Včely tam bzučali ako vietor, aj keď sa ani vetvička
nepohla. No a keď sa oberali prvé čerešne, radosti nebolo konca kraja. Aj o
niečo neskôr to bolo krásne a voňavé. V lese vedľa a za záhradou bolo množstvo
agátov a keď zakvitli, voňavý vánok sa niesol až do dediny. Na jeseň dozrieval
vinohrad. Listy viniča sa zafarbili do nevídaných farieb, neskôr očerveneli
čerešne, ozlatili sa brezy a to trvalo až do novembra.
Pokým sme bývali na hradle, do opraveného domu sme dali hofierov, nech
sa stavba aspoň sčasti zaplatí. Ešte kým sa nemusíme sťahovať. Zato roboty
pribudlo. K tomu druhý vinohrad, čo dostala žena. Hore na Zahumenici bol aj
kus oranice, a dole dobrá zem na fazuľu, mrkvu. Aj v tom bol problém, lebo na
hoferov tiež bolo treba dávať pozor. Neskôr som sa rozhodol, nech pôdu dole za
domom užívajú. Za to som im trochu zvýšil nájomné. Nech si dorobia a nemusia
kradnúť moje.
Predsa len najlepšie sa zarábalo, keď som mohol lifrovať vagóny záhoráckej
zeleniny a kapusty do Viedne. Potom po prvej vojne sa už nedalo, aj keď odbyt
by bol ešte lepší. Navyše sa zase zmenili peniaze. A tie sa tiež falšovali ako
predtým. Nielen doma, ale aj vo Viedni a v Poľsku. Vo veľkom. Naši susedia
nemali radosť z nového štátu a tak sa mu snažili škodiť. Ani mnohí obyvatelia
štátu neboli zrovna lojálni. O výmene obyvateľstva na Žitnom ostrove a na
východe sa rozprávali strašné príbehy. Na juhu sa zase kšeftovalo s maďarskými
peniazmi. Každý si musel dávať pozor. Až v dvadsiatom šiestom prišli nové
bankovky. (39, str. 1-2) To už bolo o niečo lepšie. Nové peniaze však nezlepšili
ľudom situáciu.
Medzi časom sa na hradlo dostali občas aj nejaké noviny. Oproti minulosti
boli aj slovenské. So švagrom Alexom sme si ich nechávali na čítanie počas
služby. Tak sme sa dozvedeli, že vo vláde v Prahe boli aj nejakí Slováci. Ale
neboli jednotní. Jedni si mysleli, že nám môže byť dobre len pod Čechmi. Nikdy
som sa o politiku nestaral, ale teraz sa mi zdalo, že to sú takí sluhovia sluhov.
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Prečo by na Slovensku nemohli byť pánmi sami Slováci? Aký sme to vlastne
národ? Socani, komunisti, demokrati, agrárnici, maďaróni, čechoslovakisti a čo
ja viem akí ešte. Takto sa ťažko dohodnúť. Potom nám ľahko vládnu sluhovia
cudzích pánov. Hlinka a Rázus sa chceli dohodnúť s Čechmi, či na autonómii,
alebo federácii. (7, str. 14) To sa zase nevedeli celkom dobre dohodnúť katolíci
a luteráni. Nie sme dosť sebavedomí. Maďari by z každého urobili Maďara, (50,
str. 31) Poliaci a Rusi sú hrdí, lebo sú veľkí a Česi sa správajú, ako keby boli
najväčší, aspoň voči nám Slovákom. Česi chcú byť čím väčší a na to potrebujú
nás Slovákov. Ale Masaryk i Beneš hovoria, že Slovákov niet, sú len
Čechoslováci. Slováci, ktorí chcú byť páni sami sebe, sú nebezpeční. A tak
v dvadsiatom treťom prijali v parlamente zákon na ochranu republiky. (20, str.
140) Každý vedel, že to je proti autonomistom, Hlinkovi a Tukovi. Aj ich na čas
pozatvárali. Tak, ako predtým naháňali Maďari Hurbana, Štúra a iných.
Jednoducho, kto chcel byť na Slovensku Slovákom a hospodáriť po svojom, bol
nepriateľ ľudu a štátu. Čo sa to tu nikdy nezmení? Alebo tu vždy medzi nami
budú takí, čo sa chcú mať dobre tak, že budú sluhami sluhov? Keď po vojne
šľachticov zrušili, (20, str. 134) myslel som, že odteraz každý bude chcieť byť
pánom na svojom. Asi som sprostý, lebo tuším to tak nefunguje. Kto nemá moc,
alebo pôdu, asi musí byť sluhom. A to ja som nechcel byť. Len som musel
počkať, kým si vytvorím podmienky. Moje deti už nebudú musieť slúžiť
nikomu. Iba svojim deťom.
V tisícdeväťstodvadsiatom piatom 15. novembra 1935 boli zase voľby. (20,
str. 142) Koľké už? Za dvadsať rokov do tridsiateho ôsmeho sme mali dvadsať
vlád. Noviny písali všelijako podľa toho, ktorej strane patrili. Slovenskí
autonomisti si mysleli, že za nimi stojí celý národ a tak zvyšovali tlak. Aj po
Lamači chodil pred voľbami Ferdiš Juriga (19, str.163) so svojimi heslami, ako
„nesceme nic, enem co nám patrí“, ale agrárnici ho vysmievali.
Potom v dvadsiatom siedmom 15. januára vstúpili hlinkovci do pražskej
vlády. (20, str. 143) Dostali dve menej dôležité kreslá, ktoré obsadili málo známi
ľudia. V tom roku sa prijalo rozhodnutie, že Slovensko dostalo vlastnú krajinskú
správu, ale s obmedzenými právomocami. (Rohatý, Ján: Autonómne hnutie na
Slovensku, Slov. Republika, február 1999, str. 8) V Maďarsku za podpory
anglického lorda Rothermereho začali 27. mája 1927 znova kričať proti
trianonskej zmluve. (23, str. 1-2; 20, str. 143; 36, str. 24-26) Tukovi sa zdalo, že
česká vláda na to mlčí a tak začiatkom dvadsiateho ôsmeho napísal v Slováku
veľký článok, že Slováci majú právo rozhodovať o svojom osude. Bol uznávaný
odborník v medzinárodnom práve a vedel, ako to má napísať. Slovákom
pozdvihlo hrdosť aj nové mauzóleum na Bradle, na počesť Štefánika. K mohyle
začali chodiť celé procesie ľudí z blízkeho i ďalekého okolia. Medzi ľuďmi sa
znova oživili reči, že Štefánika zostrelila česká vojenská jednotka v Ivánke, a že
to bolo na príkaz Beneša. Mnoho ľudí bolo o tom presvedčených a myslím, že
dodnes sa to nepodarilo spoľahlivo vyvrátiť, ale ani dokázať. Hovorilo sa aj o
tom, že svedkovia toho činu sa stratili. Na jeseň 5. októbra v dvadsiatom
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deviatom v Bratislave odsúdili Tuku (20, str. 144) za ten článok na pätnásť
rokov. Prišili mu špionáž pre Maďarsko. Tiso sa nahneval a ministri za HSĽS
odišli z vlády. V tom roku vznikla na Slovensku Karpatskonemecká strana. Tá
sa po Mníchove premenovala na Deutche Partei. Takto je to na tom našom
Slovensku. Všetci majú národnostné práva, len Slováci nie.
V tridsiatom treťom boli 14. augusta v Nitre Pribinovské oslavy. (20, str.
145) Vraj sa tam zišlo až stotisíc ľudí. Aj Lidka bola v kroji. Spolu s ňou
lamačskí Orli. Veľmi sa jej to páčilo. V tom čase však už bolo počuť aj o
henleinovcoch v Sudetách, a Hitlerovi v Nemecku. V maďarských novinách na
juhu Slovenska znovu začali písať o strate územia po prvej vojne. Trianon (20,
str. 138) podľa nich bola zrada a krivda. Zdalo sa mi vtedy, že spory medzi
Slovákmi a Čechmi sa niekto snaží využiť. To by nemuselo dobre dopadnúť.
Lidka medzičasom navštívila svoju kamarátku Marišku v Mederi. Predtým oni
žili na hradle. Hovorila, že niektorí ľudia sa tam začínajú voči Slovákom
nepekne správať, ale českí žandári si to nevšímajú. Doniesla odtiaľ maďarské
noviny. To som radšej nemal čítať. Tak som sa napálil. Hovorili sme o tom s
Alexom. Tiež to videl zle, ale vraj čo s tým narobíš? Však tenTrianon schválili
veľmoci, tak by sme sa nemali báť, hovoril.
V tridsiatom druhom zomreli Lidminini rodičia. Po čase sa delil majetok a ja
som kúpil od švagrov rodičovský dom. Najprv nás chceli ošmeknúť, ale
nepodarilo sa. Ten dom som tiež nechal celkom prestavať. Vtedy som už vedel
čo chcem a ako to kontrolovať. Našiel som iného staviteľa. Bral som hodne
nočných, aby som vo dne mohol kontrolovať stavbu, nech sa to robí poriadne.
Hotové to bolo v tridsiatom treťom. V tom čase vláda chystala devalváciu
koruny. Zase rástla nezamestnanosť a firmy boli rady, že si niekto niečo postaví.
Z rodičovského majetku pribudli veľké role v Dúbravke. Podvornice, Vráťka,
Glavica. Jednu Podvornicu som ešte neskôr aj prikúpil. Ľudia potrebovali
peniaze, tak sa zbavovali pôdy a ja som zase vedel, že to je dobrá investícia.
Pribudli ešte Dzíle v Karsldorfe, lúka na Krčacoch a v Luštiti, lúka na Troch
radoch, Zelnica, roľa na Honoch, Gruntoch a Leskároch a Kamenár. Neskôr som
dokúpil ešte Hrubú lúku, roľu na Rakytách a na Jamách. Niektoré boli dosť
ďaleko od dediny. Bolo jasné, že už musia byť aj kone. Začal som ich hľadať,
hneď ako sa rysovalo, že čoskoro bude hotová maštaľ. Veľmi som sa z nej tešil.
Takú v Lamači nemá nikto. Pochodil som niekoľko konských trhov. Aj som sa
pri tom zasmial, lebo sa tam našli aj všelijakí drobní podvodníci. Mne nebude
nikto o koňoch rozprávať žiadne rozprávky. Dobrého koňa poznám na prvý
pohľad. A okrem toho si to viem overiť, koňa poriadne prezrieť, tak, že ten
podvodník len pozerá, čo sa dá zistiť zo srsti, z kopýt, z chvosta a hrivy, zo
zubov, ale i jazyka. O koňoch som sa naučil všetko. Najprv doma a potom ešte
u grófa. Kúpil som dva pekné kone, poloťažké hnedáky v žrebčíne v Bojnej.
Využil som aj to, že som železničiar a výhodne som ich doviezol. Neskôr som
ešte prikúpil trochu odrastené žriebä do rezervy. Kým vyrastie, vychovám si ho.
Tešil som sa preveľmi. Potom som kúpil dve dobré dojnice a jednu jalovičku.
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Bola to radosť vojsť do novej maštale a vidieť tam spokojné zvieratá. Rebriny
plné voňavého sena a pre kone pripravený obrok do hranta. Potom bolo treba
zohnať dobrý voz. Najprv jeden, potom rebrinák, pluh, rachlovnicu, aby sme
nemuseli toľko okopávať, brány po oraní. Do stodoly sečkovnicu, aby sa dalo
narezať čerstvej sečky pre kravy. Aj vejačku. Zo začiatku, kým neboli mláťačky,
sme snopy mlátili cepmi a obilie sme čistili vo vejačke.
To všetko by som nebol stačil, keby nebolo Lidky. Až mi jej bolo ľúto.
Dievča bolo šikovné. Voľakedy každý deň rozprávala, ako sa na stanici a vo
vlaku cestou do školy rozprávala s Husákom, Húščavom a niektorými medikmi.
Všetko od nej o niečo starší mladí muži, ale ona sa im chcela rovnať. Že tiež
pôjde študovať. Vraj peniaze na to máme. Áno, peniaze boli. Ale Lidmina sa
bála, že to množstvo roboty sama nezvládne, a že nemôže byť všade, kde treba
na ľudí dozerať. Pravda, to nebolo, že dozerať, ale ťahať za rovno s nimi, alebo
ešte viac, byť napredku. A Lidka to vedela. Aj keď mladá, rešpekt si udržala.
Ľudia vedeli, že musia robiť, ak chcú robiť a zarobiť. Darmo prišli učitelia
z meštianky, že má na to, aby študovala. Ti mladí študenti, s ktorými sa vtedy
stretávala, to ďaleko dotiahli. Ona nesmela. Nikdy som si neprestal klásť otázku,
prečo je tá Lidmina na ňu taká. Stále len, že chlapci budú ministri. Ale za
chlapcov učitelia nikdy nechodili prosiť. A do roboty sa veľmi nemali.
Nepáčilo sa mi to. Nechcel som, aby to mali ako ja. V ich veku som už
musel doma tvrdo robiť a potom u grófa. Chcel som len, aby sa a j oni naučili
prístupu k robote a povinnosti. Lapaji, vedeli využiť Lidmininu ochranu.
V tom všetkom zhone nastalo naraz niečo, čo nikto nečakal. O čom sme
vôbec nerozmýšľali. V tridsiatom štvrtom, ešte sa len chystali žatvy, keď prišiel
Janko so svojím starším bratom Matúšom pýtať o Lidkinu ruku. Bol som úplne
prekvapený. Vedel som, že za ňou chodil Kornelov Janko. Tento druhý Janko sa
u nás nikdy neukázal. Dozvedel som sa, že je o štyri roky starší, že robí v štátnej
službe a má slušný plat. Poznajú sa z Orla, lebo aj on je župný cvičiteľ. Je
najmladší z veľkej rodiny, ktorá nemá mnoho majetku a jeho otec si privyrába
ako obuvník opravár. Ani som si všetko nestačil premyslieť, keď Lidmina
povedala: „Dobre. Dáme vám s otcem požehnání,“ keď Matúš, Janko a Lidka
povedali, čo chceli. Nuž, nezmohol som sa na nič. Vlastne som už ani nič
nemohol. Lidmina si zrejme rýchlo spočítala, že nielen Lidkine ruky zostanú, ale
pribudnú ešte aj zaťove. Ten vie všetko robiť. Ktovie, či už skôr nevedela, čo sa
chystá. Potom to už išlo rýchlo. Ohlášky, v dedine veľké haló a v polovici
októbra veľká svadba. Prišli aj z Mníšic a celá veľká lamačská rodina. No
a potom nejaký čas bývali u nás. Aspoň som sa presvedčil, že zať je dobrý
chlap. A keď pribudol nový pomocník, prestal som si brať toľko nočných
služieb. Už som aj tak bol dosť ustatý.
Začiatkom toho istého roku sa zase stalo niečo, čo nikto nečakal. Začali k
nám utekať Rakúšania a žiadať o azyl. (20, str. 145) Keď som to čítal
v novinách, ani som tomu hneď nerozumel. Predsa, keď naši ľudia odchádzali
do zahraničia za robotou, niečo ako azyl nežiadali. Ani by im ho nikto nedal.

81
Každého si dobre prevetrali a ľudia museli mať pri sebe určitý obnos peňazí. A
museli byť zdraví. Keď boli akože v poriadku, dali im možnosť hľadať si prácu.
Azyl sa nespomínal. Neskôr sa ukázalo, že tí Rakúšania aj tak utekajú ďalej, do
Ruska.
Človek si ani na všetko nespomenie, čo sa kedy stalo, ale koncom septembra
v tridsiatom piatom sa Lidke narodil syn. Môj prvý vnuk. Potešil som sa, že
jedno z dvoch mien, ktoré mu dali, bolo po mne. Lidka sa už v lete chcela
presťahovať do domu pod Zahumenicou a pýtala, aby sme odtiaľ dali preč
hoferov, ale to nešlo tak rýchlo. Museli sme im pomôcť nájsť iný byt. A potom
ešte Lidmina povedala, že najprv sa musia vykopať krumple. Neviem, načo k
tomu potrebovala Lidku. Jano pomohol vyorávať a zbierať to mohli aj iní ľudia
a chlapci. Nakoniec som sa po hodoch na Rozáliu nahneval a povedal, že už je
na čase, aby Lidka prestala drhnúť ako otrok. Aj tak bude mať kopu roboty, aby
si pripravila byt a nachystala sa na pôrod. Ešte som jej stačil kúpiť novú
kuchyňu. Chcela aj nábytok do spálne a druhej izby, ale to som už nedal.
Lidmina na mňa zazerala, že to stačí. Tak som povedal, že tomu nábytku je
dobre aj u žida v meste. Nech ho tam oprašujú. Videl som, že Lidke je to ľúto,
lebo si myslela, že si to zaslúži. Ale Jano sa ukázal ako chlap a kúpil sám krásnu
orechovú spálňu. Jano po narodení syna zašiel do hory a do záhradky pred
domom zasadil na jeho počesť pekný smrečok. Takých záhradiek pred domom
bolo v dedine len pár.
Krátko na to 14. decembra 1935 pre chorobu odstúpil Masaryk z úradu
prezidenta a za svojho nástupcu odporúčal Beneša, ktorého 18. decembra
parlament zvolil. (20, str. 146) Masaryk asi rok potom zomrel. A čuduj sa svete,
za ministerského predsedu pod Benešom dali slovenského agrárnika Hodžu.
Tomu sme rozumeli. Ten nechcel autonómiu. A nám mohli hovoriť, že aká je tu
rovnoprávnosť. Máme predsedu vlády. Veru. A najväčšie vysťahovateľstvo
medzi európskymi národmi. To preto, že nám je pod Čechmi tak dobre.
Niekedy v tridsiatom ôsmom boli všade samé manifestácie a kortešačky.
V Bratislave sa 15. júna zišlo podľa novín až stotisíc ľudí. Rečnil Hlinka, ale aj
iní a hovorili, že nám treba autonómiu. (20, str. 147) Zhruba v tom čase navštívil
Hlinka aj Lamač. Na námestí pri kostole mu odovzdávali čestné občianstvo
obce. Boli pri tom aj nejakí páni z mesta. Pri odovzdávaní zakričal nejaký
agrárnik:
„Za čo to dostáva?”
„Za plátno”, pohotovo odpovedal agrárnikovi niekto z ľudí. Hlinka sa neskôr
pýtal, čo to malo znamenať. Vysvetlili mu, že ten, čo sa pýtal, kedysi po prvej
vojne naraboval v ktorejsi fabrike kopu plátna. Hlinka sa zasmial a ocenil, že sa
ho niekto zastal. Ten zvedavý sa potichu vytratil.
Pri tom ležaní ide čas veľmi pomaly. Ani rádio sa mi nechce počúvať. Stále
rozprávajú, aké sú dôležité jednotné roľnícke družstvá, alebo ako nás Rusi
v štyridsiatom siedmom zachránili. Vtedy boli veľké suchá a urodilo sa málo
obilia. Ako kde. Aj ja som musel odovzdať niekoľko metrákov. Hovorili tomu
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kontingent. A zakiaľ druhí si tam chodili mlieko kupovať, Lidmina ho musela
do mliekarne nosiť. Tiež kontingent. Svinstvo. Toľko nerekvirovali ani za vojny.
Bojím sa, že toto bude len začiatok. Trochu to pripomína postup, ako si kedysi
Maďari upevňovali moc. Absolútna vláda nad všetkým a to zase preto, že
v Čechách vyhrali komunisti. A už vládnu aj nám. Teraz si ešte aj zákon urobili.
Národné výbory dostali právomoci organizovať poľnohospodárske družstvá.
(20, str. 163) Zdá sa, že už je to tu, čo rozprávali tí ruskí, či ukrajinskí vojaci,
keď sa usídlili v našom dome pri oslobodzovaní Bratislavy a Lamača cez vojnu.
Och. Radšej o tom nepremýšľať. Teraz budú niekdajší sluhovia rozhodovať, ako
sa má hospodáriť. Čert aby vzal takú robotu. Kto im u nás do takého družstva
pôjde? Nikto. A keď tam budú takí, čo nikdy žiadne pole ani statok nemali, ako
to budú robiť? Nič o tom nevedia. Akurát zničia pôdu a dokatujú dobytok.
Sviatky aj Nový rok 1951 prešli a ja som musel niekde urobiť chybu. Vrátili
sa mi vysoké teploty. Zase zavolali doktora Bínovského a ten ma nechal odviezť
do špitála k Milosrdným bratom. Dostal som mokrý zápal pohrudnice. Dýchať
som nemohol. Myslel som, že už je so mnou koniec. Doktori aj sestričky sa o
mňa dobre starali. Boli to ešte rehoľné sestričky, ale šuškalo sa, že už tam dlho
nebudú. Vraj sa prijali nejaké cirkevné zákony. (20, str. 164) Majú pozatvárať
všetky kláštory a nikto nevie, čo všetko sa ešte stane s rehoľníkmi a mníškami.
Možno aspoň tie v nemocniciach nechajú. Kto vie? Začul som, že ľudia sa
musia vyrovnávať s náboženskou otázkou. Ani neviem, čo to znamená.
Sestričky sú s tým určite vyrovnané. Vždy boli. V posledných dňoch augusta
1950 v „akcii R“ obsadili bezpečnostné orgány 137 slovenských kláštorov a
internovali vyše 1900 reholných sestier.
Zase som doma. Cítim sa slabý ako mucha, ale dýcham lepšie. Doktor
Bínovský ma chodí kontrolovať a zavše mi donesie nejaké lieky na posilnenie.
Radí aj také skoro babské lieky. Med, cesnak, orechy, jabĺčka a tak. Rádio som
prestal počúvať. Čo sa budem zbytočne krenkovať. Nič nezmením. Ani keby
som bol v lepšom stave ako kedysi, asi by som nič nezmenil. Spomenul som si
na Ďurčanského. Tiež pochádzal z roľníckej rodiny. Z Rajca. Áno, tam na pôde
bol základ. Zmohli sa. Mohol vyštudovať. I jeho otec sa dostal do politiky. A čo
zmenili? Hoci za ním stál Tiso, Hitlerovi sa nepáčil, lebo chcel pre Slovensko
nezávislú politiku. Ako môže niečo zmeniť malý sedliak, ak je aj v dedine
najväčší? Zmeny sa dajú robiť len veľkou politikou a to len v spolupráci s
najväčšími mocnosťami. A tam sa dá len to, čo im vyhovuje.
Bol ma pozrieť Alex. Povedal mi vtip. Vraj pred vojnou sa ľudia pýtali:
”Komunisti kde ste?" Odpoveď: ”V Hlinkovej garde.“ Po vojne sa ľudia pýtajú:
„Gardisti, kde ste?” Odpoveď: „V komunistickej strane.” Ale bože chráň
povedať to na verejnosti. V Lamači to nebolo ináč. Pamätám sa, ako sa
v tridsiatom ôsmom presadila HSĽS a vytvorila 7. októbra 1938 autonómnu
vládu. (20, str. 148) Ani Hodža, ktorý chcel spravodlivosť v rámci federácie
s Čechmi, tomu nezabránil. A potom nastal prvý otras, keď Hitler urobil anšlus
Rakúska. Ľudia sa preľakli. V tom čase sa Národná banka pokúsila chrániť zlaté
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a devízové rezervy. (43, str. 1-3) Po ňom na jeseň v tridsiatom ôsmom došlo k
Mníchovskej dohode. (30, str. 31) Alexovi som hovoril: „Vidíš, ako to je s
priateľstvom malých s veľmocami.” Hneď na to Nemci začali obsadzovať
Sudety. Začiatkom októbra obsadili Petržalku. Pripojili ju k ríši a premenovali
na Engerau (úzka niva). Potom aj Devín. Ten zase okrstili na Theben. Ani
Poliaci nespali. Hneď si pýtali Tešínsko a chceli aj slovenské dediny na Orave
a Spiši. Naši západní spojenci nás predali. Vraj v záujme zachovania mieru. Ale
bolo to, aby si chránili vlastnú kožu. Alex hovoril, že ich zámerom je
nasmerovať Hitlera na boľševikov v Rusku. Občas som sa musel smiať, lebo
keď vnuci niečo vyparatili, Lidmina im nadávala „vý bol'šovíci“. A chlapci
pozerali, že čo to je. Hoci nás Západ predal, Beneš 22. októbra utiekol do
Londýna. (20, str. 148) Napätie s Čechmi narástlo. A potom sa to začalo sypať.
O pár dní sa ohlásili Maďari a vynútili si rokovanie v Komárne. Ako ináč? Chcú
južné Slovensko. Tiso neustúpil, tak došlo 2. novembra k Viedenskej arbitráži.
(20, str. 149; 30, str. 4; 29, str. 12) Ani tam sa Slovenska nikto nezastal. Zobrali
nám kus územia na juhu, kde žilo zhruba toľko Slovákov ako Maďarov. V
decembri sa pražská a slovenská vláda dohodli o odsune českých štátnych
úradníkov, ale odišla ich len malá časť, necelých desaťtisíc. (35, str. 18-19)
Netrvalo dlho a došlo k tomu, že Slovensko sa 14. marca 1939
osamostatnilo, (36, str. 24-26) ale nie tak, ako si to predstavoval Hlinka, alebo
Rázus. Nebola to žiadna dohoda s Čechmi, ale priama hrozba Hitlera Tisovi, pri
predvolaní do Berlína v marci v tridsiatom deviatom: (20, str. 150))
„Buď vyhlásite vlastný štát a vezmem vás do ochrany, alebo vás nechám
Maďarom a Poliakom. Maďari chcú mať hranice s Poľskom, tak si to uvážte.”
Tiso volal do Prahy, aby hneď zvolali slovenský snem. Na druhý deň,
štrnásteho marca sa snem zišiel a jednomyseľne súhlasil s vytvorením
slovenského štátu. (20, str. 152) Hneď potom Hitler oznámil českému
prezidentovi, že nemecká armáda začne obsadzovať české územie a Háchovi
neostalo nič, len prehlásiť, že vkladá osud českého národa a krajiny do rúk
vodcu. Veru neviem, čo by som urobil na jeho mieste. Bol na tom horšie ako
Tiso. K nám sa aspoň nemecké vojská nenatlačili, aj keď všelijakých diplomatov
a beráterov prišlo dosť. Ešte sme ich museli aj platiť. U nás v Lamači a na
Záhorí to bolo ináč. (20, str. 152) Náš „ochranca“ chcel na Záhorí medzi
protektorátom a nami vytvoriť „ochrannú zónu“ (schutzzone) a Lamač i
Dúbravka sa mali stať súčasťou ríše. 23. marca 1939 sa sem dohrnula kopa
nemeckých vojsk. V Lamači urobili hranicu. Neďaleko mosta nad železnicou
postavili kanóny a guľomety. Dopravu do mesta zastavili. O dva dni dopravu
pustili, ale pri nás na hradle stáli nemeckí vojaci. Na stanici ich bola tiež kopa.
Každý vlak zastavili a kontrolovali pasy a povolenky na cestu do mesta.
Povolenky vydávalo veliteľstvo v Záhorskej Bystrici. Toto sa veru nikomu
neľúbilo. Čo si to ten náš ochranca vymyslel? Potom na čas nemecké vojsko
vystriedali esesáci a tých potom nemeckí colnici a hraničiari. S našou vládou sa
o tom hádali až do jedenásteho apríla. Potom sa veci uspokojili a Lamač i
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Dúbravka zostali slovenské. Na Záhorí to bolo trochu ináč, ale tam tiež platila
nakoniec moc našej vlády. Teda takýto začiatok samostatnosti pod ochranou
sme nečakali. V ten istý deň vtrhli na Slovensko Maďari. Z juhu i Zakarpatskej
Ukrajiny, ktorú už predtým obsadili. (20, str.152) Na Slovensku mobilizácia
záloh i dobrovoľníkov. Zať Janko zobral svoj vojensky kufrík, odišiel peši cez
Rasochy na Patrónku a potom z mesta odcestoval. Lidka dobehla s plačom.
„Tato, čo teraz bude?“ Nevedel som nič iné, len ju utešovať, že pre nás všetko
dobre dopadne. Čo iné som jej mal povedať? „Len si pomysli na ľudí, ktorí sú
tam, kde sa bojuje. Alebo na tých, ktorých obsadzujú Maďari. Tí sú na tom
horšie.“ Admirál bez loďstva a regent bez kráľovstva Horty sa nechal vidieť,
ako podpisuje nejaké vyhlásenia ako diplomat, o čom noviny priniesli fotky.
Potom jazdil na bielom koni po Košiciach ako nejaký chán. (29, str. 1) A
Hortyho hordy zatiaľ vraždili ľudí. Komunistov, židov a každého, kto sa im
nepáčil. Nielen v Košiciach. Našťastie sa našim vojakom podarilo zastaviť
postup Maďarov na sever. Janko sa mohol o pár dní vrátiť. Veru s takýmito
vecami sa musel vyporiadať náš nový štát hneď po svojom vzniku. Potom bol na
krátky čas pokoj. Štát sa začal vylizovať z utŕžených rán. Najprv sa kolkovali
a pečiatkovali československé peniaze nápisom „Slovenský štát“. (40, str. 1-2;
41, str. 1-2) Mali pôvodnú hodnotu. Potom v apríli vydala vláda nariadenie o
slovenskej korune krytej zlatom. (42, str. 1-3) Z tej sa na čas stala najsilnejšia
mena široko-ďaleko. Zato Nemci hneď ako vtrhli do Čiech, zhabali
československý zlatý poklad, ktorý bol krytím meny, ale aj so slovenským
podielom. Nás sa nepýtali. Ochrancovia. Tisovej vláde nezostávalo, len vyhlásiť
zbierku na slovenský národný poklad. Ľudia poznášali kadečo, ale nestačilo.
Zbierka sa o rok opakovala. Nakoniec dosiahla asi sedem ton zlata. Aj vďaka
otvorenej ťažbe v našich baniach. Preto bola koruna taká dobrá mena. Krátko po
vzniku štátu začal fungovať slovenský rozhlas, ktorý bol dovtedy pobočkou
pražského. Na jeseň vznikla slovenská filmová spoločnosť. V rádiu o tom
mnoho narozprávali a v Lamači otvorili kino Nástup, podľa nej. Aspoň voľačo
pre mladých, lebo dovtedy tu bolo len ochotnícke divadlo, ktoré s mladými po
večeroch nacvičoval zať Janko. V septembri sa naša armáda pripojila k
nemeckej, ktorá vtrhla do Poľska. Ale naši zostali len pri obsadení slovenských
obcí, ktoré v dvadsiatom československá vláda odovzdala Poľsku. Slovensko ich
znova začlenilo do svojho územia. Neviem, čo sú to za bratia tí Poliaci. Nemajú
dosť svojej zeme? Asi to súvisí s tým, čo sa o nich a o Maďaroch hovorí, že sa
považujú za panské národy. Ostatné národy by im mali slúžiť? Veru, tak sa
správajú. Ale voči nám sa tak správajú aj Česi.
Napadnutím Poľska 1. septembra 1939 vlastne začala druhá svetová vojna.
(20, str. 153) Najprv to vyzeralo, že Hitler naozaj vyrazí z Poľska na Rusko, ale
miesto toho sa vrhol na Západ. Ako by na boľševikov zabudol. O pol roka bol
v Paríži a držal celú západnú Európu. Začalo bombardovanie Anglicka, najprv
letecky a po stratách pilotov nahradili v júli 1944 lietadlá raketami V1. (21, str.
122) Skoro súčasne začala bitka o more. Ponorková vojna. Noviny a rozhlas
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hlásili, že Anglicko to nemôže vydržať. Ale vydržalo. K invázii do Anglicka
nedošlo. Naopak, začali nálety na Nemecko. Zdalo sa, že Nemecku dochádzajú
suroviny a hlavne benzín. Tak si zadovážili naftu z Rumunska. Vymysleli aj ako
benzín vyrábať z uhlia. A potom aj margarín. V júni v štyridsiatom prvom
zaútočil Hitler na Rusko. (21, str. 122) Môj druhý vnuk Dušan mal práve rok.
Hitler sa chcel dostať pre naftu na Kaukaz, ale pritom smeroval aj na Moskvu
a Leningrad. Bola to obrovská ofenzíva. Občas sme si neboli istí, či to nie je iba
propaganda. Hitler požadoval aj aktívnu účasť Slovenskej armády, ale Tiso
povedal, že už vstupom do Poľska potvrdilo Slovensko aktívnu účasť po boku
Nemecka. Nakoniec aj tak išli nejaké naše jednotky na východný front. Niektorí
politici ich vychvaľovali, ako úspešne bijú boľševikov.
V štyridsiatom dokončili odsun českých zamestnancov zo štátnych služieb
vrátane škôl a významných firiem. Ukázalo sa, že tí „dráteníci” to tiež vedia
robiť. A Lidka sa smiala, že na školách sa už nebude učiť „slovenština”, ale
slovenčina. Väčšina ľudí si mohla viac dovoliť. Na krátky čas sa zaviedli
prídelové knižky na nákup cukru, múky a remeňa na podošvy. Ale u nás aj tak
bolo lepšie ako v protektoráte, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, na Ukrajine, ba aj
v Nemecku. O dva roky sa Janko pustil do prestavby domu. Pristaval verandu
a prerobil vnútrajšok. Celkom pekne to vyzerá. Vyhliadky do budúcnosti začali
vyzerať celkom dobre. Lenže potom sa do toho začali miešať naši ochrancovia.
Hovorili, čo máme a čo nemôžeme vyrábať. Mnoho sa robilo pre vojnu, ale
aspoň bola práca. A máme urobiť poriadky so židmi, ktorí nás vykorisťujú. No
a tu sa zase prejavili mnohí dobráci. Bola to príležitosť, ako si prisvojiť cudzí
majetok. Hovorilo sa tomu arizácia. Narobilo to veľa zla medzi národom. V
Lamači nebolo čo arizovať. Začala sa ozývať kritika vlády, že sme sa spojili s
Nemcami proti slovanskému národu. V lete v štyridsiatom (27.-28. júla) zavolal
Hitler Tisa, Macha a Tuku do Salzburgu. (20, str. 154) Jedným z výsledkov bolo
odstránenie Ďurčanského. Potom v novembri Tuka z vlastnej iniciatívy, bez
Tisa, či parlamentu podpísal v Berlíne protokol o pristúpení Slovenska k Paktu
troch mocností. Vraj preto, že to už podpísali Maďari, aby sa Slovensko
nedostalo do slabšej pozície pred Hitlerom. Blížili sa Vianoce, ale ľudia sa čoraz
viac obávali, ako sa tá vojna vyvinie. V júni v štyridsiatom prvom som bol
kontrolovať ako zreje obilie, lebo sa blížili žatvy. Vtedy sa rozšírila správa, že
nemecký veľvyslanec Lundin 22. júna 1941 oznámil Tukovi, (20, str. 154) že
Nemecko vyhlásilo vojnu Rusku a žiadal ho o stanovisko Slovenska. Tuka
povedal, že Slovensko sa pridá, ale prezident o dva dni Tukovo stanovisko
zmenil a napísal, že Slovensko sa už pridalo pri vstupe do Poľska. Na úsvite 22.
júna zaútočili nemecké vojská a letectvo na úseku západného, kyjevského a
pobaltského okruhu energickým, dobre pripraveným útokom. (10, str. 237)
Zakrátko už ľudia sledovali ako sa vyvíja situácia na východnom fronte. Pýtali
sa, čo bude s nami, keď sa Hitler dostane až na Sibír? Boli takí, čo strašili, že
nás tam všetkých vyvezú. Všetkých Slovanov. Nemci postupovali strašne rýchlo
na východ a rádio stále hlásilo o hrdinských bojoch a skvelých výsledkoch. Až
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naraz sa to zabrzdilo. Stalin mal čo robiť. Na útok nebol pripravený a veril
Hitlerovi, že po podpise dohody o neútočení s Ribbentropom bude mať čas
pripraviť obranu. Za tú dohodu mu mnohí nadávali, že sa spojil s fašistami.
Najviac tí, čo odovzdali moc Hitlerovi v Mníchove. Stalin stále žiadal
Churchilla a Roosewelta, aby otvorili na západe druhý front, ale tí sa k tomu
nemali. Vtedy si mnohí vraveli, že chcú, aby Hitler aj so Stalinom vykrvácali
a potom oni budú určovať, ako to bude v Európe a vo svete. S niečím podobným
údajne rátali aj Maďari a Tiso vraj prikázal, aby to tajní sledovali. Ale naraz, pri
Stalingrade, sa situácia otočila. Už to skoro nikto nečakal. Ohromná Paulusova
armáda 2. februára 1943 padla. Potom ešte druhá obrovská bitka na prelome júla
a augusta pri dovtedy neznámom meste Kursk. (10, str. 475) Tisícky tankov.
Ukázalo sa, že ruské tanky a hlavne velenie bolo lepšie.
U nás začalo rádio hlásiť o taktických a organizovaných ústupoch Nemcov
do pripravených obranných pozícií. Londýn to hlásil ináč. Asi v tom čase začala
pre nás nová situácia. Skoro každý deň nám nad hlavami lietali tisícky lietadiel.
Niektorí ich volali lietajúce pevnosti, iní, že liberátory. Veľké bombardéry
v sprievode desiatok stíhačiek. Hučalo to ako vzdialené hrmenie, až sa zem
triasla. Rádio hlásilo poplach, že sa nepriateľské bojové zväzy približujú
z oblasti Báčka, Baja, Kanyža, Győr. Vtedy už začali hučať sirény.
Delostrelectvo v okolí Bratislavy pálilo o dušu, ale tmavé obláčiky po
výbuchoch granátov sa objavovali nižšie, ako leteli tie lietadlá. Nad nami zatiaľ
iba lietali. Leteli na Nemecko, ale bombardovali aj neďaleké Viedenské Nové
Mesto, lebo tam boli veľké fabriky na vojenskú výrobu.
V apríli, po Veľkej noci v štyridsiatom treťom sa Lidke narodila prvá dcéra,
moja prvá vnučka. Pokrstili ju po otcovi, Janka. Keď trochu podrástla, bolo to
strašne pekné dieťa. Myslel som, že by si mali najať nejakú slúžku, ale Lidka
nechcela. Neviem, ako to všetko zvláda, ale nesťažuje sa. Ukazuje sa, že vojna
nevojna, život musí ísť ďalej svojou cestou. Iba ľudia musia mať stále viac
odvahy žiť a mať deti. Vojna trvala už tretí rok a všetci sa pýtali, kedy to
skončí? Trochu nádeje sa objavilo, keď prišli správy o Stalingrade a Kursku, no
ešte stále to bolo ďaleko od nás.
Videli sme, že vojnová situácia sa zhoršuje. Musíme to nejako vydržať. Aj
iní museli. Nad nami stále lietali bombardovacie lietadlá a každú chvíľu bolo
počuť sirény. Letecký poplach. Zatiaľ bez priameho útoku na nás. Potom asi
v polovici júna v štyridsiatomštvrtom bol som práve na Podvorniciach pozerať,
ako sa vyvíja obilie, raž a žito, a kedy by mohla byť žatva, čo býva obvykle na
Petra a Pavla. Zrazu sa spoza Kobyly s hučaním vyrojili ako komáre stovky
lietadiel. Na čistom nebi to vyzeralo ako mak rozsypaný na skle. Nechávali za
sebou biele čiary. Tentoraz mali nejaký divný smer. Vo vzduchu sa mihotali
tisícky tenučkých staniolových pásikov, čo vypúšťali. Zbadal som, že niekde
nad mestom, neodhadol som presne kde, niekoľko stíhačiek urobilo na nebi
biely kruh a tie veľké bombardéry sa tam potom vrhli ako sršne a zhadzovali
bomby. Bolo to niečo hrozné. Tie výbuchy otriasali vzduch až ku mne. Keby to
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neurobili ľudia, povedal by som „božie dopustenie”. O chvíľu stúpal k nebu
veľký stĺp čierneho dymu. Myslel som, že hneď odletia, ale niekoľko lietadiel sa
ešte vrátilo a zhodili ďalšie bomby. Zdalo sa mi, že to nebolo na to isté miesto. Z
Podvorníc bolo na tie miesta nad mestom dobre vidieť, ale presne určiť miesto
na zemi sa nedalo. Pobral som sa domov, lebo, čo som chcel vidieť, už som
videl. Ak neprídu nejaké veľké dažde, víchrice, krúpy, alebo nedajbože bomby,
mohla by byť dobrá úroda. Až na druhý deň som sa dozvedel, že bombardovali
Apolku, zimný prístav a nejaké bomby padli aj na neďaleké obytné domy. Keď
som išiel vozom cez dedinu, chlapci na ulici sa hrali na vojakov a divné,
nepriatelia boli Nemci. A „naši”, akože boli Rusi. Kde to tie deti berú? Práve
teraz nás bombardovali Američania, alebo Angličania. Benešovi spojenci. A
potom jeden tomu má rozumieť.
V čase, keď vláda rozhodla o prídelovom systéme, rozhodla aj o
nevyhnutnej podpore poľnohospodárstva kvôli tomu, že veľkú časť úrodnej
pôdy nám zobrali Maďari. V rámci tejto podpory bolo možné získať subvencie
na hospodárske stroje. Tak sa aj v Lamači objavila mláťačka. Bolo to iné, ako
mlátiť cepmi a potom obilie čistiť vo vejačke. Už v štyridsiatom prvom sme
mlátili mláťačkou. Patrila Klinčekovi. Bol to ozrutný, oranžovo natretý stroj.
Aspoň päť metrov dlhý a poldruha metra široký. Koňmi sme ho dotiahli až po
vráta stodoly. Dovnútra už ho museli chlapi vtlačiť. Potom sme ešte dotiahli
veľký dieselový motor. Na kolesách, no keď bol na mieste, stál na pevných
podperách. Vážil aspoň päť metrákov. Najdôležitejšia bola presná poloha
obidvoch strojov, aby nepadal kožený remeň, ktorým sa mláťačka poháňala.
Bola to parádna robota. Za hodinu bola prázdna stodola a potom sa ešte
vymlátilo obilie skryté pod prístreškom vedľa stodoly, ktoré dnu nevošlo. Raž
a žito sa mlátili zvlášť a snopy tak aj boli uložené. Pri mláťačke stáli okrem
obsluhy ešte dvaja komisári z najvyššieho úradu pre zásobovanie. Kontrolovali
a zapisovali váhu každého vreca. Tento úrad stanovil, že z úrody má zostať pre
hospodára 250 kíl obilia na člena domácnosti na múku, 200 kíl na osivo a 150
kíl na kŕmenie. To, čo odobral, platila Obilná spoločnosť slovenská, čo bol
štátny monopol na obilie, 183 korún za cent žita a 154 korún za raž. Odovzdané
obilie spracovával mlynársky priemysel, ktorý dával aj dosť pracovných
príležitostí. V priebehu vojny výkupné ceny rástli. Vláda vyradila z obchodu
kartely súkromných obchodníkov, ktorí zdierali hospodárov nízkymi cenami. V
čase, keď bol zavedený prídelový systém bol mesačný prídel múky tridsať kíl na
osobu. Neskôr, ku koncu vojny sa prídel znižoval. Aj tak skoro až do konca
vojny základné potraviny ľuďom nechýbali. Podobne, ako Obilná spoločnosť
Slovenska obilie, skupoval Slovpol mäso. Mäso sme neodovzdávali. Mali sme
iba dojnice a v tom čase dve-tri prasce, z ktorých sa musela odovzdávať masť,
krupóny a bravčové mäso. Kontroloval sa aj objem dorobeného vína kvôli clu.
My sme víno nepredávali a nemali sme s tým problém.
O žatvách v štyridsiatom štvrtom sa začalo šuškať, že sa chystá povstanie a
v horách sú partizáni. Niektorí hovorili, že proti vláde, iní, že proti Nemcom.
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Neviem prečo, lebo nemecké vojská tu zatiaľ neboli. Vraj sa na Slovensko
dostali nejakí ruskí parašutisti. Medzitým nejakí partizáni postrieľali malú
skupinu nemeckých vojakov, ktorí sa vracali z Rumunska. No a to znamenalo,
že Tiso dostal ultimátum a musel súhlasiť s príchodom nemeckých jednotiek na
Slovensko. Nasledovalo otvorené vypuknutie povstania koncom augusta. Nálety
začali byť ešte častejšie. Generál Malár v prejave v rozhlase vyzval partizánov:
„Bratia, počkať ste mali...” a hneď ho odviedli od mikrofónu. Zahynul
v koncentráku. Na východnom Slovensku Nemci odzbrojili slovenské jednotky,
aby sa nemohli pridať k povstaniu.
Pri jednom z náletov Fero zbadal zásah amerického lietadla, ako sa rúti
niekde nad Karpaty. Bol som vtedy v službe. Zavolal na Lidminu, že ide
zachraňovať amerických letcov a už ho nebolo. Potom sme ho dlho nevideli.
Zrejme si neuvedomil, že to, čo on, videli aj nemeckí vojaci. Asi ho chytili. Báli
sme sa, čo sa stane s nami. Musel sa nepriznať, čí je a doklady asi nemal pri
sebe. Preto ho neprišli hľadať k nám. Podľa reči mohol byť aj Záhorák. Vedel
pár slov nemecky. Bolo to hrozné. Pomaly sme sa zmierili s tým, že už ho
neuvidíme. Objavil sa až po odchode Rusov z dediny. Vraj ho Nemci chytili
a odvliekli do Mauthausenu. Podarilo sa mu utiecť z transportu, ani nevedel kde.
Keď ho zbadala Lidmina strašne vykríkla a skoro odpadla. Bol vychudnutý,
kosť a koža, zarastený, špinavý, otrhaný a skoro bosý. Vyzeral horšie ako nejaký
žobrák. Nemcom utiekol a mal šťastie, že nepadol do rúk Rusom. Boli by ho
odvliekli na Sibír, lebo by ho podozrievali, že ho poslali Nemci. To bol celý
Fero. Keď to urobil, nemal ani kvapku rozumu. Na to, aby prežil, musel mať
celý sud šťastia, i dva. Aj tak to asi nebolo med lízať. Nakoniec i jeho musel
liečiť doktor Bínovský. Keď sa po vojne život začal dostávať do normálnych
koľají, Fero si našiel prácu v meste vo fabrike, čo vyrába nejaké elektrické veci.
Hospodárenie na majetku ho už nezaujímalo. Pýtal som sa ho:
„Stále nechceš byť svojím pánom? Chcel si byť ministrom. Teraz chceš byť
sluhom? Vieš vôbec, komu budeš slúžiť?“ Povedal mi, aby som sa nestaral, že
sa dokáže o seba postarať.
„Dokážeš sa vôbec uživiť? Alebo počítaš s tým, že stále budeš brať z toho,
čo si nedorobil? Nezdá sa ti, že ten majetok, čo som nahonobil, by mal byť aj
pre teba? Ale to by si sa musel oň aspoň trochu starať. Nevidíš, že už by som
potreboval občas pomoc?”
”Tato, to nie je pre mňa. To nie je môj záujem ani problém. Ak raz niečo
zdedím, tak to predám. Neviem, prečo by som sa mal o to starať. Kedysi som to
chcel, ale to je už dávno a teraz mi s tým dajte pokoj.”
Tohto som sa nechcel dožiť ani v najhoršom sne. Sedliacka drina ho nikdy
nelákala, ale teraz sa celkom zmenil. Ešte aj spôsob reči. Ako cudzí.
Po vypuknutí povstania prišli Nemci aj sem. V novembri nahnali ľudí kopať
protitankové zákopy. Na Prídankoch i na Podvorniciach. Všetci sme museli ísť,
aj v nečase. Muži aj ženy. Bolo to svinstvo, lebo zákopy boli hlboké až tri metre
a na dobrú ornicu sa dostala hlušina. Kto to kedy dá do pôvodného stavu? Na
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Podvorniciach to neboli len protitankové zákopy, ale aj jamy pre veľké
ďalekonosné delá a okolo nich guľometné hniezda. Keď nás tam gardisti
a nemeckí vojaci hnali, hovorili, že tú robotu budú platiť, ale nepamätám si, že
by sme boli za to videli nejakú korunu. Spolu s hlušinou sa na povrch dostalo aj
množstvo kamenia. Hovoril som si, že nechcem vidieť, ako tie role budú
vyzerať, keď sa to bude zahŕňať. A vôbec, kedy k tomu dôjde? Čo s nami budú
Nemci robiť, keď sa budú chystať na ústup? Nechajú tu spálenú zem?
Krátko na to, ako sme kopali tie zákopy, zase prileteli bombardéry a rozbili
stanicu v Devínskej Novej Vsi, kde som kedysi začínal. Trafili čiastočne aj most
do Marcheggu a tehelňu. Padlo aj niekoľko domov. Rozbiť železničný uzol
a most je strategické, ale prečo tehelňu? Veď tá je pre ľudí. Ako si teraz budú
opravovať tie rozbité domy? Najprv partizáni vyhadzovali mosty a tunely, aby
zabrzdili útok Nemcov. Teraz Nemci vyhadzujú, čo sa dá, aby zabrzdili postup
Rusov. A ešte Američania bombardujú. Keby Nemcov, ale nás. Naozaj tu všetci
urobia spálenú zem? Pane bože, na to sa nedá ani pomyslieť. Teraz už ani Tiso
nič nevymyslí. Vraj teraz už máme exilovú vládu nielen v Londýne, ale aj
v Moskve. Vravel som si, to bude politika, keď sem prídu Rusi a tá moskovská
vláda s nimi. Jedno ich spojí s tou londýnskou. Tiso. Všetci ho budú chcieť
súdiť a možno aj odsúdiť. Keď išlo o národ, všetci ušli. Teraz prídu ako víťazi
a ako sa hovorí, víťazi majú vždy pravdu. Boj bude iba o to, kto je vlastne víťaz
a bude vládnuť. Kopa ľudí obráti kabáty a z okiadzačov budú sudcovia.
Spravodliví a čistí. A ešte sa budú navzájom udávať, kto bol predtým na čej
strane. Fuj.
Keď sme si na Vianoce spievali Tichá noc svätá noc, modlili sme sa, aby
sme ten front prežili, lebo bolo jasné, že už nás to neminie. Bože, daj nám rozum
a odvahu, správne sa zachovať. Lidky a Janka mi bolo ľúto. Ako sa postarajú o
svoje deti? A čo s našou Máriou? Nedávno mala osemnásť. Pre ňu bude každý
vojak nebezpečný. Ako ju ochránime? Musíme niečo vymyslieť.
Keď vypuklo povstanie, umiestnili u nás v Lamači vedľa školy
protilietadlovú batériu a svetlomety, ktoré mali mesto chrániť pri náletoch. Boli
to slovenskí vojaci. Prvého septembra však prišla nemecká hliadka a tých našich
vojakov odzbrojila. Muselo ich to napáliť. V ten istý večer tie kanóny i
svetlomety granátmi zničili a utiekli do blízkych lesov. K ním sa pridalo aj
niekoľko Lamačanov. Na druhý deň sa do dediny navalila nemecká posila. Na
viacerých miestach v dedine a pri ceste do Dúbravky a Bystrice si vybudovali
guľometné hniezda. V násype pri železnici vybudovali niekoľko provizórnych
bunkrov. K tomu už občanov nevolali. Vyhlásili všeobecnú povinnosť
zatemnenia, od šiestej večer. Skupinky nemeckých vojakov patrolovali po
cestách v dedine a občas sa zastavili v niektorom dome, aby skontrolovali dvor
a hospodárske stavby. Museli sa báť, že tam môžu byť ukrytí nejakí partizáni.
Myslím, že nikoho nenašli.
Deti prestali chodiť do školy. Bolo to nebezpečné a v škole aj tak ubytovali
nemecké vojsko. Koncom októbra Nemci zlikvidovali povstanie a veľa
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povstalcov zajali. Tiso intervenoval, že medzi nimi bola kopa nevinných ľudí
z obcí, kde pôsobili partizáni a títo ľudia tam žili, ale nebojovali. Časť z tých
pätnásťtisíc zajatcov Nemci prepustili. V marci prestali v meste pracovať
niektoré fabriky a úrady. Prezident vyhlásil dobrovoľnú evakuáciu Bratislavy. V
dedine i v chatovej oblasti sa provizórne ubytovalo dosť rodín z mesta. Koncom
mesiaca už nebola v meste ani u nás elektrika a svietilo sa petrolejkami
a sviečkami.
Večer tretieho apríla sa niekoľko ráz objavilo nad dedinou ruské prieskumné
lietadlo. Tento typ volali Rata. Pred Lidkiným domom bolo pri murovanej
záhradke vybudované guľometné hniezdo. Zopár chlapov tam s tými Nemcami
debatovalo a ktorýsi si zapálil cigaretu. Spoza lesa sa zrazu vynorila Rata
a zhodila nejaké bomby, či granáty. Nastala panika. U Lidky, u nás i viacerých
susedov boli plné domy ľudí, ležiacich na zemi. To sa prišli uchýliť dedinčania,
hlavne príbuzní z dolniakov pri ceste, ale aj z mesta. Teraz sa mnohí prišli ukryť
až na Hoštáky, kde vraj bude bezpečnejšie. Tie bomby našťastie spadli iba do
záhrady, za Lidkiným domom. Väčšina ľudí sa v panike hneď rozutekala
domov. Máš ho vidieť, že na Hoštákoch je bezpečnejšie. Ktosi povedal, že keď
ho to má zabiť, nech je to doma. Mali pravdu. Práve z lesov nad Klancom sa na
druhý deň vyrojili červenoarmejci. Prišli neočakávane a Nemcov tak prekvapili,
že ani nestačili utiecť, alebo sa brániť. Nemci, ktorí sa vtedy zdržiavali v dedine,
keď začuli streľbu, ukryli sa v bunkroch pri železnici. Tí v Dúbravke sa museli
dozvedieť, že Rusi sú už v Lamači a začali na nás strieľať z diel, mínometov
a guľometov na Podvorniciach. Lidkinmu susedovi Húščinovi vletel granát do
prednej izby, lebo ten dom trochu trčí z radu. Obrovské šťastie. Chvíľu predtým
odtiaľ odniesli malé decko. Na stene domu smerom od Dúbravky vznikla asi
metrová diera a výbuch granátu nadvihol strechu.
Ako Nemci ustupovali z mesta, zničili Červený most a koľajnice až po
„naše” hradlo. Červený most postavili už v rokoch 1846-1848 a v r. 1881 ho
rozšírili na dvojkoľajový. Pred príchodom Rusov ho Nemci 4. apríla 1945
vyhodili. Po oslobodení Bratislavy Červená armáda za pomoci obyvateľov
postavila provizórny drevený most za sedem dní. Už dva dni pred vyhodením
mosta nás vyhnali zo služby. Tie škody sme videli až po prechode frontu.
Vyhodili aj most v Lamači nad železnicou. Všetko len preto, aby zabrzdili
postup Rusov na západ. Potom, keď bolo po vojne, ľudia museli občas do roboty
do mesta chodiť peši, keď bola pri Lamači zaviata trať. I spojov bolo málo.
Hoci sa k nám Nemci navalili hneď po vypuknutí povstania, akosi sme
nemali čas báť sa ich. Boli nebezpeční, ale nebolo treba ich provokovať a radšej
sa im vyhnúť. No potom 4.apríla 1945 prišli Rusi. (20, str. 159) Po tých prvých
prišiel druhý sled, ktorý u nás asi dva týždne zotrval. V dome u Lidky sa
ubytoval nejaký major, ktorý zrejme velil vojsku, čo sa tu usadilo. Major si
vyhradil jednu izbu a ináč mali pokoj. Zato u nás sa usadila nejaká, asi
zásobovacia čata. Obsadili dve predné izby. Na dvore mali furmanský voz
vrchovato naložený proviantom, ale aj vrecami cukru a množstvom vodky.
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Odpočívali a zabávali sa. Máriu sme držali zavretú v kuchyni oblečenú do
starých handier. Von nikdy nešla sama. Ruskí vojaci hovorili odkiaľ sú, kadiaľ
prešli a že zakrátko pôjdu ďalej. Mňa sa pýtali koľko asi mám poľa a že musím
počítať s tým, že kone mi zoberú, čo sa aj stalo. Že na to majú rozkaz. Kone
potrebujú na postup v ťažkom teréne a berú ich preto, že mnoho z tých čo majú,
padne pri útokoch, alebo ked' narazia na mínu. Bolo mi z toho na nič. Predstava,
že môjho koňa roztrhá mína, sa nedala vydržať. Potom jeden vojak povedal, že
možno tie kone už ani nebudem potrebovať. Neveril som tomu a on povedal:
„Gospodin, nebudeš ich potrebovať, lebo keď u vás urobia vládu, pole vám
zoberú. Ako u nás. Spravia kolchoz. Z celej dediny.”
”To nie je možné. Celý život som robil na to, aby som bol dobrý hospodár,
aby som mal dosť poľa, kone, kravy a všetko čo k tomu patri. Stálo to veľké
peniaze a strašne veľa roboty. To nie je možné, aby niekto prišiel a povedal, že
to už nie je moje. Z čoho by sme žili?”
„U nás bolo tiež veľa hospodárov a väčších ako si ty. A teraz už sú len
kolchozy a sovchozy.
Bol pekný teplý apríl. O dva dni prišli iní vojaci a vzali kone. Tí naši mi
povedali, aby som im nebránil, že to bude tak lepšie. Zažil som už veľa ťažkých
chvíľ, ale toto bola jedna z najhorších. Tiež som zašiel za stodolu a jeden
z vojakov mi ponúkol fľašu s vodkou. Najprv som váhal, či to nebude nejaký
blbý špiritus, ale povedal som si nech. Teraz už na ničom nezáleží. Potiahol som
si dobrý dúšok. No, bošácka to nebola, ale bolo to celkom pitné. Posadil som sa
sám pod gaštan a pozeral som sa pred seba. Nič som nevidel. Ani tú trávičku, čo
sa už pchala zo zeme. Možno som mal zaslzené oči.
Niekoľko dní na to ruské vojsko opustilo Lamač. Osud možno vypočul moju
bolesť, alebo želania pri prípitkoch, ale vtedy som už mal schované v stodole
znova dva kone. Vďaka mojim vnukom a náhode.
Keď boli Rusi preč, už sa nedalo otáľať. Najprv bolo treba zahrabať zákopy
na Podvorniciach i na Prídankoch. Revolučné výbory v Dúbravke i v Lamači
vyzývali ľudí, aby sa toho hromadne zúčastnili, ale hlavne sme si to museli
urobiť sami. Potom som rýchlo preoral Vráťka a Kamenáre a posial som raž,
jačmeň a ovos. O Podvorniciach som ešte premýšľal čo s tým, čo tam na tú zmes
hliny a kamenia dať. Potom rýchlo na Honoch, na Jamách a na Zelnici posadiť
repu, kukuricu, krumple a zelé. Myslel som, že dám krumple aj na Dzíle, ale
dostal som strach, že tam to mestskí ľudia pokradnú.
No a to nebolo všetko, čo sa zomlelo. Ešte v marci (22. - 29.) doletel
z Londýna Beneš do Moskvy (20, str. 159) a už sa staral, ako zase bude vládnuť
Československu. Len čo boli oslobodené Košice, už tam zase bol a 5.
apríla dotvorili Košický vládny program. (20, str. 159) V máji bol Beneš už
v Prahe a začal vládnuť. Samé dekréty. A v júni prvá „Pražská dohoda” so
Slovenskou národnou radou. (20, str. 159) Nijaké prekvapenie. Na Košický
vládny program sa pozabudlo a začalo sa obmedzovanie právomocí SNR
a ostatných slovenských orgánov. To bol len začiatok. Ešte predtým prišli do
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Košíc ľudia z Českého menového úradu a prikazovali Slovenskej národnej
banke, aby sa podriadila. Potom v júli sa kolkovali slovenské peniaze. Stovky,
päťstovky a tisícky. Platili do novembra. (42, str. 1) V novembri ďalšia výmena
peňazí. Hovorili tomu menová reforma. (20, str. 160) Našu dobrú korunu, ktorá
mala na čiernom trhu hodnotu až desať českých, menili jedna ku jednej. A
nielen to. Beneš povedal, že to preto, aby sa uspokojila česká verejná mienka. A
hneď znárodnili banky aj s našim národným pokladom. Najprv Nemci, teraz
Česi. Jedni ochrancovia a druhí bratia. Len si vyber človeče, čo je horšie. Zase
sme sluhovia. Ožobráčení sluhovia. Pri výmene peňazí sme mohli vymeniť len
päťsto nových korún na osobu. Všetko ostatné sa muselo vložiť do banky.
Volalo sa to viazané vklady. Tam muselo skončiť niekoľko sto miliónov.
Človek mohol dlhé roky šetriť a zrazu bolo všetko preč. Prišli sme o viac ako
stotisíc korún. Ostalo nám pár korún v hotovosti. Zamestnancom sa zvýšili
platy, ale čo sedliak, ktorý si musel na seba zarábať sám? Ceny všetkého sa
zvýšili. Korunu tomu dal zase Beneš dekrétom o stanovení pomeru cien medzi
Slovenskom a Českom. Vraj Česi si za protektorátu veľa vytrpeli. Nikdy
nepochopím tých, čo nechceli samostatné Slovensko. Aj teraz sú vo vláde
Slováci, ako v dvadsiatom. Aj teraz sú to sluhovia sluhov, lebo v Prahe
odsúhlasia všetko, na čo by im národ nikdy nedal súhlas. Asi by som už nemal
žiť. Dodnes som sa s tým nevyrovnal.
Súčasne s tou menovou reformou došlo k zavedeniu nového prídelového
systému. No prišli ešte horšie veci. Akčný výbor, ktorý tiež nikto nevolil, zrazu
začal vládnuť dedine aj národnému výboru. Začala vládnuť zloba, závisť
a nenávisť. Prvé, čo ich napadlo, aby národný výbor dával povolenky na
zabíjačky. A pri zabíjačkách sa musela odovzdávať skoro polovica slaniny
a „krupón” z chrbtovej kože. Povolenku, komu chceli, dali, komu nie, nedali.
Nevedelo sa prečo. A k niektorým prišli a prasce vzali. Tak toto sa nerobilo ani
cez vojnu a nerobili to dokonca ani Nemci, ani Rusi. Rozhodovali aj o tom,
komu prídelové lístky áno a komu nie. Podľa toho kto sa im nepáčil aj keď
zamestnanci a deti od šesť do dvanásť rokov vraj mali nárok podľa zákona.
Medzitým v Prahe prišli na to, že dočasné národné zhromaždenie by už bolo
na čase zmeniť na trvalé. Tak sa začala predvolebná kampaň jednotlivých strán
na voľby, ktoré boli koncom mája. No a to teda bol chaos! Skoro na každom
dome boli rôznymi farbami napísané výzvy ”voľte č.3”alebo dva, jedna, či štyri.
Našťastie boli aj biele lístky. Veľké prekvapenie. Na Slovensku to vysoko
vyhrala Demokratická strana. V Prahe nastala nervozita a začali nadávky, že to
sú pozostatky ľudáckych a klérofašistických síl, a že sa s tým musí niečo urobiť.
V Česku, a tým aj v celej republike však vyhrali komunisti. Beneša znova zvolili
za prezidenta a ten vymenoval za predsedu vlády komunistu Gottwalda.
Národný front sa rozhodol, že niečo sa musí urobiť so Slovenskou národnou
radou a Zborom povereníkov, ktorý dovtedy na Slovensku akosi zastupoval
vládu. 27. júna 1946 rozhodli, že urobia tretiu pražskú dohodu a všetko
podriadia Prahe. (20, str. 161) Tak aj tým, ktorí si ešte mysleli, že platí Košický
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vládny program, ukázali ako veľmi sa mýlia.
Vnuk Michal začal v septembri chodiť do mesta do gymnázia. Nemal to
ľahké, často musel aj peši, lebo s vlakmi to v tom čase nebolo, ako má byť. A je
to poriadne ďaleko až k Modrému kostolíčku. Chlapec je šikovný, tak verím, že
to dokáže. Raz, možno on bude tým, čím sa nestali moji synovia.
Krátko po tom, čo odtiahli Nemci, Červená armáda postavila ten vyhodený
Červený most. Tak som zase chodil do roboty, aj na nočné. Bola to drina,
porobiť čo treba na roliach a vo vinohrade a ešte chodiť do roboty. No, ale chcel
som mať role? Chcel. Tak teraz musím. Dopadol som jak ten, čo sa stále pozeral
vysoko, na hviezdy a potom sa potkol o veci, ktoré prišli pod nohy.
Vianoce v štyridsiatom piatom mali byť veselé, lebo bolo po vojne, ale
neboli. Ocitli sme sa v pozícii chudobných. Nijaké peniaze, nijaké darčeky. Ani
deťom. Dostali orechy a jabĺčka. Obchody skoro prázdne.
Potom 27. februára v štyridsiatom šiestom situáciu skomplikovala dohoda s
Maďarmi o výmene obyvateľstva. (20, str. 160) Nejaký čas to trvalo, ale na
Slovensko vraj prišlo asi sedemdesiattisíc ľudí z Maďarska a odišlo vyše
osemdesiattisíc. Z tých čo prišli, veľa poslali do pohraničia v Čechách a z tých,
čo zostali na Žitnom ostrove sa asi tristotisíc „reslovakizovalo”. Neviem, akí to
budú Slováci. Moji známi hovorili, že väčšina z nich nevie po slovensky. Mnohí
z tých čo prišli, doniesli so sebou iba kufríky, ale obsadili domy a pozemky po
tých, čo odišli. Štát sa bude musieť postarať.
Po Novom roku, v štyridsiatom siedmom začal „dvojročný plán” obnovy
hospodárstva. Má byť zameraný na industrializáciu, znárodňovanie
a kolektivizáciu poľnohospodárstva. Nemohli sme tušiť, čo sa za tým skrýva.
Nevyzeralo to na zlepšovanie hospodárenia malých ľudí. Noviny písali, že budú
nové zákony o poľnohospodárstve a v niektorých okresoch boli proti tomu
protesty. Vyzeralo to tak, že náš akčný výbor noviny nečíta a vymýšľa nové
kontingenty. Nevedel som, ako to budeme plniť. Vymysleli to, čo nedokážem
a preto, aby som odovzdával hovädzie predsa nepredám kravu. Ako by som
potom plnil kontingent na mlieko? Začal som rozmýšľať o tom, že to všetko
nechám tak, alebo popredám.
15. apríla začal pred národným súdom proces proti Tisovi, Machovi
a Ďurčanskému. Teda toho nemali, preto v neprítomnosti. Tisa vrátila z kláštora
v Rakúsku americká armáda. Národný súd. (20, str. 161) Nový vynález, alebo
názov pre skupinu „Pilátov”. Najatí sudcovia, ktorí majú splniť popredku
zadanú úlohu. Nemuseli sme hádať, ako sa to skončí. Národ bol znepokojený
a rozdelený. Zase raz vyhrali sluhovia sluhov. Čo si o tom asi pomyslí národ o
takých päťdesiat rokov? Akí v tom čase budú historici? Pokúsia sa ho vymazať,
alebo ďalej osočovať? Takí, čo ho nezažili?
Niekedy po žatvách znova fungoval národný súd. Tentoraz odsúdili Tuku,
Kubalu, ktorý bol kedysi u nás hlavným žandárom a Vaška, syna nášho
bývalého učiteľa. Všetkých kvôli židom. Zavreli aj Ondriša, vraj za arizáciu, ale
neviem, tu sa nič arizovať nedalo. A len čo bolo po súde, odhalili protištátne
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sprisahanie v Žiline. Vyzerá to tak, že tu sme samí ľudáci a demokrati.
Nový rok tisícdeväťstoštyridsaťosem začal dosť divoko. Začali rozsiahle
čistky štátnych a verejných zamestnancov. Aj na železnici. Ja by som bol mal
v tomto roku odísť do penzie, po odpracovaných štyridsiatich rokoch, ale
pretože mnoho ľudí vyhodili a proti mne nič nemali, tak ma nechali. No potom
20. februára došlo k vládnej kríze. Trochu mi to pripomínalo tridsiaty ôsmy rok.
Vtedy organizovali masové zhromaždenia hlinkovci, teraz komunisti. Oficiálne
oznámili ustanovenie Ústredného akčného výboru národného frontu, hoci
v každej dedine, už akčný výbor bol. Miestami veľké demonštrácie a v Prahe
hodinový generálny štrajk. Potom demisia vlády a Beneš musel vymenovať
novú, vládu obrodeného národného frontu. A vraj bolo po kríze. Ale ešte nebolo.
Nová vláda mala predsedu Gottwalda, avšak o jej zloženie sa ešte bojovalo.
Dúbravčan Husák sa znova stal predsedom Zboru povereníkov. Národné
zhromaždenie 9. mája 1948 vyhlásilo novú ústavu. (20, str. 162) Benešovi sa
neľúbila a odmietol ju podpísať. Dva dni na to podal demisiu. Hovorili, že bol
prezident demokrat, no bol to on, kto pomohol komunistom k moci. A to
nehovorím, ako demokraticky sa správal k Slovensku. Ešte si to niektorí
pamätajú. Pár dní na to sme mali nového prezidenta. Národné zhromaždenie
zvolilo za prezidenta Gottwalda. Písali o ňom ako o prvom robotníckom
prezidentovi, ale bol to hlavne prvý prezident komunista. Ten vymenoval
ďalšieho komunistu, Zápotockého, za predsedu vlády. Jedným z podpredsedov
bol Slovák Široký. Tiež komunista. Niet sa čo čudovať. Jednotný národný front
to tak chcel. Bolo tesne po voľbách, v ktorých bola jednotná kandidátka
národného frontu. Kto ju nechcel voliť, mohol vhodiť biely lístok. Vysoko
vyhrala kandidátka národného frontu, teda komunisti. Konečne sme mali vládu,
ktorú všetci chceli. Tak to aspoň napísala Pravda. Národné zhromaždenie
schválilo ústavu, ktorú Beneš nechcel podpísať a ešte do konca roka schválilo
prvú päťročnicu. Hlavnými úlohami majú byť industrializácia a kolektivizácia
poľnohospodárstva. Aspoň som vedel, na čo sa máme tešiť. Akurát som
nevedel, ako si tú kolektivizáciu predstavujú. O tom nepísali a možno ani
nemohli. Dôležité bude, ako si ju budú predstavovať tí naši akční výborníci.
Noví sluhovia nových pánov. Noviny písali, že študenti stavajú trať mládeže do
Banskej Štiavnice. Tam už kedysi bola úzkokolajka, ktorú nedokončili. Teraz
bola veľká sláva, že po trati prešiel prvý vlak z Hronskej Dúbravy. Som
zvedavý, koľko tá trať vydrží. (51, str. 32)
Neviem, prečo moja generácia musela prežiť taký hrozný vývoj. Cisárstvo s
jeho šľachtou a poddanstvom, potom dve vojny, potom akože demokraciu. Aká
demokracia, keď ľudia nemohli nájsť prácu, aby sa mohli ako tak uživiť? Ani
dvadsať československých vlád to nevyriešilo. Predtým do nás strieľali Maďari,
potom Česi, Nemci, a vlastne aj Rusi. Každý si od nás zobral, čo len chcel. Po
vojne sme sa tešili, že konečne nastane lepší život a boli sme preto ochotní drieť
do úmoru. Predtým za poddanstva nútená robota, potom veľká nezamestnanosť
a vysťahovalectvo a spústa politických šarvátok, do ktorých zatiahli obyčajných
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ľudí miesto toho, aby im dali prácu a spokojný život. Potom naháňanie
slovenských politikov, čo chceli rovnoprávnosť. Nasledoval slovensky štát,
krátka nádej na lepší život, Nemci, arizácie, vyháňanie židov, bombardovanie,
povstanie, front, nemecké vojsko, ruské vojsko a všetko čo s tým súviselo. A po
vojne? Nepochopiteľný svet. Boli sme ochotní drieť pre seba i pre štát. Máš ho
vidieť. K moci prišli takí, čo nikdy nič poriadne nemali a neurobili a teraz
ničomne vládnu nad všetkým a všetkými. Chceli by aj nad bohom. Tomu sa dá
ťažko rozumieť. A v takom čase ľudia vychovávajú deti. Budú mať čo robiť,
aby sa z nich niečo stalo.
Aj s Clementisom a Novomeským bolo zle. Obvinili ich, že sú buržoázni
nacionalisti. Neskôr aj Husáka. Teda neviem, akí sú to tí buržoázni, ale pamätám
si, že aj v dvadsiatych aj v tridsiatych rokoch to bolo podobné, ale vtedy to boli
len nacionalisti. Teraz si tiež našli Slovákov, ktorí ich obžalovali. Je mi jasné, že
dovtedy, kým budeme mať Čecha prezidenta a kým bude vláda v Prahe, vždy to
dopadne rovnako. Aj teraz sa vykašľali na to, čo sľubovali po vojne v Košiciach.
Slováci raz predsa budú musieť vytvoriť svoj samostatný štát a dať si dopredu
poriadnych politikov. Bojím sa, že aj potom sa zase nájdu sluhovské duše, čo sa
budú obzerať po niekom silnom v zahraničí, čo by im pomohol zmocniť sa
moci, aby mohli za peniaze národa robiť panských sluhov.
Znova museli zavolať Bínovského. Nejakého obvodného doktora máme
tuším aj tu, ale Bínovský je dobrý a už ma pozná. Môj stav sa mu neľúbil
a povedal, že sa pozrie, do ktorého špitála by ma dal, lebo u tých Milosrdných
bratov vraj porobili veľké zmeny v rámci „Akcie R“. (20, str. 165) Ich vedúceho
zavreli a sestričky vyhnali. Počul som, že tak urobili so všetkými kláštormi a
sestričkami v nemocniciach. Táto nová moc tuším musí pokaziť všetko, čo za
niečo stálo.
Ani pekný záver septembra Michala Hrušovana nepotešil. Jedného dňa
Lidmina zbadala, že jej muž tuším ani nedýcha. Hrozne sa preľakla a utekala za
Lidkou, ktorá býva nablízku. Tá sa hneď pobrala na faru a požiadala farára
Benedika, aby prišiel otcovi dať posledné pomazanie. Ten nečakal ani na
miništranta. Aj pri svojej korpulentnosti a problémoch s chorým kolenom bol pri
Michalovi tak rýchlo, ako sa len dalo. Už sa neporozprávali. Obrad vykonal
a povedal, že by mali zavolať lekára, aby napísal úmrtný list.
Na tom papieri stálo, že Michal Hrušovan skonal druhého októbra roku
tisícdeväťstopäťdesiat jeden vo veku nedožitých šesťdesiatich štyroch rokov.
Chýbali mu tri dni. Na pohrebe bolo množstvo ľudí i dosť plaču. Farár nad
hrobom povedal mnoho slov o tom, aký to bol poctivý, bohabojný a snaživý
muž, ktorý bol príkladom nielen pre svoju rodinu, ale aj pre občanov obce. Je
škoda, že už nebude mať možnosť prísť sa porozprávať s pánom Bohom do
nášho nového, krásneho božieho stánku. Jedným z miništrantov sprevádzajúcich
kňaza pri pohrebnom obrade bol aj vnuk Michal. Bolo mu za milovaným
starečkom veľmi smutno, ale slzy potlačil. Vhodiť hrsť hliny na truhlu v hrobe
pociťoval, ako keby to hodil do neho. A nehodil. Pred piatimi dňami mal práve
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šestnásť rokov. Veľa rokov pred sebou na to, aby splnil starečkove očakávania,
o ktorých ani netušil.

Kniha druhá
I, Lamačská brána
Nad pôvodnou časťou obce Lamač leží kopec zvaný Háj. Dá sa povedať, že
leží a nie vypína sa, lebo pri jeho výške asi 351 metrov nad morom, by sa to
slovo vari nehodilo. Na mapách sa jeho meno nenachádza, hoci na juh od neho
je zaznačený kopec Klanec, odkiaľ sa na Háj ide chodníkom, ktorý mierne
stúpa. Klanec bol oddávna obecným pasienkom, hoci niekedy v šesťdesiatych
rokoch ho zalesnili. Na sever od Hája je v mapách zaznačený ďalší kopec, na
ktorý sme sa z Hája pozerali mierne zhora. Na mapách je označený ako Hrubý
pleš, ale novšie i „Plánky“, čo nevedno kde sa vzalo. Na Pleši mal svoj urbársky
diel stareček Michal Hrušovan. Neraz sme odtiaľ vozili fúry dreva, s ktorými sa
muselo zísť najprv na dolný koniec dediny „na Bariny“ a odtiaľ cez celú starú
dedinu, popri kostole, škole a pošte až na „Hoštáky“, buď k nám, alebo ku
starečkovi do dvora.
Podľa geológov, v jednom z posledných vrásnení v štvrtohorách bola okrem
Hája vyzdvihnutá aj Devínska Kobyla a medzi nimi sa prepadla úzka dolina,
ktorú neskôr nazvali tektonická depresia „Lamačská brána“. Háj sa stal akousi
východnou a Kobyla západnou „zárubňou” tejto brány. Pravda, o Kobyle s
nadmorskou výškou 514 metrov už možno povedať, že sa vypína nielen nad
Devínom, Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou, ale aj širokým okolím.
Smerom na juhovýchod má Kobyla trochu menšieho konkurenta, 433 metrov
vysoký Kamzík, ktorý z Hája vidno najmä kvôli televíznej veži. Postavili ju
v roku 1975 a svojou výškou 190 metrov spolu s výškou Kamzíka, dosiahli
antény na nej najvyšší bod široko-ďaleko. Naši zahraniční susedia sa domáhali
zníženia vysielacieho výkonu, lebo vraj spôsobuje problémy ich televíznym
vysielačom. Zato našim ľudom na juhozápade Slovenska neprekážalo prijímať
rakúsku televíziu, ani rádio Rot-Weiss-Rot. Na celom južnom Slovensku zase
vítajú vysielanie maďarskej televízie, ale nikto nepočul o protestoch
ktorejkoľvek z našich vlád. Zrejme na povestiach o našom holubičom národe
niečo bude. Prinajmenšom nadbytok tolerancie či ústupčivosti, možno i
otvorenosti.
Z Hája je aj tak nádherný výhľad ďaleko do terénu i do minulosti. Výhľad
ponad Lamačskú bránu je z ľavej strany obmedzený severným svahom Kobyly
a tesne vpravo od neho vidno na rakúskej strane rieky Moravy zámok
Schlosshof a železničný most cez rieku smerom na Marchegg. Ďalej trochu
severnejšie, na úrovni obce Gajary, možno tušiť aj Moravské pole, na ktorom pri
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obci Durnkrut v r. 1278 (21, str. 40) v bitke Přemysla Otakara II. s habsburským
cisárom Rudolfom l. skončila hegemónia Přemyslovcov nad týmto územím. Päť
rokov predtým dobyl Přemysl Otakar II. hrad Pajštún. Uhorsku vtedy vládli
rozhádaní feudáli.
V popredí vidno v novšej dobe na rakúskej strane vrtule veterných
elektrární, vpravo od nich Devínsku Novú Ves, kde pred vojnou stáli komíny
veľkej tehelne. Tú v štyridsiatom štvrtom zbombardovali americké a britské
lietadlá, ktoré asi chceli trafiť železničný most cez Moravu. Po vojne tehelňu
znova postavili, ale v deväťdesiatych rokoch zanikla a tie komíny tam pri
pohľade z Hája akosi chýbajú. Aj lacné tehly, a škridlice na strechy, ktoré
neskôr vyrábala. Ešte viac vpravo chýbajú komíny stupavskej cementárne, ktorá
skončila v súvislosti so vznikom cementárne v Rohožníku. Bola to prvá
cementáreň na Slovensku od r. 1930 a skončila v r. 1982, po vzniku
cementárskeho koncernu. Medzi Devínskou Novou Vsou a Stupavou leží
Záhorská Bystrica, cez ktorú sa priamo na sever tiahne stará cesta a vedľa nej i
diaľnica na Brno. Výhľad ďalej vpravo už zacláňajú svahy Hrubého Pleša.
Pohľad na Kobylu prenesie myšlienky oveľa ďalej do minulosti, priam do
histórie Zeme. Praskliny vápencových a dolomitových svahov sú miestom, kde
geológovia a archeológovia objavili dôkazy o prítomnosti pravekého mora spred
200 miliónov rokov, zvaného Tethys a ďalších morí, posledného z obdobia pred
14 až 16 miliónmi rokov. Na západnej strane Kobyly vznikli hrubé piesčité
nánosy, plné mnohých druhov pravekých ulitníkov, či lastúrnikov. Podobné sa
nachádzali aj v íloch, z ktorých čerpala svoju surovinu tehelňa v Devínskej
Novej Vsi. Na prekvapenie, pretože o tom sa nikde nepíše, podobné veci sme
vyhrabali aj v našej záhrade kúsok na juhovýchod od Hája, keď sme rigolovali
pôdu pod vinohrad. Tam sa striedala hlinitá pôda s pieskovou a práve na ich
rozhraní sa vyskytli akési ulity, nepodobné tým, čo sme nosili od mora. Vtedy
sme tomu neprikladali väčšiu pozornosť. Bolo treba makať. Otec vtedy hovoril,
že zrejme aj tu muselo byť kedysi dávno more. Veď iste. More bolo kedysi
všade. Aj biblia tak vraví.
Okrem Sandbergu, ktorým sa Kobyla spúšťa do Devínskej Novej Vsi, najmä
pukliny v jej skalách, sa stali významným archeologickým náleziskom. Kopec
tvoria zvetrané vápence a dolomity, ktoré sa stali vyhľadávaným materiálom. V
Stokeravskej vápenke na východnom úbočí sa nielen ťažil a pálil vápenec na
pálené vápno, ale našli sa v nej a v okolitých trhlinách aj fosílie ostrovného
a polostrovného typu, až z obdobia pred 23 miliónmi rokov. Boli to zvyšky
kostier pravekých mastodontov, nosorožcov, ale i predchodcov dnešných
gibonov. Na našej roli na Glavici, kopec vedľa Kobyly, ktorú družstvo rozoralo,
aby tam mohli urobiť obrovský sad ruží, našli ľudia kus akéhosi kameňa,
v ktorom odborníci spoznali stavec z chrbtice druhohornej veľryby. Je skoro
typické, že mnohé z týchto vzácnych nálezov skončili v múzeách vo Viedni,
Ostrihome, Prahe a ktovie kde ešte. Iba malé zlomky sa podarilo zachrániť pre
naše múzeá. A verejnosť stále o nich veľa nevie. Akosi si nevieme vážiť a ceniť
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čo máme a ani sa tým nevieme správnym spôsobom pochváliť. Skúmaniu
možno nechtiac pomohli podnikatelia, ktorí na západnej i východnej strane
Kobyly začali ťažiť vápenec. Zo západnej strany z Veitovho lomu ho vozili do
Rakúska. Majitelia Stokeravskej vápenky na východnom úbočí pri ťažbe
odhalili aj jaskyne, ktoré sa stali významným náleziskom geologických i
paleontologických pozoruhodností. Oni sa však viac zaujímali o ekonomickú
stránku svojej činnosti. Dolu pod svahom postavili zariadenie na pálenie
vyťaženého vápenca a toto pálené vápno potom predávali vo veľkom i v malom.
Po Lamači, ešte aj krátko po druhej svetovej vojne, jazdil starší muž s vozom,
ktorého košina bola plná kusov páleného vápna. Ľudia si pár kusov za babku
kúpili, v drevených „kalfasoch“ vyhasili a získali tak vápno, ktorým natierali
svoje chalúpky, aby boli vždy čisté. Niektorí pridali modrú, alebo žltú, či zelenú
hlinku a dedina sa svojim vzhľadom priblížila k názvu Blumenau, krásne
a citlivo sfarbená. Vtedy ešte neboli „kresliči”, aby to dočarbali, ako dnes. Nuž,
bola to iná, naša kultúra.
Keď sa z dávnych geologických dôb posunieme do trochu bližšej minulosti,
vidíme kmene rozličných neznámych Slovanských národov, (Timura, Viktor:
Dávnoveká Európa, Eko-Konzult, 2016, str. 135) až sa objavili Kelti, po ktorých
sa našli dôveryhodné archeologické nálezy. Po nich zrejme nejaké málo známe
germánske či slovanské kmene a potom Rimania, ktorých „limes romanum” tiež
dokázali, najmä v Devíne, Rusovciach i Bratislave. Po nich už prišli naši
predkovia, kmene, ktoré sa v bojoch o územie striedali s Avarmi, Maďarmi,
Nemcami a ktovie s kým ešte, lebo Lamačská brána i Devínska brána boli
výhodným miestom pre cesty, po ktorých sa dopravovala soľ, korenie, látky
a nevedno ešte aké všetky tovary. Útržkovitý obraz o tom sa vyskytuje dokonca
aj v dielach gréckych, či arabských historikov i obchodníkov. Zdá sa, že tieto
miesta boli odsúdené na ťažký život, lebo stále prichádzali a odchádzali veľké
skupiny dobyvateľov. Nechýbali ani Mongoli, ktorých niektorí nazývajú
Tatármi, neskôr vojská Jána Jiskru, po ktorých tiež zostali nemalé škody. Potom
i protiturecké vojská zo Španielska, Talianska, Valónska, v čase bojov s
Turkami. Tieto vojská narobili niekedy viac škody ako samotní Turci. (2, str.
46)
Už začiatkom šestnásteho storočia po útokoch Turkov na Byzanciu nastal
ústup ľudí z Balkánu, zo Srbska, Chorvátska, Slavónska, Dalmácie i Bosny.
Smerovali za Dunaj, kde dúfali nájsť pokoj pre svoje rodiny. Nebola to ľahká
cesta. Plná prírodných i klimatických prekážok. Neraz museli čeliť i
prepadnutiam ziskuchtivých ozbrojených skupín utečencov z panských sídiel,
ale aj zbrojnošov rozličných malých feudálov. Napriek tomu sa našlo pár
neohrozených jednotlivcov, ako napríklad istý Ján (Lukáš) Skerlič, ktorý si už
okolo roku 1506 v lesoch na území dnešného Lamača, pravdepodobne na úpätí
Klanca, alebo Hája, lebo tam je potok, vybudoval drevenú chalupu a zakrátko
tam už vznikla malá osada. (2, str. 35) Keď po bitke pri Moháči v roku 1526
príliv Chorvátov zosilnel, v roku 1549 sa už v liste úradníka pajštúnskeho hradu
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spomína aj richtár tejto osady, ktorú pisateľ nazval Lamas, ale v ďalšom liste už
Lamach, alebo Lamoč. (2, str. 37) Boli to zrejme listy mestu Bratislava, v tom
čase asi Possonium, alebo aj Pozsony, ktoré reagovalo rýchlo a pragmaticky
pripojením osady k mestu. Tento krok neskôr viedol k sporom medzi mestom,
panstvom hradu Devín i panstvami svätojurských a pezinských grófov o územie
tejto osady. V mestských dokumentoch sa v neskoršom období nazýva dedina aj
ako Blumenau, alebo Krabatendorf. (2, str. 36) To naznačuje, že v mestských
úradoch sa používala nemčina a teda Krabatendorf je Chorvátska Ves.
Blumenau (2, str. 34) bol názov, ktorý mesto použilo zámerne, namiesto obce,
ktorá zanikla v oblasti Pustého kostelíčka, pretože prenesením tohto názvu na
územie ležiace ďalej na sever si mesto v písomnostiach rozširovalo svoj chotár.
V tom čase už migrácie na naše dnešné územie organizovala chorvátska i
uhorská nižšia šľachta, ktorá pre seba i pre väčších feudálov potrebovala
nahradiť pracovnú silu, čo sa rozutekala, alebo zahynula pri rôznych
náboženských a mocenských rozbrojoch. Tie so sebou niesli požiare, stratu
dobytka i epidémie. Tak sa stalo, že napríklad do Šenkvíc prišla veľká skupina
Chorvátov z okolia Kostajnice vedená zemanom Beničom na niekoľkých
desiatkach vozov. (1, str. 37) Iné skupiny prichádzali z oblasti Nišu, Kninu,
Kovačiča, Sisaku, Vukovaru, Banja Luky a ďalších miest. Organizované
skupiny prichádzali aj na panstvo Gašpara Seredyho a grófov zo Svätého Jura
a Pezinka. (1, str. 39) Vzdelanec Martin Juraj Šenkvický o tom napísal, že tieto
skupiny sa cestou často zdržali a postupne sa k nim pridávali aj ľudia z iných
dedín a miest, okrem iného i z Bosny. To môže súvisieť s tým, že Lamačania
dlho nazývali Dúbravčanov, že sú Bosniaci (Bosňáci). Lamačania boli Chorváti
a jedni i druhí boli zrejme bujné povahy, lebo ešte za čias mladosti našich
rodičov sa lamačskí chlapci chodili s Dúbravčanmi „bórit“, čo boli hromadné
bitky. Podľa situácie sa využila i skúsenosť, ktorú stareček Hrušovan
charakterizoval slovami „utekať je hanba, ale osoží“. Obyvateľom dnešných
sídlisk v Dúbravke a v Lamači sa o takom niečom ani nesníva.
Podobne ako do Lamača, prichádzali Chorváti aj do Záhorskej Bystrice,
ktorú daňový súpis z r. 1548 označuje ako „dedinu Slovákov a Chorvátov“, do
ktorej v danom roku prišlo deväť nových rodín. V roku 1561 už mali Chorváti aj
svojho kňaza, (1, str. 43, 63) ktorý vraj slúžil omše v chorvátskom jazyku.
Devínsku Novú Ves dobové písomnosti v roku 1559 označujú ako Horwath
Wyfalu, čo je už maďarský názov pre Chorvátsku Novú Ves. Tieto čiastočne
chorvátske obce sa postupne dostali z rúk nižšej chorvátskej šľachty do rúk
Pálffyovcov, ktorí už v roku 1592 získali hrad Pajštún a s ním aj Stupavské
panstvo. V sedemnástom storočí kúpili aj Plavecký hrad s Plaveckým panstvom,
do ktorého patrili aj Malacky. Pálffyovci usilovne slúžili cisárovi, za čo
získavali pozemky a tituly. V roku 1635 získali Devínske panstvo, kam patrila aj
Dúbravka, ktorej chotárne hranice sa tak prelínali s lamačskými, že od
Lamačanov často žiadali poplatky páni z Devína aj Pálffyovci. Najvyšší titul
dostal Mikuláš, ktorý sa stal kniežaťom a palatínom a za svoje sídlo používal
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najmä Malacky.
Pokojné obdobia sa aj naďalej striedali s vojnovými udalosťami. Našu, i
susedné obce neobišli ani napoleonské vojská v bojoch o Bratislavu. Po
podpísaní mieru 26. decembra v Bratislave v r. 1805 (20, str. 96) Habsburgovci
v roku 1809 znovu vyvolali konflikt. Napoleon bleskovo dobyl Viedeň, (20, str.
97) ale popri tom zničil aj hrad Pajštún a utrpelo aj široké okolie. No ani to
nebolo všetko. V roku 1811 zničil veľkú časť Lamača prudký požiar. Niet sa
čomu diviť. Väčšinou drevené chalupy omazané hlinou a so slamenými
strechami boli pre požiare ľahké sústo. Stačí, aby v suchom období vyletela
iskra z komína. Po takýchto udalostiach sa bieda vždy ešte zhorší, čo má za
následok vznik epidémií, ako cholery v roku 1831 a moru v roku 1836. Pritom
najviac doplatia deti, hoci tieto epidémie kosili životy v dedine po desiatkach
nehľadiac na vek. Potom prišiel závan modernizácie. Cez Lamač sa v roku 1846
stavala železnica do Devínskej Novej Vsi, na Marchegg a do Viedne.
Ubytovanie a stravovanie cudzích robotníkov bolo nedostatočné, zle
organizované, žiadna hygiena a tak je celkom logické, že robotníci podľahli
týfusu, ktorý sa preniesol do dediny. No a v druhej polovici tohto pre dedinu
nešťastného storočia skončila v roku 1866 v bitke pri Lamači Prusko-rakúska
vojna. Rakúšania sa opevnili krížom cez celú Lamačskú bránu na línii od úpätia
Pleša až po svahy Kobyly. Prusi 22. júla vyrazili po delostreleckej príprave zo
Záhorskej Bystrice na Lamač. Delostrelecká paľba spôsobila požiare v Lamači i
v Dúbravke. Ešteže sa boje na tej línii v dôsledku uzavretého prímeria zastavili.
Dodnes je v lamačskom cintoríne pomník na pamiatku „rakúskym bojovníkom,
ktorí padli v bitke pri Blumenau 22. júla 1866“.(52, str. 15) Prehra s Pruskom v
tejto vojne urýchlila proces vedúci k Rakúsko-Maďarskému vyrovnaniu.
Historik, Lamačan, profesor Alexander Húščava hľadal v starých archívoch
súpisy poddaných žijúcich v Lamači, o čom píše vo svojom diele Dejiny
Lamača. Súpisy začínajú rokom 1556 zrejme preto, že súpisy z obdobia
skutočného vzniku Lamača neexistujú. Prvú skupinu tvoria rodiny do roku 1580.
(2, str. 131) V tejto skupine je stoosemdesiatpäť mien, z ktorých
stoštyridsaťštyri je jednoznačne chorvátskych. Šesť je nejasných, alebo sú
skomolené tak, že sa nedá určiť pôvod, trinásť mien je nemeckého pôvodu,
trinásť maďarského a tri českého, alebo moravského.
Ďalšiu skupinu tvoria obyvatelia podľa urbárskych alebo daňových
záznamov v období od roku 1666 do roku 1848. Autor túto skupinu označuje za
starousadlícke rodiny. (2, str. 137) Medzi rokmi 1580 až 1666 museli v obci
nastať vážne udalosti. Nie je jasné prečo sa v tomto zozname už nevyskytujú
mená z predošlej skupiny. Je možné, že z Lamača odišli, zomreli, alebo
v Lamači ďalej žili, ale boli vedené v iných súpisoch, lebo inak i tieto rodiny by
patrili k starousadlíkom.
Literatúra o migrácii Chorvátov na Slovensko uvádza dôkazy, že na Záhorí
mali v roku 1592 dočasnú väčšinu Chorváti v päťdesiatich až osemdesiatich
obciach. V Stupavskom panstve sa podľa Jána Botíka usídlilo až 570
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sedliackych a želiarskych rodín, ktoré podliehali zemepanským, štátnym
a cirkevným povinnostiam. Z nich 287 rodín bolo chorvátskych. (1, str. 34)
Chorváti predstavovali väčšinu v Gajaroch, Máste, Pajštúne, Vysokej pri
Morave, Záhorskej Bystrici a v Zohore. Identifikácia podľa mena niekedy robí
ťažkosti, lebo matriky sa pred sedemnástym storočím viedli len výnimočne
a priezviská v dnešnom význame sa do pätnásteho storočia nepoužívali. Na
určenie osoby sa dali použiť iba niektoré charakteristické znaky. V inojazyčnom
prostredí, maďarskom, alebo nemeckom, to boli aj typické koncovky priezvisk,
končiace na -ič, alebo -ovič. Pritom osoby, ktoré robili súpisy, boli spravidla
Nemci, alebo Maďari, ktorí tieto koncovky nevedeli napísať ináč ako -itz,
napríklad Poturitz, alebo -ith, dokonca aj -tz, napríklad v mene Kropatz (čítaj
Kropáč).
Niektorí jazykovedci prišli s názorom, že koncovka -ič, -čič, alebo -ovič
môže naznačovať syna. Teda napríklad Kovačič by mohol byť synom kováča.
Pravda tu narazíme na meno Kralovič, lebo asi nešlo o syna kráľa. Iný názor
hovorí, že sa ako priezvisko použil jednoducho názov obce pôvodu.

II, Koniec Uhorska
V skupine, ktorú profesor Húščava označuje ako starousadlícke rodiny
Lamača, sa vyskytuje aj meno Kovačič, pričom sa uvádza, že pochádza zo
Záhorskej Bystrice, kde sa nachádza už pred rokom 1664, kedy Juraj Kovačič
krstil syna Michala. Jedna vetva tejto rodiny sa údajne vyskytuje aj v Devínskej
Novej Vsi a ďalšie na Záhorí. Dá sa odvodiť, že ak otec Ján Mihalič ženil
v Lamači v roku 1699 syna Maneka, sám sa mohol vyskytovať v obci už
v období medzi rokmi 1640 až 1650. Odvtedy žilo v Lamači viac ako desať
rodín tohto mena, čo sa javí prirodzené, lebo spravidla to boli početné rodiny.
Devätnáste storočie bolo pre Lamač a rodiny v ňom žijúce nesmierne ťažké
a dramatické. Príkladom môže byť práve rodina Mihaličovcov. V období rokov
1810 až 1829 sa narodili všetky deti Šimona Mihaliča. Ten sa ženil v novembri
1808. O dva roky sa narodilo prvé dieťa Tekla. Hneď v roku 1811 dedinu ničil
obrovský požiar, po ktorom sa rodiny spamätávali dosť dlho. V tom istom roku
v monarchii vyhlásili bankrot a hodnota peňazí klesla na pätinu. Nápravy po
požiari sa riešili nesmierne ťažko. V rokoch 1812, 1814 a 1816 sa v rodine
Šimona narodili ďalšie tri deti, Marina, Juraj a Terézia, ale súčasne v júni 1816
v monarchii vyhlásili štyridsaťpercentnú devalváciu. (20, str. 98) Hodnota
peňazí hrozným spôsobom klesla, ale získavať peniaze bolo veľmi náročné.
Ľudia, čo si mohli niečo dorobiť a vyrobiť, si ešte ako tak pomohli, no
v mestách to bolo horšie. Na feudálnych panstvách dosiahlo vykorisťovanie
poddaných neľudské rozmery. Panstvo potrebovalo peniaze pre panovníka, aby
mohol viesť vojny. Niet sa čo diviť, že v roku 1813 na pállfyovských majetkoch
v Malackách vypukla vzbura poddaných a ľudia odmietali platiť peňažné dávky.
Asi sedemtisíc roľníkov sa aj ozbrojovalo a nepokoje sa šírili do okolia. Preto
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v roku 1820 zasiahlo vojsko. Koncom roku 1830 rokoval v Bratislave uhorský
snem, (20, str. 100) ktorý musel pre šíriacu sa choleru 20. decembra zasadanie
ukončiť. Nato v roku 1831 udrela cholera v Lamači. Možno aj preto, že
Lamačania sa snažili v meste predať niečo zo svojej produkcie a chorobu si
priniesli. Najmladší Šimonov syn Matej mal vtedy iba dva roky a prostredný
Matúš trinásť. V Lamači zomrelo asi 70 ľudí. V roku 1846 v súvislosti so
stavbou železnice v obci prepukol týfus. Deväťdesiatsedem mŕtvych, z toho
tridsaťdva cudzích robotníkov.
Situácia sa ešte zhoršila v roku 1847. Týfus ďalej zúril a v Lamači zomrelo
stoosemdesiat ľudí, z toho viac ako polovica cudzích robotníkov a členov ich
rodín. Kvôli týmto udalostiam sa revolučné roky 1848/1849 v Lamači príliš
neprejavili, rovnako ako zrušenie poddanstva. Po tom, čo v Debrecíne uhorský
snem 14. apríla 1849 zvrhol Habsburgovcov z trónu, (20, str. 109) vyhlásil
samostatnosť Uhorska a Košúta vymenovali za uhorského guvernéra. Viedeň si
pozvala do konfliktu s Maďarmi na pomoc Rusov a 13. augusta 1849 cisárska
armáda za ich pomoci pri Világoši, blízko Aradu, (20, str. 110) porazila
maďarskú armádu. Napriek tomu miestna maďarská administratíva naďalej
prenasledovala všetkých, čo dali najavo slovenské cítenie, ktoré sa pôsobením
štúrovcov začínalo rozvíjať. Ešte v tom roku v decembri, pôsobením Jána
Kollára pri viedenskom dvore, vyhlásil minister vnútra Bach tzv.
staroslovienčinu, čo bola vlastne slovakizovaná čeština, za úradný jazyk na
Slovensku. Na povilágošskú dobu, sa ešte dlho spomínalo. Keď sme ako malí
chlapci s Dušanom vyparatili niečo, čo sa starenke Lidmine nepáčilo, pohrozila
nám „dostanete világoš“. Samozrejme sme tomu nerozumeli, lebo sme netušili,
čo sa stalo pred zhruba deväťdesiatimi štyrmi rokmi.
V meste sa podarilo založiť v októbri 1864 štátnu, Krajinskú nemocnicu
s dvesto päťdesiatimi lôžkami, čo malo mimoriadny význam aj pre okolité obce.
(20, str. 114) Na ten čas bola veľmi moderná.
Po Rakúsko-Maďarskom vyrovnaní v roku 1867 (21, str.97) sa na území
Uhorska ešte zvýšilo vykorisťovanie, ku ktorému pribudlo aj odnárodňovanie
a presadzovanie maďarčiny vo všetkých sférach života. Aby poddaní poslúchali,
panovník pod nátlakom maďarskej šľachty v apríli toho istého roku schválil
takzvaný čeľadnícky zákon, (20, str. 119) ktorý feudálom i statkárom dovoľoval
fyzicky trestať ľudí pracujúcich na ich majetkoch. Toto jemné názvoslovie u nás
v praxi znamenalo neslávne známe „dereše”.
Na fašiangy, šiesteho februára, v roku 1884 sa Matúšov syn, náš starý otec
Štefan Mihalič, oženil s devätnásťročnou Agnešou Mikletičovou. Sám mal
dvadsaťsedem rokov. Skoro podľa lamačského pravidla „chlapec kosit, dzívča
chodzit". Narodilo sa im jedenásť detí, z ktorých päť zomrelo v mladom
detskom veku, práve v období epidémií a požiarov ako aj pre nedostatočnú
výživu koncom devätnásteho storočia. Vtedajšia starostlivosť o rodičky
a novorodencov je z dnešného hľadiska nepochopiteľná. Epidémie, požiare
a feudálne vykorisťovanie, vytvárali podmienky, v ktorých je až neuveriteľné,
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že mohli nejaké deti prežiť. Nepomohlo ani to, že v meste už bola štátna
nemocnica.
Začiatkom júna 1910 sa práve skončili posledné parlamentné voľby
v Uhorsku. Rozdrobená slovenská politická scéna sa nedokázala presadiť.
Záhorákov potešilo, že do parlamentu sa dostal Ferdiš Juriga. (19, str. 163)
Pravda, vtedy v Uhorsku neexistovalo všeobecné volebné právo a právo voliť
malo iba šesť percent obyvateľstva. Okrem toho úradná moc pri voľbách
používala drastické manipulácie, s cieľom za každú cenu znemožniť
kandidovanie slovenských poslancov. Písal o tom aj známy škótsky profesor
Seton Watson známy ako Scotus Viator, ktorý sa bol osobne pozrieť, ako to
vyzeralo pri voľbách v Skalici. Tento Škót písal a j o udalostiach v Černovej
spolu s inými svetoznámymi osobnosťami. V Lamači žilo v tom čase podľa
uhorských štatistík 1381 ľudí, z toho 1263 Slovákov, 90 Maďarov a 16 iných
(možno Česi, Nemci, Moravania, Rakúšania? ), ale žiadni Chorváti, Srbi, Rusíni
ani Cigáni. Toto oficiálne zloženie obyvateľstva, ktoré hovorí o tom, že
v Lamači už nežili žiadni Chorváti, vysvetľuje, prečo sa z obce vytratil
chorvátsky jazyk, aj keď veľa chorvátskych slov v jazyku Lamačanov zostalo
ešte dlho. Mnohým dlho trvalo kým prestali vyslovovať hizba, hleba a iné.
Chorvátske slová sa zachovali aj v názvosloví častí chotára. Do jazyka
Lamačanov sa začali miesto nich dostávať nemecké slová z mesta, ako šporhelt,
grincajch, šajfrla, firhang a mnohé iné. Nechýbajú ani slová, ktoré prenikli cez
Záhorie z Moravy. Nakoniec sa však postupne presadila spisovná slovenčina,
hoci so špecifickými odtienkami.
Po voľbách v roku 1910 maďarská vláda dosiahla, po čom dlho túžila. (20,
str. 127) Mohla vyhlásiť, že v Maďarsku už žije viac ako 54 percent Maďarov
a Slovanov i Nemcov je menej. Pravda nepriznali, že za Maďara rátali každého,
kto vedel aspoň trochu maďarsky, čo museli vedieť aj deti po štyroch rokoch
tvrdého vyučovania v škole, často sprevádzaného bitkou. Napriek tomu
gramotnosť v tom období dosahovala len asi 69 percent.
V „Dejinách Lamača“ uvádza profesor Húščava aj tretiu skupinu
obyvateľstva, ktorú nazval „prisťahovalci od roku 1848 do roku 1918”.
Prisťahovalci sú väčšinou z Moravy, Rakúska, ale aj z iných obcí Záhoria, alebo
z Bratislavy. Už neprichádzajú nijakí Chorváti. Zato z opačnej strany, od
Nového Mesta nad Váhom, prišiel v roku 1908 náš druhý starý otec Michal
Hrušovan a oženil sa tu v roku 1912. Aj jeho meno je odvodené od názvu rodnej
obce jeho otca, Hrušové, čo boli kopanice medzi Starou Turou a Novým
Mestom nad Váhom.
Po roku 1918 nastala nová vlna prisťahovalcov. Boli to väčšinou ľudia, ktorí
prišli z Čiech do úradov, na železnice, pošty, do polície, žandárstva i škôl. Pre
drahé ubytovanie v meste, ktorého i tak bol nedostatok, prišli do Lamača. Tak
vznikla nová časť „Segnare”, ale pribudli aj obyvatelia v dedine. Ďalšia vlna
prisťahovalcov, hlavne z mesta, prišla krátko pred koncom druhej svetovej
vojny. Ľudí stadiaľ vyhnali časté poplachy a bombardovanie Apolky. V Lamači
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sa cítili bezpečnejšie. Rastúci priemysel a jeho postupné presúvanie na sever od
centra znamenal pomerne veľký prírastok robotníkov i technicko-hospodárskych
pracovníkov, pre ktorých bolo nutné postaviť nové, lacné byty. Sídliská na
juhovýchode mesta, Štrkovec, Trávniky a ďalšie, už nestačili. V Karlovej Vsi,
Lamači, Dúbravke i Devínskej Novej Vsi postupne vznikli nové, panelové
sídliská, a neskôr aj ulice vilového charakteru. Tak sa z Lamača a okolitých
dedín stali v druhej polovici dvadsiateho storočia prímestské satelity so
všetkým, čo k tomu patrí.
Zdalo by sa, že na začiatku dvadsiateho storočia predsa len nastalo určité
zlepšenie postavenia roľníkov, ale v skutočnosti sa nič nezmenilo. Na
slovenskom území bolo asi 295000 roľníckych usadlostí, s priemernou výmerou
menšou ako dve jutrá pôdy, čo nemohlo stačiť na vyžitie. V Uhorsku bola v tom
čase tretina pôdy v rukách asi štyristo veľkostatkárov a ďalšiu vlastnilo niekoľko
feudálov. Preto pokračovali miestne epidémie a choroby z podvýživy. Lamač
navyše vstúpil do tohto storočia po obrovskom požiari dolného konca dediny
v roku 1899. Pre biedu sa hneď začiatkom storočia vysťahovalo z Uhorska vyše
milióna ľudí. Dedinám okolo Bratislavy predsa trochu pomáhala blízkosť mesta,
ktoré poskytovalo prácu vo svojich vinohradoch, lesoch i rastúcom priemysle. 3.
decembra 1918 najvyššie spojenecké velenie oznámilo, že Československo, ako
spojenecký štát, má právo obsadiť slovenské územie a 18. januára 1919 mierová
konferencia v Paríži uznala československý štát, zatiaľ pod ochranou
francúzskej vojenskej misie. (28, str. 10) V tom čase došlo v Maďarsku k
prevratu a boľševici pod vedením Bélu Kuna vyhlásili Maďarskú republiku rád
(rozumej sovietov). Tá nebola spokojná so vznikom Československa na
Felvidéku. V takej situácii sa Štefánik rozhodol vrátiť na Slovensko z Talianska.
Bolo to nešťastné rozhodnutie, lebo podľa všetkého 4. mája 1919 vletel do
pasce. (53, str. 16-17) Krátko na to, 20. mája 1919 Maďari vykonali vojenskú
intervenciu. Porušili demarkačnú čiaru a obsadili takmer tretinu slovenského
územia až po Bardejov, Banskú štiavnicu, Zvolen a ďalšie mestá. V júni
vyhlásili Slovenskú republiku rád a okamžite zaviedli maďarskú administratívu,
s úradným jazykom Maďarčina. Na jej čele stál český robotník A. Janoušek.
Treba povedať, že tento stav vydržal tri týždne do 5. júla 1919. (20, str. 136)
Po vzniku prvej ČSR spadli okovy maďarizácie a hoci nenastal zrovna
blahobyt, a nie všetko, čo sa dialo, sa Slovákom páčilo, Lamačania sa nadýchli
ekonomicky i kultúrne. Negatívne pôsobila veľká politická roztrieštenosť
v dôsledku politickej nezrelosti národa, ktorý sa dlhodobo nemohol politicky
prejavovať a tým zorientovať. Množstvo novovzniknutých politických strán sa
predháňalo v propagande svojich zámerov, čo v hlavách ľudí vyvolávalo
neistotu a zmätok. Naopak, pozitívom sa stalo, že v roku 1931 došlo, hoci
značne oneskorene, k tomu, že na základe zákona z apríla roku 1919 sa
rozpredávala grófska pôda v priestore Lamačskej brány. V Lamači to riešil
notariát v Devínskej Novej Vsi až v roku 1931. Je pochopiteľné, že
dokumentácia Okresného súdu v Bratislave z roku 1921 o tomto procese je
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vedená v češtine. Podľa tejto dokumentácie si role označené ako „Bližne
Jamairske“ zakúpilo dvadsaťšesť obyvateľov Lamača, z toho šesť rodín
s menom Mihalič. (Podľa výpisu z katastra a pozemkovej knihy.) Názov „Bližné
Jamairské“ je pravdepodobne skomolenina zo starých dokumentov písaných vo
švabachu, pričom sa asi prepisovali pôvodné chorvátske názvy. Tie zapisovali
Nemci, alebo Maďari, ktorým pôvodný názov nič nehovoril a nerozumeli mu.
Podobný jav sa vyskytol predtým v prepisoch chorvátskych mien. Preto
pôvodný názov predávanej pôdy bol pravdepodobne „Bližné Zamajerské“,
pretože v tých miestach chotára si všetci pamätali veľký majer, ktorý Lamačania
nazývali „Francúf“, čo je skomolenina Franzhof. Jeho správcom býval niektorý
z predkov lamačskej rodiny Haraslínovcov, ktorému prischla prezývka „Bíró”.
V maďarčine to znamená správca, gazda na statku, alebo podobná funkcia
v obci. Väčšina tejto pôdy bola vedená ako role, ale niekoľko pozemkov pri
predaji označili ako lúka. Najčastejšia výmera bola jeden hektár, dvadsať árov
a 85 metrov štvorcových.
Dôkazom toho, ako rýchlo sa Lamačania spamätávali z obmedzení rakúskouhorskej správy, je skutočnosť, že už v roku 1921 vznikol v obci ochotnícky
divadelný krúžok „Štefánik". O niečo neskôr sa do Lamača preniesol cez
Malacky telocvičný spolok katolíckej mládeže OROL. V roku 1928 bol
v Bratislave orolský zlet za účasti osemtisíc krojovaných a vyše desaťtisíc
nekrojovaných účastníkov. Tam nemohol chýbať najmladší Mihalič, Janko,
ktorý už vtedy na domácich akciách Orla vystupoval ako šikovný gymnasta,
najmä na hrazde. Lamačský kroj sa tam pekne vynímal a v skupine Lamačanov
musela každému padnúť do oka pekná a hrdá členka Lidka Hrušovanová. Zatiaľ
tam boli ako radoví cvičenci a členovia, ale netrvalo dlho a Janko i Lidka sa stali
župnými cvičiteľmi. Janko sa potom stal aj členom divadelného spolku Štefánik.
Zakrátko sa z mladého herca a pomocného režiséra vypracoval režisér. Veľa
čítal, študoval, pracoval na sebe a získal si dôveru i autoritu. Spolok neskôr
premenovali podľa Palárika.
Okrem Palárikovho krúžku sa o kultúrne pozdvihnutie obce staral aj Orol,
ktorý nevykonával iba telocvičnú spolkovú činnosť. Podľa stanov Orla cieľom
spolku bolo vychovávať národne uvedomelých ľudí, zodpovedných za seba
a národ, ktorí budú dostatočne zdatní aj pri nevyhnutnej obrane národa. Na člena
Orla sa kládli základné požiadavky ako spravodlivosť, občianska
rovnoprávnosť, z čoho vyrastá solidarita, svornosť a národná jednota. Tieto
myšlienky sa v podstate zhodovali s cítením Lamačanov, ktorí boli rodinne i
kultúrne založení.
Veľká krojovaná skupina lamačského Orla sa zúčastnila aj v Nitre na
orolskom zlete pri príležitosti cyrilo-metodských slávností v auguste roku 1933.
(20, str. 145) Po oficiálnych akciách si spoločne zašli aj na prehliadku hradu
a domov sa vracali uveličení zo zážitkov a z toho čo videli a počuli. V skupine
samozrejme nechýbala ani Lidka a Janko, tiež župný cvičiteľ, v tom čase iba
kamarát, akých bolo okolo nej vždy toľko, aby si ani jeden nemohol robiť väčšie
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nádeje ako druhý. Ale tých, čo si nádeje robili, predsa len niekoľko bolo.
Na slávnostiach v Nitre si dospelí účastníci vynútili vystúpenia Andreja
Hlinku a Martina Rázusa, ktorí napriek tomu, že nad oslavami mala patronát
vláda ČSR, nezabudli pripomenúť, že Slováci si zaslúžia v republike
rovnoprávne postavenie s Čechmi a pokiaľ sa to nedosiahne, bude nutné
dosiahnuť autonómiu Slovenska. Hlinku dokonca na tribúnu vyniesla skupina
chlapov na ramenách a počkali tam, kým mu organizátori udelili slovo, podobne
ako Rázusovi, ktorého priviedli s Hlinkom. Hlinka v rámci svojho prejavu
prečítal originál Pittsburskej dohody, ktorú mu doniesli americkí Slováci. Hlinka
okrem iného povedal, že „slovenský národ chce byť nielen národ oslobodený ale
aj národ slobodný“. Vláda, ktorá dala na tieto slávnosti štyristotisíc vtedajších
korún, ani organizátori osláv, s týmito vystúpeniami v programe nerátali. Preto
po oslavách desiatky žiadateľov o autonómiu prepustili zo zamestnania
a niektorých dokonca zatvorili.
Činnosť Orla od nitrianskeho zletu pokračovala ešte päť rokov. V auguste
roku 1938 sa znova konal orolský zlet, tento raz v Žiline. Práve v tom čase už
Hlinka ležal na smrteľnej posteli v Ružomberku. Ku koncu zletu ho ešte zastihla
delegácia Orla nažive, a dostala od neho požehnanie pre organizáciu i jej
všetkých členov. Zakrátko potom skonal. Ďalší zlet sa už nekonal. V skutočnosti
už začiatkom septembra v tom roku začal proces, v ktorom západné veľmoci
začali flirtovať s Hitlerom a 30. septembra bola podpísaná Mníchovská dohoda.
(20, str. 148) 7. októbra vznikla vláda autonómneho Slovenska vedená Dr. J.
Tisom. (20, str. 148) Krátko na to začali rokovania s Maďarskom o území
južného Slovenska a pretože nemohlo prísť k dohode, nastala 2. novembra
Viedenská arbitráž (20, str. 149) a ďalšie udalosti, ktoré nadlho ovplyvnili život
na Slovensku i v Lamači. (35, str. 16-18) Naplnili sa starečkove slová: „silného
sa boja aj veľkí, ale trhať malého, sa vrhnú všetci spoločne“. Presne tak sa
správajú aj zbabelí chlapci. Po abdikácii Beneša bol 30. novembra 1938 za
prezidenta ČSR zvolený (20, str. 149) český sudca Emil Hácha a 5. decembra
boli na Slovensku zrušené všetky telovýchovné organizácie, vrátane Orla i
Sokola, okrem katolíckeho skautingu. Ten neskôr včlenili do Hlinkovej
mládeže. Výchova slovenskej mládeže v národnom duchu, hoci aj
v telovýchovných organizáciách, niekomu zrejme veľmi prekážala.

III, Janko a Lidka
Ešte pred týmito takpovediac svetovými udalosťami sa udiali iné, menšie,
ale pre našu rodinu oveľa významnejšie. Jednou z nich boli hody v Dúbravke.
Tie sa vždy konali na sviatok svätých Kozmu a Damiána, ktorým bol zasvätený
dúbravský kostolík. Tento sviatok pripadá v kalendári na 1. júl. Hody sa konajú
vždy v najbližšiu nedeľu, ale v roku 1934 padlo prvého júla presne na nedeľu.
Na hody do Dúbravky chodila lamačská mládež húfne a samozrejme pešo.
Autobusy vtedy nechodili. Chodilo sa dokonca aj z Hoštákov a to už bolo viac
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ako päť kilometrov, ale čo to bolo pre mladé a vytrénované nohy?
Aj Lidka sa tam vybrala s kamarátkami. Na hodoch bývalo dosť atrakcií
a postretala sa tam kopa mládeže. Keď sa dievčatá už blížili k prvým
dúbravským domom, stretli iné kamarátky, ktoré Lidke zvestovali:
„Choďte, pohnite sa, Janko tam už Lidku čaká.”
„Janko? Ktorý Janko?“ opýtala sa Lidka.
„No predsa Kornelov, richtárov, čo nevieš?”
„Nie, neviem. Nič sme si nedohovorili a keď je tam on, to ja tam nemôžem.
Idem domov.“ Otočila sa na opätku a pobrala sa domov.
„To nemôžeš, však sa urazí“, povedalo ktorési dievča, ale Lidka už
vykročila opačným smerom. V prvej chvíli ju kamarátky nechali ísť samu, lebo
predsa išli na hody. Boli zvedavé, čo tam všetko bude a možno niektorý
mládenec niečo ponúkne. Možno kúpi srdiečko, alebo na strelnici vystrieľa
nejakú retiazku, škoda by bolo nejsť. Po chvíli sa však dve vrátili, aby sa
neponáhľala, lebo Janko povedal, že ju dobehne.
„To nie, ledaže pôjdete so mnou. Ja sa s ním sama rozprávať nebudem. Ak
chcete, vráťte sa na hody, ale ja sa potom budem ponáhľať domov.”
Nakoniec sa predsa zachovali ako kamarátky, alebo boli zvedavé, čo sa
môže cestou odohrať a tak išli spolu s ňou, pričom nenápadne spomaľovali.
Lidka si to veľmi nevšimla, lebo už bola trochu napätá. S Jankom sa po
Lidmininých vysvetleniach a vyhrážkach nemienila stretnúť a pri ceste na hody
si akosi neuvedomila, že tam medzi ostatnými mládencami môže byť aj on.
Chcela ísť jednoducho na hody, ako každý rok a neplánovala nijaké stretnutie.
Už vôbec nie s Kornelovým Jankom. Vo vnútri si priznávala, že jej je
sympatický a sama nemala nič proti nemu. Vedela, že aj otec ho má rád, ale
chcela mať pokoj a vyhnúť sa akýmkoľvek napätiam a hádkam s matkou.
Koniec koncov nemala rada nejasnosti ani vo svojom vlastnom vnútri. „Raz ho
nemôžem mať, tak načo si robiť komplikácie a sama sa trýzniť. Sú aj iní šikovní
chlapci, s ktorými nebudú problémy,“ hovorila si. V tej chvíli však nemala na
mysli úplne nikoho. Bola hrdá, priama, ale ku každému sa správala korektne.
Tak sa chcela zachovať aj k Jankovi.
Nedošli ďaleko a Kornelov Janko ich dobehol. Chvíľu sa tváril, že ani nie je
zadýchaný a povedal, že už ho to tam prestalo baviť. Lidka kráčala uprostred
dvoch dievčat a vyzeralo to ako pochod v šíku, lebo tie dve po stranách o pol
kroka zaostávali. Janko im hlavou dával najavo, aby sa vrátili na hody, ale ony
tomu akosi nerozumeli a stále kráčali s Lidkou. Janko pred dievčatami nechcel
Lidku osloviť priamou rečou, hoci trochu ho hnevalo, čo sa stalo. Predtým, keď
ju občas odprevadil z kostola, nebola taká. Nechcel hrať urazeného, lebo to by
asi bola jasná prehra. Dievčatá sa chichotali, lebo nevedeli, ako sa zachovať
a trochu sa im páčilo, že Lidka ako keby robila drahoty. „Nech sa len snaží,“
mysleli si o Jankovi a neponáhľali sa pomáhať mu. Janko si povedal, že
rozhodne pôjde s ňou až domov, lebo tam sa zbavia dievčat a bude sa môcť
opýtať, čo sa stalo.
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V nič nehovoriacich monológoch a úvahách sa dostali až na Hoštáky k bráne
Lidkinho domu. A tam sa to stalo. Lidka sa rozlúčila s dievčatami a potom sa
obrátila na Janka:
„Janko, ty k nám nemôžeš. Nie je to len moja vôľa. Nemám nič proti tebe,
ale nemôžem s tebou chodiť. Mama má také vážne výhrady, proti ktorým nič
nezmôžem. Nechcem tebe, ani sebe kaziť život. Nemaj mi to za zlé, ale už sa
nestretneme. Maj sa dobre.” Prešla za bránu, zatvorila ju za sebou a vybrala sa
priamo cestou k domu. Do domu však nevošla. Zašla až do záhrady a sadla si do
už povyrastenej druhej trávy pod gaštan. Pod tým, teraz už odkvitnutým
stromom, ktorý si veľa pamätal, sa dobre premýšľalo.
„Asi sa budem musieť vydať. Čo najskôr, ináč nebudem mať pokoj. Kdekto
bude chodiť s návrhmi a to nechcem. Musím si niekoho vybrať. Takého, čo sa
mi nielen bude páčiť, ale je to dobrý chlap, a nebudú proti nemu žiadne
námietky. Keď si to tak v mysli preberám, kto by to mohol byť, nikto taký mi
neprichádza na um. Naraz jej hlavou prebehla celkom neočakávaná myšlienka.
Až sa preľakla.“
„Prečo mi to doteraz nikdy nenapadlo? Veď sa poznáme, ale on mi nikdy
nenadbiehal. Je šikovný, no asi sa bojí, ako by ho naši prijali, keď je
z chudobnej rodiny. Kornelovci sú bohatí a mama o nich nechce ani počuť. Ono
to vlastne nie je o majetku. Ale nepredbiehajme. Musím si to dobre premyslieť.
A hlavne ako na to.“ Možnosť, že by sa to nepodarilo, vôbec nebrala do úvahy.
Musela nejako šikovne vyvolať stretnutie s naším budúcim otcom Jankom
a vysvetliť o čo jej ide. Lidkina iniciatíva ho trochu prekvapila, ale jej
argumentácia bola veľmi logická, dôkladná a nakoniec, kto by odolal návrhu
krásnej mladej devy, ktorý sľuboval možnosť bývať vo svojom dome a starať sa
len o svoju rodinu? Zrejme sa dohodli, že využijú blížiace sa hody, lebo farský
kostol je zasvätený svätej Margite, ktorá má sviatok 13. júla. To bude sobota
a takzvané malé hody budú v nedeľu. Malé preto, lebo uprostred júla ani nedeľa
nemusí byť bez roboty.
Náš otec Janko musel prehovoriť s bratom Matúšom, aby s ním išiel
požiadať o Lidkinu ruku, lebo jeho otec odpočíval už poldruha roka na cintoríne.
Keď Janko s bratom Matúšom využili malé lamačské hody a prišli požiadať
o Lidkinu ruku, otec Michal po úvodných formalitách zaviedol reč aj na to, či si
dobre zvážili, že sa budú brať práve v tomto čase.
„Je to len pár dní, čo sa v Nemecku 30. júna 1934 odohrala takzvaná noc
dlhých nožov, (21, str. 119) počas ktorej Hitlerovi prívrženci povraždili okolo
tisíc ľudí zo SA, bojových oddielov jeho vlastnej nacionálno-socialistickej
strany. Nemecko sa bude chcieť pomstiť za prehratú svetovú vojnu a nikto
nevie, čo sa môže stať. Ja nemám nič proti tomu, aby ste sa vzali a keď nastane
ten deň, dostanete naše požehnanie.“ Pritom sa pozrel na Lidminu, ale ona
nedávala nič najavo a tak si povedal, že ak nesúhlasí, nech to sama povie.
„Musím vám však povedať, že sa bojím, že prídu zlé časy. Vidíte aj takú vec, že
máme za starostu poručíka. Má na starosti záležitosti spojené s obranou štátu. To
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tiež o niečom hovorí. No a Janko, ty vieš, že Lidka vyrástla v rodine, v ktorej
dobre poznala robotu, ale nikdy nepoznala nedostatok. Ako sa vieš postarať o
ženu a rodinu? 0d svojej rodiny veľkú pomoc čakať nemôžeš. Máš dobrú
povesť, no to nemusí stačiť.
„Pán Hrušovan. V mnohých veciach s vami celkom súhlasím. My na poštách
a zvlášť na Riaditeľstve pôšt kde robím, tiež trochu vidíme do situácie v štáte i
okolo neho. Ľudia sa brali a mali deti aj v horších časoch. Viem to od svojich
starších súrodencov. Ja mám už definitívu a prvé stupne postupového rebríčka
za sebou. Celkom slušný plat, z ktorého sa dá aj niečo odložiť. Žijem skromne,
lebo tak to bolo v našej rodine od môjho narodenia i predtým. Moji rodičia
neboli bohatí ako vy, ale vychovali solídnych ľudí. O našej rodine nikto nemôže
povedať niečo zlé a za chudobu sa nikto nemusí hanbiť, pokiaľ slušne
a usporiadane žije. Ľudia v dedine ma poznajú a vedia, že aj keď sme nemali
veľa poľa, o sedliackej robote viem všetko, až na kone. A môžem povedať, že
nebudeme žiť v biede. Pravda, neodmietneme, keď nám do začiatku trochu
pomôžete. Pokiaľ viem, aj vám sa zíde pomoc, lebo v Lamači to tak býva, že
keď príde ženích do rodiny, je to lacná pracovná sila. Ja sa robiť nehanbím, ani
sa roboty nebojím. O Lidke to každý vie. O nej sa nemusí hovoriť. Ja budem
vďačný, ak ma prijmete za svojho syna,” ukončil svoju reč Janko.
Na prekvapenie všetkých prítomných Lidka v tej chvíli vystúpila spoza
matkinho chrbta, prešla k Jankovi, postavila sa vedľa neho, pretože si
uvedomila, že teraz je ten správny moment zabojovať za to, čo chce dosiahnuť,
a prehovorila, bez pýtania slova:
„Otec, mama, vy viete, že na našom hospodárení mám svoj diel. Namiesto
do školy, chodila som robiť na všetky role, vinohrady i lúky. Keď sa vezmeme,
ešte stále budem môcť pomáhať. Spolu s Jankom, keď príde z roboty. Nielen
Janko, ale aj ja vás teraz prosím a žiadam, aby ste nám dali svoj súhlas. Keď
príde ten deň, budem vás prosiť o požehnanie a neskôr aj o to, aby ste mali radi
naše deti. My s Jankom sme dôkladne posúdili celkovú situáciu. Ja nechcem,
aby sa okolo mňa motali všelijakí nápadníci, ktorí si myslia, že dostanú bohatú
nevestu. Chcem sa vydať za muža, ktorého som si vybrala, s ktorým si
rozumieme a s ktorým verím, budeme spolu žiť, ako sa na správnu rodinu patrí.“
Nastalo prekvapené ticho. Otec Michal sa popod fázy usmieval, lebo
spoznával, že jeho milovaná dcéra dozrela. Lidmina pozerala na Lidku s
výrazom pohoršenia, čo si to dovoľuje, ale mlčala. Ticho využil Jankov brat
Matúš:
„Nuž, dovoľte aj mne, aby som niečo povedal. Prišiel som so svojím
najmladším bratom, aby som vás v jeho mene požiadal o ruku vašej dcéry
Lidky. Janko vyrastal v chudobnej rodine, ako aj my, jeho ostatní súrodenci.
Doteraz žil statočne, ľudia si ho vážia. Myslím, že mu bez obáv môžete svoju
dcéru zveriť a som si istý, že to nebudete nikdy ľutovať. Preto vás aj ja prosím,
aby ste sa vyslovili priaznivo, lebo nakoniec ide aj o záujem vašej dcéry, ktorá
má tiež veľmi dobré meno a to nielen v dedine. Nakoniec chcem povedať, že
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Janko si vašu dcéru neberie v očakávaní nejakého veľkého vena. O svoju
manželku i budúcu rodinu, keď pánboh dá, sa dokáže dobre postarať. Teda
nežiadame od vás nič, iba súhlas s tým, že sa Lidka môže vydať za môjho brata
Janka.”
„Lidko, Lidmino, dajte niečo na stôl, nech tu nesedíme tak na sucho. Pri reči
môžeme aj niečo vypiť a zjesť,“ povedal otec Michal.
„Tak ešte raz vítajte a pripime si na zdravie,“ povedal otec Michal. „Trochu
si zahryznite. Pri tom nám mladí môžu povedať, ako to všetko majú
rozplánované, lebo pripravovať sa budú musieť nielen oni, ale aj my, starí. Celá
rodina. Musíme vedieť aj termíny, ktoré dá farár.”
Za tejto situácie sa pokojne dali rozoberať praktické stránky celej prípravy
na svadbu, hoci, ako naznačil otec Michal, všetko sa hneď vyriešiť nedá.
Nakoniec si všetci vydýchli a otec Michal povedal:
„Tak čo Lidmino, majú náš súhlas? Ja myslím, že áno.“ Nečakal, čo povie
Lidmina, vstal, podal Jankovi a Matúšovi ruku, obrátil sa na Lidku a objal ju.
Ešte sa „pytačky“ ani neskončili, Lidka už premýšľala, aké látky musí kúpiť,
z ktorých si ušije na novej singerke svoje svadobné šaty, aký nábytok do domu
by si vybrala, ako by chcela usporiadať dom a mnoho iných vecí, zväčša
praktických, ale nechýbali tam ani tajné sny. Tešila sa ako si zariadi dom, ako
bude vychovávať deti. Zatiaľ nepremýšľala koľko ich bude, veď ako pánboh dá.
Snívala o tom, že určite budú chodiť na vysoké školy, čo sama nemohla.
Najradšej by bola, aby boli lekármi, možno právnikmi, lebo s takými sa
stretávala ešte keď chodila do mesta do školy. Nakoniec, dôležité bolo, aby sa
z nich stali vzdelaní, dobre postavení ľudia. Za tento sen bola rozhodnutá
bojovať od samého začiatku. Bola presvedčená, že z jej rodiny ani iní ľudia
vyjsť nemôžu. A to musí vidieť celý Lamač.
Prípravy na svadbu sa rozbehli ako dobre namazaný stroj. Lidka potrebovala
len súhlas a v prípravách pokračovala rovnako cieľavedome, ako keď
organizovala roboty na roliach. To samozrejme išlo súčasne, lebo bol čas žatiev.
Ako stúpala únava z letných prác približovala sa svadba a Lidka sa tešila
nielen na ňu, ale i na to, že potom už zostane len zber kapusty a repy, čo budú
z jej hľadiska posledné namáhavé roboty na roliach v roku. Vedela, že ju
v žiadnom prípade neminú, a preto žiadna vyhliadka na nejaké medové týždne
po svadbe, neprichádza do úvahy. Tešila sa však, že to všetko už nebude
prežívať sama. Orba pod oziminy a ich sejba, ju v tom čase netrápili.
Na prvú októbrovú nedeľu padli posledné, tretie ohlášky a dedina sa už
zvedavo tešila, aká to bude svadba. Nebola celkom na lamačský spôsob, aj keď
v základných veciach sa výrazne nelíšila.
Po všetkých dlhých prípravách, v sobotu, v polovici októbra, v roku 1934,
krátko popoludní, prišiel na dvor pána Hrušovana ženích v sprievode svojho
svedka, matky a ďalšej rodiny. Na čele sprievodu kráčal družba a za ním hudba,
ktorá vyhrávala známe svadobné, veselé pesničky. Ako obvykle na lamačských
svadbách najprv sa odohrali tradičné ceremónie. Nakoniec sa v otvorenom
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vchode objavila nevesta, ktorá ženícha i s jeho sprievodom pozvala dovnútra.
Tam uprostred strednej izby už sedeli na stoličkách Lidkini rodičia a pred nimi
na zemi ležal biely obrúsok. Nevesta so ženíchom na obrúsok pokľakli a pod
vedením strýca Alexa odriekali odpytovačky, prosby nevesty o odpustenie,
potom odriekal ženích poďakovanie rodičom nevesty, že mu ju vychovali
a nakoniec obaja nastavajúci novomanželia požiadali rodičov o požehnanie. Po
chvíli sa svadobný sprievod vydal do kostola.
Dôstojný pán farár Belopotocký sa novomanželom popri latinských
liturgických textoch prihovoril peknou slovenčinou a potom ich vyzval, aby
odpovedali na jeho otázky požadovanými slovami „áno“ a „sľubujem“.
Vyjadrenia nevesty a ženícha jasne a zreteľne odzrkadľovali vôľu i túžbu
vstúpiť do sviatostného zväzku. Po nastoknutí prsteňov sa mladomanželia na
pokyn dôstojného pána ľahučko pobozkali. Celá rodina sa správala dôstojne,
nikto nahlas neplakal, iba mame Lidmine stieklo po tvári niekoľko sĺz, ktoré si
rýchlo a nebadane utrela.
Po sobáši sa pri kostole rozdávali prizerajúcim koláče, pagáčiky a niektorým
sa ušlo aj trochu vína. Potom sa sprievod rozdelil. Nevesta so ženíchom
a mládežou sa v sprievode hudby vybrali dolu do dediny, kde v hostinci „U
Pantla“ boli tradičné tance, na ktorých sa mladí lúčili s mladomanželmi.
Svadobní rodičia sprevádzaní ostatnými dospelými a niekoľkými deťmi
oblečenými tiež za malé družičky a družbov sa vrátili z kostola do svadobného
domu, kde už bolo na stoloch pripravené prvé jedlo, víno a koláče. Miesta za
vrchom stola obsadili svadobní rodičia, svat so ženou, a nevestina krstná.
Ostatná rodina si posadala podľa nepísaného protokolu sama. Tento poriadok sa
dodržiaval úplne spontánne, lebo každý vedel kto je bližšia, alebo vzdialenejšia
rodina a aké má kto v rodine postavenie. Chyby sa nestávali už aj preto, že nikto
nechcel riskovať, že ho stolník príde požiadať, aby uvoľnil miesto pre niekoho
dôležitejšieho. Preto obsadzovanie miest išlo dosť pomaly a každý sa opatrne
obzeral okolo seba, kým sa posadil. Za vrchom stola zostali iba miesta pre
mladý pár a oproti nim pre svedkov. Potom sa už iba čakalo, kým dorazí nevesta
so ženíchom a s nimi družbovia, družičky i niekoľko dospelých. Keď sa konečne
usadili, svadobné veselie sa mohlo naplno rozbehnúť.
Po slávnostnej večeri sa ujal svojej úlohy stolník, ktorý tradičným
spôsobom, podľa lamačských zvyklosti, vyberal od prítomných hostí väčšie i
menšie dary, ktoré s obvyklým ďakovným doprovodom zosypával neveste do
lona. Najprv podľa starého zvyku oslovil prítomných hostí: „Páni hosci, páni
prítelé, šecka poctivá stránka, horní, dolní aj prespolní, spolem obidvje. Sem
poslaní od svadebného otca, svadebnej matere, od ženícha a nevjesty. Náš
mladý ženích a naša mladá nevjesta sa vydali na dúhú společnú cestu, na kerej
ich postretnú všelikeré čažkosci a potreby. Proto vás prosím, aby ste sa neráčili
ponížit, ale povýšit a jejích svadební vínek pred túto cestú naplnit.“ V pravej
ruke mal veľký drevený tanier zabalený do bieleho obrúska, ktorého rohy držal
pod ním. Na okrajoch taniera boli pripnuté rozmarínové pierka, ktoré tanier
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nielen zdobili, ale čiastočne zabezpečovali aj krytie a istú diskrétnosť príspevku
položeného na tanier. Tým sa malo teoreticky predísť tomu, aby sa niektorí
hostia, ktorí nemali na veľký príspevok, necítili ponížení. Keď zosypával dar
neveste do lone, zakaždým opakoval ďakovnú formulu: „Naša mladá nevjesta
a náš mladý ženích za tento malý dárek pjekne dzekujú, oni ho prijali za hrubý,
aby na nem dost nebylo.”
V pondelok po svadbe začali všedné dni, ktoré však neboli celkom všedné.
Bolo to niečo celkom nové, keď sa po večeri mohli spolu prejsť na Klanec, kde
ich nikto nerušil, porozprávať sa a pokochať v peknom večernom tichu pod
hviezdami. Hlavne, že sa mohli sami porozprávať o plánoch do budúcnosti.
Janko vyšiel s nápadom, že aj keď asi nie je aktuálne, plánovať svadobnú cestu,
mohli by aspoň nakrátko niekam vycestovať. „Na Slovensku je mnoho pekných
miest, kde by sa dali stráviť pekné dva tri dni.“ Lidka sa potešila nápadu, ale
hneď ho zamietla. „Teraz, aspoň do konca novembra to nepôjde a potom už
býva škaredé počasie. V takom počasí nikde nie je pekne. Ale možno by sme
predsa mohli. Na Vianoce by sme mohli zájsť do Mníšic. Majú ma tam radi
a bolo by tam veselo. Tetka Anna by pre nás určite zarezala vykŕmenú hus
a pripravila husaciu pečienku. Nikto to nevie tak dobre ako ona. Tam by sme
mohli zostať také dva dni.”
„To nie je zlý nápad. Aspoň sa bližšie zoznámim s touto rodinou. Na svadbe
sa mi zdali veľmi milí, sympatickí a aj s darom sa pochlapili. Mali by sme im
niečo pekné kúpiť. Musíš mi poradiť, čo by to malo byť a pre koho, lebo tam
nemôžeme prísť s jednou vecou. Nemusí to byť niečo veľké, ale také, čo poteší.
Nech vidia, že aj my si ich vážime a dokážeme uctiť, či ako to povedal ten
stolník? Aby sme sa neráčili ponížiť, ale povýšiť? Čo povieš?”
„Tuším si sa rýchlo naučil mysleniu starých Lamačanov, ktorí vymysleli
takéto veci. Aj náš otec sa to snažil naučiť, keď sa sem prisťahoval. Pochopil,
aké sú to dôležité veci. Vždy sa snažil byť sám sebou a zdá sa mi, že o tebe si
myslí niečo podobné. Ale ty, hoci vieš byť sám sebou, predsa máš nejakých
kamarátov. V Orle aj v tom divadelnom krúžku. No myslíš, že to budeš môcť
robiť aj teraz, keď sme sa vzali? Vieš, že ti pribudne roboty a predsa ma
nenecháš doma samu? Čo?” A pobozkala ho.
„Už som premýšľal, že niečo s tým budem musieť urobiť, ale povedal som
si, že sa najprv porozprávam s tými ľuďmi. Na niečo prídeme, lebo zase nechať
všetko tak, by sa nepatrilo. A ty sa nemusíš báť. So mnou nikdy nebudeš sama.
Vždy budeš cítiť, že som s tebou, aj keď práve nebudem pri tebe. Nakoniec aj
my dvaja sa musíme ešte mnoho naučiť. Aj o nás dvoch, aby sme si dobre
rozumeli. Vieš, že sme spolu chodili len krátko. Nemám z toho strach, lebo aj
tak myslím, že ťa trochu poznám, ale ty ma poznáš predsa len menej. Pre nás
oboch nastane obdobie, keď sa osamostatníme a budeme žiť náš vlastný život.
My spolu. Musíme byť ako dvojica, ktorá kráča ruka v ruke a dokáže spoločne
preskakovať mláky, ktoré sa môžu na ceste vyskytnúť. Nič nás nesmie dostať
proti sebe. Ja viem, ako je tvoja matka odkázaná na teba a vlastne nielen tvoja
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matka. Bez teba bude to hospodárstvo ako sirota. Budú sa snažiť naďalej ťa
držať k tomu pripútanú. Oveľa viac, ako som ja pripútaný k divadlu, alebo k
Orlu. Ja mám istú výhodu, že mám svoju robotu a o tebe si budú stále myslieť,
že tvojou robotou sú ich role. Neuraz sa. Viem, že ty sa od toho budeš musieť
odpútať aj vo svojom vnútri a nebude to ľahké, lebo si to dlhé roky robila s
nasadením a zápalom. Považovala si to za svoju prirodzenú povinnosť. Ale to už
nebude tak. Poradie tvojich záujmov a povinností sa bude musieť zmeniť. To
vieš aj sama a ja ti len hovorím, že to viem i ja a urobím všetko, aby som ti
v tom pomohol. Musíš sa pri mne stať paňou sebe samej. Mojou paňou už si sa
stala.”Tuho ho objala. Netušil, ako jej hovorí z duše.
Keď Janka objala, zrazu si sama uvedomila, čo povedal. Doteraz bola sama.
Doma. Porozprávať sa s otcom mala málo príležitostí. S mamou to neboli
rozhovory, iba príkazy, zákazy a občas krik. Bratia, to bol iný svet. Pre ňu i pre
nich. Nemali o čom spolu hovoriť. Takže vlastne stále sama, hoci okolo nej
bývalo plno ľudí. Teraz zrazu bol iba jeden a cítila, že samota je preč. Mali o
čom hovoriť, plánovať, spomínať, dotýkať sa. Jednoducho cítiť, že sú, a že sú
spolu. Aj keď budú chvíle, v ktorých každý bude niekde inde robiť svoju robotu,
budú spolu. Uvedomila si, že práve po tom túžila, keď sa rozhodla pre neho.
Teraz ju zalial pocit šťastia a možno i prvý záchvev lásky.
Po spoločných Vianociach, keď s Lidkou obdarovali rodičov i jej
súrodencov a s darčekom sa zastavili aj u Jankovej matky, na sviatok svätého
Štefana sa zastavili na zasneženom cintoríne pri hrobe Jankovho otca, aby mu
zapálili sviečku a potom odcestovali do Nového Mesta a Mníšic. Obaja dobre
a teplo oblečení, sa cítili, ako keby išli na svadobnú cestu, aj keď to bol iba taký
malý výlet k obľúbeným príbuzným.
Keď sa Lidka s Jankom objavili vo dvore dlhého sedliackeho domu v zadnej
časti Mníšic, bol už podvečer. Tetka Anna sa práve vracala zozadu zo dvora, kde
asi bola opatriť hydinu, alebo kravu. Od radosti vykríkla a zrazu sa okolo nich
zbehla celá rodina, čo bola práve doma. Srdečné zvítanie s kopou otázok, ako
cestovali a čo nového v Lamači, nemalo konca kraja, ale tetka Anna to ukončila
pozvaním, aby všetci šli dovnútra, veď tu vonku nebudú nocovať.
Teraz v rámci sviatkov sme si chceli od všetkého trochu oddýchnuť
a rozhodli sme sa, že vás prídeme pozdraviť. Pricestovali sme vlakom a zo
stanice sme šli peši. Iná možnosť vlastne nebola. Na motorke sme sa v tomto
čase neodvážili.”
Samozrejme, že chlapi sa hneď začali zaujímať aj o motorku, až ich Lidka
zastavila a povedala: „Počkajte trochu. Kde je babka, stará mama Anna? Tú sme
mali pozdraviť, hneď ako sme prišli.”
„Po obede bola chvíľu v kostole, keď sú tie sviatky a potom si išla trochu
zdriemnuť. Idem sa na ňu pozrieť. Iste bude rada, že ste prišli,“ povedal
najmladší strýko Ludvik.
Čosi kdesi, zrazu sa miestnosťou začala šíriť vôňa dusenej husacej pečienky.
Janko povedal, že si nevie predstaviť, ako sa za takú chvíľu dá zabiť hus, vybrať
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z nej to najcennejšie a ešte aj pripraviť, na jedenie. Všetci sa zasmiali. Vidieť, že
si tu prvý raz.
Tetka Anna povedala, že teraz ochutnajú pečienku a keď sa dopečie, budú
jesť ešte hus. Pečienku krásne upravenú už aj kládla na stôl pred Lidku, Janka i
ostatných. Na to Lidka vstala a povedala:
„U nás to tak musí byť, že keď niekde prídeme, musí sa najprv povedať načo
sme prišli. A tak, pretože sme vám prišli zaželať požehnané sviatky, najprv vám
musíme zavinšovať.“ Spustila lamačský vianočný vinš a Janko sa k nej pridal:
„Vinšujeme vám títo slávné svátky, Krista pána narodzení, aby vám kvitlo,
rodzilo, vínska hora vínem, žitné pole žitkem, dvúr dobytkem, hizba dobrým
zdravím a po smrci království nebeské.”
„A teraz, možno ešte nie je neskoro, máme pre vás pár vianočných darčekov.
Najprv ručníky pre starú mamu, tetku Marku a tetku Annu. Potom pre všetkých
demižónik nášho dobrého vínka a pre chlapov pár dobrých cigár. Možno, že
strýc Jurko by vybral lepšie, lebo on je na to odborník, ale dúfajme, že vám
dobre padnú.“ Darčeky poukladala po stole a Janko naň položil demižón, ktorý
dovtedy opatroval pri nohách.
Všetci boli nadšení, poobjímali sa, podávali si ruky a dali sa prezerať
darčeky, akurát Lidka musela ukázať, ktorý ručník komu. Ženy si hneď prezreli
krásne kašmírové šatky, prstami otestovali látku a skusmo si ich prehodili cez
hlavu. Pochvaľovali si, aké sú pekné. Chlapi labužnícky ovoniavali cigary, ktoré
po jednej vybrali z krabičiek. Janko ako nefajčiar si dal pred kúpou poradiť od
niektorého zo šéfov, o ktorom vedel, že ich fajčí.
Debaty a spomínanie ešte pokračovali dlho, ale okolo desiatej zavelila tetka
Anna: „Už ich nechajte, nech si odpočinú. Treba ísť spať, aj zajtra je deň.
Možno sa budú ešte chcieť pozrieť do mesta, alebo na cintorín. Aj vám sa
nebude chcieť skoro vstávať, keď tu budete toľko rečniť.”
Poslúchli ju. Janka s Lidkou zaviedli do jednej prázdnej izby. Bolo tam
príjemne chladno, ale zato periny a vankúše riadne napchaté husacím páperím.
Ešte im ukázali, kde sa umyť a zájsť na potrebu a nechali ich osamote.
„Konečne sami. Už som začínala byť ospalá. Ale ty si sa mi páčil, ako si
debatoval so strýkami. Bolo vidieť, že ťa brali vážne. Ktovie, prečo sa tí dvaja
neoženili? Veď sú to celkom sympatickí chlapi. Škoda o tom špekulovať, ale
nejaké príčiny to muselo mať. Možno rovnaké, alebo podobné. Pravdepodobne
si uvedomovali, aký ťažký život mali ich otec i matka.”
O chvíľu už boli pod perinou. Spočiatku bola jemne chladivá, ale o chvíľu sa
rozohriala i s nimi. Príjemne naladení po dobrej večeri a spoločnosti, začali si
šepkať milé slová, objali sa a ani nevnímali tú tmu a ticho okolo seba. Asi to
boli správne podmienky, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou práve tejto noci
sa im podarilo splodiť svojho prvého syna.
Ani sa nenazdali, a boli doma. Bola to iná atmosféra, ako v Mníšiciach, ale
na tú si už zvykli. O pár dní sa slávil Nový rok, potom prišli do domu traja králi
a na dvere do komory napísali kriedou veľké G. M. B., teda Gašpar, Melichar,
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Baltazár, a vianočná atmosféra bola preč. Čoskoro nastali práce, ako o nich
hovorila Lidka. Janko pomáhal, kedy sa dalo.
Všetko vyzeralo, že môžu vyberať nábytok a nasťahovať sa. Ale Janko mal
pravdu. Keď spolu s Lidkou oznámili pri večeri, že byt je pripravený, mama
Lidmina povedala:
„To je dobre, že si to šecko tak šikovno zarídzil. Porodná baba Senková sa
ma pýtala, esli by na nejaký krátký čas tam nemohla ít, lebo že její syn
prestavuje dúm a nemá tam dost místa. Sem si povidala, že nech tam ide. Vý
nemáte proč sa ponáhlat a babicu Senkovú ešče budete nekedy potrebovat, tak
nech máte u ní dobré oko. Bude ráda, ked jí to necháte. A ona tam též nebude
zadarmo.”
Janko sa iba pozrel na Lidku, ale nepovedal nič. Lidka pozrela na otca, ten
bol ticho a tak sa obrátila na matku:
„To ste nám teda nemohli povedať popredku? Tešili sme sa, Janko zaplatil
za maľovku a ja som sa nadrhla po maliaroch, aby sme išli čo najskôr do
čistého. Však ste mi to sľúbili.”
„Nechaj tak, dievča, povedal otec Michal. Nebude to nadlho. Sám na to
dohliadnem. Teraz sa upokoj. Nie je vám tu najhoršie. Vy ste sa brali pred pol
rokom, tak ešte pár mesiacov to s nami vydržíte. Nemám pravdu?”
„Tak, aby sme radšej išli, čo povieš?“ Zobral Lidku za ruku a odišli do
svojej izby. „Poď,“ povedal Janko keď boli sami, „ideme sa niekde prejsť.“
„Jedno sme sa predsa dozvedeli. Obaja rodičia teraz nepriamo povedali, že
rátajú s tým, že sa tam presťahujeme. Ešte sa nepovedalo, či ako do svojho,
alebo do podnájmu. Ani kto sa bude starať o záhradu a vinohrad a všetko, čo s
tým súvisí. Ja nečakám, že nám to hneď dajú, veď nemusia. Na druhej strane
mám rád, keď sú veci jasné a tu sa zdá, ako keby sa báli, alebo nechceli povedať
jasné slovo. A možno otec by aj chcel, ale mama sa zrejme s tým nechce
ponáhľať. Veď časom uvidíme“, povedal Janko a vyšli do jarného večera.
Jarné práce pokračovali, vinohrady boli poviazané a do bežných dní vstúpila
politika. V deň 19. mája sa konali parlamentné voľby. (20, str. 146) Na
Slovensku bolo jasné, že vyhrajú autonomisti zoskupení okolo HSĽS. Získali
vyše tridsať percent. Druhí agrárnici vyše sedemnásť a tretí skončil blok
maďarských strán so štrnástimi. V Lamači to bol v podstate vyrovnaný boj
medzi autonomistami a agrárnikmi. Neboli tu maďarské strany. V septembri sa
schyľovalo znova k zmene vlády. Aj preto bolo v roku 1935 viac politických
zhromaždení ako inokedy. Na Slovensku najviac zhromaždení zorganizovala
vládna agrárna strana, ale na jej volebnom výsledku sa to neprejavilo.
Medzitým prenikla správa, že známy český režisér Martin Frič sa podujal
natáčať nový film o Jánošíkovi a hlavným hrdinom bude Slovák Paľo Bielik.
Nielen to. Natáčalo sa v okolí Terchovej. Vo filme účinkovala terchovská
muzika Františka Baláta zo Štefanovej a viacerí obyvatelia Terchovej.
Účinkovali aj slovenskí herci, najznámejší Andrej Bagar, ktorý hral grófa
Šándora. Neskôr sa ukázalo, že film mal ohromný úspech na Slovensku i
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v Čechách, ba čo viac i na medzinárodnej scéne. Premietal sa v tridsiatich dvoch
štátoch a vyrobili aj jeho nemeckú verziu. Na filmovom festivale v Benátkach,
kde zožal veľký úspech, protestovala maďarská delegácia, že negatívne postavy
predstavujú Maďarov. Nuž, iba realitu. Film získal ceny aj za réžiu a kameru, k
čomu iste prispela aj nádherná scenéria Malej Fatry, Rozsutca a iných krásnych
miest Slovenska.
Nakoniec prešli aj hody na Rozáliu, štvrtého septembra. Janko presvedčil
Lidku, aby predstúpili pred rodičov a povedali, že sa rozhodli odísť do domu
pod Záhumenicou. Vtedy obaja zažili ďalšie neočakávané prekvapenie.
„Dobre, možete tam ít, ale najprv sa mosá vykopat krumple,“ povedala
mama Lidmina.
„Tak toto som od vás nečakal“, povedal Janko. „Takto by sa nezachovala ani
nejaká grófka ku slúžke. Vporiadku. Ja pomôžem so zemiakmi, ale Lidku už
nechcem, vidieť na žiadnej roli.“
Krátko po hodoch, keď bol otec Michal s Lidkou v meste, vybrali pekný
kombinovaný kredenc s hráškovo zelenými dvierkami a zásuvkami, krémovými
rámami a bočnými stenami. Vyzeral veľmi dobre. K nemu stôl a štyri „štokrle”
rovnakej farby ako kredenc. Ale keď došlo na zakúpenie spálne, otec povedal:
„Mysli si ktorú chceš, každá je tvoja, ale nech zostane u žida. Tam nech ju
oprašujú,“ a skončil.
Keď sa o výsledku nákupu nábytku zhovárala s Jankom, už slzám nebránila.
Naplno dala najavo svoje sklamanie, pretože to bolo prvý raz v živote, čo ju otec
sklamal. Od žiaľu vyronila aj niekoľko sĺz na Jankovu košeľu. Nechcelo sa jej
veriť, že sa to vôbec mohlo stať. Janko nedal najavo nijaký hnev, ani sklamanie,
hoci v skutočnosti sa hneval a bol prekvapený. Neladilo to s obrazom, ktorý si
o otcovi Michalovi vytvoril. Tento hnev ho však priviedol k rozhodnému činu.
Len čo bol dom voľný, nechal doviezť krásnu orechovú spálňu do prednej izby.
Ešte skôr, ako priviezli tú sľúbenú kuchyňu. Celá izba vyzerala veľmi kvalitne
a luxusne. Bola z kvalitného, masívneho orechového dreva, s krásnym lesklým
povrchom.
Keď tam Janko doviedol Lidku zostala stáť v nemom nadšení a potom ho na
svoje možnosti tuho stisla a vybozkávala.„Si najlepší muž, akého som mohla
mať. Veľmi ťa ľúbim. Ale to muselo stáť kopu peňazí.”
„Milá moja. Na nás zatiaľ nemusíme šetriť. A potom, takýto nábytok vydrží
dlhé roky. Nebudem kupovať nejaký brak, ktorý o dva roky vyhodíme.
Druhá polovica septembra plynula naplnená týmito milými starosťami
a nákupmi, pri ktorých čas letel ako mraky v jesennom vetre. V týždni po
dvadsiatom už boli nasťahovaní do svojho hniezda. Janko hneď od začiatku
chodil po izbách a kuchyni, ktorej súčasťou bola malá „špajza" a vedľa nej
kútik, obložený kachličkami, v ktorom bol šporák. Stále uvažoval nad tým, ako
dom zlepšiť. Pomaly sa mu črtal obraz domu, aký si predstavoval, že z toho
všetkého raz urobí. V rýchlosti mu napadlo, že do zadnej izby bude predbežne
treba kúpiť nejakú posteľ, stôl, stoličku a nejakú malú skriňu, pre prípad, že by
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na nejaký čas prijali slúžku, či pomocnicu, aby tu v prípade potreby mohla spať.
Okolo polnoci dvadsiateho ôsmeho septembra Lidka zobudila Janka, že sa
jej zdá, že už to prichádza. Janko skočil na motorku a letel k domu babice
Senkovej, a snažil sa ju doviezť k Lidke. Vraj už všetko začalo, vysvetľoval
trochu nervózny a zadýchaný. Senková povedala, že hneď príde, aby sa vrátil
domov. Nie, odviezť na motorke sa nenechá. „Buďte pokojný a buďte pri Lidke.
Nech pomaly a zhlboka dýcha a nech sa nebojí. Videla som ju, keď sa bola
pozrieť na dom, pri mojom odchode. Určite je v poriadku. Váš dom je blízko.
Donesiem si so sebou všetko čo potrebujem. Vy zatiaľ dajte zohriať čo najviac
teplej vody a majte aj dosť studenej. Ak bude treba ešte niečo, poviem vám, až
prídem. A teraz už choďte, nech tam nie je sama.”
Bolo niečo po tretej nad ránom, keď sa zo spálne ozval detský plač. V tej
chvíli zavolala Senková, aby podal lavór s teplou, nie horúcou vodou. Niesol ho
tam s rozbúchaným srdcom a trochu roztrasenými rukami. Keď vošiel, nevedel
kam sa má pozerať. Lavór položil vedľa postele na „štokrlu“, ktorú si predtým
bola zobrať sama Senková. Lidka ležala so zatvorenými očami a oddychovala s
výrazom tváre, aký ešte nevidel. Taká zvláštna krása, zmes únavy, šťastia
a niečoho, čo nevedel pomenovať. Senková začala dieťa umývať a baliť do
plienok, čo ešte včas pripravila Lidka.
„Pán Mihalič, blahoželám vám. Máte krásneho syna. Má aspoň päť kíl.
Lidka bola skvelá, no teraz musí odpočívať.”
Janko pristúpil k Lidke, nežne ju pobozkal na čelo a zobral ju za ruku. Bola
trochu spotená. Vreckovkou jej zotrel čelo a pohladil ju po tvári a pobozkal jej
ruku. Vtedy si uvedomil, že počas svojho kreslenia počul nejaké vzdychy, ale
žiadny krik. „To som bol tak zabraný do toho kreslenia, alebo Lidka ten pôrod
zvládla tak hrdinsky?“ neodvážil sa opýtať.
Bola nedeľa, asi štyri hodiny ráno. Narodil sa ich prvý syn a prvý vnuk
Michala Hrušovana. Nedeľné dieťa, spomenul si Janko na niečo, čo kedysi
počul. Ktovie, čo to znamená, a či vôbec niečo. Senkovej sa opýtal, či sa nechce
niečoho napiť a či by aj Lidke nebolo treba dať piť. „Máme nejaké víno, alebo
uvarím vám kávu?”
„Ďakujem, teraz si dám iba pohár vody a to isté bude dobré aj pre Lidku.
Víno si môžeme dať, keď prídem nabudúce. Teraz tu ešte zostanem pri nej do
rána, či sa nevyskytnú nejaké komplikácie, lebo ten chlapec je veľký. Neviem,
či máte kde spať, ale Lidka by si mala teraz odpočinúť a nemalo by ju nič rušiť.”
Zdalo sa, že teraz už treba len počkať, až Lidka začne dojčiť a postupne sa
zotavovať. Všetko ostatné v domácnosti sa dostalo do pohybu správnym
smerom. Začala úplne nová kapitola v živote Lidky a Janka. Ešte budú syna
musieť pomenovať, pokrstiť a môže začať rásť. Ktovie, do akého sveta porastie
a čo mu nadelili sudičky. Otec Janko využil prvú voľnú chvíľu, zabehol hore
záhradou do lesa a doniesol pekný malý smrečok, asi tak pol metra vysoký. „Je
asi taký vysoký ako chlapec, tak nech rastú spolu,“ povedal si s uspokojením
nad tým nápadom. Zasadil ho v strede záhradky asi uprostred medzi oknami
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prednej izby. Aj tu sa prejavil jeho zmysel pre symetriu, či rovnováhu. Keď to
dokončil, pozrel ešte raz na stromček a zamyslel sa. „Teraz som otcom. Viem
zasadiť strom, opraviť a možno aj postaviť dom, ale budem vedieť vychovávať
syna?“
Potom prišli prvé spoločné Vianoce v dome, kde boli sami s Miškom, čí
Ľudkom. Janko doniesol krásnu jedľu, vysokú až po strop a postavil ju v prednej
izbe ku oknám.Spoločne s Lidkou, strom ešte pred Vianocami vyzdobili a veľmi
sa tešili, ako sa to podarilo. Pod stromček dal Janko aj niekoľko skromných
darčekov pre Lidku. Keď si ich brala spod stromčeka, veľmi sa darčekom tešila,
ale vyhŕkli jej slzy, že sama nemohla nič pre Janka kúpiť, lebo odkedy sa narodil
malý, do mesta sa nedostala a v Lamači žiadny taký obchod nebol. Janko ju
presviedčal, aby sa netrápila, lebo ona sama mu dala najväčší dar, aký mohol
dostať. „Pozri aký je krásny a ako rastie. Ako sa múdro pozerá, hoci ešte nič
nevie. Naozaj som nemohol dostať krajší a väčší dar.“ Obaja sa objímali,
bozkávali a radovali z toho, aké majú krásne Vianoce. Lidka si po jedle dovolila
aj pohárik domáceho vína, z malého súdka, ktorý im doniesol otec Michal asi
týždeň pred Vianocami. Vtedy ho Lidka vtiahla aj do izby, aby mu ukázala
vnúčika a spálňu. „Dúfam, že takto nejako si si to predstavoval, keď si Jankovi
povedal, že sa má postarať, aby sme slušne bývali,“ a usmiala sa.
„Ja som vedel, že sa na neho dá spoľahnúť. Sám by som to nebol urobil
lepšie a vedel som, že ak si to obstaráte sami, budete sa v tom cítiť šťastnejší.
Keby ti chýbali peniaze, vieš, že stačí, aby si mi povedala.“ Potom sa ponáhľal
preč, že ešte má mnoho roboty. Na rozlúčku si zaželali pekné sviatky.

IV, Koniec ČSR
Situácia na prelome septembra a októbra, do ktorej sa dieťa narodilo,
vyzerala dosť nepriaznivo. V rodine Lidky a Janka nemali dosť času, aby si to
všímali, no aj tak ich starosti boli dôležitejšie i príjemnejšie.
Druhého októbra 1935 priniesli noviny správu, že fašistické Taliansko po
predchádzajúcich neúspešných inváziách, znovu napadlo Habeš, podľa
niektorých Abyssiniu, najnovšie Etiópiu. (21, str. 120) Hlavnú etnickú skupinu
nazývali pôvodným jazykom Habašat a z toho vznikol názov Habeš, ktorý sa
používal aj v Lamači. Podľa novín to vyzeralo tak, že obľúbený cisár Haile
Selassie l. tento raz útoku neodolá. Taliansko sa rozhodlo, že nemôže chýbať
v kolonialistickej ruvačke o Afriku. Aby si poistili víťazstvo, nehanbili sa proti
statočným Habešanom použiť chemické zbrane, ktoré zakazoval už Ženevský
protokol z roku 1925 na základe skúseností z prvej svetovej vojny. (20, str. 117)
Domáca scéna sa na to pozerala cez prizmu ohrozenia zo strany Henleinovcov.
Po nástupe Hitlera k moci, nastal dosť silný príliv Židov z Nemecka a Rakúska
do Československa. Medzi nimi boli mnohí vzdelaní ľudia, nositelia
revolučných myšlienok, Marxových teórií, ale i takí, ktorí pracovali na znovu
pripojení Slovenska k Maďarsku. Správa o útoku na Etiópiu a neskôr aj to, že ho
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schválilo Francúzsko a Veľká Británia, vyvolali nervozitu, ako sa tieto veľmoci
môžu zachovať, ak sa Hitler pokúsi o niečo v strednej Európe. Začína spomínať
ochranu nemeckých menšín, čo môže byť dôvod. Navyše prenikli chýry, že
prezident Masaryk je chorý, čo tiež môže viesť k vnútornej politickej nestabilite
v takej nepokojnej dobe. Agrárnik Hodža sa totiž snažil o vytvorenie bankového
zoskupenia, ktoré by na Slovensku výrazne podporilo zaostávajúce
poľnohospodárstvo a jeho exportné schopnosti. Chcel tým zároveň podporiť
vplyv agrárnej strany, aby oslabil autonomistov na Slovensku. Hodža sa okrem
toho zviditeľnil návrhmi na vytvorenie akejsi stredoeurópskej, či podunajskej
ekonomickej únie, čo sa nestretlo s veľkým porozumením nielen doma, ale ani
v blízkom zahraničí. Tam už pôsobili sily, ktoré si ináč predstavovali rozloženie
vplyvu v Európe. Slovák Hodža, bol známy politik, lebo už v mladosti, pracoval
ako poradca Ferdinanda d'Este, ktorého zabili v Sarajeve. Jeho názory vždy
vyvolali pozornosť, hoci nie vždy súhlasnú.
Veci sa čiastočne vyvrbili tak, že Malypetrova vláda padla a piateho
novembra 1935 vznikla prvá Hodžova vláda. (20, str. 146) V nej dostal Beneš
post ministra zahraničných vecí.Ten považoval Hodžove paneurópske
myšlienky za nevhodné špekulácie a v tom zmysle zo svojho postu aj pôsobil.
O deväť dní po vzniku tejto vlády Masaryk oznámil, že chce odstúpiť z úradu
prezidenta.(20, str. 146) Že by to bola taktická demisia? Za svojho nástupcu
navrhol Beneša. Proti tomu bola agrárna strana s jej predsedom Beranom.
Chvíľu trvali ťahanice. V dôsledku toho rýchlo skončila aj Hodžova vláda.
Napriek všetkému bol osemnásteho decembra 1935 Beneš zvolený za nového
prezidenta a v ten istý deň logicky prišlo k rekonštrukcii Hodžovej vlády. Hodža
zostal premiérom takzvanej druhej Hodžovej vlády a dočasne prevzal aj
ministerstvo zahraničia. Krátko nato, začiatkom marca 1936 Nemecko obsadilo
demilitarizované pásmo v Porýní. (21, str. 119-120) Bolo to porušenie mierovej
zmluvy, ktoré znamenalo aj ohrozenie medzinárodného postavenia
Československa. V reakcii na to, Národné zhromaždenie prijalo zákon na
ochranu republiky a v máji zákon o pôžičke na obranu štátu.
Situácia v Porýní však nebola jedinou príčinou napätia v Európe. Hoci ešte
pokračovala invázia Talianska v Etiópii, v januári 1936 španielsky prezident
Zamora rozpustil tamojší parlament a došlo k voľbám. Po dlhom krízovom
období nezamestnanosti a hladu, vo februárových voľbách, podľa očakávania
zvíťazil ľavicový Ľudový front socialistov, komunistov a republikánov, ktorý
viedla slávna Dolores Ibaruri. Nespokojnosť ľudu vyplývala aj z hnevu nad
stratou kolónií, Kuby a Filipín, v prospech USA. V reakcii na víťazstvo
ľavicového frontu, založil syn bývalého diktátora Primeru hnutie Falanga
(Falanx), podobné Mussolliniho fašistom, ale považovali sa za nacionalistov.
Títo vyvolali 18. júla 1936 povstanie v španielskom Maroku, (21, str. 120) ktoré
sa o deň prenieslo na územie Španielska. Falangisti sa spojili s armádou
generála Franca a začali silné boje, spočiatku skôr partizánskeho charakteru. (5,
2. diel, str. 109-112) Na podporu Ľudového Frontu prišlo niekoľko tisíc
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dobrovoľníkov z celého sveta, ktorých nazvali „interbrigadisti“. Bol medzi nimi
aj spisovateľ Hemingway. Neskôr o tom napísal román „Komu zvonia do
hrobu“. V Československu ich volali „španieláci“. Po porážke Ľudového frontu
mnohí z nich emigrovali do Francúzska a Anglicka. Iní sa vrátili domov a
v povojnovom Československu získavali spočiatku dobré postavenie. Neskôr sa
prejavili názormi, že demokracia v Československu nie je taká, za akú bojovali
v Španielsku a vyhlásili ich za revizionistov so všetkými dôsledkami.
Boje sa dlho ťahali, pričom postupne už nešlo iba o ideologický spor, boj o
moc, ale aj o jednotu Španielska, pretože sa začali prejavovať baskické i
katalánske regionálne záujmy. Profrankistické médiá obviňovali Ľudový front,
že ničia kostoly a kláštory a tak zdôvodnili, že do vojny zasiahla aj nemecká
„dobrovoľnícka letecká légia" Condor. Tá trojhodinovým bombardovaním
a guľometnou streľbou z lietadiel, 26. apríla 1937 zrovnala so zemou baskické
mesto Guernica. Nezostal jediný celý dom a po spálenisku ležali stovky mŕtvych
tiel ľudí i zvierat. Obraz skazy namaľoval na svojom slávnom diele Picasso.
Oficiálna tlač dostala príkaz tento útok popierať. „Frankisti“ nakoniec v marci
1939 dobyli Madrid a občianska vojna sa skončila. Generál Franco sa ujal
absolútnej moci.
V Československu v júni 1936 došlo k vytvoreniu bloku maďarských strán,
pôsobiacich na Slovensku, (20, str. 146) čím vznikla významná báza pre
iredentizmus. Ich zámer bol očividný a dlhodobý. Zopakovať pokus o zrušenie
Trianonských dohôd, ktorý sa nepodaril v roku 1934.
Koncom februára už bolo rezanie viniča aktuálne. To sa Janko podobral
urobiť sám v krátkych chvíľach voľného času. Pokiaľ išlo o kopačku vo
vinohrade povedal Lidke, že pomôže čo bude môcť, ale mala by doma povedať,
aby počítali s tým, že to sami dvaja s Lidkou nezvládnu.
„Neviem, čo na to povedia. Nebude sa to páčiť. Musím si rozmyslieť, ako im
to poviem. Máš pravdu. Tým, že si prišiel do rodiny, predsa nemôžu všetky
roboty, čo sa predtým robili s najatými ľuďmi, presunúť na teba, alebo na nás
dvoch. Ani ja, keď sa musím starať o malého, nemôžem celé dni robiť.
Dopadlo to tak, že na kopanie vinohradu museli nastúpiť aj mládenci Mišo a
Fero. Janko tiež pomohol, ale mohol tak urobiť len v podvečer, keď prišiel
z roboty. Lidka by bola išla tiež, ale nemala komu nechať malého. Zobrať ho so
sebou do záhrady v tomto období bolo jednoducho nemožné. Mama Lidmina jej
dala najavo nespokojnosť, keď išla cez dvor do záhrady, aby sa zúčastnila na
kopaní vo vinohrade a dokonca ponúkla, že sa o malého postará, ale to Lidka
neprijala.
„To nejde, to nemôžem urobiť. Dosť často kojím a o malého sa postarať to
nie je len tak. Neodpustila by som si, keby sa niečo stalo.”
„Samá sem odchovala tebja aj tri druhé dzeci a to byli horší čase. Nemjeli
sme taký dúm a bývali sme v hospodze, na stanici, alebo na hradle. Ale to je tak,
ked sa nekomu nesce, to je horší jak ked nemože,“ a pobrala sa do vinohradu.
Lidku to zamrzelo. „Čakať, že budem robiť ako za slobodna, to odo mňa
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nemôže chcieť,“ hovorila sama pre seba. Napriek všetkému jej to bolo veľmi
ľúto a cítila to ako krivdu. Vo svojom vnútri pomoc neodmietala, ale teraz mala
vlastné priority a tie boli dieťa a domácnosť.
Keď pokročila jar a vinohrad vyhnal nové väčšie výhonky, ktoré bolo treba
popriväzovať ku štekom, povedala mame Lidmine, aby jej doniesla pántu, že
pôjde viazať. „Pánt” bola špeciálna dlhá tráva, ktorá sa po namočení dala použiť
ako motúz. Bola ohybná a lamačské ženy ňou vedeli krehké výhonky viniča
omotať a šikovnou slučkou uviazať ku šteku. Museli byť pri tom opatrné, lebo
pánt je ostrý a ľahko sa na ňom dajú porezať prsty. Uviazaný pánt uschol,
a vytvoril pevné uchytenie viniča, ktoré vydržalo akékoľvek počasie až do
jesene. Lidka si vzala so sebou malého a všetko, čo by mohla potrebovať. Vo
vinohrade zavesila na konár staršej broskyne plachtu a vytvorila „hintúšku“. Do
nej vložila dieťa, ktoré tam mohlo spať na čerstvom vzduchu a bolo chránené aj
pred hmyzom. Poviazala všetko v okolí hintúšky, aby počula, keby dieťa
zaplakalo. Potom ju preniesla na iný strom a mohla pokračovať. Takto mohla
pomáhať, či bola vo vinohrade sama, s matkou, alebo nejakou inou ženou.
Pociťovala uspokojenie nad tým, že predsa len trochu pomáha a aj o dieťa sa
môže postarať. Takto to robila aj neskôr, keď bolo treba vinohrad „škrabať“, čo
je špeciálna technika odstraňovania buriny vo vinohrade.
Keď Janko prvý raz videl Lidku vo vinohrade s dieťaťom v hintúške,
v prvom okamihu zaváhal, čo na to povedať, no potom si spomenul, že takto to
robili lamačské ženy vari od nepamäti. Potešil sa, že pracujú spolu s Lidkou
a dieťa je s nimi v bezpečí.
„To si dobre vymyslela. Je nám tu s ním celkom dobre a nemusíš sa trápiť,
či dosť pomáhame.“ Mama Lidmina to nebrala za niečo mimoriadne. „Robte,
šak robíte pro sebja”, povedala a myslela to celkom vážne, akurát nebolo
celkom jasné, čo také to Janko s Lidkou robia pre seba. Považovalo sa za
samozrejmé, že hrozno pôjde do komory u rodičov a oni možno dostanú malý
súdok vína. Ale bývajú.
V tom neustálom víre roboty a všetkých povinností zrazu prišiel deň, keď sa
blížili prvé narodeniny malého Ľudomíra Michala. Janko kúpil v meste
fotoaparát. Taká čierna skrinka. Vyzeral ako menšia tehla, ale bol veľmi ľahký.
Janko doniesol aj niekoľko filmov v špeciálnych obaloch. Lidka upiekla
a vyzdobila tortu, na ktorú dala jednu sviečku. Malý bol pevný, rýchlo sedel
a prekvapujúco rýchlo aj začal chodiť. Keď prišiel Janko z práce, posadili
malého na stoličku v prednej izbe, kde bolo popoludní hodne svetla k stolíku, na
ktorom bola torta so sviečkou. Janko fotografoval syna, syna s manželkou,
posediačky, postojačky, s tortou a vôbec momentky podľa okamžitého nápadu.
Potom to skúsila aj Lidka a ako sa neskôr ukázalo, bola nadanou fotografkou.
Vinohradníci a ostatní gazdovia spočiatku ani nezaznamenali, že 9. októbra
došlo k druhej devalvácii koruny. Súviselo to nielen s krízou, ktorá napriek
prognózam trvala. Mena oslabila aj kvôli prípravám na obranu štátu. Devalvácii
koruny predchádzala devalvácia francúzskeho i švajčiarskeho franku. V tej
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súvislosti sa objavili teórie známeho ekonóma Keynesa, ktorý vyhlásil, že
samoregulácia trhu je neúčinná a štát musí stimulovať investície a šetriť
výdavky. V Európe to bolo nemožné. Bolo jasné, že Nemecko začína intenzívne
zbrojiť. Iné štáty tiež podporovali vojenský priemysel, ale tým pádom nemohli
šetriť a zbrojenie ekonomike nepomáha tak, ako investície do iných odvetví. V
dôsledku tejto situácie sa zlato z európskych bánk presunulo do amerických.
Niektoré európske štáty dokonca zrušili zlatý základ meny. Začali sa vo veľkom
tlačiť papierové peniaze, čo prinieslo infláciu, krízu bankovníctva, priemyselnej
výroby i poľnohospodárstva. Pokračovalo sťahovanie obyvateľov Slovenska do
zahraničia. V rokoch 1919 – 1936 to bolo 202 038 osôb. (20, str. 147) Predstavy
o pokojnom rozvoji štátu i jeho občanov sa začali vytrácať.
Popri všetkom čo sa dialo, vrátane jesenných prác, prišiel koniec septembra
a malý Ľudomír Michal mal zrazu dva roky. Utešene rástol a Lidka mala s ním
čoraz väčšiu zábavu, lebo už začal rozprávať a častejšie sa vyskytovali otázky
typu „čo je to“ a „prečo”. Nemal ani ťažkosti s „r”. Druhé narodeniny zase
pekne oslávili. Potom sa jedného dňa dohodli, že navštívia riadny fotografický
salón a dajú sa spoločne vyfotografovať. Dobre upravení navštívili „Filmfotoatelier Promenade“ na Hviezdoslavovom námestí. Názov „Promenade“
pripomínal jeden zo starších názvov toho slávneho námestia, ktoré sa predtým
volalo Radetzky Platz, neskôr Kosuth Tér, a ešte v roku 1930 to boli Palackého
sady. (Holčík, Štefan: Hviezdoslavovo námestie je promenádou; Bratislavské
noviny, 17/2006.) Zrejme všetci tí, čo sa cítili pánmi nad mestom, chceli nejako
prejaviť svoju moc. Nakoniec až koncom septembra 1937 tam osadili sochu
Hviezdoslava s prispením amerických Slovákov. Aj na túto sochu boli Janko s
Lidkou zvedaví a návštevu fotoateliéru spojenú s narodeninami syna
prispôsobili tejto udalosti. Fontána vtedy pri soche ešte nebola. Fotografie sa
vydarili a Janko ich dal zarámovať do rámov zlatej farby.
V 19. novembra 1937 britský minister zahraničia Halifax navštívil v
Berchtesgadene Hitlera, ktorému naznačil, že Británia sa o strednú Európu
nezaujíma. Inými slovami, môže si robiť čo chce. (21, Str. 120)
Potvrdili sa vlastne dva názory: Jankov, že politici tiež žerú seno, a otca
Michala, že silného sa aj veľkí boja a že aj tí sú sluhovia sluhov, lebo predsa
Hitler, rovnako ako Churchill a ostatní veľkí politici, vlastne tiež slúžia
predstaviteľom veľkého priemyslu a bánk, aj keď sa tvária ako mocní vládcovia.
„Tých pánov je iba pár, lepšie povedané pár rodín, a ostatní sú sluhovia. Všetky
reči o demokracii, slobode a národných záujmoch sú len zásterka pre hlúpych,
pre ktorých Nemci vymysleli veľmi presný názov „kanonenfutter“, potrava pre
kanóny“ - povedal Janko, keď sa s Lidkou večer zhovárali. Janko bol pacifista,
hoci vedel, že toto presvedčenie vo svete nič neznamená. Aj tak obdivoval
Gandího.
Začiatkom decembra 1937 začala atmosféra v ČSR hustnúť. Hodžu
navštívila delegácia poľskej menšiny a predložila mu návrhy, smerujúce k
územným nárokom Poľska. Ukázalo sa, že nielen Henleinovci a Maďari, ale aj
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Poliaci vidia Československo ako korisť, z ktorej sa dá niečo urvať. Navyše,
krátko pred Vianocami prišiel do Prahy aj francúzsky minister zahraničia
a presviedčal svojho partnera o dôležitosti „politiky uzmierovania“
(appeacementu), ktorú zastávajú spolu s Britániou. Rokovania Halifaxa
a francúzskeho ministra signalizovali vážne zhoršenie bezpečnostnej situácie
Československa, lebo bolo zrejmé, že uzmierovanie nie je nič iné, ako
rozviazanie rúk Hitlerovi.
Po Novom roku 1938 politická atmosféra v Európe začala vykazovať ďalšie
zvýšenie napätia. Noviny prinášali rozličné články o možných krokoch na
riešenie tlaku Henleinovcov. Začiatkom februára Hitler otvorene vyhlásil
v ríšskom sneme, že medzi prvoradé záujmy Nemecka, patrí ochrana nemeckých
menšín žijúcich v Rakúsku a ČSR. Na to ostrou nótou odpovedal Hodža, ktorý
odmietol zasahovanie do vnútorných záležitostí Československa. Jedenásteho
marca 1938 vnikli nemecké vojská do Rakúska a počas dvoch dní uskutočnili
takzvaný „anšlus“ Rakúska, teda pripojenie k Nemecku. (21, str. 120; 20, str.
147) Henleinovci dirigovaní z Berlína, začali klásť československej vláde
neprijateľné podmienky. Prvého apríla začal Hodža oficiálne rokovania
s vedením henleinovskej SdP, ale bolo jasné, že pozitívny záver je nemožný.
Ešte v apríli Henlein vyhlásil autonomistické požiadavky pre nemeckú menšinu.
Dvadsiateho prvého mája vláda, údajne na radu Britov, povolala do zbrane
jeden ročník záložníkov a špecialistov.
Tento vývoj slovenskí autonomisti považovali za dôvod a príležitosť na silnú
akciu. V Bratislave 5. júna 1938 na demonštrácii HSĽS žiadala uzákonenie
autonómie Slovenska. (20, str. 147) Predseda Slovenskej Ligy v Amerike
prečítal originál Pittsburskej dohody, podľa ktorej malo byť Československo
štátom dvoch rovnoprávnych národov. Vystúpil aj Andrej Hlinka. Bolo to jedno
z jeho posledných verejných vystúpení. Na druhý deň usporiadala podobnú
manifestáciu Agrárna strana a čuduj sa svete, premiér ČSR Hodža, sa vyslovil za
rovnoprávnosť Čechov a Slovákov podľa zásady „ja pán, ty pán“. Žiadal
decentralizáciu štátu na národnostnom princípe. (24, str. 14)
19. septembra 1938 požiadavky Hitlera a henleinovcov podporili britská
a francúzska ambasáda v Prahe. Vláde predložili demarš s takzvaným anglofrancúzskym plánom. (20, str. 147) ČSR má Nemecku odstúpiť pohraničné
územia, na ktorých má nemecká menšina viac ako päťdesiat percent. Ak Praha
odmietne, Francúzsko nebude poskytovať záruky, ktoré ponúklo v roku 1925.
Vláda tlaku po všelijakých poradách a naťahovačkách napokon ustúpila a plán
prijala. Dvadsiateho druhého septembra Hodžova vláda odstúpila. Nahradila ju
úradnícka vláda generála Syrového. Pretože Hitler anglo-francúzsky plán
odmietol, Angličania a Francúzi dotlačili novú vládu, aby vyhlásila všeobecnú
mobilizáciu. Nebolo to z ich strany nič iné iba fraška.
Dvadsiatehodeviateho a tridsiateho septembra sa v Mníchove zišli Hitler,
Mussolini, Chamberlain a Daladier. Nazvali to Mníchovská konferencia, (20,
str. 148) na ktorej sa vo forme Mníchovskej dohody schválilo odstúpenie
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pohraničných území s prevahou nemeckej menšiny Nemecku. Tento dátum a s
ním spojenú udalosť si musela všimnúť aj Jankova rodina. Ich syn mal práve tri
roky.
Hneď prvého októbra 1938 si Poľsko vynútilo odstúpenie Tešínska, ale
nezostalo iba pri tom. Dostali aj obce na Spiši a Orave. Súčasne nemecká
armáda začala s postupnou okupáciou pohraničných území Čiech, ktorú zavŕšila
do desiatich dní. Tretieho októbra kvôli nátlaku na okamžité schválenie
autonómie Slovenska padla aj Syrového vláda, ale tú na druhý deň obnovili
s tým, že prijali dvoch nových Slovákov. Piateho októbra odstúpil Beneš z úradu
prezidenta a zakrátko odletel do Londýna. Šiesteho októbra sa v Žiline zišli
výkonní predstavitelia HSĽS so zástupcami iných slovenských strán a schválili
dokument nazvaný Žilinská dohoda. (20, str. 148) Hneď na druhý deň bola
schválená prvá vláda autonómneho Slovenska na čele s J. Tisom. Okrem neho
boli vo vláde štyria ministri.
Deviateho októbra táto vláda prišla slávnostne do Bratislavy, ale súčasne sa
v Komárne začali rokovania medzi ČSR a Maďarskom o odstúpení južných
oblastí Slovenska Maďarsku. Maďari, nespokojní s priebehom, rokovanie o štyri
dni prerušili. Pokračovalo sa Viedenskou arbitrážou druhého novembra, (35, str.
18-19) ktorou sa oficiálne ukončilo trhanie Československa. Neskončilo však
celkom. Dvadsiateho novembra Nemci obsadili Devín a Petržalku. Premenovali
ich na Theben a Engerau.
Po schválení autonómie 22. novembra 1938 (20, str.149) vznikla na
Slovensku Hlinkova garda ako jediná ozbrojená branná organizácia. V posledný
novembrový deň bol za nového prezidenta Česko-Slovenska zvolený Emil
Hácha, predtým predseda najvyššieho súdu. Nový prezident ihneď menoval
novú vládu Česko-Slovenska na čele s R. Beranom. Jeho podpredsedom sa stal
zástupca Slovenska Karol Sidor. Hácha súčasne vymenoval aj druhú autonómnu
vládu Slovenska, prakticky bez zmeny. Naťahovačky o moc na Slovensku medzi
Prahou a predstaviteľmi Slovenska neprestali ani potom. Tesne pred Vianocami
vydala Praha nariadenie o presune 9000 českých štátnych úradníkov do Čiech.
Rovnako sa mali slovenskí štátni zamestnanci vrátiť z Čiech na Slovensko.
Tento proces však pokračoval ešte aj po vytvorení Slovenského štátu, lebo
Čechov tu bolo viac.
V takejto turbulentnej dobe sa teda pripravovali Vianoce. Sviatočná
atmosféra nevydržala veľmi dlho. O dva týždne po Troch kráľoch v r. 1939 sa
zišiel slovenský snem a zvolil za svojho predsedu Martina Sokola, právnika,
dlhoročného sekretára HSĽS. Snem o dva dni vymenoval tretiu slovenskú
autonómnu vládu s predsedom Tisom. Pôvodne mal snem šesťdesiatosem
poslancov, ale už o dva roky iba štyridsať. Bol volený na päť rokov.
Vláda však mala starosti so samostatnosťou. Dvanásteho februára, krátko po
tom, čo ho ústredná vláda na Tisov nátlak prepustila z väzenia, navštívil Tuka,
ako známy odborník na medzinárodné právo Hitlera, ktorému vysvetlil
problémy Slovákov s Maďarmi a Čechmi. Hitler vraj bol prekvapený a tvrdil, že
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doteraz nevedel, že Slováci túžia po samostatnosti, ale na to, aby im pomohol,
musia sa prejaviť navonok. V takom prípade Hitler nedovolí, aby sa Slovenska
zmocnili Poliaci ani Maďari. O desať dní, na základe Tukovej návštevy,
rokovali ministri vlády Ďurčanský a Pružinský s Göringom o finančnej pomoci
pre začínajúce Slovensko. Göring reagoval podobne ako Hitler. Pomoc bude, ale
Slováci najprv musia vyhlásiť samostatnosť svojho štátu. Nemecko ich nemôže
podporovať ako súčasť iného štátu. Tieto kroky sa samozrejme nepodarilo
utajiť, lebo vo všetkých slovenských orgánoch i stranách, bolo ešte dosť takých,
čo mali silné vzťahy k Československu. Netrvalo dlho a vývoj nadobudol
búrlivý priebeh. V noci z 9. na 10. marca vyhlásila česká armáda na Slovensku
stanné právo (20, str. 150; 25, str. 17) a na Slovensko vnikli silné české vojenské
a policajné jednotky. S okamžitou platnosťou nariadili najneskôr do 19. hodiny
zatvoriť všetky obchody, podniky, prevádzky a verejné miestnosti. Po tejto
hodine nie je dovolené zdržiavať sa na ulici a vo verejných miestnostiach.
Zakázali počúvať cudzí rozhlas, nariadili cenzúru listov a suspendovali domovú
slobodu! Vyše sto slovenských vládnych a ústavných činiteľov internovali na
Morave. Prezident Hácha zosadil slovenskú vládu a moc na Slovensku prevzala
9. marca česká armáda pod velením generála Homolu, ktorý vyhlásil stanné
právo. V Bratislave a Nitre prepukli na druhý deň mohutné demonštrácie. Aby
sa autori českej akcie neskôr vyhovorili, zvalili to na neho a celú akciu nazvali
„Homolov puč“. Ešte aj dnes sa nájdu „historici“, ktorí tvrdia, že z jeho strany to
bola legitímna akcia na záchranu celistvosti štátu. Skromne mlčia, že to bol
výsledok tajnej porady českých politických a vojenských špičiek v Unhošti 12.
februára 1939. (20, str. 150) Jedenásteho marca vymenoval Hácha novú
slovenskú vládu na čele s Karolom Sidorom, ktorý bol vtedy v Prahe v ústrednej
vláde. Hneď na druhý deň navštívila Sidora v Bratislave nemecká delegácia,
ktorá mu nadiktovala znenie telegramu pre Hitlera o vyhlásení samostatnosti
Slovenska aj s menoslovom novej vlády. Sidor to odmietol ako neústavný
postup. Tým si Nemcov pohneval a tí časom zariadili, že bol odstavený do postu
vyslanca vo Vatikáne. 13. marca dostal Tiso oficiálne telegrafické pozvanie od
Hitlera na návštevu Berlína. (20, str. 150) Tiso odletel s dvoma poslancami
a rokoval s Ribbentropom a Hitlerom, ktorí mu zorganizovali prijatie s poctami
na úrovni hlavy štátu. Hitler oznámil, že chce riešiť českú otázku pripojením
Čiech k Nemecku. Ak Slovensko vyhlási samostatnosť, poskytne mu záruky
bezpečnosti, inak ho prenechá Maďarom a Poliakom. Aj Tisovi predložili
hotový text vyhlásenia samostatnosti. Tiso požiadal o spojenie so Sidorom
a Háchom, v tej chvíli ešte prezidentom ČSR, ktorým navrhol okamžité zvolanie
slovenského snemu. Potom odletel do Bratislavy. Tam 14. marca 1939
informoval snem o podrobnostiach rokovaní v Berlíne. (20, str. 152) Po jeho
informácii snem povstaním všetkých 57 prítomných poslancov odsúhlasil
vyhlásenie samostatnosti Slovenského štátu. Nasledovalo odvolanie Sidorovej
vlády, ktorú vymenoval Hácha a snem vymenoval novú vládu na čele s Tisom.
Následne odoslali Hitlerovi telegram o vyhlásení samostatnosti Slovenského
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štátu.
Po jeho vyhlásení, už do 8. augusta uznalo tento nový štát dvadsaťšesť
suverénnych štátov. Najväčšou iróniou bolo, že medzi prvými boli Maďarsko
a Poľsko! Pravda, bolo v tom aj chytráctvo. S novým štátom v prvých týždňoch
ešte neboli uzavreté žiadne závažné zmluvy, ako napríklad o spolupráci
a neútočení! Pomerne rýchlo nastali starosti s československými bankovkami i
zlatým pokladom. (43, str. 1-3)
Dvadsiateho tretieho marca, v deň ukončenia rokovania s Nemeckom,
maďarské vojsko z Podkarpatskej Rusi, ktorú so súhlasom Hitlera obsadilo už
pätnásteho marca, prekročilo východné hranice Slovenska. (20, str. 152) Ako
dôvod pre medzinárodnú verejnosť sa uvádzalo, že východné hranice Slovenska
neboli nikdy presne stanovené, ani v Trianonskej, či Mníchovskej dohode a ani
vo Viedenskej arbitráži. Preto „pokus“ o stanovenie východnej hranice s
Maďarskom je legitímny. Okupovanú Podkarpatskú Rus teda už považovali za
riadnu súčasť maďarského územia.
Prekročením hranice začala takzvaná „Malá vojna“, ktorej cieľom bolo
splnenie trvalej túžby Maďarska, mať spoločné hranice s Poľskom, ako za čias
Veľkého Uhorska. Vojská mali za úlohu dobyť územie Slovenska od východu
až po Poprad, čím by zo Slovenska vznikol štátny útvar neschopný života.
Čerstvo menovaný minister obrany generál Čatloš mal ťažkú úlohu, keď vydal
nariadenie, vytvoriť z existujúcich jednotiek a zbraní bojaschopné pechotné i
letecké jednotky a zastaviť prenikanie maďarských votrelcov. Súčasne nariadil
vyzbrojiť Hlinkovu gardu a vyhlásiť mobilizáciu, ktorá sa uskutočnila
v niekoľkých vlnách. K vojskám sa manifestačne a masovo hlásilo veľké
množstvo dobrovoľníkov.
Živo si dodnes spomínam, ako sa jedného marcového dňa lúčil otec s
mamičkou, ktorá plakala. Mňa pobozkal a pohladil po hlave. Obliekol si starý
zimný kabát, obul baganče, z komory zobral čierny drevený vojenský kufrík a so
šiltovkou na hlave, ktorú skoro nenosil, vydal sa peši zablatenou cestou na
Klanec. Tadiaľ prejde na Patrónku a odtiaľ sa dostane do kasární v meste. Na
vlak nechcel čakať. Vybehol som za ním na ulicu a kričal, aby nikam nešiel.
Určite ma počul, ale neobzrel sa, iba rýchlo kráčal ďalej, až sa mi o chvíľu
stratil.
Nemohol sa obzrieť. Asi by to bolo veľmi ťažké. Miloval svoju rodinu, ale
mal veľmi silný pocit povinnosti. Bol to smelý muž, vlastenec, národovec
a veril, že to zvládne. Zvládol to. Neskôr, keď som trochu vyrástol, rozprával,
ako jednotku, ku ktorej ho zaradili, odviezli do blízkosti obce Vondrišel (dnešné
Nálepkovo). Rozmiestnenie vojsk sa uskutočnilo na línii Hnilec, Vondrišel,
Gelnica, Margecany. Otcova jednotka sa zakopala na južných svahoch pod
obcou Závadka, vyzbrojená puškami a niekoľkými guľometmi. Maďari
dvadsiateho štvrtého marca zaútočili letecky a bombardovali Spišskú Novú Ves.
Jedna zo skupín lietadiel v hmlistom počasí pri nízkom lete a pri streľbe
jednotiek pod Závadkou stratila orientáciu a zbombardovala Rožňavu, hoci tá už
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bola na území, ktoré Maďarsko získalo Viedenskou arbitrážou. Nakoniec
obrancovia útočníkov odrazili a otec sa mohol začiatkom apríla vrátiť domov.
Novoty nastali v štáte i v úrade. Ani vojna s Maďarskom nemohla zabrániť
potrebnej konsolidácii základných potrieb mladého štátu. Už štvrtého apríla
1939 bola vytvorená Slovenská národná banka, (44, str. 1-6) ktorá dvadsiateho
štvrtého apríla začala vymieňať pôvodné československé bankovky tak, že ich
označila pretlačou „Slovenský štát“. Vymieňali sa nominály 5000, 1000 a 500
Kč, za peniaze bez pretlače v pomere 1:1. (42, str. 1) Pravda na Slovensku sa
v tom čase na čiernom trhu vyskytovali ešte aj maďarské peniaze, nemecké
marky a české koruny, podľa toho, pri ktorých hraniciach. Tá pretlač bola slabou
ochranou proti falšovaniu.
Keď naši rodičia porobili jarné práce a niečo pomohli aj starým rodičom,
prišiel raz otec z práce a povedal mamičke:
„Počúvaj, Lidka. Čo keby sme konečne išli všetci spolu na nejakú peknú
dovolenku?”
„To myslíš vážne? Kedy by sme tak mohli ísť? A kam? To stojí iste kopu
peňazí a nebudeme stačiť porobiť, čo treba.”
„Myslím to vážne. Okrem návštevy v Novom Meste sme ešte nikde spolu
neboli. Nemôžeš stále len drhnúť a nikam sa z domu nepohnúť. Ale teraz je
príležitosť. Jeden nový kolega, Okoličáni, je potomkom šľachtického rodu
z Okoličného pri Liptovskom Mikuláši. Jeho príbuzní tam majú niečo ako
majer, či starý kaštieľ. Majú kone a koč a mohli by nás lacno ubytovať. Koncom
júla sme naozaj odcestovali. Na stanici v Liptovskom Mikuláši nás čakal nejaký
človek s kočom. Otec sa s ním rozprával, nasadli sme a kone nás viezli von
z mesta. Stareček mal silnejšie kone, ale nemal taký koč. Potom sme v peknom
počasí chodili von z dediny za rieku, na veľkú lúku, do miest, kde cez lúku
tiekol potok, ktorý sa vlieval do rieky. Otec povedal, že to je tá, čo sme videli
z vlaku.
Potom sme raz boli na výlete v Ružomberku. Zaviedli ma do obchodu k
Baťovi, kde som dostal nové sandále. Páčili sa mi. K sandálom som zadarmo
dostal aj hračku, gumenú pískaciu mačku. Čudoval som sa, prečo mi ju dávajú,
keď som ju nepýtal.
Druhý raz sme chodili po Liptovskom Mikuláši. Bolo to ešte predpoludním,
ale bolo dosť horúco. Na ulici sme stretli zmrzlinára so zmrzlinárskym vozíkom.
Pýtal som si zmrzlinu, akú som už kedysi jedol v Bratislave. Zmrzlinár sa už
tešil, že niečo predá, ale otec povedal, že tam, kúsok ďalej je cukráreň. Tam si
sadneme a dáme si lepšiu zmrzlinu do pohára. Ja som kričal, že ju chcem od
zmrzlinára a ťahal som otca späť k vozíku. Zmrzlinár pozeral, kto vyhrá ten
spor, ale víťaz bol vopred jasný. Mamička ma upozornila, že aj v tej zmrzline je
chrumkavá piškóta a potichu, ale prísne povedala, aby som už bol ticho.
Skončilo to tak, že zmrzlinu sme zjedli, malinovku vypili a išli sme ďalej po
ulici, držiac sa za ruky. Presne si pamätám, ako sme tak spolu kráčali a rodičia
ma občas zodvihli za ruky a v chôdzi hojdali. To bola, pokiaľ si pamätám, jediná
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naša spoločná dovolenka. Bola krásna, hoci sa mi z nej vynára v mysli iba zopár
jasných obrázkov. Asi deväť mesiacov po nej, začiatkom mája 1940 sa narodil
môj mladší brat Dušan. To už boli celkom iné zážitky a celkom iná doba.

V, Prestavba domu a Európy
V lete v tridsiatom deviatom, v štvrtom roku bývania pod Záhumenicou,
mali už Janko s Lidkou dom i záhradu dobre zmapovanú. Za šopou pri plote od
horného suseda bol priestor na uloženie niekoľkých plnometrov dovezeného
dreva. Uprostred stál veľký klát, na ktorom sa rúbali suché konáre, ktoré Janko
doniesol zo záhrady, keď čistil stromy. Tam na jeseň prichádzala cirkulárka
popíliť siahovice na vhodné klátiky, ktoré sa potom kálali na polienka.
S cirkulárkou chodil pán Klinček, ktorý najprv vyliezol na elektrický stĺp pred
domom. Na elektrické drôty zavesil háky, z ktorých viedli káble k cirkulárke, na
ktorej rezal siahovice. Vždy ma lákalo prizerať sa, ale odohnali ma, aby sa mi
niečo nestalo. Pokálané klátiky a polienka sme ukladali v šope, aby bolo na
zimu suché drevo na kúrenie. Na konci dvora nechal Janko postaviť mocný
kovový stojan, na ktorý sa dala zavesiť hojdačka, ktorú sme často využívali. Ten
slúžil aj na prášenie kobercov, neskôr aj na všelijaké gymnastické výkony.
Priamo za stojanom rástol mladý orech, v tom čase ešte nerodiaci a kúsok za
ním vpravo, veľká stará hruška s hrubým kmeňom, ktorá nevedno z akých
príčin, rástla tak šikmo, že sa na ňu dalo liezť až po prvé konáre skoro ako po
schodoch. Hruška sa volala „fajka“, kvôli tvaru jej chutných, malých plodov. Za
ňou už bola okrem chodníka, čo viedol po ľavom okraji záhrady, porýľovaná
plocha, na ktorej rástli asi tri slivky a nejaké jablone. Bola dlhá nejakých pätnásť
metrov. Na jej konci tiekol od „Húštika“ skoro celý rok potôčik, ktorému sme
hovorili „potoček“. Potoček vyvieral v dolinke za záhradou a popri „Skalke“
a okraji Húštika, cez „Húščinovu“ a našu záhradu tiekol ďalej smerom k rieke
Morave. Občas sme v ňom nachádzali mloky a salamandry. To vyplývalo
z hlinitého podložia, po ktorom sa voda dostávala dolu do údolia. V tých
miestach na pravej strane záhrady, sme mali asi dva metre hlbokú studňu, ktorú
sme využívali hlavne ako zdroj úžitkovej vody. Tú bolo treba vynášať do nádrže
pri vinohrade. Vybudoval ju otec z jednej studňovej skruže, čo zostala pri
prerábaní domu. V nej rozrábal bordovskú zmes na postrek viniča, v čom sme
ho neskôr s bratmi nahradili.
Takých záhrad pod Zahumenicami od Húštika až po okraj Hája bolo asi
tridsať, možno viac. Všetky mali približne rovnakú rozlohu. Vrátane domov
a dvorov asi osemdesiat árov, ale určite menej ako hektár. Tak sa to
rozmeriavalo ešte za čias parcelovania panskej pôdy. Táto výmera mala svoj
význam v časoch, keď sa vlastníkom určovali „kontingenty“ na odovzdávanie
rôznych hospodárskych produktov, pričom oficiálne bola táto oblasť označovaná
za menej produktívnu a pôda za menej bonitnú.
Prišli moje štvrté narodeniny a pre mňa veľké prekvapenie. Dostal som
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obrázkové knižky s básničkami, kopu omaľovánok, farbičky, peračník
s ceruzkami a gumou, písanky i malé pravítko. Dostal som aj iné veci, ale tieto
školské potreby ma najviac zaujali, hoci do školy som mal ešte dva roky času.
Mamička využívala všetky možné príležitosti, aby sme niečo kreslili, písali,
alebo vymaľovávali omaľovánky. Čítala mi básničky a čoskoro som ich vedel
naspamäť. Skúšali sme aj písať niektoré písmená a mamička z toho vedela
urobiť peknú zábavu. Najradšej som bol, keď mal čas otec. Vtedy sme kreslili.
Otec kreslil krásne a mňa učil jednoduché čiary a krivky, neskôr domčeky
a stromy. Nepáčilo sa mi, že mi to nejde ako jemu. Inokedy mamička cvičila so
mnou počítať do desať i viac a neskôr aj jednoduché príklady na sčítanie
a odčítanie. Keď mi to nešlo, opakovali sme to, až kým som neprišiel na to, ako
problém riešiť. V tom čase to bolo všetko ako hra. Keď som bol školák, už to
bolo prísnejšie, lebo vtedy som už to, čo bolo treba, musel vedieť. Jednoducho
jej syn nemohol nevedieť, čo musí.
Konsolidácia štátnych i národných inštitúcií, ktorá začala vytvorením
Slovenskej národnej banky v marci 1939 pokračovala v júni založením
Slovenského rozhlasu. Krátko potom začal vychádzať aj zaujímavý týždenník
„Slovenský Rozhlas“, ktorý okrem týždenného programu vysielania uverejňoval
zaujímavé články z kultúrnej oblasti. Asi o rok vznikol aj kvalitný rozhlasový
orchester so slovenským dirigentom. 7. novembra vznikla slovenská filmová
spoločnosť Nástup s právom výroby, dovozu, vývozu a distribúcie filmov. (20,
str. 153) Hneď po vojne v júni 1945 ju zrušili. Nástup sa volalo aj kino, ktoré
otvorili v Lamači. Hoci to bola konkurencia divadelným predstaveniam
Palárikovho krúžku, ktoré ešte stále režíroval otec, ochotníci sa nemohli
sťažovať na nedostatok divákov.
V období dovoleniek sa tiež odohralo niekoľko vážnych vecí. 21. júla
slovenský snem prijal novú ústavu, ktorá stanovila názov štátu na Slovenská
republika. (20, str. 153) Rozsiahly dokument zaručoval základné práva na
úrovni iných malých európskych krajín, lebo vzorom bola ústava Rakúska,
Portugalska a Švajčiarska. Okrem toho snem prijal zákon o vnútornej verejnej
správe. Podľa tohto zákona sa Slovenská republika delila na šesť žúp:
Bratislavskú, Nitriansku, Trenčiansku, Tatranskú, Šarišsko-Zemplínsku
a Pohronskú.
Potom prvého septembra 1939 nastalo znepokojenie. (20, str. 153)
Slovenská armáda a oddiely Hlinkovej gardy, sa zúčastnili nemeckého útoku na
Poľsko. Tak sa začali prvé vojenské operácie druhej svetovej vojny. Mamička sa
bála, či zase nepovolajú aj otca, ale nestalo sa. Slovenské jednotky sa postarali
iba o navrátenie slovenských obcí a území, ktoré v roku 1920 československá
vláda odstúpila Poľsku. Po splnení úlohy sa slovenské jednotky o dva týždne
vrátili domov. Potom 26. októbra snem zvolil za prezidenta Dr. Jozefa Tisu
a predsedom vlády sa po ňom stal neobľúbený Vojtech (Béla) Tuka. Medzi
ľudom bol stále podozrievaný, že tajne spolupracuje s Maďarmi a vo vláde
predstavoval radikálne krídlo, príliš naklonené Hitlerovi.
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Vianoce a Nový rok 1940 sme prežili ako obvykle. Dostali sme hlavne
praktické darčeky, ale dôležitá bola hlavne tá vianočná nálada. Dospelí mali
dôvod byť trochu napätí, lebo nikto nevedel, ako sa začne odvíjať situácia po
napadnutí Poľska. Po anšluse Rakúska a vytvorení protektorátu Čechy a Morava
bolo Poľsko iba ďalšou skúškou európskych veľmocí a Ruska, ako sa zachovajú.
Ľudia nechceli vojnu, no nikto sa ich nepýtal.
Na Slovensku sa zdalo, že dobudovávanie štátu môže viac-menej pokojne
pokračovať. V januári v štyridsiatom vláda prijala uznesenie o vytvorení
Slovenského národného múzea a v júli snem schválil zákon o Slovenskej
univerzite. Mala novozriadenú prírodovedeckú fakultu a ďalej právnickú,
filozofickú a bohosloveckú katolícku i evanjelickú fakultu. Vo februári prijala
vláda pozemkovú reformu, ale ľudia si neskôr všimli, že sa rozdeľuje hlavne
pôda skonfiškovaná židovským vlastníkom. Najväčšie zmeny sa však neudiali
v štáte, ale u nás doma. Koncom apríla otec nabalil veľký ruksak všelijakými
mojimi vecami a hračkami. Spojovaciu tyč bicykla omotal dekou a skúsili sme,
ako sa mi na tom bude sedieť. Nesedel som na nej obkročmo, ale bokom, ako
jazdia dámy na koňoch. Otec povedal, že ideme spolu na výlet a rozlúčili sme sa
s mamičkou. Asi po polhodine jazdy sme prišli v akejsi inej dedine na ulicu, kde
bolo niekoľko celkom pekných domov. Pred každým záhradka a drevený
latkový plot. Otec zastal, zložil ma z bicykla a zašli sme k jednému takému
domu. Tam nám bránku otvorila mladá pani, asi ako moja mamička a priateľsky
sa s otcom zvítala. Potom sa hneď obrátila ku mne a hoci som ju nepoznal, ona
vedela moje meno. Nakoniec sa všetko vysvetlilo. Teta Mariška je mamičkina
kamarátka a niekoľko dní u nej zostanem na výlete. Tá dedina sa volala
Devínska Nová Ves.
Neviem, ako dlho som bol u tety Marišky, ale jedného dňa otec znova na
bicykli prišiel po mňa. Keď sme prišli domov a vošli sme do kuchyne, začal som
kričať, že ja už nechcem byť u nikoho a chcem ísť domov. Kuchyňa bola
celkom ináč vymaľovaná a všetko bolo inak rozostavané. Ja som neveril, že som
doma. Vybehol som na dvor, ale to bol náš dvor. Bol som vo veľkých
rozpakoch, kde to vlastne som. Otec ma zobral za ruku a povedal: „Poď sa
privítať s mamičkou. Má pre teba bračeka.“ Zaviedol ma do spálne a tam ležala
mamička a vedľa nej bolo malé bábo.
„Poď ku mne, môj zlatý. Už mi bolo za tebou dlho. Ako si sa mal u tety
Marišky? Tu vedľa mňa je tvoj braček. Keď trochu vyrastie, budeš sa mať s kým
hrávať. Pozri ako pekne spinká. Poď bližšie, nech ti dám pá.“
Predná izba bola taká, ako som ju poznal. Ešte nedávno som v nej dosť často
spával spolu s rodičmi a niekedy sme tam spolu šantili. Medzitým som už mal
peknú kovovú detskú postieľku v zadnej izbe, ale dosť často, hlavne v nedeľu,
mi dovolili, aby som k nim ráno prišiel.
Mamička bola teraz stále doma. Nechodila nikam robiť a keď Dušan
neplakal, alebo nemala inú prácu, znova sme sa spolu hrávali. Necítil som sa
nijako ukrátený. Iba otec teraz viac pracoval v záhrade a vinohrade a občas
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prišla aj tetka Francka pomáhať mu. Doma bolo všetko v poriadku, ale nebol
som rád, keď mamička teraz častejšie prala a vyvárala plienky. Prekážal mi pach
z mydlového prášku a kuchyňa plná pary.
Bračekovi dali meno Dušan, ale neskôr sme ho volali Duško. Neviem,
odkiaľ sa to meno vzalo, lebo v rodine sa nevyskytovalo. Asi bolo vtedy
moderné.
Ten rok, čo sa Dušan narodil, nevyzeral od začiatku veľmi dobre. Najprv.
20. marca 1940 vo Francúzsku padla vláda toho Daladiera, (21, str. 121) ktorý
predtým veľmi podporoval Hitlera a bol spolupáchateľom Mníchovskej dohody.
Začiatkom apríla nemecké vojská vpadli do Dánska a Nórska a pár dní po
narodení Dušana, 14. mája do Holandska a 17. mája do Belgicka. Hlavné mestá
západnej Európy padali jedno po druhom. V polovici júna padol Paríž a dva dni
na to tam vznikla Pétainova vláda, ktorá požiadala Nemecko o prímerie. Tejto
nemeckej invázii na sever a západ predchádzalo ešte v septembri predošlého
roka vyhlásenie USA o neutralite v európskom konflikte. Zachovali sa presne
tak, ako predtým Británia a Francúzsko voči strednej Európe. A ešte skôr,
presnejšie 23. augusta 1939 Hitler prostredníctvom Ribbentropa, vyrokoval so
Sovietskym zväzom zmluvu o hraniciach a priateľstve, ktorú podpísali v
Moskve. (21, str. 121) V auguste 1940 si Maďarsko vyžiadalo od Hitlera druhú
Viedenskú arbitráž, ktorou získalo od Rumunska Sedmohradsko. O dva dni
vznikla v Rumunsku fašistická vláda a Hitler tak získal prístup k rumunskej rope
bez boja. Potom začiatkom septembra Nemecko začalo bombardovať Londýn
a južné Anglicko. V tom čase už bol Churchill po rôznych peripetiách
premiérom a Veľká Británia čelila Hitlerovým lietadlám osamelá. Churchill
menil pozície nielen od konzervatívcov k liberálom, ale raz povedal, že
Nemecku závidí jeho vodcu. Neskôr zase, že to nemecké prasa musí ísť čo
najskôr na porážku. V deň, keď sa narodil Dušan, slovenská vláda vydala
nariadenie o podpore stavebných prác a výstavbe zamestnaneckých bytov.
Neskôr, 19. novembra ho rozšírila o zákon na podporu výstavby priemyslu.
S tým súviseli aj odpisy z daní, čo bolo vítané. (20, str. 154)
Na 27.- 28. júla 1940 pozvali vládnu delegáciu na čele s Dr. Jozefom Tisom,
za účasti Tuku a Macha na rokovania s Ribbentropom a Hitlerom do Salzburgu.
(20, str. 154) Správy informovali o dôležitosti rokovania. Tak trochu v úzadí
zostala informácia o tom, že Hitler dosiahol odsunutie Ďurčanského, ktorý sa
viditeľne snažil o relatívne samostatnú zahraničnú politiku Slovenska,
z politického života. Miesto neho sa ministrom zahraničia stal Tuka a Mach sa
stal ministrom vnútra. Hitler tak dosiahol formálne posilnenie pozície radikálov
v Tisovej vláde, proti jeho umiernenému krídlu.
Rozvážne, až opatrné konanie Tisovej vlády sa Hitlerovi veľmi nepáčilo.
Ten chcel mať zo Slovenska vzorový a konsolidovaný spojenecký štát a „kroky
toho farárika“, ako nazýval Tisa, občas spomaľovali jeho zámery. Na
Slovensku, ktoré si chcelo samo vládnuť v prospech svojho ľudu, sa vedľa ľudí,
čo chceli slúžiť ľudu, znova začali vynárať aj sluhovia sluhov a ich ďalší
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prisluhovači.
Vianoce a Nový rok 1941 prebehli ako obvykle, ale teraz už sme mali
malého Duška, tak sme nikde neboli vinšovať. Jedlička v prednej izbe bola
rovnako veľká, ale keď ju mamička zdobila, otec ma zase zobral na sánky a boli
sme dosť dlho vonku.
Nejaký čas po Tisovom rokovaní v Salzburgu prišli na Slovensko nemeckí
poradcovia (beráteri). Rozmiestnili ich po najdôležitejších ministerstvách, pri
Hlinkovej garde a v banke. Tuka sa cítil veľmi silný a tajne sa pokúšal odstrániť
Tisa z prezidentskej funkcie. Chcel dosiahnuť, aby ho vymenovali za biskupa.
Tisovo krídlo však vyhralo a Tuku obvinili z pokusu o prevrat. Vtedy ho ešte
zachránili poradcovia ale vyčítali mu, že tak ohrozil svoje postavenie, pre nich
tak dôležité. O hĺbke týchto rozporov vo vláde sa nepísalo.
V júni 1941 sa stalo niečo, čoho sa ľudia obávali a o čom sa potichu
rozprávali. Zrazu sa rozkríklo, že Nemci napadli Rusko. Až potom noviny
oznámili, že nemecký vyslanec Ludin dvadsiateho druhého oznámil Tukovi, ako
predsedovi vlády, vyhlásenie vojnového stavu medzi Nemeckom a Sovietskym
zväzom. (20, str. 154) Pri tom sa vraj pýtal, ako sa zachová Slovensko. Tuka bez
konzultácií s ústavnými činiteľmi vyhlásil, že Slovensko sa zapojí po boku
Nemecka. Tuka pripravil text vyhlásenia o dobrovoľnom vstupe do vojny, ale
Tiso ho zamietol. Sám skoncipoval nový text vyhlásenia, v ktorom vyjadril
solidaritu s Nemeckom a konštatoval, že slovenské jednotky už prekročili
hranice Slovenska. O dobrovoľnom vstupe do vojny sa nezmienil.
V tom čase ešte nikto netušil, čo to znamená, že Nemci 22. júna napadli
Rusko. Rozhlas iba hlásil, ako statočné nemecké vojská hladko prechádzajú
obranou boľševikov a že to bude „blesková vojna“. Podľa povojnových
spomienok generála Žukova situácia na začiatku vyzerala tak, že na čiare pozdĺž
hraníc Sovietskeho zväzu od polostrova Kola po Čierne more, dlhej asi
štyriapoltisíca kilometrov, ležalo dvestoosem divízií. (10, str. 248) Asi sto
nemeckých, tridsať talianskych, dvadsať maďarských a menšie počty fínskych,
nórskych, rumunských a dve slovenské! Boli tam tisíce lietadiel, diel, tankov
a iných zbraní. Proti nim stálo 170 sovietskych divízií, rozložených do hĺbky
400 kilometrov. Navyše Stalin sa spoliehal na pakt Ribbentrop-Molotov o
priateľstve a rešpektovaní hraníc. Svojim generálom nariadil, aby
rozmiestňovaním vojska a zbraní pri hraniciach nevyprovokovali útok Nemecka.
V súvislosti so vznikom vojny prijala slovenská vláda opatrenia na kontrolu
spotreby strategických surovín, ktoré dopadli aj na obyvateľstvo. Zaviedli sa
„potravinové knižky“ na múku, chlieb a cukor. Nákupy sa do nich zapisovali.
Každý dostal koľko potreboval, lebo knižky mali iba zamedziť čiernemu
kšeftovaniu. Opatrenie bolo vcelku úspešné, ale aj tak sa našli špekulanti, ktorí
pašovali tieto tovary na Moravu, teda do Protektorátu, kde bola bieda.
Júnový útok na Sovietsky zväz bol podľa plánu Barbarossa vedený v troch
smeroch. Na Leningrad, Moskvu a Kyjev, s cieľom dosiahnuť čo najskôr líniu
Archangeľsk na severe, rieka Volga a Astrachán na juhu pri Kaspickom mori, čo
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znamenalo obsadiť aj Krym, ropné oblasti a Kaukaz. Leningrad je najbližšie od
hraníc. Sústredený útok nemeckých a fínskych divízii 13. júla v rámci operácie
„Polárna žiara“ mal úspech v tom, že už ôsmeho septembra bolo toto veľké
mesto obkľúčené na súši a začala deväťstodňová blokáda, ktorá skončila až
koncom januára 1944. (21, str. 123)
V septembri sa stali aj iné vážne veci na Slovensku. Tuka, aby sa pred
poradcami rehabilitoval, a odvďačil za ich pomoc, stal sa 3. septembra 1940
spoluautorom židovského kódexu, ktorý uviedli do praxe 9. septembra 1941.
(20, str. 154) Hoci židia neboli vo všeobecnosti veľmi obľúbení, národ zaváhal,
či toto je správny krok. Tuka znova stratil podporu širokej verejnosti i
umierneného krídla vo vláde. Katolícki i evanjelickí biskupi reagovali
protestnými memorandami. Na Mikuláša, šiesteho decembra 1941, sa
sovietskym armádam podarilo zastaviť nemeckú operáciu Tajfún, ktorej cieľom
bolo dobytie Moskvy. (21, str. 123) Po týždňových urputných bojoch utrpeli
nemecké vojská v okolí Moskvy ťažké straty. Sovietske vojská rozdrvili
tankovú armádu generála Guderiana, začali mohutnú protiofenzívu a po
desiatich dňoch postúpili o stotridsať kilometrov od Moskvy. Göbbelsova
propagandistická mašinéria po prvý raz musela vysvetľovať neúspech. Sympatie
a nádeje Slovákov sa stále viac začali prikláňať k tomu, že Hitler pochodí
podobne ako Napoleon.
HSĽS sa po Novom roku 1942 snažila čo najviac rozširovať svoj vplyv. V
sneme presadila nariadenie o vzniku Slovenskej pracujúcej spoločnosti (SPS),
ktorej členom sa mal stať každý pracujúci Slovák, (pravda okrem osôb zo
špecifických dôvodov zaradených do takzvaných pracovných útvarov), čo malo
byť prejavom jednoty a súdržnosti národa. Organizačne to mali zabezpečiť
špecializované združenia pracujúcich, ktoré však nemali charakter odborových,
ale skôr politických organizácií. Podľa nariadenia snemu, združenia pomáhali
HSĽS v organizovaní a usmerňovaní spoločnosti k dosiahnutiu spoločných
cieľov. Až neskôr sa ukázalo, aký to bol trik. Každý člen musel odvádzať
členské vo výške jedného percenta z platu a zamestnávateľ to robil automaticky
zrážkou pri výplate.
V marci v štyridsiatom druhom sa Tuka dohodol s nemeckými
predstaviteľmi o deportáciách Židov, ktoré začali 25. marca 1942. Zase bez
prezidenta a snemu. (20, str. 155) Slovensko však bolo prvým štátom, ktorý po
informáciách, čo sa s deportovanými deje, deportácie na príkaz prezidenta
v októbri zastavil. Miesto toho sa použili pracovné tábory na Slovensku. Tiež to
nebolo bohvie čo, ale neboli to plynové komory.
Krátko na to, prišiel koniec môjho prvého školského roku. Po toľkej
starostlivosti rodičov i pani učiteľky to nemohlo dopadnúť ináč ako tak, že som
doniesol vysvedčenie s jednotkami.
Veľký príbeh nastal po skončení školského roku. Otec spustil rekonštrukciu
nášho domu. Prišli murári. Prerobili zadné steny domu, na ktorých sa zistilo, že
sčasti boli ešte z nepálenej tehly a preto navĺhali. Bola to náročná a postupná
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práca. Aby sme mali kde spávať, steny izieb opravovali a izolovali proti vode po
jednej.
Najväčšie zmeny a doslova atrakcie sa udiali na prednej strane domu od
dvora. Na mieste pôvodného vchodu do domu do bývalej kuchyne postavili
veľkú verandu, dlhú asi štyri metre, širokú asi dva, ktorá mala dvere z uličnej i
zadnej strany.
Za verandou až po koniec domu viedol hrubý betónový chodník, tiež v šírke
verandy. Nad chodníkom sa vynímalo nové veľké okno zadnej izby, jediné bez
mreží, najväčšie v dome.
Najväčšou atrakciou bola studňa, ktorú urobili ešte predtým, ako vznikol ten
betónový chodník, lebo bola priamo pod ním. Otec si predstavoval, že vodu
dostane jednoducho, zarazením hrubej rúry do zeme, aby sa nemuselo kopať.
Nad miestom, kde mala byť studňa, najprv postavili vysoký stojan vo forme
trojnožky. Uprostred upevnili rúru a na ňu namontovali zarážacie zariadenie.
Dvaja chlapi ťažké závažie vytiahli lanom hore skoro na koniec rúry, ktorá
trčala kus nad trojnožku a spustili ho dolu, po čom nasledovalo hlasné
buchnutie. Rúra pomaly vnikala do zeme. Keď to videl malý Dušan, začal
divoko poskakovať, rozhadzovať rukami a kričať: „Tato toto hotó, tato toto
hotóó?“ A opakoval to rýchlo za sebou, lebo čakal, čo mu otec na tú otázku
odpovie. V krátkych nohavičkách a košieľke s krátkymi rukávikmi, na svoj vek
vysoký, s blonďavou kučeravou hlávkou, samá ruka, samá noha, vyzeral ako
tancujúci pavúk a to „tato toto hotó“, pálil zo seba ako rata tata. Bolo to chutné
a strašne smiešne. Dušan sa upokojil keď mu otec povedal, že to je „hotó“, ako
deti nazývali pohybujúce sa veci, vrátane auta. Robotníci nakoniec dostali rúru s
vodou do bytu.
Ostatné práce na dome už boli celkom bežné. Najprv dokončili betónový
chodník od verandy po šopu a na studňu, ktorú nakoniec museli okolo rúry
vykopať, umiestnili betónový poklop tak presne, že cudzí človek ani nezbadal,
že tam niečo je. Dom dostal brizolitovú omietku pieskovo žltej farby, ktorá mala
vynikajúcu životnosť. Prerobený dom sa páčil nielen nám. Mamička raz
zavolala starečka Michala, aby sa prišiel pozrieť.
„Povedali ste, že sa máme postarať, aby sme slušne bývali, tak čo poviete,
ako to vyzerá?”
„Dobre to ten tvoj muž vymyslel. Máte teraz viac miesta a je to praktické, no
to ešte nie je ako v meste. Raz budete dom ešte prerábať, keď budete starší,
alebo možno vaše deti. To sa ešte všetko uvidí. Najprv musí skončiť táto vojna.
Dúfajme, že nás nejako obíde. Pozdrav si muža, keď príde. Povedz mu, že sa mi
to ľúbilo.”
V tom ruchu okolo prestavby domu prešli viac-menej bez povšimnutia
Göbbelsove tirády o obrovských úspechoch v bojoch o Charkov a Krym za prvý
polrok 1942. Potom sa ľudia dozvedeli, že dvadsiateho prvého augusta má
nastať obrovská ofenzíva zameraná na dobytie Stalingradu. Situácia vyzerala
hrozivo. Prenikli aj informácie o tom, že podradné slovanské národy budú
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vyvezené na Sibír a čo zostane, budú len sluhovia na podradné práce. Nemecko
Götheho, Schillera a Bacha začínalo strácať svoj pôvab, lesk a dôstojnosť.
Propaganda neprestajne hovorila o skvelých tankoch Tiger, lietadlách Šťuka
a inej technike. 24. augusta začalo barbarské bombardovanie Stalingradu, odkiaľ
stihli časť civilného obyvateľstva vysťahovať. (10, str. 370)
V polovici októbra sa zišli predstavitelia HSĽS, snemu a vlády za účasti
prezidenta Tisa v bratislavskej Redute a slávnostne spustili zbierku na vojnovú
zimnú pomoc pre našich vojakov na východnom fronte. V rámci tejto akcie
chodili aj po Lamači skupinky ľudí vyberať po domoch peniaze. Mamička im
povedala, že náš otec už dal peniaze v práci. To netušila, aký to bude mať
dôsledok. Jedna žena, manželka človeka, ktorého podozrievali, že arizoval,
vykrikovala po dedine, že sme nedali na vojnovú pomoc a mali by nás
vystrieľať. Nuž, aký rozdiel oproti tým, ktorí po vojne kričali, že kolaborantov
a arizátorov treba pozatvárať? Tú ženu nezavreli, ale jej manžela áno.
Asi dva týždne pred Vianocami zase prepukla Göbbelsova propaganda, že
Stalingrad a s ním aj Rusko definitívne padne a boľševický nepriateľ bude
rozdrvený.
Na Gőbbelsovu propagandu odpovedali opačné správy o vážnych
skutočnostiach. Sovietske vojská už koncom leta 1942 začali pripravovať
obrovskú protiofenzívu, ktorej cieľom bolo obkľúčiť nemecké, rumunské,
talianske i maďarské divízie a obkolesené armády ničiť leteckými útokmi.
V tom čase mali sovietske sily pomerne silné zázemie, ktoré dodávalo množstvo
moderných zbraní. Vylepšené tanky T34, ťažké tanky, raketomety „kaťuše“
a veľký počet nových veľmi dobrých lietadiel. V úrovni techniky sa už sovietske
vojská prinajmenšom vyrovnávali nemeckým a v lietadlách i počte zbraní, už
mali miernu prevahu. Ofenzíva trvala viac ako mesiac. Ale druhého februára
1943 bolo pri Stalingrade po všetkom. (21, str. 123,168) V ten deň sa vzdali
zvyšky zničenej 6. armády aj s jej veliteľom poľným maršalom Paulusom. V
okolí Stalingradu zostali stovky rozbitých zvyškov tankových zborov maršala
Mansteina a na blízkych letiskách sovietske tanky prekvapili na zemi veľký
počet nemeckých lietadiel, ktoré z chodu prevalcovali.
Po Moskve to bola druhá veľmi významná bitka, čo Nemci prehrali. V
dôsledku novej situácie na fronte nastal rozvoj ilegálnej činnosti v Nemeckom
obsadených krajinách. Začali sa pripravovať podmienky pre partizánsky odboj.
Na Slovensku sa objavil nový ilegálny časopis Partizán.
Na druhej strane zosilnel aj boj proti ilegálnej činnosti, vrátane boja proti
činnosti ilegálnych výborov Komunistickej strany Slovenska. V apríli 1943
zatkli jej IV. ilegálny výbor, čo sa údajne podarilo tým, že do neho prenikol
zradca. (3, str. 47, 194)
Apríl bol dôležitý aj v našej rodine. Niečo po dvadsiatom prišiel otec
z roboty a odviedol mňa i Dušana k starenke Lidmine. Povedali nám, že tu
budeme pár dní prázdninovať. Bolo mi to čudné, lebo prázdniny neboli a do
školy som aj tak musel chodiť. Po večeroch nás prišiel pozrieť otec a potom zase
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odišiel. Spávali sme v rozkladacej posteli po Máni, kde sme sa obaja celkom
dobre zmestili.
U starenky však boli aj iné zaujímavé veci. Raz, keď bol stareček po nočnej,
vyviedol na dvor, len tak za ohlávku, asi dvojročného koníka Maxa. Z vrecka
vytiahol kocku cukru a podal mi ju do ruky, aby som ju dal Maxovi. Že sa
nemusím báť, lebo ma určite nepohryzie. Kocku som Maxovi dal, ale stareček
určite videl, že sa bojím. Potom dal kocku Dušanovi. Mal necelé tri roky a čuduj
sa svete, vôbec sa nebál. Maxo si z jeho prstov kocku vzal tak jemne, že to skoro
nezbadal. Stareček mu dal ešte jednu kocku a všetko sa krásne zopakovalo.
Stareček sa veľmi potešil, že Dušan mal takú dôveru v koníka. Zodvihol ho
a posadil na koňa tak, že sa mohol chytiť krásnej hrivy. Ani vtedy sa Dušan
nebál. Maxo sa obzrel, čo sa to stalo. Stareček ho pohladkal, potľapkal a držiac
ho iba za ohlávku, jemne ho pohol dopredu. Maxo opatrne vykročil. Stareček
kráčal vedľa koňa tak, aby bol hneď vedľa Dušana, ktorému povedal, nech sa
drží za hrivu. Prešli spolu až ku stodole a vrátili sa pred maštaľ. Ja som zostal
stáť ma mieste a pozeral ako na zjavenie. Neviem, ako dlho sme vtedy u tej
starenky boli, ale iné zážitky mi nezostali v pamäti. Jedného dňa prišiel pre nás
otec a vzal nás domov. A potom prišlo prekvapenie. Doma nás privítala
mamička a povedala: „Poďte sa pozrieť, máte sestričku“ a ukázala nám malé
bábätko v perinke, vo svojej posteli. Z bábätka čoskoro vyrástlo krásne
dievčatko, ktoré obdivoval každý, kto ho videl. Pri krste jej dali meno Janka.
Prvá dcéra, tak po otcovi. Vtedy sme ešte nevedeli, či sa máme tešiť. Ja som mal
dosť starostí s Dušanom, ktorý chcel stále robiť čo ja a bral mi moje veci. Dúfal
som, že Janka taká nebude.
Správy z frontu na nejaký čas utíchli. Asi aj preto, že začali letecké nálety na
Nemecko, Rakúsko a na Čechy. Americké bombardovacie zväzy sprevádzané
stíhačkami, lietali ponad nás vo veľkej výške, v ktorej vyzerali ako lesklé alebo
čierne bodky. Dosť často nás potom posielali zo školy domov. Vojenskí historici
neskôr vysvetlili, že americké lietadlá lietali z letísk v severnej Afrike, po
vylodení Američanov v Taliansku, odtiaľ. Po prelete a zhodení bômb doleteli do
Anglicka, kde nabrali palivo a nové bomby a podľa nových plánov leteli späť.
Z ilegálnych zdrojov prišli medzi ľudí správy o tom, že istý kapitán Nálepka,
údajne zo Stupavy, prešiel aj so svojimi vojakmi k sovietskym. V máji istý
nadporučík Kukorelli vytvoril na východnom Slovensku partizánsky oddiel
Čapajev. To boli zvesti pre dospelých. Mnohí si kládli nechápavé otázky, čo
a prečo sa to deje? V lete prebiehalo všetko ako obvykle. Žatvy, mlatby, ovocie,
zriedkavé poplachy. V rozhlase často hlásili, že nemecké vojská po urputných
bojoch a ťažkých stratách, ktoré spôsobili nepriateľovi, ustúpili do vopred
pripravených obranných pozícií. Akurát, že tie obranné pozície už boli blízko
mesta Kursk, ktoré Červená armáda dobyla začiatkom augusta. Treba povedať,
že vtedy boli nemecké divízie sústredené nielen okolo Kurska, ale aj okolo miest
Charkov, Briansk a Oriol, čo spolu s rozostavením sovietskych divízií tvorilo
takzvaný kurský oblúk. (10, str. 475; 21, str. 124) Nakoniec došlo k obkľúčeniu
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veľkej časti nemeckých vojsk a ich drvivej porážke 12. júla-3. augusta 1943.
Bola to vraj najväčšia tanková bitka v histórii a fašistické vojská tam stratili
množstvo techniky a živej sily. Veľký počet ich padol do zajatia. Po Moskve
a Stalingrade to bola tretia veľká porážka. Po nej už bolo zrejmé, že Nemecko
vojnu nevyhrá. Začiatkom školského roku, po vylodení britsko-amerických
vojsk v Taliansku, Taliansko podpísalo kapituláciu a div sa svete, pôvodne
fašistický štát sa pridal ku spojencom do vojny proti Hitlerovi. V tomto období
sa každý mesiac udialo niečo prekvapujúce. Po letnej ofenzíve na kurskom
oblúku, ktorá trvala takmer päťdesiat dní a po vylodení spojencov v Taliansku sa
vojnová situácia zmenila natoľko, že bol čas, aby sa predstavitelia Sovietskeho
zväzu, USA a Veľkej Británie stretli a porozprávali o ďalšom vývoji vojny.
Rozšírený názor, že sovietske vojská sa presadzovali len vďaka krutej ruskej
zime, si museli protivníci ale i ostatný svet opraviť, lebo toto bola letná
ofenzíva.
To bol jeden z dôvodov, prečo v októbri (19.- 30.) Stalin pozval ministrov
zahraničných veci USA a Veľkej Británie do Moskvy s cieľom pripraviť
konferenciu „veľkej trojky“, ale hlavne im chcel ukázať, že Moskva je stále
krásna a absolútne vojnou nedotknutá. (21, str. 124) O mesiac, 28. novembra až
1. decembra 1943, sa stretli Stalin, Roosevelt a Churchill v Teheráne. (21, str.
124) Churchilla škrelo, že teraz je Irán pod vplyvom Rusov. Správa o tomto
stretnutí veľmi nahnevala Hitlera, ktorý stále tvrdil, že toto spojenectvo je veľmi
protirečivé, nesúrodé a musí sa čo najskôr rozpadnúť. Mal pravdu v tom, že
Rooseveltovi sa nepáčili Churchillove imperialistické postoje a ideologické
útoky voči Stalinovi. Stalinovi sa nepáčilo, že Churchill zdržiava otvorenie
druhého frontu na západe s jasným cieľom, aby sa Rusi čo najviac vyčerpali
a nemali silu ovládnuť strednú Európu. Stále dúfal, že sa britské vojská dostanú
do strednej Európy skôr z Talianska a cez Balkán, ako Červená armáda, čomu
mali zabrániť práve silné nemecké divízie, ktoré by inak Hitler možno musel
presunúť na západný front. Nakoniec sa dohodli aj preto, že Roosevelt podporil
Stalina v tom, aby sa otvoril v júni budúceho roku druhý front na západnom
okraji Európy. Aj tak to bolo ešte viac ako pol roka, ale Stalin počítal s tým, že
po otvorení druhého frontu nebude môcť Hitler prisúvať ďalšie posily a zálohy
na východný front, čo uľahčí postup Červenej armády na západ v celej šírke
frontu.
O nejaký čas po Troch kráľoch prišli zvesti, že slovenskí vojaci, ktorí
prebehli k Červenej armáde, sa v rámci prvej samostatnej československej
brigády zúčastnili bojov o Bielu Cerkev. Neskôr správu spresnili. Tieto boje sa
v skutočnosti odohrali na Nový rok 1944. To bolo súčasťou zimnej ofenzívy
zameranej na definitívne vytlačenie Nemcov z juhozápadnej Ukrajiny.
Súčasne s operáciami na juhozápade Ukrajiny prebiehali intenzívne prípravy
na prelomenie blokády Leningradu. Letnou ofenzívou si sovietske divízie
uvoľnili priestor na Pobaltí a v polovici januára 1943 začala operácia na
oslobodenie Leningradu. Blokádu mesta, ktorá trvala deväťsto dní, sa podarilo
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prelomiť dvadsiateho šiesteho januára 1944. (10, str. 422) Tak sa uvoľnilo
železničné spojenie s Moskvou, čo znamenalo záchranu státisícov životov
obyvateľov mesta. Toto spojenie súčasne zlepšilo zásobovanie vojsk, ktoré od
Leningradu pokračovali na sever do Karélie a Fínska. Pritom zlikvidovali najmä
fínske divízie, ktoré sa spolu s nemeckými zúčastňovali na obliehaní
Leningradu. Sovietske divízie obsadili v lete veľkú časť fínskeho územia
a donútili Fínsko podpísať mier. Neskôr sa v súvislosti s týmto mierom
a nasledujúcou opatrnou politikou Fínska voči ZSSR zaužíval pojem
„finlandizácia“ na prípady, keď sa vojenským a politickým tlakom dosiahol
mier. Niektoré z uvoľnených sovietskych divízií sa potom presunuli na
Bieloruský front a do bojov v smere na Prusko.
Blížil sa koniec školského roku a poplachy boli čoraz častejšie. Jedného dňa
nás znova poslali zo školy domov. Išiel som do záhrady a z vŕby, čo rástla
v záhrade pri studničke, som sa snažil urobiť pre seba a pre Dušana píšťalky.
Zrazu nado mnou začali hučať lietadlá. Boli vysoko, ale leteli trochu iným
smerom ako obvykle. Nehúkali žiadne sirény, ani delostrelectvo nestrieľalo. Do
toho hukotu sa zrazu ozvalo hrozné hrmenie. Pozeral som na oblohu, či sa
neblíži spoza kopca búrka, ale nebol žiadny náznak. Ani vietor sa nespustil, teda
búrka to nebude. Hrmenie sa opakovalo a jednoznačne to išlo od mesta. Bol som
v dolinke a začal som sa obzerať, na ktorý strom by som mal vyliezť, aby som
niečo videl. Nemusel som. Na nebi sa objavil strašidelný čierny dym. Domyslel
som si, že to boli bomby, ktoré museli, podľa miesta toho dymu, padnúť na
mesto. Utekal som domov, aby som mamičke povedal, čo som videl. Chystala
obed a nič si nevšimla. Spolu sme sa išli pozrieť na svah našej záhrady. Dym
stúpal stále vyššie. Lietadlá medzitým odleteli. Mamička povedala, že tam, kde
to dopadlo, museli zahynúť ľudia a vzniknúť veľké škody. Vojna sa k nám už
blíži. Mamička sa pozrela na kalendár. Bolo 16. júna 1944.
Popoludní prišiel domov otec. Povedal, že bombardovali Apolku, zimný
prístav, ale bomby padli aj inde v pásme od Národného múzea pri Dunaji až kus
za mostom cez Dunaj. Mostu sa vraj nič nestalo.
Rafinéria Apollo vznikla v roku 1895 s kapacitou tridsať tisíc ton ropy, ktorú
získavali v cisternách po železnici i po Dunaji z Rumunska, Poľska, neskôr
z nálezísk v Gbeloch, Hodoníne a z Kaukazu. Vlastní ju zahraničný kapitál,
anglický, francúzsky a počas druhej svetovej vojny patrila do nemeckého
koncernu IG Farben. Zrejme to bol dôvod bombardovania. Išlo o znemožnenie
dodávok benzínu a mastív pre nemeckú armádu.
S výročným vysvedčením sa škola poponáhľala. Normálne to bývalo na
sviatok Petra a Pavla, 29. júna, ale tento rok nám ich dali už v sobotu,
dvadsiateho štvrtého. O dva dni zase prileteli lietadlá. Jedna skupina znova
bombardovala Apolku a druhá zhodila bomby na Devínsku Novú Ves. Zhora zo
záhrady sme potom videli, ako zmizli komíny tehelne, ale bomby padali aj o
niečo vedľa. Zrejme mali zničiť železničný most do Marcheggu. Zničili hlavne
železničnú stanicu, ktorá v tom čase predstavovala dosť významný železničný
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uzol. Bombardéry v tom čase ešte nemali dostatočne presné zameriavače a z tej
výšky trafili aj mnoho domov a objektov, ktoré možno ani nemali zničiť.
Ničenie bolo ich úlohou. Po tomto nálete sme už v roku 1944 do školy
nechodili.

VI, Dorazila k nám vojna
Polročné vysvedčenie v roku 1944 bolo rovnaké ako obvykle. Napadlo mi,
že tie jednotky by vlastne mala dostať mamička, alebo tato, ktorí sa so mnou
učili.
Počas zimy bolo preletov lietadiel menej, alebo sme ich iba počuli, no
nevideli, lebo nebo bolo väčšinou zatiahnuté. Neskôr, po zbombardovaní
Apolky, už bola okolo Bratislavy dosť silná delostrelecká protivzdušná obrana.
Vtedy lietadlá začali zhadzovať na svoju ochranu tenké staniolové prúžky. Prvý
raz som taký ligotavý prúžok zazrel letieť nado mnou na dvore, keď nás poslali
zo školy domov.
Po koncoročnom vysvedčení bola mamička nespokojná. Vysvedčenie bolo
ako obvykle výborné, ale ona povedala, že sme sa toho nemohli veľa naučiť,
lebo sme hlavne v druhom polroku boli viac doma ako v škole. Asi mala pravdu,
no ešte nemohla vedieť, že do štvrtej triedy budem môcť nastúpiť až koncom
apríla v nasledujúcom roku.
Mlatby u starečka prebehli v tomto roku veľmi rýchlo a mňa už tak veľmi
nezaujímali. Navyše, aby mamička mohla robiť v záhrade, musel som sa starať o
Dušana a hlavne malú Janku. Skúsenosť s prebaľovaním súrodencov som už
nemusel využiť. Prišli aj nové záujmy.
Začiatkom júla sa k nám nasťahovali Remšíkovci. Ujo Remšík bol otcov
starší kolega. Krátko potom za nimi prišli na návštevu ich známi, profesor
Petrenko s manželkou a dvomi dcérami. Lidka bola staršia a väčšia odo mňa.
Mladšia Darinka bola najkrajšie dievčatko, aké som kedy videl. V dedine sa jej
žiadna nepodobala. O pár dní doviedli Darinku k Remšíkovcom, aby u nich na
čas zostala, lebo ešte si musia nejaké veci zariadiť. Vtedy som sa z reči
dospelých dozvedel, že profesor aj s rodinou musel z Ruska emigrovať. Hovoril,
že front sa nebezpečne blíži a že Rusi majú strašne presné delostrelectvo. Bolo
by dobré, keby sme mali Nemcov od seba čo najďalej, lebo popri nich by sme to
mohli dostať aj my. Pravda, nepovedal, ako to tým Nemcom povedať, aby sa od
nás držali ďaleko.
Asi v polovici júla sa začali šíriť zvesti o tom, že Rusi začali letnú ofenzívu,
pri ktorej rozbili nemeckú skupinu armád STRED s množstvom zajatých
Nemcov a ich zničenej techniky. Súčasťou ofenzívy bola aj ľvovská operácia,
v dôsledku ktorej sovietska armáda postúpila až ku Karpatom, za ktoré sa stiahli
maďarské a časť nemeckých divízii, ktorých druhá časť ustúpila do obranných
pozícií za riekou Vislou. Na Slovensku vzniklo vzrušenie z toho, že front je už
blízko našich hraníc.
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Koncom júla sa rozkríklo, že nejakí nemeckí dôstojníci, ktorí už mali dosť
porážok, spáchali 24. júla 1944 atentát na Hitlera. (21, str. 124) Atentát sa
nevydaril. Hitler prežil a vinníkov dal postrieľať.
Potom prišiel august 1944 a po Slovensku sa začali šíriť informácie, že sa
chystá povstanie proti Nemcom a proti vláde. Minister Mach dal preto 11.
augusta vyhlásiť stanné právo. (20. str. 156) Ukázalo sa však, že nižšie zložky
štátnej moci to neberú veľmi vážne. Signalizovalo to počínajúcu deštrukciu
vládnej moci. Ľudia už mali dosť prisluhovačov z gardy a dávali potichu najavo,
že sa tešia na príchod Rusov. Skôr však prileteli spojenecké bombardéry
a zničili rafinériu v Dubovej blízko Brezna. Organizátori povstania vraj s ňou
počítali ako so zdrojom palív. Niekto iný sa zase obával, aby sa tie palivá
nedostali do rúk Nemcov. Nálada proti nim sa preniesla aj do armády. 28.
augusta na dvore kasární v Turčianskom Svätom Martine vojaci postrieľali
skupinu nemeckých vojakov a dôstojníkov, (20, str. 156) ktorí sa tam uchýlili
pri návrate z Rumunska, kde im už horela pôda pod nohami. Prezident Tiso
dostal okamžite ultimátum, aby odsúhlasil vstup nemeckých vojsk na Slovensko
s cieľom uskutočniť vojenský zásah. Tiso vedel, že ultimátum je formálna vec,
lebo aj keby nedal súhlas, Nemci sem vtrhnú, čo sa aj stalo. Deň na to sa
rozšírila správa, že prezidenta zabili. Ten nemal inú možnosť, len verejne
vystúpiť a dokázať, že to nie je pravda a stále má moc vo svojich rukách. Už to
nebola celkom pravda. Aj tak to nepomohlo.
29. augusta pplk. Golian zverejnil heslo - signál pre vypuknutie povstania,
ktoré sa už dlhšie v pomerne širokom rozsahu pripravovalo vojensky,
ekonomicky i politicky. (20, str. 156) V ten istý deň generál Malár, veliteľ
východoslovenských divízií, letel svojím lietadlom do Prešova, ale zastavil sa
v Poprade, kde vo svojom prejave vyzval vojakov, aby sa vrátili do kasárni.
Okrem iného vraj povedal: „Bratia, ešte neprišiel čas...“, čím naznačil, že s
povstaním bolo treba počkať na vhodnejší okamih. Po príchode do Prešova ho
Nemci zatkli. Zomrel v koncentračnom tábore Sachsenhausen, kde ho po
mučení popravili. 31. augusta nemecká armádna skupina Henrich odzbrojila dve
východoslovenské divízie, ktorým sa tak nepodarilo vstúpiť do povstania. (20,
str. 156) Časť vojakov sa ho aj tak zúčastnila. Malárovo vyhlásenie si všimlo
dosť občanov, ktorí pochopili, že aj v armádnych špičkách je už nálada proti
Nemcom. Vo svojom „Svedectve o Slovenskom národnom povstaní“ si Husák
spomína, ako Golian prijal vymenovanie SNR za generála a hlavného veliteľa,
ale Golian sa cítil aj vojakom a prijímal tiež pokyny Benešovej exilovej vlády,
ktorá sa snažila oslabiť pozície SNR a Komunistickej strany pri riadení
povstania, čo spôsobilo mnoho komplikácií v komunikácii s Moskvou. (3, str.
354) Isté je, že vďaka povstaniu sa Slovensko mohlo zaradiť na konci vojny po
boku víťazných mocností. Tisovi však jeho podriadenosť voči Hitlerovi
neodpustili. To je zaujímavé, lebo ktorá vláda v Európe okrem Ruskej
nepočúvala Hitlera?
V období prípravy atentátu na Hitlera sa niektorí vysokí dôstojníci snažili
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v mene Himmlera a Göringa o kontakty s americkými agentmi vo Švajčiarsku.
Podľa amerických prameňov sa tak tajne dialo oveľa skôr. Už v marci 1943 sa
generál Wolf stretol v Zürichu so šéfom americkej tajnej služby Allanom
Dullesom. Mali dohodnúť koordinovaný postup pri možných spoločných
aktivitách proti boľševikom. Stalin mal o tom informácie od svojej rozviedky,
ktoré využil pri rokovaní veľkej trojky na konferencii v Teheráne v novembri
1943. Rooseveltovi i Churchillovi ukázal fotografické dôkazy a vyčítal im, či
takto môžu konať seriózni spojenci. Asi o pol roka, 6. júna 1944 sa uskutočnila
operácia Overlord, pri ktorej sa spojenecké vojská za veľkých strát vylodili
v Normandii.
Spojenci sa nakoniec nevylodili iba v Normandii, ale v polovici augusta
1944 aj na francúzskej riviére, v operácii Dragoon. Rýchlym postupom sa im
podarilo už 25. augusta oslobodiť Paríž, odkiaľ pokračovali na severovýchod.
Postup bol už o niečo pomalší, ale i tak sa dostali 11. septembra do historického
mesta Trevir na hraniciach Luxemburska a Nemecka. Tak sa dostali za Ardeny,
v ktorých sa od 16. decembra tvrdo bojovalo.
Hoci povstalecké územie bolo od Lamača ďaleko, povstalecká nálada sa aj
u nás rýchlo prejavila. V čase vypuknutia povstania, bola na školskom dvore
umiestnená delostrelecká batéria slovenskej armády, ktorá mala svetlometmi
a protilietadlovými kanónmi chrániť Bratislavu pri náletoch. Posádku ubytovali
v škole. Veliteľ posádky sa rozhodol prejsť so svojou jednotkou i zbraňami k
povstaniu. Prvého septembra vykonávala posilnená nemecká hliadka kontrolnú
prehliadku terénu a posádku slovenskej batérie odzbrojila. Slovenské vojská už
nemali dôveru Nemcov. Nemecké vojsko obsadilo v priebehu dňa všetky
spojenia Lamača s okolím. Vo večerných hodinách 1. septembra sa vojaci
batérie rozhodli, že nedajú Nemcom do rúk svoju výzbroj a techniku. Granátmi
všetko zničili a utiekli do hlbokých karpatských lesov. (2, str.58) Bolo jasné, že
školský rok sa v Lamači tak skoro nezačne. V škole sa usídlili Nemci.
V ten istý deň vydala v Banskej Bystrici povstalecká Slovenská národná
rada deklaráciu, podľa ktorej je jediným orgánom oprávneným hovoriť v mene
slovenského národa a vyhlásila obnovenie Československého štátu. (20, str. 156)
Ôsmeho septembra Prvý Ukrajinský front sovietskej armády spolu s 1. čsl.
armádnym zborom začal východokarpatskú operáciu s cieľom preraziť
nepriateľskú obranu a dostať sa na územie Slovenska. Táto operácia mala
pomôcť Slovenskému národnému povstaniu.
Na Slovensku po vypuknutí povstania začali mať veľký vplyv nemecké
vojská nielen v oblasti bojov s partizánmi, ale aj v ostatných krajoch. V tom čase
začali vyčíňať niektorí gardisti, ktorí asi nechápali situáciu, alebo sa na poslednú
chvíľu snažili vyrovnávať si účty so susedmi. Ich represálie si odnieslo mnoho
nevinných ľudí. Stačilo podozrenie zo sympatií s partizánmi a ľudia prichádzali
o život, alebo o slobodu. V Lamači napriek tomu situácia vyzerala dosť pokojne.
I to sa začínalo meniť s prichádzajúcimi správami o tom, ako sa približoval
front.
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Opačná situácia panovala v Maďarsku, kde 1. októbra vypuklo fašistické
povstanie. Niet sa čo čudovať. Na Slovensku si mnohí pamätali, ako ešte
v tridsiatom deviatom napochodoval Horty na bielom koni ako prvoradý
Hitlerov spojenec do Košíc, kde organizoval pogromy na Slovákov. Ukázalo sa,
že v Maďarsku vydržal fašizmus dlhšie ako v Taliansku, kde vznikol.
Maďarským fašistom sa zdalo, že vláda nie je dosť aktívna a nedostatočne
reaguje na približujúce sa sovietske vojská. Tie v spolupráci s partizánmi 20.
októbra oslobodili Belehrad.
U nás 27. októbra nemecké vojská dobyli Banskú Bystricu, čím donútili
partizánov ustúpiť do hôr. Povstaniu prišla vhod prvá zásielka sovietskych
zbraní pre partizánov už počiatkom septembra. Prichádzali aj sovietski partizáni.
V polovici septembra prišli pomáhať povstaniu aj americkí bojovníci. Žiaľ,
väčšina z nich zahynula. V osemdesiatych rokoch vyhľadával ich príbuzných
v Amerike vtedajší federálny minister zahraničných veci, pôvodne novinár,
Bohuslav Chňoupek. Pomáhali mu aj diplomati z Československej misie pri
OSN v New Yorku a pravdepodobne i diplomati z veľvyslanectva vo
Washingtone. O svojich zisteniach napísal v knihe „Američan v povstaní“.
Výsledkom Karpatsko-duklianskej operácie bolo oslobodenie prvej obce na
slovenskom území, Kalinovo, čo sa podarilo 21. septembra. Bez ohľadu na
starosti bežných ľudí spôsobených vojnou činili sa politici. Najprv sa rozšírila
zvesť, že nová talianska vláda, ktorá vznikla po kapitulácii fašistov, vyhlásila,
podobne ako predtým francúzski politici, že Mníchovská dohoda i Viedenská
arbitráž sú neplatné od samotného začiatku.
Na Slovensku došlo 29. septembra k tajnému rokovaniu novej SNR s
delegátom londýnskej exilovej vlády o vzájomnom pomere pri vedení domáceho
i zahraničného odboja. SNR potvrdila svoje vyhlásenie o tom, že je jediným
orgánom, ktorému na Slovensku patrí zákonodarná, vládna a výkonná moc.
SNR rozhodla o vyslaní delegácie do Londýna na riešenie politických otázok
pre povojnové obdobie.
Po sviatku Všetkých svätých Nemci zajali generálov Viesta a Goliana, ktorí
zahynuli v koncentráku. Ľudia rozprávali o tom, ako to postihlo povstanie,
najmä spoluprácu vojakov a partizánov. Skutočne zhodnotiť to nikto nevedel
a ani nemohol.
Beneš odovzdal 6. novembra v Londýne delegácii SNR svoje záverečné
stanovisko k slovenskej otázke. Musel uznať SNR ako nositeľku zákonodarnej
a vládnej moci na Slovensku a na prekvapenie po prvý raz sa tolerantnejšie
vyslovil k uznaniu svojbytnosti slovenského národa. Pochopiteľne. Zatiaľ nemal
žiadnu faktickú moc a takto mohol výhodnejšie zakrývať svoje budúce zámery.
Netrvalo dlho a všetky sa naplno prejavili.
Koncom novembra sovietska armáda oslobodila Sobrance, Sninu, Svidník,
Michalovce a niekoľko ďalších obcí na východnom Slovensku. Michalovce sa
dočasne stali politickým centrom oslobodeného československého územia. Dalo
by sa čakať, že tento vývoj posilní politickú pozíciu moskovskej zahraničnej
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skupiny, ale Beneš sa v Londýne chopil iniciatívy. 4. decembra vydal ústavný
dekrét o vytváraní miestnych, okresných a krajinských národných výborov na
území republiky a o dočasnom Národnom zhromaždení. Niektorí jeho právomoc
vydať ústavný dekrét spochybňovali.
Na Slovensku zatiaľ úradovali Nemci, ktorí nariadili všeobecnú povinnosť
zúčastňovať sa zákopových prác v okolí Bratislavy. Mesto chceli vybudovať ako
pevnosť, ktorá mala zadržať sovietske vojská pri postupe na Viedeň.
Začiatok nového roka nikto veľmi neoslavoval. Rodiny začali premýšľať,
ako sa zariadiť pred príchodom frontu. Hľadali sa vhodné skrýše, v ktorých by
sa dalo schovať dostatok základných potravín, lebo bolo zrejmé, že pred
príchodom, ale nejaký čas aj po odchode vojsk nebude fungovať zásobovanie
a žiť sa musí. Najmä tam, kde sú deti.
V tom čase sa rozšírili zvesti o ťažkých bojoch o Budapešť. Súčasne sa
rozpútala mohutná ofenzíva v rámci Visliansko-Oderskej operácie. Sovietske
vojská v nej postupovali asi šesťdesiat kilometrov za deň. Hnala ich obrovská
snaha dostať sa čo najskôr do Berlína. Chystala sa konferencia veľkej trojky na
Jalte 4.-11. februára a Stalin chcel na nej mať v rukách silné tromfy. (21, str.
125) Aj generál Eisenhower, veliteľ vojsk západných spojencov, sa chcel čo
najskôr dostať do Berlína. Podľa vojenských historikov, jeho poradca Capt.
Butcher ho odhovoril. Vraj bitka o Berlín už bude viac-menej iba show, pri
ktorej je škoda strácať životy. Lepšie je zamerať sa na likvidáciu nemeckého
priemyslu v Porýní a Porúrí, čo bude mať v budúcnosti ekonomický význam.
23. januára 1945 prišiel Beneš s malou delegáciou londýnskej zahraničnej
vlády do Moskvy, kde rokoval so Stalinom a Molotovom o povojnových
vzťahoch Československa so Sovietskym zväzom. Potvrdili sa očakávania, že sa
svojou iniciatívou bude snažiť dostať k moci skôr, ako o tom moskovská
skupina začne uvažovať.
Prvého februára začala v Košiciach činnosť SNR pod názvom Delegácia
Slovenskej Národnej rady, ako vedúci orgán na Slovensku. Postupne vydala svoj
manifest a vymenovala jedenásťčlenný zbor povereníkov, ktorý mal na
Slovensku vykonávať vládnu moc podľa jednotlivých rezortov v koordinácii s
pražskou vládou, ale samostatne. Také boli pôvodné predstavy.
4. až 11. februára 1945 sa uskutočnila na Jalte pripravovaná konferencia
šéfov vlád ZSSR, USA a Veľkej Británie. (21, str. 125) Jednou z hlavných tém
bolo povojnové usporiadanie Európy a sveta, rozdelenie sfér vplyvu
jednotlivých mocností a niekoľko menších otázok. Vychádzalo sa predovšetkým
z reálnych vojenských výsledkov, no Veľká Británia prízvukovala aj slobodné
rozhodnutie obyvateľstva oslobodených krajín o vláde vo svojich štátoch na
základe výsledkov slobodných volieb. Pochopiteľne, Churchill chcel získať
politický vplyv aj tam, kde ho nezískal vojenskými úspechmi. Stále sa nevedel
vyrovnať s tým, že sa do strednej Európy nedostal skôr ako Rusi, čo pôvodne
chcel dosiahnuť inváziou z Talianska. Stále ho trápili obavy, že v strednej
Európe sa dostanú k moci boľševici. Dôležitým bodom boli aj povojnové
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hranice Poľska a Nemecka a súhlas ZSSR s vytvorením OSN. Znova veľmi
sofistikovaná hra o získaní prevahy nad ZSSR vo veľkej medzinárodnej
organizácii, kde budú mať USA a Veľká Británia väčší počet spriaznených vlád
ako ZSSR. Sovietsky zväz sľúbil, že po skončení vojny v Európe vyhlási vojnu
Japonsku, kde mali ešte stále svoje záujmy a problémy USA a Veľká Británia.
Tie presadili na konferencii zostavenie „Deklarácie o oslobodenej Európe“,
podľa ktorej si oslobodené národy majú právo utvoriť inštitúcie, aké si samy
zvolia. Na jednej strane sa uznalo, že stredná a východná Európa patria do zóny
vplyvu ZSSR, na druhej sa požaduje uplatňovanie záväzkov, ktoré víťazovi
nemusia vyhovovať. Zdá sa, že tu boli položené základy rozdelenia Európy
a sveta, čo sa neskôr stalo príčinou tzv. „studenej vojny“, ktorá mala mocenské
a ideologické pozadie.
Ešte doznievali prípitky s dobrým gruzínskym vínom a usychal atrament na
podpisoch Jaltských dohôd, keď Červená armáda 13. februára obsadila
Budapešť. (21, str. 125) Štyri mesiace po tom, čo tam vypukol fašistický puč!
(Na Slovensku bolo predtým SNP!!!) Povojnová premena Maďarska na
socialistický štát po krátkej histórii od rozpadu Uhorska vyzerala celý čas ako
zle napísaná komédia. Aj o tom až neskôr.
Mesiac po svojom rokovaní v Moskve sa Beneš lúčil v Londýne s
Churchillom. V tom čase rokoval v Moskve Gottwald so Stalinom o zásadných
otázkach politiky KSČ. Aj tu sa pripravovalo vážne stretnutie záujmov v bližšie
neurčenej budúcnosti. Churchill určite radil Benešovi niečo iné ako Stalin
Gottwaldovi. Jedného dňa sa tieto pokyny, či rady, stretnú vo vážnom súboji.
Vtedy ešte nikto netušil, ako skoro k nemu príde.
V prvých dňoch marca predsedníctvo SNR prijalo smernice pre svoju
delegáciu na moskovských rokovaniach o programe novej československej
vlády. Smernice vychádzali z požiadavky federatívneho usporiadania ČSR po
vojne. Moskovská porada sa uskutočnila od 22. do 29. marca 1945. (20, str. 159)
Päť dni predtým priletela do Moskvy skupina politikov na čele s Benešom,
dovtedy pôsobiaca v londýnskej emigrácii. Najostrejšia debata bola o tzv.
„slovenskej otázke“. Českí národní socialisti a ľudovci vystúpili proti uzneseniu
SNR z 2. marca o federatívnom usporiadaní ČSR. Delegácia SNR presadila
aspoň to, že o tejto otázke sa bude rokovať znova po oslobodení ČSR. Kto bol
lepšie informovaný, nebol prekvapený postojom Benešovej strany, ktorá si dala
názov Československá strana národno-socialistická, rovnaký, ako tá nemecká.
Beneš do nej vstúpil už v roku 1922. Podobne ako Beneš, považovali
Československo za český štát, v ktorom žije iba československý národ. Preto o
nejakej federácii nemožno hovoriť. Neskôr, vo voľbách v roku 1946 získala táto
strana v parlamente 55 mandátov a stala sa po komunistoch najsilnejšou stranou.
Ale boli to hlavne jej ministri, ktorí v štyridsiatom ôsmom podali demisiu, čím
umožnili Gottwaldovi, aby sa zmocnil moci. Ministri za Lidovú stranu
a Demokratickú stranu sa iba pridali. Boj o takzvanú „slovenskú otázku“
v skrytej, alebo otvorenejšej forme však pokračoval.
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Koncom marca 1945 dali v štátnych úradoch šéfovia ľuďom voľno, lebo
sovietske vojská to už z Pezinka nemali ďaleko. Hrozilo aj letecké či
delostrelecké bombardovanie mesta. Aj ľudia z okolitých dedín prestali chodiť
do mesta do roboty. Iba náš otec stále chodil z roboty neskoro. Keď sa mamička
hnevala, že iní chlapi sú doma, on jej vysvetľoval, že musí zachraňovať dôležité
drahé zariadenia, ktoré patria pošte a voziť ich z mesta do vidieckych skladov.
Akurát, že už pomaly nebolo kam a s kým.
Druhého apríla Nemci zničili v Bratislave jediný most cez Dunaj. Vraj
podmínovali niektoré dôležité budovy, ale to bola možno iba fáma. V ten istý
deň už boli Rusi vo Vajnoroch. Odtiaľ bolo po cestách i horami do Lamača iba
na skok. Po dobytí Trnavy sa časť vojsk 2. ukrajinského frontu pohla cez
Karpaty smerom na Plavecký Mikuláš. To znamenalo nielen možnosť
obkľúčenia Bratislavy, ale aj zrýchlený postup na Viedeň zo Záhoria.Toho dňa
začal masový ústup hlavných nemeckých síl z mesta. Lamačská cesta na
Záhorskú Bystricu bola plná utekajúcich áut a obrnených vozidiel. Mnohé z nich
viezli alebo ťahali aj rôzne zbrane. Tretieho apríla sa ústup hlavných síl skončil.
Ráno Nemci vyhodili do vzduchu Červený most a po ňom aj cestný most nad
železnicou v Lamači, čím odrezali Záhorie od Bratislavy, ale aj Lamač od
Dúbravky, kde mali Lamačania veľa rolí.
Ráno štvrtého apríla sme zistili, že guľometné hniezdo pri našom dome už
nie je. Bol som s otcom pozrieť do záhrady a hľadali sme, kde spadli v noci tie
bomby. Nenašli sme žiadne jamy, ale slivky boli prerazené asi vo výške chlapa
a triesky z korún ležali rozmetané po zemi. Z pôdy tam trčali len holé pne
slivkových stromov. Otec povedal, že to bolo malé ruské prieskumné lietadlo,
ktoré sa volá Rata. Keď pilot v šere zazrel žiaru cigarety, alebo plameň zápalky,
povedal si, že to budú Nemci a zhodil asi dve malé trhavé bomby. Mali sme
obrovské šťastie. Dom bol plný ľudí a keby nás bomby boli zasiahli, nastalo by
hrozné nešťastie. Dom by sa mohol zrútiť a pochovať ľudí v ňom. Asi by nastal
aj požiar a veru by ho nemal kto hasiť. Krátko popoludní vošli do dediny
z Klanca prvé ruské prieskumné skupiny. Prebehli okolo domov, overili, či tam
nie sú nejakí Nemci a utekali ďalej do dediny. Postupne odtiaľ Nemcov
vytláčali. Nemci sa najprv stiahli, ale nechceli sa len tak vzdať. Ich úlohou bolo
vlastne postup Rusov spomaliť.
Popoludní toho dňa prišlo do dediny sovietske vojsko druhého sledu. K nám
do domu prišiel istý major so skupinou vojakov. Prešli po dome a major
rodičom povedal; „V tejto izbe zostaneme bývať, pokým sa tu zdržíme. Toto je
Sáša, môj pomocník. Bude tu bývať so mnou. Je Ukrajinec. Budete mu
rozumieť.“ Neskôr porozprával o sebe, že je z Leningradu, preto jemu budeme
rozumieť trochu menej, ale bude sa snažiť hovoriť pomaly. Vyzeral veľmi
slušný, ale bol autoritatívny a vyvolával rešpekt.
V Lamači považovali Rusov za osloboditeľov, stále však bolo cítiť akési
napätie. Jednoducho vojsko v dedine bol cudzí živel a hlavne starí Lamačania si
ešte pamätali prítomnosť cudzích vojsk z obdobia predošlých vojen. „Je dobre,
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že prišli, odohnali Nemcov a teraz by sa mohli pobrať ďalej.“ Takto nejako by
sa dala definovať všeobecná nálada. Pravda, boli tu tí, čo čakali na ich príchod,
aby sa ujali moci. Už šiesteho apríla zrušili dovtedajšieho „vládneho komisára“
Lučeniča a vytvorili „revolučný národný výbor“. Predsedom sa stal druhý
najväčší gazda po starečkovi. Nie je jasné, prečo to bol revolučný národný
výbor, lebo žiadna revolúcia sa tu nekonala. Asi to bolo vtedy moderné. Tí
„revolucionári“ boli predtým potichu a boli radi, že o nich nikto nevie. Krátko
na to už to nebol revolučný národný výbor, ale Miestny národný výbor, lebo
siedmeho apríla SNR vydala nariadenie o národných výboroch.
4. apríla sa v Košiciach zišla nová československá vláda na čele
s Fierlingerom. Zložila sľub do rúk Beneša, ktorého titulovali prezident. Zrejme
preto, že londýnsku skupinu považovali za následníka pôvodnej pražskej vlády.
Na druhý deň táto vláda schválila Košický vládny program, podľa výsledkov
rokovaní v Moskve. Podpredseda vlády Gottwald prečítal 6. kapitolu vládneho
programu, ktorá sa týkala Slovenska a slovenského národa. Potvrdzoval sa v nej
výsledok národnooslobodzovacieho boja slovenského ľudu. Neskôr sa ukázalo,
že všetkých, čo požadovali dodržiavanie Košického vládneho programu,
vyhlásili za buržoáznych nacionalistov a pozatvárali. Niektorých aj popravili.
Hovorí sa tomu vývoj. Hoci sovietske vojská už stihli oslobodiť Bratislavu,
Piešťany, Malacky, Handlovú, Nitru a Prievidzu, v oblasti Liptovského
Mikuláša a Ružomberka sa ešte tvrdo bojovalo.
30. apríla podľa oficiálnych informácií spáchal Hitler v Berlíne samovraždu,
vo svojom bunkri. (21, str. 125) Podľa G.K. Žukova 1. mája neskoro v noci
doviedli na veliteľské stanovisko 8. gardovej armády nemeckého generála
Krebsa náčelníka nemeckých pozemných vojsk, ktoré bránili Berlín. Ten
povedal, že minulú noc spáchal Hitler vo svojom bunkri samovraždu. (10, str.
619) Treba povedať, že v neskorších vyhláseniach Stalina i gen. Eisenhowera sa
objavili tvrdenia, že pozostatky Hitlera sa tam nenašli. Dodnes existuje mnoho
hypotéz, že Hitlerovi sa podarilo utiecť do Argentíny, kde údajne žil ešte
začiatkom šesťdesiatych rokov, o čom existuje celý rad kníh najmä v USA.
Američania podozrievali Rusov a Rusi Američanov, že ho majú. Pravdou je, že
do Ameriky priviezli viacerých významných Nemcov. Napr. W. von Braun. Iné
fakty chýbajú. O Berlín sa ešte stále bojovalo. Až druhého mája sa nemecké
a talianske vojská brániace Berlín vzdali. Boje pokračovali. 5. mája vypuklo
povstanie proti Nemcom v Prahe. Sovietska armáda prišla na pomoc z územia
Nemecka. O tri dni konečne prišla správa, že zástupcovia Nemecka,
vymenovaní ešte Hitlerom, podpísali v noci, na prelome 8. a 9. mája 1945
kapituláciu do rúk ruských a spojeneckých predstaviteľov. Pravda, deň predtým
to skúsili s Američanmi, ale Žukov si vynútil opakovanie za prítomnosti
predstaviteľov sovietskej armády. Stále pokračovali boje v Čechách, ktoré
skončili až 12. mája pri obci Milín v okrese Příbram. V tom čase už boli západní
spojenci v Plzni. O Milíne sme predtým nepočuli, ale hlavne, že už bol koniec
bojom. Na druhý deň po vstupe Červenej armády do Prahy, prišla tam
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československá vláda na čele s Fierlingerom a začala pripravovať svoje prvé
kroky.
Necelý mesiac pred nemeckou kapituláciou, po smrti prezidenta Roosevelta
vstúpil do Bieleho domu 12. apríla 1945 nový prezident Truman. Hneď
spočiatku svojho pôsobenia nahradil Rooseveltov „Nový údel“ a vyhlásil
„Spravodlivý údel“, ktorý znamenal energický útok monopolistického kapitálu
na americký liberalizmus. (11, str. 132-133) V súvislosti s tým vymenil v
administratíve Rooseveltových ľudí priateľsky naklonených Stalinovi za nových
sluhov, ktorí sa majú k Sovietskemu zväzu správať z pozície sily. Jedným z
prvých rozhodnutí bolo zastavanie dodávok podľa zmluvy o pôžičke a prenájme.
Tak chcel donútiť ZSSR, aby pristúpil na požiadavky USA pri rokovaniach o
povojnovom usporiadaní v Európe.
Sedemnásteho mája vstúpila poľská armáda do niekoľkých obcí na Orave
a Spiši, ktoré za prvej ČSR vláda odstúpila Poľsku. Došlo k potýčkam
s obyvateľstvom a pohraničnou strážou. Obyvateľstvo slovenských obcí
protestovalo a žiadalo zostať v rámci slovenského územia. Poľsko vraj po
územných stratách v prospech Sovietskeho zväzu chcelo vytvoriť „národne
homogénny štát“. To dosť silno pripomína aktivity aj iných vlád a režimov,
ktoré na medzinárodnom fóre boli hodnotené kriticky. Teraz bolo ticho. Poliaci
robia všetko preto, aby zo Slovákov, ktorí tam zostali urobili Poliakov. Najlepšie
bolo, že v deň ozbrojeného prepadu nášho územia bola v Prahe prehliadka troch
brigád 1. čsl. armádneho zboru, ktoré sa vrátili zo ZSSR. Ochrana územia
Slovenska nebola na programe. Pochopiteľne. Už 20. mája podpísali v Trstenej
dohodu „o vrátení týchto území“ Poľsku. Kto čítal Kukučínovu poviedku „Keď
báčik z Chochoľova umrie“ (1890) vie, že aj v tých časoch to bolo slovenské
územie.
Vojská Červenej armády za pomoci našich ľudí postavili za sedem dní
provizórny železničný most hneď vedľa vyhodeného Červeného mosta. Ten
pôvodný postavili už v r. 1848 na trati Bratislava, Marchegg, Gänsendorf.
Použili drevo z blízkych lesov. Železnicu pochopiteľne potrebovali dosť rýchlo
na presun ďalej na západ. Do školy v meste sa už dalo ísť vlakom. Podobne už
štvrtého a piateho apríla postavili neďaleko vyhodeného starého mosta (16, str.
123) pontónový most cez Dunaj v Bratislave, aby po ňom mohli prechádzať
ďalej i so svojou technikou. Aj tam im pomáhali naši robotníci. Odmeňovali ich
jedlom z vojenských prídelov a teplým oblečením. Iná skupina zabezpečila
odpratávanie trosiek cestného mosta zo železničnej trate v Lamači. Práce
postupovali dosť rýchlo, aby sa postup na Viedeň čo najviac urýchlil. Iba
postavenie náhradného cestného mosta trvalo trocha dlhšie.
Po odchode ruských vojsk sa konečne mohol prejaviť miestny národný
výbor. Predseda Matrka zavolal bývalého riaditeľa Košíka, ktorého zatiaľ,
chvalabohu, nikto neodvolal a zorganizovali upratovanie školy po vojakoch. Po
slovenských, nemeckých i ruských bolo čo dávať do poriadku.
Rodičia si boli vedomí, že ak ma majú prijať zo štvrtej triedy do gymnázia,
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musím úspešne urobiť prijímacie skúšky, a preto sme po večeroch tuho
pracovali. Trénovali sme slovenskú gramatiku a slovné príklady z počtov. Bolo
to horšie ako v škole. Možno to aj k niečomu prispelo, ale ako sa ukázalo, bolo
treba aj veľa šťastia.
Koncom júna som dostal od pani učiteľky Pružinskej posledné vysvedčenie
z lamačskej ľudovej školy. Jedného dňa, dosť skoro ráno, dofrčal otec
nákladným autom z roboty. Mamička to musela vedieť, lebo ma zavčasu ráno
slušne poobliekala a odviezli sme sa pred budovu gymnázia na vtedy ešte
Gröslingovej ulici. Pravdaže meno tej ulice som dovtedy ani netušil. Auto odišlo
a my s otcom sme vykráčali na prvé poschodie veľkej budovy. Tam na chodbe
už bolo mnoho rodičov a detí a všetko sa to tam nepokojne mrvilo. Deti boli
ustrašené a rodičia nervózni. Ja som bol skôr zvedavý, lebo som netušil, čo ma
čaká. Naraz sa otvorili veľké dvere, vyšiel nejaký muž a povedal „matematika“.
Bola to dosť veľká trieda. Rodičia tam vtisli svoje deti a otec mňa. Povedal:
„Choď Ľudko a neboj sa.”
O pár dní prišiel otec z roboty a oznámil, že som prijatý. Najviac sa tešila
mamička, no ani ona určite netušila, čo nás čaká. „Teraz si gymnazista. Musíš sa
poriadne učiť, aby si nám neurobil hanbu.“ A dala mi pusu na hlavu. Ja som
povedal: „Áno, teraz som gymnazista, ale teraz konečne budem mať prázdniny.”

VII, Povojnové radosti
Bolo po vojne, ale ten mier bol nejaký iný, ako si ho ľudia predstavovali cez
vojnu. Atmosféra v štáte i v dedine bola plná napätia.
Vnímavý chlapec citlivo registroval mamičkin ustarostený výraz nad tým, čo
sa deje. A pritom ona mohla vidieť a cítiť iba vonkajšie prejavy prudko sa
meniacich vzťahov medzi ľuďmi a, pochopiteľne, dopady politiky na osobný
a hospodársky život jednoduchých ľudí. Tá žena, ktorá sa nikdy nebála driny ani
biedy, zrazu začala intenzívne vnímať javy, ktoré tou biedou vážne hrozili.
Predsedníctvo SNR vedelo, že Beneš chystá okrem iných aj dekrét
o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov. Preto sa
rozhodli urýchlene, ešte pred Benešom, vydať nariadenie rovnakého názvu
platné pre Slovensko, ale s tvrdšími formuláciami. Cieľom tohto nariadenia bolo
vyrovnať si účty so všetkými, ľudákmi či argalášmi, ktorí pracovali pre
Slovenský štát, bez ohľadu na to, či sa dopustili nejakého prenasledovania
komunistov, alebo kolaborácie s Nemcami, alebo iba poctivo vykonávali svoju
odbornú prácu. Podľa znalcov Benešov dekrét obsahoval hlavne všeobecné
právne formulácie, kým nariadenie SNR bolo také tvrdé, že dokonca ľudové
súdy, ktoré sa podľa neho mali riadiť, postupovali v praxi oveľa miernejšie.
Národný súd bol postavený vyššie ako ľudové súdy a bol určený na súdenie
vysokých funkcionárov predošlého režimu, alebo závažných hospodárskych či
politických deliktov. Pravdaže, aj keď nášho otca preverili, ba čo viac, povedali
mu, že sa s ním počíta pre prácu na povereníctve pôšt, nikto si nemohol byť istý,
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či o pár dní niekto nedonesie na neho nejaké udanie. Slovenská národná rada
vydala 15. mája 1945 nariadenie o retribučnom súdnictve, podobne ako
v Čechách. (20, str. 159) Hovorili tomu ľudové súdy, ktoré mali byť trojčlenné,
zložené z jedného profesionálneho sudcu a dvoch „sudcov z ľudu“. Väčšina ľudí
vedela, kto by sa mal pred takým súdom ocitnúť, ale vzrušene sa debatovalo aj o
tom, že začnú udávačky, vyrovnávanie si susedských účtov a že veľké ryby sa
z toho aj tak dostanú.
V posledný májový deň, možno to bolo aj symbolické – „skončil lásky čas“
- sa uskutočnilo spoločné rokovanie predsedníctiev KSČ a KSS. Jedným
z dôvodov rokovania boli spory medzi Dočasným národným zhromaždením,
ktoré vzniklo na základe dekrétu prezidenta Beneša ešte v decembri 1944,
a SNR, ktorá sa snažila o dôsledné presadzovanie samosprávnosti Slovenska.
Rokovalo sa najmä o deklarácii SNR a jej zvrchovanosti nad riadením
Slovenska.
Komunistická strana Slovenska i Demokratická strana dohodli spoločné
stanovisko, ktoré opierali najmä o skúsenosti z prvej republiky, kedy
nerovnoprávne postavenie Slovenska viedlo k vzniku silných autonomistických
až separatistických tendencií. Krátko pred rokovaním s pražskou vládou
rokovali spolu Komunistická strana Československa s Komunistickou stranou
Slovenska. Predstavitelia KSS pri tom ustúpili tlaku KSČ. Demokratická strana
tak zostala so svojou pozíciou osamotená. To malo neskôr ďalekosiahle
dôsledky pre Slovensko i Demokratickú stranu.
Začiatkom júna došlo v Prahe k dôležitému rokovaniu medzi centrálnou
vládou a SNR. Počas rokovania sa udialo niekoľko dôležitých i prekvapujúcich
vecí. Predovšetkým 2. júna 1945 prijali „Prvú Pražskú dohodu“. (20, str. 159)
Formálne si SNR zachovala svoje postavenie na Slovensku, ale Zbor
povereníkov, dovtedy zodpovedný iba SNR, dostal zodpovednosť za
vykonávanie dekrétov prezidenta republiky a nových zákonov, prijatých
dočasným národným zhromaždením. Začalo postupné ukrajovanie právomocí
SNR a Zboru povereníkov. Významným poznatkom bolo aj to, že slovenskí
komunisti sa zase podriaďujú českým, a tak tu zrazu prichádzajú noví sluhovia
sluhov. Niektorí odvážni, ktorí sa snažili držať pôvodné postoje, na to čoskoro
doplatili. Iní si mysleli, že ak budú poslušne slúžiť, možno sa im podarí získať
okrem „misy šošovice pre seba“, ako Beneš charakterizoval slovenských
politikov, aj niečo pre Slovensko. Niektorí si spomenuli, že ešte za prvej
republiky Beneš vyhlásil, že každého slovenského politika možno kúpiť za misu
šošovice. Dôsledky Prvej pražskej dohody sa prejavili hneď o týždeň. V Prahe
sa zišli tri české strany: KSČ, Sociálna demokracia a Strana národne
socialistická, už bez KSS a DS. Prijali „Dohodu o spoločnom postupe strán
národného bloku“. Zaujímavé, že v prípade českého národného bloku výhrady o
nacionalizme neboli. V informácii o tomto rokovaní zdôraznili, že politickým
základom dohody je Košický vládny program, ale nepovedali, že iba časť z
neho.
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Po tom, čo si Praha „dohodou“ upevnila politickú moc, začalo 3. júla
kolkovanie slovenských peňazí. Kolkovali sa bankovky v hodnotách 100, 500
a 1000 Ks. (44, str.1) Okolkované peniaze zostali v obehu do konca októbra.
Potom si Slováci museli vymeniť svoje dobré koruny za nové Kčs, vo výške do
500 korún na osobu. Ostatné peniaze si museli uložiť na takzvané „viazané
vklady“. K tým sa väčšina Slovákov, s výnimkou pár špekulantov s politickými
kontaktmi, už nedostala. Mamičku som pristihol ako si poplakala. Prišli sme o
viac ako stotisíc korún, ktoré si našetrila odtŕhaním od úst a ktoré, okrem
otcovho platu, zarobila ťažkou drinou a nosením noší na trh. Odvtedy sme začali
byť chudobní, ale to ešte nebolo všetko, čo nás čakalo.
Koncom júna sa v San Franciscu uskutočnilo prvé zasadanie, na ktorom 51
delegácii rôznych štátov podpísalo 26. júna 1945 „Chartu organizácie spojených
národov“. (21, str. 125) ČSR sa stala jedným zo zakladajúcich štátov OSN.
Neskôr mi otec hovoril, že pri tom bol aj jeden Slovák, nejaký Papánek. Že keď
sa budem dobre učiť, mohol by som sa aj ja raz stať diplomatom.
Po kolkovaní peňazí mali ľudia mnoho svojich starostí. Vrcholili
poľnohospodárske práce. Všetkých trápilo, že polia nemohli včas obrobiť,
niektoré boli zničené a znova pokračovalo sucho z minulého roku. Veľmi si
nevšímali, že veľmoci sa stretli 17. júla až 2. augusta v nemeckom meste
Postupim (Potsdam) na konferencii, ktorej cieľom bolo povojnové usporiadanie
v Nemecku i vo svete. (21, str. 126) V zložení najvyšších predstaviteľov
veľmocí nastali zmeny. Jediný, kto zostal a mohol využiť nielen svoje
skúsenosti, ale aj výrazný vojenský úspech, bol Stalin. Roosevelta nahradil nový
prezident USA Truman, a Churchilla, ktorý prehral v Anglicku voľby, vymenil
v polovici konferencie labourista Clement Atllee. Britské postoje sa však nijako
výrazne nezmenili. Deň pred jej začiatkom USA úspešne vyskúšali atómovú
bombu a Truman si to priniesol na rokovanie ako silný tromf, ktorý počas
plenárneho rokovania ukázal Stalinovi. Stalina neprekvapil. Jedným z hlavných
bodov bolo rozdelenie Nemecka na štyri okupačné zóny, hoci Stalin chcel
pôvodne, aby sa o Nemecku rokovalo ako o celku. Západné veľmoci sa
ponáhľali s rozdelením, aby si mohli vo svojich zónach vymáhať vojnové
reparácie. Na čele zón mala byť „Spojenecká rada“, ktorá sa však fakticky nikdy
nezišla.
Už pri stretnutí na Jalte 4. - 11. februára 1945 (21, str. 125) sa hovorilo o
tejto konferencii, pričom Churchill vtedy žiadal, aby sa v Postupime mohli
zúčastniť iba štáty, ktoré disponujú aspoň piatimi miliónmi vojakov. Za britské
vojská považoval aj armády z Kanady a Austrálie. Stalin vtedy presadil zníženie
na tri milióny a Roosevelt ho podporil. Preto sa v Postupime zúčastnila aj
francúzska delegácia ako pozorovateľ. Tak došlo ku vzniku aj francúzskej
okupačnej zóny. Z hľadiska Československa bol dôležitý súhlas s vysťahovaním
Nemcov a Maďarov, ktoré navrhli mocnosti. Už na tejto konferencii sa objavili
ďalšie záblesky budúcej studenej vojny. Rad dohôd sa nesplnil. Jednou z nich
bola mierová konferencia s Nemeckom.
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Napriek povojnovým škodám platilo zatiaľ na Slovensku nariadenie
povereníctva pre veci hospodárske a zásobovanie z 1. septembra 1944 o postupe
pri výkupe obilia a ostatnej úrody. Zdôrazňoval sa výkupový proces a nie
rekvirovanie. Miestny národný výbor mal na to svoj výklad. V Lamači okrem
pár gazdov však neboli typickí roľníci, ale ľudia, ktorí boli zamestnaní na
železnici, pošte, vo fabrikách a rôznych úradoch v meste, ktorí sa ani nemohli
venovať sústavnej hospodárskej činnosti.
Popri všetkých starostiach, ľudia zaregistrovali hrozné správy o atómovom
bombardovaní japonských miest Hirošima a Nagasaki, 6. a 9. augusta 1945. (21,
str. 126) Tú hrôzu si ani nevedeli predstaviť. V tom čase sa u nás objavili prvé
konzervy slaného masla z podzemnice olejnej. Veľké sklamanie. Bola to
zásielka UNRRA a nikto tým nebol nadšený. Obraz Ameriky sa začal menej
ligotať.
Desiateho septembra 1945 bola sobota. Konečne sme mohli ísť do vyčistenej
školy. Do školy sa vtedy chodilo aj v sobotu. I do roboty. Prvý raz ma do školy
vyprevádzal otec. Išli sme spolu až do školy na Gröslingovej ulici. Na škole
bolo napísané, že študenti sa majú sústrediť na školskom dvore. Dvor bol
oplotený. Hemžilo sa nás tam niekoľko sto. Potom sa zrazu ozval veliteľský
hlas: „Prvé gymnázium na môj povel: Prvé gymnázium!“ Všetko stíchlo. Potom
nám dal povel, aby sme sa zoradili a nasledovali ho cez ulicu za dvorom do
pekného kostola. Neskôr som sa dozvedel, že mu hovoria „Modrý kostolíček“.
Tam bolo slávnostné „Te Deum“ na úvod do školského roka. Ako miništrant
som vedel, čo to znamená. Trochu ma to prekvapilo, lebo v Lamači sme niečo
také nemávali. Zo školy som nejaký čas chodil kvôli vlakovému spojeniu za
otcom do jeho práce v poštovom paláci. (16, str. 44-45)
Koncom septembra prišla od vlády jedna dobrá správa. Od prvého
septembra zrušili platenie školného na všetkých štátnych stredných školách.
Teda aj na našom gymnáziu. Ani sme nevedeli koľko sme tým ušetrili, no aj tak
to bolo dobré. Peňazí nebolo dosť na všetko, tak aspoň jeden zbytočný výdavok
odpadol.
Siedmeho októbra bola povodeň na Dunaji. Prudký prúd vody odniesol
nejaké pontóny z provizórneho mosta cez Dunaj aj so zariadením na nich.
Okolité dediny pri rieke čiastočne evakuovali a my sme týždeň nechodili do
školy, lebo tých ľudí ubytovali aj v našej škole. Po nich zase dezinfekcia.
19. októbra 1945 vydal prezident dekrét o zavedení novej československej
meny. (20, str. 160) Pre ľudí ako naša rodina to nevyzeralo dobre. Potom v deň
mamičkiných narodenín prvý raz zasadalo Dočasné národné zhromaždenie
podľa dekrétu, ktorý vydala vláda ešte začiatkom augusta. Pripravilo zákon
o voľbách. Prezident 25. augusta vydal dekrét o voľbách do vlády a do nižších
orgánov verejnej správy. Na svojom prvom zasadaní Dočasné zhromaždenie
potvrdilo Dr. Beneša za prezidenta, hoci on sa tváril, ako keby ním nikdy
neprestal byť. Toto zhromaždenie malo pôsobiť až do zvolenia trvalého, na čo
sa museli pripraviť voľby. Dočasné zhromaždenie tvorila jedna snemovňa s
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tristo poslancami, z ktorých sto bolo Slovákov. Tí mali pomôcť pri riešení
otázok týkajúcich sa Slovenska, pričom na schválenie takej normy stačila prostá
väčšina. Slováci teda nemali šancu. Fomálne platilo pravidlo, že v otázkach
Slovenska slovenskí poslanci nemôžu byť prehlasovaní, ale prax to
nepreukázala.
V posledných dňoch októbra začala ohlasovaná výmena peňazí za nové
československé koruny a trvala do štvrtého novembra 1945. (44, str. 1) Príprave
tejto výmeny predchádzalo mnoho tvrdých rokovaní. KSS a DS a neskôr už len
DS požadovali vzhľadom na podstatne vyššiu hodnotu slovenskej koruny oproti
protektorátnej, výhodnejšie riešenie pre Slovensko. Všetci vedeli, že stav
slovenskej ekonomiky bol počas vojny oveľa lepší a taká bola aj životná úroveň
na Slovensku. Slovenské strany žiadali, aby bol kurz pri výmene v pomere 3:1
v prospech slovenskej koruny. Na čiernom trhu to bolo až 10:1. Rovnako
požadovali, aby podiel vydaných peňazí bol pre Slovensko na úrovni 17 až 20%.
Vedeli, že aj to bude ťažké presadiť, hoci podiel obyvateľov Slovenska
dosahoval v tom čase 24%. V čase výmeny to slovenské obyvateľstvo nevedelo.
Napriek argumentom slovenských strán vláda presadila kurz 1:1, lebo vraj
obyvateľstvo Čiech počas protektorátu veľmi trpelo a Slovákom sa to zohľadní
pri uvoľňovaní viazaných vkladov. Nebola to pravda. Nakoniec podiel platidiel
pre Slovensko stanovili na 12,78%. Tu začal dlhodobý stav, v ktorom na
Slovensku boli desaťročia nižšie platy ako v Čechách. Asi nebolo z čoho.
Úspešné šesťročné hospodárenie Slovenska tak bolo totálne zdevastované. Po
kolkovaní, viazaných vkladoch a tejto výmene peňazí mali domácnosti na
Slovensku pár korún na prežitie. Časy, keď si otec s mamičkou spoločne
zaspievali, sa niekde stratili.
Ani výmena peňazí nebola posledná Jóbova zvesť. V posledných dňoch
októbra vydali ešte dekrét o „opatreniach v riadení vyživovacieho hospodárstva“
s účinnosťou od polovice novembra. „Minister výživy sa zmocňuje, aby riadil
veci výživy obyvateľstva, výkupu, obehu, spracovania a spotreby...“ V tomto
dekréte sa objavujú neobvykle tvrdé formulácie, napríklad, že dozor nad
dodržiavaním tohto ustanovenia majú osobitné orgány ministra výživy, ktoré
podliehajú okresným národným výborom. Tie pracujú v dohode s orgánmi
finančnej správy a inými orgánmi verejnej moci (rozumej verejnej bezpečnosti).
Tieto orgány majú právo „zabaviť veci, ktorými bol priestupok spáchaný.
Zabavené veci, alebo výťažok z nich môžu byť prehlásené v trestnom konaní
v prospech štátu...“ Boli možné aj iné trestné postihy. Toto nariadenie otváralo
stavidlá lokálnej závisti a nenávisti voči nejednej rodine, čo neplnila dodávky,
ktoré si miestny orgán vymyslel. Na každého si vymysleli niečo iné, podľa
„triednych kritérií“.
27. februára 1946 uzavrela naša vláda v Budapešti čsl-maďarskú dohodu o
výmene obyvateľstva, presnejšie slovenskú menšinu v Maďarsku za maďarskú
menšinu na Slovensku, údajne s ohľadom na majetkové pomery presídlencov.
Pravda, kto si môže preniesť dom, alebo pozemok? Z Maďarska prišlo na
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Slovensko 71 787 osôb. Z Československa do Maďarska odišlo 89 660 osôb. Čo
je pozoruhodné, 362 679 osôb žijúcich na Slovensku sa reslovakizovalo, t.j.
prihlásili sa k slovenskej národnosti. Väčšina neovládala slovenčinu. (21, str.
160) Neskôr sa mnohí z nich prihlásili k maďarským politickým stranám.
Niečo trvale viedlo prezidenta k úsiliu zaviesť prídelový systém aj na
Slovensku. Počas protektorátu zaviedli v Čechách lístkový systém, ktorý
v princípe zachovali aj po vojne. Počas vojny na Slovensku neboli prídelové
lístky, ale tzv. spotrebné knižky, určené iba na registráciu spotreby. Cieľom bolo
zabrániť nadmernému odoberaniu tovaru a jeho využívanie na čiernom trhu.
Vtedy sa veľa potravín a iných produktov pašovalo na Moravu a tým aj do
Čiech. Slovenská národná rada však v tejto otázke tlak na zavedenie českého
systému ustála. V decembri sa síce zaviedli dva prídelové lístky, jeden na cukor
a druhý na iné potraviny. Českí poslanci v parlamente kritizovali slovenského
povereníka, že bráni zavedeniu lístkového systému na Slovensku. To však
vydržalo iba do roku 1948 kedy nastali politické zmeny a následne zaviedli
jednotný prídelový systém v celej republike. Aj na tomto sa ukázalo, ako sa
postupne presúva politická a s ňou ekonomická moc v štáte. 25. januára 1949
vsúpil do platnosti nový zákon o prídelovom systéme. Pomery sa začali
približovať tým za prvej ČSR. Všetko rozhodovala Praha za prikyvovania časti
slovenských poslancov a členov vlády. Ako ináč ich nazvať, ako sluhovia
sluhov?
V októbri 1945 prišli ešte dva iné dekréty, ktoré zasiahli do života rodín.
Najprv to bol dekrét o znovu zavedení tzv. stredoeurópskeho času a začiatkom
toho mesiaca začal platiť výnos, ktorým opäť nadobúdajú platnosť ustanovenia
o pragmatike štátnych úradníkov z roku 1914! Aký dobrý vzor boli tie rakúskouhorské zákony. Aspoň niečo, čo pozitívne prispelo k nálade v rodine, lebo to
mohlo zlepšiť otcov príjem i perspektívu.
Napriek nedobrej situácii Vianoce boli zase celkom pekné a všetci sa z nich
tešili.
Vtedy sme sa nezamýšľali nad tým, že v novembri vstúpil do platnosti zákon
o zavedení prídelových lístkov aj na Slovensku. Počas vojny nemali prídelový
systém iba tri štáty v Európe: Švajčiarsko, Švédsko a Slovensko. Teraz sme tých
dvoch predbehli. Nás sa to veľmi netýkalo. V januári si rodiny mali vyzdvihnúť
na národnom výbore potravinové lístky na cukor (č.1) a na múku a chlieb (č.2).
Aby sa nemuseli tlačiť ďalšie typy lístkov podobných tým v Čechách, úrady
rozhodli, že na lístok na cukor možno nakupovať aj tuky a mäso. Na lístku na
cukor bol aj ústrižok na jeden kus jadrového mydla. Bol som v škole, keď
mamička bola vyzdvihnúť lístky pre našu rodinu. Nedali jej nič. Vraj sme
samozásobitelia. Nebrali ohľad ani na tri deti. Mamičku to veľmi bolelo i
urazilo. Čo sú to za ľudia títo niktoši? Už zabudli, že sme im dali zarobiť si na
našich roliach? Alebo sa mstia za to, že museli makať? Dobre vedia, že tie role
neboli moje a takú pôdu, akú mám ja, má v Lamači skoro každý. Aj otec sa
hneval, ale snažil sa mamičku upokojiť. Na druhý deň išiel po lístky on. Využil,
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že je zamestnanec a že dom i záhrada sú písané na mamičku. Tento raz
zabojoval a dosiahol, že rodina dostala aspoň lístky na neho, ale ani on
nepresvedčil, že u nás sú dve deti do 6 rokov, čo bola jedna z kategórii osôb s
nárokmi na lístky. Vraj v rodinách samozásobiteľov nemá na lístky nárok nikto.
Keďže na Slovensku vtedy neboli všetky druhy poľnohospodárskych produktov
na lístky, situáciu využívali českí obchodníci i jednotlivci, ktorí k nám pohodlne
chodili vo veľkom nakupovať. Už im nebránili hranice ani colnice. Mali viac
peňazí a roľníci radi predali. Na druhej strane aj toto zvyšovalo infláciu na
Slovensku.
Posledným zo zákonov prijatých v roku 1945 bol zákon č. 105/1945 Zb. zo
dňa 23. augusta o pracovných táboroch pre nespoľahlivé osoby. Postupne ich
vzniklo až sedemnásť. Celkový počet umiestnených osôb dosiahol skoro 4700.
Pôvodne to malo byť pre Nemcov, Maďarov a kolaborantov, ale čuduj sa svete,
najviac bolo remeselníkov a živnostníkov, potom kulakov, nasledovali úradníci
a zaháľači. Dvesto bolo robotníkov a sedemdesiat študentov. Niektoré tábory
zriadili pri veľkých fabrikách, stavbách priehrad a tunelov. Posledný zatvorili až
v roku 1954.
Na potrestanie pomáhačov bývalému režimu a ďalších nepohodlných osôb
prezident Beneš vydal Zákon o retribúcii č. 16/1945 Zb zo dňa 19. júna a tzv.
malý retribučný dekrét zo dňa 27. 10. 1945, ktoré boli napísané tak, že zatvoriť
mohli každého, koho chceli. Dôvodom bola nielen eliminácia triednych
nepriateľov, ale aj zastrašovanie spoločnosti a v neposlednom rade získanie
lacnej pracovnej sily. Tieto opatrenia otvorili stavidlá triednej nenávisti a závisti
a umožnili vznik veľkého počtu udavačov, ktorí si pomocou nich často riešili aj
osobné, či susedské spory. Až neskôr sa ukázalo, že takáto pracovná sila je
vlastne veľmi drahá. Neuvedomovali si, že podobný model sme tu mali v
nedávnej minulosti. Alebo to bolo poučenie zo skúsenosti?
Tretieho februára 1946 bola v Bratislave mimoriadna udalosť. Dobová tlač,
Čas, Pravda, Pondelník, rozsiahle informovala o tom, ako prehliadku
dokončeného mosta cez Dunaj postaveného Červenou armádou, vykonal maršal
Konev. Zúčastnila sa aj vládna delegácia na čele s Fierlingerom. S ním boli
generál Svoboda, Gottwald, veľvyslanec ZSSR Zorin, povereníci, zástupcovia
mesta, armády a Národnej bezpečnosti. Ešte v posledných dňoch januára
vykonali zaťažkávaciu skúšku opakovaným prechodom 50 tonového tanku.
Ženisti Červenej armády tam odpracovali 180 tisíc a československá armáda
skoro dvadsať tisíc hodín. Po obnovení pôvodného mosta zostal po tomto
provizórnom na petržalskom nábreží pamätník, z ktorého „za demokracie“
niekedy po roku 1990 ukradli bronzovú tabuľku, ktorá vyjadrovala vďaku
Červenej armáde.
Okrem toho, že ľudia sa museli biť o prežitie, blížili sa voľby do nového,
riadneho Národného zhromaždenia. Išlo o to, či sa podarí udržať v parlamente
pomer rovný s rovným medzi Čechmi a Slovákmi a tiež o to, ktoré politické
strany sa dostanú k moci. Postoj voči Slovensku mali české strany rovnaký.
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Slovensko nemienili v žiadnom prípade uznať za partnera, akým by mal byť
podľa Košického vládneho programu. Zaujímavé je, že v tom sa s KSČ
zhodovala najmä strana národne socialistická. Toto i viditeľná ochota KSS
spolupracovať s KSČ uberala slovenským komunistom predvolebné preferencie.
Navyše bolo jasné, že v Čechách budú kandidovať do parlamentu štyri strany
a niekde vznikol názor, že tak by to malo byť aj na Slovensku. Táto myšlienka
má dvojaké vysvetlenie. Viac strán môže priniesť viac mandátov pre Slovensko,
ale na druhej strane viac strán môže odčerpať istý počet hlasov, a tým aj
mandátov zatiaľ najsilnejšej Demokratickej strane. Tak sa stalo, že už 20.
januára vznikla Strana práce, ktorá v októbri zmenila názov na „Sociálna
demokracia na Slovensku“ a v roku 1947 sa spojila s Čsl. sociálnou
demokraciou na jednu stranu. Krátko na to Dočasné národné zhromaždenie
schválilo zákon o voličských zoznamoch. Tie museli byť zverejnené a proti
jednotlivým osobám mohli byť vznesené námietky. Došlo k tomu, že na
Slovensku vylúčili z volieb asi štyristo tisíc ľudí, z čoho väčšinu tvorili Maďari,
ale aj známi priaznivci HSĽS či agrárnikov. Termín volieb sa blížil a vláda si
vyžiadala nové rokovanie so SNR nadväzujúce na prvú pražskú dohodu. Trval
tlak na obmedzenie právomocí SNR. Začiatkom apríla uzavreli druhú pražskú
dohodu 11. apríla 1946, (20, str, 160) ktorej výsledkom bolo upevnenie
právomocí prezidenta na Slovensku. Podľa nej prezident na Slovensku
vymenúva vysokoškolských profesorov a štátnych úradníkov od tretej platovej
stupnice!
To už sme mali voľby tak povediac na krku. V Lamači sa objavilo niečo
nezvyčajné. Všetky možné voľné plochy boli popísané farebnými výzvami
„Voľte č...“ Za tým nasledovalo číslo strany. Na prekvapenie najviac bolo
červených výziev „V. č. 4“. Toto číslo mala kandidátka najnovšej Strany
slobody. Voľby, ktoré sa konali 26. mája, (20, str. 161) samozrejme dopadli
celkom ináč, ako by sa dalo usudzovať z farby, počtu, či veľkosti jednotlivých
nástenných výziev. Na Slovensku s náskokom vyhrala Demokratická strana,
ktorá získala 62%, čo bolo viac ako dvojnásobok zisku KSS. (31, str. 36) Z toho
neskôr vznikla politická kríza. Druhé dve strany získali každá asi 3% hlasov.
Pravdaže, výsledky slovenských volieb nemohli zmeniť očakávanie Prahy. V
Čechách a na Morave jednoznačne zvíťazila KSČ a so započítaním hlasov KSS
komunistická strana vyhrala voľby v štáte. V dôsledku premyslenej
parlamentnej matematiky Slovensko v Národnom zhromaždení stratilo 31
mandátov a namiesto pôvodných sto ich získalo iba 69. Bol to koniec paritného
modelu, prijatého Košickým vládnym programom. V novej vláde na základe
výsledkov volieb mali komunisti 9 ministrov, z toho dvaja Slováci. Predsedom
SNR zostal Lettrich, predsedom Zboru povereníkov Gustáv Husák. Nový zbor
povereníkov bol vymenovaný až 16. augusta. Toto oneskorenie spôsobilo
zvolanie tretej porady vlády so SNR, ktoré vyústilo do tretej pražskej dohody
27. júna 1946, ktorá sa uskutočnila mesiac po voľbách. (20, str. 161) Praha si
voľbami posilnila pozíciu a vynútila si, že SNR musí kandidátku na Zbor
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povereníkov najprv predložiť na schválenie vláde. Nový Zbor povereníkov
pracoval s rôznymi zmenami v zložení do 18. novembra 1947. Krátko po
voľbách 19. júna Národné zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Antonína
Zápotockého a za prezidenta E. Beneša. Fierlingerova vláda podala demisiu, aby
mohla byť vymenovaná nová. Prezident poveril Gottwalda zložením novej
vlády.
Národy sa tešili, že konečne skončila obludná vojna a že teraz sú už všetky
podmienky pre trvalý mier. Národy však majú svojich politikov a mútiť vodu
môžu aj takí, čo vo svojej vlasti prehrali voľby a mali by z politiky odísť.
Nemám na mysli nikoho iného, ako známeho a idealizovaného vojnového
premiéra Veľkej Británie Churchilla. Tento muž napríklad vedel o príprave
leteckého útoku na niektoré anglické mestá, konkrétne Coventry, ale nedovolil,
aby sa pripravila protiletecká obrana, lebo by sa mohlo prezradiť, že Angličania
čítajú nemecké šifry. Zahynulo mnoho žien, detí a starcov. V marci sa s ním
chcel stretnúť dekan Westminster college, chlapčenskej presbyteriánskej školy,
v mestečku Fulton v americkom štáte Missouri, aby mu mohol odovzdať čestný
doktorát 6. marca 1946. (21, str. 126) Čo tohto dekana z malého, malebného
mestečka v povodí rieky Missouri pohlo k tomuto kroku, si možno domýšľať,
ale dôležité sú fakty. Takým zaujímavým faktom bolo, že pozvánku na stretnutie
mu odoslal prezident Truman. V skutočnosti sa asi chceli stretnúť oni dvaja, ale
Truman nemohol pozvať na rozhovory v Bielom dome vyslúžilého politika, aby
si nerozladil vzťahy s novou labouristickou britskou vládou. Truman, ktorý už
bol informovaný o jeho názoroch, požiadal Churchilla, aby svojím prejavom 6.
marca nevyvolal zbytočný rozruch. Celkom sa mu to nepodarilo. Churchill
v aule školy, ktorú honosne nazývajú aj univerzita, nabádal k tomu, aby sa
Západ čo najskôr spojil. Ešte skôr, ako sa Sovietsky zväz po vojne stihne
skonsolidovať. Je nutné zabrániť sovietskemu expanzionizmu, pred ktorým
treba zachrániť vojnou zničenú Európu. Pôsobí veľmi pôvabne, keď predstaviteľ
najväčšej kolonialistickej mocnosti, ktorá sa roztiahla okolo celej zemegule,
hovorí o expanzionizme iného štátu. Medzi iným povedal: „Teraz je od Štetína
na Balte po Terst na Jadrane spustená železná opona. Za situácie, že USA,
Veľká Británia a Kanada ovládajú tajomstvo atómovej bomby, treba urobiť
všetko, aby sa k tomuto tajomstvu nedostali totalitné režimy. Za železnou
oponou je poslednou demokratickou krajinou Československo.“ Mnohí novinári
a politológovia vetu o železnej opone považujú za začiatok obdobia studenej
vojny. Jej zárodok však vznikol oveľa skôr na Jalte, keď Stalin presadil západné
hranice budúceho Poľska na Odre a Nise. Domáca politická situácia na Fulton
navonok nereagovala a vyvíjala sa pod vplyvom výsledkov májových volieb.
Už v tom čase sa objavovali v Čechách názory, že presadzovanie Košického
vládneho programu a rovnoprávneho postavenia Slovenska je buržoázny
nacionalizmus. Vtedy to ešte nebol smrteľný hriech. Demokratická strana sa
postupne ocitla v izolácii. Dva dni po rokovaní českého Národného frontu
zasadalo vedenie slovenského Národného frontu a dospelo k záveru, že je nutné
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upraviť vzájomný pomer celoštátnych a slovenských orgánov. Slovenské orgány
treba zreorganizovať a odstrániť z nich protištátnych činiteľov!!! Nič nového.
Slováci boli často sami sebe katom. Nakoniec 26. júna nasledovalo ďalšie
rokovanie vlády so Slovenskou národnou radou, na ktorom uzavreli „tretiu
pražskú dohodu“. Vláda sa po voľbách cítila dostatočne silná, aby presadila, že
SNR musí návrhy na povereníkov predkladať na schválenie vláde, že povereník
skladá sľub do rúk predsedu vlády a je podriadený príslušnému ministrovi. Na
základe tretej pražskej dohody nasledovali reformy v oblasti pozemkov,
bankovníctva, poisťovníctva, znárodňovania hút, baní a iných významných
podnikov, ktoré sa dostali plne do rúk vlády. Treťou pražskou dohodou sa
Slovensko definitívne dostalo do podriadenosti centralistickej pražskej vlády.
Iba niečo viac ako rok od prijatia spoločného Košického vládneho programu
bolo všetko ináč.
K rozdielom došlo aj v prístupe k členom vlády protektorátu a vlády
Slovenskej republiky. Koncom júla súdili v Čechách členov protektorátnej
vlády, ktorí obišli väčšinou s nízkymi trestami. Na Slovensku sa začali množiť
tresty smrti. V rovnakom čase, ako prebiehal Národný súd v Prahe, obesili
Lamačana Antona Vaška a o mesiac aj Otomara Kubalu a Vojtecha Tuku. Za
spoluprácu s nacistami, spoluúčasť pri deportáciách Židov a činnosť v Hlinkovej
garde. Pár dní pred tým bol sviatok Božieho tela, štvrtok, myslím, že
dvadsiateho júna 1946. Rozlúčil som sa s mamičkou a „deťmi“, ako som hovoril
svojim súrodencom. Spolu s otcom sme ráno odišli do jeho úradu „na veľkej
pošte“. (16, str. 44-45) Tam sa už nazbieralo viac detí a rodičov. Po kontrole
účasti nás deti posadili do nejakého autobusu a za všeobecného plaču sme
vyrazili. Cieľom bol trojmesačný zdravotný pobyt vo Švajčiarsku. Tam som do
21. septembra trávil neuveriteľné prázdniny.
Po poslednej večeri v penzióne v Beatenbergu sme sa zbalili, čo išlo rýchlo.
O dva dni sme sa konečne znova ocitli na nádvorí veľkej pošty v Bratislave, kde
som sa hodil do náručia otcovi a čoskoro sme boli doma. Bolo to veľké
dobrodružstvo, z ktorého mi veľa zostalo. Najviac pohľad na Berninské Alpy,
Eiger, Mních a Jungfrau. Túžba dostať tam raz mamičku a neskôr svoju rodinu
sa mi však nesplnila. Domov som sa vrátil 23. septembra.
Keď som sa neskôr zaoberal udalosťami, ktoré v tom čase ovplyvňovali
život na Slovensku, zistil som, že Lamačanov zaujalo ustanovenie Dúbravčana
Dr. Husáka za predsedu Zboru povereníkov 13. augusta 1946. (20, str. 161)
Mamička spomínala, že ku komunistom sa hlásil už vtedy, keď spolu chodili do
mesta do školy. Lamačských hospodárov znepokojilo prijatie šiestich zákonov o
poľnohospodárstve, ktoré viditeľne mierili na likvidáciu maloroľníkov so
strednou a vyššou výmerou obhospodarovanej pôdy. Tie vyvolali rozruch
verejnosti na celom vidieku, ale aj rozpory medzi politickými stranami. Vraj išlo
o ofenzívu proti buržoáznym živlom. Prvý dvojročný plán na rekonštrukciu
republiky začal 1. januára 1947. Spolu s ním aj plány na znárodnenie a príprava
zákonov na na zakladanie jednotných roľníckych družstiev. (20, str. 161)
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Európu i Slovensko zaujalo aj to, že 1. októbra 1946, (21, str. 126) po roku
od jeho začiatku, vyniesli rozsudky v norimberskom procese. Pôvodne chceli
Rusi, aby bol v Berlíne, kde došlo k porážke zločineckého režimu. Západné
veľmoci vymysleli kompromis. V Berlíne bude sídlo tribunálu, ale
v Norimbergu bude proces, lebo tam mali nacisti svoje najokázalejšie stretnutia.
Niekoľko mesiacov pred začatím procesu chytali najvyšších nacistických
činiteľov, z ktorých hlavní už neboli na žive, alebo ako Bormann, boli nezvestní.
Každá zo zúčastnených spojeneckých krajín mala svoj zoznam najdôležitejších
zločincov, ktorých považovala za potrebé súdiť. Zoznamy vytvorili vyše sto
obvinených. Okrem osôb boli obvinené aj organizácie: SS, SA, Gestapo a
Sicherheitsdienst. Tribunál tvorili zástupcovia štyroch veľmocí. Podobne boli
nominovaní aj štyria žalobcovia. Hlavným bol Američan Róbert Jackson, ktorý
predniesol obžalobu. Mala štyri body: spoločné sprisahanie, zločiny proti mieru,
zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Na konci vyniesli rozsudky. Dvanásť
trestov smrti, vrátane neprítomného Bormanna, štyri doživotné (niektorí čoskoro
zomreli), dva dvadsaťročné tresty, Dönitz dostal desať rokov, traja boli
oslobodení. Na Slovensku vyvolalo údiv, že medzi zločincami nebol admirál
Horthy. Veď ten dosiahol, že v Maďarsku, vrátane obsadeného juhu Slovenska,
kde vládol krutou rukou, zostalo z 850 tisíc židov nažive necelých 250 tisíc.
Samozrejme vešanie komunistov a slovenských národovcov sa nerátalo. Zaujalo
ma to a zapátral som, ako sa to mohlo stať. Nuž za tým nebol nikto iný, ako
John F. Montgomery, americký výrobca kondenzovaného mlieka. Tento
ctihodný muž mocne podporoval volebnú kampaň prezidenta Roosevelta, za čo
ako odmenu dostal v roku 1937 post veľvyslanca v Budapešti. Tam získal jeho
sympatie pán Horthy. Podľa jeho excelencie Horthy bol veľmi šarmantný
a prejavoval sa s eleganciou rodeného uhorského šľachtica. Navyše keď
Červená armáda dobyla Rumunsko a Bulharsko, pokúšal sa s americkými
vojenskými predstaviteľmi v Istanbule dohodnúť separátny mier, alebo
kapituláciu do rúk americkej armády. Neuspel. Pozoruhodný z historického
hľadiska je aj fašistický puč v Budapešti, krátko pred dobytím Maďarska
Červenou armádou. Fašistom sa zdalo, že vláda v Budapešti nebojuje proti
ruským boľševikom dosť usilovne. Pri stretnutiach s veľvyslancom Horthy
údajne povedal, že Hitlera nemá rád, a že Maďarsko je nedobrovoľným
satelitom Nemecka. Vysvetľoval, že jednotlivec môže spáchať samovraždu, ale
národ nie. S Hitlerom spolupracoval, aby zachránil národ! Táto geniálna
myšlienka sa samozrejme vôbec nemôže aplikovať na Slovensko. Zaujímavé na
tom bolo, že ten hnusný Hitler bol dobrý na to, aby regent Horthy, de facto hlava
štátu, mohol anektovať územia svojich susedov, s cieľom dosiahnuť spoločné
hranice s Poľskom a získať výnosné teritóriá na Balkáne. Keď sovietski
predstavitelia žiadali, aby sa pred súd v Norimbergu postavil aj Horthy, ktorého
medzičasom tiež chytili, Montgomery písal svojmu priateľovi, prezidentovi vo
Washingtone, aby zasiahol v jeho prospech. Stalo sa. Horthy nebol obžalovaný.
Jeho pozíciu zmenili z obžalovaného na svedka proti ríšskemu zástupcovi
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v Maďarsku. S pomocou Montgomeryho nakoniec Horthyho i s jeho rodinou
umiestnili v portugalskom Estorile. Veľvyslancova rodina zbierala peniaze pre
Horthyho a jeho príbuzných medzi maďarskými emigrantmi v USA aj po
Montgomeryho smrti. Demokratická vláda Maďarskej republiky v roku 1993
dovolila Horthyho stúpencom doviezť a s veľkou pompou pochovať vo vlasti
telo svojho velikána, admirála bez flotily.
Myšlienky na Horthyho plnili mysle mnohých Slovákov aj v decembri 1946,
keď začal proces s prezidentom Dr. Jozefom Tisom. Aký rozdiel. Tisa americká
armáda na pokyn z Washingtonu vydala Benešovým národným sudcom, aby ho
popravili, hoci nikto ho neobvinil z vojnových zločinov. Ktovie, ako by to
dopadlo, keby sa Tiso dostal miesto do rúk Beneša pred norimberský tribunál.
Nemohlo sa stať, že by bol medzi tými oslobodenými? On sa nesnažil zachrániť
národ hoci aj za cenu spolupráce s Hitlerom? Slovensko nebolo nedobrovoľným
satelitom Nemecka? Nevyhrážal sa Hitler Tisovi, že ak nevyhlási Slovenský
štát, ponechá Slovensko, aby si ho rozdelili Maďari a Poliaci? Ako sa vyhrážal
Horthymu? História nekladie také otázky. Po tom, čo Národný súd potrestal
nižšie postavených, bol pripravený dokončiť pomstu na hlave najvyššej.
Pripravený bol aj sudca Dr. Igor Daxner, ktorý pred procesom konzultoval
s Benešom. Beneš povedal, že v jednom štáte nemôžu byť dvaja prezidenti.
Rozsudok bol hotový skôr, ako proces začal.
Začiatkom decembra začal proces s Tisom, Machom a Durčanským.
Ďurčanský včas emigroval a v zahraničí vyvíjal aktivity na Tisovú záchranu.
Vyvrcholil odsúdením J. Tisa 15. apríla 1947. (20, str. 161; 27, str. 3) Zostanem
pri základných faktoch. Na záchranu Tisa sa uskutočnilo niekoľko verejných
manifestácií. Demokratická strana sa snažila o zmiernenie trestu. Žiadosť o
milosť Beneš zamietol. Tisa odsúdili na smrť obesením, Macha na tridsať rokov.
Vraj bol chorý a niektorí významní komunisti sa ho účinne zastali. Stretávali sa
s ním pri vínku a kartách a zistili, že nebol až taký zlý. Že náklonnosť k fašistom
iba predstieral. Dr. J. Tisa, kňaza, popravili obesením 18. apríla 1947. (20, str.
161; 27, str. 3) Po rokoch sa ozývajú hlasy, že bol vojnový zločinec, ale na
žiadnom zozname nie je. Keby bol, súdili by ho v Norimberku. Odsúdili ho,
lebo obhajoval svoju politiku a neľutoval. Ukázalo sa, že Machova choroba bola
len hra. O dva týždne bol už zdravý, Tiso popravený a Mach mohol nastúpiť do
väzenia. Aká irónia osudu. V päťdesiatych rokoch sa vo väzení spolu s Machom
ocitol aj Husák. Za buržoázny nacionalizmus. Mohli spolu debatovať, lebo
každý z nich svojim spôsobom bojoval za Slovensko. Tých debát si asi neužili,
lebo Husák bol dlho na samotke a často ho neľudsky mučili. Dlhú dobu nesmel
mať žiadne návštevy, ani viesť korešpondenciu. Mach bol iba obyčajným
väzňom. Chodil za nim jeho syn, ktorému rozprával, ako to bolo s jeho
činnosťou. Husáka pustil na slobodu amnestiou v roku 1960 prezident Novotný,
ktorý si nevedel predstaviť ani len federáciu so Slovenskom, nie to ešte jeho
samostatnosť. Macha po dvadsiatich troch rokoch väzenia amnestoval prezident
Svoboda v roku 1968. Onedlho Husák dosiahol, že ČSR sa 27. októbra 1968
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stala federáciou, ČSFR. (20, str. 174) Mach to mohol iba závidieť.
Neuveriteľné peripetie osudu pokračovali aj ďalej. Netrvalo dlho a trest
smrti, ale už nie rozsudkom Národného súdu, postihol aj niektorých z tých, ktorí
hlasovali proti udeleniu milosti Tisovi. Popravili partizánskeho veliteľa Žingora
i Clementisa. 21. mája 1947, teda už po zrušení retribučného zákona, SNR
odvolala z postu šéfa Národného súdu na Slovensku Dr. Igora Daxnera.
Presadila to Demokratická strana.
Keď od Nového roku začala slávna dvojročnica ľudia ešte verili, že svojimi
mimoriadnymi zmenami a brigádami, dostanú republiku z ťažkostí spôsobených
vojnou. Svojím úsilím však nemohli zmeniť vývoj situácie vo svete.
Jedným z cieľov dvojročného plánu bola rekonštrukcia vojnou poškodeného
Slovenska. Z celoštátneho rozpočtu sa pre Slovensko vyčlenilo 31,6% investícii
z čoho necelých 27% išlo do priemyslu. Celkove asi 28 miliárd Kčs. Vraj to
malo byť odškodnenie Slovenska za nevýhodnú výmenu peňazí. Prostriedky
boli určené na začatie výstavby ťažkého priemyslu, ktorú vykonávali české
firmy. Tak sa peniaze vrátili spať do Čiech. Dvojročnica bola prípravou na
systém plánovaného hospodárstva. Cieľom bolo zvýšiť úroveň priemyslovej
produkcie na 110% predvojnového stavu. Na Slovensku sa investovalo hlavne
do kovopriemyslu, výroby energie a do chémie. Na Slovensku stále pracovalo
v poľnohospodárstve viac ako 60% pracovníkov, kým v Čechách iba 33%.
Naopak v priemysle, v Čechách 35%, na Slovensku 15%. Možno povedať, že to
bolo plánované zaostávanie Slovenska,
Dôležitou udalosťou bolo vyhlásenie Trumanovej doktríny 12. marca 1947.
(21. str. 127; 11, str.139; 6, str. 468) Americký prezident rok a päť dní po
prejave jeho hosťa Churchilla vo Fultone o železnej opone, dozrel konečne k
formulovaniu skutočného začiatku studenej vojny. Bola to doktrína o
„zadržovaní komunizmu a ochrane demokracií vo svete“. Nazvali to začiatkom
„studenej vojny“, ale celkom studené to nebolo. Kongres USA po vyhlásení
doktríny uvoľnil 400 miliónov dolárov na vybudovanie vojenských základní
v Stredozemnom mori a súčasne na výzbroj gréckej a tureckej armády. Dalo by
sa povedať, že už tam začalo zadlžovanie Grécka, ktorého ekonomika nemala na
budovanie armády a vracanie pôžičiek. Týmto spôsobom sa malo zabrániť
prítomnosti sovietskeho námorníctva v Stredozemnom mori tak, ako to navrhol
Churchill vo Fultone.
V posledný júnový deň 1947 skončila v Československu činnosť UNRRA
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Úrad Spojených
národov pre pomoc a obnovu). Organizáciu založili uprostred vojny, v novembri
1943 v Atlantic City, za prítomnosti delegácii 47 štátov. Zmluvu za
Československo podpísali Jan Masaryk a Fr. Nemec. Československá strana
predložila 15. 8. 1944 zoznam potrebných vecí. Dovozný plán pre ČSR
predstavoval okruh tovarov na 8 až 12 mesiacov po oslobodení a obsahoval
niekoľko sto položiek, odhadovaný na 20 až 30 miliárd korún. Prevažnú časť
tohto tovaru tvorili potraviny, obuv, textil, lieky, autá a kovy. Z celkovej
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hodnoty tovaru pripadla na ČSR čiastka v hodnote 235 miliónov USD. Do
konca júna k nám dodali 34 tisíc ton tukov, 66 tisíc ton mäsových konzerv, 335
tisíc ton obilia a múky, 22 tisíc ton mlieka (sušeného a kondenzovaného), 29
tisíc ton rýb, 14900 ton jadrového mydla a 7900 ton kávy a kakaa. Pre
poľnohospodárstvo prišlo 114 tisíc ton umelých hnojív, stroje a traktory (nejasné
toľko). Nie je známe kto a kde tovar preberal, aký kľúč bol použitý pre
rozdeľovanie do regiónov, kto v regiónoch bol zodpovedný za preberanie,
evidenciu a rozdeľovanie. Z neskoršieho pohľadu to vyzerá ako pomoc
dodávaná do rozvojových krajín, kde to zhrabnú kmeňoví náčelníci a rozdelia
svojim rodinám a priateľom. Pamätám si, že mamička odniekiaľ priniesla hnedú,
asi trojkilovú plechovku niečoho hnedého a strašne slaného. Neskôr sme usúdili,
že to asi bolo maslo zo sóje, alebo búrskych orieškov. Horko ťažko sa to dalo
použiť do varenia, nie natierať na chlieb. Začiatkom júla boli na Devíne tradičné
Slovanské dni, pri ktorých sa v minulosti spomínal príchod svätých Cyrila
a metóda. Národa sa zase nahrnulo, lebo boli zvedaví na vystúpenie Gottwalda.
Ten národ sklamal. Tiež sa venoval hlavne štátobezpečnostným otázkam
a kritizoval stav na slovenskej politickej scéne, ktorá sa nedokázala vysporiadať
s reakčnými silami a pôsobením ľudákov. Zodpovednosť zase pripísal
Demokratickej strane. Asi nepostrehol, že komunistickej strane svojim prejavom
nepomohol k väčšej obľúbenosti. Pritom pred časom sa štylizoval do pozície
človeka, ktorý chápe slovenské postoje a vôľu.
Pár dní po zhromaždení na Devíne sa uskutočnila v Paríži 12. a 13. júla 1947
medzinárodná konferencia, ktorá sa zaoberala Marshallovým plánom na
poskytnutie pomoci vojnou postihnutej Európe. (21, str. 127) Americký kongres
sa rozhodol uvoľniť stovky miliónov dolárov na obnovenie ekonomiky,
posilňovanie demokracie a spolupráce národov. Za krásnymi slovami cítili štáty
strednej a východnej Európy pokus o pripútanie k politickej sfére USA a
z konferencie odišli. Medzi nimi aj československá a fínska delegácia.
Prakticky v čase parížskej konferencie odišiel Gottwald na čele delegácie do
Moskvy, kde podpísali dohodu o spolupráci na päť rokov. V jej rámci ZSSR
prisľúbil dodať v najkratšom čase 200 tisíc ton múky a potravinárskeho obilia
a 200 tisíc ton kŕmneho obilia. Neskôr, v novembri ešte ďalších 200 tisíc ton
obilia.
Rada MNV, v súlade so zákonom o plánovaní poľnohospodárskej výroby
a úlohách pre poľnohospodárov, chovateľov dobytka, ošípaných a hydiny
rozhodla o každom „pestovateľovi“, bez ohľadu na výmeru obhospodarovanej
pôdy, podľa svojho pohľadu. Nuž a ktože v Lamači nemal aspoň kúsok záhrady
a nejaké sliepky? To sme všetci boli pestovatelia? Rada, o ktorej nikto presne
nevedel kto v nej sedí, mohla predpisovať kontingenty komu chcela a koľko
chcela. Boli spravidla vyššie ako bolo možné splniť z výmery pôdy, ktorú
vlastník mal. Aj my sami sme mali predpísanú dodávku mlieka, hoci sme nemali
ani kozu. Mamička to mlieko musela kupovať v mliekarni a tam ho znova
predať, ale iba za 25 až 30% nákupnej ceny.
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V polovici septembra bolo zase rádio i noviny plné správ o odhalení
protištátneho sprisahania v Žiline. Samozrejme zase boli za tým niektorí
funkcionári Demokratickej strany, ktorí sa spriahli s emigráciou. Povereníctvo
vnútra oznámilo, že zatkli vyše dvestotridsať osôb, z ktorých voči generálnemu
tajomníkovi Demokratickej strany a dvom poslancom za túto stranu začali
trestné stíhanie. Tak vlastne vznikla druhá vlna emigrácie. Prvá hneď po vojne
a druhá v priebehu boja „so slovenskou reakciou“. V tej druhej emigrovalo aj
mnoho bežných ľudí, ktorí podľahli psychologickému masírovaniu, alebo
vedeli, že na nich môže niekto niečo vytiahnuť. Boli aj takí, ktorí chceli lepšie
zarábať, alebo cestovať. Emigrácia ešte narástla po roku 1948 a najmä po tzv.
„maďarských udalostiach“ v roku 1956. Vtedy otvorili v rakúskom meste
Treiskirchen neďaleko Viedne utečenecký tábor, z bývalého zámku, neskôr
kasární. Medzi organizáciami na pomoc emigrantom, ktoré sa tam usadili bol aj
AFCR (American Fund for Czech Refugees- Americká nadácia pre českých
utečencov), ktorý založil bývalý veľvyslanec pri OSN, Slovák Ján Papánek.
Vedúce kruhy KSČ očakávali, že vo voľbách v roku 1946 na Slovensku
vyhrajú komunisti, lebo vraj v chudobnej krajine je to prirodzené. Ale zabudli na
to, že vo vojnovom období sa obyvateľstvo na Slovensku malo lepšie ako
v okolitých štátoch. Odhliadnuc od nemeckého tútorstva, na Slovensku rástla
ekonomika a aj pomery boli oveľa demokratickejšie ako napríklad v Rakúsku
alebo Maďarsku. Darilo sa roľníkom i priemyslu. Bola zamestnanosť i export.
No a zo všetkého najjasnejšie, na Slovensku bolo silné náboženské cítenie, či už
katolícke, alebo evanjelické. To sa nezhodovalo s komunistickými princípmi,
tým viac, že niektoré politické strany sa snažili zdôrazňovať negatívne stránky
komunizmu. Slovo „boľševik“, malo veľmi negatívny obsah a vyvolávalo
strach. Pritom veľa ľudí si pamätalo, ako NKVD zo Slovenska odvlieklo po
vojne niekoľko tisíc ľudí do táborov na Sibíri. To samozrejme vrhlo negatívny
tieň na ideológiu komunizmu. Preto voľby na Slovensku výrazne vyhrali
demokrati. (31, str. 36) S tým všetkým sa vedenie KSČ muselo vyrovnávať.
Odhalenie žilinského spiknutia a nátlakové akcie KSČ na KSS a KSS na
Demokratickú stranu mali byť teda logickou súčasťou boja o moc.
Krátko po Novom roku 1948, v súlade s Parížskou mierovou zmluvou s
Maďarskom obsadili československé orgány, za pomoci vojska a bezpečnosti
posledné zvyšky územia pri Bratislave, obsadeného Maďarmi po Viedenskej
arbitráži. Obce Jarovce, Rusovce a Čunovo. Niektorým obyvateľom, z ktorých
mnohí nevedeli slovensky sa to veľmi nepáčilo, ale po čase si to chválili, lebo
u nás bol relatívny pokoj, a poloha obcí blízko hlavného mesta bola výhodná pre
odbyt ich poľnohospodárskej produkcie.
V Prahe i Bratislave sa 21. februára 1948 uskutočnili zjazdy odborov, ktoré
viedli ku generálnemu štrajku 24. februára. Vtedy už robotnícke milície aktívne
pomáhali pri obsadení závodov robotníkmi. S takou masívnou podporou
navštívil Gottwald prezidenta. Dôvodil, že odstúpením dvanástich ministrov
z dvadsaťšesťčlennej vlády, táto neprestala existovať a žiadal, aby Beneš ich
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demisiu prijal. Prezident nedokázal odmietnuť. 25. februára prezident demisiu
ministrov prijal. (20, str.162) O niekoľko dní Gottwald vymenoval novú vládu s
prevahou komunistov. V zbore povereníkov zostali iba dvaja členovia
Demokratickej strany.
Ešte pred generálnym štrajkom, 21. februára vyzval v Prahe Gottwald a
v Bratislave Široký na očistenie vlády a celého národného frontu od „reakčných
živlov“. Po čase sa slovo živel zaužívalo ako žartovná nadávka. V politike však
nešlo o žarty.
22. februára sa v Národnom divadle v Prahe uskutočnil ustanovujúci zjazd
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva. Mala to byť skôr kultúrna ako
politická ustanovizeň, ale hneď na zjazde sa ukázalo, že ZČSSP bude silnou
politickou oporou. Zúčastnil sa veľvyslanec ZSSR Zorin. Delegáti podporili
Klementa Gottwalda v jeho úsilí vyporiadať sa s reakciou a upevniť priateľské
hospodárske a kultúrne vzťahy so Sovietskym zväzom. Mala organizovať
kultúrno-politické akcie na získavanie sympatií k Sovietskemu zväzu. V
Bratislave dostali krásnu budovu na dnešnom Štúrovom námestí. Ľudia, ktorí
tam pracovali asi neboli veľmi schopní, lebo po nejakom čase sa o tej
organizácii satiricky hovorilo skomoleninou skratky ZČSSP, že „ešče spí“.
Vznikom ZČSSP Gottwald získal silnú zahraničnú podporu na najťažšie akcie.
Využil to hlavne pri návšteve prezidenta Beneša 25. februára 1948 v sprievode
ministra vnútra Noseka a Antonína Zápotockého. Dostali prísľub prijatia
demisie ministrov a tak mohol Gottwald popoludní 25. februára na Václavskom
námestí vyhlásiť: „Práve prichádzam od prezidenta, ktorý vymenoval novú
vládu.“ V ten istý deň ustanovili aj Ústredný akčný výbor Národného frontu,
ktorého predsedom sa stal A. Zápotocký. Mohli sa začať konkrétne opatrenia
vyplývajúce z tohto politického víťazstva
Desiateho marca predložil predseda vlády Gottwald parlamentu akčný
program vlády Národného frontu. K hlavným úlohám patrilo všestranné
zabezpečenie februárového víťazstva a plnenie budovateľského programu.
Nanešťastie v ten istý deň tragicky zahynul minister zahraničných vecí, Jan
Masaryk. Okolo jeho smrti pádom z okna Černinského paláca sa dlho viedli
diskusie o tom, či to bola samovražda. Pohreb mal 13. marca 1948.
Obmedzovanie slovenskej samostatnosti pokračovalo v apríli zlúčením
slovenského rozhlasu s československým. Zúžil sa rozsah slovenského
vysielania a rozhodovania o rozsahu a rozmanitosti jeho činnosti. Vláda
zakázala počúvanie zahraničného rozhlasu, ale veľmi to nefungovalo. Moji
spolužiaci si v škole spievali americké pesničky, ktoré sa naučili počúvaním
rakúskej stanice „Rot-Weiss-Rot“ a neskôr aj „Radio Luxembourg“. Tá prvá
vysielala množstvo dobrej hudby. Sám som často počúval hlavne hodinovú
reláciu pred polnocou „Musik zum Traumen“, ktorú dlhé roky moderoval známy
slovenský hudobník, emigrant.
Dvadsiateho prvého apríla schválili nový školský zákon, ktorý zavádza
školy I. a II. stupňa. Má zabezpečiť všetkým deťom jednotné vzdelanie.

164
Aktivity akčných výborov spôsobili novú vlnu emigrácie. S rastúcim počtom
emigrantov začala vláda pripravovať pomerne drastické opatrenia na jej
obmedzenie. Do roku 1948 bol ilegálny prechod hraníc kvalifikovaný ako
priestupok proti pasovému zákonu, neskôr ako trestný čin. Koncom roku už bol
pripravený zákon č. 231/1948 na ochranu republiky a po Novom roku vstúpili
do platnosti ďalšie opatrenia. Po dlhých prípravách 9. mája 1948 Národné
zhromaždenie schválilo novú ústavu. Ústava deviateho mája potvrdzuje
prevzatie moci robotníckou triedou a československú republiku prehlasuje za
„ľudovú demokraciu“. (20, str. 162) Potvrdzuje asymetrický model
štátoprávneho usporiadania. Ustanovuje všemocné československé orgány
a pomocné (poslušné) slovenské orgány, ktoré nemajú paralelu v Čechách, kde
nie je Národná rada ani Zbor povereníkov. Nová ústava nedoriešila pomer
Čechov a Slovákov a zachováva centralistický model riadenia štátu. Povoľuje
existenciu súkromných podnikov do 50 zamestnancov a držbu pôdy do 50
hektárov. Toto sa v r. 1949 zmenilo.Prezident Beneš novú ústavu odmietol
podpísať. Aj výklad ústavy bol dosť špecifický. Už v nasledujúcom roku sa
začali likvidovať malovýrobné súkromné firmy a nastupovali zákony na
kolektivizáciu poľnohospodárstva. 2. júna 1948 prezident Beneš podpísal
abdikáciu. (20, str. 163)
Desiateho júna sa uskutočnila prvá schôdza nového parlamentu, ktorý o štyri
dni zvolil nového prezidenta, Klementa Gottwalda. Ten hneď podpísal novú
ústavu a o pár dní amnestiu. Na druhý deň ustanovili novú československú vládu
na čele s Antonínom Zápotockým. O tri dni vláda schválila nové zloženie Zboru
povereníkov, ktorého predsedom zostal Gustáv Husák. Do atmosféry triedneho
a straníckeho boja prišla správa, ktorá potešila, ba priam nadchla celý národ.
(20, str. 163) Na Olympiáde v Londýne začiatkom augusta 1948 získal Slovák
Július Torma zlatú medailu a bol vyhlásený za najlepšieho boxera turnaja. Syn
pôrodnej asistentky Senkovej vtedy po Lamači rozprával, že Tormovi robí
sparring partnera. Jeho nos hovoril, že je to možné. Senka si tým veľmi zvýšil
miestnu prestíž.
Snaha o posilňovanie pozície KSČ si žiadala zlúčenie s KSS do jednej
strany. Stalo sa tak 29. septembra. (20, str. 163) Na čele strany stál Ústredný
výbor s predsedom Klementom Gottwaldom. Rudolf Slánský sa stal generálnym
tajomníkom. Komunistická strana Slovenska sa stala územnou organizáciou
KSČ na Slovensku.
Krátko po začiatku školského roku 3. septembra 1948 zomrel prezident
Beneš, (20, str. 163) ale pre nás deti prišlo iné prekvapenie. Dostali sme druhú
sestričku, Marienku. V tom čase bol nejaký sviatok panny Márie a tak meno
bolo hneď jasné. V rodine to prinieslo isté zmeny. Bolo treba trochu viac
pomáhať, aspoň keď sme sa vrátili zo školy. Mamička sa ako vždy rýchlo vrátila
do svojho režimu, ale predsa, bábätko si žiadalo svoje.
V politike hneď po zlúčení KSČ s KSS 29. septembra 1948 (20, str. 163)
došlo „k prerastaniu demokratickej revolúcie na socialistickú“. V rámci tohto
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prerastania nastali od prvého októbra v strane previerky. Strana sa začala
zbavovať ľudí „slabých v marxisticko-leninskej ideológii“ a karieristov, ktorí
zneužili nábor do strany. V strane sa chceli skryť pred previerkami zo strany
akčných výborov. Podľa straníckych údajov počet členov klesol v republike asi o
150 tisíc ľudí, no dôsledky pofebruárového náboru sa nepodarilo celkom
odstrániť. Z vyhlásenia straníckych orgánov sa dalo čakať, že to neboli posledné
previerky v strane. Strana si tak vytvorila 150 tisíc nepriateľov. V tej fáze
nemali žiadnu silu, ale hodne nenávisti, ktorá tlela a čakala na príležitosť.
16. októbra prijali už spomínaný zákon č. 231/48 Zb. o ochrane
ľudovodemokratickej republiky. (20, str. 163) Začal platiť po novom roku. V
ňom práve paragrafy 40 a 41 znamenali prísne tresty za neoprávnené opustenie
republiky. S tým sa mohlo spojiť poškodzovanie záujmov republiky v cudzine.
Ak sa k tomu pridala velezrada alebo špionáž, sadzba hneď dosiahla trest smrti.
Navyše od nového roku došlo na hraniciach k výmene finančnej stráže za
pohraničnú stráž a o rok, v októbri 1949 zaviedli aj hraničné a pohraničné
pásmo, najmä v oblastiach hraničiacich s Rakúskom pri Bratislave, Devíne,
Devínskej Novej Vsi a na Záhorí. V roku 1950 ešte pribudli dva dôležité zákony
z hľadiska ochrany republiky. Zákon č. 48/1950 Zb., ktorým sa zriaďuje
ministerstvo národnej bezpečnosti, trestný zákon č. 86/1950 Zb., ktorý chráni
republiku, socialistickú výstavbu a záujmy pracujúceho ľudu. V súvislosti so
zákonom proti neoprávnenému opusteniu republiky a podľa týchto nových
zákonov, za obdobie od r. 1948 do 1954 odsúdili asi 45 tisíc občanov.
Koncom októbra Národné zhromaždenie schválilo prvý päťročný plán (20,
str. 163) na obdobie 1949 až 1953. Cieľom bola prestavba hospodárstva s
ťažiskom na ťažký priemysel. To sa hodilo do koncepcie spriemyselňovania
Slovenska. K nám prišiel ťažký a zbrojársky priemysel, kým spotrebný
priemysel s produkciou bežných potrieb sa rozvíjal v Čechách. Táto
disproporcia sa neskôr ukázala ako veľmi nevýhodná pre slovenských
obyvateľov.
Druhým
veľkým
cieľom
mala
byť
kolektivizácia
poľnohospodárstva formou tvorby jednotných roľníckych družstiev. Tie sa
z horlivej iniciatívy miestnych funkcionárov organizovali miestami už skôr, ale
všeobecne na Slovensku išiel proces združstevňovania pomaly, čo vedenie
strany podrobovalo tvrdej kritike. Dôsledkom toho bolo, že na Slovensku došlo
v päťdesiatych rokoch k násilnému „vstupovaniu“ do družstiev napriek zneniu
zákona o JRD zo dňa 3. marca 1949, ktorý hneď v prvom svojom článku hovorí
o dobrovoľnosti vstupu.
Od Nového roku bol zavedený takzvaný voľný trh, popri zachovaní
lístkového systému. Malo sa tak dosiahnuť stiahnutie obeživa od občanov. Nuž,
veľa tých, čo oplývali obeživom nebolo.
Na Slovensku sa začali viditeľnejšie prejavovať sekretariáty KSČ vytvorené
krátko po voľbách v minulom roku. Najmä politický a organizačný, v ktorých
pôsobili Široký, Bacílek a Bašťovanský.
Krátko po Novom roku 1949 v Moskve (25. januára) sa stala ďalšia
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významná udalosť. (20, str. 163; 21, str. 129) ) Založili RVHP, Radu vzájomnej
hospodárskej pomoci. Malo to významne prispieť k rozvoju zahraničného
obchodu, vytvoreniu jednotnej surovinovej základne a vybudovaniu nezávislosti
od kapitalistických štátov a ich vykorisťovateľského trhového systému. Mala to
byť istá protiváha Marshallovmu plánu, ktorý sa uplatnil v západnej Európe.
Pravdaže rozhodovanie bolo v Moskve. Prínosom RVHP pre ČSR bol hlavne
odbyt našich výrobkov v ZSSR a dovoz surovín, najmä rudy, neskôr i ropy
a plynu.
Zákon o JRD zo dňa 23. februára 1949, teda o kolektivizácii (20, str. 163)
v Lamači ešte nespôsobil väčšiu nervozitu, ale ľudia pod tlakom na kontingenty
už cítili, že situácia bude horšia. V novinách i v rozhlase silno zaznela správa, že
vo Washingtone podpísali 4. apríla 1949 zmluvu o Severoatlantickom pakte
NATO. (21, str. 129) Bolo to v súlade s Churchillovými návrhmi z Fultonu
a Trumanovou doktrínou zatlačovania komunizmu. NATO vyhlásili za obranné
zoskupenie západných štátov na čele s USA, Veľkou Britániou a Francúzskom.
Predchodcom NATO bol takzvaný Bruselský pakt, ktorý podpísali v marci o rok
skôr Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo.
Vraj proti možnému ohrozeniu zo strany Sovietskeho zväzu. Bruselský pakt
dospel k záveru, že nemá dostatočnú vojenskú silu a požiadal o pristúpenie
USA. Tak vzniklo NATO, ktoré podľa svojej charty obmedzuje svoju činnosť
na sever od obratníku Raka. NATO, spočiatku skôr politická organizácia, začalo
budovať svoje vojenské štruktúry po začiatku vojny v Kórey v roku 1950. Podľa
neustálej antisovietskej propagandy sa dalo očakávať, že aliancia sa čoskoro
rozšíri.
V júni došlo v Prahe k stretnutiu katolíckych kňazov, na ktorom vznikla
takzvaná katolícka akcia. Jej cieľom údajne bolo vymaniť veriacich a nižšie
duchovenstvo spod vplyvu katolíckej hierarchie.
Viac významných vecí sa vtedy dialo v blízkom zahraničí. Už v štyridsiatom
šiestom USA a Veľká Británia spojili svoje okupačné zóny v Nemecku a vznikla
takzvaná Bizóna. Bizóny tam nežili. Pod vedením západných politikov
a špeciálnych poradcov sa začali riešiť vnútorné politické a zákonodarné
štruktúry. Potom v apríli 1948 presvedčili Francúzsko aby sa pripojilo, čím
vznikla v apríli 1948 Trizóna. (21, str.129) (Iné zdroje uvádzajú, že to bolo v
auguste.) O dva mesiace vytvorili v Trizóne novú menu, nemeckú marku.
Západní politici i v ďalšom nestrácali čas. Začali tvoriť parlamentné štruktúry
v Trizóne. Vtedy už reagoval predseda spojeneckej kontrolnej komisie maršal
Sokolovský a komisiu opustil. Osamelý vojak tam nemal šancu. Niekoľko dní
po jeho odchode západné mocnosti ohlásili 7. septembra 1949 vznik Spolkovej
republiky Nemecko s hlavným mestom Bonn. (21, str.129) V rýchlom tempe
ešte predtým stihli vytvoriť zákonodarný zbor „Bundestag“, a radu zástupcov
šestnástich spolkových krajín „Bundesrat“. Šesť dní po vzniku SRN zvolili
Theodora Heussa za prvého prezidenta a následne za kancelára Konráda
Adenauera, ktorý zostal napriek vysokému veku vo funkcii 14 rokov. Jemu sa
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pripisuje vstup SRN do NATO a usporiadanie vzťahov s večným rivalom
Francúzskom. Vznikom SRN studená vojna začala nadobúdať vyššiu teplotu.
Sovietsky zväz a Sociálno demokratická strana Nemecka (SdP) nečakali s
odpoveďou dlho. O mesiac 7. októbra 1949 vyhlásili vznik Nemeckej
demokratickej republiky (21, str. 129) v sovietskej zóne. Hlavným mestom sa
stal prirodzene Berlín, hoci aj ten bol rozdelený na zóny.
V marci 1950 zasiahlo do života ľudí nové vládne nariadenie o orgánoch
MNV. Píše sa v ňom, že MNV (a jeho Rada a akčný výbor) je nositeľom
a vykonávateľom štátnej moci v obci. Pomáha vytlačovať kapitalistické prvky,
plánuje a riadi hospodársku, kultúrnu, sociálnu a zdravotnú činnosť. Pomáha
budovať JRD a zabezpečuje výživu i zásobovanie obyvateľstva. Vydali aj
trestný zákon, ktorý umožňoval aby MNV spolupracovali s trestnými orgánmi
a verejnou bezpečnosťou pri uplatňovaní vládneho nariadenia o MNV. Toto
vlialo miestnym potentátom novú energiu a hlavne moc na uskutočňovanie
svojho videnia ľudovej moci a demokracie. Niekedy v apríli, raz večer prišli
nejakí chlapi v sprievode dvoch v uniforme bezpečnosti a vzali nám obe malé
prasiatka. Žiadny písomný príkaz.
Vo vcelku nepokojnej atmosfére sa prvého marca 1950 uskutočnilo sčítanie
ľudu, ale samozrejme nezostalo iba pri tom. Skúmali sa aj iné veci, čoho sa
ľudia obávali. Ukázalo sa, že ku dňu prvého marca 1950 malo Československo
12 miliónov tristotridsaťosem tisíc obyvateľov. V Čechách necelých deväť
miliónov a na Slovensku necelého tri a pol milióna.
O desať dní po sčítaní ľudu zbavili Vladimíra Clementisa funkcie ministra
zahraničných vecí. Nahradil ho Široký. Mal kvalifikáciu na všetko. (20, str. 164)
28. apríla vyvrcholila „akcia P“. (20, str 165) Násilne (písalo sa že dobrovoľne)
zlúčili gréckokatolícku cirkev s pravoslávnou. Rozhodli o prestupe
gréckokatolíckych veriacich na pravoslávnu vieru a ich cirkev zrušili, čo malo aj
majetkoprávne dôsledky.
Prekvapilo odvolanie generála Svobodu, hrdinu veľkej vlasteneckej vojny
z funkcie ministra obrany. Nahradil ho neslávne známy generál Čepička.
Prekvapenia pokračovali. V polovici apríla akčné výbory NF prvý raz plnili
závažnú úlohu. V nočných hodinách sa uskutočnila „Akcia K“. Bezpečnosť
a polícia 13. a 14. apríla obsadili na Slovensku 56 mužských kláštorov,
rehoľných domov a farských úradov, kde sa zdržiavali rehoľníci. Do konca mája
internovali vyše tisíc rehoľníkov. (20, str. 164) 5. mája 1950 odvolali G. Husáka
z funkcie predsedu Zboru povereníkov a povereníka školstva L. Novomeského.
(7, str. 111) Mamička sa s otcom rozprávali, že to je veľké prekvapenie. Husáka
poznala od mladosti ako zapáleného mladého komunistu a Novomeského mala
rada ako básnika a spisovateľa. Husáka nahradil K. Bacílek a Novomeského na
ministerstve školstva Ernest Sýkora. Ako študenti sme ho nemali radi, ale kto to
mohol povedať?
18. mája 1950 prijali nový vysokoškolský zákon, ktorý zmenil štruktúru
vysokých škôl, ale hlavne zaviedol takzvané robotnícke prípravné kurzy. (20,str.
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165) Ich absolventi mohli študovať na vysokých školách bez maturity. Na
vysokej škole sme ich volali „prípravkári“. Môžem povedať, že sa medzi nimi
našli aj výnimoční jedinci.
Vývoj v štáte viedol tvrdo k známym politickým procesom. 24. - 27. mája
1950 sa uskutočnil neslávny IX. zjazd KSS. (20, str. 165) Sluhovia zase dali o
sebe vedieť. Hlavný referát predniesol Široký a sústredil pozornosť celého
zjazdu na odsúdenie buržoázneho nacionalizmu. Nekompromisne žiadal
vyhľadávať všetkých nositeľov tohto nešváru v strane, odhaľovať ich a vylúčiť
zo spoločnosti. Široký sa konečne dopracoval k tomu, aby sa zbavil Husáka ako
človeka, ktorého od povstania považoval za svojho úhlavného nepriateľa
a rivala. Za predsedu ÚV KSS bol zvolený Široký a ústredným tajomníkom sa
stal Bašťovanský. Na Slovensku nastalo ťažké obdobie. Historici ho nazvali
„päťdesiate roky“. Trvalo až do roku 1963, kedy bol ÚV KSČ nútený priznať
nezákonnosti z obdobia päťdesiatych rokov. Vtedy ÚV KSČ konečne odvolal
z funkcií Širokého a Bacílka. K ich potrestaniu však nedošlo. ÚV KSČ viac ako
dva roky nereagoval na signály z XX. zjazdu Komunistickej strany ZSSR, kde
sa vyrovnávali s kultom osobnosti a podobnými nezákonnosťami ako u nás.
Dramatizáciu vo vnútornej politike nezastrelo ani nebezpečné vyostrenie
situácie v Kórey 25. júna 1950. (21, str. 130) Už v Postupime krátko po vojne sa
veľmoci dohodli, že po vytlačení Japoncov z Kórey bude tento polostrov pod
správou piatich mocností a neskôr sa stane nezávislým štátom. Japonci sa po
porážke museli stiahnuť a sovietske vojská vytvorili akýsi ochranný kordón.
Vtedy veliteľ amerických vojsk v Tichomorí MacArthur navrhol sovietskemu
veleniu rozdelenie Kórey podľa 38. rovnobežky, s čím Stalin súhlasil.
Už v polovici augusta 1948 bola na juhu vyhlásená Kórejská republika.
Prvým prezidentom sa stal Li-syn Man, vlastným menom Sung-man I. Vízia
nezávislého štátu bola preč. V reakcii na tento vývoj zorganizovali voľby aj na
severe, kde o mesiac vyhlásili Kórejskú ľudovodemokratickú republiku.
Prezidentom sa stal Kim ir-sen, vlastným menom Kim il Song. V novembri
1948 sovietske vojská začali odchádzať zo severnej Kórey, kde zanechali všetky
svoje zbrane i vycvičenú domácu armádu. Severná Kórea vzala ideu nezávislej
Kórey vážne, ale s predstavou, že bude na celom polostrove. V júli 1953
komisia OSN za účasti veľmocí aktívnych v tejto vojne dosiahla prímerie, ktoré
podpísali v Panmundžone. Súčasne vytvorili demilitarizovanú zónu v pásme 38.
rovnobežky, v ktorej pôsobili aj vojaci z ČSR. Často na nej dochádzalo k
provokáciám. Po tomto akte Severnú Kóreu opustili aj čínske vojská. Americké
vojská na juhu zostali.
V polovici leta, keď mali poľnohospodári najviac práce a nestačili vnímať
politické počasie, Národné zhromaždenie prijalo nový trestný zákon. Národným
výborom sa ním priznávajú rozsiahle právomoci trestného charakteru, ktoré sa
majú využívať v procese kolektivizácie.
Akčné výbory tiež usilovne využili letné obdobie. 29. - 31. augusta 1950 sa
uskutočnila „Akcia R“, obsadenie ženských kláštorov a internácia takmer
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dvetisíc rehoľných sestier zo 137 kláštorov a rehoľných domov. Národný front
dôsledne realizoval rôzne uznesenia o vytláčaní reakčných živlov zo
spoločnosti. Reholné sestry stiahli aj z nemocníc, kde veľmi chýbali.
Prvého septembra 1951 nezačal iba školský rok, ale udialo sa aj niečo, čo
v prvej chvíli skoro uniklo pozornosti. Postupne sa však stalo traumou a neskôr
aj predmetom filmovej satiry. Na pokyn nového šéfa Ministerstva národnej
obrany generála Čepičku vznikli v Čechách prvé štyri strediská Pomocných
technických práporov (PTP). (20, str. 165) Čepička zneužíval skutočnosť, že bol
zaťom Gottwalda. V roku 1963 ho vylúčili z KSČ pre nezákonnosti
v päťdesiatych rokoch. Vzťah s Gottwaldom mu vtedy už nepomáhal, ale skôr
škodil. Keď ľudia pochopili o čo ide, ozvala sa nespokojnosť. Do mája 1954,
kedy tábory zrušili, zaviedli do nich asi šesťdesiattisíc politicky nespoľahlivých
osôb. Vojakov, kulakov, bývalých živnostníkov, kňazov, úradníkov,
príslušníkov inteligencie. Zo Slovenska to bolo viac ako päťtisíc ľudí.
Rok 1951 možno charakterizovať vyvrcholením útoku na slovenských
buržoáznych nacionalistov, ktorých opakovane obviňovali z toho, že chceli
izolovať a separovať Slovensko od pokrokových síl českého národa a otráviť
Slovensko jedom nedôvery k českému ľudu. 21. februára zasadal ÚVKSČ. (20,
str. 165) Tlak na slovenských komunistov intelektuálov trval už od volieb v roku
1946. Praha nevedela odpustiť volebné víťazstvo Demokratickej strany na
Slovensku a obvineným pripisovala s ňou istú spriaznenosť. Tá pochopiteľne
bola v tom, že pôvodne spoločne presadzovali Košický vládny program
a rovnocenné postavenie Slovákov a Čechov v republike. Už 21. marca zatkli pri
prechádzke na ulici v Prahe ministra zahraničných vecí Clementisa. Šiesteho
februára zavolal tajomník ÚVKSS Bašťovanský Husáka do svojej kancelárie.
Tam ho zatkla skupina agentov vyslaná z Prahy, s vysvetlením, že to je na
pokyn ministra národnej bezpečnosti. Zaviazali mu oči a odviezli na
vypočúvanie do Prahy. Boj so slovenským buržoáznym nacionalizmom trval s
krátkymi prestávkami až do procesu rehabilitácií v roku 1963.
V päťdesiatych rokoch bola často na programe aj štátobezpečnostná
problematika spojená s vyhľadávaním vnútorného nepriateľa, s ochranou hraníc
proti prenikaniu spoza hraníc, ako aj proti emigrácii. Preto 31. júla prijali zákon
č.69/1951 o ochrane štátnych hraníc, ktorý spadá do pôsobnosti Ministerstva
národnej bezpečnosti. Ochranu podľa neho vykonáva novovytvorená Pohraničná
stráž. Podľa tohto zákona sú hranice rozdelené podľa stupňa dôležitosti. V
prvom stupni sú úseky hraníc s nesocialistickými krajinami. Aplikuje sa
ochranný systém podľa sovietskeho vzoru: drôtený plot pod elektrickým
napätím až šesťtisíc Voltov. Vedľa plota je pásmo oranice, na ktorom sú strážne
veže rozmiestnené tak, aby sa stráže navzájom videli. Na priechodoch boli
mocné zariadenia určené na zabránenie prechodu ťažkých vozidiel. Systém
fungoval do decembra 1989. Dovtedy bola silná ochrana hranice na našej strane.
Neskôr výrazne zosilnili ochranu susedia, až do vytvorenia Schengenského
systému.
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V lete 1951 sa proces s buržoáznymi nacionalistami zadrhol. Husák
tvrdošijne odmietal obvinenia a vyšetrovatelia sa neodvažovali prísť s ním na
otvorený súdny proces. Báli sa fiaska, lebo na Husáka neplatili ani drastické
metódy vyšetrovania. (54, str. 16-17)
V tom čase prišli do ČSR sovietski poradcovia. Pritom sa znova ukázalo,
ako situácia u nás závisí od medzinárodných vzťahov. Napr. rozhodnutie
popraviť Žingora súviselo s tým, že Stalin sa pohneval s Titom, ktorý bol
rozhodnutý riadiť si svoj štát sám. Žingor vraj Tita obdivoval.Teraz poradcovia
poukázali na skutočnosť, že Izrael podporovaný vo svojich počiatkoch
Sovietskym zväzom sa zle správa voči arabským susedom, čo poškodzuje
pozíciu ZSSR vo vzťahu k týmto krajinám. Bolo by vhodné zorganizovať
proces, v ktorom by odsúdili vyššie postavených ľudí židovského pôvodu.
Buržoázni nacionalisti sú proti nim malé ryby. Reakcia bola dosť rýchla.
Päťdesiaty druhý rok hneď na začiatku priniesol nové druhy potravinových
lístkov. Boli očíslované. Lístok č. 1 bol na cukor, č. 2. na ostatné potraviny. Boli
už aj lístky v českom jazyku, podobne ako peniaze. Otec „vyboxoval“ na
národnom výbore, že sme dostali aj lístky na deti, lebo medzi časom sa
oboznámil s vyhláškou ministra výživy a trval na tom, čo je napísané. Našu
situáciu v potravinách to trochu zlepšilo. Do obchodu už chodievala aj Janka,
ktorá bola bystrá a vyznala sa. Nedala sa ošmeknúť. I tak nosila iba malé
nákupy.
Niekedy začiatkom októbra 1952 nastalo v dedine zdesenie. Všetkých
väčších vlastníkov pôdy zavolali do školy a začali s nimi rokovať o vstupe do
družstva. Roľníkom zavretým v škole povedali, že zo školy nevyjdú von kým
nepodpíšu vstup do JRD. Družstvo už predtým založili, ale vstúpilo do neho
formálne iba pár učiteľov a niekoľko lamačských bezzemkov. V starenkinom
dome zostala teta Máňa s manželom. Tí povedali, že im nič nepatrí, lebo ešte
nebolo dedičské konanie po starečkovi. Preto nemôžu vstúpiť ani nič podpísať.
Sú zamestnaní a pracovať na družstve nemôžu.
Dvadsiateho novembra 1952 mohol konečne začať dobre pripravený
osemdňový proces proti „vedeniu protištátneho sprisahaneckého centra“. (20,
str. 166) Réžiu takýchto procesov schvaľovalo vedenie ÚVKSČ v dokumente
pod názvom „Politické zabezpečenie procesu s...“. V rámci schvaľovania tohto
dokumentu v prípade sprisahaneckého centra Gottwald údajne vyhlásil: „Dáme
tedy jedenásť špagátů a tři doživotí.“ Slánský, Geminder, Frejka, Reicin,
Margolius, Šling, Frank a Fischl - všetci židovského pôvodu a Clementis,
Schváb a Simone boli odsúdení na smrť obesením. Löbl, Hajdú a London dostali
doživotie. V roku 1963 politické orgány vysvetlili tento proces ako dôsledok
zostreného medzinárodného napätia pod vplyvom studenej vojny a tiež
zložitými podmienkami triedneho boja, ktoré si vyžadovali dôsledné opatrenia
na zabezpečenie bezpečnosti štátu. Eugen Lőbl o tom neskôr napísal knihu
„Svedectvo o procese…“
V deň vyhlásenia rozsudku proti sprisahaneckému centru spáchal
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samovraždu tajomník ÚVKSČ a člen politického sekretariátu ÚVKSČ Štefan
Bašťovanský. Vraj kvôli obvineniam z údajného členstva v HSĽS (od roku
1939) a v Hlinkovej garde.
Prvého januára1953 došlo k prevedeniu Ľudových milícií z pôsobnosti
Ministerstva národnej bezpečnosti do pôsobnosti KSČ. Pri tej príležitosti
vzniklo na ÚVKSČ oddelenie pre Ľudové milície. Vtedy sme ešte netušili, že
rok 1953 bude plný neočakávaných udalostí a zvratov, ktoré mali vplyv na
všetkých ľudí v štáte. Niektoré z nich aj na oveľa väčší okruh.
Piateho marca rozhlas od rána vysielal samú vážnu hudbu a hlásatelia
smútočným hlasom oznamovali, že zomrel veľký vodca sovietskeho ľudu
a svetového proletariátu, Jozef Visarionovič Stalin, pôvodným menom
Džugašvili. (21, str. 130) Informovanejší si šepkali, že to malo svoju predohru
v októbri predošlého roka na XIX. zjazde KSSZ. Bol to dlhý proces tvrdých
hádok vo vedení strany, pretože časť politbyra naliehala na zvolanie tohto
zjazdu, napriek Stalinovmu nesúhlasu.
Na pohreb odletel aj prezident Gottwald, napriek tomu, že lekári mu zo
zdravotných dôvodov radili iný spôsob dopravy. Vrátil sa jedenásteho marca
a sťažoval sa, že sa necíti dobre. V dôsledku iných vážnych chorôb došlo
k vytvoreniu výdute na aorte a tá štrnásteho marca praskla. Prezident zomrel.
Osud? (21, str.166) Zase kopa špekulácií, vrátane šírenia slov jeho manželky
Marty, že ho v Moskve otrávili. 19. marca sa konal štátny pohreb
a zabalzamované telo uložili v mauzóleu na Vítkove. Zabalzamovanie
nefungovalo. Telo v roku 1962 spálili a pochovali v urne. Na jeseň zatkli jeho
osobného lekára. O rok ho súdili a v roku 1955 prepustili. O týždeň po
Gottwaldovej smrti, dvadsiateho prvého marca zvolili za prezidenta Antonína
Zápotockého. (21, str. 166) Riadením sekretariátu ÚVKSČ bol poverený A.
Novotný, ktorý sa stal aj šéfom Ľudových milícií. Na Slovensku to bol Bacílek.
Súčasne vymenovali aj vládu. Premiérom sa stal V. Široký. Ešte v auguste
predošlého roka Gottwald požiadal Stalina, aby poslal sovietskych špecialistov
na vykonanie menovej reformy a zrušenie lístkového systému. Vedúcim týchto
expertov bol námestník ministra financií Zlobin, ktorý už realizoval podobné
reformy v Bulharsku a Rumunsku. Zlobin o zisteniach a návrhoch expertov
informoval priamo sovietske politbyro. Československá vláda dostávala rady
a inštrukcie z Moskvy. Koncom novembra 1952 požiadali Gottwald
a Zápotocký Stalina o vytlačenie našich peňazí a vyrazenie mincí. Experti
stanovili kurz novej koruny k rubľu 10 ku 1. Došlo aj k znehodnoteniu koruny.
V roku 1945 obsahovala koruna 0,017773g zlata, v roku 1953 0,0123426g zlata.
Kurz k doláru sa menil podľa normálneho, devízového alebo čierneho trhu.
Experti navrhli aj inštrukcie pre zrušenie lístkového systému. Ako vždy a všade
na svete, o utajovaných veciach uniknú nejaké informácie. Tak bolo i v tomto
prípade. Treba si uvedomiť, že v roku 1945 bolo v obehu 30,4 miliárd korún a
v roku 1953 už 72,9 miliárd. Na ministerstvách sa diskutovalo, že s tým treba
niečo urobiť. Okrem šmeliny a podpultového predaja sa šírila aj nespokojnosť
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a obavy, že bude „mena peňazí“. Strana a vláda preto donútili prezidenta
Zápotockého, aby 29. mája vystúpil v rozhlase a prehlásil, že naša mena je
stabilná a žiadna zmena peňazí nebude. Trapas, keď hlavu štátu donútia k
takému priehľadnému klamstvu. Menová reforma sa uskutočnila dňom 30. mája
1953. (20, str. 166; 42, str. 1-2) V takýchto pohnutých časoch sme teda
maturovali. Maturita dopadla vcelku dobre.
Svet zaregistroval isté okamžité oslabenie tvoriaceho sa socialistického
spoločenstva. Smrť takého vodcu ako bol Stalin, bez ohľadu na množstvo jeho
kritikov, v každom prípade musela znamenať oslabenie socialistickej
superveľmoci aspoň do času, kým sa usporiada nové vedenie. Štvrtého
novembra 1952 vyhral prerezidentské voľby v USA (11, str. 164-165)
presvedčivo generál D. Eisenhower a 20. januára 1953 sa ujal prezidentského
úradu za účinnej pomoci republikánskeho senátora McCarthyho. Aj pod jeho
vplyvom USA ešte počas Kórejskej vojny premiestnili do štátov západnej
Európy dvestotisíc príslušníkov armády a obslužného personálu. Po podpísaní
prímeria v Kórey sa vďaka týmto posilám NATO premenilo na pakt s vojensky
organizovanou štruktúrou. Eisenhower si bol vedomý, že Sovietsky zväz už
skoro štyri roky vlastní atómovú zbraň. (Bol to omyl spravdajských služieb.)
Preto nastalo skutočné obdobie studenej vojny, teda obdobie v ktorom nie je
mier, ale skutočná vojna nemôže vzniknúť bez toho, aby sa súperiace strany
totálne zničili. Začala intenzívna ideologická vojna a diverzia. Krátko po
nástupe prezidenta Eisenhowera Washington vyhlásil, že Trumanova doktrína
„zadržiavanie komunizmu“ je neúspešná a proti komunizmu treba bojovať oveľa
tvrdšie. (21, str.176) Eisenhower sa ujal funkcie v období keď vrcholila kríza v
Kórey, kde iba málo chýbalo k použitiu atómovej bomby, ale to nebola jediná
komplikácia. Vo Vietname prebiehali kruté boje s francúzkymi vojskami.
Skončili porážkou francúzskych vojsk pri Dien-bien-phu. (21, str. 1317 Vtedy sa
Washington obával, že situáciu pri oslabení sovietskeho vedenia využije Čína a
vrhol tam masívne vojenské operácie. (6, str. 656) O vstupe USA do vojny vo
Vietname Kissinger napísal: „Kombinácia misionárskeho zápalu a solipsizmuneschopnosti, čo len predstaviť si iný pohľad na svet- vytvorila tú osudnú
kombináciu globalistických a misionárskych pohnútok, ktorá dohnala Spojené
štáty do Vietnamu.“ (5. augusta 1964 po zinscenovanom konflikte v
Tonkinskom zálive) (6, str. 687-8) Napriek neľudskej forme bojov úspech sa
nedostavil. V Československu sa striedali demonštrácie pod heslom „Ruky preč
od Kórey“ a neskôr za mier vo Vietname. Začali k nám prichádzať vietnamskí
utečenci. Senátor McCarthy bol zúrivý antikomunista. (13, str. 91) Ešte v období
medzi zvolením a nastúpením prezidenta do úradu založil „výbory pre
neamerickú činnosť“, ktoré počas svojho pôsobenia vyšetrovali vyše trinásť
miliónov ľudí, z ktorých mnohí boli odsúdení. Vyšetrovali aj Einsteina,
Chaplina, Oppenheimera, Arthura Millera, nositeľa Nobelovej ceny Linusa
Paulinga, speváka Paula Robessona. Mali dokonca čierne listiny pre Hollywood
a armádu. Antikomunizmus výrazne zosilnel po víťazstve Sovietskeho zväzu
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v druhej svetovej vojne. Najväčšou obeťou sa stali manželia Rosenbergovci,
ktorí pracovali tak povediac na okraji atómového výskumu. 19. júna 1953 ich
popravili za to, že Sovietskemu zväzu údajne prezradili tajomstvo výroby
atómovej bomby. Významné informácie v skutočnosti vyniesol istý ľavicovo
orientovaný vedec, Klaus Fuchs, ktorý vychádzal z názoru, že Američania by
takú významnú vec nemali tajiť pred svojim spojencom. Toho zatvorili na
štrnásť rokov, ale predčasne ho pustili. Zomrel dlho po tom, čo sa odsťahoval do
NDR. Napriek tomu súčasná špionážna literatúra dokazuje, že Július
Rosenberger vytvoril sieť ľudí, ktorí mali prístup k citlivým informáciám a
postúpil ich kontaktom vo vzťahu so ZSSR.
Pochopiteľne v propagandistickej činnosti KSČ sa takéto prejavy
„demokracie“ v USA museli odraziť plnou silou. Tým viac, že dochádzalo k
opakovanému vypúšťaniu balónov z územia Nemecka okupovaného USA.
Balóny nad územím ČSR zhadzovali protištátne letáky povzbudzujúce k zmene
režimu. Zhadzovali sa aj mandelinky zemiakové, ktoré ničili úrodu zemiakov.
Početné brigády študentov a úradníkov chodili ten hmyz nazývaný „americký
chrobák“ zbierať. Iné dopady boli v politike a zahraničnom obchode, kde sa voči
socialistickým štátom prejavovali rôzne embargá. Západ zostavoval dlhé
zoznamy výrobkov, ktoré sa na východ nesmeli vyvážať, v záujme
spomaľovania ekonomického vývoja. Na to od roku 1960 slúžil špeciálny
Koordinačný výbor, skrátene COCOM. (56, str. 1-6)
Aj pripravovaná menová reforma sa nakoniec pripisovala negatívnemu
vplyvu západných aktivít. Kvôli množstvu rôznych zvestí o tom, čo všetko sa
chystá a má stať, sme skoro prehliadli, že koncom apríla Národné zhromaždenie
prijalo nový zákon o školskej sústave.
30. mája Národné zhromaždenie prijalo zákon o peňažnej reforme. (20, str.
166) Súčasne začali transfery nových peňazí do bánk. Je to mimoriadny zjav, že
účinnosť zákona nastáva deň po jeho prijatí. Svedčí to o náhlivosti a utajovaní.
Prvého júna vstúpila menová reforma do platnosti. Od prvého do štvrtého júna
mali občania čas na výmenu hotovosti. (42, str. 1-3) Menilo sa 300 starých
korún na osobu v pomere 5:1, teda za tristo korún dostal občan šesťdesiat
nových korún. V našej rodine, dvaja dospelí a päť detí, sme dostali
štyristodvadsať korún. Čo iné povedať ako ďalšia lúpež a ožobráčenie.
Nezostalo pri hotovosti. Peniaze na vkladoch v Štátnej sporiteľni sa menili pri
výške vkladu do 5000 korún v pomere 5:1, od 5000 do 10000 korún v pomere
6,25:1 a od 10000 do 20000 v pomere 10:1. Všetko ostatné sa menilo v pomere
50:1. Obyvateľstvo Slovenska stratilo v priebehu tých štyroch dní štrnásť
miliárd korún v novej mene, ale Slovensko až tridsať miliárd. Menili sa
samozrejme aj ceny. Mal to byť kompromis medzi bývalými cenami na lístky
a cenami voľného trhu. Počítalo sa s priemernými mzdami v novej mene. Podľa
druhu zamestnania a postavenia v zamestnaní to bolo medzi 800 až 1200
korunami. Ceny niektorých tovarov zostali znesiteľné a neskôr po rastúcej
inflácii a iných zmenách sa na ne často v dobrom spomínalo. Napríklad liter
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mlieka bol za dve koruny, kilogram chleba za 2,80, múky za 14, hovädzieho za
20 a bravčového za 30 korún. Liter benzínu 6 korún. Doplatili najmä občania,
ktorí po skúsenostiach s viazanými vkladmi držali peniaze radšej doma.
Hneď po maturite nám oznámili, že naša trieda nastúpi prvého júla na
brigádu na Trať družby. Tak sa aj stalo. Odcestovali sme spoločne vlakom
a vyložili nás na nejakej malej staničke blízko tábora na stavenisku
Bujanovského tunela. Po prijatí a ubytovaní v tábore sme sa dozvedeli, že stavba
tunela začala v roku 1949. Je súčasťou novej trate, ktorá má vyriešiť stúpajúce
nároky na dopravu medzi ZSSR a ČSR. Stará trať údolím Hornádu už nestačí.
Asi v polovici augusta som dostal telegram, že sa mám dostaviť na
prijímacie skúšky na chemickú fakultu. Skúška bola ústna, na písomky zrejme
nebolo dosť času. Neskôr sme zistili, že do prvého ročníka prijali sedemsto ľudí
z gymnázií, priemysloviek a prípravkárov z celej republiky. Dostal som otázku
z fyziky, z teoretickej chémie a otázku, ako by som vyrobil kyselinu sírovú.
Vymenoval som dve hlavné metódy a nejaké možnosti navyše som si aj
vymyslel, čo vyvolalo úsmevy. Potom sa ma prísediaci člen komisie za Zväz
mládeže opýtal, čo si myslím o diele Jozefa Visarionoviča „Ekonomické
problémy socializmu“. Prekvapene som sa pozrel, čo sa ma to pýta. Samozrejme
som vedel, že dielo vyšlo, ale nebol by som ho čítal, ani keby to bolo povinné
čítanie. Pozrel som sa po celej komisii. Niektorí, ako keby nevedeli kam sa
pozerať, iní boli zvedaví ako zareagujem. Povedal som prosto, že o knihe viem,
ale v slovenčine vyšla iba nedávno a ja som si v príprave na maturity nenašiel
čas na pre mňa takú náročnú literatúru, preto si nemôžem nič myslieť. O pár dní
prišiel list z chemickej fakulty. Dekanát v ňom oznamuje, že som prijatý
vzhľadom na mimoriadne vedomosti z odborných predmetov a osobným
štúdiom si mám doplniť vedomosti z politickej oblasti. Školský rok začne
prvého októbra a v poslednom týždni septembra sa mám dostaviť na zápis na
dekanát. Hurá! Bol som nadšený, ale trochu som sa aj bál ako to bude.
Po Stalinovej smrti prišlo vo vedení najvyšších orgánov Komunistickej
strany Sovietskeho Zväzu k boju o moc, ktorý sa čiastočne opieral o kritiku
kultu osobnosti Stalina. Štvrtého a piateho septembra 1953 zasadal ÚV KSČ,
ktorý rozhodol zrušiť funkciu predsedu strany a podľa sovietskeho vzoru
zaviedli funkciu prvého tajomníka Ústredného výboru. Zvolili Antonína
Novotného. (20, str. 167) Zaoberali sa aj výsledkami IX. zjazdu KSČ a čuduj sa
svete, skonštatovali to, čo už všetci dávno vedeli. Problémy národného
hospodárstva vyplývajú z disproporcií medzi ľahkým a ťažkým priemyslom
a medzi priemyslom a poľnohospodárstvom.
V Moskve sa tiež dialo mnoho vecí. 20. augusta 1953 oznámili uskutočnenie
úspešnej skúšky atómovej bomby.
V septembri došlo aj k ďalšej udalosti, ktorá mala vplyv na život
v republike, hoci spočiatku sa to tak nevnímalo. Po Stalinovej smrti sa na čas
stal vládcom Kremľa Berija, ale Chruščov za pomoci Malenkova, Bulganina
a veľkých generálov Beriju odstránili. V septembri sa stal prvým tajomníkom
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strany Chruščov a do pozície predsedu rady ministrov odsunul Malenkova. V
politbyre museli prebiehať veľké boje, hoci na verejnosť nič nepreniklo.
Nakoniec až 14. septembra 1953 sa Chruščov ujal funkcie generálneho
tajomníka ÚV KSSZ. (20, str.131) Vývoj politickej situácie po jeho nástupe sa
premietol do diania vo svete i v ČSR.
Pre mňa priniesla jeseň výraznú zmenu v dovtedajšom živote. Zapísali ma
na chemickej fakulte a dostal som index poslucháča. Mali sme v ňom hneď
v prvom ročníku 19 rubrík, teda predmetov, z ktorých sa robili skúšky, alebo
klasifikované zápočty. Povedali nám, že to je preto, lebo sme experimentálny
ročník a celý rad predmetov sa predtým na chemickej fakulte neprednášal.
Jedným z predmetov bola mineralógia, metalurgia aj vojenská príprava, ktorej sa
hovorilo vojna.
Po Novom roku 1954 nastúpilo nemilosrdné skúšobné obdobie naostro.
Hneď v januári prišla moja skúška z matematiky. Keď som prišiel na rad
oslovila ma skúšajúca docentka: „Teraz poďte vy“ . „Dajte index“. Pozrela sa na
moju prípravu a rozpísané príklady. Keď zbadala nedokončené rozpísané
príklady povedala: „Ako je to možné, že to neviete? Ja si vás pamätám. Na
každej prednáške ste sedeli vpredu a písali ako český žandár. Nevynechávali ste
cvičenia, ale ani tam to nebolo slávne.“ Vstúpil som jej do reči a povedal som,
že „asi mám trému, no v skutočnosti tú matematiku neviem. Na gymnáziu sme
mali každú chvíľu iného učiteľa a nič sme sa nenaučili.“ Nedala mi dohovoriť:
„Vy žiadnu trému nemáte. Dajte index. Vy tú matematiku vedieť budete!“
Zapísala mi trojku a poslala ma preč. Na chodbe som sa posadil a čumel do
prázdna. Bola to prvá úspešná skúška, hoci som pri nej skoro prepadol. Iba
netuším, ako si ma medzi 350 poslucháčmi v aule mohla všimnúť. V škole ma
potom čakal pohon na cvičeniach z matematiky, ktorý mi usporiadali asistentky.
Isteže na pokyn docentky. To nebolo všetko. Na každej prednáške vo chvíli, keď
docentka písala po tabuli niečo, čo sme už mali vedieť, zavolala ma k tabuli
a kázala mi pokračovať. Pred celou aulou. Okamžite vedela, či som to dohnal,
alebo nie. Ak som nevedel pokračovať povedala: „Makať Mihalič“ a poslala ma
na miesto. Stačí keď poviem, že skúšku vo štvrtom semestri som urobil na prvý
raz a na dvojku.
V čase od 25. januára do 18. februára 1954 sa v našej tlači objavili kusé
správy o tom, že začala Berlínska konferencia, ktorej cieľom bolo riešenie mieru
a bezpečnosti v Európe. Rokovali na nej ministri zahraničných vecí štyroch
veľmocí. Sovietsky zväz navrhoval vytvorenie jednotného nemeckého štátu
a neutrálneho Rakúska s tým, že okupačné vojská opustia dané územia. Súčasne
minister Molotov navrhol vstup ZSSR do NATO. To vyvolalo odmietavé
stanovisko západných veľmocí. Problémy sa nedoriešili, preto neskôr
pokračovali na Ženevskej konferencii. Noviny sa nezmienili o radikálnom
antikomunizme amerického ministra Johna Fostera Dullesa. Nespomenuli ani to,
že tento muž v roku 1933 investoval viac ako miliardu dolárov v nemeckých
firmách spolupracujúcich s Hitlerom a Hitlera v tom čase otvorene podporoval.
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Ešte pred začiatkom plánovanej Ženevskej konferencie došlo k veľkej
ofenzíve vietnamských vojsk proti francúzskym koloniálnym silám. Vietnamské
vojská 7. mája dobyli mesto Dien-Bien-Phu a francúzske sily kapitulovali. V
ČSR to vyvolalo demonštrácie na podporu Vietnamu. Toto víťazstvo sa
premietlo aj do rokovaní Ženevskej konferencie, ktorá prebiehala od 26. apríla
do 21. júla 1954. (21, str. 131) Okrem ministrov štyroch veľmocí sa zúčastnila aj
India, s podporou ZSSR Čína, a tiež delegácie Viet Min hu, Laosu a Kambodže.
Tesne pred začiatkom Ženevskej konferencie došlo k vzrušeniu na našej
politickej scéne. 21. apríla 1954 začal štvordňový súdny proces so slovenskými
buržoáznymi nacionalistami, predtým vysokými funkcionármi KSS. Obvinili ich
zo snahy o rozbitie ČSR a inej protištátnej činnosti. Husáka odsúdili na
doživotie, I. Horvátha na 22, D. Okáliho na 18, L. Holdoša na 13 a Laca
Novomeského na 10 rokov. Niektorí komentátori k tomu povedali, že vlastne
mali šťastie, lebo pred smrťou Gottwalda by určite boli odsúdení na smrť.
Aspoň Husák určite. (20, str. 167)
Po skončení semestra a letných prázdninách 1954 sme čakali na začiatok
októbra. Už sme vedeli, že nám na Jánskej ulici postavili krásnu novú budovu
chemickej fakulty. Zatiaľ bola skrytá za radom chátrajúcich nízkych domov na
okraji Kollárovho námestia. Prístup do školy bol cez medzeru, ktorá vznikla
zbúraním jedného z tých domov. Myslím, že sa tešili študenti i profesori. Mali
sme všetko na jednom mieste. Už nebudeme musieť chodiť kade-tade po meste
na prednášky a cvičká.
Na prelome novembra a decembra 1954 sa uskutočnila v Moskve
konferencia európskych socialistických krajín o zabezpečení mieru
a bezpečnosti v Európe. Západné štáty odmietli účasť. Hlavným výsledkom bola
deklarácia, podľa ktorej ak príde k ratifikácii parížskych dohôd, socialistické
štáty príjmu spoločné opatrenia pre prípad možnej agresie zo strany NATO.
Moskovská konferencia bola reakciou na Parížsku konferenciu krajín západnej
Európy, na ktorej ešte 23. októbra podpísali dohodu o vytvorení ZEU Západoeurópskej únie. Vytvorili ju na základe staršej Bruselskej zmluvy
členovia NATO a prijali do nej aj dva pôvodne fašistické štáty, Nemecko
a Taliansko. (21, str. 131) Organizátori ju zdôvodnili obranou proti expanzii
komunizmu. Vznikla tak nová čudná koalícia štátov, ktoré vo vojne bojovali
proti sebe a teraz stoja proti Sovietskemu zväzu. Ten komunizmus je záložný
dôvod, o ktorý sa opiera Trumanova doktrína. Od hroznej vojny ešte neuplynulo
desať rokov a už sa znova tvoria dva antagonistické bloky. Pritom stále je horúci
stav v juhovýchodnej Ázii, kde po Kórey, Vietname a iných štátoch, USA
stupňujú napätie medzi Čínou a Taiwanom. Fakticky všade, kde sa vytvorí
nejaké napätie, či konflikt, USA majú svoje „oprávnené záujmy“. Ak majú
niekde svoje záujmy, konflikt sa môže aj umelo vytvoriť.
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VIII, NATO, Varšavská zmluva a RVHP
V zajatí závažných rodinných udalostí na začiatku roku 1955, sme sa až o
pár dní dozvedeli, že máme teraz nový národný výbor, Bratislava IV. To sa
dozvedel otec, keď musel prihlásiť prírastok do rodiny, najmladšiu sestričku.
Okrem toho sme sa dozvedeli, že 3. januára zomrel národný umelec Fraňo Kráľ,
autor povinného čítania „Čenkovej deti“. Vynikajúce dielo. Veľmi výstižne
v ňom opísal pomery, v akých vtedy žili ľudia na Slovensku. Atmosféra sa
veľmi podobala Rázusovej knižke „Maroško“. Zaujímavé, že po roku 1990
Kráľovu knižku pohŕdavo kritizovali za „socialistický realizmus“. Viem
pochopiť, že v období socializmu literárni kritici poplatní režimu považovali
socialistický realizmus za vrchol umenia. No a o to ide. Rázusov Maroško
i Kráľove Čenkovej deti sú na vysokej umeleckej úrovni stvárnené osobné
zážitky autorov, výborných spisovateľov. Pravda, Rázus za socializmu už nežil
a netvoril. Ale prečo Kráľovmu dielu dávať politickú nálepku? Obe diela majú
hlboký sociálny význam a sú svojim spôsobom i obsahom veľmi podobné.
Maroško a Čenkovej deti vznikli v tom istom čase, za hlbokého kapitalizmu v r.
1932. Vtedy bola na Slovensku demokracia tatíčka Masaryka, pre Slovákov nie
veľmi príťažlivá, lebo vyvolávala autonomistické tendencie. Nakoniec to je
v oboch spomínaných dielach vidieť i cítiť. Ostatné nech si každý uváži sám.
V čase, keď u nás boli Fankine krstiny, noviny priniesli krátku noticku, že
v Prahe 10. januára vznikla „Barákova komisia“ (Barák bol minister vnútra),
ktorá mala za úlohu vyšetriť nezákonnosti spojené s nedávnymi monster
procesmi. Pracovala až do roku 1957. Táto komisia by nikdy nevznikla, keby
v Sovietskom zväze neboli nastali zmeny v najvyššom politickom vedení, ktoré
smerovali k odstráneniu kultu osobnosti Stalina. Komisia v skutočnosti
nevenovala pozornosť nezákonnostiam, ale snažila sa zakryť všetko, čo sa dalo.
Obmedzila sa iba na výšku trestov a väčšinu z nich potvrdila. Pochopiteľne, keď
za procesmi stáli okrem iných Novotný a Široký. Nakoniec aj Barák i členovia
jeho komisie mali problémy, keď v roku 1962-1963 pracovala Kolderova
komisia. Drahomír Kolder bol ostravský baník, ktorý sa po roku 1948
vypracoval až na tajomníka ÚVKSČ. Na prelome rokov 1967/1968 podporil
opozíciu proti Novotnému, ale neprestal byť konzervatívnym, protireformným
a dogmatickým politikom. V Černíkovej a Štrougalovej vláde bol ministrom s
funkciou predsedu Výboru ľudovej kontroly.
Začiatkom februára 1955 došlo v Moskve k výmene vo vedení štátu i
v politbyre. Malenkova nahradil Bulganin. Upevnilo sa postavenie Chruščova.
Nastalo obdobie určitého uvoľňovania napätia, čo sa prejavilo aj pri
predbežných rokovaniach o neutrálnom štatúte Rakúska. ZSSR ponúkol, že za
určitých podmienok sovietske vojská opustia Rakúsko, ale v prípade, že by
došlo k pokusom opäť pripojiť Rakúsko k Nemecku, ako za Hitlera, vojská sa
vrátia.
Na medzinárodnej úrovni stále prebiehali čiastkové rokovania v súvislosti s
prijatím neutrálneho štatútu Rakúska, z čoho sa stal zložitý geopolitický
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problém. Rakúsko bolo na rozhraní dvoch súperiacich blokov a jeho pripojenie k
hociktorej z oboch strán by znamenalo narušenie i tak krehkej rovnováhy. Pre
Sovietsky zväz bolo neutrálne Rakúsko istou poistkou, že sa nestane súčasťou
NATO. Naopak, aby sa jeho členom stalo Nemecko, bol Adenauerov sen.
Nemeckí predstavitelia stále cítili vo svojich hlavách traumu porážky vo vojne
a členstvo v NATO chápali ako záruku svojej bezpečnosti. Západní
predstavitelia, médiá a spolu s nimi aj pravicoví nemeckí politici stále
vykresľovali Sovietsky zväz ako nebezpečného agresora, túžiaceho po expanzii
a rozšírení komunizmu po celom svete. V takejto atmosfére sa odohrali v dňoch
11. až 14. apríla rokovania s Rakúskom. Po vyjasnení si pozícií bolo prijaté
Moskovské memorandum o tom, že v súlade s Berlínskou konferenciou v roku
1954 Rakúsko nevstúpi do žiadneho vojenského bloku a nepripustí, aby na jeho
území vznikli cudzie vojenské oporné body. Moskovské memorandum sa stalo
základom rakúskej štátnej zmluvy, ktorú podpísali vo viedenskom Belvedéri 15.
mája 1955. (21, str. 131)
Skoro paralelne s rokovaniami o rakúskej neutralite sa v dňoch 18. až 24.
apríla konala veľmi významná konferencia v indonézskom Bandungu. (21, str.
131,132)) Súvisela so začiatkom dekolonizačného procesu, v ktorom mnohé
„rozvojové krajiny“, ako sa im hovorilo v OSN, chceli dať najavo svoju túžbu
po samostatnosti a individuálnej bezpečnosti, bez účasti vo vojenských blokoch.
Dvadsaťtri ázijských štátov, šesť afrických delegácii a päť ďalších,
pozorovateľských štátov z Afriky sa zhodli na deklarácii, ktorú neskôr
prezentovali aj na plenárnom zasadaní OSN. Z desaťbodovej deklarácie treba
uviesť aspoň najdôležitejšie:
1. rešpektovanie ľudských práv, suverenity a celistvosti územia;
2. uznávanie rovnosti štátov a rás;
3. zákaz zasahovania do vnútorných záležitostí suverénnych štátov;
4. uznanie práva zúčastnených štátov na individuálnu, alebo kolektívnu
obranu;
5. odmietanie takých foriem kolektívnej bezpečnosti, ktoré by presadzovali
záujmy jednej mocnosti;
6. odsúdenie agresie a použitia vojenskej sily;
7. podpora mierového riešenia sporov.
Je jasné, že úplné presadenie týchto zásad v danom období bolo
nerealistické, ale deklarácia dala jasne najavo, že doterajšie kolonialistické
princípy uplatňované v Ázii a Afrike sú proti vôli zúčastnených národov.
K významným udalostiam v ČSR s medzinárodným dosahom patril podpis
dohody so Sovietskym zväzom o poskytnutí vedeckej, technickej a výrobnej
pomoci v oblasti jadrovej fyziky a využívaní atómovej energie na mierové
účely. Dohodu podpísali 30. apríla 1955 v Moskve okrem ČSR aj Poľsko,
Rumunsko, NDR a Čínska ľudová republika. V súlade s týmto dokumentom
vznikol v Řeži neďaleko Prahy Ústav jadrového výskumu, v ktorom v septembri
1957 spustili experimentálny reaktor s výkonom 1,2 MW. Bol určený na výrobu
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rádioaktívnych izotopov, ožarovanie materiálov a výskum v jadrovej oblasti.
Len pre zaujímavosť, skúmali tam aj ožarovanie zemiakov z hľadiska klíčenia
a životnosti pri skladovaní. ČSR sa tak stala deviatou krajinou sveta, ktorá mala
funkčný jadrový reaktor. Výskumný ústav sa neskôr podieľal na projektovaní
prvej atómovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach, čo tiež bolo
experimentálne zariadenie.
Dojem z osláv sviatku práce 1. mája pokazila správa, že 5. mája sa Nemecko
pripojilo k Západoeurópskej únii a hneď bolo prijaté do NATO. Predpoklady
bloku socialistických krajín sa naplnili. O desať dní sa naplnilo aj upozornenie
ZSSR ako odpoveď NATO. 14. mája 1955 podpísali vo Varšave Zmluvu o
priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci. (Varšavská zmluva) (20, str. 167;
21, str. 131) Spolu s tým prijali aj uznesenie o vytvorení spojeného velenia
ozbrojených síl členských štátov tejto zmluvy (Albánsko, Bulharsko, ČSR,
Maďarsko, NDR, Poľsko, Rumunsko a ZSSR). Na rokovaní bol prítomný ako
pozorovateľ čínsky delegát. Podobne, ako do OSN, aj do tejto organizácie sa
dostali bývali Hitlerovi spojenci. Tomu sa hovorí politický vývoj. Ako je to s
vývojom v mysliach ľudí sa politici nezaoberajú.
Začiatkom júna sa odohralo niečo mimoriadne, o čom sa u nás veľa
nepísalo, ale na Západe to vyvolalo senzáciu. Konrad Adenauer, kancelár SRN
dostal 7. júna pozvánku od vedenia ZSSR na rokovanie do Moskvy. Dostal sa
do zvláštnej situácie. Na jednej strane nechcel, aby ktokoľvek mohol spochybniť
príslušnosť Nemecka do NATO a k Západu, na druhej strane mu vyhovovalo
mať možnosť vyriešiť v Moskve závažné otázky. K tomu, aby pozvanie prijal ho
nakoniec nútila opozícia i podnikateľské kruhy. Adenauer pred odchodom do
Moskvy konzultoval návštevu so západnými veľmocami, ktorých predstaviteľov
ubezpečoval, že sa nebude diať nijaké druhé Rapallo, čoho sa niektorí obávali.
Rapallo je malé talianske kúpeľné mestečko neďaleko Janova. V Janove sa
v roku 1922 konala konferencia 29-tich európskych štátov, ktoré sa ešte stále
nedohodli na povojnových reparáciách, splatení vzájomných dlhov súvisiacich s
prvou svetovou vojnou i predvojnovými obchodmi a pôžičkami. (21, str. 116)
Nemecko a Sovietsky zväz boli na tejto konferencii považovaní za outsajdrov,
až vyvrheľov. Počas konferencie sa nenápadne vzdialili ministri zahraničných
vecí, sovietsky Čičerin a nemecký Walther Rathanau. V tichosti sa v noci na 16.
apríla stretli v hoteli v Rapalle. Tam sa dohodli, že vzájomne sa vzdávajú
všetkých pohľadávok a ostatným odmietnu čokoľvek zaplatiť. Okrem toho sa
dohodli poskytnúť si obojstranne doložku najvyšších výhod a obnovili
diplomatické a konzulárne styky.
Pred koncom júna, presnejšie dvadsiateho tretieho začala v Prahe na
Strahovskom štadióne prvá Spartakiáda na oslavu desiateho výročia
oslobodenia. Podľa novín mala rozpočet 45 miliónov korún a rátalo sa s účasťou
stotisíc cvičencov a športovcov. Opakovane sa konala každých päť rokov s
výnimkou roku 1970. Vtedy sa vedenie strany obávalo, že sa môže zmeniť na
masové protesty proti prítomnosti sovietskych vojsk.
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Začiatkom septembra 1955 noviny informovali o veľkých problémoch
v Grécku. Tam začala kampaň za pripojenie ostrova Cyprus ku Grécku, pretože
podstatná väčšina obyvateľov ostrova sú Gréci. V Soluni zaútočili na turecké
veľvyslanectvo. Niektorí komentátori vyslovili domnienku, že tento útok
zinscenovali turecké (možno aj iné tajné) služby. Ihneď po incidente rozpútala
turecká tlač a ostatné médiá ostrú protigrécku kampaň, výsledkom ktorej boli
masové útoky na nemoslimské obyvateľstvo, na Grékov, Arménov a Židov, na
obchody,
kancelárie
a rôzne
zariadenia.
Zničili
sedemdesiattri
gréckokatolíckych a pravoslávnych kostolov. Vznikol závažný konflikt medzi
dvomi krajinami, ktoré boli už dva roky členmi NATO. Ich spor však aliancia
vôbec neriešila. Nebolo to tak dávno, čo USA poskytli obom krajinám stovky
miliónov dolárov na zbrojenie v súvislosti s ich prijatím do NATO. USA
nezasahovali do konfliktu, aby si udržali vplyv na obe strany. Okrem toho
potrebovali pevnejšie vzťahy s Tureckom, ktoré hraničí so Sovietskym zväzom
a navyše turecká armáda je vojensky oveľa významnejšia sila ako grécka.
Vedenie NATO, ktorého najvyšší predstavitelia majú vplyv na ministerstvá
zahraničných vecí navrhlo, aby problém riešila OSN. Prečo by to mala platiť
aliancia, keď to môžu platiť obyvatelia členských štátov OSN? USA sa tak
snažili vytvoriť zdanie neutrality v tomto konflikte.
Dvadsiateho septembra 1955, teda hneď na začiatku zasadania valného
zhromaždenia v New Yorku, prijala organizácia za svojich členov všetkých
bývalých spojencov Hitlera v druhej svetovej vojne: Albánsko, Bulharsko,
Maďarsko, Rumunsko, Fínsko a Taliansko. Socialistický blok nemohol nič
namietať, lebo po zmene režimu už boli niektoré z týchto štátov členmi
Varšavskej zmluvy. Čo všetko sa môže zmeniť za desať rokov. Bývalí Hitlerovi
spojenci sú teraz súčasťou dvoch proti sebe stojacich blokov.
September 1955 priniesol aj ďalšiu zaujímavú politickú udalosť. Vláda SRN
23. septembra oznámila, že sa cíti oprávnená zastupovať záujmy celého
nemeckého národa a preto nebude nadväzovať diplomatické styky s krajinami,
ktoré majú oficiálny styk s NDR. Nazvali to Hallsteinova doktrína.
Ešte po Vianociach 1955 Ministerstvo miestneho hospodárstva vydalo
obežník pre okresné národné výbory, aby sledovali živnostníkov, koľko
„cudzích“ pracovných síl zamestnávajú. Bola to reakcia na to, že počas roka bol
k rôznym remeselníkom trochu liberálnejší prístup a ich počet na radosť
obyvateľstva mierne vzrástol.
Siedmeho februára 1956 priniesla tlač informáciu o tom, že minister
zahraničných vecí Václav David zaslal do OSN nótu o opakovanom porušovaní
nášho územia balónmi vypúšťanými z územia SRN. Príčinou bola skutočná
zrážka lietadla ČSA BC-3 s balónom, 18. januára pri Leviciach. Zahynulo 22
ľudí ale štyria prežili a vypovedali, že došlo k neobvyklému výkyvu lietadla. Pri
troskách lietadla sa našli zvyšky balóna a v okolí letáky rádia Slobodná Európa.
Západná tlač to odmietala ako komunistickú propagandu a aj u nás sa našli
ľudia, ktorí udalosť spochybňovali a tvrdili, že lietadlo sa zrútilo z iných príčin.
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OSN na nótu nereagovala.
Nóta o balónoch však bola úplne zanedbateľná informácia oproti tomu, čo
sme sa útržkovito dozvedali v druhej polovici februára 1956 o zasadaní XX.
zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v Moskve. Naša tlač a rozhlas
informovali o tejto udalosti veľmi opatrne. Ako sa v priebehu roka ukázalo,
vedenie KSČ ešte zďaleka nebolo pripravené na nejaký boj proti kultu
osobnosti. XX. zjazd KSSZ sa 14.-25. februára zaoberal aj otázkami mierového
spolužitia so štátmi s iným politickým zriadením a čo bolo dôležité, pripustil aj
myšlienky, kvôli ktorým sa u nás iba pred nedávnom zatváralo a to, že k
socializmu sa možno dopracovať rozmanitými cestami, podľa úrovne
spoločenského rozvoja v jednotlivých krajinách. Teda možná bola aj cesta, ktorú
si vybral Tito. Pre našich stalinistov to bola v tom čase úplne nestráviteľná
myšlienka. Mohla by poukázať aj na rozdiely v Čechách a na Slovensku. Na to
sa nedalo beztrestne ani pomyslieť. To by bolo horšie ako buržoázny
nacionalizmus, ktorý sa mohol každú chvíľu znova vynoriť. Ešte stále pred nim
vystríhal Novotný.
Sovietski predstavitelia upozorňovali, že odhalenia o kulte a procese jeho
odstraňovania môžu vyvolať vlny antisovietizmu a diskreditácie socializmu. A
v tom mali pravdu. Tie vlny prišli. K tomu prispelo najmä tajné zasadanie ÚV
KSSZ 27. februára, na ktorom Chruščov v hlavnom referáte odhalil mnohé
hrozné dôsledky Stalinových rozhodnutí. Kriticky sa vyslovil o jeho
nariadeniach, ktoré sa týkali likvidácie časti dôstojníckeho zboru pred začiatkom
vojny i procesu kolektivizácie. Na svetlo vyniesol mnohé veci, ktoré sa udiali aj
vtedy, keď ešte sám Stalinovi tlieskal a poklonkoval. (21, str. 132) Začalo sa
tvrdiť dokonca i to, že Stalin je príčinou, dokonca osnovateľom studenej vojny.
Nakoniec na Stalinovi po rokoch až tak nezáleží. Je dôležité, aby sa z toho ľudia
poučili. Nepoučili sa. Po ňom sa kult osobnosti spájal ešte s mnohými politikmi
a to nielen v socialistických krajinách. Niekde im dávali iné názvy, ako diktátor,
autokrat a podobne. Ešte neskôr sa ukázalo, že aj títo ľudia boli v podstate len
sluhami iných mocných, ktorí stáli za ich chrbtami. Nechali ich, aby sa mohli
vystatovať a prijímať hold chudobných más za to, že odvádzali služby tým, čo
na tom bohatli. Niekedy by ste neverili, kto všetko je, alebo bol taký „tajtrlík“,
pardon, sluha sluhov.
O mesiac po XX. zjazde došlo k inej významnej udalosti. 26. marca 1956
podpísali v Moskve dohodu o zriadení Spojeného ústavu jadrového výskumu
v Dubne pri Moskve. Dohodu okrem ČSR a ZSSR podpísali Albánsko,
Bulharsko, Maďarsko, NDR, Poľsko, Rumunsko, Čína, KĽDR a Mongolsko.
Pre nás mala táto dohoda prínos v tom, že okrem spustenia jadrového reaktora
v ústave jadrového výskumu v Řeži pri Prahe, mohlo mnoho našich odborníkov
pracovať a študovať v prostredí špičkového výskumu. V dňoch 19.-20. apríla
zasadal ÚV KSČ, aby prerokoval závery XX. zjazdu KSSZ. (20, str. 167)
Nevedno pod akým vplyvom, ale po diskusii o kulte osobnosti na tomto
zasadaní prijal uznesenie o znížení maloobchodných cien a zvýšení platov. O tri
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týždne ÚV KSČ zrejme prišiel k názoru, že to prvé rokovanie bolo dosť
povrchné. Boli prijaté opatrenia, ktoré podľa ÚV smerovali k odstráneniu
a náprave chýb a nedostatkov. Za chyby v činnosti bol odvolaný z funkcie člena
politbyra ÚV, prvého podpredsedu vlády a ministra národnej obrany Alexej
Čepička. Potom ešte nasledovali ďalšie rokovania o kulte osobnosti, ktoré
vyvrcholili konferenciou KSČ v polovici júna. Tá prišla k prekvapujúcemu
rozhodnutiu: zvýšiť úlohu a právomoci slovenských národných orgánov!
Konferencia tiež rozhodla o vykonaní zmien v straníckych orgánoch. Odporučila
zmeny vo vláde a zlúčenie niektorých ministerstiev. K skutočnému
odstraňovaniu kultu to malo ešte stále veľmi ďaleko. O tom, že by sa uvoľnila
demokratická diskusia v spoločnosti sa ešte stále nedalo uvažovať.
Egyptský prezident Nasir 26. júla 1956 znárodnil Suezský kanál. (21, str.
132) Tomu predchádzalo viac ako ročné vyjednávanie so spoločnosťou anglofrancúzskych vlastníkov o prevzatí správy nad kanálom. Pochopiteľne narazil na
odmietnutie. Treba povedať, že Nasira Angličania nemali radi, lebo pred časom
v dôstojníckom povstaní odstránil kráľa Faruka I., ktorý bol ich poslušným
sluhom. Nasir vykonal celkom legálny krok. Zriadil nezávislú „Správu
Suezského prieplavu“ s vlastným rozpočtom a ponechal tam pôvodných
zamestnancov. Neporušil pri tom žiadnu zmluvu ani medzinárodné právo.
Vyhlásil, že pôvodní vlastníci dostanú náhradu vo výške trhovej ceny. Veľká
Británia a Francúzsko sa najprv vyhrážali a potom si pozvali k spolupráci Izrael,
ktorému Francúzsko dodalo najmodernejšie lietadlá. (9, str. 138-144) Potom
dotiahli k pobrežiu Egypta svoje flotily a začali bombardovať Port Said i ďalšie
mestá. Egypt musel stiahnuť zo Sinaja časť svojich vojsk a umožnil tak Izraelu,
aby odblokoval Achabský záliv. Jeho vojská obsadili Sinajský polostrov
a priblížili sa až na niekoľko kilometrov k Suezskému prieplavu. Sovietsky zväz
požiadal OSN aby zasiahla, ale sám oznámil, že dal do pohotovosti svoju
čiernomorskú flotilu. Londýnu a Parížu pohrozil použitím svojich
interkontinentálnych rakiet. Anglické i francúzske vojská sa stiahli a 11.
novembra bolo po vojne. Potom nastúpili jednotky OSN a izraelské vojská
evakuovali zo Sinaja vo februári 1957. Pokoj v tej oblasti ani potom nenastal.
Po XX. zjazde KSSZ nastali v niektorých ľudovodemokratických krajinách
spoločenské pohyby, smerujúce k oslabeniu komunistických a robotníckych
strán. Ľuďom sa už nejakú dobu nepáčilo správanie štátnych a straníckych
orgánov, ktoré sa snažili budovať sovietsky model socializmu. Už v júni žiadali
poľskí robotníci spravodlivejší mzdový systém. V Poznani 28.- 29. júna 1956 sa
zhromaždili na demonštrácii, ku ktorej sa pridalo aj ostatné obyvateľstvo.
Mzdové požiadavky sa rýchlo zmenili na politické. Začali požadovať politickú
slobodu, vtrhli do väzníc a oslobodili väzňov, pričom sa zmocnili aj zbraní.
Zaútočili na vojvodský úrad bezpečnosti. Došlo ku konfliktu s políciou. (21, str.
132)
V Budapešti vznikol v marci 1956 Petőfiho klub, ktorý založila opozičná
inteligencia. Klub sa rýchlo stal iniciátorom procesu destalinizácie v Maďarsku.
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Po odstúpení Rákosiho bol za maďarského premiéra vymenovaný Imre Nagy. V
roku 1955 Rákosi znovu odstavil Nagya, ale po Stalinovej smrti už bol
neprijateľný a aj on utiekol do ZSSR. V dôsledku činnosti Petőfiho klubu
a iných skupín došlo 23. októbra 1956 k študentským demonštráciám, podľa
príkladu z Poľska. (21, str. 132) Demonštranti dokonca premohli milicionárov
a zobrali im zbrane. Výsledkom demonštrácií bol návrat Imre Nagya do
premiérskeho kresla. Už 30. októbra Nagy a jeho vláda rozhodli o zmene
politického systému a povolili vznik ďalších strán. V uliciach miest, najmä
v Budapešti začal pohon na komunistov a iných ľudí, ktorí sa hlásili k
predchádzajúcemu režimu. To poznáme aj z našich ulíc pred príchodom
sovietskych vojsk v auguste 1968. Nová Nagyova vláda súčasne žiadala odchod
sovietskych vojsk. Tie sa tam stále zdržiavali v dôsledku fašistického puču,
ktorý vznikol krátko pred dobytím Budapešti vo vojne. Prvého novembra
maďarská vláda vyhlásila neutralitu Maďarska!!! Druhého novembra vyhlásili
vystúpenie z Varšavskej zmluvy. Nikto nemohol predpokladať iný vývoj, aký
nastal po týchto udalostiach. 4. novembra 1956 začal útok tankového pluku na
demonštrantov a ozbrojené skupiny, ktoré sa k nim pridali. Do situácie zasiahli
aj ostatné súčasti sovietskej armády. Prívrženci Imre Nagya požiadali
amerického prezidenta Eisenhowera o pomoc. Ten sa pochopiteľne nepokúsil o
žiadnu riskantnú akciu. Boje v Maďarsku ešte niekoľko dní pokračovali, kým sa
situáciu podarilo skonsolidovať. V deň útoku zosadili Nagyovu vládu a nahradili
ju vládou Jánosa Kádára, o ktorom v Maďarsku hovorili, že vedie kolaborantskú
vládu. V susedných štátoch to nazývali tak, že zaviedol „gulášový socializmus“.
Mnohí ho považovali za ideálny socialistický model. Až taký ideálny asi nebol,
lebo v r. 1981 Maďarsko, ako prvá a jediná socialistická krajina, muselo
požiadať o pôžičku Medzinárodný menový fond. Aj pri tom zrejme slúžili
poradcovia.
V čase budapeštianskej krízy začalo 3. novembra 1956 pravidelné televízne
vysielanie z bratislavského štúdia, pomocou prvej televíznej veže na Kamzíku.
Piateho decembra zasadal ÚV KSČ a zaoberal sa hodnotením situácie
v Poľsku, Maďarsku a Juhoslávii. Vedenie strany privítalo vyriešenie zložitej
situácie v Poľsku a Maďarsku s ohľadom na posilnenie socialistického tábora.
Vzalo na vedomie schôdzku prezidentov Tita a Nasira s indickým premiérom
Néhrúom v júli v Brioni, ktorá dala vznik Hnutiu neangažovaných krajín. (21,
str. 132) ÚV KSČ s tým vyslovil zdržanlivý súhlas. To ešte netušil, že do hnutia
časom vstúpi aj Kuba a stane sa z neho početná, vyše sedemdesiatčlenná
skupina s veľmi významným vplyvom v OSN.
9. februára 1957 zomrel v portugalskom Estorile Miklos Horthy, bývalý
maďarský regent a ríšsky správca (1920-1944). Všimli si to najmä určité kruhy
v Maďarsku.
Naša vláda sa 15. februára 1957 zaoberala návrhom deklarácie vlády ZSSR,
ktorú mali spoločne predložiť vlády ZSSR, USA, Veľkej Británie a Francie k
otázkam mieru na Blízkom a Strednom východe. Deklarácia vyplynula
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z konfliktu o Suezský prieplav. Vláda návrh podporila. Na deklaráciu reagovala
vláda USA, presnejšie prezident Eisenhower a jeho štátny tajomník J.F. Dulles,
ktorí predložili 5. januára 1957 kongresu USA návrh tzv. Eisenhowerovej
doktríny. (21, str. 133) Podľa nej mali USA poskytnúť vojenskú a finančnú
pomoc arabským krajinám Blízkeho a Stredného východu, ohrozeným
komunizmom. Doktrína nadväzovala na staršie prejavy tohto druhu, počínajúc
Trumanovou doktrínou „zatlačovania komunizmu“. Situáciou sa nakoniec
zaoberala Bezpečnostná Rada OSN i Valné zhromaždenie. Na žiadosť desiatich
arabských krajín schválili rezolúciu o nezasahovaní do záležitostí arabských
štátov, ktorá súčasne žiadala odchod amerických vojsk z Jordánska a Libanonu.
Po nástupe Eisenhowera postupne prevzal fakticky vládnu moc J. F. Dulles,
ktorý v mene prezidenta predstavil už začiatkom r. 1954 „doktrínu hromadnej
odvety“, čo bol signál pre začiatok nového kola mohutného zbrojenia, najmä v
oblasti letectva vybaveného jadrovými zbraňami. (11, str. 168) Mnohí by
neverili, že generál sa dal tak ľahko odstaviť.
V Ríme 25. marca 1957 podpísali zmluvu o Európskom hospodárskom
spoločenstve, ktorá otvorila medzi členmi voľný trh. (21, str. 133) Zmluvu
podpísali šiesti členovia Spoločenstva uhlia a ocele známeho ako „Montánna
únia“. K nim sa postupne pridali ďalšie štáty západnej Európy. Takto vznikali
zárodky neskoršej Európskej únie. V ten istý deň podpísali aj zmluvu o
Európskom spoločenstve atómovej energie „Euratom“. Členmi sa stali
Francúzsko, SRN, Taliansko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko. O rok sa
spoločenstvá zlúčili. V nadväznosti na tieto zmluvy podpísali 17. apríla
v Bruseli dohodu o štatúte Európskeho súdneho dvora. Jeho sídlo umiestnili do
Haagu. V tom čase sa zdalo, že to je iba výmysel politikov a papierový tiger.
Neskôr sa ukázalo, že ide o výborný nástroj na cielené rozsudky v oblasti
medzinárodných vzťahov a ľudských práv. Veľa o ňom hovorí aj zloženie
sudcov. V deväťdesiatych rokoch pred tento súd postavili napr. srbských a
chorvátskych politikov za konflikty v bývalej Juhoslávii, vrátane konfliktu o
odtrhnutie Kosova od Srbska. Zaujímavé, že pred ním nestáli kosovskí politici,
ani tí, čo ich spoza hraníc dirigovali a financovali. Nedostal sa tam ani Pinochet,
ktorého zachránila pani Thatcherová.
Veľká Británia sa 15. mája 1957 pokúsila vyskúšať v Tichomorí pri ostrove
Malden svoju vodíkovú bombu, aby sa stala pre USA zaujímavým partnerom.
Bol to nešťastný pokus s výkonom do 1,3 Mt, čo je na vodíkovú bombu veľmi
malo. Preto podpísali s USA zmluvu o vzájomnej obrane, v rámci ktorej dostali
pomoc vo vývoji ďalších bômb. USA už 1. novembra 1952 vykonali na atole
Eniwetok (Bikini) svoj prvý pokus s vodíkovou bombou. Vtedy pozemné
zariadenie o hmotnosti 86 ton spôsobilo explóziu o sile 2,4 Mt. Zariadenie
nebolo možné dopraviť letecky. Skúška spôsobila obrovské jadrové zamorenie.
Na polynézskych rybárov začal padať sneh, ktorý nikdy predtým nevideli.
Netušili, že je rádioaktívny a bude mať zlé následky. Zamorenie dosiahlo až po
Japonsko. Svetová i naša verejnosť reagovala pobúrene. Pritom uplynul len

185
veľmi krátky čas od chvíle, keď sa začalo hovoriť o uvoľňovaní napätia.
Západné demokracie aj naďalej viedli tvrdé preteky vo vývoji termonukleárnych
bômb až kým 30. októbra 1961 spustil ZSSR z lietadla nad ostrovom Nová zem
svoju „car bombu“. Mala silu asi 60 Mt TNT a odborníci prepočítali, že sa to
rovná objemu štrnástich Cheopsových pyramíd trinitrotoluénu. Na rozdiel od
americkej i britskej bomby neobsahovala urán a odborníci jej test označili za
najčistejší termonukleárny výbuch vôbec. Vraj keby boli na nej použili obal
z uránu 238 bola by sila výbuchu až 1000 Megaton TNT. Dôsledky by boli
nedozierne. Jeden bol však veľmi významný. Prestal ďalší vývoj tohto typu
zbraní a začali sa riešiť možné dohody o obmedzení jadrových skúšok a zbraní.
V čase, keď ešte prebiehali represálie proti účastníkom „maďarských
udalostí“, ktoré sa všetci báli označiť za proti sovietske povstanie, podpísali 27.
mája 1957 v Budapešti zmluvu medzi Maďarskom a ZSSR. Jej úlohou bolo
regulovať pobyt sovietskych vojsk na maďarskom území, kde zostalo 65 tisíc
príslušníkov sovietskej armády. Pre Kremeľ to bola výhodná pozícia v prípade
očakávaného, či možného konfliktu so Západom. Približne v tom čase reagoval
na maďarské udalosti J. F. Dulles, vtedy minister zahraničných vecí, na tlačovej
konferencii slovami: „Netúžime obklopiť Sovietsky zväz pásmom
nepriateľských štátov. V tomto ohľade sme svoju politiku jasne vysvetlili, lebo
dúfame, že uľahčíme mierový vývoj satelitných štátov tak, aby dosiahli
opravdivú nezávislosť“. Zdá sa, že po 60 rokoch sú tie slová celkom
zrozumiteľné. (6, str; 588)
V polovici júna došlo v ÚV KSSZ k pokusu odstrániť Chruščova. Ten
konflikt ustál a rebeli na čele s bývalým ministrom Molotovom sa museli
stiahnuť z politického života. U nás sa táto udalosť nijako významne
neprejavila, možno iba v tom, že si stranícki šéfovia uvedomili, ako ľahko sa
niečo podobné môže stať aj im.
Na konci tretieho ročníka sa rozhodovalo o zaradení poslucháčov na
špecializácie vo štvrtom ročníku. Na mojej špecializácii vymysleli ako
podmienku prijatia priemer známok z predošlého ročníka 1,2. Ten som bez
problémov splnil a získal aj prospechové štipendium. Prijali nás desať z celej
republiky! Nastal krásny študentský čas.
Po mnohých diskusiách o mierovom využívaní atómovej energie na svetovej
úrovni vrátane OSN, vznikla 25. júla 1957 Medzinárodná agentúra pre mierové
využívanie atómovej energie (MAAE, angl. IAEA). Z dlhých naťahovačiek o
tom, kde má byť jej sídlo vyšla víťazne Viedeň, kde pre ňu neskôr postavili
honosné sídlo v rámci VIC. Pri jeho výstavbe sa zistilo, že s ňou súviselo
niekoľko pozoruhodných korupčných príbehov. Jeden z postihnutých si popri
stavbe sídla tzv. UNO CITY postavil honosnú vilu v mestskej časti Grinzing.
Vila sa neskôr stala sídlom Československej misie pri medzinárodných
organizáciách vo Viedni a ešte neskôr sídlom veľvyslanectva Slovenskej
republiky. Atraktívnu budovu sme získali lacno od manželky odsúdeného
architekta, ktorá potrebovala peniaze. Neďaleko tejto vily mal sídlo vtedajší
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rakúsky kancelár Kreisky. Na západe sa tomu hovorilo „dobrá adresa“.
Druhého októbra 1957 nastal trochu rozruch okolo vystúpenia poľského
ministra zahraničných vecí Rapackého na VZ OSN. Navrhol plán zákazu výroby
a rozmiestňovania atómových zbraní na území Poľska, ČSR a oboch nemeckých
štátov. (17, str. 254-255) Do návrhu zahrnul aj záväzok jadrových veľmocí
vylúčiť použitie jadrových zbraní na území navrhnutého bezatómového pásma
v strednej Európe. Bolo to v období, keď sa v Bundestagu Spolkovej republiky
Nemecko diskutovalo o vyzbrojení Bundeswehru taktickými jadrovými
zbraňami s účinnosťou do 50 až 200 km. Naša a sovietska vláda Rapackého
návrh podporili už v predbežných konzultáciách a urobili tak aj v OSN. Západné
štáty sa zachovali odmietavo, ale tu prekvapilo Hnutie neangažovaných krajín,
ktoré sa k nám pridali. Západ argumentoval sovietskou hrozbou, jeho
expanzionizmom a nakoniec si aj tak urobil po svojom. Na Vianoce 25. 12. 1957
vedenie NATO rozhodlo o rozmiestnení raketových zbrani stredného doletu s
jadrovými hlavicami v štátoch západnej Európy. Rapackého plán odmietli s
odôvodnením, že Sovietsky zväz a Varšavská zmluva majú prevahu
v konvenčných silách a prijatím Rapackého plánu by vraj prišlo k narušeniu
strategickej rovnováhy. Odvolávali sa aj na skutočnosť, že dva dni po vyhlásení
Rapackého plánu, 4. októbra 1957 Sovietsky zväz šokoval svet vypustením
prvej umelej družice zeme Sputnik 1. Tým sa narušila strategická rovnováha
v raketovej oblasti, lebo ZSSR je vraj schopný zaútočiť z vesmíru. Ako vidno,
akékoľvek mierové aktivity, kam možno zaradiť aj výskum vesmíru možno
z pohľadu Západu prekrútiť a dať im útočný charakter. K vypusteniu historicky
prvej družice Zeme Sputnika treba uviesť niekoľko dôležitých faktov. Družica
mala pracovný názov „jednoduchá družica = prostejšij sputnik“ a bola vypustená
v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roka ako výskumná družica. Mala
guľovitý tvar s priemerom 58 centimetrov a hmotnosť 83,6 kg, Na jej vypustenie
na eliptickú dráhu vo výške 215 až 935 km použili dvojstupňovú raketu. Niesla
jednoduchý vysielač, ktorý vysielal dva signály. Tie umožňovali overiť skreslenie
prenosu signálu z rôznych miest orbitálnej dráhy. Tým sa skúmali vlastnosti
ionosféry a atmosféry. Von Braun, bývalý Hitlerov expert na rakety, v tom čase
už v službách USA, dostal závažné dlhodobé úlohy.
Svet sa ešte spamätával z prekvapenia prvého sputnika, keď 3. novembra
vyletel do vesmíru Sputnik 2. Na jeho palube sa nachádzal živý psík Lajka.
Družica už vážila pôsobivých 508 kg. Lajka žila 10 dní a predtým než družica
prešla do atmosféry, kde zhorela, psíka usmrtili. Svet sa postupne dozvedel, že
za sovietskymi úspechmi v prenikaní do kozmického priestoru stojí vynikajúca
konštruktérska osobnosť, Sergej Pavlovič Korolev.
Jeseň bola významná aj domácimi politickými udalosťami. 13. novembra
1957 zomrel prezident Antonín Zápotocký. Po úmrtí prezidenta Zápotockého
bol za nového prezidenta republiky 19. novembra zvolený Antonín Novotný.
(20, str. 167) Ten sa poponáhľal a prvého decembra vyhlásil amnestiu.
Nevyvolala väčšiu pozornosť, lebo sa týkala malého počtu ľudí a malých
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previnení. Nedotkla sa politicky citlivých osôb a činov. Koncom decembra ešte
prijali zákon č. 75/1557 Zb., o občianskych preukazoch, s účinnosťou od prvého
marca 1958. Na jeho základe na jar vydali nové občianske preukazy. Okrem
občianstva preukazovali o občanovi skutočnosti, ktoré už nebolo potrebné
preukazovať žiadnymi inými dokladmi.
V predposledný deň roku Národné zhromaždenie ešte prijalo dôležitý zákon
č. 68/1957 o umelom prerušení tehotenstva. Prerušiť tehotenstvo podľa neho
možno len so súhlasom ženy, na základe povolenia príslušnej komisie a výkon
sa môže uskutočniť výlučne v nemocničnom zariadení. Zákon bol v spoločnosti
prijatý s rozpornými postojmi, aj keď veľa mladých žien a rodín ho oceňovalo.
S novým rokom 1958 vstúpili do platnosti Rímske zmluvy podpísané ešte
v minulom roku. Sídlom EHS (17, str. 81-83) a Euratómu sa stal Brusel.
Európsky súdny dvor (17, str. 230) a Parlamentné zhromaždenie Európy
umiestnili do Luxemburgu. Neskôr mal súdny dvor hlavné sídlo v Haagu a svoju
budovu aj v Bruseli. Pre Európu dôležité skutočnosti zostali v našej verejnosti
viac-menej nepovšimnuté. Týkalo sa to predovšetkým politikov, ale tí naši si
všímali skôr čo sa deje v Moskve.
31. januára 1958 USA vypustili vedeckovýskumnú družicu Explorer 1., ako
svoju prvú družicu na orbitálnej dráhe. Mala hmotnosť 14 kg a dĺžku 12 m. Bol
to dlhý, úzky, lesklý valec. Na palube mal Geiger-Műllerove počítače na
registrovanie nabitých častíc, vďaka čomu sa Van Allenovi podarilo odhaliť
existenciu pásov nabitých častíc na okraji stratosféry, ktoré po ňom pomenovali.
Po konflikte o Suez (17, str. 406) a akcii arabských štátov v OSN, ktorou
žiadali o nezasahovanie do záležitostí arabských štátov, došlo 1. februára 1958 k
založeniu Zjednotenej arabskej republiky (ZAR) po referende v Egypte a Sýrii.
O mesiac sa pripojil a j Jemen, ale ako sa ukázalo iba na papieri. Lídrom bol
samozrejme Egypt, ktorý mal najpočetnejšie obyvateľstvo a aspoň aký-taký
priemysel. Hlavným mestom sa stala Káhira, prezidentom Nasir,
viceprezidentom Hourani, sýrsky vodca panarabského hnutia. Úradným
jazykom bola arabčina a štátnou formou federácia. Nemali spoločnú menu.
Egyptu išlo o posilnenie svojej pozície v arabskom regióne, v ktorom dlhodobo
panovala nejednotnosť a spory o to, či sa prikloniť k Západu, Východu, alebo
zostať neutrálny. Všetky arabské štáty mali svoje skúsenosti s britským, či
francúzskym alebo talianskym kolonializmom a to zanechalo svoje stopy. Egypt
zväzkom so Sýriou chcel zabrániť, aby Irak prilákal Sýriu, Jordánsko a Libanon
a tak izoloval Egypt od štátov hraničiacich s Izraelom. Vznik ZAR vyvolal rýchlu
reakciu. 14. februára vznikla monarchistická federácia medzi Irakom
a Jordánskom, ktorá sa rozpadla po páde monarchie v Iraku v auguste toho
istého roku, keď plukovník Saddám Hussein 14. júla 1958 zvrhol irackého
kráľa. Monarchistická republika vznikla z obavy irackého kráľa, že ZAR sa chce
prikloniť k Sovietskemu zväzu. V skutočnosti všetky tieto štáty očakávali od
veľmocí istú politickú a ekonomickú pomoc, ale bez záväzkov, čo bolo veľmi
naivné. Pod vplyvom týchto procesov v okolitých väčších arabských štátoch
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došlo v júli k občianskej vojne v Libanone medzi kresťanskými maronitmi

a moslimami. Moslimovia žiadali pripojenie k ZAR a povstali proti prezidentovi
Chamounovi, ktorý neprerušil diplomatické styky s krajinami, ktoré napadli
Egypt. Obviňovali ho, že sa prikláňa k tzv. Bagdadskému paktu, ktorý vznikol
v roku 1955 dohodou Turecka s Irakom a neskôr po pristúpení Veľkej Británie
a Pakistanu sa zmenil na pakt CENTO s cieľom zamedziť vplyvu ZSSR na
blízkom a strednom východe. (17, str. 280) Pakt časom ešte bilaterálnymi
zmluvami s členmi doplnili USA. Povstanie v Libanone bolo vítanou
príležitosťou na zásah v súlade s Eisenhowerovou doktrínou. (17, str. 70) 15.
júla podpísal Eisenhower operáciu Modrý netopier. V jej rámci sa štrnásťtisíc
mužov šiestej flotily USA vylodilo v Beirute, Paríži blízkeho východu,
a zasiahli priamo do občianskej vojny. Okrem zničenej krajiny a zmeny
prezidenta sa veľa nezmenilo. Nový libanonský prezident požiadal o odchod
amerických síl, ktoré sa stiahli koncom októbra. Takto to vyzerá, keď si národy
nevedia rady sami so sebou.
V polovici februára 1958 prenikla cez akademické kruhy informácia o tom,
že ÚVKSČ vydal tajnú smernicu, podľa ktorej sa má pri prijímaní študentov na
vysoké a niektoré stredné školy uplatňovať triedne hľadisko. Informáciu
sprevádzal tichý nesúhlas, ktorý vychádzal z názoru, že podľa daných kritérií
hrozí, že deti zo vzdelaných kruhov, ktoré majú dobré predpoklady na úspešné
štúdium sa na školy, o ktoré sa zaujímajú vôbec nemusia dostať. Body za
jednotlivé kritériá sa sčítali a kandidáti dostali do materiálov hodnotenie A, B,
alebo C. Hodnotenie D znamenalo neprijať v žiadnom prípade.
Desať rokov po známych februárových udalostiach sa 25. februára zišiel
ÚVKSČ a rokoval o novej organizácii a riadení národného hospodárstva, najmä
priemyslu a stavebníctva. (20, str. 167) Uzniesol sa, že od 1. apríla bude
základom hospodárstva podnik priamo riadený ministerstvom. Rušia sa
takzvané „hlavné správy“ a budú sa zriaďovať „výrobnohospodárske jednotky“
(VHJ), ktoré môžu sústreďovať viac výrobných podnikov, výskumných ústavov
i predajných a servisných podnikov. Ešte nepoužili názov holding, ani koncern,
ale postupne vývoj prišiel až tam. Došlo k zrušeniu Štátneho plánovacieho úradu
a v roku 1959 ho nahradila Štátna plánovacia komisia.
Významnou udalosťou bolo prvé zasadanie Európskeho parlamentu, (21, str.
178-178) ktoré sa uskutočnilo v Bruseli 29. marca 1958 za účasti 142
vymenovaných členov, ktorí zvolili za svojho predsedu Róberta Schumana.
Naša verejnosť ani politici to veľmi nevnímali. Táto inštitúcia však postupne
nadobudla veľký vplyv a stála Európske spoločenstvá veľa peňazí. Okrem
Bruselu mala veľké sídlo a j v Štrasburgu a Luxemburgu. Schumana novinári
vyzdvihovali za skvelú myšlienku jednotnej Európy.
V Bruseli v polovici apríla 1958 stanovili úradné jazyky v orgánoch EHS:
nemčina, francúzština, taliančina a holandčina. To sa neskôr zásadne zmenilo.
Na toto zasadanie EHS nadviazalo 17. apríla otvorenie prvej svetovej výstavy
v povojnovom období. Svet chcel ukázať, čo sa komu v povojnovom období
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podarilo dokázať. Pod názvom EXPO 1958 na dvesto hektárovej ploche
postavilo 52 účastníckych štátov 150 národných pavilónov. Československý
pavilón pod názvom „Jeden deň v Československu“ získal hlavnú cenu a stal sa
senzáciou. Podľa oficiálnych údajov si ho pozrelo 6 miliónov návštevníkov.
Zaujala hlavne slávna Laterna magica, ale a j reštaurácia, ktorú po výstave
preniesli do Prahy, kde tiež priťahovala pozornosť. Na výstave sa páčili a j
niektoré výrobky československého priemyslu, najmä osobný voz Tatra 603 s
tromi reflektormi i nové typy motoriek a mopedov. Jednou z najväčších atrakcií
svetovej výstavy sa stala 102 metrov vysoká lesklá konštrukcia s názvom
Atomium. Belgické priemyselné kruhy, ktoré boli významným členom
združenia uhlia a ocele presadili, že modelom Atomia bude základná bunka
kryštalickej mriežky železa vo forme kocky, postavenej na jednom z ôsmych
vrcholov. Vo vrcholoch kocky a v jej strede umiestili deväť veľkých gulí, ktoré
predstavujú atómy železa. Gule o priemere 18 metrov spájali rúry dlhé 23
metrov o priemere 3,3 metra, pomocou ktorých sa medzi spodnými guľami
mohli pohybovať návštevníci. Atomium malo stáť do konca výstavy, ale stalo sa
takou atrakciou, že zostalo ešte dlhé roky jedným zo symbolov Bruselu.
Neďaleko Atomia vybudovali ďalšiu atrakciu, zábavný park Mini Európa,
v ktorom rozmiestnili miniatúry najzaujímavejších významných budov
z hlavných miest a metropolí Európy.
V Pekingu začalo 5. mája 1958 mnohotisícové zhromaždenie ľudových
zástupcov, na ktorom Mao Ce tung presadil novú ekonomickú politiku Číny,
takzvaný „veľký skok vpred“. (21, str. 133) Hoci v Číne i vo svete to vyvolalo
veľkú pozornosť, ešte nikto netušil, čo všetko sa z toho vyvinie.
Na štyri dni sa 16. júna 1958 zišlo v Prahe vyše 1400 delegátov,
reprezentujúcich viac ako milión štyristotisícovú členskú základňu. XI. zjazd sa
niesol na myšlienke, že v ČSR už bolo odstránené vykorisťovanie človeka
človekom a preto sa treba venovať problematike výstavby socialistickej
spoločnosti. Napriek týmto smelým tézam nechýbali slová o tom, že treba
dokončiť združstevňovanie a odstránenie zvyškov vykorisťovateľských tried
v mestách i na vidieku.
Prvého augusta 1958 vraj americká ponorka s jadrovým reaktorom
podplávala pod severným pólom. Niektorí to obdivovali ako víťazstvo techniky
nad prírodou, iní v tom videli ďalší prejav imperializmu. Asi to bolo oboje.
Vývoj znova a znova dokazuje, že ho možno zneužiť.
Prvého októbra v USA premenovali pôvodnú NACA na NASA, „Space
Agency“, čiže kozmickú agentúru. Tá prevzala všetky kozmické aktivity, aj od
armády, ktorej sa nedarili práce s raketami a družicami Vanguard. Koncentrácia
na NASA znamenala, že USA začali brať preteky o kozmický priestor veľmi
dôrazne.
Katolíckych veriacich, ale i politikov na celom svete zarmútila informácia,
že 9. októbra 1958 zomrel kardinál Pacelli, zvolený za pápeža tesne pred
okupáciou Čiech hitlerovským Nemeckom. Prijal meno Pius XII. Bol to
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asketický človek, ktorý pred svojím zvolením viedol vatikánsku diplomaciu. Bol
vášnivým antikomunistom a hoci odsúdil útok na ZSSR, toleroval mnohé
fašistické zločiny. Zanechal rozpačitý dojem. Napriek svojim kontaktom s
Hitlerom a jeho emisármi, zazlieval prezidentovi Tisoví ústupky voči Hitlerovi.
Vatikán to vraj robil zo strategických dôvodov kvôli cirkvi, ale normálny kňaz si
to nemôže dovoliť.
23. októbra 1958 sovietsky spisovateľ Boris Pasternak získal Nobelovu cenu
za literatúru. Veľký „poprask“. Už dávno predtým vydali jeho román „Doktor
Živago“ v Taliansku a USA. Pasternak bol svojho druhu sovietsky disident
a jeho ocenenie na Západe sa považovalo za istý útok, až provokáciu voči
ZSSR. Po veľkom kriku sa Pasternak o týždeň Nobelovej ceny vzdal, čo bola
zase voda na mlyn kritikov Sovietskeho zväzu.
V tých dňoch, navzdory Eisenhowerovej doktríne, ZSSR podpísal s
Egyptom dohodu o pôžičke 400 miliónov dolárov na stavbu Asuánskej
priehrady. Najatí kritici spustili tirády o hroznej ekologickej katastrofe.
Spomenul som si na to v období výstavby Gabčíkova.
V novembri sa studená vojna začala znova zahrievať. Na „détente“,
uvoľňovanie napätia, o ktorom sa toľko hovorilo pred trinástimi rokmi
v Helsinkách sa zabudlo. 27. novembra 1958 ZSSR ostro protestoval proti
spojeneckej dohode, ktorú západné štáty uzatvorili v otázke spravovania
Nemecka a Západného Berlína. Chruščov dal veľkej Británii, Francúzsku a USA
ultimátum v tom zmysle, že ak sa do šiestich mesiacov nedosiahne dohoda o
štatúte Západného Berlína, bude nútený podpísať s Walterom Ulbrichtom za
NDR spojeneckú dohodu. Jej cieľom bude zabrániť úniku mozgov z NDR na
Západ, čo Západ priamo i nepriamo podporuje. To súviselo s pomerne veľkou
emigráciou z NDR do SRN práve cez Berlín. Skutočným obsahom
Chruščovovej požiadavky bolo vytvoriť z Berlína slobodné, demilitarizované
mesto, do ktorého prístup by kontrolovali orgány NDR.
V novembri Národné zhromaždenie ukončilo debaty na tému kočujúcich
osôb a prijalo zákon č. 74/1958 Zb., o trvalom usídlení kočujúcich osôb, s
účinnosťou od prvého marca 1959. Podľa tohto zákona národné výbory
poskytujú osobám vedúcim kočovný život všestrannú pomoc, aby dokázali
prejsť na usadlý spôsob života a stali sa riadnymi pracujúcimi občanmi. Minister
vnútra dostal za úlohu vydať vykonávacie predpisy na uplatňovanie zákona.
Národné výbory v niektorých obciach a mestách upravili a vyčlenili pre tieto
osoby pomerne veľký počet obytných priestorov so základným vybavením. Tak
sa stalo aj v Bratislave, kde na Kapucínskej ulici upravili jeden starší
jednoposchodový objekt s asi osemdesiatimi miestnosťami. (16, str. 80, 81)
Netrvalo dlho a noví obyvatelia si kládli v izbách ohníčky z parkiet a dverí. V
iných obciach začalo dochádzať k nezákonnému budovaniu chatrčí na
pozemkoch štátu, obcí, alebo aj súkromných osôb, ak si nedali pozor. Nakoniec
sa z toho stala medzinárodná hanba, ktorú sa nepodarilo vyriešiť ani za viac ako
päťdesiat rokov. Za socialistických vlád sa podarilo aspoň väčšiu časť týchto
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ľudí zamestnať a dostať do základných škôl. Po roku 1989 už to boli stotisíce
ľudí žijúcich z prídavkov na deti a sociálnej podpory na úkor ostatných
daňových poplatníkov. Najkrajšia na tom bola kritika Slovenska od Európskej
únie za diskrimináciu Cigánov. Možno by pomohli rezervácie, ako v USA.
Do nového roka 1959 sme všetci prešli pomerne príjemne. Zaujímavé zvesti
prichádzali zo zahraničia. Po Silvestrovskej noci odletel z Kuby diktátor Batista,
lebo kubánski partizáni ráno obsadili Havanu. Neskôr sme tú situáciu videli vo
filme „Krstný otec“. Tomu od roku 1933 predchádzal búrlivý vývoj, počas
ktorého USA získali na Kube 47% všetkej pôdy a všetky rozhodujúce podniky.
Získali aj základňu Guantanámo, z ktorej vysielali lietadlá s napalmovými
bombami do oblastí, v ktorých partizáni bojovali proti Batistovej vláde. V
bojoch sa okrem Fidela Castra preslávil aj Che Guevarra.
Tretieho januára 1959 sa stala Aljaška 49. členským štátom Únie. To
obrovské a bohaté územie ešte v roku 1867 za prezidenta Lincolna, USA
odkúpili od ruského cára za sedem miliónov dvestotisíc dolárov. Cárovi poddaní
o tom zrejme ani netušili a po revolúcii sa s tým už nedalo nič robiť.
10. januára nastal čas navštíviť Výskumný ústav papiera a celulózy. To bolo
dohovorené ešte pred Vianocami, lebo sa predpokladalo, že dôležití ľudia môžu
byť na dovolenke. Navštívil som svojho konzultanta, Ing. Jána Polčína, C.Sc.,
aby sme sa dohodli o postupe. Zaviedol ma k riaditeľovi a predstavil ma
pracovníkom svojho oddelenia. Okrem toho ma zaviedol do dielní
a technologického útvaru ústavu, kde budem pracovať na experimentálnej časti
svojej diplomovej práce. Nadobudol som pozitívne dojmy, lebo zoznamovanie
bolo srdečné, až priateľské a veril som, že práca sa mi bude dariť.
Svoje názory na mierové spolunažívanie prejavili USA šiesteho februára,
keď na Cape Canaveral vykonali test interkontinentálnej balistickej strely Titan.
Samozrejme, že to nebolo nič iné, iba „vyrovnávanie strategickej rovnováhy so
Sovietskym zväzom“.
Niektorí vedeckí pracovníci nášho ústavu debatovali o tom, že do Ústavu
teórie a informácií ČSAV doviezli elektrónkový počítač URAL 1. Pracoval s
dĺžkou slova 36 bitov rýchlosťou 100 operácií za sekundu. Obsahoval 800
elektróniek a 3000 germániových diód. Inštalovali ho na ploche štyridsať metrov
štvorcových a stál 2 592 000 Kčs. Trochu závideli, ale v skutočnosti asi
nevedeli, čo presne a ako by na ňom robili.
Bol začiatok mája 1959. Dva exempláre diplomovej práce som odovzdal aj
konzultantovi. Prácu pochválil a povedal, že rozhodujúce budú posudky
oponentov. Pri tej príležitosti sa ma opýtal, či by som nechcel zostať pracovať
v ústave. Samozrejme, že chcel. Počas práce sa mi tam celkom zapáčilo.
Povedal mi, že vedenie ústavu by malo záujem, ale mal by som si niečo zariadiť
v Lamači, lebo má pocit, že tamojšia stranícka organizácia má nejaké výhrady.
Pri tom sa trochu divne usmieval. Bol som prekvapený. Povedal som mu, že
predsa som tam predsedom ČSM a čo všetko sa za mojej činnosti urobilo pre
družstvo. Ukázalo sa, že nie som dostatočne zorientovaný. Predsedom strany na
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ústave bol vrátnik, Lamačan, s ktorým pred časom hovoril otec. Ten bol vo
výbore aj v Lamači.
10. mája 1959 noviny chrlili informácie, že na žiadosť afganského
prezidenta vyslal Sovietsky zväz do Afganistanu vojská na zásah proti rebelom,
vyzbrojovaným zo Západu, prostredníctvom niektorých arabských štátov.
Západné vlády a médiá spustili krik a kritiku, pričom nezabudli zdôrazňovať
expanziu komunizmu. Sovietsky zväz vraj iba maskuje svoju snahu priblížiť sa
k indickému oceánu. Nikto netušil, ako sa to všetko zvrtne. Pravdou je, že ani
v Sovietskom zväze sa to všetkým nepáčilo. Predovšetkým matkám sovietskych
vojakov. O deň nato začala v Ženeve očakávaná konferencia ministrov
zahraničných veci „Veľkej štvorky“. Tá súvisela s Chruščovovým ultimátom
v otázke západného Berlína z novembra predošlého roka. Gromyko, Lloyd,
deMurville a Herter (USA) sa stretli v Paláci národov. Na začiatku predložil
Herter plán zjednotenia Nemecka v postupných krokoch:
1. zjednotenie Berlína pod správou štyroch veľmocí; 2. vytvorenie
celonemeckého výboru; 3. slobodné celonemecké voľby o celonemeckej ústave;
4. mierová zmluva so zjednoteným Nemeckom a ďalšími, zatiaľ nemenovanými
štátmi. Gromyko nemohol pripustiť už prvý bod, ktorý by bol znamenal návrat
do povojnového stavu, kedy si západné štáty v spoločnej komisii presadili čo
chceli, lebo ZSSR v nej mal jedného zástupcu proti trom západným. Rozhovory
sa teda hneď v začiatku zadrhli. Herter dobre vedel, že návrh je neprijateľný.
Išlo mu o to, aby sa rokovalo a tým odvrátilo šesťdesiatdňové ultimátum.
12. mája Národné zhromaždenie prijalo zákon o družstevnej bytovej
výstavbe. Dosť ľudí sa o to zaujímalo. Pravda, to znamenalo, že kto chcel byt,
prakticky dve tretiny nákladov na byt si musel zaplatiť. Tretinu hneď a druhú
splácať tridsať rokov. To nebolo málo peňazí. Iní frflali, prečo sa nestavia dosť
štátnych bytov, ako v Čechách? Preto sa mnohí snažili, najmä v Bratislave,
nasťahovať do domov, pri ktorých prichádzala do úvahy asanácia v pomerne
krátkom čase, čím by sa dostali k štátnemu bytu. V Bratislave už bolo sídlisko
Krasňany, ale mnohí kritizovali „paneláky“.
Začiatkom júna som sa dozvedel, že oponenti doručili na katedru svoje
posudky mojej diplomovky a bol som si ich prečítať. Mohol som byť spokojný.
Obaja hodnotili prácu ako výbornú. Súčasne som sa dozvedel, že obhajoby sa
budú konať v utorok, 23. júna.
V deň obhajoby sme sa všetci desiati poslucháči, slušne oblečení zišli ma
katedre, kde nás okrem privítania oboznámili s postupom a stanovili poradie,
v akom predstúpime pred komisiu. Bol som štvrtý.
Keď komisia poslucháča vyobracala, poslali ho na chvíľu von. Potom pre
neho prišla asistentka, ktorá sa o nás starala počas celého ročníka a pozvala ho
dovnútra s oslovením „pán inžinier“ a milým úsmevom. To bol jasný signál, že
štátnice i obhajoba dopadli úspešne. Konečne prišla asistentka pre mňa. Keď ma
uviedla, predstavila ma komisii, ktorá už bola pripravená. V komisii boli aj
oponenti a mal som pocit, že si o mne už niečo povedali. Bol som prekvapený,
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že za dlhým stolom sedelo dvanásť členov komisie. Boli v nej ľudia
z niektorých katedier, z výskumu i z fabrík. Viacerí ma už poznali. Všetci sa
tvárili príjemne, čo ma povzbudilo. Predseda ma vyzval, aby som stručne
predstavil svoju prácu, jej závery a aby som sa vyslovil k pripomienkam
oponentov. Po úctivom oslovení komisie som sa zbavil akejkoľvek trémy
a pretože prácu som mal podrobne v hlave, nemal som najmenší problém
plynule hovoriť o postupe práce, o rozhodnutiach v jej priebehu, podľa toho, ako
naznačovali závery jednotlivých experimentov. Skončil som a predseda vyzval
členov komisie, aby mi kládli otázky z vedeckých disciplín, ktoré sa týkali
diplomovky, ale aj iných predmetov, ktoré reprezentujú. Vyzeralo to ako debata
diskutérov, ktorí sa bavia o futbale. Otázka, odpoveď a ďalšia otázka. Viacerí
pokyvovali súhlasne hlavami až sa predseda opýtal, či sú ešte ďalšie otázky.
Neboli, tak mi poďakovali a asistentka ma vyprevadila von. Odfúkol som si.
Kolegovia si ma prezerali. Ktosi sa opýtal, prečo som tam bol tak dlho. Konečne
vyšla asistentka. Podišiel som jej oproti a čakal som, že povie „pán inžinier“.
Ale ona povedala „vzácny pane“. Šklbol som sebou naspäť. „Ja tam nejdem. To
znamená, že som vzácny exemplár, ktorého vyhodili. Ja tam nejdem.“ Chytila
ma oboma rukami za rameno a ťahala ma dnu. „Poďte. Musíte tam ísť. Už vás
čakajú.“ A stále ma ťahala. Keď som vošiel komisia vstala. Predseda komisie,
pred ktorým som stál, mi podal ruku a povedal mi: „Blahoželám vám. Obhajobu
diplomovej práce i štátne skúšky ste absolvovali na výbornú.“ Potom mi podal
ruku šéf katedry, docent Chodák a povedal: „Blahoželám vám. Urobili ste nám
radosť. Ste po dvoch rokoch prvý, kto obhájil prácu i štátne skúšky na výbornú.
Verím, že sa dobre uplatníte v praxi.“ Potom mi gratulovali aj oponenti a ostatní
členovia komisie. Vedúci katedry mi ešte povedal, aby som sa zastavil koncom
týždňa, že budú pripravené umiestenky do zamestnania. Zrazu zo mňa všetko
spadlo, ale pocit spokojnosti sa akosi nedostavil. Bol som zvedavý, akú
dostanem umiestenku a z toho, čo povedal vedúci katedry som nadobudol
dojem, že to bude nejaká fabrika. Sen o výskume sa strácal v hmle.
Ešte do konca týždňa som sa zastavil u vedúceho katedry, aby som si
vyzdvihol umiestenku. Podal mi ju a s hrdosťou v hlase povedal: „V závode
v Humennom ťa už čakajú. O krátky čas tam môžeš byť riaditeľom.“ Musel som
ho veľmi sklamať. Vysvetlil som mu, že na tú umiestenku nemôžem nastúpiť.
„Mám piatich mladších súrodencov a rodičov, ktorí ma potrebujú. Po tom, čo
pre mňa obetovali sa nemôžem teraz zobrať a odísť niekam preč, odkiaľ ich
možno raz za rok navštívim. Pre mňa by sa nenašlo miesto v Bratislave???
Pozrel na mňa prekvapený. Myslel si, že tou ponukou by som mal byť nadšený.
Po chvíli ticha povedal: „Dobre. Ja ti to nejako zakryjem, aby ťa nezavreli, ale
miesto si budeš musieť nájsť sám.“ Umiestenku založil medzi papiere.
Promóciu stanovili na sobotu 4 . júla o desiatej dopoludnia v „aule maxime“.
Bola to veľká aula v starej strojníckej fakulte na Mýtnej ulici. Kvôli
umiestnenke som odmietol vystúpenie menom študentov.
O pár dní som zašiel na národný výbor a niektorému tajomníkovi som
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pripomenul sľub, že mi pomôžu zamestnať sa v Akadémii vied. Povedal mi, aby
som nejaký čas počkal, že sa musia pozrieť, ako sa to dá zariadiť. Potom mi
navrhol dočasné riešenie:
„Pozri sa ideme otvoriť v Lamači nové kúpalisko. Ty si chemik, budeš sa
vedieť postarať o vodu v bazéne. Zájdi na domovú správu 20 v meste.
Zamestnajú ťa ako správcu kúpaliska. To bude do konca prázdnin. Potom príď
znova.”
Tak som sa ako čerstvý inžinier chémie, ktorý skončil na výbornú, stal
správcom kúpaliska v Lamači. V mamičkiných očiach som zazrel tiene
sklamania. Neviem, či to bolo iba sklamanie, alebo a j pocit hanby. Na toto asi
nemohla byť hrdá, ale bol to plat skoro tisíc korún. Chlapci v Slovnafte
dostávali 850 korún hrubého. Pravda plat a spoločenská pozícia sú celkom iné
veci.

IX, Zahrievanie studenej vojny
Júl 1959 som začal ako na nedobrovoľných prázdninách. Bol som vybaviť
formality spojené s nástupom do práce na kúpalisku. To znamenalo navštíviť
Domovú správu 20 neďaleko hlavnej stanice, kde mi dali zmluvu a pokyny na
otvorenie lamačského kúpaliska od 15. júla.
V polovici augusta noviny informovali o tom, že ZSSR podpísal zmluvu
s Irakom o pomoci pri postavení jadrového reaktora. Ostro reagoval Izrael, ktorý
tvrdil, že Irak chce reaktor vyžívať na výrobu jadrového materiálu na bombu
a vyhrážal sa, že reaktor zničí.
Havaj sa 21. augusta 1959 stal päťdesiatym štátom USA. Udalosť
nevyvolala väčšie odozvy. USA tam mali základne už počas druhej svetovej
vojny, čo sa takto podarilo lepšie zlegalizovať.
Prvého septembra som odovzdal na domovej správe kľúče od kúpaliska, na
ktorom som nechal vypustený bazén, aby sa tam náhodou niekto neutopil.
Peniaze mi vraj pošlú poštou. Poďakoval som. Mal som šťastie. Sused Jožo
Brutenič, inak sympatický chlap, začal o dva domy od nás stavať nový dom.
Ponúkol som sa. Povedal, že ma berie, no „vieš, tebe nemôžem dať na hodinu
toľko čo robotníkom, lebo nemáš takú prax.“ Mamičkina starosť, čo so mnou
bude, ešte vzrástla. Nielen preto, že nemám poriadnu prácu, ale jej syn, inžinier
musí pracovať na stavbe. Tá hanba pred celou dedinou. Všetci, čo išli okolo to
videli. Musela dosť trpieť.
Začiatkom septembra 1959 postavili v USA prvú ponorku vybavenú
jadrovými balistickými raketami s tým, že do konca roka ju spustia na more.
Približne v tom čase vlády veľmocí podpísali dohodu o vytvorení Výboru pre
odzbrojenie. Na začiatku mal desať členov, medzi ktorých patrilo aj
Československo. Sídlo mal v Ženeve. Počet členov sa do roku 1978 rozšíril na
49. Výbor bol vytvorený mimo systému OSN, čo sa týkalo najmä spôsobu
rozhodovania a rokovacieho poriadku. V roku 1979 zriadili v systéme OSN
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Konferenciu o odzbrojení, tiež so sídlom v Ženeve. O jej výsledkoch sa
informovalo v rámci valného zhromaždenia OSN. Konferencia nadviazala na
činnosť Výboru pre odzbrojenie, ktorý jej vznikom skončil. Oba tieto systémy
rokovaní však mali na reálny odzbrojovací proces len malý vplyv.
V polovici septembra sa konečne ohlásila spolužiačka Marta, neter jedného
profesora na fakulte, ktorú som poprosil, či by mi nedal miesto. Vraj jej volala
iná spolužiačka, Dáša, ktorá už pracuje vo Výskumnom ústave káblov
a izolantov v Bratislave, že hľadajú chemika, ale musí ovládať nejaké cudzie
jazyky.
Nedbal som na povery a v piatok 18. septembra som navštívil Ing. Cigánika,
šéfa informačného odboru, kam patrilo študijné oddelenie. Prijatie som mal
dohovorené. Už predtým ho o mne určite informovala spolužiačka Dáša. Ing.
Cigánik, C.Sc. ma prijal v jednej kancelárii študijného oddelenia a posadil ma za
stôl, na ktorom boli tri veľké kôpky časopisov. Sadol si oproti mne a bez
prípravy posunul predo mňa postupne všetky tri kôpky. Boli to odborné časopisy
z oblasti plastov, izolantov a elektrotechniky v angličtine, nemčine a ruštine.
Požiadal ma, aby som si vybral nejaký časopis, v ňom článok, ktorému
rozumiem a aby som z neho nahlas prečítal a preložil nejaký odstavec. Pri čítaní
a preklade ma neprerušoval ani nič nekomentoval. Prečítal som úryvok
z každého jazyka. Keď som skončil vstal a povedal: „V pondelok sa zastavte
u nášho ústavného lekára a môžete nastúpiť.“ Z veľkej radosti som sa dostal do
pomykova. „To ani nechcete vidieť môj index, diplom, alebo nejaké
vysvedčenie?”
„Netreba. Čo som potreboval vedieť už viem.”
S veľkým pocitom sebauspokojenia som dvadsiateho druhého septembra
nastúpil ako pracujúci človek do ranného autobusu v Lamači a odcestoval na
Továrenskú ulicu v Bratislave. Medzi spolupracovníkov som zapadol pomerne
dobre a rýchlo. Javil som sa im ako zaujímavý mladík, s ktorým sa radi v čase
desiatej púšťali do diskusií. Náplňou mojej práce bolo zoznámiť sa s prácou
jednotlivých výskumných tímov a zistiť, čo skúmajú. Na základe toho som mal
v zahraničných časopisoch vyhľadávať nové zaujímavé riešenia a materiály.
Zistené poznatky bolo treba spracovať do rešerše, ktorú príslušné oddelenie
zviazalo a odovzdalo vedúcemu výskumného tímu. Netrvalo dlho a dosiahol
som, aby som sa ako pracovník študijného oddelenia stal členom výskumného
tímu, pre ktorý robím rešerš. Tým sa zabezpečila presnejšia orientácia práce na
rešeršiach. Ing. Cigánika môj návrh prekvapil a potešil. Na okraj sa však
počudoval, že na to už skôr neprišli.
Asi v polovici októbra prišla sestrička Janka domov z nácviku v Lúčnici
a povedala: „Počúvaj Ľudo. Ty si stále v tom vinohrade hulákaš a Klimo (šéf
Lúčnice) potrebuje doplniť nejakých chlapov do druhého basu. O dva dni bude
mimoriadny konkurz. Choď tam. Bolo to v nejakej budove na Dunajskej ulici.
Pred veľkými dverami stálo pár mladých ľudí a načúvalo, ako vnútri za tými
dverami niekto spieva. Potom zavolali mňa. „Zaspievaj nejakú pesničku“ vyzval
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ma muž v stredných rokoch. Zaspieval som lamačskú „Jakú sem si frajírečku
zamiloval“ a potom chceli, aby som ešte niečo pridal. Mal som rád „Ide furman
dolinou“, ktorú som „hulákal“ často aj vo vinohrade, tak som ju pridal. Pesničky
vyžadovali slušný rozsah. Poďakovali a poslali ma von, medzi tých mladých
ľudí, čo boli na chodbe. O chvíľu niekto vyšiel von a povedal mi, že som prijatý
a kedy mám prísť na nácvik. Nácviky budú dvakrát týždenne. Tak som sa stal
„lúčničiarom“.
V tých dňoch sovietska družica Luna 3 dokázala obletieť Mesiac a ako prvá
na svete vyslať na Zem fotografie odvrátenej strany Mesiaca. Bol to
neodškriepiteľne veľký vedecký úspech a súčasne dôkaz presnosti sovietskej
raketovej techniky.
Začal som dva razy týždenne po večeroch chodiť do Lúčnice na nácviky.
Hneď na prvom počas prestávky prišlo ku mne pekné, sebavedomé dievča.
Natiahla ku mne ruku s nejakými papiermi a povedala:
„Ty si Mihalič, však? Nájdi si čas a vyplň tie dotazníky. Je to kvôli prijatiu
za člena. Ja som dôverníčka zboru. Keď to budeš mať, dones mi ich.“ Usmiala
sa a odkráčala. Musela na mne vidieť ako ma prekvapila. Ako mohla vedieť ako
sa volám? Bolo to od nej prvé prekvapenie, ale vtedy som ešte netušil, že ma
bude prekvapovať celý život.
Už nejaký čas sa šuškalo, že výroba v Slovnafte by si vyžadovala väčšie
a plynulejšie dodávky ropy, rovnakej kvality. Rôzne neoficiálne informácie sa
stali realitou 19. decembra 1959. V ten deň podpísali v Moskve dohodu medzi
vládami ZSSR, Maďarska, NDR, Poľska a ČSR o vybudovaní ropovodu
Družba. (20, str. 168)
V dňoch 13. až 14. januára 1960 zasadal ÚVKSČ a schválil návrh nového
územného usporiadania štátu. (20, str. 168) Rokovali aj o voľbách do
Národného zhromaždenia, SNR a národných výborov. V súvislosti s národnými
výbormi sa uvažovalo o posilnení ich právomocí a spoluúčasti na zvyšovaní
socialistickej zákonnosti. Noviny priniesli len náznaky pripravovaných opatrení
a ľudia čo vedia čítať medzi riadkami čakali ďalšie zneužívanie moci.
Ešte predtým, 2. januára J.F. Kennedy ohlásil svoju kandidatúru na
prezidenta USA v nominácii Demokratickej strany. Počas Kennedyho
predvolebnej kampane zatkla polícia v Atlante Martina Luthera Kinga. Kennedy
pohotovo zavolal Lutherovej manželke, odsúdil zásah polície a vyslovil podporu
černošskému obyvateľstvu v boji proti segregácii. To mu získalo podporu
černošského obyvateľstva, ale napriek tomu, jeho vížazstvo nad Nixonom bolo
veľmi tesné. (11, str.191) Neskorší prezident Nixon, vtedajší viceprezident,
kandidoval za republikánov, ale neuspel.
Hoci po rozdelení Francúzskej Indočíny na Kambodžu, Laos, Vietnamskú
demokratickú republiku (hlavné mesto Hanoj) a na juh od 17. rovnobežky
Vietnamskú republiku s vládou v Saigone sa zdalo, že podpísané prímerie bude
fungovať, nebolo to tak. V južnom Vietname bola dosť veľká nespokojnosť
s vládou pod vedením Ngo Dinh Diema, ktorého považovali za americkú bábku.
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Opakovane sa vyskytovali lokálne vzbury. V krajine vznikla organizovaná
ozbrojená skupina „Národný oslobodzovací front“ (NFL), ktorého jednotka 26.
januára 1960 prepadla pluk juhovietnamskej armády. Táto odbojová skupina sa
opierala o podporu Číny a ZSSR. (21, str. 133) niektorí politológovia to
označujú za začiatok vojny vo Vietname.
Havária americkej vzducholode ZPG-3W v júli 1960 nevyvolala nijakú
väčšiu pozornosť na rozdiel od francúzskej skúšky jadrovej zbrane 13. februára
na Sahare. Na skúšku reagovali veľké protesty najmä v Európe, pretože
zamorený piesok a prach mohol vietor zaniesť až do Európy. Saharský piesok
sa aj bez jadrových testov neraz dostal s južným vetrom až do stredu
Európy. Protesty boli preto celkom namieste.
Apríl začal vypustením prvej americkej meteorologickej družice TIROS-1.
Skratka znamená „televízny infračervený pozorovací satelit“. Vypustili ju
z mysu Cap Canaveral 1. apríla na nízku orbitálnu dráhu. Nízka orbita a HD
kamera umožňovali detailné snímky zemského povrchu, takže aj laik mohol
pochopiť, že ide o špionážnu techniku. Neskôr vyšlo najavo, že už v roku 1957
tvorcovia tejto družice informovali na tajnom rokovaní zástupcov ministerstva
obrany (Departement of defence) a CIA o možnostiach využitia tejto techniky.
Asi vedeli prečo.
O čom sa dlhší čas šepkalo, potvrdilo zasadanie ÚVKSČ v dňoch 7. a 8.
apríla 1960. Išlo vlastne o pokračovanie rokovania z januára, ale tento raz ÚV
schválil návrh novej socialistickej ústavy. Hneď v ďalší deň Národné
zhromaždenie schválilo nové územné usporiadanie štátu a nové volebné zákony.
Podľa nového územného rozdelenia je v Čechách desať krajov a na Slovensku
tri. Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský. V štáte vzniklo
108 okresov. Z Bratislavy sa síce stalo hlavné mesto kraja, ale už nie hlavné
mesto Slovenska. Jej význam výrazne klesol a to aj v objeme pridelených
financií. Rozpočet mesta sa znížil z 800 na 400 miliónov Kčs. (20, str. 168)
Praha sa stala samostatným krajom a súčasne hlavným mestom republiky, teda
s dvomi paralelnými riadiacimi orgánmi.
Od júla minulého roku pokračovali v úzadí rokovania na nižšej úrovni medzi
Západom a Východom, zamerané na otázky odzbrojenia, obchodných vzťahov
ale aj na Nemecko a zákaz skúšok jadrových zbraní. Schôdzku na najvyššej
úrovni naplánovali na polovicu mája do Paríža. Medzitým sa v Moskve na
Červenom námestí konala oslava prvého mája, za účasti najvyšších straníckych
a štátnych predstaviteľov. Počas osláv prišiel k Chruščevovi posol, ktorý mu
oznámil, že nad Sverdlovskom (Jekaterinburg) raketou zostrelili americké
špionážne lietadlo U-2. Chruščev na zasadaní Najvyššieho sovietu 5. mája 1960
oznámil zostrelenie lietadla, ale zamlčal, že pilota Powersa zachránili a majú ho
vo svojich rukách. (11, str. 177, 197) Súčasne žiadal verejné ospravedlnenie od
prezidenta Eisenhowera. Ten odmietol, lebo to považoval za ponižujúce.
Sovietsky zväz vyhlásil, že parížske stretnutie s Eisenhowerom, MacMillanom
a deGaulleom za danej situácie neprichádza do úvahy. Potom prelety nahradili
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využívaním systému MIDAS a niekoľkých ďalších na špionáž z vesmíru.
Powersa v roku 1962 vymenili za sovietskeho rozviedčika Rudolfa Abela,
ktorého zatkli v USA. Výmena sa uskutočnila na tradičnom mieste, na jednom
moste v Berlíne.
Už od začiatku januára 1960 pripravovala špeciálna komisia návrh rozsiahlej
amnestie, ktorú plánovali vyhlásiť pri príležitosti osláv oslobodenia, 9. mája.
Jedným z členov komisie bol minister vnútra Rudolf Barák, bývalý šéf
„Barákovej komisie“, ktorá mala vyhodnotiť procesy zo začiatku päťdesiatych
rokov. Návrh komisie bol veľmi obmedzený a nezodpovedal predstavám
politického vedenia. Zoznam niekoľko krát dopracovávali a nakoniec ho
upravilo politbyro o riešenie amnestie „prominentných politických väzňov“.
(Rozhodnutie prez. a vlády ČSR zo dňa 9. 5. 1960, č. 54/1960 zb.) Najvyššie
vedenie štátu sa radilo špeciálne o amnestii pre Gustáva Husáka. Prepusteniu
amnestovaných predchádzalo vynútenie podpisov o mlčanlivosti vo veciach
pobytu vo väzení. K skutočnému prepusteniu amnestovaných prišlo až 10. mája,
aby náhodou niektorí prepustení nemohli zneužiť masové zhromaždenia.
Prepustili celkom 5001 politických väzňov, pričom osobitnú skupinu
predstavovalo 300 politických prominentov. Najvýznamnejší z nich bol
samozrejme Dr. Gustáv Husák, ktorého väznili od roku 1951. Bola to súhra
zvláštnych okolností a jeho odolnosti, že ho nestihli popraviť pred Stalinovou
smrťou a po zmenách v Moskve to už bolo „iba doživotie“. Po rôznych
úpravách mal odsedieť ešte 16 rokov. Jeho sudcovia sa mohli začať obávať, ale
Husák bol nielen čestný, no i veľkorysý. Ani z najvyšších pozícií sa nesnažil
nikoho prenasledovať a nikomu odplácať. Dokonca po čase vrátil členstvo
v strane aj Širokému, ktorý mal na jeho útrapách nemalý podiel. Jeho väznitelia,
až po pohlavárov na dedinskej úrovni nikdy nerozumeli jeho chápaniu
komunizmu, čo mala byť spoločnosť rovných, slobodných ľudí, ktorých by
nikto nevykorisťoval.
Koncom júna sa uskutočnila aj Jankina maturita. Nemohla skončiť ináč ako
s vyznamenaním. Už predtým si podala prihlášku na lekársku fakultu. Nejaký
čas po maturite sme zvedavo čakali na oznámenie z lekárskej fakulty. Keď
prišlo, utrpeli sme šok. Neprijatá pre nedostatok miesta. Napriek tomu sme
rýchle podali odvolanie. Verili sme, že argumentácia je presvedčivá a odvolanie
zaberie. Nezabralo. Zase pre nedostatok miesta. Čas utekal, bolo sa treba
zamestnať a tak strýko Fero prišiel s návrhom, že jej nájde miesto v Tesle.
Našiel. Navíjala cievky do kondenzátorov, či iných elektrických zariadení.
Navinuté cievky sa zalievali horúcou živicou. Mala z toho popálené všetky
prsty. Brala to hrdinsky a verila, že o rok znova absolvuje pohovory a s
„robotníckym pôvodom“ ju určite zoberú. Netušila, že tá obeť bola zbytočná.
V posledný júnový deň 1960 nás prekvapila správa, že Belgické Kongo
získalo nezávislosť a Belgické Kongo ako koloniálny štát prestalo existovať.
Dovtedy táto krajina pre nás predstavovala iba zemepisný pojem súvisiaci
s kolonializmom a že Belgické Kongo je bohaté na vzácne suroviny,
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predovšetkým urán, kobalt, cín, meď a veľké množstvo diamantov. Lenže
nastalo niečo, čo u nás čakal málokto. Kým bolo Kongo kolóniou všetci
rešpektovali akúsi nedotknuteľnosť majetku kolonizátora. Nová nezávislá
krajina je niečo iné. Dá sa o ňu bojovať, možno ju trhať a možno kolonizovať jej
odtrhnuté časti.
Rok 1960 bol rokom významných športových udalostí. Po zimnej olympiáde
a Spartakiáde prišli na rad historicky prvé majstrovstvá Európy vo futbale vo
Francúzsku od 6. do 10. júla. Bola to zase demonštrácia politiky zo strany
Západu, keď na protest proti účasti ZSSR, Anglicko, Škótsko, Írsko, Taliansko
a SRN odmietli svoju účasť. Konečné poradie malo pochopiteľne neočakávané
zloženie: ZSSR, Juhoslávia, ČSSR a Francúzsko. ČSR sa ešte nepredstavila ako
socialistická republika. V súpiske našej reprezentácie bolo osem známych
slovenských futbalistov: Buberník, Molnár, Moravčík, Popluhár, Pavlovič
a brankári Schroif a Stacho.
Ešte predtým, než prišlo k ďalšej veľkej športovej udalosti stala sa na dlhý
čas najväčšou politickou udalosťou u nás nová „socialistická“ ústava, ktorú
Národné zhromaždenie schválilo 11. júla, ako zákon č. 100/1960 Zb. (20, str.
168) Zakotvila vedúce postavenie KSČ v spoločnosti. (Známy článok 4.) Podľa
Novotného prejavu boli vyriešené základné úlohy spojené s prechodom od
kapitalizmu k socializmu. Ústava hlása, že republika je jednotný štát dvoch
rovnocenných bratských národov. (Tak!) Konštatuje sa, že všetka moc patrí
pracujúcemu ľudu! (Niektorí politici sa správajú ako Ludvik XIV., ľud som ja!)
Socialistické spoločenské vlastníctvo má dve formy: štátne a družstevné.
Osobné vlastníctvo predmetov osobnej spotreby, domácej spotreby, rodinných
domkov a úspor z práce je nedotknuteľné. V ďalších článkoch sa vyjasnilo, ako
treba chápať demokratický centralizmus:
- SNR je podriadená Národnému zhromaždeniu, člen jej predsedníctva môže
byť členom vlády;
- Zbor povereníkov sa ruší;
- Štátny znak je nový. Je na ňom červený štít v tvare husitskej pavézy
s päťcípou hviezdou v hornej časti. Miesto pôvodného znaku Slovenskej
republiky je na štíte, ktorý nesie dvojchvostý lev, červený štítok s modrou
siluetou Kriváňa a zlatou vatrou nad ním. Toto sa stalo 15 rokov po skončení
svetovej vojny, na konci ktorej prijali Košický vládny program o rovnoprávnom
postavení Slovenska. Niet divu, že tento zákon na Slovensku zrušili zákonom č.
490/1992 Zb. V Čechách ho zrušili v roku 1993. S odstupom času si kladiem
otázku, čoho prejavom tá nová ústava bola? „Socialistická“ ústava potvrdila, že
v chápaní českých politikov je Československo stále český štát. Moderná
národnostná politika je pre nich cudzí pojem, ba čo viac, v reálnom živote sa
čoraz viac presadzuje masarykovský princíp „československého národa“.
K tomu všetkému pomohli sluhovia z radov slovenského národa, ktorí možno
nevedomky, alebo z vlastnej zištnosti robia zo Slovákov národ sluhov. Navonok
najdôležitejším prejavom novej ústavy je prehlásenie nového názvu spoločného
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štátu „Československá socialistická republika“, skrátene ČSSR. Táto skratka
v zahraničí občas vyvolávala dojem, že sme sa stali súčasťou ZSSR.
Po horúcich letných dňoch v Československu sa od 25. augusta do 11.
septembra v Ríme uskutočnili XVII. Letné olympijské hry. Našu reprezentáciu
tvorilo niečo viac ako 120 športovcov, ktorým sa podarilo dosiahnuť slušné
výsledky, takže v celkovom hodnotení štátov podľa medailí sme získali desiate
miesto.
V Bagdade sa 14. septembra 1960 zišli delegácie Iraku, Iránu, Kuvajtu,
Saudskej Arábie a Venezuely, aby založili neskôr svetoznámy ropný kartel
OPEC, Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu. (21, str. 134; 17, str. 280)
V januári 1961 sa zišli v Caracase, aby schválili stanovy svojej organizácie.
Svojimi zásahmi do množstva vlastnej produkcie vyvolali 28. októbra 1973
takzvaný ropný šok, keď vyhlásili embargo na vývoz ropy do krajín, ktoré
podporili Izrael v Jomkipurskej vojne, najmä do Holandska a USA. (21. str. 137)
OPEC celkom rád rozširoval katastrofické scenáre Rímskeho klubu, ktorý
hlásal, že do tridsať rokov bude koniec ropy na Zemi, čo tiež pomohlo vyhnať
ceny do nebývalých výšok. Burzoví makléri v Rotterdame si vtedy plnili vrecká
„petrodolármi“. To bol tiež dôsledok ropnej krízy, lebo USA sa v tom roku
dohodli s OPECom, že ropa sa bude predávať výlučne v dolároch.
Povolávací rozkaz ma 1. októbra 1960 posielal do juhočeských Klatov. Keď
som pricestoval na tamojší vojenský útvar príslušní dôstojníci sa najprv
čudovali, potom povedali, že nikoho nečakali a navyše nemajú pre mňa
plánovanú stravu ani výstroj. Preto ma poslali do útvaru v meste Sušice. Tam sa
tiež tvárili všelijako a nakoniec povedali, že ma odosielajú do útvaru
v Janoviciach nad Úhlavou, ktoré sa nachádzajú na opačnú stranu od Klatov ako
Sušice. Na druhý deň som sa konečne utrmácaný dostal do Janovíc. Tam už mali
správu, že prídem a zaradenie prebehlo veľmi rýchlo. Dostal som samostatnú
izbu zástupcu veliteľa roty. O pár dní sa konala registrácia všetkých nových
absolventov, ktorí prišli k pluku. Bol som jediný Slovák a chemik. V rote, ku
ktorej ma pridelili som bol sám. Pri registrácii sme mali zahlásiť svoju hodnosť.
To ma prekvapilo, lebo som bol presvedčený, že to musia mať v dokladoch.
Keď som zahlásil, že som skončil vojenskú prípravu ako desiatnik absolvent,
major, ktorý mal pred sebou osobné materiály povedal, že on nemá údaje
z fakulty, ale z mestskej vojenskej správy a tam stojí, že som vojak. Trval som
na svojom, že ma vyraďovali ako desiatnika. Chlap sa ešte hrabal v papieroch
a potom s prekvapením povedal, že tam našiel nejaký papier, ktorý vojenskej
správe v Bratislave poslala obec (nepovedal, ktorý orgán) a v ňom sa píše, že
nemám byť zaradený do poddôstojníckej, ani dôstojníckej hodnosti. Toto museli
prerokovať na štábe. Skončilo to tak, že o pár dní ma zavolali a zaradili ako
desiatnika absolventa. V tej chvíli mi zasvietilo. Zase niektorí dobrí, ctihodní
Lamačania zapracovali. Aká usilovnosť!!!
Vo voľnej chvíli som zistil, že v jednom zo skladov je celkom slušná
knižnica, ale aj kopa hudobných nástrojov. Chodili tam aj noviny. Okrem
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vojenskej tlače i bežné denníky. V tom sklade pracoval jeden absolvent, medik,
s ktorým som si hneď dobre porozumel. Požičal mi husle, ktoré som si dôkladne
vybral a dohodli sme sa, že občas si zájdem prečítať noviny, alebo požičať
knižku. S husľami som sa vrátil do svojej izby, naladil ich a pokúsil som sa
spomenúť si, čo som sa naučil v hudobnej škole, ktorú som absolvoval počas
gymnázia. Zistil som, že niektoré známe melódie, ako valčík Daisy, alebo
Dvořákova Humoreska, či Z nového světa mi celkom idú. No a samozrejme mi
celkom išli vlastné improvizácie. Začal som si vyhrávať každý deň, keď sa dalo
a spravidla pri otvorenom okne. O pár dní ku mne z ničoho nič vošiel veliteľ
nášho práporu, celkom sympatický kapitán a povedal: „Založíš tu cimbalovku.
Pred Vianocami bude súťaž armádnej tvorivosti. Keď ju vyhráte dostaneš na
Vianoce opušťák“. A odišiel.
Medzi Cigánmi v rote (v tom čase sa názov Rómovia ešte nepoužíval) som
urobil prieskum, kto vie na čom hrať. V sklade sme si požičali nástroje a tých,
čo sa prihlásili som preskúšal. Vybral som štyroch huslistov, basistu, cimbalistu
a harmonikára. Spolu so mnou osem ľudí.
Nakoniec sme v súťaži získali iba druhé miesto. Veliteľ práporu bol však
veľkorysý a aj tak ma pred Vianocami poslal sprevádzať vlak do Komárna
s vojakmi, čo končili službu. Bola to skvelá odmena a bolo jasné, že sa môžem
zastaviť na sviatky doma.
Krátko pred súťažou som sa zastavil v sklade nástrojov a prelistoval noviny
za viac ako týždeň. Dozvedel som sa, že desiateho decembra 1959 začali
v Samare, na juhovýchode Európskeho Ruska stavať ropovod Družba. Ropovod
mal mať dĺžku 5500 kilometrov.
Druhou takou novinou bola Parížska konferencia, na ktorej sa 14. decembra
1960 16 bohatých štátov sveta dohodlo na založení medzinárodnej organizácie
OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). (21, str. 134; 17, str.
282) Mala za cieľ zúžiť priepasť medzi bohatými a chudobnými štátmi. U nás sa
o nej veľmi nehovorilo, lebo sme boli členmi RVHP. Neskôr sa ukázalo, že
zúžiť priepasť sa nepodarilo. V roku 2003, teda o 43 rokov sa členom
organizácie OECD stala aj Slovenská republika.
Asi v polovici marca 1961 naložili všetkých absolventov do malého
autobusu a odviezli do Sušice na dôstojnícke skúšky. Mne nikto nič nepovedal.
Nebolo čo robiť, tak som sa vybral do sprchárne, že poriadne zrelaxujem.
Náhodou ma stretol kapitán.
„Čo tu robíš? Prečo nie si na skúškach?”
„Mne nikto nič nepovedal, tak som tu.”
„Okamžite sa uprav. O desať minút na tomto mieste bude stáť gazík, ten ťa
tam odvezie. Kto by tam mal byť, keď nie ty?“ Bol som prekvapený, ale
vykonal som. Skúšky som stihol. Kapitán musel niekomu telefonovať, že ma
tam posiela, ináč by sa so mnou nebavili. Na skúškach som uspel. Dovtípil som
sa, že zase musel zaúradovať nejaký lamačský škriatok. Dôstojnícke skúšky
dopadli dobre. Vojna sa mi skutočne krátila. O pár dní som si vyskúšal civilné
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oblečenie. Posledného marca ma vyradili ma ako čatára absolventa. Jedno
z prvých rozhodnutí, ktoré som urobil bolo, že sa už nevrátim do Lúčnice. Mal
som pocit, že ako zamestnaný a po vojne už nemám medzi tými študentmi čo
hľadať. Zašiel som sa rozlúčiť.
V práci prišla reč na to, ako sme reagovali na akt USA, ktorým 3. januára
zrušili diplomatické a konzulárne styky s Kubou, pretože nedošlo k dohode
o vyrovnaní za znárodnené americké podniky. Veľmi zaujímavý bol rozlúčkový
prejav prezidenta Eisenhowera pri skončení jeho funkčného obdobia. Upozornil
v ňom na rastúcu silu vojensko-priemyselného komplexu a možné dôsledky. 20.
januára 1961 sa ujal vlády nový prezident John Fitzgerald Kennedy. Ten na
tlačovej konferencii oznámil, že Sovietsky zväz prepustil dvoch mužov, ktorí
prežili v minulom roku zostrelenie amerického lietadla pri Murmansku.
Vzrušujúcu správu priniesli 12. apríla 1961 všetky médiá. (21, str. 134) Do
vesmíru vyletel prvý človek, Jurij Gagarin. Vykonal jeden oblet zeme za 108
minút a dokázal, že človek môže lietať do vesmíru. Krátko po ňom na už slávnej
rakete Vostok vykonal kozmonaut Titov sedemnásť obletov zeme. O rok neskôr
Vostoky č. 3, 4 a 6 vykonali prvý skupinový let. Vo Vostoku číslo šesť letela
prvá žena kozmonautka Valentina Tereškovová. Bola to veľká demonštrácia
vyspelosti sovietskej kozmonautiky.
V polovici apríla došlo k veľkému rozhorčeniu. Spojené štáty sa rozhodli
využiť emigrantské zoskupenia na Floride, s ktorými pripravili inváziu na Kubu.
(21, str. 134) 15. apríla bombardovali americké lietadlá Havanu a iné mestá na
Kube ako prípravu na začatie invázie. Tá sa uskutočnila 17. apríla v Zátoke svíň,
kde o tri dni skončila totálnym fiaskom. Agresia vyvolala rozsiahle prejavy
nesúhlasu vo svete a veľké demonštrácie v Československu.
V Prahe sa 11. júna 1961 uskutočnil I. zjazd Československej
vedeckotechnickej spoločnosti. Hoci sme v práci boli všetci technici, pozerali
sme sa na to s istým podozrievavým odstupom. Veď sú tu odbory, a v rámci
odborov už sedem rokov v Bratislave funguje Dom techniky, ktorý sa stará
o šírenie nových technológií do podnikov všetkých možných odvetví.
Organizuje rozličné semináre, kurzy a odborné konferencie i výstavy. Tak čo
bude tá vedeckotechnická spoločnosť robiť?
Koncom júna som požiadal Ing. Cigánika o osobný rozhovor. Povedal som,
že pôvodne som dúfal, že sa dostanem ku konkrétnej výskumnej činnosti
v niektorom výskumnom tíme. Som veľmi vďačný, že ma prijal, ale bol by som
rád, keby sa časom mohol uskutočniť taký presun. Ing. Cigánik nebol nadšený,
ale povedal, že tomu rozumie. Vidí istý problém v tom, že do výskumu
nezaraďujú ľudí, ktorí prišli zo školy. Bude si pamätať môj záujem
a príležitostne sa o tom porozpráva s riaditeľom Keviczkým. Odišiel som
celkom pokojný, lebo som nemal pocit, že Cigánik by mi robil problémy.
Augustová letná nálada mala tiež svoje vzrušenia. Vedenie NDR i velenie
sovietskych vojsk dislokovaných v krajine sa dohodli, že sa prúd emigrantov na
Západ musí prerušiť. 13. augusta 1961 neočakávane, náhle a prekvapujúco
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vyrástol na hraniciach so Západným Berlínom vysoký múr v dĺžke desiatok
kilometrov. (21, str. 134; 6, str. 608-610) Neskôr sa písalo o tom, koľko ľudí
zastrelili pri pokuse múr prekonať a emigrovať na Západ. Hovorilo sa, že utieklo
viac ako tri milióny občanov NDR, najmä inžinierov, lekárov a učiteľov. Po
vybudovaní múru spájal Západný a Východný Berlín jeden z priechodov,
ktorým bol kontrolný bod nazývaný „Checkpoint Charlie“.
S príchodom septembra sme začali čakať oznámenie o prijatí Janky na
lekársku fakultu univerzity. Niekedy okolo 15. septembra mi mamička zavolala
do práce, veľmi ustarosteným hlasom:
„Ľudko, prišlo oznámenie z lekárskej fakulty, že Janku znova neprijali pre
nedostatok miesta. Nechcem, aby sa to dozvedela. Preto by nebolo dobre písať
odvolanie, lebo to by dopadlo rovnako. Skús prosím ťa zistiť, či to nie je omyl,
alebo čo.”
„To nie je možné. Veď koho by mali prijať, keď nie ju? Ja tam zavolám
a uvidím ako to je. Papá.”
Vyhľadal som v telefónnom zozname odbor podnikovej kontroly na
rektoráte univerzity. Kolegovia začali hovoriť, aby som bol opatrný, aby som
niečo, čo sa možno ešte dá napraviť nepokazil úplne. Nedal som si povedať
a zavolal. Predstavil som sa a povedal, že chcem si vyjasniť, prečo Janku
Mihaličovú už po druhý raz neprijali pre nedostatok miesta.
„Nuž, viete súdruh Mihalič, mali by ste aj pre tento režim urobiť aspoň
toľko, čo ste urobili pre ten predošlý.“ Do mňa ako keby strelil.
„Ja nie som otec, ale syn, inžinier Mihalič. Volám z ústavu VÚKI a o desať
minút som u vás. Tam si povieme, ako sa veci majú.“ Položil som a vybehol
z ústavu.
Keď som zaklopal a vošiel do príslušnej miestnosti, sedeli v nej dvaja muži
a boli na mňa pripravení. Jeden začal: „Viete súdruh inžinier, v zozname
neprijatých je pri mene vašej sestry veľké červené D. To znamená v žiadnom
prípade neprijať.”
Ja som na to reagoval z inej strany. „Určite tam máte aj to, že je výborná
študentka, zväzáčka a členka Lúčnice. Podľa toho, čo ste mi povedali do
telefónu nie je prijatá kvôli tomu, že by neurobila prijímacie pohovory pre
nedostatočné vedomosti. Problém je na strane otca. Lenže tam nie je napísané,
že môj otec vo vojne zachránil pre poštu veľké hodnoty. Preto mu navrhli, že má
prejsť na povereníctvo pôšt, ale musí vstúpiť do strany. Tak zašiel na miestny
výbor v Lamači a človeku, ktorý mu povedal, že musí vstúpiť do strany povedal
: „Do ktorej? Do tej, čo si v nej ty? Do tej ja nemôžem, lebo ja som nenosil po
dedine gardistické čižmy ani hakenkrajc.“ Na druhý deň už nepracoval vo svojej
kancelárii, ale prekladal balíky na hlavnej stanici. Môj otec počas Slovenského
štátu režíroval ochotnícke divadlo, s ktorým hrávali Palárikove hry.
Zosmiešňovali maďarských grófov a zemanov, čo sa vyťahovali na náš ľud. To
bola jeho činnosť, o ktorej všetci vedeli. Nielen to. V tom čase označovali nášho
otca za socialistu a kvôli tomu, že mamička odmietla dať príspevok na vojnovú
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pomoc, vykrikovali po dedine, že našu rodinu treba vystrieľať. No a nakoniec.
Som presvedčený, že ten kto z Lamača napísal, že sestru nemajú prijať na
univerzitu bol ten istý funkcionár strany, ktorý v ústave, kde som robil
diplomovku a kde veľmi chceli, aby som tam pokračoval v práci po promócii,
presvedčil vedenie ústavu, že stranícka organizácia v Lamači s tým nesúhlasí.
Jeden člen vedenia ústavu mi to povedal a navrhol mi, aby som sa pokúsil
vybaviť si to v Lamači. Ten, čo sa zakrýval menom straníckej organizácie
v Lamači, bol vrátnikom a predsedom strany v tom ústave. Verím, že teraz máte
predstavu, prečo je tam to červené D. A verím i to, že na lekársku fakultu prijali
nejedného študenta, ktorý zďaleka nemá také študijné výsledky a predpoklady,
ako moja sestra, pričom vôbec nezdôrazňujem jej mimoškolskú činnosť pre
spoločnosť.“ Bola to zápalistá a presvedčivá reč, skoro jedným dychom. Stál
som tam rozkročený a hovoril ako na nejakej manifestácii. Súdruhovia boli
vážni.
„Súdruh inžinier. Vypočuli sme vaše dôvody a zvážime, čo sa dá urobiť. Ide
o to, či na fakulte ešte budú nejaké miesta. Dáme vám vedieť.”
Medzitým sa diali veci vo svete. 18. septembra sa zrútilo v Rodézii lietadlo,
v ktorom sedel vtedajší generálny tajomník OSN, Švéd Dag Hammarskjeld.
V Afrike mal údajne zasiahnuť do situácie v Kongu. Hammarskjeld tam letel,
aby sa pokúsil dosiahnuť prímerie medzi silami Katangy a jednotkami OSN,
Lietadlo s generálnym tajomníkom však pred pristátím v noci havarovalo
v Rodézii (neskôr Zambia) blízko mesta Ndola. O päťdesiat rokov britská
televízia BBC vraj získala dôkazy, že lietadlo bolo zostrelené z nejakého malého
lietadla. Krátko po jeho smrti výbor pre udeľovanie Nobelových cien rozhodol
udeliť Hammarskjeldovi Nobelovu cenu za mier. V roku 1974 tento výbor
rozhodol, že v budúcnosti sa ceny posmrtne udeľovať nebudú. Po smrti
Hammarskjelda valné zhromaždenie zvolilo 30. novembra nového generálneho
tajomníka OSN, ktorý zotrval vo funkcii desať rokov. U Thant pochádzal
z Barmy (Thajsko). Za generálnych tajomníkov OSN volili spravidla
predstaviteľov malých štátov. Očakávalo sa, že budú zastávať neutrálne pozície
voči nárokom veľmocí. Nie všetci tieto očakávania naplnili. Niektorí častejšie
vyhoveli požiadavkám USA. U Thant taký nebol.
V posledných dňoch septembra prišli moje narodeniny. Chystali sme sa na
bežnú oslavu, keď tesne pred nimi prišiel list, že Janku prijali na stomatologickú
fakultu a nastúpiť môže najneskôr 15. októbra. Zubárina nebola práve to, čo
chcela študovať, ale rozhodujúce bolo, že bola prijatá.
V druhej polovici októbra 1961 začal v Moskve XXII. zjazd KSSZ. (21, str.
134) Vec dôležitá nielen pre Sovietsky zväz, ale i pre ÚV KSČ. Chruščov
v prejave vyhlásil program, podľa ktorého krajina do roku 1980 vybuduje
komunizmus a vyrovná sa, dokonca predbehne, ekonomiku Ameriky. Naďalej
energicky presadzoval destalinizáciu strany, čím vyvolal proti sebe silnú
opozíciu vnútri mocenskej elity, ktorej mnohí členovia boli nejakým spôsobom
spojení s obdobím Stalinovej vlády. Jeho skrytí odporcovia mali vážne výhrady
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proti tomu, že svojimi ponukami na zníženie napätia voči USA, vážne oslabuje
vojenský potenciál ZSSR. Nemali celkom pravdu, pretože deň pred skončením
zjazdu vybuchla na Novej zemi vodíková „Car bomba“. Udalosti postupne
pracovali proti Chruščevovi a v roku 1964 ho odstránili z funkcie. Priebeh
a diskusie XXII. zjazdu mali svoj odraz aj v Československu. V decembri 1962
KSČ zvolila nový ÚV, ktorého väčšina členov nebola spájaná s represiami
v päťdesiatych rokoch. Aj tak ešte trvalo dosť dlho, kým sa strana nezákonnými
procesmi začala vážnejšie zaoberať.
Krátko po sviatku všetkých svätých som niesol predbežné výsledky prvej
časti svojej rešerše do jedného oddelenia na druhom poschodí ústavu. Odovzdal
som to vedúcej s prosbou, aby špecifikovala, aké informácie mám ešte doplniť.
Pri rozhovore som si všimol, že sa vedľa v laboratóriu pohybuje nejaký mladík.
Po odchode som sa jednej laborantky v tom oddelení opýtal, čo to je za nového
pracovníka. Predtým som ho tam nevidel. Dozvedel som sa, že to je synovec
vedúcej oddelenia, ktorý len nedávno dokončil vysokú školu. Vo mne sa niečo
vzbúrilo. Hneď z toho oddelenia som zašiel za Cigánikom. Informoval som ho
o svojom zistení a sklamaní. Povedal, že síce o tom vie, ale je to mimo jeho
kompetencie. Skúmal som, či sa to nedá zmeniť. Cigánik povedal, že asi veľmi
nie, lebo je koniec roka a mzdový fond na tento rok má ústav uzavretý a čo bude
po novom roku sa ešte nevie.
Poďakoval som a odišiel. Ešte v ten deň som zaniesol riaditeľovi
i Cigánikovi svoju výpoveď ku koncu roka. Asi o týždeň prišiel za mnou Jaro
Bína a ustarostene sa ma pýtal, či už niečo mám. Povedal som, že nie, že som
ešte nič nehľadal.
„Vieš, v Dome techniky hľadajú chemika, lebo jeden ich pracovník odišiel
do ústavu polymérov v Akadémii vied. Hľadajú za neho náhradu.“ Povedal za
kým mám ísť a môžem povedať, že informáciu mám od neho. Zachoval sa ako
kamarát. Až neskôr som zistil, že vlastne výrazne ovplyvnil môj ďalší život.
V niektorý z nasledujúcich dní som navštívil Ing. Tomáša Jelínka, námestníka
riaditeľa v Dome techniky. Už o mne vedel. Zrejme mu volal Bína. Dohovorili
sme sa, že hneď po Novom roku môžem nastúpiť do chemického oddelenia,
ktorému hovorili oddelenie chemizácie priemyslu. Z popisu práce vyplynulo, že
sa okrem hlavnej činnosti môžem venovať vlastnému vývoju v chemickom
laboratóriu, ktoré majú. Môžem počítať s platom 2100 korún, čo je o tristo viac,
ako som mal vo VÚKI. Dohodli sme sa.
Druhého januára 1962 som nastúpil v Dome techniky. Sekretárka riaditeľa,
súdružka Krajčová ma poslala na Slovenskú odborovú radu, kde sme mali
podnikového lekára a po vstupnej prehliadke už nasledovali iba papierové
záležitosti. Prvé prekvapenie som zažil, keď som si prečítal pracovnú zmluvu,
v ktorej stálo, že nástupný plat bude 1800 korún. „To bude nejaký omyl“,
povedal som pani Krajčovej. „S Ing. Jelínkom sme hovorili, že to bude 2100
korún.“ Povedala mi, že to je na skúšobnú dobu a neskôr sa to upraví. Posadili
ma do kancelárie na prízemí, kde sedela kolegyňa Marta, o dva roky staršia
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inžinierka chémie. Vedľa bola kancelária šéfky oddelenia chemizácie Ing.
Dubovej a laboratórium, kde sa robili pokusy s galvanickým pokovovaním.
Neskôr som tam robil vlastné pokusy so zmesami zmäkčovaného PVC, pre
jeden veľký podnik a ešte neskôr pokusy s rôznymi systémami na lepenie kovov
a rozličných komplikovaných spojov rôznych materiálov. Najprv som sa musel
zoznámiť s hlavnou činnosťou. Spočívala v organizácii rôznych seminárov,
kurzov, konferencií a výstav, pre ktoré som sa sám rozhodol. To znamenalo
najprv zistiť, čo v československých podnikoch potrebujú, o čo je záujem
a podľa toho rozhodnúť, akou formou sa potrebné informácie do podnikov
dostanú. Neskôr táto činnosť dostala moderný názov „transfer technológií“.
Súčasťou toho procesu bolo vyhľadávanie odborníkov, ktorí by na danom
podujatí mohli byť lektormi. To si vyžadovalo, podobne ako vo VÚKI,
vyhľadať vhodné odborné články a ich autorov. Pomerne rýchlo som sa dostal
do problematiky, lebo tá nová činnosť ma zaujala. Asi v polovici februára som
skoro šokoval námestníčku riaditeľa, ktorá mala na starosti „organizáciu
masových akcií“. Predložil som jej návrh dvojdňového seminára o aplikáciách
moderných plastov v strojárenstve. Išlo najmä o rozličné súčasti strojov
z polyamidu, fenolplastov, epoxidových a polyesterových živíc, ale aj niektoré
špecifické aplikácie polyetylénu a PVC. Inžinierka Hutníková zhíkla a bežala za
riaditeľom. Neskôr som sa dozvedel od sekretárky, ako vzrušene debatovali, že
„ten chlapec za taký krátky čas pripravil celkom zaujímavý seminár, ktorého sa
môže zúčastniť dosť veľa ľudí“. Postupne som sa dozvedel, že Dom techniky je
jediný podnik v republike, ktorý na svoju činnosť nedostáva od štátu vôbec
žiadny príspevok. „Sektorový inžinier“, tak sa menovala funkcia pracovníkov,
akým som bol i ja, musel myslieť aj ekonomicky, aby si na svoju mzdu a iné
veci zarobil.
V roku 1955 odbory pomohli Domu techniky získať vlastnú budovu na
Koceľovej ulici, kde okrem laboratórií na moderné technológie zvárania
a obrábania kovov bola aj prednášková sála vybavená na tie časy modernou
audiovizuálnou technikou. V tom čase odborná verejnosť vedela, že Dom
techniky pracuje ako zariadenie odborov. S Domom techniky radi
spolupracovali popredné výskumné ústavy, vysoké školy a podniky nielen
z Československa, ale i Sovietskeho zväzu, NDR, Poľska a iných krajín, čo
nášmu zariadeniu pomáhalo získať veľmi dobrú reputáciu.
Hoci medzinárodné udalosti som si trochu prestal všímať, pozornosti
nemohlo ujsť uvalenie embarga Spojenými štátmi na Kubu 3. februára 1972,
s čím súvisel zákaz akéhokoľvek vývozu alebo dovozu medzi USA a Kubou.
Noviny a rozhlas sa tomu veľmi výrazne venovali. Embargo viedlo ku vzniku
kubánskej krízy po podpise dohody o vojenskej pomoci a obrane so ZSSR v lete
1962. (21, str. 134)
Československá tlač už niekoľko dní vopred upozorňovala na dôležitú
udalosť, ktorá sa stala v Bratislavskom Slovnafte, kde má vyústiť budovaný
ropovod. 4. februára 1972 tam začala po overovacích skúškach prúdiť sovietska

207
ropa v stabilných, rovnomerných dodávkach. Bola z toho veľká technologická,
ale i politická udalosť. Ľudia sa však nedozvedeli, že hoci ropa prúdila priamo
do Slovnaftu, český podnik zahraničného obchodu ju predával rafinérii s 29
percentným ziskom. Navyše aj miliardy z odvodov zo zisku tranzitného
ropovodu končili v Čechách, pretože tam sídlilo generálne riaditeľstvo. To sa
žiaľ netýkalo len ropovodu a ropy. Taký bol dôsledok centralistického riadenia
štátu z Prahy.
Mlčali aj médiá, ktoré odmietli informovať o stanoviskách viacerých
slovenských ekonómov, poukazujúcich na nepravdivosť tvrdení o peňazovode
vedúcom z Prahy na Slovensko.
Po odovzdaní návrhu na usporiadanie seminára o aplikácii plastov som
dostal pokyn na jeho zabezpečenie. V tej súvislosti som prvý raz išiel na
služobnú cestu za Dom techniky. Cestu som si navrhol a naplánoval sám. Viedla
do chemickej fabriky v Žiline, kde sa už vtedy vyrábali akrylátové materiály,
ktoré sa dali použiť na rôzne konštrukčné účely. Chcel som hovoriť
s pracovníkom, ktorý to tam riadil. Cestu som si zariadil na štvrtok a piatok,
lebo som si povedal, že v sobotu a nedeľu si odskočím zalyžovať do Vrátnej
doliny.
Mal som dobré lyže i ostatné vybavenie a weekend vo Vrátnej doline
nemusel byť vôbec drahý. Mal som ešte jeden dôvod. Koncom augusta
minulého roku som sa rozlúčil s lúčničiarkou Hankou. Po mojom návrate
z vojny sme boli párkrát na rande, na kávu a vodku. Pritom sme si aj zapálili
nejakú cigaretu a na Hanke sa mi páčilo, ako krásne fajčí. O cigaretovom dyme
som napísal aj básničku, ktorú som potom za klavírneho sprievodu budúceho
skladateľa a dirigenta Igora Bázlika predniesol spolu s inými veršami na
večierku, ktorý riaditeľ Klimo zorganizoval ako určitý odpočinok popri nácviku
na sústredení Lúčnice. Najväčší úspech mala básnička, ku ktorej ma inšpirovala
práve Hanka a neskôr som jej ju venoval:
ILÚZIA
Dym stúpa
a ja si z neho kreslím
vlnovky tvojich kaderí.
Až si ťa celú nakreslím
Vybozkávam ťa na oči a na pery
Kreslím ťa.
Je tam už všetko
a dohorel môj „Orient“.
Teraz ťa poprosím:
Povedz mi najprv zopár viet.
Dym stúpa.
Ty sedíš pri mne
tak ľútostivo plačúca.
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To cigareta dohorela
a nezostal krúžok na ústa.
Zakrátko odchádzala z Bratislavy kvôli tomu, že v poslednom ročníku
(1961/62), podľa nového školského zákona mala ako študentka filozofickej
fakulty povinne absolvovať rok praktického vyučovania na škole. Určili jej
základnú školu v Terchovej. Keď odchádzala, bol som ju odprevadiť na vlak.
Zakývala mi, ale vyzeralo to skôr ako definitívna rozlúčka. Odvtedy ticho. Keď
som plánoval cestu do Žiliny a lyžovačku vo Vrátnej, bolo logické, že zájdem aj
do Terchovej. Niekde ju tam nájdem a zistím, ako je to medzi nami.
Cesta sa vydarila. Ing. Šrámek v chemickej fabrike bol človek, akého som
hľadal a záležitosti seminára sa mi podarilo hodne posunúť dopredu. Získal som
aj dosť času na to, aby som v piatok dopoludnia navštívil školu v Terchovej.
Hanka bola poriadne prekvapená, no pred žiakmi sa zachovala dôstojne. Na
chvíľu sme vyšli z triedy a dohovorili sme si stretnutie na večer v hoteli Polom
v Žiline. Bolo to fajn. Ešte som si mohol na dve-tri hodiny odskočiť do Vrátnej,
kde Pod Sokolím bola celkom dobrá lyžovačka. Podvečer som sa odviezol do
Žiliny. Hotel bol blízko stanice. Večer bol celkom pekný, no začínalo mi byť
jasné, že nie som ten, na koho Hanka myslí. Lyžovačka v sobotu a nedeľu mi
pomohla vyčistiť si hlavu. Pochopil som, že vzdialenosť a iné prostredie urobili
svoje, ale bolo mi to ľúto.
V marci 1962 sa stala iná zaujímavá vec. Po významných archeologických
výskumoch v hradisku Mikulov-Valy vyhlásili toto stredoveké hradisko za
národnú kultúrnu pamiatku. To bola pozitívna stránka veci, avšak do
archeológie sa vľúdila politika. Začala sa šíriť teória, že Veľkomoravská ríša bol
prvý spoločný štát Čechov a Slovákov. Úsmevná a zavádzajúca teória
s politickým nádychom.
10. apríla 1961 sa na Kube vylodila skupina kubánskych emigrantov z USA
za podpory amerických lodí. O päť dní už súdili na Kube 1179 útočníkov, ktorí
sa zúčastnili akcie v Zátoke svíň. Niekoľko sto ďalších prepustili ako prejav
dobrej vôle. (21, str. 134)
Po vyhlásení amerického embarga Kube v r. 1961 sa Fidel Castro obrátil
o pomoc na Sovietsky zväz. Vtedy už USA mali rozmiestnené vo veľkom počte
raketové systémy striel Jupiter v Turecku, Taliansku a Veľkej Británii. Všetky
s doletom na územie ZSSR. Sovietska vláda sa rozhodla realizovať tajnú
operáciu ANADYR, súčasťou ktorej bolo rozmiestnenie sovietskych rakiet na
Kube. Operácia začala 12. júla 1962. (21, str. 134) 8. až 16. augusta dopravili na
Kubu kompletné rakety R-12, pre ktoré začali stavať odpaľovacie silá. Postupne
pripravili aj rozmiestnenie ďalších rakiet a lietadiel. Prezident Kennedy dostal
o tom informáciu 16. októbra. O dva dni predvolal veľvyslanca ZSSR A.
Gromyka a žiadal vysvetlenie. Gromyko tvrdil, že ZSSR pomáha Kube na
základe zmluvy a žiadal, aby USA prestali Kubu akokoľvek ohrozovať. 22.
októbra začali prípravy na vojenskú blokádu Kuby americkým námorníctvom,
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ktoré malo zabrániť prístup akýmkoľvek lodiam. Za tých okolností kubánske
vojská začali s obliehaním základne Guantanámo. Blízko Kuby zakotvili na
hranici blokády sovietske vojnové i dopravné lode, ale tankery prešli cez
blokádu. 27. októbra Chruščov ostro požiadal Kennedyho, aby USA stiahli svoje
rakety z Turecka a Talianska. V ten istý deň zostrelili nad Kubou špionážne
lietadlo U2. Jeho pilot sa stal v skutočnosti jedinou obeťou Kubánskej krízy.
Kennedy reagoval žiadosťou, aby ZSSR stiahli z Kuby všetky rakety do 48
hodín. Pritom sľúbil, že USA upustia od blokády Kuby a budú garantovať jej
bezpečnosť. Blokáda Kuby skončila 20. novembra a tým aj tzv. kubánska kríza.
(20, str. 134) Pozitívne bolo aj stiahnutie amerických rakiet z Turecka
a Talianska, ktoré boli zdrojom napätia. Najväčším prínosom bolo zavedenie
takzvaného červeného telefónu medzi Washingtonom a Moskvou. (49, str. 2224)
Pre svet, najmä ten kresťanský bol dôležitý začiatok konkrétnych rokovaní
II. Vatikánskeho koncilu. Po niekoľkoročných prípravách sa 11. októbra 1962
pápežovi Jánovi XXIII. podarilo zhromaždiť necelých 2500 cirkevných
hodnostárov zo 133 krajín. (21, str. 134) Začiatkom decembra dvaja kardináli
predniesli základné myšlienky, ktorými sa koncil bude zaoberať a rokovania
prerušili do 8. septembra 1963. Medzitým Ján XXIII. zomrel a koncil
pokračoval za pontifikátu Pavla VI., s prerušeniami do 7. decembra 1965.
V priebehu rokovaní koncil vydal šestnásť dôležitých dokumentov: štyri
konštitučné, deväť dekrétov a tri deklarácie. Priniesol významné zmeny
v liturgii. Posledným z dokumentov bol dekrét o zrušení Svätého ofícia (orgán
inkvizície), ktorý premenovali na Kongregáciu pre učenie viery. Jeho
predstaviteľom sa stal kardinál Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI.
Kongres nevyriešil podľa očakávania otázku plánovaného rodičovstva,
antikoncepcie, ani postoja k ateizmu. Otvorené zostali aj otázky celibátu,
manželstva kňazov a pôsobenia žien v kňazskom úrade. Dodatočne po koncile
v júni 1966, Vatikán zrušil index zakázaných kníh. V každom prípade II.
Vatikánsky kongres znamenal významný pokrok cirkvi smerom k veriacim
a sekulárnemu svetu.
V polovici novembra sa okolo mňa a tým pádom i našej rodiny diali veci,
ktoré mali oveľa závažnejší dopad ako Kubánska kríza. 17. novembra, na
medzinárodný deň študentstva sa v aule univerzity konala Hankina promócia.
Dozvedel som sa o tom z telefonátu, ktorý prišiel zase v čase, keď som nebol
doma. Napriek tomu som stihol kúpiť kyticu. Bez formálneho obleku som zašiel
na univerzitu, kde som počkal, aby som Hanke zablahoželal a odovzdal kvety.
Slávnostne upravená vyzerala ešte krajšia. Povedala mi, že ma pozýva na malý
banket. Ospravedlnil som sa. Podvečer som išiel do kina Slovan. Keď som
vychádzal, čakali tam Dušan s Jankou a povedali, aby som zašiel na istú adresu
v starom meste neďaleko Dómu a zapískal lúčničiarsky signál. Odovzdali mi
informáciu a pobrali sa preč. Trochu som sa túlal po meste a bojoval sám so
sebou. Protestoval som v duchu proti tomu, že Hanka bola preč takú dlhú dobu
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bez akéhokoľvek prejavu záujmu a teraz odrazu ma chce vidieť, dokonca na
oslave svojej promócie. Bolo už skoro tma, keď som vo dvore domu, ktorý bude
asi čoskoro asanovaný zapískal. Netušil som, čo bude nasledovať. Po chvíli
buchla nejaká brána a prišla ma privítať Hanka. „Poď ďalej, už ťa čakáme.”
Spolu s Hankou ma čakala Hankina sesternica Milka s manželom. Na stole boli
sviečky, poháre, chlebíčky a samozrejme nejaké víno. Hankini rodičia tam
neboli. Milka sa snažila o srdečnú atmosféru. Posadili sme sa a dali do debaty
o štátniciach, promócii, o tom, že Hanka má sľúbené miesto v Bratislave. Milka
sa úspešne pohybovala v umeleckých kruhoch, čo robí jej manžel nebolo jasné.
Mal som pocit, že nič, ale nezaujímalo ma to. Akosi som prestal vnímať čas.
Naraz bolo dosť hodín a ja som vyhŕkol, že asi mi už odišiel posledný autobus.
To nevadí, povedala Milka. Môžeš tu zostať, kým ti pôjde ranný autobus. Bolo
asi päť hodín ráno, keď som povedal, že budem musieť ísť. Napriek dospelému
veku, rodina nebola zvyknutá na to, že celú noc nie som doma. Rozlúčili sme sa.
Hanka povedala, že zakrátko pôjde na Oravu, aby zariadila veci spojené
s prechodom do Bratislavy.
Moja tenisová partia organizovala spoločný pobyt od Vianoc do Silvestra
v stredisku Málinô Brdo pri Ružomberku. Odišli tam skôr, lebo ja som zostal
doma až do Štefana. Potom som sám vystúpal do horského hotela a začala dobrá
lyžovačka. Po silvestrovskej večeri som sa s partiou rozlúčil, pretože na Nový
rok som nastupoval za lyžiarskeho inštruktora v jednom hoteli v Starom
Smokovci. V mojej partii rekreantov bola pani Helena, manželka docenta
z techniky, ktorý bol v súčasnosti na stáži v zahraničí. Bola tam s malým asi
päťročným chlapcom a veľmi sa tešila, že som ho za pár dní naučil, aby sa nebál
a celkom sa mu na maličkých lyžiach darilo. S pani Helenou sme sa sem tam aj
porozprávali. Bola veľmi sympatická a vyznala sa v mnohých veciach. Tuším,
že pracovala na niektorom národnom výbore v Bratislave, alebo v banke. Pri
odchode zo Smokovca sme si vymenili adresy.
Nový rok 1963 začal príjemne a súčasne prekvapujúco. Prekvapenie však
pokračovalo v pondelok po lyžovačke, keď prišla Hanka za mnou do Domu
techniky. Boli sme sami v kancelárii. Ponúkol som cigaretu, ale povedala, že
cigarety jej prestali chutiť. Krabičku s Lipami som teda odložil. Videl som, že
má niečo na srdci a čakal som, kedy s tým vyjde. Potom povedala, že tá noc
mala následky. V prvej chvíli ma trochu myklo, no v okamihu som si uvedomil,
že v tejto chvíli nemôžem povedať niečo, čo pri takej príležitosti muži dosť
často vravia. Mohlo by to spôsobiť niečo ako prasklina na porcelánovom
hrnčeku. Ešte sa dá z neho piť, ale prasklina zostane až do konca jeho existencie.
Hanka zostala mlčať a ja som premýšľal, čo urobiť. Vedel som, že nemôžem
uvažovať dlho. Ticho nesmelo prejsť do trápneho mlčania, alebo do otázky „a
čo teraz“. Vravel som si, že som ju celý čas veľmi chcel a počítal s tým, že sa
zoberieme, no predpokladal som, že to bude niekedy v lete, keď budeme o tom
dlhšie hovoriť, keď sa ešte viac zblížime a veci pripravíme. Bolo jasné, že sme
v situácii, keď budeme potrebovať pomoc. Zamestnaný som len krátko a veru
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prakticky žiadne úspory. Hanka práve nastupuje do zamestnania. Na jej strane
tiež nie sú žiadne zdroje... Prestal som uvažovať a náhle som sa rozhodol. Siahol
som po kalendári na stole, otvoril ho a povedal:
„No. Budúcu nedeľu sme u našich v Lamači. Potom odcestujeme za tvojimi
rodičmi do Tvrdošína a postaráme sa, aby sme čo najskôr dostali termín na
sobáš.” Neviem, čo Hanka čakala. Nezačala jasať. Môj návrh vzala pragmaticky,
ale napätie v jej tvári poľavilo. Povedala, že to oznámi rodičom. Na kávu
a vodku sme nešli. Odprevadil som ju k sesternici Milke a odišiel domov.
Cestou som premýšľal, ako to doma vybaviť. Na takéto prekvapenie určite
nebudú pripravení. Nastúpili sme na loď, ktorej smer poznal iba neviditeľný
kapitán a nezostávalo iné, iba veriť, že tá loď zvládne všetky búrky. Bolo
zrejmé, že v živote našej rodiny i mojom vlastnom začína celkom nová kapitola.
Neviem, kde som bral odvahu, ale nebál som sa, možno iba trochu čudoval, čo
sa to so mnou deje.

X, Nový život
Na rozdiel od iných, pre mňa, po stretnutí s Hankou čas nadobudol
kozmickú rýchlosť. Začal som mať kopu starostí, s ktorými som si nevedel rady.
Jedného večera som neodolal a rozhodol som sa zavolať pani Helene. Najprv to
dlho nebrala, ale nakoniec sa predsa ohlásila, trochu prekvapená. Keď som jej
vysvetlil situáciu, do ktorej som sa dostal, snažila sa ma upokojiť a potom
povedala, že sa postará, aby sme dostali termín sobáša čo najskôr. Ak nastanú
problémy neskôr, mám jej dať vedieť. Bola veľmi milá a poriadne mi odľahlo.
„Teraz už budem môcť prehovoriť s našimi,“ povedal som si, ale neponáhľal
som sa. Dospel som k názoru, že najlepšie bude, postaviť ich pred hotovú vec.
V nedeľu po raňajkách sa mamička ponáhľala pripraviť všetko na obed, aby
mohla odísť na „hrubú omšu“, ako sa v Lamači hovorilo takzvanej „spievanej
omši“, ktorá začínala o desiatej. Prišiel som do kuchyne, kde v tej chvíli bola
sama.
„Mami, dnes popoludní vám dovediem niekoho predstaviť,“ oznámil som
vecným tónom. Mamička však už asi niečo tušila, lebo od súrodencov vedela, že
Hanka sa pýtala, kedy prídem z lyžovačky. Mamy vždy vycítia, že sa ide diať
niečo vážne. Preto hneď reagovala naostro:
„Čo sa chceš ženiť? Ty sa nemôžeš ženiť. Nič nemáš. A otec nemá ani
poriadny oblek a kabát.”
V duchu som sa usmial tejto zastrašovacej taktike. V mojej situácii oblek
a kabát pre otca boli bezvýznamná záležitosť. „Nemusíš sa báť. Otcovi oblek
a kabát kúpim.“ Neuvedomil som si, že tá malichernosť bola iba zastierací
manéver, pokus zistiť, ako vážne to myslím. Pre ňu môj sobáš musel znamenať
oveľa väčšie problémy, ako tmavý oblek a kabát pre otca. Predsa som už pre
rodinu niečo znamenal. Niečo, čo mamička považovala za určitú posilu, či
oporu. Nebolo ľahké vyrovnať sa s jej stratou. Pochopiteľne, pred sebou som
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videl iba svoje problémy a mamičkine som nevnímal.
Videla, že som rozhodnutý a prekážky, aké uviedla nemajú žiadnu váhu.
„Teraz nemám čas. Idem do kostola. Potom sa porozprávame.“ Odišla sa obliecť
do kostola. Tam bude premýšľať.
Keď sme po obede prišli s Hankou domov vytvorila sa vhodná atmosféra,
aby sme začali vecne hovoriť. Bolo to jednoduché. Oznámil som, že sme sa
s Hankou dohodli, že sa vezmeme a budúcu nedeľu by sme mali zájsť za jej
rodičmi do Tvrdošína, oficiálne požiadať o jej ruku. Hanka povedala, že po
dohode so mnou, už informovala rodičov, že pricestujeme. Moja úvaha
predložiť návrh ako hotovú vec bola správna. Rodičia to vzali na vedomie.
Vtedy som si celkom neuvedomoval, že najmä mamičke som spôsobil viac
starostí, ako som mal ja sám. O otcovi ani nehovorím. V tom sa zase prejavila
mamička, ktorá bola od mladosti zvyknutá riešiť potreby rodiny.
Privítanie v Tvrdošíne bolo srdečné. Hneď ako sme si sadli za stôl moja
mamička povedala, že u nás v rodine je zvykom, aby sme, keď niekde prídeme,
hneď povedali, prečo sme prišli. Tým ma otvorene vyzvala na vyslovenie mojej
žiadosti. V tej chvíli som mal v hlave dosť prázdno. Vstal som a dostal zo seba
niekoľko prostých slov:
„Hanka je dobré dievča. Už sa nejaký čas poznáme a tak som si dovolil
predstúpiť pred vás, aby som vás poprosil o jej ruku. Budem sa starať, aby sme
spolu dobre žili.“ Počas rozhovoru som oznámil, že sobáš budeme mať 9.
februára na národnom výbore v Bratislave na Leškovej ulici, ktorý je príslušný
pre Lamač. Rodičia boli spokojní, že všetko je pripravené ako má byť. Vtedy
prekvapila naša maminka. Povedala, že pre nás dohodla ubytovanie v novom
dome syna tetky Francky, môjho bratranca Gusta. Majú tam dosť miesta a kým
zoženieme vlastný byt budeme mať izbu pre seba.
Na druhý deň po návrate z Oravy prebehla médiami závažná správa. Odvekí
rivali, Francúzsko a Nemecko podpísali v Paríži 22. januára 1963 takzvanú
Elyzejskú zmluvu, podľa názvu prezidentského paláca, v ktorom ju prezident De
Gaulle a kancelár Konrad Adenauer podpísali. Stalo sa tak po 400 rokoch
vzájomných vojen. Predstavovala závažný prvok nastávajúcej európskej
integrácie.
Na malom námestíčku pri Leškovej ulici bola v deň sobáša kopa snehu,
takže taxíky mali čo robiť, aby si našli miesto. Bolo zamračené a povieval
chladný vietor. Obradná sieň bola našťastie dosť veľká, lebo okrem veľkého
počtu rodiny a známych tam bola skupina lúčničiariek, ktoré nám na záver
obradu zaspievali lúčničiarske svadobné piesne. Nakoniec sme ešte podpisovali
dokumenty. S nami aj svedkovia.
Doma nastalo skutočné veselie, o ktoré sa samozrejme postarala mamička
s dievčatami. Pozornosť upútali strýkovia z Mníšic, svojimi robustnými fúzami.
Tí nezabudli zásobiť svadobčanov pravou „bošáckou“. Našiel sa aj priestor na
to, aby svadobčania vykrútili nevestu, ale všetko sa odohralo v našich domácich
podmienkach. Obvyklé „tance“ so sprievodom cez dedinu sa nekonali. Potom
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nastali všedné dni, ktoré vôbec neboli všedné. K prácam v zamestnaní pribudla
dobrá zvesť. Hanke v práci ROH ponúklo možnosť prihlásiť sa o družstevný
byt. Samozrejme sme neváhali. Horšie bolo so zaplatením dvadsaťpäťtisíc
korún. Zase pomohla pani Helena. Zaviedla nás do Slovenskej sporiteľne, kde
hoci sme neboli bonitní klienti, poskytli pôžičku osemtisíc. Nedalo sa nič iné,
len robiť, robiť a zháňať drobné práce. Každá korunka bola dobrá.
Po vybavení pôžičiek začalo tvrdé splácanie. Nebáli sme sa, veď sme mali
zamestnanie a vedeli sme si privyrobiť aj bokom. Hanke sa podarilo pracovať na
nejakých prekladoch, ja som písal brožúrky o plastoch, ich spracovaní
a o lepení. Hodne som prispieval do Technických Novín a redakcia mi
prihrávala rôzne materiály na ich stručné spracovanie a zverejnenie.
Niekedy v júni bola Hanka na schôdzi družstva a dozvedela sa, že
pravdepodobne v auguste by náš dom a byt v ňom mohli byť odovzdané do
užívania. Dobrá správa. V polovici júna 1963 vyletela na rakete Vostok 6 do
vesmíru prvá žena kozmonautka, Valentina Tereškovová. Bolo to podobné
prekvapenie, ako prvý let Gagarina.
Koncom júna 1963 došlo v Prahe k zostaveniu známej Barnabitskej komisie
podľa kláštora Barnabitských sestier, v ktorom zasadala. K vzniku komisie
došlo na základe protestov skupiny okolo Gustáva Husáka proti výsledkom
Kolderovej komisie, ktorá nedotiahla revíziu nezákonných procesov do
spravodlivého konca. V komisii, ktorej predsedom bol Jozef Lenárt bolo
niekoľko Slovákov a v porovnaní s predošlými komisiami aj niekoľko
historikov. Ani Barnabitská komisia však nedotiahla veci k oprávneným
rehabilitáciám. K tomu dospela až v apríli roku 1968 Pillerova komisia, ale tá
bola po vstupe vojsk rozpustená. Rehabilitácie doriešil až zákon 119/1990 Zb. O
sedemnásť rokov!
V sobotu 10. augusta okolo druhej v noci ma zobudila Hanka, že má pocit, že
začala rodiť. Utekal som zobudiť mamičku, že čo teraz. Povedala, aby sme
nerobili paniku, že to bude ešte trvať, nech pokojne ležíme. Predsa som sa
rozhodol zorganizovať odvoz Hanky do pôrodnice na Šulekovu ulicu v meste,
kde Hanku hneď prijali. Ráno som normálne odišiel do práce s tým, že Hanka dá
vedieť, keď sa niečo narodí. Snažil som sa pokojne pracovať, ale v duchu som
bol s ňou. Niečo po tretej popoludní zazvonil v kancelárii telefón. Vrhol som sa
naň celý nedočkavý:
„Mihalič, prosím?”
„Pán inžinier, blahoželám vám. Máte krásneho syna. Manželka je
v poriadku. Ja som lekár, ktorý bol pri tom.“ Srdečne som mu poďakoval
a posadil som sa. Musel som to predýchať. Marta mi blahoželala a opýtala sa:
„Čo budeš teraz robiť?”
„Musím ísť zohnať nejaké kvety a zaniesť ich Hanke. To je jediné, čo teraz
môžem“.
Bez ohľadu na pracovnú dobu vybral som sa do mesta. Zaviezol som sa
k Royko pasáži, kde bolo pomerne slušné kvetinárstvo. Potom som sa s veľkou
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kyticou asi tridsiatich ruží vybral popri budove rozhlasu na Šulekovu ulicu do
pôrodnice.
Asi o tri dni po pôrode sme dostali oznam, že si máme vyzdvihnúť kľúče od
nového bytu, na novom sídlisku Štrkovec, blízko Martinského cintorína. Hneď
ako som mal kľúče poprosil som Hanku, nech požiada lekárov, aby ju nechali
v pôrodnici o pár dní dlhšie, kým byt pripravím na nasťahovanie. Vyhoveli jej.
Prvá vec bola presťahovať z domu veľký gauč a trojdielnu skriňu. Keby mi
nepomohol bratranec Gusto, neviem, ako by sme to urobili. Spolu sme tie veľké
kusy vyniesli až na štvrté poschodie v dome, lebo výťahy boli ešte zamknuté,
aby ich ľudia sťahovaním nezničili. Hanka medzitým napísala list svojej
mamičke a poprosila ju, aby jej na nejaký čas prišla pomôcť.
V pondelok 19. augusta sme predpoludním sanitkou doviezli Hanku so
synom do nového bytu. Hanka si mala kde ľahnúť i kde položiť dieťa. Po obede
som bežal na stanicu, aby som počkal Hankinu mamičku, lebo sama by asi
ťažko našla byt na Zálužickej ulici, o ktorej dovtedy málokto v Bratislave počul.
V ten deň sme boli nová rodina, v novom byte. Bolo to úžasné, ale stále nám
ešte nedošlo, čo všetko nás čaká. Boli sme šťastní a sebaistí. Nič sa nám nemôže
stať. Naša loď pláva do bezpečnej budúcnosti. Svätá nevinnosť. Či naivita?
Zaslepenosť šťastím? Isteže, mnohí by nám mohli závidieť a vari aj závideli.
Zvláštna správa prišla v posledných dňoch augusta z Washingtonu. Tam
reverend Martin Luther King vystúpil na schodoch Linkolnovho pamätníka pred
viac ako dvestotisícovým davom s veľkým prejavom proti rasovej diskriminácii
a segregácii. Vtedy zaznela jeho slávna veta, „Ja mám svoj sen, že raz naši
potomkovia budú môcť chodiť do škôl, kam chodia bieli...“ (21, str. 135) Hoci
sa pomery v USA odvtedy zmenili a v Bielom dome dokonca vládne prezident
tmavej pleti, skutočné pomery ešte stále nedosiahli očakávaný stav.
Dvadsiateho septembra sa zišiel ÚV KSČ, aby prerokoval opatrenia
zamerané na dôsledné plnenie uznesení XII. zjazdu KSČ. (20, str. 169) Zameral
sa na činnosť vedúcich orgánov strany a vlády pričom prijal prekvapujúce
rozhodnutia v personálnej oblasti. Rozhodnutím prezidenta Novotného bol V.
Široký odvolaný z funkcie predsedu vlády ČSSR, kde ho nahradil iný Slovák,
Jozef Lenárt. Na toto rokovanie nadviazalo zasadanie ÚV KSČ a ÚV KSS pred
Vianocami. Obe zasadania sa venovali okrem iného neodôvodneným
obvineniam z buržoázneho nacionalizmu a priznali, že tie viedli k nezákonným
politickým procesom. V rámci týchto rokovaní došlo k de facto rehabilitácii G.
Husáka a niektorých ďalších buržoáznych nacionalistov. Husák však so závermi
a prijatými riešeniami nebol spokojný. Druhého januára 1964 napísal na ÚV
KSČ list, v ktorom vyjadril výhrady k uzneseniam, pretože neobsahovali
zodpovednosť iniciátorov a organizátorov honby na buržoáznych nacionalistov.
List sa rýchlo rozšíril medzi bratislavskou inteligenciou, ale i v straníckych
organizáciách, čo vyvolalo veľkú nespokojnosť Novotného a jeho prívržencov.
Vo vedení KSS došlo kvôli tomu k boju dvoch frakcií. Husákov list vlastne
spustil proces, výsledkom ktorého bolo odvolanie Novotného z funkcie 1.
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tajomníka ÚV KSČ v januári 1968. V marci potom musel abdikovať z funkcie
prezidenta a v máji mu dokonca pozastavili členstvo v KSČ.
Keď nás na Vianoce navštívili Hankini rodičia už sme mali perfektnú
obývačku. Hankin otec uznanlivo pokyvoval hlavou, keď si prezeral nábytok,
ktorý som v podstate vlatnoručne vyrobil. Aj Hankina mamička žiarila
spokojnosťou nad tým, že za taký krátky čas sme sa zmohli na zariadený byt.
Pravda, asi netušila, aké úsilie a šetrenie si to vyžiadalo.
V poslednom týždni novembra prišli ohromujúce správy z USA. (21, str.
135) Dvadsiateho druhého novembra 1963 zabili v Dallase prezidenta
Kennedyho a vlády sa okamžite ujal viceprezident Lyndon B. Johnson. O dva
dni, už ako nový prezident vyhlásil, že USA budú pokračovať vo vojenskej
a ekonomickej podpore vlády južného Vietnamu a o päť dní ustanovil neslávne
známu Warrenovu komisiu, ktorá mala vyšetriť vraždu prezidenta. Komisia to
nikdy nedokázala, ba čo viac, situáciu zahmlievala.
Po stáročnom nepokojnom vývoji bola na Cypre v roku 1960 ustanovená
republika, v ktorej sa však Turci, ktorí prišli na ostrov v 16. storočí necítili
dobre. Postupne žiadali pripojenie ostrova k Turecku a vypudenie Britov
z ostrova. V decembri 1963 tam vypukli nepokoje a boje medzi obyvateľmi. (21,
str. 135) Cieľom bolo rozdelenie ostrova na tureckú a cyperskú časť. Po
vyhrotení sporov sa Bezpečnostná rada OSN 4. marca 1964 rozhodla vyslať na
Cyprus vlastné mierové jednotky, v ktorých boli aj vojaci z Československa.
Nový rok 1964 sme veľmi oslavovať nemohli. Každá koruna mala svoj účel.
Sviatky možno slušne prežiť aj bez osláv.
K dramatickej udalosti došlo desiateho marca v NDR 1964, kde neďaleko
Erfurtu sovietske stíhačky zostrelili americké vojenské, údajne prieskumné
lietadlo. Zahynuli traja muži. Koncom mesiaca zase vojenská skupina
podporovaná CIA vytvorila v Brazílii podmienky na zvrhnutie prezidenta
Goularta. Ďalšia udalosť znepokojila všetky svetové médiá. 27. júla 1964 vyslali
USA ďalších päťtisíc „vojenských poradcov“ do JužnéhoVietnamu. Ich celkový
počet tak dosiahol 21000. Človek by povedal, že v USA ani nemajú vojakov, iba
poradcov. Neskôr sa ukázalo, že asi neradili najlepšie. O niekoľko dní nato
došlo k ďalšej významnej udalosti, ktorú novinári i politici nazvali „Incident
v Tonkinskom zálive“. (21, str. 135) V Juhočínskom mori už nejaký čas
patrolovali americké vojnové lode a demonštrovali silu. Začiatkom augusta
údajne niekoľko torpédových člnov riadených juhovietnamskými partizánmi
napadlo americké torpédoborce. 5. augusta lietadlá z amerických lietadlových
lodí Ticonderoga a Constellation bombardovali územie severného Vietnamu. 7.
augusta americký kongres prijal rezolúciu, ktorá v skutočnosti schválila
vojenské operácie proti Vietnamu bez vyhlásenia vojny. O štyridsať rokov
odtajnili špeciálny interný dokument, podľa ktorého bol Tonkinský incident
vyfabrikovaný špeciálnymi službami a zameraný na vyvolanie vojny voči
Vietnamu. (11, str. 219)
Pre občanov Československa nemala v tom čase veľký význam informácia
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o tom, že Rada Európy rozhodla 18. septembra 1964 o založení Európskej
komisie, ktorá mala mať na začiatku 9 členov. Neskôr sa významne rozšírila
a svojim zasahovaním do činnosti vlád členských štátov Európskej únie sa stala
veľmi neobľúbenou. Niektoré rozhodnutia boli nepochopiteľné až smiešne.
Napríklad vydala pokyn, aby poľnohospodári pestovali rovné uhorky, ktoré by
sa v automatických linkách lepšie spracovávali.
Štrnásteho októbra 1964 rozhodol výbor pre udeľovanie Nobelovej ceny za
mier, že jej laureátom sa stane černošský kazateľ a organizátor hnutia proti
rasovej segregácii, Martin Luther King, ako jej najmladší nositeľ. U nás to
vyvolalo pozitívne ohlasy.
V rovnaký deň, skupina predstaviteľov ÚV KSSZ dosiahla odvolanie Nikitu
Chruščova z funkcie. Obvinili ho z voluntarizmu, subjektivizmu a unáhlených
riešení. Obviňovali ho najmä niektorí členovia politbyra, ktorí sa cítili ohrození
častými kádrovými zmenami. Medzi nimi aj jeho nástupca Brežnev. (21, str.
135) O niekoľko dní po odvolaní Chruščova sa stal prvým tajomníkom KSSZ
Leonid Brežnev. Získal si podporu KGB, vojensko-priemyselného komplexu
a obklopil sa lojálnymi a vplyvnými ľuďmi, ako Gromyko, Andropov, Ustinov,
Černenko. Zameral sa na konsolidáciu socialistického tábora a osobitne
Sovietskeho zväzu. Pokračoval v úsilí o zmiernenie napätia medzi Východom
a Západom, ale inými metódami ako Chruščov.
Na rokovaní československej vládnej delegácie tretieho decembra 1964
v Moskve podpísali dohodu o vybudovaní plynovodu do ČSSR, ktorý dostal
meno Bratstvo. (20, str. 169) Pôvodná dĺžka 456 km sa rozrástla po prepojení na
Rakúsko a ďalšie štáty, čím sa plynovod zmenil na tranzitný. Menila sa aj
kapacita. Z pôvodných štyroch miliárd kubických metrov, mala dosiahnuť až
120 miliárd pomocou dobudovania kompresorových staníc. Prvé kubíky plynu
prišli k nám 27. júna 1967. V nasledujúcom roku už pracovalo aj prepojenie do
Rakúska. Neskôr sa o tranzit staral Slovenský plynárenský priemysel, ktorý
v roku 2002 Dzurindova vláda sprivatizovala v prospech nemeckej a francúzskej
plynárskej spoločnosti. Ukázalo sa, že pre Slovensko to nebol dobrý obchod.
Dvadsiateho januára 1965 nastúpil do prezidentského úradu v USA na svoj
riadny volebný termín, L.B. Johnson. Predtým sa ujal úradu z postu
viceprezidenta po smrti J.F. Kennedyho. Jeho pôsobenie v úrade vyvolalo veľa
kritiky a ocenili ho len kruhy spojené s vojensko-priemyselným komplexom.
(11, str. 207; 11, str. 215)
Na univerzite v Kalifornii 5. mája 1965 štyridsať mladých mužov spálilo
povolávacie rozkazy na vojnu do Vietnamu. Viacerých potrestali. Podobné
protesty sa napriek novým zákonom množili.
My sme v ten deň využili americkú skúsenosť užitočným spôsobom. Už
nejaký čas som sa zaoberal problematikou brainstormingu, čo je špeciálna
metóda kolektívneho spôsobu riešenia problémov. V Slovnafte chystali
v budúcom roku spustiť tri linky na výrobu vysokotlakového polyetylénu
s celkovou kapacitou 24000 ton. Vznikla otázka jeho racionálneho využitia. Za
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účasti expertov ministerstva chemického priemyslu z Prahy a ďalších šesťdesiat
odborníkov sme v Dome techniky riešili brainstormingovou metódou, čo všetko
by sa z toho polyetylénu dalo vyrábať. Na záver som spracoval hodnotenie,
z ktorého vyplynulo, že viac ako 13% nápadov by sa dalo ihneď zaviesť do
výroby. Niekoľko odborníkov mi poslalo poďakovanie za veľmi užitočné
podujatie.
My s Hankou sme sa už nejaký čas tešili, že Ivuško dostane bračeka alebo
sestričku. V tom čase ešte nebolo v móde, ani v technických možnostiach,
spoľahlivo vopred určiť pohlavie dieťaťa, ale nám to bolo jedno. V pondelok
desiateho mája mi Hanka okolo desiatej predpoludním zavolala do práce, že sa
zbalila a zavolala si sanitku. Povedala, že nemusím ísť s ňou. Bola si istá, že to
zvládne sama. Mala pravdu. Než odišla, ešte uložila Ivuška spať v opatere
varovkyne, čo bolo dobre. Neskôr som sa dozvedel, že asi o štvrť na štyri bola
na svete naša Evinka, ako napísala Hanka, „lastovienka“.
E. A. Cernan, kozmonaut slovenského pôvodu uskutočil 3. júna 1965 svoj
prvý let do vesmíru, ako druhý pilot kozmickej lode Gemini. (21, str. 169)
V polovici júna 1965 došlo na Slovensku ku katastrofálnym povodniam.
Pätnásteho sa pretrhla hrádza medzi obcou Patince a Radvaň na Žitnom ostrove
a sedemnásteho hrádza pri obci Čičov, neďaleko Komárna. Museli evakuovať
viac ako 53 tisíc obyvateľov. Utrpeli aj obce Dobrohošť, Čalovo a Kolárovo.
Povodeň zničila štyritisíc domov a viac ako 700 kilometrov štvorcových
úrodných pozemkov, väčšinou s ešte nezobratou úrodou.
Pred Vianocami, na jednom z posledných rokovaní valného zhromaždenia
OSN v decembri 1965 schválili sovietsky návrh deklarácie o neprípustnosti
zasahovania do záležitostí iných štátov a ochrane ich suverenity. V praxi zostalo
len pri deklarácii a dokonca dochádzalo k jej zneužívaniu, pretože niektoré
veľmoci ju začali využívať „na ochranu suverenity“ závislých štátov. Iróniou
bola aj neskoršia Brežnevova doktrína „obmedzenej suverenity“, ktorú použil
voči neposlušným socialistickým štátom vrátane ČSSR. Treba však dodať, že
podobne sa správali aj iné veľmoci. (21, str. 172) Na okraj možno dodať, že
práve táto doktrína bola jedným z faktorov, ktoré pravdepodobne spôsobili
postupnú eróziu socialistického tábora.
Koncom decembra podpísali vlády ČSSR a ZSSR tajnú dohodu
o vybudovaní skladísk jadrových hlavíc a jadrovej delostreleckej munície na
troch miestach v Čechách. Skladiská zostali pod správou sovietskej armády, ale
ani po štyridsiatich rokoch nie sú údaje o tom, či tie hlavice a munícia vôbec do
ČSSR prišli. Bola okolo toho „šuškanda“, v ktorej zaznel jasný nesúhlas ľudí, no
fakty chýbali.
Rok s dvomi šestkami v označení svojho poradia, teda 1966, nezaostal za
predošlým. Priniesol veľa prekvapení, vážnych i menej významných udalostí.
Od Nového roku začal platiť vládny zákon číslo 502/1965 Zb. „o opatreniach k
riešeniu otázok cigánskeho obyvateľstva“. Štylistiku v jeho úradnom názve
nechcem komentovať. Obsahoval tri dôležité prvky riešenia:
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a) likvidácia rómskych osád a chatrčí;
b) výchova rómskej mládeže a zabezpečenie školskej dochádzky;
c) zaraďovanie práceschopných mužov do pracovného pomeru.
Zo slovníka zákona je zrejmé, že autori bojovali s pojmami Cigán a Róm.
Už vtedy sa ohlasovali všelijakí samozvaní bojovníci za ľudské práva, ktorí
kričali, že ide o násilnú asimiláciu, ktorá neberie ohľad na kultúru, spôsob života
a ľudské práva Rómov. Je isté, že ani o 40 rokov sa problém vyriešiť nepodarilo,
čo sa nemôže podariť, kým sa sami Rómovia o to nebudú snažiť.
V posledný januárový deň 1966 sa konečne podarilo, že sovietska kozmická
loď Luna 9 ako prvý ľudský predmet mäkko pristála na Mesiaci. Do konca roku
ešte štyri ďalšie Luny vykonali úspešnú misiu na Mesiac a postupne vytvorili
podmienky na vysadenie slávneho Lunochodu, pohyblivého výskumného
zariadenia.
V pracovnej atmosfére sa odohral II. zjazd ČSVTS v Prahe, na ktorom sa
rozhodlo, že okrem bratislavského vznikne niekoľko nových domov techniky
v celej republike. Jedným z výsledkov zjazdu bolo oceňovanie úspešných členov
a pracovníkov VTS. Udelili mi čestné uznanie za „mimoriadne úsilie o rozvoj
činnosti ČSVTS a technologický pokrok československého národného
hospodárstva“, čo som nečakal.
Prekvapením bola správa médií 10. marca 1966, že Francúzsko vyčlenilo
svoje vojenské sily z NATO a vypovedalo dohodu o veliteľstvách (základniach)
NATO na svojom území. Nebola to prvá kríza organizácie, ktorú vyvolal
nesúhlas s postojmi centrály a prílišnej dominancii USA. (4, str. 473-475, 499,
570) De Gaulle ostro namietal proti špeciálnemu vzťahu USA a Veľkej Británie
a žiadal, aby sa vo vedení NATO vytvorila tripartita, ktorej členom by bolo i
Francúzsko. Prezident de Gaulle a jeho vláda už 24. apríla 1964 odvolali
dôstojníkov francúzskeho námorníctva z vedenia NATO. (4, str. 590)
Zjazd KSS 12.-14. mája 1966 v Bratislave zvolil Alexandra Dubčeka za
prvého tajomníka ÚV KSS. Noviny sa vyjadrovali pomerne zdržanlivo, ako
keby tušili, že to môže byť predzvesť významných udalostí v československu.
(20, str. 169)
Čerstvá MUDr. Janka Mihaličová úspešne pátrala po solídnom zamestnaní,
ktoré jej nakoniec ponúkli na poliklinike v Považskej Bystrici. Aj to bol zrejme
osud. Bola to elegantná odpoveď „straníckym priaznivcom“ z Lamača.
Začiatkom augusta 1966 priniesli naše médiá rozsiahle informácie
o programe „Kultúrnej revolúcie“, ktorú vyhlásil čínsky ústredný výbor strany
pod vedením Mao Ce Tunga na svojom rokovaní 1- 12. augusta. Prinášali
mnoho kritických názorov a obavy z budúceho vývoja v Číne a tým aj v Ázii
a vo svete. Pomerne rýchlo sa ozvali aj protesty v Číne. Mnoho ľudí bolo
premiestnených na vidiek „na prevýchovu“. (21, st. 135)
Dvadsiateho septembra začalo na území Čiech päťdňové spoločné vojenské
cvičenie vojsk ČSSR, ZSSR, NDR a Maďarska, pod názvom „Vltava“.
Zúčastnili sa štyri zo siedmich členských štátov Varšavskej zmluvy. Cvičilo
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vyše 90 tisíc vojakov a dôstojníkov, 500 tankov, 1500 vozidiel OTP, 800
lietadiel, 630 diel, 70 odpaľovacích zariadení riadených striel stredného
a krátkeho doletu a 16500 automobilov všetkých typov. V československej
armáde cvičilo 17000 záložníkov. Okrem nich cvičili aj výsadkári. Zahynulo 5
našich a jeden vojak NDR. Bolo to najväčšie vojenské cvičenie na našom území
po druhej svetovej vojne. Niektorí hovorili, že to vo Varšavskej zmluve škrípe,
keď sa nezúčastnili všetci jej členovia.
V druhej polovici novembra 1966 sme sa dozvedeli, že OSN založila novú
organizáciu pre priemyselný rozvoj – UNIDO. V našich priemyselných kruhoch
to vyvolalo záujem o možnosť získať v rámci týchto aktivít možnosti na vývoz,
alebo poskytovanie technickej pomoci do rozvojových krajín. Sídlom UNIDO sa
stala Viedeň, kde postavili nové veľké medzinárodné centrum.
V Československu už bola skúsenosť zo spolupráce s Medzinárodnou agentúrou
pre atómovú energiu (MAAE, anglicky IAEA), ktorá vznikla už v júli 1957. O
dva roky neskôr, v apríli 1959, vznikla uznesením vlády Československá
komisia pre atómovú energiu (ČSKAE), pri Štátnom výbore pre rozvoj techniky.
Verejnosť, ktorá väčšinou niektorým správam poriadne nerozumie sa
dozvedela, že tesne pred Vianocami zanikla Hlavná správa tlačového dozoru.
Miesto nej vznikla Ústredná publikačná správa. Jej charakter ani funkcia sa
v podstate nezmenili.
Od začiatku januára 1967 uskutočnili USA niekoľko špeciálnych operácií
v Severnom Vietname, pri ktorých utrpeli straty, ale zahynuli aj vietnamskí
vojaci a civilné osoby. New York Times 14. januára oznámili, že USA použili
biologické zbrane. Medzinárodný zákaz nerešpektovali. V Európe to vyvolalo
nevôľu. V USA začali série protivojnových demonštrácií. (6, str. 688-691)
V tejto súvislosti vyvolalo v apríli celosvetovú pozornosť gesto slávneho
olympijského víťaza v boxe Muhammada Aliho (pôvodne Cassius Clay), ktorý
verejne odmietol vojenskú službu, čiže účasť na vojne.
Svetovú pozornosť vyvolal 9. marca útek Stalinovej dcéry Svetlany do USA,
k čomu jej pomohla ambasáda USA v New Delhi. Návštevu do Indie jej
sovietske orgány povolili.
19. apríla 1967 zomrel dlhoročný kancelár SRN Konrad Adenauer. V tom
čase bol vo vláde SRN Willi Brandt a vďaka jeho politike sa začali v ČSSR
a iných socialistických krajinách otvárať obchodné zastupiteľstvá SRN. Ešte
stále platilo, že s krajinou v NATO sme nemohli založiť diplomatické vzťahy.
W. Brandt sa neskôr stal kancelárom a laureátom nobelovej ceny za mier.
ZSSR vypustil 23. apríla nový typ kozmickej lode SOJUZ 1. Je určená na
dlhodobé lety troch kozmonautov bez skafandrov a ich umiestnenie na
kozmickej stanici. Na prvý let však letel iba jediný kozmonaut Vladimír
Komarov. Komarov zahynul pre technickú poruchu pri návrate. Bola to prvá
oficiálne oznámená tragická nehoda v sovietskej kozmonautike.
Nedôveru medzi veľmocami zvyšovali aktivity na Zemi, predovšetkým na
Blízkom východe, kde došlo 5. júna 1967 k pozoruhodným príbehom, ktoré
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nazvali spoločným názvom „šesťdňová arabsko-izraelská vojna“. (21, str. 136)
Celý zložitý príbeh začal ešte v polovici mája, keď sa jednotky OSN, ktoré mali
zabezpečovať mier medzi Izraelom a Egyptom začali na žiadosť Egypta
sťahovať. Preto Egypt posilnil obranu svojich hraníc delostreleckými batériami
a zakázal izraelským lodiam vyplávať cez Tiranskú úžinu do Akabského mora.
Izrael to vyhlásil za „casus belli“, dôvod na vojnu. Izraelský premiér Begin sa
rozhodol zaútočiť. (9. str. 246-249) Izrael počas ďalších dní obsadil pásmo
Gazy, časť Predjordánska, Jeruzalema a Golanské výšiny. Na Sinaji postúpili až
k Suezskému prieplavu, ktorý zostal až do roku 1975 uzavretý. Medzitým došlo
8. júna k incidentu na mori. Neďaleko od pobrežia Sinaja, pri mestečku Al Arish
sa nachádzala americká loď Liberty, ktorá tam už dlhší čas zachytávala všetky
rozhovory o všetkých prípravných i bojových akciách. Svoje poznatky vysielala
ústrediu CIA a NSA do Washingtonu. Zachytila aj relácie Mosadu a izraelských
jednotiek. Ráno okolo ôsmej hodiny Izraelské sily zistili činnosť lode Liberty
a drasticky na ňu zaútočili. K leteckému útoku sa pridal aj torpédový útok
izraelského torpédoborca. Na lodi zahynulo 34 námorníkov a veľký počet utrpel
zranenia. Napriek tomu sa živým podarilo spojiť s americkými plavidlami
v neďalekom okolí. Neskôr vyšlo najavo, že útočiace lietadlá boli americké,
s premaľovanými znakmi. Útočili na rozkaz, hoci najprv sa zdráhali, lebo vedeli,
že ide o americkú loď. Medzitým vyletela z americkej lode USS Amerika letka
s jadrovou bombou. Mala za úlohu bombardovať Káhiru, ako odvetu za
„egyptský“ útok na Liberty. Do vypuknutia veľkého vojnového konfliktu
chýbali minúty. Akonáhle sa minister McNamara a prezident Johnson od
expertov CIA a NSA dozvedeli, že Liberty útok prežila a námorníci nadviazali
núdzové kontakty, jadrový útok okamžite odvolali. Neskorším vyšetrovaním,
ktoré viedol senátor McCain, otec súčasného (2013) republikánskeho senátora,
vyšlo najavo, že takzvaná šesťdňová arabsko-izraelská vojna, bola v skutočnosti
izraelsko-americkým útokom na Egypt, v tom čase spojenca ZSSR. Na okraj
stačí poznamenať, že na túto vojnu USA prispeli Izraelu sumou štyridsať
miliónov dolárov.
Ešte začiatkom roka ma pozvali na Slovchémiu, čo bolo združenie
chemického priemyslu, ktoré vzniklo v roku 1965. Hovorili sme o tom, že by
chceli v Bratislave oživiť tradíciu veľtrhov z minulého storočia. Keďže v Brne
majú strojársky veľtrh, mohli by sme v Bratislave, kde je silný chemický
priemysel pripraviť výstavu chemických výrobkov, pokiaľ možno so
zahraničnou účasťou. Podujal som sa na to, že ak Slovchémia zabezpečí účasť
slovenských, prípadne i českých firiem, ja sa postarám o zahraničnú účasť.
Pustil som sa do toho. V máji sme mali sedem zahraničných firiem zo západnej
Európy, ktoré som požiadal svojim osobným listom, na základe doterajších
kontaktov. Viac ako dvadsať bolo domácich firiem a po jednej zabezpečila
Slovchémia z Maďarska a Poľska. Výstava dostala názov „Prvá bratislavská
výstava chemických výrobkov“. Výstava bola niečo neobvyklé. Výsledkom bolo
rozhodnutie výstavu o rok s väčšou prípravou a podporou opakovať. Keď sa
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výstava rozbehla, mohol som sa pripravovať na cestu do Londýna.
Od The Plastics Institute v Londýne som dostal pozvánku na sympózium
o aplikácii plastov s tým, že sa očakáva moja prednáška o situácii v tejto oblasti
v ČSSR. Mal som dosť práce s prípravou prednášky v angličtine i riešením
cestovných záležitostí. Posledný týždeň júna som strávil v Londýne.
Počas môjho pobytu v Londýne sa v Prahe, v dňoch 27.-29. júna 1967
uskutočnil 4. zjazd československých spisovateľov. Niektorí účastníci poukázali
na spoločenskú krízu a neschopnosť vedenia strany a štátu riešiť ju. Spochybnili
vedúcu úlohu strany v spoločnosti a žiadali väčšiu autonómiu v oblasti kultúry.
Novotný sa nahneval. Niektorých spisovateľov dal vylúčiť z KSČ, zakázal
vydávanie Literárnych novín a sprísnil cenzúru. (20, str. 169)
23. júla 1967 sa stretol prezident Johnson s predsedom Rady ministrov ZSSR
Kosyginom, ktorý ostro vystúpil v OSN v súvislosti so šesťdňovou vojnou.
Najprv ho pozvali na rokovanie do New Yorku, ale politbyro nesúhlasilo. Vo
vedení USA začali opatrne uvažovať o diplomatickom riešení vojny vo
Vietname. Nakoniec došlo k stretnutiu na vysokej škole v mestečku Greensboro
(podľa iných zdrojov Glassboro) v štáte New Jersey. Hovorili o kríze na
Blízkom východe, vývoji vo Vietname a zastavení pretekov v zbrojení. USA
ocenili mierny tón rokovania a nazvali ho „duch Greensboro“, ale to bol iba
eufemizmus, lebo v skutočnosti na ničom sa nedohodli. Jediné s čím USA
súhlasili bolo umožniť rokovanie s vládou Severného Vietnamu. Pri tej
príležitosti oznámili, že skúmali možnosti na zníženie prostriedkov na výskum a
výrobu zbraní. Na tlačovke Kosygin tvrdo vyhlásil, že kým USA vedú agresiu
proti Vietnamu, nie je možné počítať so zlepšením sovietsko-amerických
vzťahov. (11, str. 238)
Z peknej dovolenky som sa musel ponáhľať, lebo v septembri sme otvárali
dlho pripravovanú výstavu Danube Surface, ktorú sme umiestnili na vedľajšej
ploche zimného štadióna. Výstava sa vydarila. Skutočnosť, že Dom techniky
usporiadal behom roka dve úspešné výstavy so zahraničnou účasťou a najmä
úspech chemickej výstavy, viedli Slovchémiu k založeniu medzinárodného
chemického veľtrhu INCHEBA. Bol som spoluautorom scenára. Súčasťou
veľtrhu sa stali aj naše výstavy Strojplast, a Danube Surface v nasledujúcich
rokoch. Na základe zmluvy s vedením INCHEBY som periodicky organizoval
v rámci veľtrhu podľa jeho aktuálneho zamerania medzinárodné kongresy
APLICHEM, FIBRICHEM a AGRICHEM.
V dňoch 25. až 27. augusta 1967 sa v Turčianskom Martine konali oslavy
storočnice Martinského gymnázia, na ktoré pozvali aj prezidenta Novotného.
Viacerí účastníci neskôr hovorili o tom, ako nevhodne a voči slovenskému
národu necitlivo sa Novotný zachoval. Napríklad odmietol zúčastniť sa kladenia
vencov na Národnom cintoríne, kde ho čakali funkcionári Slovenska, mesta
a davy ľudí. Povedal, že sa chce pozrieť na neďaleké JRD. Na Slovensku nebol
obľúbený, ale po tejto udalosti už stratil všetky sympatie, na čo neskôr doplatil.
Jeho centralistický a čechoslovakistický postoj voči Slovensku sa za celý čas čo
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bol vo funkcii nezmenil. O tom sa nedá povedať, že konal iba ako sluha sluhov,
lebo jeho vzťah ku Slovensku bola jeho interná, osobná záležitosť.
Jozef Lenárt, po odvolaní V. Širokého nový premiér vlády ČSSR, navštívil
23. – 26. októbra Paríž a rokoval aj s prezidentom De Gaullom. Misia mala za
cieľ podporiť uvoľnenie vzťahov štátov NATO voči ČSSR, pričom politika
Francúzska sa zdala byť najvhodnejším prostredníkom v tomto úsilí. O týždeň
po jeho návrate začal 30. októbra 1967 ÚV KSČ sériu rokovaní zameranú na
riešenie „neriešených problémov“ a v súvislosti s tým reagoval na kritiku
vedenia strany, ktorá už zaznievala nielen zo strany verejnosti, ale aj z radov
funkcionárov strany. Debata sa čoskoro zmenila na kritiku metód práce
Novotného, ktorú ako prvý vyslovil Alexander Dubček. (20, str. 170)
Vo svojom vystúpení žiadal demokratizáciu v strane, odstránenie sektárstva
a vypracovanie nového programu strany. Novotný v odpovedi obvinil Dubčeka
zo slovenského nacionalizmu (aké typické, ale tentoraz to aspoň nebol
buržoázny). Dubček vo svojom vystúpení spomenul aj nevhodné správanie
Novotného pri jeho septembrovej návšteve v Martine, kde sa o Matici
Slovenskej vyslovil „čo je to za spolok?“ Zhodil jej historické zásluhy o
slovenský národ a spojil ju so slovenským fašistickým štátom. Dubček už
vystupoval ako 1. tajomník ÚV KSS. V rámci prípravy tohto rokovania
zhromaždili pripomienky z viac ako 600 straníckych organizácií, ktoré
obviňovali vedenie strany (teda nepriamo Novotného) z nedôsledného riešenia
negatívnych javov v hospodárstve a spoločnosti.
Krátko pred Vianocami ÚV KSČ pokračoval v sérii rokovaní. Tam už došlo
k vystúpeniu väčšej časti členov ÚV s kritikou metód práce Novotného a jeho
spôsobu vedenia strany. Žiadali zásadný kritický a sebakritický rozbor činnosti
vedúcich orgánov strany. To už nebol iba Dubček.
Pred príchodom roku 1968 ľudia viedli diskusie o tom, či to bude ďalší
z rokov, ktoré končia osmičkou a či aj tento prinesie nejaké drastické zmeny.
Niektorí boli optimisti. Naša starenka hovorievali, že najlepšie bolo za RakúskoUhorska. Iní hovorili, že za prvej ČSR, ďalší, že za Slovenského štátu. Jedni
vyzdvihovali SNP, iní hovorili, že prinieslo len skazu.
Už tretieho januára 1968 pokračoval ÚV KSČ v decembrovom rokovaní. Po
boji frakcií prijali rozhodnutie o rozdelení funkcie 1. tajomníka ÚV KSČ
a prezidenta republiky. Novotného vo funkcii 1. tajomníka nahradil Alexander
Dubček. (20, str. 170). Pred novým vedením strany nastali zložité úlohy, ako
obnoviť jednotu strany a súčasne riešiť ekonomické problémy krajiny zdedené
po predošlých vedeniach štátu. Dubčekov ideál „samostatné Slovensko
s vlastnou cestou k dosiahnutiu socializmu s ľudskou tvárou“ bolo, ako sa
neskôr hovorilo „pre anjelov a nie skutočných ľudí“. Napriek situácii v ÚV
ľudia rýchlo zistili, že to je celkom iný politik ako tí ostatní. Pri kontaktoch
s ľuďmi bol bezprostredný a milý. Na Slovensku sa čoskoro po jeho zvolení
objavili obrovské rožky, ktoré rýchlo dostali názov „dubček“. Veľká popularita
však v politike vyvolala kritiku a závisť. Hovorili, že je populista a nie politik.

223
Už to, že ho zvolili väčšinou jedného hlasu ukazovalo, akú malú podporu bude
mať v samotnom ÚV KSČ. Preto dovolil, aby ho obklopili mnohí ľudia, čo mu
poklonkovali, ktorým nemal dôverovať. Sám bol veľmi dobromyseľný, čo sa
v politike nevypláca. ÚV pod jeho vedením nedokázal formulovať jasnú víziu
a koncepciu riešení. Preto nedokázal čeliť narastajúcemu tlaku oportunistických
a revizionistických skupín. To si spočiatku neuvedomovalo veľa ľudí, ktorí
novému vedeniu verili.
Od začiatku roka si nový prezident Nixon a jeho poradcovia lámali hlavy
nad tým, ako sa dostať z Vietnamskej vojny, pričom chceli dosiahnuť, aby to
nevyzeralo ako porážka a aby zachovali Južný Vietnam v pôvodnom stave,
možno s menším počtom amerických ozbrojených síl. Uvažovali aj o
„vietnamizácii“ konfliktu, čím sa rozumelo, aby vojnu viedli proti sebe Severný
a Južný Vietnam. (6, str. 713-715)
Koncom januára KĽDR zajala vo svojich vodách americkú špionážnu loď
USS Pueblo. Sovietski experti sa tak dostali k tajným zariadeniam, šifrovacím
systémom a iným dôležitým veciam. Loď i námorníkov po čase vrátili do USA.
Už v priebehu februára 1968 v Československu prestala fungovať cenzúra
v médiách, hoci ešte nebol prijatý potrebný zákon. Médiá sa mohutne začali
zaoberať procesmi z päťdesiatych rokov, tvrdou kritikou činnosti ŠTB,
nesúhlasom s vedúcim postavením KSČ, ospevovali demokraciu prvej ČSR,
vzorom politika sa opäť stal T. G. Masaryk. Rozsiahle rozoberali samovraždu
Jana Masaryka, ktorý údajne v noci 9. marca skočil z okna svojho bytu
v Černínskom paláci, kde kedysi pôsobil ako minister zahraničných vecí. Verzii
samovraždy nikto neveril, o vražde chýbali seriózne dôkazy. O to viac sa v tom
noviny rýpali.
Vo Vietname prišlo šestnásteho marca k poburujúcemu incidentu, ktorý
rozhneval celý svet. Americkí vojaci spáchali masaker v dedinke My Lai.
Neskôr celý svet videl hrozné obrázky. O počte mŕtvych sa mlčalo. (21, str. 136,
285-286)
V priebehu marca a apríla 1968 sa začali niektorí študenti biológie a chémie
schádzať na chemickej fakulte ČVUT v Prahe-Dejviciach. Spracovali stanovy
Klubu neangažovaných straníkov (KAN), ktoré predložili na pražský NV na
registráciu. Klub sa rozrastal a medzi naivných vysokoškolákov sa vmiesili
niekoľkí ľudia, ktorí mali celkom iné zámery. Klub sa začal schádzať aj v byte
Václava Havla, údajne od roku 1967 člena KSČ. Tam sa do klubu prihlásil
neskôr známy Ivan Sviták. V minulosti sa angažoval v sociálnej demokracii
(ČSSD).
Zhruba v rovnakom čase sa začali organizovať bývalí politickí väzni a 27.
marca vznikol prípravný výbor klubu, ktorému dali názov K 231, podľa zákona,
na základe ktorého boli súdení. Krátko potom vykonali aj ustanovujúcu schôdzu
Klubu. Predsedom prípravného výboru sa stal Karel Nikrín, stredoškolský učiteľ
dejepisu, člen Českej strany národne socialistickej. Počas okupácie Čiech
Nemcami pôsobil v Paríži ako člen informačnej sekcie čsl. národného výboru.
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V roku 1940 pracoval vo funkcii radcu na exilovom ministerstve zahraničných
vecí v Londýne.
Približne v rovnakom čase ako K 231 vznikla 7. apríla na Slovensku
SONOP, Slovenská organizácia na ochranu ľudských a národných práv.
Vychádzala tiež zo zákona 231, ale svoj záujem prirodzene rozšírila o národné
práva. (20, str. 170) Do nabitej atmosféry zaznel aj hlas Matice Slovenskej,
ktorá 15. marca, v reakcii na návštevu Novotného v Martine vystúpila
s návrhom na jeho odvolanie, alebo odstúpenie. K návrhu Matice sa pripojili aj
bratislavské vysoké školy. Je zrejmé, že totalita už nefungovala. Hystéria
v médiách sa ďalej stupňovala. Následne 21. marca 1968 prezident Novotný
oznámil svoju abdikáciu.(20, str. 170) 30. marca 1968 Národné zhomaždenie
zvolilo za prezidenta generála Ludvíka Svobodu.
Vedúci štátni a stranícki predstavitelia BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR
a ZSSR sa 23. marca stretli v Drážďanoch, aby vyslovili našim predstaviteľom
vážne znepokojenie nad vývojom a rastom negatívnych tendencií v krajine.
Najiniciatívnejší bol Walter Ulbricht za NDR. Konštatovali, že mnohí činitelia
opozície sa za slovníkom plným demokracie v skutočnosti pokúšajú o zmenu
režimu, možno i štátny prevrat. Na Slovensku boli tieto negatívne prejavy oveľa
slabšie a skôr sa prejavovali v zákulisí. (20, str.170)
Po rokovaní ÚV KSČ prezident republiky 8. apríla 1968 vymenoval vládu,
ktorej predsedom sa stal Oldřich Černík. (20, str. 171)
Alexander Dubček odletel 4. mája na čele straníckej a vládnej delegácie do
Moskvy rokovať o rozvoji vzájomných vzťahov. Sovietska strana v priebehu
rokovania upozornila na pokračujúcu rozkladnú činnosť pravicových síl v KSČ
a narastajúce tendencie ku kontrarevolúcii. Dubček sa snažil situáciu vysvetliť.
Nakoniec naši predstavitelia potvrdili lojalitu Varšavskej zmluve a dištancovali
sa od protisocialistických tendencií. Po odchode našej delegácie z Moskvy sa
tam o tri dni zišli delegácie piatich členov Varšavskej zmluvy, bez zástupcov
ČSSR. Radili sa o spoločnom postupe „na záchranu ČSSR“.
Vláda 15. mája 1968 v súlade s uznesením ÚV KSČ zriadila orgány určené
na riešenie nového štátoprávneho usporiadania republiky. Bol to výbor, pod
vedením predsedu vlády Černíka a komisia pod vedením podpredsedu vlády
Husáka. Rozhodli sa vytvoriť federáciu dvoch subjektov a zamietli žiadosť
Moravy a Sliezska, ktoré tiež chceli byť samostatnou časťou vznikajúcej
federácie.
17. mája, neočakávane priletel do Prahy minister obrany ZSSR maršal
Grečko a rokoval s najvyššími vojenskými činiteľmi. Rozhodol o uskutočnení
vojenského cvičenia, ktorého sa má zúčastniť deväť štábov armád Varšavskej
zmluvy. Bude mať krycí názov „Šumava“ a uskutoční sa na prelome júla
a augusta. Po návrate do Moskvy si Grečko zavolal generála Leva Kovaľova,
vtedy veliteľa výsadkovej divízie a dal mu pokyn, aby s veliteľmi svojich
plukov, v prezlečení za civilných pilotov navštívili Prahu ako turisti. Mali za
úlohu preskúmať dôležité objekty, ktoré budú ako prvé obsadené v prípade
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nevyhnutného vojenského zásahu.
Prvé skupiny sovietskych vojsk v rámci prípravy vojenského cvičenia štábov
„Šumava“ dorazili do republiky 27. mája 1968. Na celopražskom aktíve
funkcionárov KSČ 3. júna Gustáv Husák vyhlásil, že KAN je hochštaplerský,
antisocialistický a antikomunistický spolok. Pridal sa k nemu Černík a opýtal sa,
kto platí akcie KANu? Povedal, že vláda využije všetky prostriedky na to, aby
nedošlo k vzniku novej politickej strany. Boli to skôr signály pre zahraničie, než
oznámenie nejakých pripravených krokov.
Nielen u nás sa diali prekvapenia. V Los Angeles 6. júna zastrelili senátora
Roberta Kennedyho, kandidáta na prezidenta, ktorý práve vyhral v Kalifornii
primárky za demokratickú stranu. Považovalo sa to za atak na rodinu
Kennedyovcov a ďalší dôkaz prehnitosti americkej spoločnosti.
V polovici júna 1968 sa moja vybraná skupina vybrala na exkurziu do Paríža
a Francúzska. Boli to všetko sympatickí, rozumní chlapi a odborníci, všetci
starší ako ja, ale disciplinovane sa riadili mojimi pokynmi. Chemická výstava
bola rozsiahla a bohatá. Počas môjho pohybu som narazil na firmu Degussa,
ktorá vystavovala okrem špeciálnych kovov aj zaujímavé lepidlá a prísady do
lepidiel. Keď som vošiel, privítal ma zrelý štyridsiatnik a po prvých slovách ma
na prekvapenie oslovil slovensky. Predstavil sa ako Dienes (Dýnes), čo som si
neskôr preložil ako „Dieneš“. Ukázalo sa, že je Slovák od Prievidze, pôvodom
zo starého nemeckého osídlenia. Po vojne museli odísť. Bol veľmi milý a snažil
sa mi čo najviac vecí ukázať, vysvetliť a dal mi vzorky s tým, že čo najviac mi
pošle, aby som nemusel so sebou veľa vláčiť. Najlepšie bolo, že ma pozval na
večeru do slávnej reštaurácie „U Maxima“. Medzi rečou zabrúsil do situácie
v Československu a povedal: „Čo to tam vystrájate? Chcete tam mať sovietske
tanky? Takto ich tam budete mať ani sa nenazdáte.“ Netušil, ako blízko bol
pravde.
Národné zhromaždenie 26. júna schválilo zákon o príprave federatívneho
usporiadania republiky a o súdnych rehabilitáciách (asi pre 105 tisíc osôb). Tie
zastavili novelou zákona z júla 1970. Schválili aj novelu tlačového zákona,
ktorým sa zmierňuje cenzúra, hoci tá už od februára de facto nepôsobila. (20,
str. 171)
O deň neskôr, 27. júna, priniesli Literární Listy, Mladá fronta, Práce,
Zemědělské noviny (všetko česká tlač)a stručne i slovenský rozhlas a televízia
neslávne známe „Prehlásenie 2000 slov“, ktorého autorom bol spisovateľ
Vaculík. Prehlásenie vyšlo v predvečer konania okresných schôdzí KSČ. Za
ľúbivými slovami to bola svojím spôsobom otvorená výzva na aktivity proti
strane, socialistickému zriadeniu a na zmenu zriadenia. Na Slovensku bolo
prehlásenie známe viac-menej iba z počutia a komentárov. Väčšina presne
nevedela, čo konkrétne sa v ňom píše. Napriek tomu sa na pracoviskách
organizovali podpisové akcie proti prehláseniu. Nebol to najlepší nápad. 7. júla
vyšlo prvé číslo cyklostylovaného bulletinu NESTRANÍK, ktorý vydal KAN.
Bola to vyslovene provokácia v zmysle „kam až môžeme zájsť“. Ďalšia tehla do
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argumentácie pre zásah proti kontrarevolúcii.
O týždeň po vydaní bulletinu sa vo Varšave 15. júla1968 zišli predstavitelia
BĽR,MĽR, NDR, PĽR a ZSSR, aby vyslovili znepokojenie nad rastom
kontrarevolučnej aktivity a obavy o osud socializmu v ČSSR. Svoje stanovisko
napísali do listu odoslaného vedeniu KSČ. Asi nikoho nemohlo prekvapiť, že
Dubček strácal kontrolu aj nad ÚV KSČ, ktorý reagoval na list z Varšavy
odmietavo. (20, str. 171)
Keď som nejaký čas po nastúpení do Domu techniky založil podnikovú
organizáciu ČSM a splnil ďalšie úlohy od straníckej organizácie, zastavil som na
chodbe predsedu strany a opýtal som sa, ako je to s mojím vstupom do strany.
Trochu posmešne a povýšene sa usmial a povedal: „Súdruh, do strany nemožno
vstúpiť. Do strany možno byť prijatý.“ Nechal ma stáť a odišiel. Po dlhom čase,
práve v týchto dňoch, keď v strane prebiehal boj frakcií proti Dubčekovi a za
Dubčeka pribehla členka výboru a ekonomická námestníčka, inak sympatická
a rozumná dáma za mnou a povedala: „Doniesla som ti na vyplnenie nejaké
tlačivá a dotazník. Okresný výbor je teraz naklonený prijímať do strany aj
inžinierov. Rýchle to vyplň, na výbore to schválime a hneď zanesieme na OV
KSS, aby ťa zaregistrovali.“ Prijal som to, lebo jej som dôveroval a zrejme ani
ona netušila, čo sa z toho o nejaký čas vyvinie.
V Čiernej nad Tisou sa od 29. júla do 1. augusta uskutočnilo stretnutie
členov politbyra ÚV KSSZ a predsedníctva ÚV KSČ. (20, str 171) Po štyroch
dňoch rokovaní československá strana vyhlásila, že si uvedomila
internacionálnu zodpovednosť za osud socializmu nielen vo vlastnej krajine a že
vykoná všetko proti rastúcemu kontrarevolučnému nebezpečenstvu. Na záver sa
dohodli, že zvolajú spoločné stretnutie so stranami ostatných socialistických
krajín. Brežnev tak chcel zvýšiť tlak na našu stranu. Tá spoločná porada s
predstaviteľmi ostatných socialistických strán sa uskutočnila v Bratislave rýchlo,
už o dva dni.
A potom sa to stalo. Vlastne sme v skutočnosti ani nevedeli, čo všetko sa
stalo. (22, str. 6-8,25) V noci na 21. augusta nám do bytu telefonoval niekto zo
susedov, že nás obsadzujú Rusi. Bol to veľmi vzrušený a veľmi krátky telefonát.
Vybehol som na balkón odkiaľ som videl, ako sa s veľkým hrmotom valia tanky
po neďalekej ulici smerom od letiska do centra. Nad blízkym letiskom bolo
počuť hrmenie motorov veľkých lietadiel. Už nemalo zmysel znova si ľahnúť.
Krátko pred šiestou som vybehol z domu k najbližšej samoobsluhe. Bol som až
tretí, čo stál pri zamknutom obchode. Keď ho otvorili schytil som dva nákupné
košíky. Keď som z obchodu odchádzal, už tam stál dlhý rad ľudí.
Na druhý deň po príchode tankov som sa vybral popoludní s fotoaparátom
do mesta. Na Stalinovom námestí som videl, ako ľudia presviedčajú vojakov na
tankoch, že tu je Slovensko, Bratislava, že si pamätajú, ako nás ruskí vojaci na
konci vojny oslobodili. Vojaci boli viditeľne v rozpakoch a dosť nervózni. Takto
si kontrarevolúciu asi nepredstavovali. Na veži kostola pri nemocnici
Milosrdných bratov bolo vidieť zásahy striel. Počul som, že pri univerzite vraj
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zahynulo nejaké dievča.
V práci bolo niekoľko porád. Analyzovali sme, ako sa súčasná situácia
dotkne pripravených akcií. Bolo treba zistiť, či objekty, kde máme zabezpečené
prednáškové miestnosti a ubytovanie pre účastníkov budú otvorené a naše
objednávky platia. Oddelenie masových akcií malo za úlohu preskúmať stav
prihlásených na jednotlivé akcie v septembri a októbri, aby sme mohli posúdiť,
či ich odvolať, alebo naopak pritlačiť na nábor.
Napriek trochu hektickej situácii v meste nezdalo sa nám to až také
dramatické, zrejme preto, že sme o mnohých veciach nevedeli a dozvedali sme
sa ich až dodatočne. Napríklad to, že hneď v noci keď špeciálne jednotky
obsadili v Prahe dôležité objekty, vraj deportovali Dubčeka, Černíka,
a Smrkovského do Moskvy. O dva dni odleteli za nimi Svoboda, Husák, Dzúr
(vtedy minister obrany) a Bohuslav Kučera predstaviteľ ÚV Národného frontu.
Separátne tam ešte prišli Biľak, Piller, Kolder a Jakeš. 23. až 26. augusta
rokovalo v Moskve neúplné predsedníctvo ÚV KSČ s politbyrom ÚV KSSZ
o normalizácii pomerov v ČSSR. V záverečnom protokole naši predstavitelia
vyslovili odhodlanie normalizovať pomery v Československu v súlade
s princípmi marxizmu-leninizmu. Iba po podpise protokolu mohli naši činitelia
odletieť do vlasti. (20, str. 174; 22, str. 49-51) Medzitým sme sa dozvedeli, že už
22. augusta predpoludním v jednom zo závodov ČKD v Prahe Vysočanoch
otvorili XIV. mimoriadny zjazd KSČ, na ktorom sa zišlo necelých 1000
delegátov. Ich mandáty nikto z kompetentných nepreveroval. Zo Slovenska
prišlo päť ľudí. Tento mimoriadny zjazd, bez ohľadu na to, či vôbec mal
mandát, zvolil nový ústredný výbor strany, do ktorého zvolili 144 členov.
Zvolili aj tých, ktorí v tom čase rokovali v Moskve. (20, str. 173)
Hneď po návrate delegácie z Moskvy sa v Bratislave uskutočnil mimoriadny
zjazd KSS. Fakticky ho zvolali niektorí predstavitelia mestského výboru KSS už
26. augusta, v čase, keď v Moskve ešte prebiehali hlavné rokovania. Mestský
výbor strany nemal na zvolanie kompetenciu, ale pravičiari v ňom to presadili.
Bolo jasné, že sa objavili noví sluhovia, ktorí sa obzerali po nejakom novom
pánovi, ktorému by mohli slúžiť. Každý, kto sa trochu orientoval v politike
musel vedieť, že toto nemá nič spoločné so „socializmom s ľudskou tvárou“,
ktorý chcel Dubček. Keď sa 28. augusta vrátil z Moskvy do Bratislavy Husák,
prebiehal prerušený zjazd KSS. Husák ostro vystúpil a zásadne zmenil jeho
vývoj. Mimoriadny zjazd KSS odmietol legalizovať Vysočanský zjazd a jeho
závery. Schválil protokol z moskovských rokovaní a zvolil Gustáva Husáka za
1. tajomníka ÚV KSS. Situácia v Prahe bola podstatne odlišná (20, str. 174).
Krátko po zjazde KSS zasadalo 31. augusta v Prahe plénum ÚV KSČ. Na
rokovaní schválil moskovský protokol a prijal opatrenia na normalizáciu života
v štáte. L. Svobodu a G. Husáka kooptoval za členov ÚV KSČ a zvolil ich do
predsedníctva ÚV KSČ. Do ÚV prijali aj 80 delegátov Vysočanského zjazdu.
Vtedy vraj Brežnev telefonoval Dubčekovi a kritizoval nedemokratický postup
ústredného výboru. To dokazuje, že Dubček už stranu neriadi. (20, str. 174)
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Slovo normalizácia zakrátko nadobudlo výrazne pejoratívny význam. Sčasti aj
oprávnene, lebo pochopiteľne nastalo triedenie kádrov. Kádrováci sa nie vždy
správali korektne. Čistky a mnohé iné veci sa ľuďom prirodzene nepáčili. Na
druhej strane treba konštatovať, že druhá polovica sedemdesiatych a prvá
polovica osemdesiatych rokov patrili k tým najúspešnejším z celého obdobia
socializmu. Vtedy sa rodila generácia, ktorú neskôr demografi nazvali
„Husákove deti“. Nádeje zo začiatku roka, a proces, čo vyvolal Slovák Dubček,
ktorý nazvali Pražskou jarou, sa zmenili na zmätok politických hochštaplerov.
V tej augustovej trme-vrme sme ani nezaregistrovali, že Francúzsko na
svojom pacifickom atole Mururoa vykonalo 24. augusta 1968 test svojej prvej
vodíkovej bomby. Predošlé diskusie o zastavení vývoja vodíkových zbraní
nevzali do úvahy. Rozhodne nechceli zaostať za Britmi. (21,str. 136)
Tak trochu na okraji pozornosti, popri závažných politických udalostiach
zostali letné olympijské hry, ktoré sa konali v Mexiku od 12. do 27. októbra. Pre
ČSSR dopadli veľmi úspešne. V celkovom hodnotení sme obsadili pekné
siedme miesto. Čáslavská získala štyri zlaté medaily. Na tejto olympiáde sa prvý
raz skákal „Fosburyho flop“, ako celkom nový skokanský štýl. Bob Beamon
skočil neuveriteľných 890 centimetrov do diaľky a prvý raz potrestali športovca
za doping. Naši športovci boli veľmi sympaticky privítaní, ale viditeľne dávali
najavo svoj nesúhlas so vstupom vojsk do ČSSR a svojim víťazstvám dávali
podtón víťazstva nad Rusmi.
V rámci procesu konsolidácie Národné zhromaždenie 27. októbra 1968
schválilo zákon o federatívnom usporiadaní ČSSR a zákon o postavení
národností v ČSSR. Bol to prvý skutočný právny krok od vzniku
Československa, zameraný na reálnu úpravu vzťahov Čechov a Slovákov, hoci
zákon ešte nie je všetko. Vzťahy sa musia aj vžiť a precítiť, čo môže trvať dlho.
Zákon o federatívnom usporiadaní podpísali najvyšší štátni predstavitelia 30.
októbra na Bratislavskom hrade. (20, str. 174)
Vianoce i Nový rok 1969 sme oslávili v pohode. Od 1. januára začal platiť
zákon o federácii a hneď na druhý deň zasadala Slovenská národná rada.
Vymenovala novú slovenskú vládu so Štefanom Sádovským na čele. Za 1.
tajomníka ÚV KSS zvolili prof. Petra Colotku. Vznikla Slovenská socialistická
republika. (20, str. 174)
ZSSR hneď od začiatku roku postupoval v dobývaní kozmu. V dňoch 14.
a 15. januára vypustili Sojuz 4 a Sojuz 5, ktoré sa vo vesmíre spojili. Po spojení
dvaja kozmonauti „kozmickou prechádzkou“ v priestore mimo rakiet prešli do
druhej lode a tretí kozmonaut sa s loďou Sojuz 5 vrátil na Zem. Akciu
považovali za skúšku prípadnej záchrannej operácie.
Politická situácia ešte stále nevykazovala znaky konsolidácie. Na
Václavskom námestí v Prahe sa 16. januára 1969 demonštratívne upálil študent
Jan Palach. Pravicoví politici a časť verejnosti to využili na hysterické
demonštrácie proti procesu normalizácie a vojenským okupantom.
V Paríži začal 18. januára 1969 Henry Kissinger tajné rokovania
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s vyjednávačom Severného Vietnamu o riešení situácie vo Vietname. Rokovania
boli zdĺhavé. Kissinger si vo svojom „Umení diplomacie“ sťažuje, že jeho
partner Le-duc-Tho bol veľmi tvrdošijný a nepružný. Jeho jediným cieľom bolo
stiahnutie všetkých vojenských síl z Vietnamu. Kým sa tak nestane, žiadni
americkí zajatci sa domov nevrátia. (6, str. 709, 719- 721)
V dôsledku prijatia zákona o federácii uskutočnila sa 29.-30. januára
ustanovujúca schôdza Federálneho zhromaždenia. Vznikla Snemovňa ľudu
a Snemovňa národov. Predsedom nového Federálneho zhromaždenia sa stal
Prof. JUDr. Peter Colotka a predsedom snemovne národov Slovák Prof. Dr. D.
Hanes.
Skutočné riešenia politickej situácie prijal ÚV KSČ až na svojom zasadaní
17. apríla 1969. (20, str. 176) Konštatoval, že doterajšie vedenie strany
nedokázalo realizovať účinné opatrenia na odstránenie krízových javov. Pod
paľbou kritiky Dubček požiadal o uvoľnenie z funkcie. Vyhoveli mu a presunuli
ho do pozície predsedu Federálneho zhromaždenia. Za 1. tajomníka ÚV KSČ
zvolili Dr. Gustáva Husáka. Husák bol pevný dedinský chlapec z maloroľníckej
rodiny. Dali ho študovať, ale chlapec dobre vedel, čo všetko sa musí doma
„odmakať“, kým sa mohol učiť. Naša mamička ho dobre poznala. Jedna zo
starečkových rolí končila neďaleko domu Husákových rodičov a neraz ho videla
usilovne pracovať.
V Dome techniky som mal v tom čase celkom iné úlohy. V spolupráci
s Výskumným ústavom drevárskym sme pripravovali medzinárodné drevárske
sympózium, organizáciu ktorého zverila Drevárska komisia EHK v Ženeve
Československu. Gestorom v ČSSR sa stal Drevársky výskumný ústav
v Bratislave, ktorý požiadal o manažment sympózia Dom techniky. Dostal som
to na starosť. Sympózium sa uskutočnilo v Tatrách v Lomnickom Grand hoteli
v dňoch 19.-24. mája 1969. Zúčastnilo sa viac ako sto odborníkov zo Západnej
Európy. Okrem odborného programu sme účastníkom ukázali Slovensko a vo
výrobni šampanského Hubert v Seredi, sme všetkých riadne počastovali.
Odbornú stránku si riadili pracovníci zo Ženevy a odborníci z Drevárskeho
ústavu. Ja som mal na starosti organizačnú stránku, vrátane dodržiavania
časového harmonogramu, aby sa bohatý program stihol naplniť. Na konci mi
všetci ďakovali. Dostal som kopu ďakovných listov. Nejaké asi prišli aj na
takzvané vyššie miesta. Tie boli priebehom sympózia nadšené. Potešila hlavne
vysoká zahraničná účasť, lebo politici sa obávali, že sme sa dostali do
medzinárodnej izolácie. Priebeh sympózia a dokonca poďakovanie EHK zo
Ženevy ich upokojilo. Nejaký čas po sympóziu mi zatelefonoval tajomník
ministra priemyslu. Minister sa vraj pýta, či by som mal záujem o poukaz na
auto. Bola to pre mňa bomba, ale samozrejme som ponuku s potešením prijal.
Akurát som premýšľal, ako auto zaplatím. Ešte nedávno som len tak pre seba
uvažoval, že na auto sa asi nikdy nezmôžem a pri dvoch deťoch by sa veru zišlo.
Po diskusiách, čo s občanmi, ktorí „nepovolene“ opustili republiku, vedenie
štátu dospelo k riešeniu. 27. mája prezident republiky vyhlásil amnestiu pre
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občanov, ktorí neoprávnene zostali v cudzine. Bola to vlastne ponuka na
bezpečný návrat, ktorú niektorí aj využili. Niekoľkých navrátilcov neskôr
využila televízia na rozhovor, v ktorom zaznela kritika pomerov v zahraničí
a úľava z toho, že sa mohli vrátiť. Celkom zaujímavý propagandistický pokus.
Z práce na drevárskom sympóziu som v júni vhupol do záverečného štádia
realizácie veľtrhu Incheba a medzinárodného kongresu Plastichem. I na ten som
mnohých účastníkov pozýval osobným listom, ale veľmi mi pomohol aj britský
The Plastics Institute a samotná Slovchémia, ktorá už začínala mať svoje
kontakty vo svete pomocou príslušných organizácií zahraničného obchodu.
Počas letnej dovolenky na Orave sme u Hankinych rodičov 20. júla 1969
sledovali v televízii na oravskom televízore let kozmickej lode Apollo 11, s
Armstrongom a Aldrinom na palube, ktorí pristáli na Mesiaci. (21, str. 136)
Ďalší kozmonaut Collins v pomocnom module zatiaľ lietal okolo Mesiaca. Bol
to prvý prielom Američanov v súboji o dobytie kozmu. Sovietsky zväz vtedy
dával prednosť vybudovaniu výskumnej stanice na obežnej dráhe, čo považoval
za efektívnejší a menej nebezpečný spôsob skúmania vesmíru. Na dôkaz toho
vyslali v októbri kozmické lode Sojuz 6, 7 a 8, ktoré skúšali vzájomné
približovanie a spájanie. Okrem toho vykonali prvé zváranie vo vesmíre. Bola to
príprava na vybudovanie kozmického laboratória v rámci programu SALJUT, k
čomu došlo v roku 1971. O desať rokov sa na túto cestu vydala aj NASA.
My s Hankou sme začiatkom októbra oslávili naše spoločné narodeniny. No
a práve vtedy som dostal od predajne Škoda oznam, že si mám prísť vyzdvihnúť
auto. Najlepšie na tom bolo, že to už nie je Škoda 1000MB, ale nový typ Škoda
100. Ten pôvodný už nebol k dispozícii. Tento nový bol o desať tisíc korún
drahší, presnejšie 56000,- korún. Nuž čo, i tak si na to musím požičať. Ponáhľal
som sa vybaviť pôžičku v Sporiteľni. Dali ju so sadzbou 6 %, čo sa vzťahovalo
na luxusný nákup. Tak. Ľudové auto, za luxusné peniaze.
V nedeľu popoludní sme zašli do Lamača a s veľkou slávou sme cez
otvorenú bránu zašli do dvora. Rodičom sa auto páčilo a samozrejme sme chceli
všetkých povoziť. Povedali, že niekedy inokedy. Potom prišlo niečo
neuveriteľné. Mamička mi dala do ruky obálku, v ktorej bolo desaťtisíc korún.
Keď som videl ten obnos, chcel som to odmietnuť, ale mamička trvala na tom,
že si tie peniaze musím vziať. Nikdy nepochopím, ako v podmienkach, v
ktorých žila, mohla usporiť také peniaze a ešte ich darovať, bez strachu, čo
potom s ostatnými deťmi. Mamička povedala, že sa nám určite zídu, lebo
budeme potrebovať aj kvôli novému bytu, na ktorý sme čakali.
Naša stranícka a vládna delegácia rokovala v Moskve od 20. októbra 1969
s najvyššími sovietskymi predstaviteľmi o otázkach rozvoja vzájomných
vzťahov. Husák už mohol rokovať so sebadôverou, lebo za posledné mesiace
dokázal veľký pokrok v konsolidácii našej spoločnosti.
Bol som rád, že sa po dovolnke a oberačke v Lamači konečne môžem
venovať záverečným prácam na knihe „Plasty a korózia“, na ktorej sme už od
minulého roku pracovali s Jarom Bínom a Zdenkom Komárkom z Matadoru
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Bratislava. Mal som v nej najväčšiu časť.
V októbri došlo ešte k jednej pozoruhodnej udalosti. V týždni od 11. do 18.
októbra 1969 vypustili kozmické lode Sojuz 6, 7 a 8, ktoré v skupinovom lete
skúšali vzájomné približovanie a spájanie. Popri tom vykonali prvé zváranie vo
vesmíre. Bola to príprava na spustenie programu SALJUT, vybudovanie
kozmického laboratória. K realizácii došlo v apríli 1971. Vybudovanie
kozmického laboratória bola istá odpoveď na úspech letu Apollo 11. Sovietski
experti uprednostňovali myšlienku kozmického laboratória, ktoré môže priniesť
významnejšie výsledky ako vysadenie posádky na Mesiaci. Neskôr prišla
k rovnakému názoru aj NASA. 14. mája 1973 umiestnila na orbitálnu dráhu
kozmické laboratórium Skylab.
Krátko po Mikuláši bola schôdza družstevníkov, na ktorej odovzdali kľúče
od bytu obyvateľom bloku C, teda i nám. Bolo treba pripraviť sťahovanie.
Začali sme baliť a zháňať pomoc. Pomohol otec, ktorý vybavil nákladné auto
z Pošty a ja som zabezpečil „hej rup partu“ pomocou kolegu Huraja, ktorý
medzičasom prevzal útvar realizácie výstav. Mal partu správnych a vybavených
nosičov. Sťahovanie vyšlo na 15. decembra 1969. Keď som s nákladniakom
dorazil do blízkosti nášho domu, začalo mierne snežiť. I tak sme všetko stihli
povynášať do bytu.
Keď sme boli hotoví, videli sme, že do bytu budeme ešte potrebovať nejaké
perináky a mnoho iných vecí. Svietidlá, koberce a vlastne sme v tej chvíli ani
nezrátali čo všetko. Je to pochopiteľné pri prechode z dvoj- do päťizbového
bytu. Napriek tomu sme boli veľmi šťastní. Toto bolo miesto, kde budeme žiť až
do konca. Budeme si to budovať ako hniezdočko, aby sme sa tu všetci štyria
dobre cítili.

XI, Čomu sa hovorí normalizácia
Nový dom a Nový rok 1970 priniesli veľa nového. Prvý dosť divoký
poznatok bol, že vzhľadom na nehotové terénne úpravy nemali sme kde
zaparkovať auto. Priamo pod balkónom, presnejšie lodžiou sme mali veľký
násyp zeminy. Nedalo sa nič robiť, zaparkoval som auto na ňom hneď vedľa
balkóna. Neskôr sa ukázalo, že keď násyp odstránili, náš byt je od ulice vyššie,
ako na prvom poschodí.
V posledných dňoch januára 1970 sa stali dve dôležité veci. Najprv
prezident Svoboda vymenoval Ľubomíra Štrougala za premiéra. Nebol nijakou
hviezdou, no predsa sa niečím stal známy. Vo všetkých holičstvách sa rozšíril
pánsky strih „na štrougala“. Predtým sa tomu hovorilo „na ježka“. ÚV KSČ
schválil 31. januára opatrenia na výmenu straníckych legitimácií. Cieľom bolo
vyčistiť stranu od členov, ktorí nemali správne postoje k vstupu vojsk, alebo sa
v roku 1968 príliš snažili stranu demokratizovať podľa západných modelov.
Vzniklo asi sedemdesiat tisíc preverovacích komisií.
Rok 1970 neskôr historici nazvali rokom „détente“. Francúzsky výraz, ktorý
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ako prvý použil prezident de Gaulle a znamená uvoľňovanie napätia. Rusi tomu
hovorili „razriadka“. Bol to začiatok procesu, ktorý francúzsky prezident chápal
ako spôsob získania iniciatívy na zlepšenie vzťahov so ZSSR a socialistickými
krajinami nezávisle od USA a NATO.
Niekedy začiatkom marca dorazila previerková komisia aj do Domu
Techniky. Nemal som nijaké obavy, ale vravel som si, že toto je dôležitejšie ako
maturita. Najprv chceli vedieť, čo si myslím o vstupe vojsk a bratskej pomoci.
Povedal som im príbeh s Dienesom v Paríži, ktorý už v máji 1968 predpokladal,
že sem vojská bratských strán môžu prísť. Keď to videli na Západe bolo jasné,
že to musíme vidieť i my. Povedal som, že mne osobne sa nepáčilo zoskupenie,
ktoré sa vytvorilo okolo Dubčeka, ktoré chcelo obnoviť Masarykovu republiku.
Tým som im prihral na oveľa závažnejšiu otázku: „ Súdruh, a prečo si vstúpil do
Dubčekovej strany?“ Do mňa ako keby strelil. Rozhneval som sa a zaútočil: „Do
akej strany? KSČ bola Dubčekova strana? Veď mne tri roky hovorili, že do
strany nemožno vstúpiť, ale iba byť prijatý. Prečo mi až v auguste 1968 priniesli
prihlášku do strany? Mal som ju rýchlo vyplniť, lebo teraz prijmú aj inžiniera.
Opýtajte sa okresného výboru, prečo to nebolo možné skôr. Náš stranícky výbor
sa iba potešil, že môže uspokojiť môj záujem, ktorý som prejavoval celé roky
skôr. Vtedy ešte Dubček neexistoval.“ Po chvíli môjho zapáleného vystúpenia sa
začali ošívať, až mi povedali, že stačí, že sa poradia. Keď ma zavolali späť,
dozvedel som sa, že som „zmaturoval“. Bola to maturita o život.
Po dramatických udalostiach predošlých dvoch rokov sa vlády ZSSR
a ČSSR dohodli, že na zlepšenie obrazu vzájomných vzťahov sa u nás
uskutočnia Dni sovietskej vedy a techniky. V prípravnom výbore na Slovensku
bol celý rad ministrov a iných potentátov. Náš riaditeľ Šuška tam vyslal mňa. Na
gremiálke povedal: „Posielam tam jeho, lebo on sa tých ministrov nebojí“. Dni
mali rozsiahly program, ktorý zahrnoval aj veľkú výstavu modelov, reálnych
výrobkov i odborných kníh a propagačných materiálov. Prípravný výbor mal
niekoľko porád. Dozvedeli sme sa, že slávnostného otvorenia dní vo veľkej aule
novej strojníckej fakulty SVŠT sa zúčastní sedemdesiat vysokých straníckych
a vládnych činiteľov oboch strán. Celé podujatie dopadlo dobre. Verejnosť sa
zaujímala o sovietsku vedu a techniku a politici určite dostávali denné zvodky
o priebehu a o tom, či sa nevyskytli nejaké problémy. Nakoniec som dostal
poďakovanie aj z ÚV KSS. Za relatívne krátky čas som organizoval ešte výstavu
sovietskej laserovej techniky, na ktorej bolo prvý raz na svete vystavených
dvadsať funkčných laserov. Medzi nimi laserové delo, ktoré na vzdialenosť
niekoľkých metrov prestrelilo centimeter hrubý pancier, prvý raz ľudia videli
holografické obrazy, alebo laserový telefón, presné meranie vzdialeností a iné,
vtedy ešte rarity techniky. Niet sa čo čudovať, lebo primárne objavy v tejto
oblasti mali ruskí vedci a naposledy Bassov a Prochorov získali v roku 1964
Nobelovu cenu, spolu s jedným Američanom.
Začiatkom mája prišla do Prahy delegácia Sovietskeho zväzu na čele
s Brežnevom a Kosyginom. Prišli vysloviť spokojnosť s Husákovou politikou
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a potešil ich aj úspešný priebeh výstavy sovietskej vedy a techniky. Oficiálnym
cieľom návštevy bolo podpísanie zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej
pomoci medzi ČSSR a ZSSR. Samozrejme nechýbali ani inštrukcie v užšom
kruhu pre ďalší postup, ale Husák si v podstate udržal vlastnú filozofiu.
Náš otec sa dožil v polovici júna šesťdesiat rokov. Podarilo sa mu dosiahnuť
jeho tajný cieľ, vydržať v práci až do dňa, keď bude môcť nastúpiť do penzie.
Odpracoval 42 rokov. Posledné dva roky chodil do práce s veľkým
sebazaprením. Situácia najviac trápila mamičku, lebo postupne potreboval viac
jej starostlivosti, hoci sa sám snažil zo všetkých síl. V poslednom čase už
nemohol tak pracovať v záhrade a vinohrade ako predtým a naopak, mamička
mu musela venovať viac času. Pre mamičku však jeho nástup do penzie
priniesol aj ekonomický problém. Penzia bola menšia ako plat. V dome boli ešte
dvaja študenti. Mamička sa začala obzerať, kde by mohla pracovať. Nakoniec sa
jej podarilo nájsť prácu v Ústave pre telesne postihnutých na Mokrohájskej ulici,
blízko vojenskej nemocnice, kde nastúpila 1. októbra.
Začiatkom roka 1970 Labouristi v Anglicku prehrali voľby a vládu vytvoril
19. júla konzervatívec Edward Heath. Po prvý raz sa vtedy dostala do vysokej
politiky neskoršia premiérka Margareth Thatcher.
O tri dni po začiatku školského roku 1970/1971 prišlo k vzrušujúcej
informácii. Nielen médiá, ale i bežní ľudia sa tým v rozhovoroch zaoberali. 4.
septembra vyhral prezidentské voľby v Chile Salvador Allende, lekár a ľavicový
politik. V socialistických krajinách zavládlo nadšenie. Pomerne rýchlo pripravil
pôdu pre významné politické a ekonomické zmeny.
Na prelome septembra a októbra 1971 sa potvrdilo, že USA sa stále viac
snažia ovládať Blízky a Stredný východ pomocou Izraela. To potvrdila správa,
že prezident Nixon dostal od Kongresu súhlas s predajom zbraní Izraelu. Pre
USA dvojaký efekt. Práca pre vojensko-priemyselný komplex a zvýšenie
vojenskej sily Izraela na „zatlačovanie komunizmu“ v regióne jeho pôsobnosti.
Nixon asi tušil, že týmto si môže vykompenzovať neúspech v parížskych
rokovaniach s vyjednávačom Vietnamskej demokratickej republiky, po ktorom
12. októbra oznámil, že USA do Vianoc stiahnu z Vietnamu 40 000 vojakov.
Aspoň niečo, kvôli voličom.
11. a 12. decembra 1971 sa uskutočnilo významné zasadanie ÚV KSČ. (20,
str. 176) Zaoberal sa situáciou po výmene straníckych legitimácií
a problematikou jednoty strany. Napriek tomu, že od vstupu vojsk uplynuli viac
ako dva roky, stále sa v strane črtali skupiny s rozličnými názormi na ďalší
vývoj štátu. Najdôležitejším bodom bolo schválenie dokumentu „Poučenie
z krízového vývoja po XIII. zjazde“, ktoré vyvolalo vo verejnosti značnú
nechuť. (20, str. 176) Udalosti rokov 1968-69 popisovalo ináč, ako ich vnímala
spoločnosť. Zaviedlo pojem „internacionálna pomoc“ na to, čo iní nazývali
vstup vojsk, alebo invázia, či okupácia.
Krátko pred Vianocami, 20.-21. decembra 1970 Federálne zhromaždenie
schválilo zmeny ústavného zákona o československej federácii z októbra 1968.
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(20, str. 176) Novela priniesla rad zmien vo federálnych orgánoch a
v prezidentskej kancelárii. Zmenila sa i preambula zákona, kde slová „My,
pracujúci ľud Československa...“ nahradila formulácia „My, národ český
a slovenský...“. Zrušili sa formulácie typu: „socializmus s ľudskou tvárou“.
Novela posilnila postavenie federálnych orgánov na úkor republikových.
Napriek silným vyhláseniam o zlepšení postavenia Slovenska, v skutočnosti
bolo jasné, že pokračuje silná centralizácia. Pod zámienkou „posilnenia
socialistického štátu“ prešli do pôsobnosti pražského centra odvetvia palív,
energetiky, dopravy, spojov a strojárenstva. Na úkor republík sa zvýšila
príjmová a výdavková časť rozpočtu federácie.
Tesne pred koncom roka vyšla vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu
č. 163/1970 Zb., s účinnosťou od 1. Januára 1971, „O zriadení PZO Tuzex“.
Hlavným predmetom organizácie je podnikanie v oblasti tuzemského
a zahraničného predaja tovaru každého druhu v drobnom, za cudzie meny.
Na prelome marca a apríla 1971 sa v Moskve uskutočnil XXIV. zjazd
KSSZ. Najvyšší predstaviteľ strany Brežnev vo svojej správe vyhlásil, že
Sovietsky zväz vybudoval rozvinutú socialistickú spoločnosť a pristupuje
k výstavbe komunizmu. Zjazd prijal Program mieru. To sa veľmi podobalo na
známe heslo „Buduj vlasť, posilníš mier“. Našu delegáciu viedol Gustáv Husák.
Začiatkom mája 1971 nastalo v Západnej Európe neobvyklé vzrušenie.
Európske banky zaplavili americké doláre, ktoré vyvolali zmätok na menovom
trhu. Viaceré národné banky zastavili obchodovanie s cudzími menami. Vtedy si
ešte nikto neuvedomoval, že to je predohra k niečomu oveľa významnejšiemu,
čo zasiahne meny na celom svete. K tomu došlo 15. augusta, keď prezident
Nixon zrušil platnosť Brettonwoodskej dohody z roku 1944, podľa ktorej meny
majú byť kryté zlatom. Táto dohoda stanovila pevný kurz dolára voči zlatu na
úrovni 35 amerických dolárov za trójsku uncu zlata. Zrušenie dohody
znamenalo, že americké doláre sa stali obyčajnými zelenými papierikmi,
ktorých si Spojené štáty môžu natlačiť koľko sa im zachce. Okamžite došlo
k devalvácii dolára a banky, ktoré ho v máji neopatrne nakúpili na to doplatili.
Bol to dôsledok americkej krízy, vysoká nezamestnanosť, rast cien, atď. Malo to
rozsiahle dôsledky. Kissinger vymyslel miesto toho dohodu so Saudskou
Arábiou. Na jej základe sa bude ropa predávať za petrodoláry. (11, str. 257-259)
V zjazdovom paláci v Prahe od 25. do 29. mája 1971 prebiehal XIV. zjazd
KSČ. Hlavnú správu predniesol Gustáv Husák. Hovoril o vývoji spoločnosti po
roku 1968 a navrhol úlohy strany do budúcnosti. Zdôrazňoval rast životnej
úrovne obyvateľstva, starostlivosť o rodinu a zvýšenie efektívnosti výroby
s cieľom uspokojovať životné potreby pracujúcich vo zvýšenej miere oproti
minulosti. Zjazd zvolil G. Husáka za generálneho tajomníka strany, čím ho
postavil na úroveň najvyšších predstaviteľov iných bratských strán. (20, str. 176)
V sérii letov programu Sojuz došlo 6. júna 1971 k významnému posunu.
Sojuz 11 priviezol k laboratóriu Saljut vo výške 200 kilometrov prvú posádku,
ktorá vstúpila do jeho priestoru s objemom asi 100 metrov kubických. Začali
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oživovať palubné systémy, nastavili a napojili solárne panely, vyskúšali gama
teleskop ANNA, ktorým sa sledujú záblesky gama žiarenia vo vesmíre
a ďalekohľad ORION.
V júni sa stala významná udalosť pre Slovensko, hoci naše domáce politické
reakcie boli v ostrom protiklade so zahraničnými, najmä tými na Západe.
V Toronte došlo 17.-19. júna ku definitívnemu sformovaniu Svetového
kongresu Slovákov, ktorý sa pokúšal združovať všetky skupiny Slovákov, ktoré
v minulosti vytvorili Slováci žijúci v zahraničí.
Nakladateľstvo ALFA mi začiatkom septembra poslalo prvé hárky knihy
Plasty a korózia na záverečnú korektúru. Bol najvyšší čas, lebo kniha mala byť
na trhu ešte pred Vianocami 1971. To sa nakoniec na moje potešenie podarilo.
Nakladateľstvo mi venovalo päť autorských výtlačkov. Držal som v rukách prvú
moju knihu vydanú vo veľkom celoštátnom nakladateľstve. Tešilo ma to.
Doma išlo všetko takpovediac normálne, až na to, že asi v polovici
decembra ma zavolali na vojenskú správu. Mal som prísť s vojenskou knižkou.
Nerozumel som tomu, lebo nehovorili nič o povolávacom rozkaze. Tam mi
oznámili, že ma povýšili na nadporučíka a po Novom roku mám ísť na cvičenie
náčelníkov štábov pluku. Prekvapili ma, lebo ako keby zabudli, že ma svojho
času zrejme na zásah z Lamača nechceli pustiť ani na dôstojnícke skúšky.
Nezdržal som sa dlho. Požiadal som, aby poslali písomný pokyn aj môjmu
zamestnávateľovi, lebo dva mesiace neprítomnosti v práci na mojej pozícii budú
znamenať pre Dom techniky vážnu stratu.
Sviatky sme s Hankou vnímali pod tieňom mojej dvojmesačnej
neprítomnosti. Tak to bolo aj na Silvestra. Druhého januára 1972 som bol
v Prahe. Začali dni plné prednášok, samoštúdia a teoretických cvičení.
U nadriadených som si vymohol, že aspoň raz za dva týždne môžem odcestovať
do Bratislavy k rodine. Dali mi súhlas s tým, že preplatia mi iba jednu návštevu
do mesiaca. Musel som to prijať. Počas cvičenia, ktoré by som skôr nazval
školením, sme sa pochopiteľne dozvedeli aj o významných politických
udalostiach. Jedným z nich bolo rokovanie politického poradného výboru štátov
Varšavskej zmluvy, ktorý vtedy zasadal v Prahe. Mali sme informácie z prvej
ruky.
V poslednom týždni februára 1972 svet zažil veľké prekvapenie. Prezident
Nixon strávil týždeň na oficiálnej návšteve Číny, pri ktorej sa stretol aj s Mao
Tse Tungom. Mao známy programom „ veľký pochod“, neskôr „kultúrnou
revolúciou“ a „veľkým skokom vpred“ mal ambície urobiť z Číny ázijskú
veľmoc. Jeho predstavy zatiaľ neboli známe. Filozoficky kolísal medzi
marxizmom-leninizmom a konzervativizmom. Niekedy sa spoliehal na podporu
Sovietskeho zväzu, najmä keď túžil získať technológiu na atómovú bombu.
Teraz to vyzeralo tak, že skúma možnosti spolupráce s bývalým nepriateľom.
Skutočný nový rok 1972 pre mňa začal až tretieho marca, keď som sa
konečne mohol vrátiť domov. To sa týkalo aj práce, v ktorej som musel zapnúť
naplno. Obnoviť prerušené projekty a vytvoriť nové, lebo išlo aj o naše peniaze.
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Po návšteve Číny Nixon asi pochopil, že na vážne rokovania je predsa len
dôležitejší partner v Moskve. 26. mája 1972 pricestoval do Moskvy, kde rokoval
s Brežnevom. Médiá s nadšením písali o podpise dohody SALT 1, o ktorej sa
rokovalo už od roku 1969. Dôležitou podmienkou k nej bol podpis zmluvy
ABM o antibalistických strelách, ktorú v Moskve podpísali. (21, str. 137)
Krátko pred koncom augusta 1972 prišla do Bratislavy stranícka a vládna
delegácia na čele s Husákom slávnostne otvoriť Most SNP. Náš riaditeľ vyzval
pracovníkov, aby sme ho sprevádzali a pripojili sa k delegácii. Za delegáciou sa
hrnuli húfy Bratislavčanov a cítil som, ako sa most pod nohami rozhojdal.
Vedeli sme, že pred pár dňami ho podrobili zaťažkávacej skúške desiatky
nákladných Tatroviek naložených tonami skál, preto sme sa nebáli.
Pre mňa nastal plný program. Začal som pripravovať ďalší ročník
konferencie o lepení kovov na jeseň budúceho roku, ale do toho vošli veľké
štátne akcie. Vo februári sa mala uskutočniť výstava „50 rokov Sovietskeho
zväzu“, spojená s prednáškami a besedami sovietskych odborníkov a súčasne
sme chystali „Dni vedy a techniky NDR“. Rovnako dôležitý bol aj kongres
Agrichem v rámci veľtrhu INCHEBA v júni. Bolo toho veľa. V nadväznosti na
dávnejšie, veľmi úspešné Drevárske sympózium chystala EHK študijnú cestu
svojho Drevárskeho výboru po Československu. V Ženeve počítali, že to
urobíme rovnako dobre, ako akciu v šesťdesiatom deviatom, tak nám to zadali.
Vidieť, že práce bolo „na roztrhanie tela“. Bola v tom aj kopa zodpovednosti,
lebo išlo o dobré meno Domu techniky, Československa i mňa osobne. Bolo to
množstvo listov, telefonátov, chodenia po úradoch, do Prahy, dokonca i do
Berlína a Moskvy. To všetko si vyžadovalo podrobnú prípravu. Už len spomínať
na to unavuje. Niekedy začiatkom novembra nás navštívili Hankini rodičia.
Odkedy sme bývali na Kútikoch, ešte u nás neboli. Videli pekný byt, ktorý by
potreboval správne zariadenie, ale isto chápali, že zatiaľ na to nebolo dosť času
ani peňazí. Nechceli sme žiadnu ďalšiu pôžičku na vybavenie domácnosti
a novomanželské pôžičky boli ešte neznámym pojmom.
Po dlhých prípravách a rečiach o uvoľňovaní napätia medzi Východom
a Západom došlo 22. novembra 1972 v Helsinkách k prípravným rokovaniam
o zorganizovaní konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci (KBSE, prvá
etapa). Západné delegácie vychádzali z komuniké Rady NATO z októbra 1971
a navrhli štyri hlavné témy: a) bezpečnosť a zásady spolupráce, b) voľný pohyb
osôb, informácií a myšlienok, c) hospodárska a vedeckotechnická spolupráca, d)
životné prostredie. Rokovania ukázali, že Východné delegácie neboli dostatočne
pripravené, pretože nedokázali odhaliť, čo Západ rozumie pod pojmom
vedeckotechnická spolupráca, ak existuje špeciálny výbor COCOM
(Koordinačný výbor), ktorý má dlhé zoznamy výrobkov a technológií, ktoré sa
nesmú dostať na Východ. To sa týka aj pohybu osôb. Delegáti socialistických
krajín zrejme neboli dostatočne informovaní o zásadách, ktoré pre rokovania so
ZSSR formuloval Nixon, a to, že jednotlivé otázky treba navzájom previazať
a Východu ustúpiť len za cenu ústupkov v odzbrojení, alebo v uvoľnení
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vycestovania sovietskych Židov na Západ. Navyše, naši ľudia mali stále naivné
predstavy o živote v západnej demokracii, všeobecnom dostatku a voľnom
pohybe. Západ všestranne obdivovali. Samozrejme, domácu situáciu podrobne
poznali so všetkými chybami a nedostatkami, prekážalo im, že mnohí politici
nešetrili lacnými frázami. Napriek tomu väčšina národa bola spokojná so
životom, ktorý má. Hovorilo sa tomu, že ľudia majú životné istoty, čo sa
niektorým zdalo málo. K tým istotám prispelo Federálne zhromaždenie, keď
v polovici decembra schválilo zákon o pomoci rodinám a mladým manželským
párom. Zvýšili sa detské prídavky a zaviedli sa novomanželské pôžičky. To boli
dosť veľké peniaze, za ktoré si novomanželia mohli v podstate zariadiť byt.
Okrem toho po narodení dieťaťa sa istá časť z pôžičky odpísala. My sme to
zažili, až keď sa brali naše deti.
Tri dni pred Vianocami 1972 ma večer zase chytil žlčníkový záchvat.
Napriek divokej bolesti sadli sme s Hankou do auta a odšoféroval som to na
pohotovosť na Kramároch. V ordinačke som sa oprel o akýsi stolík, aby som
vôbec dokázal stáť. Lekárka bola nespokojná s tým, že nevie určiť diagnózu.
Mňa bolelo všetko a tak som sa tomu ani nečudoval. Naraz povedala: „Povedala
by som, že to je žlčník, ale žlčnikári sú obvykle zohnutí vo dvoje.“ Ja na to:
„Pani doktorka, keby som sa nehanbil tak som zohnutý aj vo štvoro.“ „Je to
žlčník“, vyhlásila víťazne. Zapísala diagnózu a keď počula, že som taký záchvat
už mal, povedala, že ma pozvú na operáciu. Zavolal som Janke do Považskej
Bystrice, čo sa stalo. Poprosil som, aby zistila, či ma tam môžu operovať.
Odpoveď obratom bola áno a, že sa dohodneme o termíne.
V krátkom odstupe za sebou sa uskutočnili Dni vedy a techniky NDR
a výstava 50 rokov ZSSR, doplnená prednáškami a besedami sovietskych
odborníkov. Nebyť ďakovných listov z predsedníctva ČSVTS a veľvyslanectiev
ZSSR a NDR, aj by som na tieto akcie zabudol. Hoci obe akcie si vyžiadali
kopu práce na príprave, v ich závere som sa už venoval organizovaniu
niekoľkých firemných dní a kongresu Agrichem v rámci Incheby. Asi v polovici
februára 1973 mi z Považskej Bystrice oznámili, že dvadsiateho druhého ma
čakajú, aby operovali môj žlčník. Zisťoval som, ako dlho tam zostanem.
Povedali, že asi tri týždne, podľa situácie.
V apríli 1973 sa stali závažné udalosti vo svete. Najprv ľavicový generál
Daúd zvrhol vládu monarchie v Afganistane a nastolil vládu vojenskej
hierarchie. O päť rokov Daúda zavraždili a postupne vznikla ľavicová vláda pod
vedením Babraka Karmala. Proti nej sa organizovali diverzie mudžahedínov,
sponzorované a vyzbrojované zo Saudskej Arábie a USA. V roku 1979 Babrak
Karmal požiadal o pomoc vládu Sovietskeho zväzu.
Londýnsky The Plastics Institute ma pozval na výstavu Interplas a seminár
Plastikársky priemysel v rozvíjajúcom sa svete v jej rámci v dňoch 17.-21. júna
1973. Trochu napätia nastalo pri prvých raňajkách v hoteli: slanina s vajcom,
opekaný párok, káva, čaj. Nechcel som zostať o hlade a peniaze som musel
šetriť. Vravel som si, čo na to môj žlčník? Rozhodol som sa riskovať a raňajky
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som zjedol. Nezostávalo iné, iba čakať, ako to dopadne. Ďalšie raňajky som už
zjedol bez obáv. K mojej prednáške sa rozvinula celkom zaujímavá diskusia, až
ju predseda musel ukončiť, kvôli ďalším prednáškam. Ukázalo sa, že operácia
žlčníka je bez následkov.
Po krásnej dovolenke na Strednom Slovensku bolo načase, aby som sa začal
znova venovať dôležitým jesenným akciám. Prvá dôležitá začínala už 2.
septembra1973. Európska hospodárska komisia v Ženeve tento raz poverila
Československo usporiadaním študijnej cesty drevárskych odborníkov po
Slovensku, na tému „Spracovanie listnatých drevín“. Znova to pripadlo Domu
techniky, teda mne a v závere augusta som musel s prípravou naplno finišovať.
Akcia trvala týždeň a zase dopadla dobre. Svedčia o tom listy hodnotiace kvalitu
i ľudskú stránku organizácie adresované mne osobne. Prekvapil ma oceňujúci
list z drevárskeho oddelenia FAO a z odboru lesníctva amerického ministerstva
poľnohospodárstva. Príjemné bolo aj poďakovanie slovenského Ministerstva
výstavby a techniky.
Naše noviny i vláda dosť ostro reagovali na udalosť z 11. septembra 1973
v Chile, kde vojenský puč pod vedením generála Pinocheta, podporovaný
vládou USA a CIA, rozohnal demokraticky zvolenú vládu. Média oznámili, že
prezident Allende je mŕtvy, pričom o spôsobe jeho smrti boli nejasnosti. Moci sa
ujal generál Pinochet. Vo svete to vyvolalo protesty. (21, str. 137)
Zaujímavý vývoj prebiehal v tom čase v USA. Po odstúpení radu ľudí
z Nixonovho okolia kvôli škandálu okolo Watergate, do postu štátneho
tajomníka, čo je minister zahraničných vecí, nastúpil 22. septembra 1973 Henry
Kissinger, predtým poradca pre národnú bezpečnosť. Vo Washingtone sa o tom
hovorilo, že Kissinger sa zmocňuje funkcií, ktoré patrili do pôsobnosti
ministerstiev zahraničných vecí a obrany. Známy senátor James Fulbright
hodnotil Kissingerove snahy ako „krok k vyňatiu radu dôležitých otázok
z funkčnej sféry tradičných inštitúcií, ktoré spravidla uznávali zodpovednosť
voči Kongresu“. Bolo to príznačné. Predtým kryl zločiny vo vojne
s Vietnamom, teraz bude zrejme musieť kryť problémy samotného prezidenta.
6. októbra, na izraelský sviatok Jom Kipur vypukla takzvaná Jomkipurská
vojna, čo bola piata arabsko-izraelská vojna. Egyptské vojská mali za úlohu
vytlačiť Izrael zo Sinajského polostrova a Sýria z Golanských výšin. Po
počiatočných úspechoch arabských vojsk zasiahli do bojov na strane Izraela
vojenské sily Veľkej Británie. (9, str. 288) Konflikt ukončili mierové jednotky
OSN v novembri. Tým však konflikt neskončil. Už 16. októbra vyhlásili arabské
štáty, členovia OPEC, embargo na vývoz ropy pre USA a štáty NATO,
spojencov USA. Vznikla veľká kríza v energetike. Jej dôsledkom prišlo
k neobvykle prudkému rastu cien ropy a inflácie. Cena ropy a palív na burzách
vzrástla viac ako desaťnásobne a vytrvalo rástla. Henry Kissinger v tejto
súvislosti vyhlásil: „Kto kontroluje jedlo, riadi ľudí, kto kontroluje ropu
kontroluje národy.“ Tým zrejme zdôvodnil snahu USA vojensky kontrolovať
oblasti bohaté na ropu, nielen na Blízkom východe. Situácia sa v praxi prejavila
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vážnymi úspornými opatreniami.
V závere októbra 1973 sme sa zastavili v Lamači, aby sme zablahoželali
mamičke k päťdesiatym deviatym narodeninám. Prišlo aj na otázku, či sa podarí
zachovať náš dom, alebo kvôli výstavbe sídliska Lamač sa rodičia budú musieť
presťahovať. Zhodli sme sa na tom, že v takom prípade musíme všetci
zapracovať, aby dostali byt čo najbližšie k pozemku záhrady.
Tesne pred vianočnými sviatkami 21. decembra 1973 podpísali
predstavitelia ČSSR a Rakúska Zmluvu o spoločných štátnych hraniciach. Spolu
so zmluvou so SRN to naznačilo pozitívny vývoj vzťahov medzi ČSSR
a západnými krajinami. (20, str. 177) Aby to malo zmysel, zmluvy bolo treba
naplniť vhodnými činnosťami.
V krásnej vianočnej atmosfére sme nevenovali pozornosť prakticky
žiadnemu spravodajstvu. Preto sme sa až v januári 1974 dozvedeli, že ešte 27.
decembra 1973 Národná rada pod tlakom Prahy prijala zákon, ktorým sa ruší
členská základňa Matice Slovenskej, čo je dobrovoľný spolok občanov. Ako
dôvod uviedli, že Matica nie je členom Národného frontu. Sluhovia opäť
zapracovali. (20, str.177)
Postupne sa mi zase nahrnulo dosť práce. Popri príprave kongresu Aplichem
v rámci Incheby som intenzívne pracoval na výstave DATOS´74, čo bola akcia
formátu RVHP.
Niektoré štáty OPEC prerušili 18. marca 1974 embargo voči USA, Japonsku
a niektorým európskym štátom, ale dopady na ekonomiku to nestihlo zmierniť.
To sa samozrejme prejavilo aj u nás, lebo ekonomika závisela od dovozu
mnohých komodít, ktorým kvôli devalvácii dolára zdvihli ceny.
V priebehu mája vrcholili prípravy na veľtrh Incheba, ktorého súčasťou už
boli aj naše výstavy Strojplast a Danube Surface a v tomto roku aj kongres
Aplichem. Situácia vyzerala dobre, riešili sa len technikálie slávnostného
otvorenia, najmä účasť popredných funkcionárov na otvorení a recepcii.
V tom čase som sa venoval aj príprave exkurzie na veľkú chemickú výstavu,
ktorá sa chystala na september v moskovskom parku Sokoľniky.
Krátko po vypätých dňoch Incheby mi zavolali z ÚV KSS, vraj sa mám
dostaviť na oddelenie spoločenských organizácií. Keď som sa hlásil na vrátnici,
povedali mi iba poschodie a číslo dverí. Nechcel som sa vypytovať a trochu
zvedavý som zaklopal na určené dvere. Na dverách nebola žiadna menovka.
Prijal ma starší muž, ktorý sa snažil pôsobiť príjemne, ale autoritatívne. Po
krátkom rozhovore, v ktorom pospomínal niektoré moje dôležité akcie
s politickým dopadom povedal, že so súdruhom tajomníkom riešili zastúpenie
Slovákov v diplomatických službách. Dospeli k názoru, že Slovensko má v nich
malé zastúpenie a ja sa javím ako vhodný kandidát. Čo na to poviem? Trochu
som zaváhal a nakoniec som povedal, že by to bolo pre mňa výrazné ocenenie
mojej doterajšej práce a česť na takej úrovni pracovať, ale ide o tak závažnú vec,
že sa musím o tom poradiť s manželkou. Ona má dobrú prácu a máme dve
školopovinné deti. Súdruh môj postoj ocenil: „Som rád, súdruh inžinier, že tak
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hovoríš. Tvoje pracovné i rodinné pozadie dobre poznáme. Som si istý, že
mnohí by mi na tvojom mieste povedali, že už zajtra môžu vycestovať.
Rozvážnosť je na takom mieste veľmi dôležitá. Poraď sa s manželkou a zavolaj
mi na toto číslo. Ak sa rozhodneš súhlasiť, ostatné vybavíme. Predpokladaj, že
by to bola Viedeň.“ Dal mi papierik s telefónnym číslom a podal ruku. „Česť
práci a nerozmýšľaj príliš dlho.“ Odpochodoval som so zvláštnym pocitom.
Koncom júla došlo k dramatickej situácii v Grécku a na Cypre. Grécka
vojenská junta sa po neúspešnej avantúre s pripojením Cypru ku Grécku vzdala
23. júla 1974 moci. Bezvládie v Grécku využila turecká armáda na inváziu na
Cyprus a dosiahla jeho rozdelenie v polovici augusta. Do sporu musela
zasiahnuť OSN. Medzi „modrými baretmi“ slúžili aj vojaci z Československa.
NATO zase nezasiahlo, hoci práve tento spor bol v jeho kompetencii.
Nenápadne si strážilo svoje pozície voči obom účastníkom sporu. (21, str. 138)
Po návrate z výstavy v Sokolnikách mi pani Krajčiová, sekretárka riaditeľa,
veľmi milá osoba, podstrčila kópiu listu, ktorý napísala ZO KSS a vedenie
Domu techniky ho poslalo 13. septembra na oddelenie spoločenských
organizácií ÚV KSS. Bol to môj stranícky posudok. Hoci v ňom neboli uvedené
moje najvýznamnejšie akcie z hľadiska účelu tohto listu, predsa to bol posudok,
ako sa hovorí „ako na prezidenta“. Oficiálne mi nikto nič nepovedal a ja som sa
držal toho, čo mi povedali na ÚV, čakať, kým mi napíšu z Prahy. Doma som
čítal hárky prvého vydania knižky Plasty: vlastnosti spracovanie, použitie.
Občas sme si zase sadli s Jarom Bínom, aby sme urobili posledné korektúry.
Knihu mali vydať pred Vianocami, tak sme mali čo robiť. Podarilo sa. Pred
Vianocami 1974 mi v nakladateľstve ALFA odovzdali päť autorských
výtlačkov, čím mi vlastne venovali pekný darček pod stromček. Kniha dostala
po Novom roku ocenenie za najlepšiu populárno vedeckú knihu. Bola to druhá
knižka z veľkého vydavateľstva. V slávnostnej a pohodovej nálade sme sa
preniesli aj cez Silvestra a do Nového roku 1975 sme pozerali optimisticky.
Hneď na sviatok Troch kráľov ma zavolal riaditeľ Šuška a dôrazne mi
vyčítal, že som mu mal povedať, čo sa chystám urobiť. Vraj dostal list z Prahy,
v ktorom sa šéf Československej komisie pre atómovú energiu pýta, prečo Dom
techniky doteraz nerešpektoval rozhodnutie príslušných orgánov žiadajúcich
moje uvoľnenie do služieb štátnych orgánov. Šuška pochopil, že teraz moje
uvoľnenie už nedokáže zaraziť. Riaditeľ mi prikázal, aby som vypracoval
dôkladný materiál, ktorý umožní kvalitne odovzdať celú moju pracovnú agendu
spolupracovníkom. Vypracoval som podrobný viac stranový popis
rozpracovaných akcií, kontakty na federálnych a iných úradoch a inštitúciách,
s ktorými som viedol prípravné rozhovory, odvolal som sa na plán akcií na roky
1975 a 1976, ktorý som ešte v lete odovzdal námestníkovi Laukovi. Celý
materiál obsahuje údaje o viac ako päťdesiatich akciách s medzinárodnou
účasťou a vyše dvadsať firemných dní. S niekoľkými kópiami som ho odovzdal
riaditeľovi 27. januára 1975. V posledný deň januára som prestal byť
pracovníkom Domu techniky. Medzitým som dostal list z Federálneho
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ministerstva pre technický a investičný rozvoj s pokynmi.
Druhého februára som sa prihlásil v Prahe na Slezskej 9, na osobnom
oddelení. Po krátkom prijímacom procese som sa stal pracovníkom odboru pre
medzinárodnú spoluprácu a začal som sa pripravovať na funkciu
vedeckotechnického pridelenca. Zabezpečili mi ubytovanie v dome, kde bývali
aj iní pracovníci zo Slovenska. Sedel som v kancelárii s dvoma sympatickými
mužmi, staršími ako ja, ktorí už slúžili v zahraničí. Šéf odboru, s ktorým som
mal dlhší rozhovor o spôsobe činnosti pridelencov v zahraničí, slúžil v minulosti
vo Švédsku. Dostal som za úlohu zoznámiť sa podrobne s administratívou
odboru, prečítať si väčší počet prijatých správ a začať študovať problematiku
Rakúska a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Okrem toho som sa
mal pripraviť na skúšku z nemčiny a angličtiny. Dozvedel som sa, že mám nárok
na dve uhradené cesty vlakom za mesiac, ale ak si nájdem správny kontakt,
môžem sa dostať aj do špeciálu, čo každý piatok popoludní lieta do Bratislavy
a Košíc a v pondelok ráno späť do Prahy. Začal som pracovať, aby som čo
najskôr zvládol čo mám vedieť. Popri tom som zapátral po kontaktoch na
špeciál. Ohlásil som sa u námestníka. Prijala ma sekretárka, ktorá povedala, že
námestník o mne vie a že keď bude môcť, dá mi už vo štvrtok popoludní vedieť,
či mám miesto v lietadle. V takom prípade sa musím postarať, aby som bol včas
na letisku. Keď mi vo štvrtok zavolala, že mám lietadlo, navštívil som ju
s tabuľkou čokolády. Vraj to nemuselo byť, ale nepoškodilo.
V dnešnej situácii by všetci vedeli o čo ide, keď som zachytil správu, že istý
šikovný mladík, Bill Gates založil 4. marca 1975 v Albuquerque, v Novom
Mexiku firmu Microsoft. V decembri už bol jej názov zaregistrovaný ako
obchodná značka. Dnes ju pozná každý. Bill Gates bol vtedy nikto.
V posledný deň apríla 1975 sa stala udalosť medzinárodného významu.
Severovietnamské sily dobyli Sajgon a tým celý Južný Vietnam. Novozvolený
juhovietnamský prezident musel vyhlásiť bezpodmienečnú kapituláciu
a Severný Vietnam mohol konečne spojiť rozdelenú krajinu do jedného štátu.
2. júla 1975 vznikla Vietnamská demokratická republika. (21,str.138) Skončila
dôležitá časť studenej vojny, ktorá vôbec nebola studená.
Federálne zhromaždenie sa v dňoch 28. a 29. mája 1975 zaoberalo
zdravotným stavom prezidenta Svobodu a prijalo krátku novelu zákona
o federácii z roku 1968, v ktorej sa hovorí, že ak prezident republiky nemôže
vykonávať svoj úrad dlhšie ako rok, Federálne zhromaždenie môže zvoliť
nového prezidenta. (20, str. 177) O zlom stave zdravia prezidenta sa všeobecne
vedelo. Preto hneď na tejto schôdzi, Federálne zhromaždenie na návrh ÚV KSČ
a ÚV NF zvolilo za nového prezidenta Gustáva Husáka. V Čechách touto
voľbou neboli nadšení a niektorí komentátori dokonca napísali, že „prezidenta
Svobodu odstránili“. Gustáva Husáka napriek tomu považovali za
najvzdelanejšieho prezidenta akého Československo malo. V úrade zostal 14
rokov.
V posledných dňoch júna 1975 zvolal môj šéf odboru komisiu, ktorá viedla
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so mnou rozhovory o rôznych technických, ekonomických a politických reáliách
Rakúska a Medzinárodnej atómovej agentúry. V tom čase som už mal za sebou
skúšku 4. stupňa z nemčiny a komisia sa zhodla na tom, že skúšku z angličtiny
by som mal absolvovať na Ministerstve zahraničných vecí. Napísali protokol,
ktorý skonštatoval, že som pripravený na vykonávanie funkcie
vedeckotechnického pridelenca na veľvyslanectve ČSSR vo Viedni, kde súčasne
sídli aj československá misia pri MAAE. Veľvyslanec je zároveň aj šéfom
misie. Bol som v podstate jediný pracovník veľvyslanectva okrem veľvyslanca,
s pôsobnosťou voči Rakúsku i MAAE (IAEA).
Od prvého júla som prešiel na FMZV, odbor medzinárodných organizácií
(OMO). Príprava sa hneď orientovala na blížiacu sa generálnu konferenciu
MAAE vo Viedni a bolo rozhodnuté, že sa na nej zúčastním ako člen
československej delegácie. Podstatné veci som vedel, takže sme sa zaoberali
podrobnosťami práce delegácie a rozdeľovaním zodpovedností, čo kto bude
sledovať. Vedúcim delegácie bol námestník ministra a za ním náš veľvyslanec
Karel Komárek. O týždeň ma pozvali na komisiu, ktorú tvorili učitelia
z ministerstva zahraničného obchodu. Skúška dopadla veľmi dobre. Keď ma
pochválili, skromne som povedal, že som v angličtine iba „selfmademan“
(samourobený=samouk). Jeden z komisie povedal, „ale veľmi dobre urobený“.
Dali mi vysvedčenie o skúške a príprava bola za mnou. Za daných okolností
som požiadal o dovolenku.
Počas dovolenky napísali noviny, že v kozme došlo 17. Júla 1975 v čase
16:12 UTC k spojeniu lodí Apollo-Sojuz. Bol to test, ktorý označili za koniec
pretekov v dobývaní kozmu. Pokračovalo skúmanie možností pripojenia
raketoplánu Shuttle k sovietskej kozmickej stanici MIR, na ktorej dochádzalo aj
k spoločným vedeckým experimentom. To postupne viedlo k vzniku ISS,
medzinárodnej kozmickej stanice.
Začiatok septembra ako obvykle znamenal nástup do školy. Deti to brali ako
samozrejmosť, v psychickej pohode a s potrebným vybavením. Už vedeli, že sa
chystáme do zahraničia a vedeli aj to, že k nám prídu starí rodičia z Tvrdošína,
ktorí sa budú o ne starať. Mali ich radi a tiež sa dozvedeli, že budú s nami tak
často, ako to len bude možné. Podrobnosti sme zatiaľ nevedeli ani sami.
Štart Generálnej konferencie MAAE vo Viedni bol naplánovaný na utorok
16. septembra 1975. Pracovná časť delegácie, do ktorej som patril i ja, tam
dorazila už v nedeľu. Ubytovali sme sa v budove školy, ktorá patrila
veľvyslanectvu a v spolupráci so sekretariátom MAAE sme začali zisťovať
podrobnosti o zasadacom poriadku delegácií a prihlásili sme vystúpenie nášho
námestníka ministra. Zoznámil som sa aj so zástupcom veľvyslanca, ktorý bol
vlastne vedúcim misie pri MAAE, Dr. Beláčikom a jeho sekretárkou Jarkou.
Povedali mi, že pred príchodom manželky začneme hľadať vhodný byt, niekde
blízko veľvyslanectva. Ďalší zástupca veľvyslanca mi ukázal, kde bude moja
kancelária, keď nastúpim. Už vedel o ubytovaní v škole i o tom, že som hovoril
s JUDr. Beláčikom. Po generálnej konferencii som sa ešte vrátil do Prahy, kde
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som dostal diplomatický pas pre seba, manželku i deti.
V čase mojej prípravy na FMZV, vyvrcholila v Helsinkách 1. augusta 1975
„Záverečným aktom“ KEBS, Konferencia o európskej bezpečnosti a spolupráci.
(21, str. 138) Podnet dala Varšavská zmluva a Sovietsky zväz predložil
Deklaráciu o mieri. Jej cieľom bola stabilizácia usporiadania po II. svetovej
vojne, územná celistvosť, rešpektovanie zvrchovanosti a neporušiteľnosti hraníc
štátov, zdržiavanie sa hrozby silou a nezasahovanie do vnútorných záležitostí
suverénnych štátov. Západ v podstate súhlasil, ale v súlade so starými
Nixonovými tézami rozdelil problematiku na niekoľko „košov“. Podľa Západu
najdôležitejší kôš boli ľudské práva v Sovietskom zväze a socialistických
štátoch. Táto problematika prehlušila všetko ostatné.

XII, Ako sa stať diplomatom
Prvé dni na Misii pri MAAE sa veľmi nelíšili od pobytu v Prahe. Do „bytu“
v škole si preniesť veci, zoznámiť sa s pracovníkmi Misie a veľvyslanectva,
s poriadkom a pohybom po budove a stanoviť si harmonogram pracovných vecí,
ktoré budem musieť dobre zvládnuť. Pracovníci misie pre mňa usporiadali malé
privítanie a potom už bolo treba pracovať. Dal som sa do práce, až som zabudol,
že je koniec pracovnej doby a prišiel za mnou vrátnik, že už by som mal ísť
domov, lebo budovu uzavrie a zostane tam len služba. „Veď aj vás to jedného
dňa neminie, ale najprv sa musíte so všetkým zoznámiť.“ To bola informácia,
ktorú mi ešte nikto nepovedal. Vtedy som si uvedomil, že by som sa mal
postarať aj o nejaké jedlo. „Poviete mi, kde by som si mohol teraz kúpiť niečo
na zjedenie?“ Poradil mi a ja som sa musel ponáhľať, aby som to našiel
a uvedomil som si, že si teraz naostro vyskúšam nemčinu, lebo počas generálnej
konferencie sme sa stravovali v bufetoch v Hoffburgu, kde vtedy všetci hovorili
anglicky.
Šéf Misie, Dr. Beláčik, ma hneď v prvých dňoch pozval na rozhovor do jeho
kancelárie, kde ma oboznámil s československými expertmi, ktorí pracujú
v sekretariáte MAAE a naznačil, že by som sa mal s nimi zoznámiť osobne.
Navštívil som aj zástupcu veľvyslanca, ktorý mi povedal, že sa budem
zúčastňovať na poradách, aby som sa dôverne zoznámil s problematikou
a postupne si vytvorím témy a oblasti charakteru vedecko technickej spolupráce
z čoho si odvodím, ktoré pracoviská postupne navštívim. Univerzity, výskumné
ústavy, a podniky nielen vo Viedni, ale v celom Rakúsku. O svojich poznatkoch
postupne spracujem správu, ktorú pošleme na ministerstvo.
Hneď zakrátko ma pozvali na pravidelnú poradu u veľvyslanca, kde som sa
snažil dobre počúvať, lebo to je vraj dôležitou vlastnosťou diplomata. Ku koncu
porady veľvyslanec položil otázku „čo diplomat potrebuje najviac?“ Pozeral sa
pri tom na mňa, ale ja som sa nedal vyprovokovať. Starší kolegovia to už asi
poznali, ale tiež sa neponáhľali s odpoveďou, až niekto zahlásil, že pečeň. Všetci
sa zasmiali, lebo to bola narážka na to, že diplomati musia absolvovať veľa
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recepcií, kde vraj musia dosť vypiť. Samozrejme, aj to bola udička, ale ja som
cítil, že už musím reagovať a povedal som: „Myslím, že hlavu.“ „Aj to,“ zasmial
sa veľvyslanec a povedal: „Nohy. Nohy sú to, lebo na všetkých tých recepciách
sa chodí od jedného k druhému, aby sa človek niečo dozvedel, a čo sa dozvie,
aby si u viacerých porovnal, lebo nikomu sa nedá veriť.“ Takto začala moja
diplomatická výchova a páčilo sa mi to. Doteraz to nikto takto nepovedal.
Koncom novembra mi zástupca veľvyslanca naznačil, že už by mala prísť za
mnou manželka. Zašiel som do Bratislavy a doviezol som Hanku so sebou, aby
sa zoznámila so šéfmi a spolupracovníkmi. Doviezli sme aj niečo z jej vecí, ale
vedeli sme, že kým nemáme prenajatý byt, nemá zmysel si doniesť všetko. Popri
tom som navštívil rakúsku pneumatikársku firmu Semperit s cieľom zistiť
prípadný záujem a možnosti spolupráce s našimi výrobcami pneumatík.
Semperit bol známy dobrými zimnými pneumatikami, čo bolo v Rakúsku
dôležité. Prokuristovi, s ktorým som sa pri otázke, ako sa mi páči vo Viedni,
zmienil o tom, že hľadám byt. Na prekvapenie povedal, že jeho manželka má
byt na prenájom, ktorý sa pred nedávnom uvoľnil a je blízko veľvyslanectva.
Výborne. Vyžiadal som si adresu a dohodli sme sa, že jeho manželka mi zavolá
do práce, kedy bude možná obhliadka toho bytu.
Onedlho sa tak aj stalo. Zobrali sme sa na Auhoffstrasse, čo bola slušná
štvrť, kde bývalo aj niekoľko iných diplomatov. Jarka išla so mnou, aby mohla
diskutovať o nájomných podmienkach. Byt bol pekný, na prvom poschodí
samostatného domu so záhradou, ale bol v hroznom stave. Majiteľka sa hanbila,
lebo po odchode arabov, čo tam bývali ho ešte nevidela. Sľúbila, že ho do
týždňa uvedie do riadneho stavu. Malo to jednu výhodu, že dohodnutá cena bola
podľa Jarkiných poznatkov pod bežným priemerom. Keď sme mali zmluvu,
požiadal som hospodára veľvyslanectva, aby mi tam dodal jednu váľandu, keď
prídu deti, aby obe mali na čom spať. Čoskoro bol byt v prijateľnom stave,
pripravený na to, aby sme v ňom i s deťmi mohli slušne prežiť. Že byt bol čistý
a teraz aj útulný si zrejme pri nejakej návšteve, keď sme tam neboli, všimla aj
majiteľka. O pár dní nás navštívila a priniesla nám veľkú kyticu kvetov z vďaky,
že sme byt uviedli do civilizovaného stavu. Pre nás bolo podstatné, že bohatá
dáma si uvedomila, že ľudia, čo prišli z Bratislavy sú tiež civilizovaní.
V tom čase, presnejšie 20. novembra 1975 priniesla rakúska tlač na titulných
stránkach správu, že zomrel bývalý šéf Španielska, generál Franco. O dva dni
sa vrátil na španielsky trón Juan Carlos z bourbonského rodu a ujal sa vlády.
Kameloti znova lietali po uliciach Viedne.
Ďalšie vzrušenie médií vo Viedni nastalo 10. decembra 1975, v deň, keď sa
udeľujú Nobelove ceny za mier. Vzrušenie vyvolala správa, že cenu získal
Andrej Sacharov, sovietsky vedec, spoluautor skvelého reaktora TOKAMAK na
báze jadrovej fúzie, spoluautor neprekonanej vodíkovej bomby zvanej Car
bomba. Cenu mu udelili nie za vedecké výkony, a aktivity smerujúce k zníženiu
jadrového zbrojenia, ale za to, že v ZSSR založil výbor pre ľudské práva.
Niektorí komentátori tvrdili, že k tomu ho dotlačila jeho manželka Elena
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Bonner, známa disidentka, ktorá za neho prevzala Nobelovu cenu.
Hneď po sviatku svätého Štefana sme sa vybrali i s deťmi do Viedne.
Sviatky sme využili aj na to, aby sme deťom trochu ukázali Viedeň. Pozreli sme
si radnicu, dóm sv. Štefana a prešli sme sa aj kúsok po slávnej
Mariahilferstrasse, ktorá vedie z centra priamo na Penzingerstrasse, kde sídli náš
zastupiteľský úrad. Stále tam boli vysvietené výklady s vianočnou výzdobou
a množstvom tovaru, ale nezdržali sme sa tam dlho. Deti vtedy zažili veľký šok.
Niečo také nikdy nevideli. Takmer pod každou bránou sedel či ležal nejaký
invalidný žobrák, niektorí bez nôh, iní rôzne dokaličení a otrhaní, žobrali
o kúsok chleba, alebo pár mincí. Domáci boli na to asi zvyknutí, lebo nikto im
nič nedával. Pravda, nebolo tam veľa ľudí.
Na Silvestra mi prischla prvá nočná služba na veľvyslanectve. Kvôli deťom
mi to nedali na Vianoce, ale ako nový som si musel aspoň jeden sviatok
odslúžiť. Ostatní mali silvestrovskú zábavu, Hanka s deťmi čakala Nový rok vo
viedenskom byte.
V polovici januára začali v MAAE rôzne rokovania výborov, príprava
zasadania Rady guvernérov. Mal som dosť bohatý program. Sledovať dianie
a podávať stručné správy veľvyslancovi i na ministerstvo. V tejto fáze mali
rokovania skôr politický, ako odborný charakter. Popri tom som zháňal
materiály o rakúskom priemysle, školstve, výskume a samozrejme
organizáciách, ktoré sa ním zaoberali. Okrem toho som sa pripravoval na skúšky
z povinných predmetov v rámci ašpirantúry: vybrané kapitoly z náuky
o materiáli a teória povrchových úprav. Súčasne ma tlačilo spracovanie tzv.
„minimovej práce“, ktorú som mal do konca júna 1976 odovzdať, a pri skúškach
z kandidátskeho minima v novembri 1976 obhájiť. Na vedeckú ašpirantúru som
sa prihlásil ešte v októbri 1974.
V dňoch 4. až 15. februára 1976 sa v Innsbrucku konali zimné olympijské
hry, ktoré sa mali pôvodne uskutočniť v Amerike. Zúčastnilo sa 37 štátov.
Výprava Československa mala 58 športovcov. Nebola veľmi úspešná. Jedinú
medailu, striebornú, získali hokejisti. Boli sme sa tam pozrieť spolu s Hankou,
ale môj hlavný cieľ bola návšteva tamojšej univerzity. Univerzita v Innsbrucku
má deväť základných fakúlt, z ktorých ma zaujímala fakulta chémie a farmácie.
Venuje sa interdisciplinárnym otázkam medzi chémiou a farmáciou,
predovšetkým štúdiu účinkov prírodných a syntetických biomakromolekúl.
Osobitnú fakultu má univerzita v meste Dornbirn, blízko hraníc so
Švajčiarskom. Tam sa venujú výskumu a vývoju celulózových a syntetických
vlákien. Majú záujem o spoluprácu s Bratislavskou chemickou fakultou.
Prázdniny vystriedala pre všetkých normálna práca a škola. Práca
v diplomacii často prináša mnohé zaujímavosti, no všetko prekonala správa, že
24. februára 1976 začal v Moskve 25. zjazd Komunistickej strany sovietskeho
zväzu. Všímali si ho aj delegácie v MAAE a samozrejme rakúske médiá. Zjazdu
sa zúčastnilo asi päťtisíc zvolených delegátov strany a 96 zahraničných
delegácií. Kvôli vzájomným roztržkám so ZSSR chýbali delegácie Číny
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a Albánie. Chýbal aj šéf francúzskych komunistov George Marchais, ktorý zjazd
bojkotoval, údajne kvôli potláčaniu disidentov v ZSSR. Bolo to trochu smiešne,
akoby na Západe takých nemali. Mali aj masové protesty nezamestnaných
a štrajky odborárov, rozohnané demokratickými obuškami a vodnými delami.
Médiá si to nevšímali. Nevšímali si ani to, že už v roku 1945, keď vo
Francúzsku komunistická strana vyhrala voľby a spolu so socialistami
a kresťanskými demokratmi vytvorila vládu, pod tlakom USA, finančných
prostriedkov a tajných bojových skupín došlo k zmene vlády. Podobne
v Taliansku sa opakovali pády vlády, v ktorej boli komunisti. NATO vo svojich
členských štátoch vytváralo tajné štruktúry pod krycím názvom Gladio, ktoré
likvidovali nepohodlných politikov (teda vlastne disidentov?), ba dokonca
organizovali atentáty pripisované „teroristickým organizáciám“. Pokúšali sa
zhodiť vládu de Gaulla, kvôli jeho postojom k NATO. Podľa švajčiarskeho
historika Gansera jednotky Gladio boli vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nórsku,
Taliansku, Dánsku, Holandsku a ďalších štátoch. Často bez vedomia vlád.
V Turecku sa podieľali na vyvolávaní nepokojov s Kurdmi tým, že sa zúčastnili
ich vraždenia. O tom všetkom médiá mlčali. (Zdroj: Daniele Ganser: výskumná
štúdia: „Tajné armády NATO v Europe - inscenovaný teror a utajované vedenie
vojny“ z roku 2008.) Aj pojem „studená vojna“ bol vytvorený nesystematicky.
Nebola pravda, že to bol ideologický boj proti komunizmu. Boj proti Rusku, či
cárskemu, socialistickému, alebo postgorbačovskému, bol trvalý. Hoci v Rusku
už nebol „komunistický“ režim, jednoznačným cieľom bolo zrušiť bipolárny
svet kapitalizmu a socializmu a vytvoriť svet jedného hegemóna. V konečnom
dôsledku to bola snaha USA hájiť „oprávnené národné záujmy po celom svete“.
V skutočnosti tento boj nezačali USA, ale skupina politikov Veľkej Británie
v druhej polovici 19. storočia. Vtedy vytvorili tajný plán, ktorého cieľom bolo
zbaviť Rusko častí vo východnej Európe, aby zostala len oblasť okolo Moskvy,
a získať celú oblasť Sibíri, s nedoziernymi zásobami vzácnych surovín. Tým by
Rusko stratilo význam obávanej mocnosti, ktorá robila Británii starosti v oblasti
Stredozemného mora, na Blízkom východe, ale i na Ďalekom východe. Tento
plán celkom nevyšiel, no aj tak sa ho pokúšali uskutočňovať po častiach. Už
v roku 1889 vyzval britský minister kolónií Chamberlain na vznik „germánskej
aliancie“ (neuveriteľný pojem) zloženej z Veľkej Británie, Nemecka a USA!!!
Aliancia sa neujala. O 12 rokov, vo februári roku 1918, ešte pred koncom prvej
svetovej vojny, najvyššia Rada štátov Dohody prerokovala v Paríži návrhy
ministra Focheta na intervenciu do Ruska. Tri týždne nato sa britský expedičný
zbor vylodil v Murmansku. Dohoda prizvala k spolupráci aj Japonsko, ktorého
loďstvo sa 5. apríla 1918 vylodilo vo Vladivostoku. Dohoda využívala aj
vnútornú opozíciu v Rusku (nič nového do dnešných dní) a podporovala
bielogvardejské lokálne povstania a vzbury. Nemecká okupačná správa na
Ukrajine vymenovala generála Skoropadského (veľmi vhodné meno) za
ukrajinského hajtmana. Konečne 18. novembra 1918 sa vylodili francúzske
a grécke jednotky blízko Odesy za podpory britskej a francúzskej flotily. Nezdá
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sa, že by to bol náhodný zhluk okolností. Nebudem ďalej rozpisovať priebeh
týchto operácií. Stačí povedať, že v marci 1919 Červená armáda oslobodila
Cherson a Odesu a o necelý rok aj Archangeľsk a Murmansk. Japonci na
východe sa tiež dozvedeli, že si nemajú začínať. Celá avantúra „germánskej
aliancie“ i jej pomáhačov sa skončila fiaskom. No neskončilo to, čo niektorí
nazývajú studenou vojnou a čo stále trvá, ale vykonáva sa sofistikovanejšími
formami a používaním dvojakého metra.
V MAAE sa opakovane dostávala na pretras medzinárodná dohoda
o nešírení jadrových zbraní. Začala sa spomínať India a Čína, ktoré podpis
dohody odkladali. Západné štáty opakovane vyvíjali tlak, aby NPT podpísali aj
tieto mocnosti. Len na Izrael nikto netlačil. Ten podpis odmietol a rozvíjal
jadrový program v Dimone, na okraji Negewskej púšte, vedúci k získaniu
jadrovej zbrane. Do svojich tajných laboratórií odmietol vstup akýmkoľvek
inšpekciám, vrátane tých z MAAE. Viem o tom z prvej ruky. Zato najprv
v kuloároch a neskôr aj oficiálne začali rozhovory o tom, že Irak rokuje
s Francúzskom a Talianskom o zakúpení jadrového reaktora na mierové účely.
S Francúzskom sa aj dohodol o dodaní výskumného reaktora typu Osiris, ktorý
v Iraku pomenovali Osirak. V zmluve sa jednoznačne uvádza, že reaktor možno
použiť výlučne na výskumné účely, čo zodpovedá zmluve o NPT. Francúzsko
dodalo aj 72 kilogramov vysoko obohateného uránu a skupinu školiacich
pracovníkov. Všetko bolo podľa pravidiel. Napriek tomu delegácia Izraela
vystúpila s ostrou kritikou a tvrdila, že podľa najvyšších izraelských činiteľov
reaktor predstavuje hrozbu pre štát Izrael. Sovietski priatelia, ako sme zvykli
nazývať delegáciu ZSSR nemali výhrady, iba poznamenali, že týmto spôsobom
sa Francúzsko snaží obnoviť svoj vplyv v Iraku a okolitých štátoch, kde po
rozpade Osmanskej ríše pôsobilo ako koloniálna veľmoc, najmä v Iraku, Sýrii
a Libanone. O zvyšok ríše sa starala Veľká Británia.
Koncom mája sa v MAAE začali rokovania Rady guvernérov, na ktoré
chodieval predseda ČsKAE z Prahy, ktorému bolo treba občas asistovať. Popri
tom som dokončil svoju správu o situácii v Rakúsku v oblasti vedy a techniky.
Konštatoval som, že napriek kapitalistickej ekonomike, veľké podniky
v hutníctve, energetike a petrochémii sú od roku 1972 znárodnené. Patrí k nim
napr. združenie VÖEST-ALPINE AG., ktoré v roku 1975 vyprodukovalo cca 3
mil. ton liatiny, 4,3 mil. ton surovej a 3 mil. ton valcovanej ocele. Centrum tohto
priemyslu je v Štajersku, kde sú veľké zdroje železnej rudy, ktorú v blízkych
podnikoch spracujú. Druhé oceliarske centrum je v Linzi, kam po Dunaji
dovážajú potrebné suroviny. Centrom petrochémie je Schwechat, kde sa
spracúva asi 9 mil. ton ropy dodávanej ropovodom z Terstu. Pochopiteľne
správa bola rozsiahlejšia a týkala sa i ďalších odvetví. Správu som odovzdal
zástupcovi veľvyslanca, ktorý na porade vyhlásil, že je prekvapený kvalitou
a neobvyklou otvorenosťou správy. Vraj neoplýva bežnými diplomatickými
formuláciami. Veľvyslanec uznanlivo prikyvoval. Pri príprave správy som zistil,
že osem ročníkov základných škôl je zadarmo, vrátane učebníc.

248
Pomaly sme začali uvažovať o konci prázdnin s tým, že možno by sme
nejakú chvíľu mohli stráviť aj v Bratislave. Po Rakúsku sme v rámci dovolenky
najazdili asi 1500 kilometrov a videli, či zažili mnoho pekného. Najviac asi
zaujal Grossglockner, Minimundus, vodopád Krimml a autosafari, hoci aj
kúpanie v Schönbrunne bolo fajn. Medzitým sme sa dozvedeli, že 28. júla 1976
spadlo do jazera na Zlatých pieskoch v Bratislave lietadlo IL-18. Vraj sa
zachránil jeden človek, ale to nemám potvrdené. V auguste zase začala
automobilka v Mladej Boleslave vyrábať nové modely škodovky, Š 105 a Š 125.
Popri bežnej robote v MAAE som si po septembrovej generálnej konferencii
našiel čas a navštívil som IIASA, Medzinárodný ústav aplikovaných
systémových analýz. Ústav vznikol ako výsledok ducha Helsínk. V MAAE som
získal o ňom zaujímavé informácie, lebo v ústave sa čiastočne venovali aj
jadrovej problematike, z hľadiska zdroja energie i rizika jadrových konfliktov.
Stretol som tam niekoľko sovietskych expertov, ktorí ma celkom náhodou
predstavili akademikovi Gvišianimu. Bol jedným z dvoch predsedov IIASA a
v tomto čase bol v Laxenburgu, lebo ako hosť sa zúčastnil generálnej
konferencie MAAE. Keď sa dozvedel čím sa zaoberám, povedal, že ČSSR má
šikovných ľudí, a že by bolo dobré, keby ich tam niekoľko pracovalo.
Odpovedal som, že sa tomu začnem venovať, na čo mi povedal, že ak budem
potrebovať, mám sa na neho obrátiť.
Silvestra a Nový rok 1977 sme oslávili doma obvyklým spôsobom, ako
väčšina ľudí. Deti na balkóne zapálili prskavky, dospelí si o polnoci zavinšovali
a pripili na Nový rok 1977.
Ten začal dosť prekvapujúco. Už v decembri sa schádzala v Prahe skupinka
ľudí, medzi nimi známy filozof Patočka, spisovateľ Vaculík a disidenti V.
Benda a V. Havel. Pripravovali reakciu na skutočnosť, že 10. mája 1976
ministerstvo zahraničných vecí ČSSR vydalo vyhlášku, podľa ktorej
Československá socialistická republika pristúpila k dvom medzinárodným
paktom - Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Títo
ľudia tvrdili, že vláda okrem podpisu týchto dokumentov neurobila nič, aby sa
ich obsah naplnil. Hneď na Nový rok oznámili vznik občianskej iniciatívy pod
názvom CHARTA 77 a súčasne začali rozširovať rozsiahly rovnomenný
dokument. Na Chartu odpovedala časť umelcov, ktorí sa stretli v pražskom
Národnom divadle a podpísali výzvu za tvorivosť pre socializmus a mier.
Prítomní herci výzvu podpísali, hoci v roku 1990 už tvrdili, že boli k tomu
donútení. Autori Charty výzvu nazvali „Anticharta“.
Medzitým sme v MAAE venovali pozornosť havárii na jadrovej elektrárni
A1 v Jaslovských Bohuniciach, ku ktorej došlo 22. februára 1977. Stalo sa to pri
výmene jadrového paliva a najstarší reaktor bol na trvalo vyradený.
V tom čase sa mi podarilo nadviazať kontakt s riaditeľom knižnice
v centrále OPEC. Pán Z. bol Iránec. Správal sa profesionálne a po zaujímavom
rozhovore sa dal pozvať na obed. Po jeho skončení zrejme prišiel k názoru, že
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môžem byť dobrým prostredníkom so štátmi RVHP a vzal ma so sebou späť na
svoje pracovisko, kde mi ponúkol, aby som si prešiel knižnicu a požičal si
čokoľvek, čo ma zaujíma. Nechcel som vyzerať, že neviem mieru a požičal som
si niekoľko analýz vývoja svetových zásob ropy a plynu podľa názorov OPEC.
Našiel som tam aj zaujímavú štúdiu CIA, ktorá analyzovala príčiny vzniku
vojenských konfliktov. Pán Z. nekomentoval môj výber. Dohodli sme sa, že
o týždeň ich vrátim.
Ešte na začiatku jarných prázdnin sa rozšírila zaujímavá informácia, že 2.
marca 1977 bola v Líbyi nastolená Veľká líbyjská arabská ľudová džamahíria.
Na jej čelo sa dostal plukovník Muammar Kaddáfi, ktorému sa podarilo
zjednotiť líbyjské kmene a vďaka zdrojom energie vytvoriť pre miestny ľud
mimoriadne výhodné životné podmienky, ktoré mohli závidieť aj mnohí
obyvatelia Západnej Európy. Pretože boli znárodnené zdroje ropy a plynu, ktoré
boli predtým v rukách zahraničia, vývoj v Líbyi sa nepáčil bývalým
kolonizačným mocnostiam, Taliansku, Francúzsku a Veľkej Británii, čo
postupne viedlo najprv k sankciám z ich strany a neskôr i k vážnym konfliktom.
Československo malo s touto krajinou priateľské vzťahy. Pracovalo tam mnoho
našich odborníkov, zdravotného personálu a Kaddáfi sa v roku 1978 stretol
v Prahe s našim prezidentom Husákom, čo bol prejav dobrých vzťahov medzi
štátmi. (EXTRAplus, december 2011, str. 16-17)
V nasledujúcom období som chodil do MAAE, ale najviac času som venoval
spísaniu dizertačnej práce, ktorú mi sekretárka prepísala na stroji. V tom čase
sme už mali na Misii nového šéfa. Bol ním Dr. Keblúšek z ministerstva.
Keď som bol hotový s dizertáciou, rozhodol som sa predložiť novému
veľvyslancovi správy o mojich návštevách v IIASA i výsledkoch stretnutí
s pánom Z. v OPEC-u. K tomu som mu dal kópie dokumentov, ktoré som získal.
Keblúšek bol muž činu. Nielen, že ocenil moju prácu, ale sám k tomu
vypracoval svoj komentár a zakrátko sa ponáhľal zaniesť to do Prahy. Viem, že
to dal ministrovi, do kancelárie prezidenta, ale aj na ÚV (vraj Biľakovi).
Pochopiteľne si prihrial aj svoju polievočku, že tak krátko po príchode do
Viedne získal významné správy. Štúdia CIA bola zaujímavá najmä preto, že
vlastne popisovala správanie sa USA v medzinárodných vzťahoch, najmä
v takzvaných krízových oblastiach, v ktorých si vyberali svojich ľudí na
získanie moci, respektíve na podporu režimov, ktoré im vyhovujú. Mne padlo
dobre, že nový veľvyslanec si dobre všimol moju prácu, za čo sa mi čoskoro
odmenil tým, že ma povýšili na prvého tajomníka.
Koncom júna sme zase zašli do Bratislavy, potešiť sa s deťmi nad
vysvedčeniami, ale vážnejším dôvodom bola promócia môjho najmladšieho
brata Janka na stavebnej fakulte, asi 3. júla 1977.
Návštevu v Bratislave som využil na to, že som odskočil do Košíc a na
strojnícku fakultu som zaniesol štyri exempláre svojej dizertačnej práce. Prof.
Dirhan bol rád, že som to stihol, lebo ako povedal, teraz okrem posudkov
oponentov budeme čakať na súhlas s pripustením k obhajobe od ÚV KSS,
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ministerstva zahraničných vecí i ministerstva školstva.
Niekedy v júli 1977, počas našej dovolenky na Slovensku nastal v rakúskej
tlači veľký šum. Vysoký politický činiteľ ÚVKSČ Zdeněk Mlynář emigroval do
Rakúska. U nás sa to dosť dlho držalo v tichosti. Počas emigrácie napísal knihu
„Mráz přichází z Kremlu“, ktorú v r. 1990 vydala Mladá fronta. V literárnych,
ani politických kruhoch nevyvolala nijaké nadšenie. V roku 1992 sa stal
vedúcim pracovníkom Rakúskeho ústavu pre medzinárodnú politiku
v Laxenburgu. Neskôr sa stal profesorom politických vied v Innsbrucku. Zomrel
vo Viedni v roku 1997. Na jeho pohreb v Prahe prišiel Gorbačov. Tomu kritika
Brežnevovského režimu vyhovovala. V deň začiatku školského roku došlo k tomu,
čo som dávnejšie navrhol veľvyslancovi. Ten musel dosť intenzívne na tom
pracovať. 1. septembra 1977 dostala naša Misia nový názov: „Misia pri
medzinárodných organizáciách vo Viedni“. Ja som prestal byť zamestnancom
veľvyslanectva a vymenovali ma za vedeckotechnického poradcu veľvyslanca,
šéfa Misie.
Ešte pred začiatkom generálnej konferencie MAAE prebehla našou
i rakúskou tlačou informácia, že vlády ČSSR a Maďarska podpísali dohodu
o výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Správa vyvolala
mnoho nadšených i spochybňujúcich komentárov. V novembri 1989 Maďarsko
zmluvu bez oznámenia, jednostranne vypovedalo. Neskôr (1991) na Slovensku
rozdelili Dunaj a postavili vodné dielo Čunovo a Gabčíkovo. Na diele v Čunove
pracoval ako stavebný dozor náš Janko. Dobre sa za ten čas vypracoval.
V septembri dostala Hanka ponuku, aby pracovala na sekretariáte kultúrneho
oddelenia veľvyslanectva, ako sekretárka. Padlo nám to dobre, lebo sa nemusela
stále zaoberať iba tým, čo robia deti a pripravovať pre nás jedlo. Mala
zaujímavú náplň a prinieslo to aj slušný príspevok k môjmu platu.
Život bežal bez zvláštnych vzrušení, keď do toho vletela drsná správa
o leteckom nešťastí na letisku v Bratislave. Podvečer 20. októbra 1977 sa pani
Viera Husáková-Lokvencová, ktorá bola na liečení v Bardejove, nešťastne
pošmykla na prechádzke s priateľkou a poranila si ruku. Hoci miestni lekári boli
pripravení ošetriť ju na potrebnej úrovni, na letke v Bratislave sa rozhodli, že sa
chcú prezentovať a pošlú pre ňu vrtuľník, aby ju previezli do Bratislavy. Husáka
sa nepýtali. Vrtuľník havaroval s katastrofálnymi dôsledkami. Manželku
prezidenta previezli do nemocnice, ale zomrela. Husáka to veľmi zranilo. Bola
pre neho silnou oporou a zázemím aj v časoch, keď ho väznili.
Ekonomický i diplomatický svet zaujalo oznámenie British Airways o tom,
že 22. novembra 1977 uviedli do prevádzky nové lietadlo Concorde na linke
z Londýna do New Yorku. Letenky boli drahé, no preletieť oceán za tri hodiny
stálo zato.
Postupne sme sa začali pripravovať na Vianoce a Nový rok 1978.
K Vianociam sa hodil aj čin pápeža Pavla VI., ktorý 30. decembra 1977 vyhlásil
Slovenskú cirkevnú provinciu. Na to sa čakalo storočia. Vznikli diecézy
rešpektujúce hranice štátu. Konečne existovala na Slovensku cirkev, do ktorej
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nezasahovali susedné štáty. Iba Vatikán.
Pokojne sme oslávili aj Silvestra, a po Novom roku sme sa s Hankou znova
vrátili do Viedne. Už sme si zvykli a snažili sme sa niečo robiť, aby nám nebolo
clivo. Po práci sa vždy našlo niečo, čo nás zaujalo. Po troche som sa venoval
štúdiu predmetov, z ktorých ma ešte čakali skúšky. Sformuloval som takzvaný
autoreferát svojej dizertačnej práce, čo bola malá brožúra s podstatným obsahom
dizertácie. Pritom som si vlastne premyslel aj svoje vystúpenie pre obhajobu.
Nový rok 1978 začal niekoľkými udalosťami, ktoré naznačovali, ako sa
môže uberať svetová politika, ktorej sme súčasťou. Hneď 6. januára USA vrátili
do Maďarska Svätoštefanskú korunu, ktorú zadržiavali od druhej svetovej vojny.
V Maďarsku bola z toho veľká sláva, v rámci ktorej zazneli aj slová o veľkom
Maďarsku, čo malo odozvu na Južnom Slovensku.
11. januára sa odohrala v kozmickom priestore mimoriadna udalosť, ktorá
sa medzi našimi ľuďmi brala už skoro ako samozrejmosť. Kozmické lode Sojuz
27 a 26 sa spojili s laboratóriom Saljut 6, čo bolo vôbec prvé spojenie troch
telies v kozme. Udalosť sa hodne diskutovala v IIASA z hľadiska mierového
využívania kozmického priestoru.
Keď pominula sviatočná atmosféra a väčšina ľudí sa vrátila z dovoleniek
a vianočných lyžovačiek, zašiel som do IIASA pozhovárať sa s Milanom Ž.
Prišiel s myšlienkou, že by bolo užitočné vybudovať spojenie s bratislavským
výpočtovým strediskom OSN, ktoré by tým získalo prístup k dôležitým
databázam vo svete. Považoval som to za výborný nápad, ale pýtal som sa, či by
nebolo vhodné zapojiť do toho aj Prahu. Vysvetlil, že Bratislava je lepšia ako
Praha, lebo je blízko a preto by telefonické spojenie za počítačové prepojenia,
ktoré môžu trvať i niekoľko hodín, bolo lacnejšie. Vtedy ešte neexistoval
internet, preto jediná možnosť bolo telefonické spojenie, navyše musela by sa
vybudovať špeciálna linka, na ktorej by neboli žiadne poruchy, ktoré by
spôsobovali nezrozumiteľnosť a chyby pri prenose dát.
O možnosti vybudovania spojenia IIASA s Bratislavou som informoval
veľvyslanca, ktorý povedal, aby som sa tomu ďalej venoval. Neskôr som
pochopil, že som postupoval netakticky. Mal som vymyslieť, aby sme na to
dostali nejaké politické požehnanie „zhora“. Podarilo sa niekoľko úspešných
pokusov o spojenie aj pomocou obyčajnej telefonickej linky. Vtedy mi
neočakávane zavolal do práce druhý námestník FMTIR, ktorý bol fakticky
podpredsedom ČsKAE a hulákal na mňa, čo si to dovoľujem. Či som vraj už
videl niečo také, že by spojenie, aké sme začali budovať, malo mať nejaké iné,
ako hlavné mesto. Tak. Nestačilo, že na mňa hulákal, ale napísal Keblúškovi
list, v ktorom ho kategoricky žiadal, aby mi tú činnosť zakázal. Môj šéf bol
trochu prekvapený a možno si uvedomil, že podobne ako s inými vecami, mal
utekať za Biľakom. Ten by to iste schválil a dotyčný námestník by sa neodvážil
na takýto postup. Pokojne povedal, aby som s tým na nejaký čas prestal a neskôr
sa uvidí.
Bol čas navštíviť svojho známeho v OPEC-u. Zašli sme na obed a debatovali
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o Iráne, energetike a Rímskom klube. Tam svojho času tvoril istý Nemec
katastrofické scenáre, týkajúce sa skorého vyčerpania svetových zásob ropy
a uhlia. Medzitým prešiel do IIASA, kde mal zase okolo seba skupinu, s ktorou
pokračoval v rozvíjaní týchto scenárov. Priateľ Z. sa rozohnil a povedal, že keď
sa vrátime z obeda, dá mi stanoviská OPEC, ktoré dokazujú, že okrem známych
zdrojov ropy a plynu sú ešte veľké objemy neodhalených, prípadne
neotvorených ložísk a tie scenáre majú skôr politický význam. Tak sme prešli na
politiku. Bol toho názoru, že aktivity ZSSR v dvadsiatom storočí na severe
Iránu, rovnako ako počas druhej svetovej vojny pomohli k tomu, že Irán sa
nevrátil do stavu, keď bol britskou kolóniou. Súhlasil s tým, že Irán má dosť
veľký problém s kurdskou populáciou, ale tá je vraj oveľa väčšia v Iraku,
Turecku a Sýrii. Preto si myslí, že to je skôr medzinárodný, ako iránsky
problém. Za to, že sa nerieši sú vraj vinné USA, lebo si nechcú rozhnevať
Turecko. Turecko je členom NATO a USA ho využívajú ako svoju základňu
proti Rusku. Turci za žiadnu cenu nechcú, aby tam vznikla nejaká kurdská
autonómia, lebo na tom území sú tiež významné zdroje ropy a plynu, ktoré ešte
nikto neťaží. Preto sa tam potulujú všelijaké britské prieskumné skupiny.
Pri debate so Z. sme nemohli vynechať ani tému jadrovej energie, na čo
reagoval dosť tvrdo. Povedal, že načo máme tú MAAE, keď nevie zatrhnúť
ďalšiu sériu testov jadrových bômb? Mal pravdu, lebo 13. februára 1978
uskutočnili USA ďalší test bomby v Nevade, o dva dni Čína a o týždeň
Francúzsko.
Počas našej rodinnej lyžovačky došlo k pozoruhodnej udalosti. 2. marca
1978 vyletel loďou Sojuz 28 kapitán Vladimír Remek ako kozmonaut
výskumník spolu s iným sovietskym kozmonautom a pripojili sa k vesmírnemu
laboratóriu Saljut 6. Po viac ako 190 hodinách letu sa vrátili bezpečne na Zem.
Po tomto úspechu zaviedli u nás titul „letec kozmonaut“, ktorý mu udelili.
V MAAE sa diskutovalo o rozhodnutí prezidenta Cartera, ktorý 7. apríla
rozhodol o odložení výroby neutrónovej bomby, ktorá sa vyznačovala
mimoriadne silným rádioaktívnym žiarením, ktoré ničí živé organizmy, vrátane
ľudí, ale vyvoláva pomerne slabú tlakovú vlnu, a nepoškodzuje objekty.
V Československu vstúpil 10. apríla do platnosti zákon o osobnom
vlastníctve bytov. Hovorí sa v ňom, že v domoch, ktoré vlastní štát, môže občan
nadobudnúť byt kúpou. Neskôr sa táto možnosť dotýkala aj družstevných bytov.
Vo štvrtok 27. apríla 1978 nastalo vo Viedni, v MAAE a iných
organizáciách veľké znepokojenie. Všetky médiá prinášali protirečivé správy
o tom, že v Afganistane vyvolala malá marxistická strana povstanie, pri ktorom
zahynul prezident Mohamed Daoud Khan i s rodinou. Už v roku 1832 Veľká
Británia vyslala do Afganistanu vojská s cieľom zabrániť potenciálnym
kmeňovým vodcom v údajných pro-ruských tendenciách. Afgánci sa na nejaký
čas prítomnosti britských vojsk zbavili, ale nezbavili sa britského vplyvu
v podobe rozličných geologických a humanitárnych spoločností. Tie sledovali
okrem iného vzťahy medzi kmeňovými vodcami, medzi ktorými mali najväčší
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vplyv Paštúni. Nepokojné obdobie vyvrcholilo o sto rokov tým, že pri slávnosti
na námestí v Kábule zabili v roku 1933 kráľa pred očami vlastného
devätnásťročného syna, ktorého potom urobili jeho nástupcom. Muhammad
Zahir Šach bol kráľom od roku 1933, do roku 1973. Kraľoval, ale nevládol. Moc
mali v rukách jeho strýkovia. To sa nepáčilo jeho bratrancovi Mohamedovi
Daouodovi, ktorý Zahira Šacha povstaním v roku 1973 odstránil. Situáciu
využila malá politická strana PDPA, Ľudovodemokratická strana Afganistanu.
V roku 1978 vyvolala povstanie, ktoré tak rozrušilo Európanov i celý svet.
Všetci za tým videli Sovietsky zväz. Do čela štátu sa dostal ľavicový prezident
Muhammad Taraki a premiér Hafizulláh Amin. Výsledkom bolo založenie
Afganskej demokratickej republiky. Cieľom malo byť vybudovanie moderného
socialistického štátu. V rámci reforiem sa dotkli spôsobu školstva, svadobných
obradov a iných tradičných činností, založených ma islame. Premiér Amin sa
snažil mocou budovať pevné štátne štruktúry. Výsledkom bol vznik silného
odporu hnutia mudžahedínov. Tí získali finančnú a materiálnu podporu od USA
a Saudskej Arábie. V krajine nastali ťažké časy a došlo k žiadosti o sovietsku
pomoc. Gromyko, Andropov a niektorí sovietski generáli pripomínali
Brežnevovi, ako v Afganistane dopadli v minulosti Angličania a od vyslania
vojsk ho odhovárali. Nepomohlo. 25. decembra 1979 sovietske vojská vstúpili
do Kábulu a Amina nahradil Babrak Karmal. (21, str. 139; 6, str. 145) Niektorý
sovietsky generál, keď na jar 1989 odchádzal z Afganistanu údajne povedal:
„Skôr než sme tam išli, mali sme si prečítať Rudyarda Kipplinga, ktorý pomery
v Afganistane a Indii dobre poznal.“ Dnes si už túto vetu asi hovoria aj americkí
generáli, ktorí údajne mali Afganistan v roku 2014 opustiť. Nepodarilo sa.
Blížil sa termín mojich záverečných skúšok a obhajoby kandidátskej
dizertačnej práce. Nastal čas zintenzívniť prípravu na teoretické otázky. Veľa
som ho nemal, lebo sa pripravovala „Medzinárodná konferencia OSN o pomoci
pre rozvoj“. (jún, 1978, Viedeň) Veľvyslanec si zakladal na tom, že sa ako Misia
predvedieme. Horko ťažko som dostal študijné voľno na cestu do Košíc na
skúšky a mal som sa neodkladne vrátiť do Viedne.
Samotné skúšky prešli hladko a desaťčlenná komisia zložená z profesorov
a odborníkov z ústavov z celej republiky súhlasne pokyvovala pri mojich
odpovediach na teoretické otázky. Všetkých téma zaujala, lebo iónové
bombardovanie povrchov bol celkom nový nápad, ako dosiahnuť vysokú
pevnosť a stabilné i rovnomerné výsledky trhacích skúšok, čo potvrdzuje
spoľahlivosť technológie. Na to sa sústredili pri obhajobe. Rozvinula sa široká
debata. Po poslednej odpovedi všetci vstali a začali mi blahoželať. Profesor
Dirhan ma objal. Zariadil, že jeho dcéra celé moje vystúpenie fotografovala.
Viaceré fotky ukazovali, ako ohnivo vysvetľujem podrobnosti.
Krátko pred polnocou som bol doma. Hanka ma čakala a prekvapila.
Svojimi zručnými rukami vyrobila najvzácnejší diplom, aký som kedy dostal.
Kaligrafickým písmom, na papieri s obhorenými okrajmi stálo, že rodinná rada
mi udelila titul „doktora vied, v oblasti starostlivosti o svoju najbližšiu i blízku
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rodinu a v oblasti vedomostnej i mravnej výchovy najmladšej generácie“. Bol
som dojatý. Na to sa nedá zabudnúť. Konferencia OSN si dala za cieľ vyzbierať
peniaze pre rozvojové krajiny na ich technický a ekonomický rozvoj. Šľachetná
myšlienka sa stratila v kope dlhých rečí, z ktorých vyšlo, že to nie je také
jednoduché. Musí sa najprv definovať, čo vlastne tieto krajiny potrebujú, koľko
to môže stáť, ako formulovať dotácie, či musia byť na niečo viazané a kto ich
bude rozdeľovať. Konferencia skončila bez konkrétneho výsledku. Žiadne
peniaze sa nevybrali. Pochopiteľne. Vo svete sa zaužívalo, že kto niečo dá, vie
komu to chce dať a čo chce za to dostať.
Vo Viedni sme už koncom leta pripravovali generálnu konferenciu MAAE.
Prišla aj delegácia z ministerstva, ale tentoraz ju neviedol nikto z ministerstva
zahraničných vecí, ale podpredseda ČsKAE, ktorý sa pred časom hneval, že
rozvíjam spoluprácu s IIASA. Už som vedel, že sa chystajú kroky na realizáciu
toho počítačového spojenia, ale bolo zrejmé, že si to vyžiada čas. Tie nové
kroky mali oporu v oveľa vyšších funkcionároch, ako tento námestník, pričom
sa počítalo aj s prenosmi do Moskvy a Sofie. K diskusii s námestníkom neprišlo.
16. októbra 1978 sa vo Vatikáne zišlo konkláve po neočakávane krátkom,
tridsaťtri dňovom pontifikáte Jána Pavla I. Aj výsledok konkláve bol celkom
neočakávaný. Za pápeža zvolili Karola Jozefa Wojtylu, poľského kardinála. Na
počesť svojho predchodcu si zvolil meno Ján Pavol II. Bol to prvý netaliansky
pápež po viac ako piatich storočiach a prvý Slovan na Petrovom stolci.
V tom období už bežali dokončovacie práce na výstavbe komplexu VIC,
Vienna International Center, ktoré nazývali aj UNO CITY. Bola to skupina
šiestich veľkých moderných budov, do ktorých sa nasťahovali viaceré
organizácie OSN so sídlom vo Viedni, najmä MAAE, UNIDO, ale aj menej
známe, ako napríklad Vysoký komisár pre utečencov, Úrad OSN pre drogy
a kriminalitu a iné. Rakúsky štát celý komplex prenajal OSN za jeden šiling
ročne, ale z činnosti tohto centra plynulo do rozpočtu Rakúska vyše 630
miliónov dolárov. Staviteľa UNO CITY obvinili, že si pri tej príležitosti postavil
z materiálu a prostriedkov, ktoré spreneveril, exkluzívnu budovu pre svoju
rodinu. Zatvorili ho. Jeho manželka potrebovala peniaze a náš šéf Keblúšek to
nejako vysnoril. Získal súhlas a peniaze. Dom sme výhodne kúpili pre nové
sídlo Misie. Bolo to v exkluzívnom prostredí, asi 200 metrov od sídla kancelára
Kreiského.
Z hľadiska ČSSR i našej práce v MAAE bolo dôležité sledovať spory vnútri
Rakúska v otázke využitia jadrovej technológie na výrobu energie. V novembri
dokončili stavbu jadrovej elektrárne v Zwentendorfe pri Dunaji, neďaleko
Viedne. Politici viedli spory, či Rakúsko vôbec má jadrovú energiu využívať.
Vyhlásili referendum, o ktorom kancelár Kreisky povedal, že ak bude väčšina
Rakúšanov proti, odstúpi z funkcie. Komentátori prišli k názoru, že referendum
je viac o odstránení Kreiského, ako o atómovej elektrárni. Proti Zwentendorfu
hlasovalo 50,5% obyvateľov Rakúska. Bruno Kreisky však odstúpil až v r. 1983.
Počas októbra vyvrcholili v Iráne protesty proti vláde šacha. Pod tlakom
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verejnosti a islamských duchovných šach Reza Pahlaví odstúpil. Generál
Gholam Reza Azhari sa stal 6. novembra 1978 dočasným premiérom a šéfom
armády.
Ani to nebolo všetko. V záujme zlepšenia vzťahov z Čínou, Spojené štáty
31. decembra prerušili diplomatické vzťahy s Taiwanom, pretože nie je možné
ich mať s oboma čínskymi štátmi. Čankajškov režim na Taiwane začal strácať
pôdu pod nohami.
Nový rok 1979 nás prekvapil. Prišli mrazy až mínus 20 stupňov Celzia
a k tomu snehová kalamita.
USA na Nový rok nadviazali plné diplomatické styky s Čínskou
ľudovodemokratickou republikou. Športové noviny oznámili, že po prvý raz
začala na Nový rok slávna Rally Paríž - Dakar. OSN vyhlásilo rok 1979 za „Rok
dieťaťa“.
Iránsky šach Reza Pahlaví utiekol 16. januára do Egypta a 1. februára sa
vrátil do Teheránu ajatolláh Ruhollah Chomejní. Po 15 rokoch aktívneho exilu
v Paríži sa chystal vytvoriť Iránsku islamskú republiku. Premiér Bachtiar
rezignoval. V krajine nastali nepokoje zamerané proti USA. V Iráne prebiehalo
úsilie o vytvorenie novej vlády a riešenie kurdskej otázky. (21, str. 139, 215)
Situácia sa postupne dramatizovala a napätie vyvrcholilo 4. novembra. Po výzve
Chomejního vtedy veľký počet študentov vtrhol na americké veľvyslanectvo
a zajali rukojemníkov. Ženy a čiernych zamestnancov prepustili a ponechali si
52 rukojemníkov. Nikto netušil, že to bude na viac ako 440 dní. CIA neskôr
hľadala spôsoby, ako rukojemníkov oslobodiť, ale akcie zlyhali. Prezident
Carter situáciu nezvládal rovnako, ako US špeciálne služby.
Po návrate z lyžovačky som sa dozvedel, že Československo sa chystá
venovať do IIASA zdokonalený počítač SMEP, s modernými prvkami,
odvodený od DEC PDP 11, schopný spolupracovať s počítačmi v ústave. Nikto
by neuveril v tom čase, že VVÚT v Žiline má také schopnosti. Stalo sa tak až
niekedy v apríli, ale medzitým sa už rokovalo aj o počítačovom prepojení
s Bratislavou, Moskvou a Sofiou. Veľvyslanec bol vývojom nadšený.
Koncom marca sme v MAAE diskutovali o havárii jadrovej elektrárne na
ostrove Three Mile Island v Pensylvánii. Do Európy i do MAAE sa dostávalo
málo informácií. Situáciu využívali hlavne aktivisti proti jadrovým elektrárňam,
ktorí šírili demagogické a katastrofické scenáre.
Začiatkom mája 1979 sa rakúska tlač rozplývala nad skutočnosťou, že
Margaret Thatcherovú, bývalú štátnu tajomníčku na ministerstve školstva,
zvolili za premiérku Veľkej Británie. V Británii to nebolo všeobecné nadšenie,
lebo jej sociálne postoje mali mnoho odporcov, najmä medzi nezamestnanými.
Niekedy v máji sa uskutočnila plánovaná návšteva Kempného. Vtedy sme už
sedeli v novej budove Misie. Páčila sa mu a operáciu s kúpou vysoko hodnotil.
Sedeli sme v elegantnej prijímacej miestnosti. Videl som, ako Keblúšek rástol,
lebo bolo jasné, že jeho dielo sa oceňuje na vysokej úrovni. Medzi rečou sme
prešli na záležitosti IIASA. Kempný navštívil IIASA, kde mu výkonný riaditeľ
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Roger Levien ďakoval za počítač, ktorý oficiálne venovalo Československo. Pri
tom ho informoval, že sa pripravuje medzinárodné prepojenie na prenos dát.
V rozhovore s nami Kempný vysoko hodnotil, že sa ústavu a jeho činnosti
systematicky venujeme. Potom som vyrukoval s kópiou podkladov z OPEC-u.
Kempný sa do zoznamu zahľadel a povedal, že to je výborný materiál, ale on
s tým nemôže nič urobiť. Pošle k nám podpredsedu Štátnej plánovacej komisie,
aby sa tým zaoberali. Usúdil, že osobný výklad bude užitočnejší, ako keby mu
odovzdal kópiu zoznamu.
Po zmene názvu Misie začal som sa viac venovať aj UNIDO. Podarilo sa mi
zorganizovať v Bratislave jeden zaujímavý seminár UNIDO za účasti našich,
poľských, maďarských a ukrajinských pracovníkov, ktorí sa široko venovali
problematike UNIDO. Všetci si chválili získané informácie. Seminár viedla
šéfka jedného z odborov v UNIDO. Zoznámil som sa aj s našimi novými
expertmi v UNIDO a skúmal som možnosti rozšíriť ich počet v spolupráci
s vedúcim personálnej sekcie. Zaujalo ma jeho krstné meno „Nigel“. Bol celkom
kooperatívny. To ma inšpirovalo a zašiel som aj do Jaslovských Bohuníc, kde
som rovnako hovoril o potrebe, aby urobili rozumný výber kandidátov do
MAAE. Misia môže také návrhy postúpiť ČsKAE. Argumentoval som nízkym
počtom Slovákov medzi expertmi.
11. júna 1979 v rakúskej tlači oznámili, že na zem spadol SKYLAB,
americké vesmírne laboratórium. Nenápadne ho porovnávali so sovietskym
SALJUT 6, ktorý ešte stále obiehal po orbite a čakal ďalších kozmonautov.
Medzičasom ma skontaktoval riaditeľ talianskej firmy Olivetti, ktorá
vyrábala veľmi dobré elektrické písacie stroje. Navrhoval, aby sme našli spôsob
výrobnej kooperácie na ich výrobu. Olivetti by dodala elektroniku
a Československo by dodalo jemnú mechaniku, ktorá je u nás na vysokej úrovni.
Cena by bola výhodná pre export a Československo by za pozitívnej situácie na
trhu mohlo získať ročne až 200 miliónov dolárov. Keď som informoval
Keblúška požiadal, aby som toho riaditeľa priviedol. Po zaujímavom rozhovore,
pri ktorom sme získali potrebné podklady sme sa dohodli, že vec vyriadime
v Prahe a podľa toho sa bude pokračovať. Keď sa veľvyslanec vrátil z Prahy,
boli sme sklamaní. Vraj to dostaneme aj písomne, ale súdruhovia rozhodli, že
nebudeme nikomu robiť montážnu dielňu. Také to boli časy.
Asi v polovici júna mi zavolal Nigel, ten šéf personálneho útvaru UNIDO,
aby som ho navštívil. Po dlhšom rozhovore mi podal nejaké papiere a vysvetlil,
že v rámci sekretariátu UNIDO v divízii PTC, čo je Programme development
and Technical Cooperation, v sekcii zameranej na chemický priemysel
a využívanie chemických produktov, vzniklo miesto odborného pracovníka na
úrovni P5, čo je post hneď pod riaditeľom divízie. Nigel si myslí, že okrem
odborných znalostí mám prednosť v tom, že som pracovník Misie, čo znamená,
že mám prehľad o činnosti organizácií systému OSN, v UNIDO som ako doma.
Mal by som rýchle vyplniť dokumenty, ktoré potom do UNIDO doručia
príslušné orgány ČSSR. Pochopiteľne som hneď informoval veľvyslanca, ktorý
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bol toho názoru, že v UNIDO by som bol ešte užitočnejší ako na Misii. Povedal,
že vyplnené dokumenty osobne vezme do Prahy a pokúsi sa presadiť ich
schválenie.
Do Viedne sme sa po dovolenkách vrátili koncom júla. Veľvyslanec sa tiež
vrátil a pozval ma na rozhovor. Povedal mi priamo, že sa pokúšal presadiť moje
vyslanie do UNIDO, ale narazil. Nevie celkom prečo, ale pokus o prechod do
UNIDO mohol spôsobiť, že mu naznačili, že ma v januári povolajú späť do
Prahy. Niekoho v Prahe zrejme informácia o tom, že Slovák môže dostať post
P5 inšpirovala a povedali si, že tam môžu poslať svojho kádra. Pomyslel som si,
že svojím záujmom prejsť do UNIDO som vlastne požiadal o svoje odvolanie.
V auguste 1979 prišlo na upozornenia odborníkov týkajúce sa energetickej
krízy. Pätnásteho zvýšili maloobchodné ceny benzínu na dvojnásobok. Špeciál
91, vtedy najbežnejší benzín stúpol zo štyroch na osem korún za liter.
Po dlhej chorobe zomrel 20. septembra 1979 bývalý prezident republiky
generál Ludvík Svoboda. O šesť dní mal veľkolepý štátny pohreb, za účasti
mnohých významných osobností. Všetka tá sláva bola iba pozlátkom a istým
ospravedlnením za to, že nie vždy sa k nemu správali ako sa patrí.
Európske spoločenstvo pokračovalo v budovaní svojich štruktúr a 7. októbra
sa uskutočnili prvé voľby do Európskeho parlamentu. Výsledky ukázali, že
prevahu získali pravicové sily, zamerané na kritiku socializmu. Dôkazom bolo
zvolenie Ottu von Habsburg, ktorý si ešte pred desiatimi rokmi robil nároky na
rakúsky trón.
V októbri 1979, krátko po začiatku generálnej konferencie MAAE, prišiel do
Viedne podpredseda Štátnej plánovacej komisie Šedivý. O program sa mu
staralo veľvyslanectvo, ale prišiel aj na Misiu. Zase sme sedeli s Keblúškom
a debatovali o využití projektov na stavbu ropovodov a odsoľovacích zariadení
ktoré pripravuje OPEC. Po dlhšej debate Šedivý na moju adresu povedal: „ Víš
soudruhu, je to velice zajímavé, ale u nás teď na to nejsou kapacity.“ Trochu ma
to rozladilo a povedal som: „Viete súdruh podpredseda, mne to pripadá, ako keď
prídu za šikovným tesárom a povedia mu, že by mohol ísť opravovať krov na
Milánskej katedrále a on odpovie, že nemôže, lebo musí najprv opraviť susedov
chliev.“ Na Keblúškovej tvári som zazrel tieň nesúhlasu, možno v obave
z reakcie Šedivého, ale ten odpovedal celkom pokojne: „S tím nic nenaděláme.“
Vianoce sme strávili na Kútikoch v skvelej pohode. Po návrate do Viedne sa
dali akurát tak čítať noviny, ale niekto na Misii musel byť a v tom čase som mal
najvyššie postavenie. Zakrátko prišiel aj veľvyslanec a hneď ma pozval na
rozhovor. Povedal, že sa mu podarilo odsunúť môj odchod predbežne o dva
mesiace, ale na ďalšom predĺžení pobytu sa ešte pracuje. Poďakoval som.

XIII, Medzi Viedňou a New Yorkom
Nový rok 1980 sme očakávali trochu zvedavo. V ČSSR sa naplnil zákon
a od 1. januára začali platiť vo fyzike a nadväzujúcich disciplínach jednotky
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medzinárodnej sústavy SI. Priniesli trochu zmätku, lebo ľudia boli zvyknutí na
kalórie, ktoré sa zmenili na jouly, konské sily sa zrazu začínali prepočítavať na
kilowatty a atmosférický tlak už neudávali milimetre ortuťového stĺpca, ale
hektopascaly. Dosť dlho trvalo, kým to skutočne vošlo do bežnej praxe.
S Keblúškom sme sa rozprávali o vývoji v Iraku, kde sa v júli minulého roku
chopil vlády v plnom rozsahu Saddám Hussein. Mal záujem zistiť niečo viac o
tamojšom vývoji. Navrhol, aby som zorganizoval návštevu irackého
veľvyslanectva. To nebol problém, až na to, že určili dátum až v druhej polovici
mesiaca. „Nevadí“, povedal, „aspoň sa môžeme na návštevu lepšie pripraviť.”
So sekretariátom irackej ambasády sa mi podarilo dohodnúť prijatie na
termín okolo dvadsiateho januára. Prijal nás zástupca veľvyslanca, ktorý si dal
záležať na islamskom výzore. Keblúšek začal slušnou angličtinou, o ktorej bolo
zrejmé, že nie je oxfordská. Povedal že v poslednej dekáde boli medzi ČSSR
a Irakom rozvinuté veľmi dobré vzťahy a úspešná spolupráca. Máme záujem
dozvedieť sa, aké sú predpoklady ďalšieho rozvoja. Iračan sa nafúkol, vydýchol
a povedal, že spolupráca so Sovietskym zväzom a socialistickými krajinami
nebola dobrá. Irak nemá záujem, aby niekto usmerňoval jeho vnútropolitický
a ekonomický vývoj. Má dosť možností získavať rovnocennú pomoc od iných
krajín. Povedal, že vyštudoval v Anglicku a má veľmi dobrý prehľad o britskej
technologickej úrovni a podľa jeho názoru, Irak v súčasnosti nemá záujem
s komunistickými štátmi spolupracovať. Na tento nediplomatický postoj
Keblúšek vstal, poďakoval za prijatie a bez formalít sme odišli. „Vidieť, že Irak
sa celkom otočil a bude dobré, keď sa to dozvie i Praha.“
Rakúske médiá priniesli s veľkým jasotom správu, že 29. januára 1980 sa
skupine kanadských diplomatov podarilo oslobodiť 6 amerických rukojemníkov
v Teheráne. Nikto nemal žiadne detaily, čo je prirodzené. „Starostlivosť“ o tých,
čo v Teheráne zostali sa samozrejme zvýšila.
V polovici februára prišlo moje oficiálne odvolanie do ústredia s termínom
20. marca 1980. Pre veľvyslanca som napísal prehľad vecí, ktorým by sa Misia
mala v najbližšom období venovať. Zavolali sme známej rodine do Rohrmossu
a požiadali sme o ubytovanie od 1. do 8. marca. Mali sme šťastie, ešte neboli
obsadení. Deti sme museli vytiahnuť zo školy, pretože jarné prázdniny mali až
neskôr, ale my sme lyžovačku neskôr už nemohli mať. Spoločná lyžovačka bola
skvelá.
V pondelok som prišiel do práce ako obvykle a sekretárka ma informovala,
že v stredu večer sa uskutoční na moju počesť rozlúčková párty, ktorú usporiada
veľvyslanec. Bol som prekvapený a pýtal som sa, koho pozvali. „Nebojte sa,
všetci, čo tam majú byť tam budú,“ povedala sekretárka.
Párty bola naozaj veľká. Pozvali ľudí z MAAE, UNIDO, IIASA, niektorých
zo spriatelených Misií a niekoľkých z ambasády. Veľvyslanec v úvodnom
prípitku vyzdvihol moju prácu a povedal, že som na Misii vyoral hlbokú brázdu,
aká sa nie každému podarí.
Hneď po veľkonočných sviatkoch som odcestoval do Prahy. Na ministerstve
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ma už čakali. Zaradili ma znova na OMO, odbor medzinárodných organizácií,
ale padla aj neurčitá poznámka, že to môže byť len prechodný post. Mal som
čítať správy, ktoré posielali zahraničné Misie a tvoriť z nich predbežné zvodky,
ktoré sa po schválení šéfom odboru posielali na INFO. Vedel som, že predtým
to bolo pracovisko, na ktorom šéfoval Keblúšek a preto som mal predstavu, ako
asi tie zvodky majú vyzerať. Spočiatku som sa dal z chuťou do toho, no s
postupom času som zistil, že to je nuda. Bol som zvyknutý informácie
predovšetkým získavať a podávať ich vo forme odrážajúcej fakty, prípadne ich
následky a súvislosti, alebo možnosti využitia. Táto práca ma dosť skoro
prestala baviť. Keď ma navštívil šéf odboru, aby sa opýtal, ako mi to ide, či ako
sa mi to páči, vedel som, že mu nemôžem povedať pravdu. Povedal som, že
zatiaľ do toho prenikám a snažím sa rozlíšiť fakty od názorov zdroja i autora
správy. Šéf ocenil odtienky v tejto formulácii. Vraj v tom mám pokračovať.
Médiá 4. mája1980 oznámili správu, že zomrel bývalý Juhoslovanský
prezident Josip Broz Tito. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo 140 štátnych delegácií.
Uznanie si získal najmä svojou činnosťou v rámci skupiny 77 nezúčastnených
krajín, štátov, odmietajúcich stať sa členmi aliancií, ktoré proti sebe organizovali
USA a ZSSR.
O pár dní, presnejšie 18. mája médiá priniesli ohromujúce správy o výbuchu
sopky Sv. Heleny v americkom štáte Washington. Skoro polovica obrovskej
hory vyletela do povetria. Široké okolie zahalili sopečné plyny. Zahynulo 57
ľudí, hoci seizmológovia pomerne včas varovali, že hrozí výbuch.
22. mája 1980 sa uskutočnila voľba prezidenta republiky, čo sa všeobecne
označovalo za formálnu záležitosť. (20, str. 179) Samozrejme bol zvolený
Gustáv Husák. Voľba nevyvolala žiadne emócie, hoci v Čechách by sa ho boli
najradšej zbavili.
V čase našej dovolenky sa konali od 19. júla do 3. augusta 1980 XXII. letné
olympijské hry v Moskve. Na Západe sa okolo nich viedlo spochybňovanie
v tom zmysle, že tam vôbec nemali byť, hoci MOV ich Moskve pridelil
hlasovaním v počte hlasov 39 ku 20. To bolo už v roku 1974 vo Viedni.
Nakoniec využili vstup sovietskych vojsk do Afganistanu. USA a po nich aj 64
ďalších západných štátov a ich kolónií vyhlásili moskovskej olympiáde bojkot.
Napriek tomu mnohí významní športovci prišli súkromne a súťažili pod
olympijskou vlajkou. Bola to škoda, ale i tak padlo veľa svetových rekordov.
Táto akcia vyvolala aj protiúder a o štyri roky zase socialistické štáty
bojkotovali olympiádu v Los Angeles. Zlaté medaily v Moskve získali športovci
z 25 krajín a celkove získalo medaily 36 krajín. Nevyskytol sa jediný prípad
dopingu. ČSSR skončila v celkovom poradí na trinástom mieste, s dvomi
zlatými, tromi striebornými a deviatimi bronzovými medailami.
Znepokojujúce správy prichádzali už od mája a počas celého augusta
z Poľska, ktorým sa valili vlny štrajkov. Tie vyvrcholili v Gdanských
lodeniciach (Stocznia Gdaňska). Tam sa na čelo štrajku postavil elektrikár Lech
Walesa a so spolupracovníkmi založil slobodné robotnícke odbory pod názvom
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Solidarita. Miesto stávok v uliciach zvolili okupačné štrajky v závodoch pričom
žiadali legalizáciu paralelných, nezávislých odborov. Tie boli oficiálne
zaregistrované 17. septembra 1980 vo Varšave. (20, str. 179-180) Vplyv
Solidarity i počet jej členov rástol a s ním i ďalšie požiadavky. Všetko viedlo
k tomu, že 31. októbra padla poľská vláda. V Československu sa to prijímalo
s obavami, aby sa nezopakovala situácia z roku 1968. Sem tam sa objavili hlasy
podporujúce Solidaritu, ale neodvážili sa vyzývať na štrajk. Po dočasných
ústupkoch parlamentu 13. decembra 1980 generál Jaruzelski vytvoril „Vojenskú
radu národnej spásy“. Tým sa malo predísť vstupu sovietskych vojsk do Poľska.
Na čas sa situácia čiastočne upokojila, no v roku 1982 sa Solidarita pod tlakom
uchýlila do ilegality. Naďalej však vydávala svoje časopisy a letáky proti vláde.
Západ, podobne, ako keď išlo v roku 1968 o ČSSR, podporoval Solidaritu
a rôzne spolky disidentov.
Z vedenia ministerstva sa občas šuškalo niečo o mojom vyslaní do
UNESCO, ale v tom bolo veľa otáznikov. Táto úradnícka práca nebola nič pre
mňa. Spomínal som, v akom kolotoči som býval v Dome techniky, alebo na
Misii, ale táto kancelárska práca mi nesedela a neuspokojovala ma. Často som si
opakoval citát Hubbarda: „Pracuj, aby si sa niekým stal a nie, aby si niečo
získal.“ Mal som pocit, že touto prácou sa niekým stať, ani niečo získať
nemôžem. Aj pri nej som však zachytil informáciu, že 21. októbra 1980
v Sovietskom zväze zvolili za riadneho člena Prezídia Najvyššieho sovietu
Michaila Sergejeviča Gorbačova. Pôvodne študoval poľnohospodárstvo, potom
právo a naraz sa dostal do vysokej politiky. Absolútne nikto však nečakal, čo
všetko o nejaký čas spôsobí, čo sa dotkne aj nás.
V amerických prezidentských voľbách, 4. novembra 1980 zvíťazil kandidát
republikánov Ronald Reagan, bývalý herec a guvernér štátu Kalifornia. Porazil
demokrata Cartera a spôsobil, že demokrati sa v najbližších dvanástich rokoch
do Bieleho domu nedostali. Analytici o Carterovi hovorili, že pre vládnuce
kruhy USA bol prezidentom iba na prechodnú dobu, počas ktorej mal využiť
proces „détente“ a pripraviť Spojené štáty na tvrdú protiofenzívu. Hoci sa občas
pokúšal o agresívne akty proti ZSSR, čo bolo skôr z hlavy jeho poradcu
Brzezyňského, nepodarilo sa mu to a tak Reagan hneď po svojom nástupe
zavelil do boja proti „ríši zla“, za ktorú označil Sovietsky zväz. Mimochodom,
deň volieb sa uskutočnil presne rok po útoku na ambasádu USA v Teheráne.
Nástup Reagana signalizoval, že po Novom roku môžeme očakávať významné
zmeny. Reagan mal veľa vecí na riešenie pre svojich poradcov. Brzezyňski už
medzi nimi nebol, zato sa stal členom, či predsedom rôznych poradných
výborov pre armádu, CIA a Národnú bezpečnosť, ktoré podľa jeho princípov
formulovali zásady Reaganovej politiky. Určité kruhy v USA považovali
Reagana za nevzdelanca, ale ten sa okrem svojich poradcov riadil aj určitou
literatúrou, v ktorej sa najviac uplatnila kniha A.C. Beilensona „Power through
Subversion“ (Sila pomocou podvratnej činnosti). Na tej Reagan zakladal svoju
taktiku podpory dissentu, povstalcov a ďalších aktivít so zámerom rozvrátiť
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tábor komunizmu zvnútra. (13, str. 90) Pomocou Brzezyňského sa snažil
podmínovať pozície ZSSR tlakom na ľudské práva, slobodu slova a cestovania
a samozrejme stupňovaním zbrojenia, čím sa malo dosiahnuť ekonomické
vyčerpanie ZSSR. Nezabúdal ani na podporu disidentov v socialistických
krajinách, najmä v Poľsku, čím sledoval rozpad socialistického tábora, čo
predpovedal. Iracko-iránska vojna v období sept. 1980 až apríl 1988, do ktorej
tiež zasiahol, ako aj islamská revolúcia v Iráne spôsobili druhú vlnu energetickej
krízy, počas ktorej stúpla cena ropy zo 40 na 65, neskôr až na 100 dolárov za
barel.
Ôsmeho decembra 1980 sa svetom rozletela správa, že v New York City,
pred obytným domom Dakota zabili Johna Lennona, známeho speváka, člena
skupiny Beatles.
V deň keď zavraždili Lennona, u nás sa podarilo dokončiť diaľničné
spojenie medzi Prahou a Bratislavou v dĺžke 317 kilometrov. Slávnostné
otvorenie usporiadali na moste cez rieku Morava, za účasti Štrougala, Korčáka
a Colotku. Konečne sa mohlo cestovať do Prahy autom bez používania rôznych
okresných a pomocných ciest. Národ sa potešil a politici to vydávali za svoj
úspech.
V tých predvianočných dňoch prichádzali prekvapujúce informácie každý
deň. 20. decembra 1980 vyšla správa, že zomrel Alexej Nikolajevič Kosygin,
predseda Rady ministrov ZSSR, po našom premiér Sovietskeho zväzu. Jeho
politická kariéra sa vyznačovala veľmi kolísavým priebehom. Vyvrcholila za
Brežneva, ktorému postupne začal prekážať Kosyginov vplyv na ekonomiku
a nepáčili sa mu návrhy reforiem, ktoré predkladal.
Vianoce boli naozaj pokojné a spokojné. V príjemnej atmosfére sme prečkali
Silvestra a Nový rok 1981. Vtedy sa ešte nerozliehala po celú noc paľba
všelijakej zábavnej pyrotechniky.
V práci sme zachytili správu o tom, že pri vyjednávaní o
amerických rukojemníkoch v Teheráne Irán stiahol svoju požiadavku na 24 mld.
dolárov a nahradil ju požiadavkou na uvoľnenie 8 mld. zmrazených v bankách
USA. Táto správa sa rýchlo doplňovala novými informáciami. Vyjednávanie sa
zrýchlilo a 20. januára 1981 USA previedli 7,97 mld. US dolárov do Bank of
England. Spomenul som si na svojho priateľa z OPEC a položil som si otázku,
či by tejto banke dôveroval. V ten istý deň, iba o niekoľko hodín neskôr sa
uskutočnila inaugurácia prezidenta Reagana do jeho úradu. Nasledujúceho dňa
preleteli rukojemníci cez Alžír (ktorého prezident bol sprostredkovateľom vo
vyjednávaní) do Wiesbadenu, kde pristáli na vojenskej základni.
Jedným z prvých krokov Reaganovej vlády bolo rozšírenie a sprísnenie
COCOMU, čo bol systém kontroly a zabraňovania vývozu vyspelých
technických, hlavne elektronických zariadení do ZSSR a socialistických štátov.
(59, str. 1-5)
1. februára 1981 francúzska vláda schválila dodávku 60 bojových lietadiel
Mirage pre Irak. Zachovala sa ako riadny člen NATO. Niektorí si mysleli, že
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jeho prostredníctvom sa znova usiluje o vládu nad svojou bývalou kolóniou. Irak
sa vtedy tešil z priazne Západu. Nás už nepotreboval. Neskôr jedno z týcho
lietadiel zničilo francúzsku loď. Opatovné získanie nadvlády teda nevyšlo.
11. februára 1981 zvolili generála Jaruzelského za poľského premiéra, ktorý
nahradil Edwarda Giereka, ktorý bol vo vysokých pozícách strany a vlády v tzv.
dekáde poľského rozvoja v r. 1970-1980. Jaruzelski, ktorého otec kedysi bojoval
v Poľskej armáde proti Rusku, si dobre uvedomoval situáciu vo svojej vlasti i
v Európe. Považoval za nevyhnutné vytvoriť v Poľsku poriadok a stabilitu.
Situácia sa do decembra prudko zhoršila, preto nastalo zatýkanie opozícíe. (21,
str. 140) Medzitým 18. októbra zvolili Jaruzelského aj za predsedu Poľskej
zjednotenej robotníckej strany. O to väčšiu zodpovednosť musel cítiť. Preto
v decembri, po úniku informácií z prostredia Solidarity o príprave povstania,
a po poradách vo vedení robotníckej strany, rozhodli o vyhlásení výnimočného
stavu, čo neskôr vyhlásil za svoju osobnú zodpovednosť, aby chránil iných.
Rozhodnutie zdôvodnil obavami, že ak by tak neurobil a povstanie by prepuklo,
vyvolalo by inváziu sovietskych vojsk podobne, ako to bolo v ČSSR. Za toto
rozhodnutie, ktoré určite zachránilo nemálo životov, ho v auguste 2008 súdili. V
procese požiadal, aby ako svedkov pozvali aj Thatcherovú a Gorbačova. Nie je
bez zaujímavosti, že s veľkým odstupom, v decembri 1981, telefonoval Reagan
Brežnevovi, aby zasiahol proti výnimočnému stavu v Poľsku a tvrdil, že to, čo
sa deje v Poľsku, už nie je ich vnútorná záležitosť. Súčasne vyhlásil proti Poľsku
sankcie. To robil často a rád a nielen on.
20.-23. marca 1981 prebiehal 16. zjazd KSS. Konštatoval, že od r. 1975
vzrástla priemyselná výroba na Slovensku o 33%. Za prvého tajomníka KSS
zvolili opäť Jozefa Lenárta. (20, str 179) Zjazd KSS bol prípravou na XVI. zjazd
KSČ, ktorý plánovali na začiatok apríla. Stranícke skupiny rokovali o tom, ako
sa plnili úlohy XV. zjazdu. Samotný XVI. zjazd sa po prvý raz konal v novom
Paláci kultúry. Tiež sa orientoval na plnenie záverov XV. zjazdu. Hlavný referát
predniesol Gustáv Husák, ktorého zjazd znova zvolil za generálneho tajomníka
strany. V diskusii zazneli otázky na tému, či sa v uplynulom období podarilo
prekonať historicky existujúce rozdiely v podmienkach hospodárskeho,
politického a kultúrneho života v Čechách a na Slovensku. (20, str. 179)
Niektorí politológovia už túto zahmlenú diskusiu považovali za krok
k neskoršiemu rozdeleniu Československa. Samozrejme, podtónom príspevkov
bolo doplácanie na Slovensko. Keď sa po roku 1991 zaviedol clearing, pri
ktorom sa presne sledovali toky peňazí medzi oboma časťami štátu, ukázalo sa,
že peňazovod funguje, ale presne opačným smerom.
Koncom marca sa naše noviny široko zaoberali rozsiahlymi nepokojmi
v srbskej provincii Kosovo, kde albánski demonštranti, bojovníci za odtrhnutie
Kosova od Srbska bojovali s políciou. Už začiatkom apríla tam Juhoslovanská
vláda musela vyslať armádu. Pritom sme zaznamenali silný tlak zo strany
Západu a USA na podporu „bojovníkov za slobodu“. Tak. V tom čase boli
rozsiahle rasové nepokoje v Londýne, ale tam bol tvrdý zásah polície v súlade
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s demokraciou. Spočiatku sme netušili s akým zámerom USA a Západ
podporujú „božích bojovníkov“. Až neskôr vyšlo najavo, že chcú Kosovo
odtrhnúť od Srbska a vytvoriť z Kosova svoju novú provinciu. Zmluvu
o nemennosti povojnových hraníc akosi zabudli vziať do úvahy. Veď „sloboda
národov“ a „právo na sebaurčenie“ má prednosť pred všetkým. Nebolo jasné, či
tu ide o sebaurčenie. (21, str. 140)
Senzáciu spôsobila informácia, že 30. marca 1981 došlo vo Washingtone
k atentátu na prezidenta Reagana, keď prechádzal z hotela k autu. Ochranka
nezaregistrovala v blízkom dave údajne psychicky narušeného človeka, ktorý
vystrelil na prezidenta niekoľko rán z revolvera (13, str. 141) pričom zranil
nielen jeho, ale aj dvoch policajtov a tlačového tajomníka Bradyho. Do
americkej tlače sa rýchlo dostala nešikovná poznámka štátneho tajomníka Haiga
(minister zahraničných vecí), ktorý za prítomnosti ďalších významných
vládnych činiteľov vyhlásil, že je pripravený prevziať riadenie krajiny. Vznikol
menší škandál.
13. mája 1981 obletela správa o atentáte na pápeža Jána Pavla II. Všetci sa
pýtali, kto mohol mať záujem zabiť toho človeka, ktorého si vážil celý svet.
Atentátnikom bol Turek, Mehmet Ali Agca, ktorého údajne najala bulharská
rozviedka. Ďalší za tým videli Sovietsky zväz, na ktorý by to najradšej hodili,
lebo vraj pápež mal rozvrátiť socializmus. Po rokoch sa Agca pápežovi
ospravedlnil a ten mu odpustil. Nebol to atentátnikov osobný záujem. Tých, čo
ho najali vraj neprezradil. Možno by mu neodpustili.
V poslednom májovom týždni sme mali ďalšiu rodinnú slávnosť. Ivo
zmaturoval s vyznamenaním na Gymnáziu Juraja Hronca. Hoci sa to od neho
čakalo, i tak sme mali veľkú radosť.
V práci, ale aj v našej tlači bolo množstvo informácií o prípade
bezohľadného štátneho pirátstva, pri ktorom 7. júna 1981 izraelské letectvo v
rámci operácie „Opera“ zničilo iracký výskumný jadrový reaktor. (9, str. 434-7)
Premiér Begin vyhlásil, že nedovolí, aby sa zopakoval holocaust proti
izraelskému ľudu, čím ešte viac pobúril svetovú verejnosť. Je zaujímavé, že
izraelské lietadlá použili na útok prelet cez Saudskú Arábiu, nad ktorej územím
lietadlá dokonca doplňovali palivo. Celý svet, valné zhromaždenie OSN i USA
akciu odsúdili. Ešte roky sa na pôde OSN viedli o tom vzrušené debaty, ale
iracký reaktor sa tým neobnovil.
Vo Francúzsku sa uskutočnili parlamentné voľby, pri ktorých 21. júna
výrazným spôsobom zvíťazila Francúzska socialistická strana a Pierre Mauroy
sa na druhý deň stal premiérom. Krátko po nastúpení znárodnil banky, letecký
a oceliarsky priemysel. Neskôr, podobne, ako predtým premiérka Thatcherová,
vyvolal razantnú privatizáciu týchto podnikov. Trochu nám to pripomína
pomery, ktoré nastali u nás po roku 1989.
Koncom júna ma zavolal šéf a oznámil mi, že z môjho vyslania do
UNESCO nič nebude, lebo na ÚV rozhodli, že pôjdem na rok študovať na
diplomatickú akadémiu do Moskvy, čo je podmienka, aby mi mohli udeliť
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vyššiu diplomatickú hodnosť. Pýtal som sa, či to môžem odmietnuť. Povedal mi,
že môžem, ale neradil by mi to, lebo nevie, či by som potom ešte mohol
pracovať na ministerstve. Keď som to oznámil doma, tiež nikto nejasal, lebo deti
pochopili, že to zase bude nekompletná domácnosť. Ivo sa chystal na vysokú
a Evička išla do tretieho ročníka na gymnáziu. Najťažšie to bude mať Hanka.
Vtedy mi ešte nedošlo, že deťom, ktoré sa nám už zdali veľké, môže chýbať
blízkosť otca, alebo kompletná rodina.
V práci začali prípravy skupiny, ktorá má odísť na stáž do diplomatickej
akadémie v Moskve. Začali pohovory, organizačné záležitosti, vrátane pasov,
finančné zabezpečenie a mnoho iných vecí. Popri tom som zaregistroval, že
v polovici septembra pápež Ján Pavol II. vydal encykliku „Laborem exercens“,
v ktorej sa kriticky vyslovil k základným otázkam kapitalistickej i marxistickej
ideológie. Laborem exercens znamená vykonávajúci prácu. Je to v podstate
hlboké filozofické zamyslenie sa nad prácou človeka, ktorá je rozmerom
existencie človeka. Konštatuje, že historickým vývinom došlo k stavu, že práca
sa stala tovarom a tým sa dostáva do konfliktu s kapitálom.
V prvých dňoch októbra sme pristáli na letisku v Moskve. Ubytovali nás,
predstavili na veľvyslanectve, usporiadali nám malú uvítaciu párty spolu
s niektorými prednášajúcimi a zakrátko sme začali ako študenti. Okrem histórie
medzinárodných vzťahov nechýbala ekonomika, kde sme prebrali aj záležitosti
okolo vzniku a zrušenia Brettonwoodskej zmluvy, krytia meny zlatom, základy
tvorby kurzov meny a podobe. (17, str. 226) Nechýbalo niekoľko prednášok
z marxizmu-leninizmu a histórie KSSZ. Prednášatelia nezabudli ani na vstup
vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, z čoho vyšla analýza, či to, čo
vzniklo v ČSSR bola, alebo nebola kontrarevolúcia. Po niekoľkých týždňoch
som si argumentáciou vynútil, že mnohé z toho, čo počúvame pri svojom
vzdelaní už musíme ovládať. Neškodilo by, keby sme mali aj hodiny cudzích
jazykov, lebo takto pomaly zabúdame, čo sme už vedeli. Vyhoveli mi a dostával
som osobitné konzultácie francúzštiny a angličtiny. Sem tam nás zobrali
doTreťjakovskej galérie, do divadla, na balet, čo bolo užitočné a pekné. Asi
v polovici novembra nás potešili, že nás na Vianoce a Nový rok pustia domov.
V rámci štúdia sme mali čas aj na politické aktuality. V nich sme sa
dozvedeli, že 13. októbra1981 sa stal Husní Mubarak zvoleným prezidentom
Egypta. Bol to absolvent vojenských vysokých škôl a v šesťdesiatych rokoch bol
veliteľom egyptskej vojenskej misie v Moskve. Očakávalo sa, že pod jeho
vedením bude Egypt dobre spolupracovať so Sovietskym zväzom. Ako to už
v arabskom svete býva, vývoj bol oveľa zložitejší. Tri dni pred touto udalosťou
sa stala iná, rovnako dôležitá. Bol to pohreb predošlého vládcu Egypta, Anvara
Sadata, na ktorého spáchali atentát. Bolo pozoruhodné, že pohrebu v Káhire sa
zúčastnili traja bývalí prezidenti USA, Carter, Ford i Nixon. Bolo jasné, že majú
za úlohu úprimne sa porozprávať s prezidentom, pretože Mubarak bol už v tom
čase úradujúcim prezidentom. Zdalo sa, že rozhovory boli plodné, ako sa
ukázalo neskôr.
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V rámci aktuálnych politických informácií sme sa dozvedeli, že 2. decembra
1981 Španielsko požiadalo o vstup do NATO. V ten istý deň prezident Reagan
schválil tajnú smernicu pre CIA, podľa ktorej sa má zamerať na priamu pomoc
„Contras“, ktoré s pomocou vlády USA viedli boj za zosadenie revolučnej vlády
Sandinistov. V politike USA to nebolo nič nové. Teraz išlo o to, aby sa
Nikaragua nestala druhou Kubou na americkom kontinente. Bolo to celkom
pochopiteľné, predsa je oveľa bližšie ako Poľsko.
Veľkou témou sa stalo „ekonomické vyrovnanie“ medzi ČSSR a západnými
krajinami. K tomu vraj došlo 20. februára 1982 v Ženeve, kde splnomocnenec
vlády ČSSR prevzal od zástupcov vlád USA, Veľkej Británie a Francúzska 18,4
ton menového zlata. Toto zlato počas druhej svetovej vojny ulúpili fašisti
a nakoniec skončilo v USA. Zástupcovia troch štátov vyhlásili, že týmto aktom
boli vyrovnané všetky otvorené majetkové vzťahy, ktoré vznikli v priebehu a po
skončení II. svetovej vojny, medzi ČSSR na jednej a USA s Veľkou Britániou
na druhej strane. (20, str. 179) Z literatúry som vedel, že pred Mníchovom mala
Štátna banka 95 ton zlata, z ktorého časť z bezpečnostných dôvodov previezli do
londýnskej Bank of England (BOE). Prečo nám nevrátili všetko zlato a ak boli
nejaké nároky na strane USA a V. Británie, prečo ich osobitne nevyčíslili tak,
aby sa o vyčíslenej hodnote dalo rokovať? Boli sme presvedčení, že Západ nás
„demokraticky“ okradol. Oveľa neskôr novinár Stanislav Motl napísal, že zlata
nám vrátili tak málo, lebo Churchillova vláda účtovala Československu každú
pušku, topánky, batohy, jednoducho všetko, čo potrebovali naši vojaci, ktorí
bojovali v anglickom vojsku či letectve proti Hitlerovi. Vyčíslili to na 26 ton
zlata. Najlepšie bolo, že na základe akéhosi divného pokynu previedli z nášho
pokladu ďalších 23 ton zlata do pobočky BOE, na účet nemeckej, vtedy
Hitlerovej banky!!! (Kniha Stanislav Motl: Kam zmizel zlatý poklad republiky?,
Rybka Publishers, Praha, 2007; kníkupectvo Martinus) Kam sa podel zlatý
poklad Slovenského štátu, na ktorý sa vyzbierali naši občania radšej nebudem
rozoberať. Je to ešte smutnejšia história. Pripomína mi to starečkove slová: „Na
malého si všetci veľkí trúfajú, hlavne, keď ich je viac.“ Vari preto sa naši
politici vždy snažia k niekomu pripojiť, aby sa cítili silnejší. Možno je to
správne, ale tým sa z nich stávajú sluhovia sluhov. A s nimi my všetci. V
historickom období zbraní masového ničenia sa to vari ani inak robiť nedá.
Takže máme zabudnúť na národnú hrdosť?
Krátko pred koncom kurzu som zašiel na Starý Arbat a kúpil pár drobností
pre Hanku a deti. Bol som pripravený na cestu domov. Skúšky mi dopadli veľmi
dobre. Šéf kurzu, starý diplomat, ktorý kedysi viedol sovietsky konzulát
v Kalifornii nás všetkých odprevadil na letisko. Do Bratislavy som letel iba ja.
Neskôr po návrate, keď ma presunuli na americký odbor, som sa od kádrového
odboru potichu dozvedel, že na mňa napísal skvelý posudok, podľa ktorého som
bol príkladný študent. Vedeniu kurzu som pomáhal zvýšiť úroveň odborného
vzdelávania. Možno aj ten posudok prispel k tomu, že rozhodli o mojom vyslaní
na Československú Misiu pri OSN v New Yorku, v hodnosti veľvyslaneckého
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radcu. Termín ešte nebol stanovený, takže rýchly odchod nehrozil. Keď som sa
vrátil, deťom práve končil školský rok. Samozrejme s výborným prospechom
a tak darčeky, čo som doniesol poslúžili aj ako určitá odmena. Ivo práve úspešne
absolvoval prvý ročník na elektrotechnickej fakulte. Boli sme veľmi hrdí, že
pokračoval rovnako výborne, ako na gymnáziu.
Začiatkom septembra 1982 Evička nastúpila do maturitného ročníka. Tešili
sme sa, že čoskoro budú mať aj oni stužkovú, ale všetko bolo ináč. Škola
povedala, že to je buržoázny prežitok a stužkovú si usporiadali spoločne študenti
niekoľkých tried načierno. Boli sme prekvapení. Znamenalo to návrat do roku
1953, keď sa to isté stalo nám.
8. septembra 1982 plénum ÚVKSČ prerokovávalo záznam z oficiálnej
návštevy Muammara Kaddáfiho v Prahe, pri ktorej rokoval aj s prezidentom
Husákom. Noviny uverejnili ich spoločnú fotografiu. Už v roku 1980 začala
významná pomoc Líbyi vo forme vojenského materiálu, vrátane lietadiel
Albatros, špeciálnych húfnic, výcviku vojenských pilotov a mnoho iných vecí.
Kaddáfi argumentoval potrebou obrany proti reakčným režimom Čadu, Sudánu
a Tuniska. (54, str. 16-17)
Začiatkom októbra zvolili v SRN za kancelára Helmutha Kohla, ktorý sa
ujal vlády po páde vlády socialistu Helmutha Schmidta. Kohl bol kancelárom 16
rokov, najdlhšie po Bismarkovi. Mal veľké zásluhy o spojenie oboch
nemeckých štátov a rozvoj Európskeho spoločenstva. O týždeň sa malo v OSN
hlasovať o vylúčení Izraela, kvôli pirátskym, či teroristickým útokom na
susedné krajiny. Preto vystúpil nový minister zahraničných vecí USA Schultz,
nástupca po Haigovi, ktorý odstúpil. Vo svojej reči ostro odsúdil kritikov
Izraela. V nej pohrozil, že ak príde k hlasovaniu o vylúčení Izraela, USA
vystúpia zo všetkých orgánov a organizácií OSN. Hrozba bola vážna, lebo
americké členské príspevky boli vysoké a pre OSN nenahraditeľné. Tak sa OSN
stala rukojemníkom Izraela a USA.
10. novembra 1982 médiá so smútkom oznámili, že zomrel Leonid Brežnev.
15. novembra sa konal pompézny pohreb a uloženie tela v kremeľskom múre.
Tento Ukrajinec stál na čele ZSSR 18 rokov, dlhšie vládol len Stalin (Gruzínec).
Po pohrebe zvolili Andropova, bývalého najvyššieho šéfa KGB. Považovali ho
za rozvážneho a tvrdého politika. Ten údajne zariadil, že už v období pred
pohrebom Brežneva sa viedli v Moskve rozhovory s asi 250 významnými
americkými podnikateľmi. Cieľom bolo demonštrovať záujem o mierové
spolunažívanie a vyvolanie tlaku podnikateľskej sféry USA na administratívu,
aby voči ZSSR zmenila kurz. Andropov u moci nevydržal dlho. O 15 mesiacov
bol aj jeho pohreb. Andropova vystriedal vo funkcii K. Ustinovič Černenko,
ktorý zomrel po 13-tich mesiacoch 10. mája 1985. Historici toto obdobie nazvali
„tri roky pohrebov“. Po nich prišla éra Gorbačova.
Neuveriteľná správa prišla z USA. 8. decembra protestoval pri známom
obelisku, pomníku G. Washingtona vo Washingtone, známy spisovateľ
literatúry faktu. V roku 1970 napísal krásnu knihu „Oheň na Mesiaci“ o prvom
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pristátí človeka na Mesiaci. U nás vyšla v roku 1981. Norman Mailer
demonštroval za zastavenie jadrového zbrojenia. Polícia ho odvliekla pre
podozrenie, že mal pri sebe bombu. Nemal.
Pre nás nastal čas chystať sa na Vianoce. Nevedel som, či nie sú posledné,
počas ktorých sme pohromade.
Prvý pracovný deň roku 1983 padol na pondelok 3. januára, ale špeciál do
Prahy bol skoro plný. Zrejme kvôli tomu, že na druhý deň sa v Prahe konalo
rokovanie Politického poradného výboru VZ a vedenie štátu potrebovalo, aby
rezorty boli v pohotovosti. Rokovania sa okrem Husáka zúčastnili Andropov,
Jaruzelski, Kádár, Honecker a Ceausescu. Pripadalo nám to ako rokovanie
o ČSSR v Berlíne v roku 1968. Išlo zrejme o riešenie situácie v Poľsku,
spôsobenej rozpustením Solidarity.
V polovici februára 1983 nás vyrušila správa, podľa ktorej teroristi
z protivládneho hnutia UNITA v Angole zajali 66 našich občanov pri prepade
celulózového závodu v Alto Catumbelo, na juhu Angoly. Boli tam aj ženy a deti.
Teroristi chceli tlakom na našu vládu dosiahnuť účasť ČSSR na medzinárodnej
podpore odboja. Zajatých rukojemníkov donútili na 1300 kilometrov dlhý
pochod nehostinnou krajinou do tábora v Jumbe. Jeden rukojemník to neprežil.
Rozbehol sa kolotoč diplomatických, konzulárnych a ďalších rokovaní
s Angolskými, Portugalskými, a medzinárodnými inštitúciami, ktoré viedli iba
k postupnému prepúšťaniu našich občanov po skupinách. Poslední sa vrátili
domov až v júni 1984.
Správa horšieho druhu hovorila, že 23. marca 1983 prezident Reagan ohlásil
návrh na vytvorenie novej „obrannej stratégie“, ktorá mala nahradiť známu
MAD (mutually assured destruction = vzájomne zaručená deštrukcia). Bola
založená na vybudovaní pozemných i kozmických systémov na ničenie
balistických rakiet letiacich na územie USA. Nazvali ju „Strategická obranná
iniciatíva“ (SDI), ktorú médiá prekrstili na „hviezdne vojny“, podľa známeho
filmového seriálu z roku 1977. Mala nielen vojenské, ale aj ekonomické
implikácie, pretože mala za cieľ, ako sa tomu u nás hovorilo „uzbrojiť ZSSR“,
čiže vynúteným pretekom v zbrojení ho ekonomicky vyčerpať. (21, str. 140; 13,
str. 156-161) Aby mal Reagan istotu, že SDI bude fungovať, nariadil vytvoriť
v rámci ministerstva obrany špeciálny útvar SDIO, Organizácia strategickej
obrannej iniciatívy.
Evičku po maturite pozvali na prijímací pohovor na chemickú fakultu. Prijali
ju nakoniec bez pohovoru, lebo keď si prezreli jej vysvedčenia z gymnázia,
prišli k názoru, že pohovor netreba robiť. Teraz išlo iba o to, že na vysokú školu
nastúpi v čase, keď budeme obaja s Hankou preč. Tak sme sa dohodli, že Hanka
príde za mnou do New Yorku až po skončení prvého semestra, keď už Evička
uvidí, ako sa jej bude dariť.
V tom čase som už vedel, že pôjdem na Misiu pri OSN v New Yorku, ale
formality sa začali vybavovať až koncom mája, keď sme sa všetci boli
fotografovať na nové diplomatické pasy. Nové preto, že sa zmenila moja
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diplomatická hodnosť, čo sa zapísalo aj do pasov Hanky a detí.
Prišiel deň môjho odchodu do New Yorku. Bola streda 17. augusta 1983.
Hanka s deťmi ma vyprevadili na letisko a ja som odletel do Prahy a odtiaľ do
Ameriky. V lietadle som premýšľal čo ma čaká, čo ma stretne, aké tam budú
podmienky a tak. Pôvodne dobre pripravený, naraz som sa cítil ako študent pred
skúškou. Kým nepoznáš otázky, nevieš, či budeš vedieť odpovedať.

XIV, OSN a svet
Let vo veľkom stroji IL-62 bol zaujímavý a vcelku príjemný. Po podaní
občerstvenia som sa začítal do materiálov, ktoré som našiel v sieťke. Potešili ma
americké noviny i nejaké prospekty. Dobrá vec pre prípravu na stretnutie
s americkými úradmi na letisku v New Yorku. Asi 20 minút pred doletom
kapitán oznámil, že o chvíľu pristaneme na letisku J.F. Kennedyho v New
Yorku. Letušky nám rýchlo rozdávali formuláre, na ktorých sme museli vyplniť
osobné údaje, dôvod, cieľ a trvanie cesty, prípadne aj miesto pobytu.
S administratívou tohto typu som sa ešte nestretol pri žiadnej ceste do
zahraničia. Keď raz bolo vízum, už nič nepotrebovali. Pochopil som, že na
cestujúcich z komunistického štátu si americké úrady chcú dávať pozor. Letušky
vyplnené formuláre rýchlo prezreli a niekoľkých cestujúcich upozornili, aby
niečo doplnili. Bol som zvedavý, ako to bude pokračovať na letisku.
Lietadlo prirolovalo k pojazdnému tunelu a z neho sme sa ocitli v príletovej
hale. Chodba nás viedla priamo k pasovej kontrole. Keď mi skontrolovali pas,
prišiel ku mne úradník a odviedol ma do blízkej miestnosti, kde sa ma pýtali, či
pracujem pre cudziu vládu a akú prácu budem vykonávať. Povedal som, že som
diplomat, pracovník československej misie pri OSN. Pracovať budem na
zasadaniach OSN. Bezostyšne strčili môj pas pod pracovný stôl, kde si ho
zrejme sfotografovali a vrátili mi ho so želaním pekného dňa (have a nice day).
Ukázali mi kam mám ísť. Keď som mal svoje veci pristúpila ku mne vysoká
pani asi v mojom veku, možno niečo staršia. Predstavila sa ako zástupkyňa ČSA
v New Yorku. Previedla ma cez colníkov bez kontroly a viedla ma k autu,
v ktorom na mňa čakal šofér z Misie Honza, ako som sa neskôr dozvedel
schopný maliar. Opýtal som sa tej dámy, či ju môžeme odviezť, ale povedala, že
ešte má povinnosti a má svoje auto.
Počas prvých dní som sa zoznamoval s pracovníkmi Misie a ich rodinami.
S pracovníkmi, vrátane šifrérov sme si prešli hlavné veci, ktorým sa venujú.
Okrem toho som sa musel zoznámiť s mestom. Hospodár Misie mi vydal zálohu
na plat na potrebné nákupy. Potom prišli na rad formality. V sekretariáte OSN
registrácia a vydanie „visačky“ potrebnej na pohyb v priestoroch OSN. Na
Misiu USA ma pozvali urobiť šoférske skúšky, aby som dostal vodičské
oprávnenie, lebo bez neho by som bol odkázaný na to, aby ma vozil niektorý
pracovník Misie, čo som nechcel. Naše vodičáky neuznávali. Zoznámil som sa
aj s tromi našimi pracovníkmi v sekretariáte OSN. Jeden z nich bol Slovák,
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ktorý mi ponúkol rady, keby som potreboval. Tí druhí dvaja sa tvárili, že
sekretariátnici sú niečo viac, lebo sú zamestnancami OSN. Postupne som sa ujal
svojej funkcie v pozícii veľvyslaneckého radcu.
Prvého septembra 1983, ako keby vybuchla bomba. Na juh od ostrova
Sachalin sovietske stíhačky zostrelili stroj juhokórejských aerolínií, veľký
Boeing na linke KAL 007. Zahynulo 269 cestujúcich, medzi nimi aj kongresman
Larry McDonald a údajne aj niekoľkí dôstojníci CIA. Večer v televízii vystúpil
prezident Reagan a metal blesky hromy na „ríšu zla“. Hovoril o veľkom zločine
a oplakával obete. Asi o tri dni zasadla Bezpečnostná rada (BR). Bol som sa na
to pozrieť, lebo zasadanie bolo verejné, pre diplomatov, členov Misií. Prvý raz
som videl ako soptí hnevom americká veľvyslankyňa Jeane Kirkpatricková.
Natriasala tou svojou naondulovanou hlavou, skoro kričala ostré slová
adresované Sovietskemu zväzu a jeho veľvyslancovi, ktorému som nezávidel.
Ten ľutoval stratené ľudské životy, ale obvinil z toho autorov tejto hroznej
provokácie, ktorí donútili civilné lietadlo, aby sa pokúsilo odhaliť ochranné
systémy na východných hraniciach ZSSR. Lietadlo zaletelo viac ako 300
kilometrov od stanovenej letovej línie a preniklo na územie ZSSR, nad ktorým
letelo viac ako päť hodín, pričom nereagovalo na výstrahy sovietskych stíhačiek
ani pozemných staníc. Letelo so zhasnutými signálnymi svetlami a snažilo sa
uniknúť. Sovietski stíhači nemali inú možnosť, iba ho zostreliť, na čo dostali
príkaz. Nikto v ZSSR nemohol vedieť, či lietadlo nenesie jadrovú bombu. Bol to
typ Boeing 747, ktorý sa veľmi podobá na vojenské bombardéry a aj v civilnej
verzii by sa dal upraviť na nosič bomby. Jeho argumentáciu nebrali vážne.
Západné štáty pripravili návrh rezolúcie BR, Sovietsky zväz ju však 12.
septembra vetoval. Verejnosť netušila, že let KAL 007 bol pravdepodobne
súčasťou operácie PSYOP (psychologické operácie) v rámci ktorej americké
lode i lietadlá už asi dva roky provokovali na pokraji hraníc Sovietskeho zväzu v
snahe overovať pripravenosť, či reakcie sovietskych síl. (13, str. 139-140)
Lietadlo KAL 007 už prekročilo únosnú mieru, ale vytvorilo podmienky pre
masívnu protisovietsku propagandu. Uvedomoval som si, že zahraničná politika
USA sa nástupom Reagana vrátila k úsiliu získať globálnu hegemóniu no, že by
len tak obetovali toľko ľudí sa mi zdalo príliš silné. Pravda, už bolo vcelku
známe, že aj vlastného prezidenta si zabili. Čakali sme, čo bude nasledovať
a vedel som, že budeme potrebovať silné nervy.
Dočkali sme sa o dva dni. Americká misia nám oznámila, že s okamžitou
platnosťou uplatňuje pre diplomatov socialistických krajín obmedzenie pohybu
v zóne s priemerom 40 míľ. Stredom zóny je pamätník G. Washingtona na
rovnomennom námestí v dolnej časti Manhattanu. Ústredným prvkom je 27
metrov vysoký víťazný oblúk, napodobenina toho parížskeho. Postavili ho
v roku 1889 na počesť stého výročia inaugurácie prezidenta G. Washingtona.
V roku 1918 ho opravili, lebo starý, pôvodný oblúk bol z dreva. Teraz je
z mramoru. Pri oprave na oba stĺpy z južnej strany umiestnili sochy prezidenta
v nadživotnej veľkosti. Na oblúku umiestnili nápis: „Pozdvihnime štandard, na
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ktorý sa rozum a česť majú napraviť.“ Pomyslel som si, že prezident Reagan by
si mal prísť ten nápis prečítať.
Dôsledky vyhlásenia obmedzenej zóny pohybu na seba nedali dlho čakať.
O niekoľko dní sme spozorovali, že pracovníkov Misie sledujú určité autá
a niekedy aj chodci, dokonca i pri bežných nákupoch, alebo cestou do a z OSN.
Jediné čo ma zaujalo, bola otázka, kde sa zhromažďujú, keď na nás čakajú.
Usúdil som, že v blízkosti Misie musia mať nejakú základňu, lebo ich musí byť
viac, aby mohli sledovať odchádzajúcich pracovníkov Misie, ktorí obvykle
neodchádzali naraz a dokonca ani nie všetci do OSN. Po istom čase sme
pozorovaním odhalili jeden dom neďaleko Misie, odkiaľ vybiehali, keď im
niekto, kto mal službu pravdepodobne v aute na ulici dal signál, že niekto
z Misie odchádza. Stačilo dohodnúť sa, aby niektorý pracovník z kancelárie na
treťom, alebo štvrtom poschodí pozoroval, čo sa deje vo chvíli, keď traja iní
pracovníci naraz vyjdú z budovy k autám. Všetko bolo rýchlo jasné.
Dozvedeli sme sa, že na rokovanie VZ OSN príde aj minister Chňoupek.
Bolo to fajn, lebo sme vedeli, že vystupovať bude on a prejav bude mať
pripravený. Ešte pred rokovaním valného zhromaždenia si minister chcel osobne
pohovoriť s pracovníkmi, ale obmedzil sa iba na radcov. Sujovho zástupcu
Bronislava a mňa. Nemal som s tým problém. Minister sa zaujímal, ako vidím
pomery na Misii ako nový. Otvorene som pochválil kolektív a súčasne poukázal
na potrebu zlepšiť vybavenosť Misie na spravodajskú činnosť, čo som podrobne
vysvetlil. Minister, bývalý novinár, môj názor ocenil a povedal, že dostaneme,
čo budeme potrebovať.
V pondelok 26. septembra začalo valné zhromaždenie. V prvý deň o pol
desiatej privítal predseda zhromaždenia prezidenta Reagana, ktorý predniesol
prvý prejav. Kritizoval Sovietsky zväz, že k rokovaniam o znižovaní zbrojenia
pristupuje formálne a za každú cenu si chce zachovať prevahu. Preto si USA
rezervujú právo, použiť svoje rakety kedykoľvek. Reagan samozrejme
nevynechal ani prípad zostreleného Boeingu na linke KAL 007. Napriek
dramatickému úvodu však došlo k zmene atmosféry. 25. októbra 1983 US
vojsko, letectvo i námorníctvo zaútočilo na Grenadu masovou inváziou. Ostrov
Grenada získal v roku 1974 nezávislosť. Predtým bol britskou kolóniou.
Americké vojsko, údajne, aby ochránilo študentov na miestnej univerzite ostrov
obsadilo, zničilo miestne letiská i s lietadlami, zvrhlo vládu a ustanovilo
guvernéra, v osobe generála Paula Scoona. Tento raz valné zhromaždenie, po
búrlivej diskusii 2. novembra presadilo rezolúciu, ktorá inváziu odsúdila veľkým
počtom hlasov. Na Grenade sa však nič nezmenilo.
V čase, keď sa v OSN búrlivo diskutovalo o invázii na Grenadu, USA viac
menej potichu rozmiestnili v Západnej Európe 464 rakiet Tomahawk a 108
rakiet Pershing 2, s jadrovými hlavicami. V Bruseli, pred sídlom NATO, proti
tomu protestovalo viac ako pol milióna ľudí. Československé štátne orgány už
skôr túto tému riešili a dohodli sa so Sovietskym zväzom, na rozmiestnení rakiet
stredného doletu, ako protiváhu amerických rakiet v prípade, že príde k ich

271
rozmiestneniu. Dohodu o rozmiestnení Husák oficiálne oznámil 24. novembra
1983. V Prahe a niektorých českých mestách boli proti tomu protesty a na
stenách sa objavili nápisy: „Lepší Peršing v zahrade jako Husák na hrade“
samozrejme v češtine.
Postupne som sa venoval hlavne rokovaniam COPUOS, výboru pre mierové
využitie a spoluprácu v kozme. Na prekvapenie, sedelo v ňom veľa ľudí zo
„skupiny 77“, pre ktorých to zrejme bola predovšetkým politická záležitosť,
založená na obavách, aby sa jadrové zbrane nedostali do vesmíru. (17, str. 161162) V tomto výbore prebiehal trvalý súboj medzi USA a ZSSR.
Asi v polovici januára 1984 ma neočakávane na Misii navštívil mladý muž,
Slovák, ktorý si doplňoval inžinierske vzdelanie štúdiom na newyorskom
Polytechnickom inštitúte v Brooklyne. Na Misiu ho poslal profesor z toho
inštitútu, pôvodom asi Čech, so slovenským menom. Išlo o to, či sa dá vybaviť
predĺženie jeho pobytu na Inštitúte. Sľúbil som, že sa pokúsim, ale rád by som
sa zoznámil s jeho profesorom. S profesorom sme dosť dlho v jeho kancelárii
rozprávali. Povedal, že má podobných študentov, ako náš Slovák aj z Indie,
Číny, Indonézie, ale tí si „robotu šetria“, aby im dlho vydržala. Náš študent sa
snaží všetko čo najskôr urobiť, aby dostal ďalšiu prácu. Chce sa čo najviac
naučiť. Preto má profesor nielen záujem o predĺženie jeho pobytu, ale aj
o ďalších podobných študentov. Jediné, čo ho mrzí, že sa často pohybuje mimo
štátov a preto mi navrhuje za trvalý kontakt jedného mladého profesora,
s ktorým si iste budeme rozumieť. Zavolal ho. Bol to mladý svetlovlasý muž, asi
mojej postavy s veselou tvárou. Jednoducho Róbert. Neskôr, keď sme už boli
priatelia som ho volal Bob.
O necelý týždeň nastalo v amerických médiách veľké vzrušenie. Oznámili,
že 9. februára zomrel šéf ZSSR Jurij Andropov, ktorý bol relatívne mladý. 13.
februára ho nahradil ďalší zo staršej generácie politikov, Konstantin Ustinovič
Černenko. Podľa mena by to mohol byť znova Ukrajinec vo vedení ZSSR, ale
asi nebol, lebo sa narodil v dedinke na Sibíri. Počas jeho úradu mala veľký
vplyv skupina iných politikov, medzi ktorých patril aj Andrej Gromyko, ktorý sa
po Černenkovej smrti stal v roku 1985 predsedom prezídia najvyššieho sovietu.
V tejto funkcii zostal až do nástupu Gorbačova, ktorý po zvolení za generálneho
tajomníka ÚV KSSZ 11. marca 1985 prevzal aj funkciu predsedu v najvyššom
soviete. Gromyko bol od roku 1957 až do roku 1985 ministrom zahraničných
vecí ZSSR. Zažil som jeho vystúpenia na valnom zhromaždení OSN a
v Bezpečnostnej rade. Bol veľmi silný v argumentácii a dokázal presadiť či
obhájiť väčšinu záujmov svojej krajiny. Mal väčšiu autoritu, ako niektoré hlavy
štátu. Vystupoval pokojne, ale dôrazne, argument za argumentom.
Dva dni pred príchodom Hanky som naplnil chladničku, aby aspoň na prvé
dni boli potrebné zásoby. Potom sa už budeme riadiť podľa jej zámerov.
Konečne som sa mohol vybrať na letisko. Pani, z ČSA, ktorá sa postarala pri
prílete o mňa sa postarala aj o Hanku a do priestoru, v ktorom som na ňu mohol
počkať mi ju rýchle doviedla. Vzali sme batožiny a prešli k autu.
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Po príchode do bytu na siedmom poschodí v budove Stálej misie Hanka
hneď všetko spoznávala podľa fotografií, čo som jej poslal. Bolo to dobré, lebo
tak sa skôr cítila ako doma.
Nastal čas zavolať domov deťom, že mamička dobre priletela. Bol to veľmi
zvláštny pocit. Zrazu nás oboch delil od detí oceán. Verili sme, že najneskôr
o štyri mesiace budeme tu všetci spolu. Deti sme všemožne povzbudzovali
a boli sme presvedčení, že to zvládnu rovnako, ako my. Nemali sme predstavy,
čo to môže vnútorne stáť, každého z nás. O svojich vnútorných strastiach sme
nehovorili. Znova sa mi vrátila myšlienka na deti, ktoré sú už veľké, ale stále
deti.
V rokovaní konferencie o odzbrojení stále prebiehali spory o to, na ktorej
strane je viac nosičov, a jadrových hlavíc a kto má aké strategické výhody.
Západné delegácie, trvale naklonené na podporu USA, do omrzenia opakovali
nebezpečenstvo možného útoku zo strany Sovietskeho zväzu. Už to bolo nudné,
tak som si pripravil krátke vystúpenie. Nebol problém navštíviť kongresovú
knižnicu v OSN a načítať si tam potrebné údaje. Mnoho vecí som poznal aj
z vlastnej činnosti. Vo svojej reči som popísal históriu takzvanej studenej vojny
od vzniku NATO, prijatia Západného Nemecka do NATO, rozmiestnenie
jadrových zbraní na jeho území a celý rad agresívnych aktov zo strany USA
počínajúc Vietnamom a končiac nedávnou Grenadou. Západ vytrvalo opakuje
fiktívne hrozby zo strany socialistických štátov a hlavne ZSSR, ale pozorný
človek zistí, že na strane Východu to vždy boli iba oprávnené odvetné opatrenia
voči aktom Západu. Tak vznikla Varšavská zmluva i nutnosť uvažovať
o rozmiestnení rakiet na území ČSSR v čase, keď už Tomahawky a Pershingy
stoja pripravené na území Veľkej Británie. Pripomenul som aj protesty
obyvateľstva v Bruseli a Británii. Vystúpenie vyvolalo veľké prekvapenie, lebo
obsahovalo fakty, čísla a dokonca kritické stanoviská niektorých amerických
kongresmanov voči politike USA. Predseda rokovania sa celkom zháčil, začal sa
obzerať, či niekto vystúpi proti tomu. Keď nikto nezdvihol ruku, vyhlásil krátku
prestávku. „Tak nech sa teraz bijú ostatní,“ povedal som členom našej delegácie,
keď som počas prestávky odchádzal.
V prvom roku pobytu v zahraničí platilo pravidlo, že dovolenka sa absolvuje
v mieste pobytu. To znamená, že nepôjdeme domov, ale prídu za nami deti. Už
začiatkom mája sme sa začali zaoberať spôsobom, ako ich za nami dopraviť.
Hovoril som s priateľom z ČSA. Navrhol, že zariadi, aby mohli priletieť
rumunskými aerolíniami TAROM.
Bol čas navštíviť Polytechnický inštitút v Brooklyne. Náš študent i profesor
Robert sa potešili, keď som priniesol súhlas s predĺžením stáže. Profesora Boba
som pozval na obed do neďalekej thajskej reštaurácie. Pohovorili sme
o energetických zdrojoch, ktoré vyvíja. Vysvetlil mi princíp a potom sa trochu
hneval. Povedal, že chcel na ten výskum dostať nejaké prostriedky a podal si
žiadosť. Odpovedali mu, že peniaze môže dostať iba vtedy, ak sa vývoj nejako
dotýka problematiky SDI. „Musel som trochu prerobiť úvod, zdôrazniť výhody
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zdrojov, ktoré sú výkonné a majú nízku hmotnosť. Všetko som spísal, nakreslil
a poslal. Peniaze sľúbili, ale to, čo som napísal označili za prísne tajné a keď
všetko dokončím, už sa na to nebudem môcť pozrieť. Čo to je za blbosť?“
Na Misii sme v tom čase riešili zabezpečenie prípravy na rekonštrukciu
budovy. Rozhodli sme sa, že pracovné činnosti prenesieme do budovy
rezidencie veľvyslanca na 67. Východnej ulici. (East street) Hospodára sme
poverili, aby našiel cenove prijateľné ubytovanie jednotlivých rodín a stanovili
sme orientačné kritériá, zohľadňujúce počet a vek detí v rodine a postavenie
pracovníka. Predpokladali sme, že byty by mal hľadať niekde na sever od
Manhattanu, ale nie v Harleme. Z ciest do parkov na severe sme získali
poznatky, že asi najvhodnejšia oblasť by bol Riverdale. Je to štvrť, ktorá má
jednu hlavnú ulicu asi ako Stupava a ostatná časť má vilový charakter. Domy
tam nevyzerajú nijako luxusne. Preto sa dajú dojednať rozumné ceny za
nájomné. Má celkom slušné dopravné spojenie na Manhattan autom, autobusom
i metrom, čo je výhodné. Dôležité je, že tam sídli škola pre deti pracovníkov
Sovietskej Misie, ktorú navštevujú aj naše školopovinné deti. Spracovali sme
návrh pre ministerstvo a čakali na jeho schválenie. S vyhľadávaním bytov sme
však nečakali. Tretieho júla ráno sa Ivo s Evičkou posadili do autobusu
a vystúpili na letisku Schwechat. Na letisku JFK v New Yorku ich čakala pani
z ČSA, ktorá nám ich spoľahlivo priviedla po formalitách. Poďakovali sme
a zašli k nášmu autu.
Nasledujúceho dňa, po silných zdravých raňajkách sme sa rozhodli ukázať
deťom Manhattan a jeho najvýznamnejšie miesta. Prezreli sme pekné zátišia so
známymi sochami v Centrálnom parku. Potom Washington Square a Dvojičky,
Svetové obchodné centrum. Zhora bola veľká časť Manhattanu ako na dlani,
malé domy ako také kuriatka a v diaľke maličká socha Slobody. V tom čase
však bola celá obstavená lešením, kvôli rekonštrukcii.
Aby sme deťom ukázali, že Amerika nie je iba Manhattan, zašli sme cez
Washingtonov most do New Jersey, kde sú zaujímavé, dobré obchody,
s výhodnými cenami oproti tým na Manhattane. Len čo sme zišli z diaľnice
a zašli do zastavaných miest, Ivo si všimol, že po oboch stranách cesty stoja
stĺpy elektrického a telefónneho vedenia, na ktorých vo veľkých oblúkoch visia
drôty a káble. Ivo na to poznamenal: „Toto by mal vidieť náš elektrikár. Asi by
ho porazilo.“ Vyzeralo to ako vo filmových westernoch. Chýbali len pištoľníci
na koňoch so stetsonmi na hlavách. Urobili sme si krátke prázdniny.
V pondelok 6. augusta 1984 som zavolal do Polytechnického inštitútu
v Brooklyne, aby som sa dohodol s profesorom Robertom, kedy mu môžem
priviesť Iva, aby som ho predstavil a spolu sme premysleli priebeh stáže či praxe
na Inštitúte. Vzhľadom na požiadavku školy som tam pre Iva dohodol
trojtýždňovú prax. Dohodli sme sa, že prídeme v utorok, 7. augusta
predpoludním. Bob nás čakal. Po krátkom rozhovore nám ukázal knižnicu
a laboratórium. Oboch som pozval na obed do neďalekej, tentoraz vietnamskej
reštaurácie. Išlo mi o to, aby sa Ivo osmelil s profesorom hovoriť. Dohodli sme
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sa, že Ivo príde ráno okolo deviatej. Riešili sme, ako sa sem môže dostať
z horného Manhattanu.
V piatok, 31. augusta dostal Ivo od profesora očakávané potvrdenie o stáži.
Zavolal som mu, že sa prídem osobne poďakovať. Ivo si oddýchol, že to má za
sebou. Nebolo to veľmi náročné. Najhoršie bolo cestovanie špinavým metrom,
ale zvykol si. Pomaly sme sa začali chystať na odchod detí. Mali spiatočné
letenky, bolo treba iba zarezervovať konkrétny let. Urobili sme drobné nákupy
pár vecí, čo si vezmú domov. V stredu 5. septembra Hanka pripravila
rozlúčkový obed a odišli sme na letisko. Priznám sa, že hoci sme sa všetci
snažili tváriť, ako keby sa nič nedialo, bolo mi veľmi smutno, až ťažko na srdci.
Som si istý, že aj deti a Hanka sa cítili rovnako. Naposledy sme sa pobozkali,
keď ich volali k lietadlu. Dúfali sme v šťastný let. Prevoz do Bratislavy sme tiež
zariadili pomocou Misie vo Viedni. Na druhý deň sme si overili, že vporiadku
doleteli a prišli domov.
Okolo 15. septembra 1984 priletela delegácia z Prahy na Valné
zhromaždenie OSN, ale zdržala sa krátko, iba kým odznel prejav nášho ministra.
Po odchode delegácie začalo postupné sťahovanie Misie do rezidencie
veľvyslanca.
Začiatkom novembra 1984 Reagan vyhral nomináciu republikánskej strany
na druhé volebné obdobie v úrade prezidenta. Nečudovali sme sa, ale vedeli
sme, že situácia voči ZSSR a socialistickým štátom sa ešte viac vyhrotí.
V novembri sme už sťahovali aj byty do pripravených domov v časti
Riverdale, severne od Manhattanu. Práca v OSN sa len pomaly rozbiehala.
Najviac času sme venovali sledovaniu tlače. V nej som zistil, že istý Jan Vaňous
chystá koncom januára 1985 seminár o ekonomickej situácii v Československu.
Zaujalo ma to a prihlásil som sa. Prečo v New Yorku, o ekonomickej situácii
u nás? V programe nebol žiaden lektor z ČSSR. Bol som zvedavý.
Asi v polovici januára 1985 ma neočakávane pozvali na rokovanie do
ústredia, s tým, že súčasne môžem doma stráviť časť povinnej dovolenky.
Hanka povedala, že sama v Rivedali nezostane a išla so mnou. Deti mali radosť.
Ja som v Prahe referoval o práci Misie po presťahovaní a celkových
podmienkach vrátane obmedzeného pohybu.
V posledný januárový deň sa v neveľkej miestnosti hotela neďaleko OSN
zišlo asi 50 ľudí. Ukázalo sa, že český emigrant Jan Vaňous sa rozhodol
všetkým vysvetliť, ako zle sa rozvíja ekonomika ČSSR a ako komunisti zle
riadia štát. Bolo vidieť, že má mnoho tabuľkového materiálu a grafov. O svojich
zdrojoch povedal len toľko, že sú z Československa. Vaňous niektoré materiály
aj rozmnožil, takže som si niečo mohol vziať. Môže to byť dobrá informácia.
10. marca 1985 zomrel generálny tajomník ÚV KSSZ a predseda
najvyššieho sovietu ZSSR Konstantin Černenko. Vo funkcii zotrval krátko. Už
na druhý deň, 11. marca sa postavil na jeho miesto oveľa mladší a nádejný muž,
54 ročný Michail Sergejevič Gorbačov. Od začiatku sa naozaj prejavil ako
reformátor. Nielen pokiaľ išlo o zákaz vodky. Dával najavo aj snahy o zlepšenie
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vzťahov so západom, keď ešte pred nástupom do funkcie viedol významné
štátne delegácie do Veľkej Británie, Nemecka a Kanady, pričom hľadal
možnosti porozumenia v politike aj ekonomike. Už 23. apríla zvolal najvyššie
orgány štátu, aby rokovali o nových zásadách riadena štátu a ekonomiky. (21,
str. 140) So závažnými reformami počkal do roku 1986, keď vo februári, na
XXVIII, zjazde KSSZ vyhlásil známe heslá: perestrojka, glasnosť a uskorenie
(ekonomického) rozvoja. U nás Jakeš vyslovil skeptickú poznámku v tom
duchu: „aby to nebolo niečo také, ako u nás Dubček“.
Piateho mája 1985 došlo k prekvapujúcej udalosti. Prezident Reagan, sa
napriek uzneseniu Kongresu, ktorý hlasoval proti, rozhodol zúčastniť štátnej
návštevy SRN pri príležitosti 40. výročia kapitulácie wehrmachtu. Počas
návštevy kládol spolu s H. Kohlom vence na vojenskom cintoríne v Bitburgu.
Médiá v USA návštevu označili za fiasko. Kriticky sa vyslovili mnohí významní
komentátori. Situáciu dokresľovala skutočnosť, že v tom čase sa riešilo možné
rozmiestnenie amerických rakiet s jadrovými hlavicami na území SRN.
V Moskve už bol najvyšším predstaviteľom strany Gorbačov, ktorý signalizoval
znižovanie konfrontácie so západom. Azda netreba dodávať, že Helmut Kohl
bol v tom čase kancelárom SRN za konzervatívnu stranu CDU. Kohl nemohol
nevedieť, kam Reagana vedie, že tam sú aj hroby členov SS a SA.
Vo Vladislavskej sále pražského hradu sa 22. mája uskutočnilo slávnostné
zasadanie, na ktorom opakovane zvolili Gustáva Husáka za prezidenta
republiky. Hoci v ČSSR sa vtedy postupne zvyšovala životná úroveň ľudí, rodil
sa zvýšený počet detí, dosť veľká časť populácie, najmä v Čechách stále nemala
Husáka rada a všetci mu vyčítali takzvanú normalizáciu.
V polovici júna ma zase povolali do ústredia na prerokovanie niektorých
záležitostí v súvislosti s dokončením rekonštrukcie budovy Misie a jej
presťahovaním. Hanka sa rozhodla, že nezostane v Riverdali sama a odcestuje
so mnou. Veď aj tak v tomto roku môžeme čerpať dovolenku doma. Doma som
sa zdržal iba pár dní. Stačili na to, aby sme sa postretali s rodinou. V stredu som
zase odletel do New Yorku. Hanka zostala doma s deťmi počas prázdnin.
V práci som sa dozvedel, že pred tým, ako sa znova nasťahujeme na Misiu,
prídu ľudia z Prahy a budovu dôkladne preskúmajú, či tam počas rekonštrukcie
neumiestnili rôzne druhy „ploštíc“. Vychádzalo sa z toho, že hoci sa v noci drží
v budove strážna služba, odpočúvacia technika sa môže dostať do budovy aj vo
dne v sadrokartónových doskách, ktoré sa hojne používali pri rekonštrukcii
vnútorného prerozdelenia miestností.
V tom čase už zase bežali prípravy na valné zhromaždenie OSN. Tento raz
priletela len malá časť obvyklej delegácie. Pochopiteľne, o to viac práce zostalo
pre Misiu počas hlavného rokovania. Prejav ministra sa však uskutočnil
a napriek zmenšenému priestoru na rezidencii, minister usporiadal malú oslavu.
Medzitým došlo v Ženeve 19. novembra 1985 k stretnutiu Reagana
s Gorbačovom. Stretli sa v sídle perzského princa Aga Khana IV., ktorý sa
narodil a žil vo Švajčiarsku, ako zámožný majiteľ dostihových koní a zámku.
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Ten sa stal miestom stretnutia. Jediným výsledkom dvojdňového stretnutia bolo
presvedčenie, že osobné spoznanie sa lídrov je užitočné. Znova sa stretnú o rok.
To sa stalo v Reykjavíku 10.-12. októbra 1986, kde Reagan znova nástojil na
vývoji SDI a keď Gorbačov nesúhlasil Reagan vyhlásil, že výsledky by poskytli
aj Sovietskemu zväzu. Gorbačov to spochybnil a povedal, že asi tak, ako sľúbili
poskytnúť vrtné technológie na ťažbu ropy a plynu. Komentátori však tvrdili, že
obe strany sa priblížili k dohode o znížení počtu rakiet stredného a krátkeho
doletu (INF Treaty), ktorú nakoniec spolu podpísali vo Washingtone v roku
1987.
V novembri sme sa nasťahovali do bytu v zrekonštruovanej Misii a objavili
mnoho noviniek. Nový rok 1986 sa pomaly rozbiehal, keď došlo k veľkej
tragédii. Už v polovici januára boli všetky televízie celé bez seba
z predstavovania skupiny siedmych kozmonautov, ktorí vyletia do kozmu
kozmoplánom Challenger (Vyzývateľ). Najviac pozornosti pútala mladá
učiteľka Christa McAuliffe. 28. januára ráno Challenger vyštartoval. Pozerali
sme to v televízii. Po niečo viac ako minúte letu sa na obrazovke zjavila biela
guľa dymu, z ktorej vyletovali časti kozmoplánu. Lety kozmoplánov na 32
mesiacov zastavili.
19. februára 1986 aj americké médiá oznámili, že v Sovietskom zväze
vyslali na orbitu pomocou rakety Proton K základný blok vesmírneho
laboratória MIR. Jeho elipsovitú dráhu postupne upravili na výšku 348
kilometrov do tvaru veľmi blízkeho kružnici. 13. marca sa k základnému bloku
pripojila raketa Sojuz T-15 a dvaja kozmonauti, Kizim a Solovjev vstúpili do
laboratória. O dva dni sa automaticky pripojila nákladná loď Progres. Po 51
dňoch obaja kozmonauti opustili laboratórium a loďou Sojuz T-15 preleteli
k staršiemu laboratóriu Saljut 7, ku ktorému sa pripojili. Bol to v histórii
kozmonautiky prvý prelet medzi kozmickými laboratóriami. 26. júna sa obaja
kozmonauti vrátili na MIR, ktorý opustili 16. júla. V kozme pracovali 70 dní
a skoro 11 hodín. Uznania hodný výkon.
24. marca 1986, bez výstrahy zaútočili americké lietadlá na pozemné ciele
a líbyjské lode v líbyjskom zálive Sirta s hrozbou, že útoky sa budú opakovať.
Domáca protivzdušná obrana útok čiastočne odrazila, keď raketou zostrelila
jedno z lietadiel. Zase útok bez rezolúcie OSN a vyhlásenia vojny. Útoky na
Líbyu mali u nás negatívnu odozvu. Československo podporovalo Kaddáfiho
ekonomicky, dodávkami tovarov i zbraní, pracovalo tam mnoho našich
odborníkov a na dôkaz dobrých vzťahov prijal prezident Husák Muammara
Kaddáfiho v roku 1978 na rokovanie o ďalšej spolupráci. (54, str. 16-18)
V dňoch 24-28. marca sa v ČSSR uskutočnil XVII. zjazd KSČ. Schválili
plán hospodárskeho rozvoja na ôsmu päťročnicu, 1986-1990. Okrem
ekonomických diskutovali aj o ideologických otázkach. Najmä o myšlienkach
Gorbačova, ako glasnosť a prestavba (perestrojka). S odvolávkami na náš rok
1968 prijímali naši poslanci a ostatní vedúci činitelia tieto myšlienky veľmi
vlažne a nijako sa nechystali uviesť ich u nás do života.
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15. apríla sa noviny intenzívne venovali výbuchu bomby v berlínskom bare,
ktorý si obľúbili americkí vojaci. Po celom rade incidentov v Beirute to nikoho
nemohlo prekvapiť. Prekvapila reakcia USA, ktoré z toho obvinili Líbyu s tým,
že to mala byť odveta za marcový letecký útok v zátoke Sirta. Dôkazov nebolo,
ale, čo raz povedia USA, musí byť pravda. Preto sa zahrali obvyklú hru na Zora
pomstiteľa. 15. a 16. apríla 1986 zopakovali nálety. Voči Líbyi sa viedla
nevypovedaná vojna pod heslom boja proti terorizmu. Až po rokoch, v roku
2008, obnovené vyšetrovanie dokázalo, že všetko bolo ináč. Na Líbyu to
„narafičili“.
Oveľa závažnejšia tragédia sa stala 26. apríla 1986. Pri teste bezpečnostných
systémov v jadrovej elektrárni v Černobyle došlo chybou operátora k prehriatiu
reaktora č. 4 a jeho výbuchu. Bola to katastrofa medzinárodného rozsahu
s dlhodobými následkami dokonca aj na štáty v severnej a strednej Európe.
Najhoršie na veci bolo, že vtedajšie sovietske orgány tragédiu dlho zamlčiavali
a priznali ju, až keď sa mimo hraníc ZSSR objavila v atmosfére zvýšená
rádioaktivita a dopad izotopov jódu a cézia. Najhoršia na veci bola strata dôvery
v sovietske jadrové technológie a zariadenia. Aj to bola jedna z príčin, prečo
sme pri vstupe do EU boli donútení zatvoriť funkčnú, kvalitnú elektráreň
v Jaslovských Bohuniciach.
Pod predsedníctvom Rakúšana Jankovitscha začalo 1. júna rokovanie
hlavného výboru COPUOS, výboru pre mierové využitie kozmického priestoru.
Dlhšiu dobu som sa na to pripravoval a prešiel som celý rad dokumentov
a miest, kde sa dali získať seriózne argumenty. Išlo mi najmä o to, aby som
kvalifikovane zdôvodnil hrozby, vyplývajúce z pokusov rozmiestniť v kozme
zbrane proti balistickým raketám a družiciam, podozrivým, že nesú nebezpečné
zbrane. Chcel som ukázať, že celá SDI, ako sa nazývala Reaganova Strategická
obranná iniciatíva, je založená na nesprávnych princípoch a zameraná na
nesprávne stanovené úlohy, ktoré sú väčšinou v protiklade s medzinárodným
právom. Po pomerne búrlivej diskusii najmä zo strany amerického delegáta
(inak pracovníka Pentagonu) mnohí delegáti najmä zo skupiny 77 vstali a
blahoželali mi.
Priblížil sa čas na cestu domov. Už sme vedeli, že Ivo výborne zvládol
záverečné štátnice a obhajobu diplomovej práce. Zaoberali sme sa už len
drobnosťami a rezervovaním leteniek. V stredu 25. júna sme odleteli do Prahy.
Hanka pokračovala do Bratislavy. Ja som ešte zostal dva dni v Prahe kvôli
pracovným záležitostiam. Keď som prišiel domov, dozvedel som sa, že
medzitým mala na univerzite promóciu Zuzka. Hanka jej venovala kyticu a zašla
do reštaurácie PANORAMA na kopci neďaleko nášho domu rezervovať
miestnosť cukrárne pre pohostenie po promócii. Potom sme spoločne so
Zuzkiným otcom objednali svadobnú hostinu tiež v Panorame, ale vo väčšej
miestnosti.
V stredu, 2. júla sa konala očakávaná slávnostná promócia absolventov
elektrotechnickej fakulty vo veľkej aule strojníckej fakulty. Aula bola nabitá
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príbuznými. Z našej strany bola spolu s mamičkou celá rodina a kopa
Lamačanov. Nechýbali starí rodičia Anna a Martin. Všetko krásne a pokojne
prebiehalo v slávnostnej atmosfére až do okamihu, keď si Ivo okrem diplomu
prevzal ocenenia ministra školstva, rektora a dekana. Potom sa na rozdiel od
ostatných absolventov pohol opačným smerom. Stará mama skoro vykríkla
„Ivuško...“, no premohla sa. O chvíľu pochopila, že Ivo sa nepomýlil. Odišiel
k rečníckemu pultu, spoza ktorého po odovzdaní všetkých diplomov predniesol
za všetkých poslucháčov poďakovanie a sľub. Mamička sa dožila toho, že aspoň
môj syn, jej prvý vnuk mohol splniť tú vznešenú úlohu. Boli sme aj s Hankou
šťastní a hrdí zároveň, že Ivo aj v podmienkach, keď sa väčšiu časť štúdia musel
starať sám o seba a spolu s Evičkou aj o domácnosť, všetko zvládol tak
brilantne. Dozvedeli sme sa, že zostane pracovať na fakulte, ako výskumný
pracovník. Mal teda nielen diplomy a ocenenia, ale aj zamestnanie. A potom
prišiel veľký deň, sobota 5. júla. Najprv sme sa vybrali spolu so svedkami do
domu nevesty na Novohradskej ulici, kde sme oficiálne vypýtali Zuzku za
manželku pre Iva. V sobášnej miestnosti obvodu Bratislava IV v Dúbravke sa
zhromaždilo veľa ľudí. Široká rodina a mnoho známych. Nejaká mladá slečna
spievala „Ave Mária“, potom prebehol krátky obrad, blahoželania, kytice. Keď
Ivo so Zuzkou podpísali úradný protokol, odovzdali si prvý manželský bozk.
Najbližšia rodina sa znova presťahovala do reštaurácie PANORAMA na
pohostenie.
Začiatkom septembra začala v kanadskom meste Vancouver svetová výstava
EXPO 1986. Na druhý deň po otvorení svetovej výstavy sme v jednej
významnej televízii zazreli Waltera Matušku, ako vysvetľuje, že musel
v Amerike požiadať o azyl, lebo v Československu nemohol slobodne tvoriť.
Zhnusil sa mi. Práve on nemohol slobodne tvoriť!!!
Potešila nás správa, že 3. septembra na ME v atletike v Stuttgarte získal
Jozef Pribilinec zlato v chôdzi na 20 km, časom 1 hod. 21 min. 15 sec. V rámci
tohto preteku dosiahol skvelý čas v chôdzi na jednu hodinu, keď za hodinu
prešiel 15447 metrov. Tento výsledok si všimli aj americké médiá.
22. septembra1986 mal v OSN zase prejav prezident Reagan. Na
prekvapenie, nebol vôbec útočný voči ZSSR, aj keď nevynechal kritiku
ľudských práv. Ocenil produktívnosť rozhovorov s Gorbačovom a vyslovil
nádej, že dialóg bude pokračovať v októbri v Reykjavíku.
Po dlhej všeobecnej rozprave prišli na rad stanoviská k referátom
predstaviteľov organizácií OSN, ku ktorým patrila aj správa o generálnej
konferencii MAAE vo Viedni. V diskusii k tejto správe som vystúpil so svojím
prejavom, ktorý som čítal spoza predsedníckeho rečníckeho pultu. Hanka si dala
záležať, aby bola pri tom. Kriticky som sa vyslovil ku skutočnosti, že MAAE
stanovuje smernice, podľa ktorých jadrová elektráreň musí odolať pádu lietadla,
ale nedokázala presadiť žiadne sankcie voči štátu, ktorý barbarsky
zbombardoval jadrový reaktor určený na mierové účely v inom členskom štáte.
Takéto nedôsledné postoje znižujú autoritu MAAE i OSN v očiach viacerých
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štátov, ktoré aj z tohto dôvodu odmietajú pristúpiť k dohode o nešírení
jadrových zbraní.
V prvých dňoch novembra 1986 vyšiel v USA najavo veľký škandál.
Spojené štáty tajne predávali Iránu zbrane, údajne preto, aby dosiahli
prepustenie siedmych rukojemníkov zajatých v Libanone. Zistilo sa, že zbrane
cez Irán iba prešli do rúk Contras, bojujúcich s podporou CIA proti legálnej
vláde Nikaraguy. Vláda USA sa najprv tvárila, že o ničom nevie.
8. novembra zomrel Vjačeslav Michajlovič Molotov. Muž s veľmi
zaujímavým osudom. Pôvodne sa menoval Skrjabin, a v detstve dokonca hrával
na husle. Známym sa stal ako muž, ktorý v mene Sovietskeho zväzu podpísal
s Ribbentropom zmluvu o neútočení. Hoci to bolo na pokyn Stalina, mnohí mu
to pripisujú ako veľký hriech, lebo to bola dohoda s Hitlerom. Že to nebola
žiadna priateľská dohoda, ale taktika na odloženie priameho útoku zo strany
Nemecka, teda na získanie času, kritici zámerne vynechávajú. Väčšina ľudí
nevie, že o dva roky skôr podpísala podobnú dohodu poľská vláda.
Konečne prišli Vianoce. Tri hodiny pred štedrovečernou večerou sme
telefonovali s deťmi a zaželali sme si navzájom šťastné Vianoce. Sviatky
prebehli v pohode s niekoľkými návštevami priateľov. 28. decembra som dostal
telegram v znení: „SDEL MIHALICOVI ZE MA OD 27/12 VNUCKU,
3,20KG, 51 CM, VSE OK. GRATULUJEME.“ Šifréri to vytlačili a priniesli.
Hneď sme to zapili.
Hanka sa po Novom roku 1987 zapojila do takzvaného ženského klubu pri
OSN, kde sa schádzali maželky diplomatov a čo bolo zaujímavé, bolo tam dosť
žien z exotických krajín, takže sa všeličo nevšedné dozvedela a často aj
zasmiala.
Začiatkom februára sme sa dozvedeli z našej tlače, že začali práce na
výstavbe jadrovej elektrárne v Temelíne. 19. februára 1987 USA zrušili
obchodný bojkot voči Poľsku. Bol to odraz toho, že v Poľsku sa zmenili
pomery.
Zaujímavý bol aj prípad špionáže v jadrovej oblasti v prospech Izraela,
v ktorom 4. marca odsúdili amerického občana Jonathana Pollarda na doživotie.
V posledných rokoch to nebol jediný Američan súdený za špionáž proti svojej
vlasti a iba málo z nich pracovalo pre ZSSR.
V Československu došlo 20. marca 1987 k zmenám vo vláde. Predseda
českej vlády Korčák požiadal o uvoľnenie z funkcie. Prezident Husák mu
vyhovel a na jeho miesto vymenoval Ladislava Adamca. K zmene vo vysokej
politike došlo aj v SRN, keď 23. marca rezignoval obľúbený politik Willy
Brandt z postu predsedu SPD.
9.-11. apríla 1987 prišiel do ČSSR Gorbačov. Rokovalo sa tri dni, vrátane
Bratislavy. V Prahe boli nespokojní, že sa neospravedlnil za vstup vojsk v roku
1968. Na Slovensku mala návšteva skôr formálny charakter a Slováci sa snažili
prejaviť pohostinnosť. Politiku nechali na Prahu. (20, str. 180)
Krátko po návšteve Gorbačova v ČSSR, požiadalo Turecko o vstup do EHS.
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EHS nebolo na vstup Turecka pripravené, ale odmietlo ho s odôvodnením, že
Turecko nie je pripravené kvôli konfliktu s Cyprom a nedostatkom v oblasti
demokracie a ľudských práv. Turecko dodnes nie je členom EÚ.
V súvislosti so škandálom okolo zbraní pre Irán a Irak, došlo 17. mája 1987
ku kurióznej situácii. Iracké lietadlo Mirage F-1 údajne omylom, dvomi
raketami Exocet zasiahlo americkú fregatu Stark. Loď sa nepotopila, ale mala 37
mŕtvych a viacero zranených členov posádky.
Koncom mája 1987 zase došlo k veľkému prekvapeniu. Neďaleko
Červeného námestia v Moskve pristál na malej Cesne nemecký mládenec
Mathias Rust. Vzrušenie nebolo len v Amerike, ale hlavne v Moskve. Velitelia
protivzdušnej obrany sa bránili, že mali zákaz zostreliť ho. Politici na ÚV sa
hnevali, že to je rukolapný dôkaz nedostatočnej obrany, lebo ak takú vec
dokázal neozbrojený mladík na civilnom lietadle, čo by asi dokázal dobre
pripravený vojenský útok, alebo nejaký terorista? Začali padať veľké vojenské
hlavy. Keď sa analyzoval jeho let, medzitým dobre zmapovaný, zdá sa, že to
predsa len nebolo také nevinné, ale bol to dobre premyslený plán. Letel
z Hamburgu cez Faerské ostrovy na Island, odtiaľ do Bergenu v Nórsku a cez
Helsinki do Moskvy. Trasa naznačuje, že let sa tým spôsobom mohol dobre
zamaskovať a na konci využiť relatívne mäkkú ochranu hraníc medzi Fínskom
a ZSSR. V septembri ho odsúdili za chuligánstvo, porušenie hraníc a leteckých
predpisov. Po podpise zmluvy INF medzi ZSSR a USA o znížení počtu zbraní
krátkeho doletu, urobili v auguste 1988 gesto dobrej vôle a prepustili ho. Jeho
Cesnu uložili v technickom múzeu v Nemecku.
Svetové médiá dostali 11. júna novú tému, ktorú mohli široko rozoberať.
Stala sa ňou Margareth Thatcherová, ktorú po tretí raz za sebou zvolili za
premiérku Veľkej Británie. Bez ohľadu na to, že to je žena, stalo sa tak po prvý
raz po 160-tich rokoch, čo sa niekto stal tretí raz za sebou premiérom v tej
konzervatívnej krajine. Pri návšteve Berlína 12. júna 1987 vyzval Reagan vo
verejnom prejave Gorbačova, aby dal odstrániť Berlínsky múr. Človeku to
pripadne úsmevné, keď si uvedomí, že neskôr začali USA stavať ploty a múry
na hraniciach s Mexikom, aby zabránili imigrácii z Mexika.
V polovici septembra pricestovala do New Yorku delegácia na valné
zhromaždenie OSN. Zase som mal pripravený prejav k problematike MAAE.
V utorok, 21. septembra1987 popoludní otvorili formálnu časť programu
a oznámili hlavné body rokovania. Po odchode nášho ministra z New Yorku sa
stal vedúcim delegácie Jano Stručka. Stal sa z neho veľký boss. Pri jednej
príležitosti mi oznámil, že už nebudem dlho na ministerstve, lebo
prostredníctvom ÚV došlo k dohode, že prejdem za riaditeľa odboru na FMTIR.
Úprimne povedané, vôbec ma tým nerozladil. Zmenu by som dokonca uvítal,
lebo práca na FMTIR bola dynamickejšia a mala praktický dosah.
Bez varovania prišiel 19. október 1987. V Amerike nastalo veľké vzrušenie
a nervozita. Bol to takzvaný čierny pondelok na New Yorskej burze. Noviny sa
hemžili palcovými titulkami ako PANIKA, KRACH a podobne. Príčinou bol
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neočakávaný pokles takzvaného DOW indexu o 22% za jeden deň. Najhoršie
bolo, že tým sa spustila reťaz ďalších krachov. Nikto nevedel, ako sa bude
situácia vyvíjať, preto tie obavy.
Aj na Misii sme zažili prekvapenie. Koncom októbra prišiel nový
veľvyslanec Zápotocký, príbuzný bývalého prezidenta. Pôvodom ekonóm.
Opatrný a studený pri osobnom styku. Všetci sme čakali, čo sa z neho vykľuje.
Voči mne sa správal korektne, tak som nemal príčinu vnímať ho príliš kriticky,
zato časť delegácie ho medzi rečou ohovárala. Krátko po príchode Zápotockého
prišiel oficiálny list z ministerstva. Ku koncu roka moje vyslanie končí, mám
navrhnúť najvhodnejší deň návratu do vlasti s ohľadom na ukončenie
povinností, prípravu odoslania karga so zvrškami a s ohľadom na letecké
spojenie. Povedal by som, že to bolo veľmi ohľaduplné odvolanie.
Popri rutinnej práci v OSN som získal informáciu, že 11. novembra 1987
rezignoval Jeľcin na post v strane. Správa sa mi zdala nedôveryhodná. Stretol
som sa so svojim partnerom na Sovietskej misii. Pri káve som sa dozvedel, že
pre spory s Gorbačovom o reformách ho odvolali z funkcie 1. tajomníka ÚV
KSSZ. Ukázalo sa, že nie na dlho. Bolo známe, že Jeľcin je obľúbený medzi
radovým členstvom. Už sme boli doma, keď Jeľcina v marci 1989 zvolili za
delegáta za oblasť Moskvy. V máji 1990 sa stal predsedom prezídia Najvyššieho
sovietu, teda premiérom ZSSR. Gorbačov začal strácať moc, ale zostali mu
priateľstvá na západe. V tom čase sme ešte netušili, že títo dvaja budú mať na
svedomí koniec Sovietskeho zväzu, čo niektorí eufemisticky nazvali ako koniec
bipolárneho sveta a koniec studenej vojny. Tá sa však nikdy neskončila. To sme
vtedy tiež ešte netušili. Lesk Gorbačova sa začal vytrácať aj kvôli zhoršovaniu
hospodárskej situácie v ZSSR, ku ktorému prispeli nové reformy a glasnosť.
Oslavné ódy a chvála zo Západu mu tiež nepridávali na dôveryhodnosti.
„Gorby“, ako ho familiárne na západe volali si neuvedomil staré známe
pravidlo: „začni si dávať pozor, keď ťa nepriateľ chváli“.
17. decembra 1987 aj v ČSSR došlo k významnej zmene vo vrcholných
orgánoch strany a štátu. V dôsledku rastúcich ambícií a tlaku skupiny Jakeša,
Biľaka a Adamca, Gustáv Husák na zasadaní ÚVKSČ požiadal o uvoľnenie
z funkcie generálneho tajomníka strany, a ponechal si úrad prezidenta. (20, str.
180) Bol to aj dôsledok vývoja v ZSSR, pri ktorom išlo o návrat k bývalému
stavu, keď najvyššia štátna a stranícka funkcia boli rozdelené. Novým
generálnym tajomníkom strany sa stal Miloš Jakeš, čo vyvolalo údiv verejnosti.
Ľudia ho považovali za politicky negramotného človeka, bez skúseností.
My sme sa začali chystať na Vianoce. Do ústredia som oznámil, že po
zvážení všetkých okolností a ukončení dôležitých kontaktov plánujem návrat 22.
januára 1988. Ministerstvo súhlasilo.
Dni sa zrazu rozbehli. Prileteli kuriéri, ale teraz si ich vzal na starosť
veľvyslanec a Bronislav. 22. januára 1988 popoludní sa zišli pracovníci Misie
vo vestibule, aby sa s nami rozlúčili. Posadili nás do auta a odviezli na letisko.
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XV, Návrat Dubčeka a príchod nežnej
Na letisku v Bratislave nás privítala Evička s autom a spoľahlivo nás
dopravila domov. Doma nás čakal výborný obed. Evička upiekla kurča a všetko
dovedna ukazovalo, že sa z nej stala perfektná gazdiná.
Začiatkom apríla 1988 došlo k rozhovoru, ktorý poskytol Alexander Dubček
talianskemu denníku ĽUnitá. Dubček v ňom prirovnal procesy v roku 1968 ku
Gorbačovovej perestrojke. To rozčúlilo niektorých členov ÚV KSČ. Verejnosť
bola aj v tom čase na strane Dubčeka, čo využívali disidenti a chartisti. Našich
politikov hnevalo, že Dubčeka po zverejnení rozhovoru pozval pápež Ján Pavol
II. a univerzita v Bologni oznámila, že mu udelila čestný titul „doctor honoris
causa“ politických vied. Prevziať si ho mohol až v novembri. Renomé Dubčeka
vo svete sa znova oživilo. Skončilo obdobie, počas ktorého sa malo na neho
zabudnúť.
Na začiatku druhého februárového týždňa som už bol v Prahe. Na
ministerstve sa rozhodlo, že zatiaľ sa budem venovať analytickej činnosti
a pripravovať svoj prechod na FMTIR, kde mám dostať post vedúceho odboru
medzinárodnej spolupráce. Údajne je to prerokované s vedením FMTIR. Ako
prvé som sa staral, kde budem bývať. Personálny odbor mi obstaral malý byt,
izbu s kuchynkou, WC a kúpeľňou v budove, kde bývali viacerí Slováci,
pracovníci ministerstiev. Neďaleko mňa na tej istej chodbe býval námestník
ministra FMTIR, tiež Slovák.
Pozoruhodné udalosti prišli až v polovici marca1988. Najprv to bolo
oznámenie, že Sovietska armáda začala z mestečka Hranice na Morave sťahovať
rakety OTR 22 s jadrovými hlavicami. Na území ČSSR po tomto opatrení
nemali byť žiadne jadrové zbrane. Hneď na druhý deň Irán oznámil, že Irak
použil vo vojne chemické zbrane. To nemohlo nikoho prekvapiť. Všetci vedeli,
ktoré štáty Iraku predali nielen chemické zbrane, ale aj technológiu na ich
výrobu. Preto prekvapilo, že práve tie štáty sa teraz tvárili prekvapene
a poburovali sa nad činnosťou Iraku.
Začiatkom marca Hanka znova nastúpila do práce v Nakladateľstve Pravda
na Gunduličovej ulici. Veľa sa počas jej neprítomnosti nezmenilo. V tom čase sa
dokončovala nová budova tlačového kombinátu, kam sa na jeseň presťahovali.
Nový objekt nazvali Presscentrum. Bola to najvyššia budova v Bratislave
a možno i v strednej Európe, s klimatizáciou a kompletným servisom pre
pracovníkov. Mali v nej aj tlačiareň, veľkú jedáleň, ordinácie lekárov a iné
potrebné útvary. Pri obrovskej budove sa krčila stavba objektu TASR, tlačovej
agentúry Slovenskej republiky.
Ďalšou udalosťou, ktorá stála za povšimnutie sa stala „sviečková
manifestácia“ v Bratislave. Na Hviezdoslavovom námestí sa podvečer 25. marca
1988 zišiel dav ľudí, ktorí demonštrovali za náboženskú slobodu a vymenovanie
biskupov na neobsadené miesta. Demonštráciu na prekvapenie povolili.
Najznámejších disidentov preventívne vyšetrovali, aby im znemožnili účasť.
Ľudia si všimli, že z okien hotela Carlton sledovali demonštráciu niektorí
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politici. Polícia spočiatku demonštráciu iba pozorovala, ale potom dostala povel
na zásah vodnými delami a niekoľkých hlasných demonštrantov zatkli. Tak
začala v Bratislave takzvaná „zamatová revolúcia“, viac ako poldruha roka skôr
ako v Prahe. (20, str. 180)
Po návrate z New Yorku som sa dozvedel, že v októbri 1983 bolo zrušené
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj a v januári 1984
zriadili miesto neho Štátnu komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.
(SKVTIR) Na jej čelo sa dostal podpredseda vlády a bývalý minister vnútra
Jaromír Obzina. Pracovník personálneho odboru ma zaviedol do mojej
kancelárie vedúceho odboru a oznámil mi, že som pozvaný k predsedovi na
rozhovor. Predseda komisie si zrejme zachoval maniere ministra vnútra. Bez
rozumného argumentu povedal, že mi post riaditeľa odboru nedá. Už má
vybraného človeka, ktorého tam chce. Vie, že vecné a odborné riadenie bude
fakticky v mojich rukách, lebo mám skúsenosti, ale správy o chode a výsledkoch
odboru chce dostávať iba od svojho človeka. Chce, aby som sa venoval riadeniu
spolupráce s kapitalistickými štátmi. Videl som, že nemá zmysel diskutovať, ani
klásť otázky typu, čo na to ÚV. Husák bol už „iba“ prezidentom a Obzina sa
cítil úplne suverénne. Asi nechcel Slováka na tom poste. Mne to bolo jedno.
Vtedy nevedel, že dlho v tejto funkcii nezostane. Ani ja.
V apríli 1988 sa začali hromadiť dôležité udalosti. Už siedmeho oznámil
ZSSR, že pripravuje stiahnutie vojsk z Afganistanu. 8. a 9. apríla sa uskutočnilo
9. zasadanie ÚV KSČ. Rokovalo sa o rekonštrukcii vo vedení strany.
Nasledovala výmena starších funkcionárov.
O necelý týždeň sme sa dozvedeli, že ZSSR, USA, Pakistan a Afganistan
podpísali tzv. Afganskú zmluvu. Bola súčasťou prípravy odchodu sovietskych
vojsk a usporiadania pomerov po ich odchode.
19. apríla 1988 vstúpil do platnosti ústavný zákon 42/1988 Zb. o „Zmenách
v sústave federálnych a centrálnych úradov“. Na jeho základe zlúčili niektoré
ministerstvá, ktorých počet sa znížil z 26 na 22. Zmeny nastali aj v Štátnej
plánovacej komisii, ale čakalo sa, že nebudú posledné.
O pár dní po zmenách vo verchuške prišli zaujímavé správy z Maďarska. 22.
mája 1988 vystriedal Károly Grósz Jánosa Kádára na poste predsedu Maďarskej
socialistickej strany. Pri tom si však ponechal post maďarského premiéra, čím
došlo k spojeniu dvoch najvyšších funkcií v jednej osobe. Grósz si svojimi
postupmi vyslúžil prezývku „maďarský Gorbačov“.
6. júna naša Evička absolvovala štátnice a obhájila svoju diplomovú prácu.
Urobili sme malú rodinnú oslavu. Pri tej príležitosti sme jej už mohli povedať,
že na sedemnásteho júna je rezervovaná plavba na lodi po Čiernom mori.
V posledných dňoch júna 1988 sme mali veľkú slávnosť. Vo veľkej aule
strojníckej fakulty promovala naša Evička, ktorej udelili diplom inžinierky
chémie. Zišla sa široká rodina. Evička v auguste nastúpila na školu, kde na
katedre analytickej chémie začala pracovať na internej ašpirantúre. Dalo by sa
povedať, že sme v tej chvíli mali obe naše deti na vlastnej nohe, no ešte to
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nebolo celkom tak. Môj otec sa nemohol zúčastniť ani na Evičkinej promócii.
Krátko predtým sa mu stav zhoršil a odviezli ho do nemocnice na Kramároch.
Účinnosť zákona č. 88/1988 Zb., o štátnom podniku nastala od 1. júla.
Zákon bol istým náznakom, že naša spoločnosť sa pomaly približuje
k demokratizácii, ale nepovedal, že predovšetkým sa musíme naučiť, čo je to
demokracia. Najbližších 25 rokov sa to nepodarilo. Ťažko sa chápalo, že
demokracia nie je bezbrehá sloboda, ale dodržiavanie zákonov a v prvom rade
zodpovednosť. Ľudia nepochopili, že kapitalizmus nie je demokracia. Ľuďom sa
nepáčilo čo majú, ale nebolo im jasné, čo chcú. To, že štát zaručoval istoty
zamestnania a lacného bývania sa málilo. Kritizovali pomery v Československu.
Vraj sa nemôže cestovať, nie je náboženská sloboda a občas býva rad na banány
či citróny. Na rozdiel od Francúzska, či Talianska, u nás boli kostoly plné ľudí.
Mnohí stranícki funkcionári si dali krstiť deti v Lamači, aby ich pri tom nevideli
známi. Ľuďom sa nepáčil kolektivizmus a obdivovali vzory individualizmu,
ktoré poznali zo západných filmov. Tento stav neveštil nič dobrého.
V sobotu, druhého júla som bol v nemocnici za otcom. Bol hodne zarastený,
preto som ho oholil. Pri tom sme žartovali a osviežený otec sa dostal do dobrej
nálady. Keď sme skončili, zbadal som na stolíku pri otcovej posteli misku plnú
liekov. Ukázalo sa, že otec si ich sám nedokáže vziať a zapiť, tak sa tam
hromadili. Zavolal som sestričku a opýtal sa, prečo otcovi lieky nepodávajú.
Sestrička nepovedala nič. Zobrala asi desať tabletiek do ruky, napchala ich naraz
otcovi do úst a než som stihol zasiahnuť už mu liala do úst vodu. Mohla ho
zabiť, keby mu nejaká tabletka zabehla do pľúc. Rozčúlený som zavolal lekára,
či toto je správna starostlivosť. Veď lieky sa majú užívať pravidelne. O tom, že
by sa mali podávať s citom škoda hovoriť. Lekár sa vyhováral, že na všetko
nestačia dozerať, že pacientov majú veľa a ďalšie blablabla. Ešte som zostal pri
otcovi, aby som ho upokojil po tom výstupe. Nevedel som, ako dosiahnuť, aby
mal starostlivosť, ako sa patrí. Z nemocnice som odišiel veľmi smutný,
s pocitom bezmocnosti. Pri takejto opatere nieže vyzdravie, ale naopak, ani dlho
nevydrží. V nedeľu, skôr ako som sa vybral do nemocnice, volali z Lamača.
Nemocnica mamičke oznámila, že otec zomrel. Kládol som si otázku, či sa
nemohlo stať, že to bolo pri takom podávaní liekov, aké som videl, ale nikomu
som to nepovedal. Taký je život! Nedávno sme si užívali krásnu dovolenku
s Evičkou, s nadšením nad jej promóciu a zrazu taký úder.
V piatok 8. júla sa na Lamačskom cintoríne zišlo množstvo ľudí, ktorí otca
poznali a vážili si ho. Predtým, než spustili do hrobu truhlu s telom nášho otca
kňaz povedal niekoľko slov, niečo ako nekrológ. Bol som veľmi rozrušený.
V tom, čo povedal kňaz nebolo nič, čo by o otcovi hovorilo niečo podstatné.
Postavil som sa na hŕbu zeminy a hlasným slovom som prehovoril k prítomným
o tom, ako otec pracoval roky s divadelným krúžkom. Cez vojnu zachránil pre
poštu veľké majetky. Bol to poctivý, pracovitý človek a skvelý otec rodiny.
Pracoval i pre kostol. Mal som v hrdle veľkú hrču. Zohol som sa, aby som hodil
pár zrniek prsti do hrobu, a tým zakryl pohnutie.
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29. júla 1988 na konferencii KSSZ Gorbačov navrhol, aby sa v marci
budúceho roka uskutočnili voľby prezidenta Sovietskeho zväzu a tiež
parlamentné voľby. Navrhol aj tajné voľby do orgánov strany a oddelenie
orgánov verejnej moci od orgánov strany. Netrvalo dlho a boli prijaté aj
uznesenia o slobode slova a zhromažďovania. Boli to rozhodne veľké novinky
na sovietskej scéne, ktoré vyvolávali odpor konzervatívnych skupín.
10. augusta došlo k niekoľkým závažným udalostiam vo svete. V Angole
podpísali dohodu medzi Angolou, Kubou a Juhoafrickou republikou o zastavení
paľby. Hoci pokoj nenastal hneď, predsa vznikla situácia vedúca k ukončeniu
vlečúceho sa problému s nezávislosťou Angoly. V ten istý deň začal Sovietsky
zväz skutočne sťahovať svoje vojská z Afganistanu. Vzniknuté mocenské
vákuum vyvolalo nový, oveľa horší problém. 11. augusta 1988 vznikla
teroristická organizácia Al Kaida (Al Qaeda). Veľká časť jej príslušníkov sa
grupovala z mudžahedínov, dobre vyzbrojených a vycvičených agentmi CIA
a americkými vojenskými poradcami na boj so sovietskou armádou. Začala sa
ujímať moci, útočiť na odchádzajúce sovietske vojská a vytvárať vlastné
mocenské centrá, postupne aj v iných moslimských štátoch. Formálne mala za
cieľ vytvárať malé nezávislé moslimské štáty. Vtedy to ešte neboli teroristi.
Nimi sa stali, až keď začali útočiť na vojská USA a NATO.
Prišiel obávaný deň 21. augusta. Od roku 1968 trvalo napätie v súvislosti so
vstupom sovietskych vojsk. Ani v tomto roku nechýbali demonštrácie v Prahe.
Tento raz pridali žiadosti o okamžitý odchod sovietskych vojsk z nášho územia
a vyvíjali politický tlak na zorganizovanie slobodných volieb a za slobodu tlače,
či zrušenie cenzúry. Polícia nezasahovala, iba dávala pozor, aby nedošlo
k vandalizmu. V ten istý deň došlo aj podpisu zmluvy o zastavení paľby medzi
Irakom a Iránom v ôsmom roku vojny. Do platnosti vstúpila 25. augusta 1988.
Tým sa vytvorili podmienky pre začiatok mierových rokovaní.
V priebehu septembra sme začali v práci prípravy na odchod delegácie na
rokovanie starších vládnych poradcov pre vedu a techniku v Ženeve. Odchodu
našej delegácie predchádzala demisia federálnej vlády vedenej Lubomírom
Štrougalom. Vedením vlády poverili Ladislava Adamca, ktorý sa o to už dlhší
čas usiloval. Očakávali sa zmeny aj vo vedení SKVTIR. V druhej polovici
októbra sme vycestovali ako štvorčlenná delegácia do Ženevy. V Paláci národov
v Ženeve som sa na druhý deň zoznámil s vedúcim výboru starších vládnych
poradcov pre vedu a techniku, sympatickým starším Kanaďanom. Hovorili sme
o bodoch programu. Našou úlohou bolo presadiť uskutočnenie seminára EHK
o futurológii. O jeho organizáciu sa uchádzala naša republika. Kanaďan bol
nášmu návrhu priaznivo naklonený no upozornil, že niektoré delegácie asi budú
oponovať. Seminár o futurológii sa nám nakoniec podarilo presadiť a v roku
1990 sa uskutočnil v Dome techniky v Prahe, za mojej účasti, hoci vtedy sa už
schyľovalo k zrušeniu SKVTIR.
Po návrate zo Ženevy sme sa dozvedeli, že americký veľvyslanec John
Whitehead sa stretol s disidentmi V. Havlom, J. Dienstbierom a V. Malým.
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O schôdzke neboli žiadne oficiálne správy. Dalo sa predpokladať, že hovorili
o príprave rôznych akcií disentu.
V tom čase som na odbore nechal urobiť analýzu distribúcie prostriedkov
určených na nákup licencií a zariadení pre podniky. Ukázalo sa, že na Slovensko
pripadlo za posledných 5 rokov 7,5%. Vydal som pokyn, na vypracovanie
návrhov na vhodné nákupy pre slovenské podniky, s cieľom zvýšiť podiel
prostriedkov pripadajúcich na Slovensko. Zdôvodnil som to tým, že ak by niekto
z vyšších miest prišiel na to aký je stav, mohli by sme mať problémy.
28. októbra 1988, pri sedemdesiatom výročí vzniku ČSR, vyhlásili tento deň
za štátny sviatok. Prezident Husák vyhlásil amnestiu pre 5000 väzňov. Zastavili
stíhanie ďalších 15000 ľudí. Amnestovali aj ľudí, ktorí sa bez povolenia úradov
zdržujú v zahraničí, ak neprejavujú negatívny vzťah voči republike. Režim sa
snažil ukazovať umiernenú tvár. Asi to bolo už neskoro, lebo v spoločnosti
silneli nálady na zmeny. Šepkalo sa, že aj v ÚV sú ľudia, ktorí plánujú zmeny
režimu. Kolovali nejaké mená, no nikto nemal relevantné informácie. Niekedy
to vyzeralo ako zbožné želanie. Prejavom vývoja v spoločnosti bolo založenie
Československého helsinského výboru. Mal kontrolovať dodržiavanie záväzkov
ČSSR, ktoré prijala Helsinská konferencia v roku 1975. Stalo sa tak 5.
novembra 1988, ale nebola to žiadna novinka, iba zopakovanie staršej iniciatívy.
Vznikla nová opozičná skupina, ktorá sa účelovo spája s ostatnými. Neviem, kde
brali peniaze. V rozpočte neboli.
Popri vnútorných politických udalostiach sme zaregistrovali, že 8. novembra
1988 zvíťazil George H.W. Bush, nominant republikánskej strany, v amerických
prezidentských voľbách. Ukazovalo sa, že republikáni zostanú v USA pri moci
najmenej ďalšie štyri roky. Je to poučné i zaujímavé. Prezident i jeho strana. U
nás bolo veľa kriku, že vládna moc je v rukách jednej strany. V USA to nie je
problém.
Na scéne sa 13. novembra znova objavil Alexander Dubček. Pri príležitosti
preberania čestného doktorátu v aule Bolonskej univerzity predniesol krásny
prejav, v ktorom použil citáty z básní a myšlienok indického básnika
Rabíndranátha Thákura. Prejav vyvolal nadšenie a uznanie. Korunou návštevy
bolo prijatie Dubčeka u pápeža Jána Pavla II. Táto udalosť mala svoj odraz na
vývoji v Poľsku. Generál Jaruzelski koncom roka začal dialóg s vedením hnutia
Solidarita. Prišiel k názoru, že spolupráca môže byť lepšia ako represie. Moskva
na tento vývoj nereagovala.Tento vývoj viedol k skutočnosti, že v júni 1989 sa
v Poľsku uskutočnili slobodné voľby, prvé po dlhom čase.
V dňoch 8.- 9. decembra navštívil Prahu francúzsky prezident Mitterand. Po
stretnutí s Husákom, Jakešom a Adamcom sa stretol s Havlom, zástupcami
Charty 77 a ďalšími opozičnými skupinami. Zjavná podpora disentu. Pritom
vyslovil obavy, že ČSSR, NDR a Rumunsko môžu vytvoriť konzervatívne
zoskupenie zamerané proti perestrojke a kompromisom so Západom. Deň po
návšteve Mitteranda sa v Prahe uskutočnila opozičná demonštrácia pri
príležitosti svetového dňa ľudských práv. Vystúpil Havel, chartisti a Kubišová
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zaspievala hymnu. Odhlasovali rezolúciu za prepustenie politických väzňov.
Nedávna amnestia prezidenta sa im zdala málo.
Po dlhom čase sme strávili veľmi príjemné sviatky v rodine a v takej
atmosfére sme strávili aj Nový rok 1989. Po dlhom čase som opäť sledoval
novoročný prejav prezidenta Husáka, na ktorom sa veľa nezmenilo. Výraznú
zmenu zaznamenal iba vzhľad prezidenta. Bol to unavený starý muž, na ktorom
sa podpísal náročný život a vek, možno i choroba. Človeku ho prišlo ľúto.
Zaslúžil si obdiv a poďakovanie, ale ako to už býva, mnohí, najmä v Čechách ho
nenávideli. Hovorili, že kvôli normalizácii, ale čo by sa bolo stalo, keby nebola
normalizácia v jeho podaní, o tom nerozmýšľali.
Bez veľkej pozornosti v našich podmienkach nastúpil 20. januára 1989
v USA do prezidentského úradu George H.W. Bush. Za Reagana bol šéfom
CIA, pričom nadobudol nielen veľké administratívne skúsenosti, ale aj
informácie o všetkých možných politických protivníkoch. Politika USA sa
v podstate nezmenila. Naopak, bez silných slov sa prijímali protisovietske
opatrenia.
V polovici januára 1989 začal takzvaný „Palachov týždeň“ akcií ako
spomienka na jeho upálenie sa pred dvadsiatimi rokmi. Začalo to malými no
postupne rastúcimi zhromaždeniami, na ktorých došlo k provokáciám
a opozičným prejavom, čo viedlo k zásahom polície. Zadržali väčší počet ľudí,
medzi nimi aj V. Havla. Toho 21. februára odsúdil súd v Prahe 3 na 9 mesiacov
odňatia slobody. Pod tlakom verejnosti ho o 6 týždňov prepustili.
V niektorých skupinách v spoločnosti sa šepkalo, že v opozícii vznikajú dva
prúdy. Jeden tvorili ľudia z Charty 77, ktorý mal v programe zmenu politického
systému, ľudské práva, slobodu tlače a iné slobody. Na Slovensku vznikol Klub
Obroda z okruhu Dubčekových priateľov. Program Klubu bol zameraný na
obrodenie socializmu, zvýšenie životnej úrovne ľudu a obmenu politickej
garnitúry tak, aby plnila tieto zámery. Začiatkom roku 1989 ešte boli oba prúdy
schopné spolupracovať. Po zmene režimu sa situácia zásadne zmenila. Koncom
marca 1989 vydal Klub Obroda memorandum, v ktorom v súvislosti so
zdravotným stavom prezidenta Husáka navrhol za jeho nástupcu Alexandra
Dubčeka.
Začiatkom apríla československé médiá prispeli k uvoľneniu nálady
v spoločnosti. Prvý raz od konca šesťdesiatych rokov usporiadali súťaž
o kráľovnú krásy, Miss ČSSR. Finále sa konalo v novom paláci kultúry a športu
v Ostrave. Vyhrala študentka z Prešova, 18-ročná Ivana Christová.
K prekvapeniu došlo 17. apríla 1989, keď Dubčekovi poskytli priestor
v maďarskej štátnej televízii. V ňom Dubček odsúdil inváziu spojeneckých
vojsk v roku 1968 a podporil Gorbačovovu perestrojku. Pritom odmietol
podobnosť slovenskej a českej jari (nepoužil výraz Pražská jar) a perestrojky.
Československá strana poslala Maďarsku protestnú nótu. Maďarská vláda
vyvolala znova protest z československej strany 13. mája, keď jednostranne
a bez výstrahy, či nejakej diskusie porušila zmluvu o výstavbe spoločného diela
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Gabčíkovo-Nagymaros a s okamžitou platnosťou zastavila práce na Maďarskom
úseku. (20, str. 181) Asi o dva týždne prekvapili zase. Po vzájomnej dohode
rakúski a maďarskí predstavitelia otvorili priechody na spoločnej hranici pre
utečencov z NDR. V tom čase sa na zastupiteľskom úrade SRN v Prahe tiesnilo
množstvo utečencov z NDR.
V máji sa odohrala vážna udalosť aj v našej rodine. Prekvapilo nás, že
Evička oznámila návštevu svojho nastávajúceho. Skutočne prišiel mladý muž aj
s otcom a požiadali o jej ruku. Po niekoľkých výhradách som nakoniec súhlasil
a 3. júna sa konala svadba v sobášnej miestnosti v Dúbravke.
Asi v polovici mája 1989 sme mali na odbore stranícku schôdzu, ako
obvykle za účasti pracovníka z ÚV KSČ. Po formalitách zaviedol diskusiu na to,
čo sa deje v štáte a chcel poznať názory. Nastalo veľké ticho. Vzal som si slovo.
Povedal som, že „v štáte sa prejavujú dôsledky dlhodobej nesprávnej politiky
v dôležitých veciach. Obmedzuje sa cestovanie do zahraničia, pod smiešnymi
zámienkami. Pritom ľudia si predstavujú život v zahraničí podľa filmov a nie
podľa vlastných skúseností. Hovorí sa aj vtip, že čo by sme mali urobiť, keby sa
naraz otvorili hranice. Odpoveď, rýchlo vyliezť na stromy, aby nás nepošliapali.
Keby sme uvoľnili cestovanie ľudia by rýchlo pochopili, že to, čo vidia vo
filmoch, nie je skutočný život. Skutočný život tam je boj o prácu a chlieb. U nás
organizujeme ľuďom školenia, aby si zvýšili kvalifikáciu, v Amerike si ľudia
sami platia večerné kurzy, aby získali lepšiu prácu, alebo aby ich z práce
nevyhodili. U nás sa pýtame ľudí, či sú vyrovnaní s náboženskou otázkou a či
chodia do kostola. Kostoly sú plné, lebo sa to zakazuje. Vo Francúzsku, či
Taliansku sú kostoly prázdne. Máme v ústave štvrtý článok, kvôli ktorému nás
Západ označuje za nedemokratický režim a s radosťou dáva azyl utečencom,
ktorým umožňujú únik z totality. Pokojne ho môžeme zrušiť, lebo keby boli
nejaké voľby, aj tak by ich vyhrala komunistická strana. No v tej chvíli by
prestali emigrantov prijímať, lebo majú dosť svojich nezamestnaných. V takejto
politike prevažuje ideologický radikalizmus nad racionálnou úvahou. Ak
politické vedenie vezme do úvahy takéto skutočnosti, zmení sa naša pozícia
u ľudí i na medzinárodnej úrovni“. O niekoľko dní mi z ÚV KSČ doručili hrubú
obálku plnú papierov, ktoré som mal vyplniť. Bol tam list, že sa mám stať
pracovníkom ÚV KSČ. Žiadne papiere som nevyplnil a neposlal.
V sobotu 10. júna sa v rámci Bratislavskej lýry konal v športovej hale
koncert slávnej speváčky Joan Baez, ktorá vystupovala ako hosť. Bola známa
ako mierová aktivistka a boli sme na ňu zvedaví. Asi v polovici koncertu
speváčka upozornila, že v hale sedí aj Václav Havel. Väčšina ľudí ho už
predtým zaregistrovala, ale jeho tichá prítomnosť nevyvolala žiadne reakcie. Po
tom upozornení nastal šum a výkriky, do ktorých sa miešal aj nesúhlas. Havel
neznamenal pre Slovákov žiadnu hviezdu. Speváčka ho tam prepašovala ako
nosiča gitary. Potom ešte Joan Baez zaspievala na oslavu Havla a Hoffmanna.
Mikrofóny znova vypli, ako pri vystúpení Hoffmana. Prišla polícia a koncert
ukončila.

289
V druhej polovici júna nastúpil za nového šéfa SKVTIR Slovák Ing. Pavol
Hrivnák, ktorý už predtým prešiel významnými funkciami.
Iba pár dní po jeho nástupnom prejave sme prijali návštevu Egyptského
ministra pre vedu a školstvo. Jeho cieľom bolo podpísať dohodu o spolupráci.
Keď sme sa posadili v rokovacej miestnosti predseda Hrivnák povedal
námestníkovi Bromovi, ktorý sa posadil vedľa neho, že tam mám sedieť ja.
Malo to význam, lebo som mal pripravené vecné stanoviská a súčasne som
mohol rokovanie tlmočiť v angličtine. Rokovanie sme uzavreli s tým, že dohoda
sa bude podpisovať až po návšteve našej delegácie v Egypte. V čase rokovania
už mnoho našich odborníkov pôsobilo v Egypte na postoch profesorov univerzít
a v priemysle. Malo zmysel dať tomu miesto rezortnej štátnu úroveň.
29. júna 1989 odvysielali na zahraničných rozhlasových staniciach text
petície „Několik vět“, ktorej autormi boli niektorí známi spisovatelia a chartisti.
Petícia žiadala prepustenie politických väzňov, garancie ľudských práv a slobôd,
zrušenie cenzúry a niekoľko ďalších citlivých požiadaviek. Hoci noviny text
nepriniesli, vo verejnosti sa to rýchlo roznieslo. Stranícke orgány znervózneli,
ale reagoval až Jakeš, šéf ÚVKSČ, ktorý pri návšteve JRD v Červenom hrádku
pri Plzni ostro napadol petíciu a jej podporovateľov. Úryvky prejavu odvysielal
rozhlas.
Začiatkom októbra 1989 som s malou delegáciou navštívil firmu Siemens v
Mníchove, s ktorou tiež mala SKVTIR dohodu o spolupráci. Išlo najmä
o spresnenie dodávok zariadení na computerovú tomografiu (CT) a spoluprácu
na vývoji diagnostických zariadení pomocou magnetickej rezonancie (MRI).
Siemens je v tejto oblasti na európskej špičke. Jedno-dve zariadenia na
magnetickú rezonanciu by sa mohli testovať na niektorom našom špičkovom
lekárskom stredisku a pomáhať tak vývojárom techniku zlepšovať. Aj vďaka
tejto spolupráci sa v Československu pomerne rýchlo dostala diagnostika
pomocou počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie do lekárskej praxe.
V pondelok 15. októbra 1989 ma čakala služobná cesta na sympózium
v severonemeckom meste Malente, v Šlezvicku-Holštajnsku, na severovýchod
od Hamburgu. Tam sa v peknom hoteli konalo podujatie pod názvom „Na ceste
k silnejším vzťahom medzi Východom a Západom v ekonomickej oblasti.“ Mal
som tam predniesť prednášku, v ktorej by som predniesol československý
pohľad na túto problematiku. V rokovacej hale bolo asi 100 až 120 účastníkov
zo socialistických štátov a Západného Nemecka, USA a EHK. Ľudia zo Ženevy
spolupracovali na organizácii, ale zborník pripravených materiálov vytlačili
v New Yorku! Obsahoval pomerne podrobné tabuľkové údaje o hrubom
spoločenskom produkte socialistických štátov za obdobie od roku 1981, vrátane
plánu na rok 1990. Trochu ma to prekvapilo. Zborník nám rozdali pri prezentácii
a tak som stihol hneď na začiatku niečo si prečítať. Zašiel som na spoločné
raňajky, vo forme bufetu. V jednej chvíli som sa musel poriadne ovládnuť.
V zástupe predo mnou stál pán Dlouhý, neskorší minister za OF a rozprával sa
s pánom Vaňousom, ktorý organizoval v New Yorku semináre, útočiace na

290
socialistické štáty. Vaňous ho v rozhovore nahlas karhal, že mu ešte nedodal
nejaké tajné materiály z vlády. Dlouhý vtedy ešte pracoval na Prognostickom
ústave ČSAV u akad. Komárka! Vo svojom vystúpení som poukázal na snahu
ČSSR udržiavať vyvážené vzťahy s Východom a Západom, o čom svedčí viac
ako dve desiatky dohôd o spolupráci z významnými západnými spoločnosťami
v oblasti vedy a techniky. Rozvoj medzinárodnej spolupráce je mimoriadne
dôležitý práve na rozhraní vyspelých a menej vyspelých regiónov. Závažné
rozdiely môžu spôsobiť sociálne nepokoje, zvýšenú migráciu a ďalšie procesy,
ktoré sú na škodu na oboch stranách hranice. Preto je dôležité, aby sa čo najviac
uplatňovali myšlienky aktívnej, konštruktívnej spolupráce medzi Východom
a Západom. Inštitúcie typu COCOM a rôzne embargá sú kontraproduktívne
a nemajú nič spoločné s demokraciou.
16. novembra 1989 došlo k prekvapeniu. Na Mierovom námestí
v Bratislave, pred vtedajším palácom pionierov sa zhromaždil veľký počet
študentov pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva. Po niekoľkých
krátkych prejavoch sa narastajúce zhromaždenie odobralo pred budovu
ministerstva školstva na námestí SNP, kde zazneli požiadavky na spoločenské
reformy a obnovenie akademickej slobody. (20, str.182) Aj teraz, ako v roku
1968, Bratislava predbehla Prahu, kde študenti demonštrovali 17. novembra.
Ibaže v Bratislave sa to obišlo bez násilia. Organizátori to neplánovali.
17. novembra 1989 sa odohralo niečo, čomu neskôr akýsi zahraničný
novinár dal meno „zamatová revolúcia“. Možno to zamatovo začalo, ale
pokračovanie malo celkom iný charakter. (20, str. 182) Spomeniem len
najdôležitejšie fakty, na ktoré sa budú viazať ďalšie udalosti. Pražský Albertov
sa stal miestom pietneho zhromaždenia študentov, na pamiatku zatvorenia
českých vysokých škôl v roku 1939. Pomerne malé zhromaždenie sa rýchlo
rozrástlo a po plánovaných aktoch sa „neplánovane“ vydalo na cestu do centra.
Pietne zhromaždenie bola organizovaná akcia. Boli tam nejakí rečníci. Čo ak
niekto navrhol, alebo vykríkol „poďme do centra“? Polícia akciu sledovala
a niektorý veliteľ sa musel niekoho opýtať, čo teraz? No a dostal príkaz, aby
ceste do centra zabránil. Trvalo im to dlho, lebo sprievod zadržali až v uličkách
za Národným divadlom. Prečo až tam? Na čele kráčali dievčatá s kvetmi
v rukách. Že by ich zabudli položiť na mieste pietneho aktu? Za nimi niesli
mladí muži štátne vlajky. Nemalo to vyvolať dojem, že to je oficiálna akcia? Ale
rozkaz je rozkaz. Zasiahli obušky. Nevinné dievčatá v prvých radoch za údery
dávali policajtom kvety a kričali „máme holé ruky“. Takto sformovaný sprievod
už vyvolával dojem, že to nie je náhodná, neplánovaná akcia, ale niekým
organizované podujatie. Vtedy tam už bolo hodne kamier a zahraničných
novinárov. Nastal zmätok, ľudia sa snažili utekať z dosahu policajtov a niekto
do toho zakričal, že zabili študenta Šmída. Nikto ho nevidel, ale uverili tomu
zahraniční novinári. Hneď ráno po udalosti zahraničné médiá priniesli
informácie o brutálnom zásahu polície proti mladým ľuďom, pričom polícia
použila tanky a obrnené transportéry. Neboli tam. Zahynul jeden študent!!!
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Korunu všetkému dodala domáca televízia, v ktorej vystúpil „mŕtvy“ študent,
z ktorého sa vykľul policajný dôstojník Žifčák, účastník pochodu. Zato v sobotu
podvečer sa v bratislavskej Umeleckej besede zišli Kňažko, Budaj, Gál,
Šimečka a pár ďalších ľudí. Kuli železo za horúca a založili Verejnosť proti
násiliu (VPN). Ktoré násilie mali na mysli? Krátko na to v Prahe založili
Občianske fórum (OF). Moc ležala na ulici, treba ju zodvihnúť.
O tri dni bola veľká manifestácia na námestí SNP v Bratislave. Hlavné slovo
tam mal Kňažko, ale na tribúnu pustili aj Dubčeka. Vyvolal nadšenie. Ľudia
skandovali jeho meno. Masy akoby vo vytržení cengali kľúčmi a volali po
zmene režimu. Bolo to zaujímavé, lebo Dubček si myslel niečo iné.
Konečne sa zobudili aj politické orgány štátu. 24. novembra po veľkých
demonštráciách v Prahe, Bratislave a iných mestách odstúpilo celé vedenie ÚV
KSČ, na čele s Jakešom. (20, str. 182) Nahradil ho neznámy Karel Urbánek.
Bolo to v podstate odovzdanie moci. V zákulisí začali debaty o tom, kto bude
prezidentom, predsedom vlády a predsedom Federálneho zhromaždenia.
Záujemcov o úrad prezidenta bolo viac a hlavné skupiny sa bili o to, či to bude
Havel, alebo Dubček. Išlo aj o to, že dve najvyššie funkcie musí obsadiť jeden
Čech a jeden Slovák.Vo vedení OF a VPN sa viedli diskusie aj o tom, že sami
nedokážu zostaviť kvalifikovanú vládu a musia použiť komunistov, ktorí majú
dlhoročné skúsenosti s riadením štátu. Niektorí Česi, ako napríklad Jičínský,
navrhovali za prezidenta Dubčeka, ako medzinárodne známu osobnosť. Iní boli
proti nemu, že je komunista. Po odstúpení Adamca navrhli prezidentovi, aby za
predsedu vlády vymenoval mladého Čalfu. Vychádzali z toho, že bude
manipulovateľný. To zapadalo do scenára, aby sa prezidentom stal Čech. Kocáb
za OF rozhodne vyhlásil, že prezidentom musí byť Havel, ktorý je človekom
roku 1989, kým Dubček je človekom roku 1968. Problém neskôr riešili
s Klubom Obroda v Bratislave. Klub zotrval na svojom stanovisku z marca,
kedy navrhol za prezidenta Dubčeka, ale Mikloško povedal, že to OF nedovolí.
(Trvalý pocit podriadenosti.) Zhodli sa na tom, že Husák vymenuje Čalfu bez
problémov, pretože tým zabráni, aby sa jeho nástupcom stal Dubček. Ako vidno,
jednota z obdobia boja proti komunizmu sa začala strácať, keď išlo o moc.
K slovu prišli aj intrigy. 26. novembra sa ocitli Havel a Dubček na balkóne
budovy, v ktorej sídlilo nakladateľstvo Melantrich na Václavskom námestí. Po
vystúpení Havla mal prehovoriť Dubček, ktorému davy mávali a volali nech
žije. Pamätníci tejto udalosti píšu, že ktorýsi disident, či emigrant (vraj Tigrid)
v tom Dubčekovi zabránil. Havel údajne proti tomu nič neurobil, čo Dubčeka
nepríjemne prekvapilo.
29. novembra 1989 Federálne zhromaždenie zrušilo štvrtý článok ústavy.
Komunistická strana tak stratila moc nielen reálne ale i legislatívne. (20, str.
182) OF zorganizovalo búrlivé protesty a žiadalo zrušiť menovanie Adamca,
vymenovanie novej vlády a odstúpenie prezidenta. To sa stalo 10. decembra.
Prezident Husák 10. decembra 1989 vymenoval vládu národného porozumenia
na čele s Čalfom. Ešte predtým amnestoval politických väzňov. (20, str. 182)
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V tom čase mal Havel vážne obavy, či ho Federálne zhromaždenie bude ochotné
schváliť za prezidenta. Tajne rokoval s Čalfom, ktorého meno mu robilo
problémy, o predpokladoch svojho zvolenia. Čalfa ako aparátnik ho ubezpečil,
že poslanci sú zvyknutí hlasovať o tom, čo sa im predloží a on to zariadi. Havel
sa tým pochválil v OF s podmienkou, že o tom budú mlčať. Potvrdilo sa
pravidlo, že tajomstvo, ktoré poznajú dvaja už nie je tajomstvom. Aj toto uniklo.
10. decembra o 13. hodine prezident Husák vymenoval vládu, v ktorej bolo
sedem komunistov, sedem nestraníkov, dvaja za Československú stranu
socialistickú a dvaja lidovci. Potom Federálnemu zhromaždeniu oznámil, že
odstupuje z funkcie. 19. decembra predniesol Čalfa vo Federálnom
Zhromaždení programové vyhlásenie vlády, v ktorom navrhol za prezidenta
Václava Havla ako jedinú vhodnú alternatívu. Podľa fámy, ktorá v tom čase
letela, sa už pred polrokom tlačili vo Viedni plagáty s nápisom „Havel na hrad“.
V rýchlom slede nasledovali ďalšie ústavné rozhodnutia. 28. decembra
Federálne zdhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka. (20,
str. 182) Tým bolo kreslo pre prezidenta konečne voľné. 29. decembra
Federálne zhromaždenie aklamáciou 323 hlasov zvolilo za prezidenta Václava
Havla. Zdalo sa, že všetci sú spokojní.
Vážne veci, dôležité i pre Československo sa diali aj mimo našej republiky.
2.- 3. decembra sa na Malte, v skutočnosti na lodi Maxim Gorkij, uskutočnilo
dvojdňové stretnutie medzi novozvoleným, ale ešte bez inaugurácie,
prezidentom USA Bushom a Gorbačovom. (21, str. 141) Nepodpísali žiadny
dokument, lebo Bush ešte nemohol. Gorbačov vyhlásil, že opúšťame epochu
studenej vojny a vstupujeme do novej. Bush povedal, že USA a ZSSR vstupujú
do novej epochy vzájomných vzťahov. Gorbačov dal Bushovi prísľub, že ZSSR
nebude zasahovať do zmien prebiehajúcich v štátoch bývalého sovietskeho
bloku!!! Človeku, ktorý sa trochu vyzná v politike sa to zdá neuveriteľné. Je to
odovzdanie bianko karty: „môžete si tam robiť čo chcete“. Inými slovami
kapitulácia v studenej vojne. Vzniká otázka, či to bola naivita, hlúposť, alebo
zámer, či dokonca slová kúpeného politika. O 20 rokov USA zverejnili tajné
dokumenty z prípravy stretnutia. Američania po analýze prišli k názoru, že
Gorbačov si myslel, že od neho USA očakávajú požiadavku na stiahnutie
svojich vojsk z Európy. V tom sa veľmi mýlili. On si v skutočnosti želal, aby
v Západnej Európe zostali vojská NATO, a tým zabránili nemeckému
revanšizmu a obnoveniu nacizmu. Analytici napísali, že to bol koniec studenej
vojny. Náš otec by povedal, že aj analytici žerú seno.
Po diskusiách o tom, kto bude prezidentom sa Havel cítil pod istým tlakom.
Preto už 16. decembra 1989 vystúpil v televízii a vyhlásil, že v prípade jeho
zvolenia za prezidenta, musí byť Alexander Dubček zvolený na inú vysokú
funkciu. (Veď bolo jasné, že bude.)
Zložité a trochu nervózne rokovania hlavných politických skupín vyústili do
zvolenia Alexandra Dubčeka za predsedu Federálneho zhromaždenia, k čomu
došlo 28. decembra. Niekoľko hodín predtým najprv zmenili ústavu, aby voľba
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prebehla už podľa upravenej verzie. Deň predtým udelil Európsky parlament
Dubčekovi cenu A. Sacharova za zásluhy v oblasti ľudských práv. Všetko bolo
pripravené na voľbu prezidenta. Havel sa v predchádzajúcich dňoch vyslovil, že
„prezidentom nechce byť, ale keby sa tak nanešťastie stalo, tak iba do
najbližších slobodných volieb, v ktorých on sám navrhne za prezidenta
Dubčeka“. Odvtedy z úst Havla zaznelo veľa slov, ktoré zostali slovami.
Hneď na Nový rok 1990 sa roztrhlo vrece so zmenami. Moravské mesto sa
zbavilo názvu Gottwaldov a vrátilo sa k menu Zlín. Zrejme Gottwalda príliš
nemilovali. V ten istý deň vyhlásil prezident Havel rozsiahlu amnestiu. Vtedy
ešte nikto netušil, koľko problémov a nešťastia spôsobí.
O mesiac zrušili Národný front, ktorý kedysi rozhodol, že Dom techniky je
majetkom SVTS. ZSVTS je o tom stále presvedčený a každého riaditeľa, ktorý s
tým nesúhlasil vyhodil, alebo odišli sami, ako Šuška a ja. Nakoniec vďaka
tomuto skvelému riadeniu zo strany ZSVTS Domy techniky zanikli. Pravda, už
dlhšie bolo jasné, že vzhľadom na zmeny v spoločnosti aj Domy techniky sa
budú musieť zmeniť a prispôsobiť svoju činnosť, ale to by tam museli zostať
schopní ľudia, rovnako ako v ZSVTS.
Prvého februára sme sa dozvedeli, že po dlhotrvajúcich nepokojoch
vyvolávaných Albáncami, Belehrad vyslal do provincie Kosovo armádu. To
bolo normálne, ale zo Západu sa ozvala ostrá kritika. (21, str. 141)
Na domácej scéne vznikla nová politická strana. 12. februára usporiadali
v Nitre zakladajúci snem KDH. Na jeho čelo zvolili disidenta Jána
Čarnogurského. (20, str. 183) Voľba vyvolala diskusie vo verejnosti. Ľudia si
pamätali, že jeho otec bol poslancom snemu za Slovenského štátu a vynorili sa
rôzne nepríjemné informácie, možno klebety.
Naša nová vláda a hrad začali tvoriť novú zahraničnú politiku. 19. februára
vycestovala 150 členná delegácia do Washingtonu. Bolo zrejmé, že noví
sluhovia sa ponáhľajú poďakovať za podporu počas éry disentu a sľúbiť, že
budú poslušne plniť pokyny v budúcnosti. Pozvali iba pár Slovákov. Účasť
Dubčeka Havel odmietol. Hneď po návrate z USA navštívil Havel Moskvu, kde
sa stretol s Gorbačovom. Tu sa začala plniť bianko karta, ktorú dal Gorbačov
Bushovi. Havel vypovedal starým pánom poslušnosť a zameral sa na plnenie
jednej z prvých úloh. Podpísali dohodu o vzťahoch medzi oboma krajinami
a ministri zahraničných vecí podpísali dohodu o odsune sovietskych vojsk
z územia ČSSR. Niektorí sovietski generáli chceli odsun odložiť, kým sa pre
vojská vybudujú primerané priestory v Sovietskom zväze. Americkí politici nám
dávali najavo, aby sme nevytvárali na odsun priveľký tlak, čím by sme oslabili
pozíciu Gorbačova v Moskve. Ukazuje sa, že Gorbačova potrebovali takého,
akým sa stal. Odsun vojsk z Maďarska začal už v apríli. U nás sa dokončil
o poldruha roka.
Prvého marca 1990 vykonala Slovenská národná rada (neskôr NRSR)
významný akt prijatím ústavného zákona o štátnych symboloch a štátnej hymne
Slovenskej republiky. Nemuseli sa ponáhľať. Česká republika tak urobila až 13.
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marca, pričom porušila dohodu medzi SNR a ČNR. Prisvojila si bývalú
spoločnú vlajku s modrým trojuholníkom. V dohode stálo, že ani jeden
z následníckych štátov si túto vlajku neponechá. Ešte aj v takej chvíli sa správali
k Slovensku ako ku kolónii. Na Slovensku rozhorčenie.
Krátko po odchode Havla z Moskvy sa Gorbačov 15. marca dal zvoliť za
prezidenta ZSSR. Bola to strategická chyba. Už v priebehu mája Estónsko
a Lotyšsko a v júni Bielorusko požiadali o nezávislosť od ZSSR. Gorbačov
tomu nedokázal zabrániť. Naopak, Jeľcin. Ten vystúpil z komunistickej strany
a 10. júla sa dal zvoliť za prezidenta Ruskej federatívnej republiky. To malo
väčšiu perspektívu. 12. marca zrušili v Moskve článok ústavy o vedúcej úlohe
strany. (21, str. 141)
Stále pokračovali diskusie, ktoré začal ešte kedysi dávno Husák,
o rovnoprávnom postavení Slovákov v spoločnom štáte. Jedným z prvých
krokov bola zmena názvu štátu, k čomu došlo 28. marca 1990. Nový názov štátu
znel Československá federatívna republika. Slovákov stále znepokojovalo slovo
československá, pretože vychádzalo z pojmu „československý národ“, čo bol
trvale iritujúci faktor. Rokovania pokračovali. 29. marca dospeli až k
pomenovaniu s pomlčkou, Česko-Slovenská Federatívna Republika. Táto forma
sa nestretla s porozumením ani na jednej strane. V Čechách hovorili, že je
v rozpore s pravopisom. Na Slovensku sa protestovalo. Došlo k takzvanej
„pomlčkovej vojne“. (20, str. 183) Po ďalších diskusiách a sporoch 20. apríla
zmenili názov štátu na Česká a Slovenská federatívna republika. (20, str. 183)
Páni Klaus a Dlouhý presadili vo vláde, že SKVTIR je organizácia
komunistického typu, ktorá má svoj vzor a partnerov v Moskve. SKVTIR zrušili
a premenovali na Federálny výbor pre životné prostredie. Už som nejaký čas
vedel, že niečo sa chystá a začal som sa obzerať po novej práci. Konečne som
v júli 1990 dostal od nového ministra Vavrouška, známeho ekologického
aktivistu rozmnožený list, v ktorom oznamuje, že SKVTIR bola zrušená, že
štruktúra FVŽP má odlišnú náplň a preto mi nemôže poskytnúť ďalšie pracovné
uplatnenie. Vraj mi budú účinne pomáhať pri získaní nového zamestnania.
Jediné, čo ma trochu zlostilo bolo, že na moje bývalé miesto posadili
najslabšieho pracovníka odboru. Tak s týmto to teda nevytrhnú.
Medzitým sa začiatkom júna uskutočnili voľby do Snemovne ľudu
a snemovne národov FZ. Toto nové Federálne zhromaždenie opäť zvolilo 5. júla
1990 Václava Havla za prezidenta. (20, str. 183) Na svoj sľub, že pri budúcich
voľbách navrhne za prezidenta Dubčeka zabudol. Ukázalo sa, že postupne
zabudol na mnoho svojich sľubov, ale propaganda, domáca i zahraničná, ho
stále vynášala do neba.
Zástupcovia spoločenských a politických organizácií prijali v Komjaticiach
22. júna výzvu, aby SNR uzákonila slovenčinu ako jediný štátny a úradný jazyk
na Slovensku, bez výnimky. Do konca októbra výzvu podpísalo viac ako 230
tisíc občanov. Výzva mala svoju odozvu v rokovaniach SNR o Slovenskom
jazyku, ktoré vyvolali vo verejnosti búrlivé reakcie. (20, str. 183)
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Prvé zasadanie SNR po voľbách sa uskutočnilo 26. júna 1990. Za predsedu
zvolili F. Mikloška z KDH. Hnutie vzniklo iba nedávno. Predsedníctvo SNR na
druhý deň vymenovalo novú vládu SR, na čele s Vladimírom Mečiarom (VPN).
Vládu tvorila koalícia KDH s VPN. Nebola to stabilná koalícia. (20, str. 183).
Po pár dňoch po návrate z Prahy zašiel som sa pozrieť do Domu techniky.
Sídlil už v novej budove odborov na Škultétyho ulici. Možno by sa našlo miesto
sektorového inžiniera, čo som robil viac ako 13 rokov. Navštívil som
vtedajšieho riaditeľa, ktorý zavolal aj svojho zástupcu, bývalého sektorového
inžiniera pre elektrotechniku, Mikiho. V minulosti sme dobre vychádzali.
Dozvedel som sa, že Rada SVTS práve vypísala konkurz na nového riaditeľa.
Riaditeľ odmietol platiť zvýšené odvody, čo ma neprekvapilo. V priebehu
debaty som povedal: „Chlapi, pozrite sa. Prihlásme sa všetci traja. Jeden z nás
musí konkurz vyhrať, nikto zvonku aj tak nemá šancu. Kto vyhrá, pomôže tým
druhým dvom.“ Obaja nedôverčivo krútili hlavami, ale nakoniec súhlasili. O pár
dní bol konkurz. Vedel som, čo sa dá z Domu techniky urobiť a ako to
dosiahnuť. Nemohli mi položiť otázku, na ktorú by som nemal perfektnú
odpoveď. Nakoniec sa ma opýtali prečo som prišiel na ten konkurz. „Pretože
hľadáte riaditeľa a nemáte lepšie ruky ako sú moje. O Dome techniky viem
všetko, ako jeho pôvodný zakladateľ Šuška. Z Domu techniky chcem niečo
urobiť.“ Posledná otázka bola, či by som súhlasil, aby ma lustrovali. Bez
mihnutia oka som povedal, že súhlasím. O dva dni som dostal list, že som
prijatý a nastúpiť mám od 1. septembra. Oblúk sa uzavrel.
V období tohto osobného príbehu sa rokovalo v Londýne o preformulovaní
obrannej doktríny NATO. Sovietsky zväz na papieri prestal byť „hlavným
nepriateľom“! To bola podmienka Gorbačova za súhlas so zjednotením
Nemecka. Bol na smiech. Nemecko by aj tak spojili, lebo to chceli sami Nemci.
Rusko zostalo nepriateľom. Verejnosť sa dozvedela iba o zjednotení nemeckých
štátov. K tomu došlo 3. októbra 1990. Hlavným mestom sa stal Bonn. (21, str.
142)
9. augusta 1990 skončili v Trenčianskych Tepliciach rokovania medzi ČR
a SR o kompetenciách v rámci federácie. (20, str. 184) Zostali nevyriešené
problémy. Štátoprávne, politické, i ekonomické otázky sa riešili postupne
rokovaniami na viacerých miestach. Najznámejšie zostali Mílovy (1992).
Rokovania viedol najmä Mikloško a Čarnogurský. Skončili krachom a spôsobili
rozpad KDH. Vzniklo Slovenské KDH (Klepáč, S-KDH ), ktoré sa od
pôvodného odčlenilo. Príčinou bol nesúhlas so spôsobom vedenia rokovaní zo
strany KDH, ktoré poškodzovalo záujmy Slovenska. Predsedníčka ČNR,
Dagmar Burešová, ktorá viedla delegáciu Českej republiky kládla neprijateľné
návrhy a správala sa k Slovákom ako k menejcenným. Mikloško a Čarnogurský
jej to do značnej miery tolerovali. Veď nemali žiadnu kvalifikáciu ani potrebné
informácie. KDH začalo strácať podporu, o ktorú sa uchádzalo najmä
u katolíckych veriacich, dokonca za podpory kňazov. Je to úsmevné, lebo
Slovenskému štátu vymysleli názov „farská republika“ pretože prezidentom bol
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katolícky kňaz.
Krátko po skončení zamestnania v Prahe, som dostal list z Federálneho
ministerstva zahraničných vecí. Po dohode s mojím predošlým pracoviskom
navrhli, že mám odcestovať do Južnej Kórey na medzinárodný seminár
„Transfer technológií 1990“ v Soule, ako jediný delegát za ČSSR. Rýchlo som
začal komunikovať o podrobnostiach, lebo som nechcel ohroziť svoj nástup do
Domu techniky. Ukázalo sa, že to bude až v polovici septembra, takže sa to
bude dať skoordinovať s mojím nástupom. Prekvapili ma, že vybrali práve mňa,
aj keď som už nebol federálny úradník.

XVI, Začiatky privatizácie a rozpad ZSSR
August 1990 bol normálne dovolenkový mesiac, ale ja som ho začínal ako
nezamestnaný, kým som neurobil konkurz na riaditeľa Domu techniky.
Príjemný oddych trochu rušila iba intenzívna komunikácia s Prahou, kvôli ceste
na „Workshop on Technology transfer among developing countries“ (Seminár
o transfere technológií medzi rozvojovými krajinami). Organizovala ho
Juhokórejská vláda a Kórejský Inštitút pre ekonomiku a technológie. Potreboval
som informácie o tom, čo naša strana od seminára očakáva, kontakty,
zabezpečenie dopravy, spojenia a samozrejme prostriedky na cestu. Všetko sa
stihlo včas. Začal som si pripravovať svoju prednášku. V pondelok 3. septembra
som sa v Dome techniky stretol s tajomníkom Rady ZSVTS Daubnerom.
Spoločne sme zašli do veľkej zasadačky, kde dosluhujúce vedenie zhromaždilo
celý personál Domu. Ing. Daubner ma predstavil ako nového riaditeľa, pričom
skonštatoval, že niektorí kolegovia si ma určite pamätajú z mojej minulej
činnosti. Mal som krátky príhovor, ktorého podstatou bolo oznámenie, že sa
chcem najprv podrobne zoznámiť so súčasným stavom Domu techniky. Potom
sa všetci znova stretneme. Na tom stretnutí všetkých oboznámim so svojím
programom. Súčasne som oznámil, že po desiatom odcestujem na desať dní do
Kórey, na medzinárodný seminár ako delegát ČSSR. Daubnera som požiadal
o súhlas, s tým, že Dom techniky táto cesta nebude nič stáť. Riadenie Domu na
ten čas zabezpečím pomocou doterajšieho vedenia, ktorému dám presné pokyny.
Po zhromaždení som hneď začal s prehliadkou jednotlivých pracovísk. Začal
som v suteréne, kde sme mali galvanizovňu, útvar zváračov a obrábacie dielne.
Prezrel som si aj sklady výstavníctva. Potom som si pozrel tlačiareň, ktorá
produkovala prakticky všetky pozvánky na akcie, tlačila zborníky z konferencií
a rôzne drobné odborné publikácie. Rovnako to bolo aj v počítačovej učebni.
Mala málo počítačov a tie čo tam boli potrebovali výmenu. Nakoniec som si
nechal organizačné oddelenie. Bolo tam dvanásť mladých žien a dievčat, ktoré
zabezpečovali administratívny servis pri organizovaní akcií. Rozosielanie
pozvánok, objednávanie ubytovania, rokovacích miestností, prezentáciu
účastníkov na akcii a iné služby. Bolo to krátke stretnutie, iba aby som ich videl.
Pri prvom stretnutí som im nechcel povedať ako vidím ich situáciu. Dával som
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prednosť tomu, aby sektorový inžinier riadil svoju prácu sám a od OMA, ako sa
nazývalo organizačné oddelenie si objednával služby. Pochopiteľne
zarezervovať veľký hotel sa nedá tri dni pred medzinárodnou konferenciou.
Náročnosť je v tom, že to sa robí niekedy aj rok pred jej uskutočnením. Preto
obe strany musia rozumne spolupracovať, no tí, ktorí zabezpečujú peniaze, by
nemali poslúchať tých, ktorých živia. Toto musíme zmeniť.
So sektorovými inžiniermi som sa nakoniec stretol kolektívne v zasadačke.
Po mojom príhovore sa rozprúdila celkom živá diskusia. Pracovníci privítali
možnosť vysloviť svoje názory, pretože nielen sa osobne prezentovali, ale dali
najavo záujem o zvýšenie kvality a efektívnosti práce, čím prirodzene sledovali
aj zlepšenie zárobkov. Dohodli sme sa na otázkach ankety, ktorej cieľom má byť
zlepšenie práce Domu techniky a najmä činnosti sektorových inžinierov.
Požiadal som, aby si premysleli doplnenie harmonogramu akcií na rok 1991.
Zistil som, že časť akcií je už teraz ohrozená. Je v záujme všetkých, aby príjmy
boli dostatočné.
Z podkladov ekonomického oddelenia som sa dozvedel, že v Dome techniky
pracuje niečo vyše 120 ľudí. V kancelárii riaditeľa som našiel niekoľko starých
výročných správ. Dočítal som sa v nich, že vo výkone jednotlivých, takzvaných
„jednicových“, čiže produkčných pracovníkov sú pomerne veľké rozdiely, ale
mzdy dostávajú podľa tabuliek. Teda prakticky zanedbateľné rozdiely. Pomerne
veľká časť berie platy skoro zadarmo, presnejšie berie platy, ale spôsobuje
straty. To sa musí zmeniť. Musím vziať do úvahy aj fakt, že ZSVTS sa rozhodol
vymeniť riaditeľa, lebo nebol spokojný s príjmami, ktoré Dom techniky
odvádza. Na strane ZSVTS stále pôsobí pocit vlastníka, ktorý si robí nároky na
primerané príjmy zo svojho vlastníctva. Riaditeľ Domu ich má zabezpečovať.
Na strane vedenia Domu techniky, ktorý vznikol skôr ako ČS VTS i ZSVTS sa
tento stav vníma ako krivda.
V stredu 12. septembra ráno som odletel do Prahy a ďalej do Paríža. Po
prílete som mal desať hodín času na lietadlo do Soulu. O pol desiatej večer som
odletel z letiska Orly do Soulu. Leteli sme v noci a proti času, takže v Soule sme
pristáli o 18-tej hodine miestneho času. O 9 hodín viac ako u nás. Ešte svietilo
slnko. Na letisku čakali organizátori. Hneď si nás niekoľkých odchytili
a zaviezli do hotela Tower. Skutočne to bola dosť vysoká veža. Ešte bolo stále
svetlo, tak som sa vydal na malú prechádzku. V bráne hotela ma oslovil lift boy,
že či som z Československa. Keď som povedal áno, povedal tenkým hlasom:
„Danger. Communist.“ Zasmial som sa, ale nemienil som mu robiť ideologickú
výchovu. Zamyslel som sa. Nielen v Československu trpeli ľudia tým, že sa
nedostali von a nemali predstavy o živote inde. Na oboch stranách to spôsobila
ideológia.
Seminár sa začal o deviatej ráno v ústave KIET, Kórejský inštitút pre
ekonomiku a techniku. Na úvod vystúpil prezident ústavu Dr. Park a povedal, že
je to piaty seminár v poradí. Teraz po prvý raz pozvali aj reprezentantov
socialistických krajín, ktoré sa vydali na cestu k trhovej ekonomike. Vo svojom
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vystúpení ma zaujal poznámkou, že vyspelé krajiny v rámci procesu nazývaného
transfer technológií poskytujú prekonané technológie, čo v ČSSR dobre
poznáme. Povedal tiež, že Kórea dáva prednosť bilateralizmu pred
multilateralizmom, lebo vedie ku konkrétnym výsledkom. Zjednocovanie
Európy spôsobom, akým sa to uskutočňuje považuje za nebezpečný proces,
ktorý môže viesť k protekcionizmu. Pán Kwon z ministerstva pre vedu
a techniku dokonca označil ako problém fakt, že Kórea uzavrela s USA dohodu
o zabránení vývozu špičkových technológií do komunistických štátov (nepoužil
výraz COCOM). Dúfa, že v tejto veci nastanú zmeny. V mojom referáte som
poukázal na vyspelú úroveň Československa vo vedeckotechnickej sfére, vďaka
čomu máme uzavretý väčší počet dohôd o spolupráci s niektorými veľkými
a známymi západnými spoločnosťami. Máme vysokú úroveň ochrany
duševného vlastníctva, čo podporuje obchodovanie s licenciami. Máme tiež
vyspelú pracovnú silu a po likvidácii vojenského priemyslu máme voľné
kapacity na založenie spoločných podnikov v strojárstve, elektrotechnike,
i chemickom priemysle. Naše vyspelé výskumné ústavy, majú väčšiu kapacitu,
ako môže domáci priemysel využiť. Preto sme otvorení spolupráci vo vedeckom
i aplikovanom výskume. Môj referát vyvolal záujem účastníkov. Niektorí
delegáti mi doručili písomné návrhy a požiadavky na zariadenia, ktoré by od
Československa chceli získať. Tie som po návrate postúpil zainteresovaným
podnikom a inštitúciám.
V ďalšom dni sme absolvovali návštevu vedeckotechnického parku
TAEDOK, asi 170 kilometrov na juh od Soulu. Na ploche 27 kilometrov
štvorcových vybudovali dva nové ústavy: Výskumný ústav chemickej
technológie a Výskumný ústav technickej normalizácie. Technologický park má
charakter akademického mestečka s príslušenstvom, ktoré poskytuje
pracovníkom všetky služby, vrátane športového vyžitia. V konečnej fáze tam má
byť až 52 výskumných pracovísk, v ktorých bude žiť a pracovať asi 50 tisíc
ľudí, z toho 18500 vedcov. Kórea si vytýčila cieľ zaradiť sa do roku 2000 medzi
10 vedecky najvyspelejších štátov sveta. Zaregistroval som, že väčšina vedúcich
pracovníkov študovala vo Veľkej Británii na univerzitách a praxovala
v popredných firmách. Výskumné ústavy dostávajú dotácie od štátu, ale asi 7%
príjmov získavajú z kontraktov so súkromnými firmami.
V mojom programe bola navyše návšteva firmy Lucky Goldstar, o čo
prejavila záujem kórejská strana ešte pred mojím odchodom do Soulu.
V posledný deň pobytu poslali pre mňa auto a stretol som sa s technickým
poradcom prezidenta firmy. Rozhovoru sa zúčastnil vedúci odboru
medzinárodnej spolupráce. Predstavili mi pôsobenie firmy v oblasti
petrochémie, polovodičov, mikroelektroniky a nových materiálov. Zaujímali sa
o možnosť prezentácie firmy v ČSSR, pričom sa pýtali, o čo by mohol byť
najväčší záujem. Dohodli sme pružný spôsob kontaktov s dôležitými osobami,
mená, adresy, telefonické a faxové spojenie. Všetko som mal pripravené
z domu. Navrhol som, aby prezentácie organizoval Dom techniky Praha
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a Bratislava.
V pondelok som mohol začať pracovať v Dome techniky. Sekretárka mi
položila na stôl kopu lístkov z urny a začal som sa nimi preberať. Na stredu som
nechal zvolať zhromaždenie pracovníkov, s dôrazom na to, aby sa zúčastnili
najmä tí, čo predložili svoje návrhy a pripomienky. Sektoroví inžinieri medzi
sebou schvaľovali môj postup. Vyskytli sa aj názory, že by sme mali z Domu
techniky vytvoriť samostatný podnik. Boli sklamaní, keď som vysvetlil, že to
nie je možné, lebo sme registrovaní ako majetok ZSVTS, ktorému zodpovedáme
za to, aby ich majetok vynášal. Toto niektorých rozladilo. Bolo jasné, že sa treba
pripraviť na podstatné zníženie počtu pracovníkov. Obrátil som sa na právnika
Domu odborov, ktoré sídlili v spoločnej budove.
U nás sa pripravovalo prijatie dvoch významných zákonov. O prvom z nich
sa veľa nehovorilo, kým ho nevyhlásili. Bol to zákon č. 403/1990 Zb. zo dňa 2.
októbra, účinný od 1. novembra, o zmiernení následkov niektorých majetkových
krívd. To sa týkalo domového majetku a malých firiem ako dielne, reštaurácie
prevádzkované štátom alebo obcou. Celé to vzniklo po vzniku novej federálnej
vlády v júli 1990, v ktorej sa Klaus stal ministrom financií a vyhlásil „šokovú
terapiu“. Nakoniec politici priznali, že to nebola dobre pripravená akcia. Do
súkromných rúk prešlo v celej republike viac ako 24 tisíc malých prevádzok,
v sume vyše 33 miliárd Kčs. Dochádzalo pri tom k takzvaným holandským
dražbám. Mnohí kupujúci ani nemali potrebné peniaze a do hry vstupovali
špinavé peniaze z Talianska a niektorých arabských štátov. Klaus vyhlásil, že on
špinavé peniaze nepozná. Treba dodať, že už v júni vznikol na Slovensku Úrad
pre privatizáciu a správu národného majetku. V spoločnosti vznikol nový pojem
„súkromný podnikateľ“ z čoho sa časom stala nadávka. Onedlho sa rozkríklo, že
aj jeden z tribúnov nežnej rýchlo získal veľký dom. Možno mal na to právo, ale
nie každému sa to podarilo.
Neprešiel ani mesiac a parlament prijal ďalší podobný zákon. Zákon č.
427/1990 Zb. O prevode vlastníctva štátu k niektorým veciam, na iné právnické
a fyzické osoby. Tento bol zameraný skôr na pozemky. Princíp bol rovnaký. Tu
však nastali problémy. Mnohé pozemky sa medzi časom dostali pod sídliská,
diaľnice, školy, či nemocnice. Zákon samozrejme pamätal aj na možnosť
poskytnúť náhradný pozemok, alebo peniaze. Našli sa však jednotlivci, ktorí to
odmietli a tvrdohlavo chceli dostať späť svoj, často už iba zdedený majetok.
Skutočnú pozornosť ľudí vyvolal až jazykový zákon SNR, z 25. októbra.
Napriek veľkej petícii, ktorá žiadala uzákoniť slovenčinu ako štátny jazyk, nový
zákon umožnil používať v úradnom styku aj češtinu a maďarčinu, v obciach,
kde žije aspoň 20% Maďarov. Nastali veľké protesty. Hladovka pred bránou
SNR, ktorá pri jednej demonštrácii padla. (20, str. 184)
Hneď začiatkom novembra sme sa posadili s právnikom od odborárov.
Potom som zavolal našich odborárov a prerokoval som s nimi návrh na
uvoľnenie pracovníkov. Ukázal som im výsledky ľudí, ktorí nezarobia ani na
svoj plat. Vedenie odborov súhlasilo s postupom. Potom už nastala rutina. Keď
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prví pracovníci dostali list o nadbytočnosti, rad ďalších sa postaral, aby si sami
rýchlo našli prácu inde. Do konca prvého kvartálu nasledujúceho roka sa počet
pracovníkov znížil zo 122 ľudí o 42. Mrzelo ma, že klesol aj počet sektorových
inžinierov, alebo im na roveň postavených tzv. jednicových pracovníkov, od
ktorých sa očakával odborný a ekonomický prínos. Žiaľ, ich výsledkom boli
straty.
Do toho pracovného zápalu znova zasiahli politici. 12. decembra 1990 po
dlhých rokovaniach národných vlád a oboch komôr parlamentu, Federálne
zhromaždenie schválilo takzvaný kompetenčný zákon. Federálne zákony
a orgány sa stali nadriadenými orgánom a zákonom republík. Došlo znova
k silnej centralizácii, porovnateľnej s režimom Masaryka alebo Gottwalda. Obe
obdobia boli poznačené nevýhodným postavením Slovenska. (20, str. 184)
Debaty a spory o postavenie republík vo federácii prebiehali prakticky až do
konca roku 1992. Slováci naďalej túžili po samostatnosti, ktorá neprichádzala.
Je rozdiel, či vám vládne Nero, alebo Konštantín. Stále je to cudzí vládca a
Slováci si chceli vládnuť sami. Pravda, bolo dosť i takých, ktorí sa dobre cítili v
pražskom lone.
Nový rok 1991 priniesol okrem príjemných vecí aj účinnosť zákona č.
526/1990, ktorým sa liberalizuje podstatná časť cien tovarov vrátane potravín,
čo znamenalo rast cien. Súčasne sa zaviedla tzv. vnútorná konvertibilia meny.
To veľmi potešilo rôznych špekulantov. (20, str. 184)
Dva týždne po Novom roku 1991 začal útok na Irak s cieľom vytlačiť iracké
vojská z Kuvajtu. Operáciu nazvali „Púštna búrka“. Vynaliezaví novinári použili
aj výraz „vojna v priamom prenose“.
V maďarskom Vyšehrade (Visegrád) došlo po dlhších prípravných
rokovaniach k stretnutiu hláv štátov ČSFR, Maďarska a Poľska k podpisu
dohody o koordinácii krokov vedúcich ku vstupu do EU. Dohodu podpísali 15.
februára1991. Tak vznikla vyšehradská trojka, ktorá sa v roku 1993 rozdelením
ČSFR zmenila na vyšehradskú štvorku.
22. februára 1991 Federálne zhromaždenie znova prerokovávalo zákon č.
71/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Premiér Čalfa vysvetľoval jeho
dôležitosť. Vyhlásil, že je to časť zo sústavy zákonov, ktorej predchádzal
ústavný zákon č. 100/1990 Zb., ktorý nanovo formuluje pojem vlastníctva.
Tento zákon sa týka predovšetkým fyzických osôb, ktoré v období od 25. 2.
1948 do 1. 1. 1990 utrpeli krivdy zo strany štátu, alebo štátnych organizácií. Vo
svojom prejave uviedol, že sme stratili trhy v rámci RVHP. Museli sme prejsť
na platenie vo voľnej mene, ale náš vnútorný trh je stále v rukách štátnych
monopolov a družstiev, ktorým je občan vydaný na milosť. Vzhľadom na
zablokovanie trhov v Perzskom zálive sme stratili 1,5 miliardy dolárov.
V súvislosti s tým cena ropy stúpla z 900 na 5300 Kčs za tonu. S tým súvisí
neočakávane vysoké zdražovanie, ku ktorému došlo už koncom roku 1990.
Tento zákon otvoril cestu k veľkému počtu reštitučných nárokov. (20, str. 184)
Politický poradný výbor Varšavskej zmluvy zasadal 25. februára 1991
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v Budapešti a dohodol sa na zrušení organizácie. Zrušenie potvrdili hlavy štátov
na stretnutí 1. júla v Prahe. (21, str. 142)
26. februára šéf Iraku Saddám Hussein oznámil stiahnutie vojsk z Kuvajtu.
Časť amerického vojska a niektoré USA firmy začali hasiť horiace ťažné veže.
Cena ropy vyskočila na nebývalé hodnoty. Poprední svetoví dodávatelia, medzi
ktorými je sedem amerických koncernov si prišli na svoje. (21, str. 142)
V Bratislave sa 11. marca 1991 uskutočnilo celonárodné zhromaždenie.
Matica Slovenská ho zvolala na podporu deklarácie o suverenite Slovenska. (20,
str. 184) Na Slovensku sa o tom živo diskutovalo. Začali vznikať rozpory vo
VPN i medzi hlavnými stranami. 14. marca sa uskutočnilo v Bratislave
zhromaždenie, na ktorom si stúpenci Slovenského štátu spomínali na obdobie
samostatnosti, o ktorú sme prišli. Neviem prečo, ale práve vtedy prišiel do
Bratislavy Havel. Zrejme si neuvedomil, že Slováci mu nezabudli amnestiu,
ktorá už prvého marca vyvolala vzburu v leopoldovskej väznici. Ešte viac sa
hnevali za zrušenie vojenskej výroby na Slovensku, čo spôsobilo výrazný nárast
nezamestnanosti. O prácu prišli tisíce ľudí s vysokou kvalifikáciou
a špecialistov. Naše výrobky boli výborným vývozným artiklom. Havel dokonca
priviedol do Dubnice amerických odborníkov, aby sa zoznámili s výrobou
uznávaných hlavní pre húfnice. Odborníci si všetko sfotografovali a zakrátko
výrobu zastavili. Havel možno nechtiac zašiel medzi oslavujúcich. Časť
oslavujúceho davu na neho zaútočila a ochranka mala čo robiť, aby ho dostala
do auta. Po incidente ohováral Slovákov v zahraničí, že majú sklon k fašizmu.
Za veľvyslankyňu do USA vybral istú pani Klímovú, ktorá poskytla rozhovor
jednému americkému bulvárnemu denníku. Povedala v ňom, že Slováci sú od
narodenia antisemiti. Navyše všetci vedeli, že vojenská výroba v Čechách veselo
pokračovala a vyvážala na trhy, kam predtým mierila slovenská produkcia. Iba
naše zbrane sa priečili jeho morálke.
28. marca 1991 vyvrcholila vzbura v leopoldovskej väznici. 217 väzňov,
väčšinou ťažkých zločincov, sa zabarikádovalo v časti väzenia zvanej Hrad. Iní
začali hladovku a ďalší likvidovali vnútorné vybavenie. Nakoniec zapálili
strechu a zranili časť väzňov, ktorí sa nechceli vzbury zúčastniť. Vznikli veľké
škody a po neúspechu vyjednávaní zasiahli ozbrojené zložky. Militantné skupiny
zlikvidovali. O dva roky súd odsúdil 61 obžalovaných na vysoké tresty.
Na slovenskej politickej scéne pokračovala nestabilita. Predsedníctvo SNR
pod vedením Mikloška odvolalo 23. apríla 1991 V. Mečiara z postu premiéra.
(20, str. 184) Predsedom zrekonštruovanej vlády sa stal Ján Čarnogurský. Za
jeho vlády sa rozvinula malá privatizácia, začala kupónová privatizácia a nastalo
v súlade s vyhlásením Čalfu o rozbíjaní monopolov rozbíjanie JRD.
Samozrejme výrazne klesla domáca produkcia potravín. V malej privatizácii sa
vyznamenal poslanec Kaník (vtedy ODU, strana, ktorú prezývali „odutí“) ako
organizátor „holandských dražieb“. Vtedy očividne zbohatol a prispel aj svojej
strane. 1. mája došlo vo VPN ku konečnému rozkolu medzi federalistami (Gál
a iní), ktorí sa snažili udržať Slovensko vo federácii a trnavskými „národniarmi“
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na čele s Mečiarom. Od VPN sa oddelilo HZDS, Hnutie za demokratické
Slovensko. K Mečiarovi sa pridal aj Budaj a Kňažko. Tí sa však neskôr postavili
proti nemu. (20, str. 184)
Po tom, čo Gruzínsko vyhlásilo osamostatnenie od Sov. Zväzu, 10. mája
1991 sovietske jednotky obsadili územie Severného Osetska, kde sa prejavovali
snahy o oddelenie od Gruzínska. Bola to snaha zabrániť pokračovaniu rozpadu
ZSSR. (21. str. 142)
Máj sa stal mesiacom vážnych rozhodnutí. Dvadsiateho druhého rokovala
ČNR za zatvorenými dverami o možnosti rozdelenia ČSFR. Klaus, s časťou
ODS presadzoval silnú federáciu, alebo odchod Slovenska. Tajne dali pripraviť
vlastnú menu. Mečiar to odhalil a vykričal. Označili ho za klamára, no vývoj mu
dal za pravdu. (20, str. 184-5) Onedlho po Federálnom zhromaždení ČNR i SNR
(24. mája 1991) schválili zákony o veľkej privatizácii. V októbri začala
registrácia „kupónových knižiek“ a „prvá vlna“ prebiehala od 14. mája do
Vianoc 1992. (20, str. 185) Ľudia tomu poriadne nerozumeli, ale na druhej
strane nechceli prísť o príležitosť niečo získať. Na registračných miestach sa
začali tvoriť zástupy ľudí. Viacero firiem si kúpilo ich vlastné vedenie. Majetok
v hodnote viac ako 87 miliárd korún sa dostal do „privatizačných fondov“, ktoré
potom zmizli vo vreckách pár ľudí.
12. júna 1991 zvolili Borisa Jeľcina za prezidenta RSFSR a 10. júla mu začal
plynúť päťročný mandát.
K ďalšej významnej udalosti prišlo v rodine. Evičke sa narodil syn Michal.
Veľmi sme sa potešili. Mamička i dieťa boli zdravé, ako predpovedal Dr. Jonáš.
O týždeň ho Evička priniesla domov, teda k babke do Lamača, kde sme si ho
hneď „nafilmovali“.
Demontáž sovietskeho bloku pokračovala 1. júla 1991 v Černínskom paláci
v Prahe. Zástupcovia Moskvy, Varšavy, Prahy, Budapešti, Bukurešti a Sofie
podpísali protokol o zrušení Varšavskej zmluvy. Teoreticky sme sa ocitli bez
záruk bezpečnosti. Zásadné dokumenty o príslušnosti do socialistického bloku
prestali existovať a členmi iného bloku sme ešte neboli.
Hoci sa zdalo, že význam Sovietskeho zväzu začína byť zanedbateľný,
predsa s ním USA 31. júla 1991 podpísali významnú dohodu o obmedzení
strategických zbraní, START 1. Príprava podpisu sa dlho ťahala. V čase podpisu
Sovietsky zväz opúšťali pobaltské a postupne aj ďalšie zväzové republiky.
Dojem o klesajúcej sile potvrdili udalosti priamo v Sovietskom zväze. 19.
augusta 1991 skupina generálov a konzervatívnych politikov, ktorým sa
nepáčilo ustupovanie voči Západu, internovali Gorbačova „na dovolenku“ na
Krym. (21, str. 142) Pokúsili sa vrátiť vývoj ZSSR späť, do predošlého stavu.
Jeľcin vyzval armádu, aby sa nepripojila k puču a sám na čele tankovej jednotky
zaútočil na budovu parlamentu, moskovský„biely dom“, kde sa pučisti
zhromaždili, aby sa ujali moci. K Jeľcinovi sa pridali davy. Gorbačov odstúpil
z funkcie generálneho tajomníka Komunistickej strany ZSSR. Historici
zaznamenali, že za obdobie vlády Gorbačova výrazne klesol národný produkt
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ZSSR, štátny deficit vzrástol z 0 na 109 miliárd dolárov, zásoby zlata klesli
z 2000 ton na 200. V Moskve otvorili rokovanie o ústavnosti zákazu KSSZ. Na
pojednávanie Ústavného súdu písomne pozvali A. Dubčeka, Nadžibuláha
a bývalého poľského premiéra Jaroszewicza. Súd sa mal konať v septembri
1992.
Koncom septembra ma oslovil šéf nového vydavateľstva Archa, či by som
nechcel byť spoluautorom prekladu veľkej Sartoriho knihy „Teória
demokracie“. (14, str. 1-512) Prečo nie? Podpísali sme zmluvu a dohodli sme sa
na štyroch kapitolách, čo mi sedeli. Päťstostranová kniha vyšla o poldruha roka.
Čítali ju všetci poslanci parlamentu a iní politici. Pre mňa to bolo vhodné
oživenie angličtiny po návrate z Ameriky. Mal som dobrý pocit, že mám podiel
na diele aj z inej ako odbornej oblasti.
V Prahe 5. októbra 1991 Federálne zhromaždenie schválilo lustračný zákon,
ktorý mal oficiálne slúžiť na to, aby sa pri obsadzovaní dôležitých miest
v štátnej a verejnej správe uplatňovala morálna spôsobilosť. Veľmi zaujímavý
termín, ktorý sa často obmieňal za bezúhonnosť. Nebolo to nič iné, ako kladivo
na čarodejnice, teda na komunistov, príslušníkov tajných služieb, ľudových
milícií, hocikoho, koho podozrievali, že s nimi spolupracoval. Znova sa
pestovala nenávisť a ideologický boj, teraz s opačným znamienkom.
Socialistický režim vyhlásili za zločinecký a teda, kto sa v ňom uplatnil, musel
to odniesť na vlastnej koži. Duševní sluhovia zase získavali body, aby získali
lepšie postavenie na úkor iného. V bývalých socialistických štátoch neskôr
dokonca založili osobitné ústavy, ktoré zhromažďovali údaje o ľuďoch, ktorých
by mohli na takomto princípe obviniť a súdiť. U nás dosť dlho nebola na to
politická vôľa, hoci Langoš a niektorí jeho kamaráti sa o to usilovali. Popri tom
sme sa dozvedeli, že inflácia medzitým narástla na 56%. Toto tých morálne
spôsobilých akosi netrápilo. Ceny všetkého rástli deň za dňom a začínali aj
obavy, či zase nepríde lístkový systém na potraviny. Rástli aj rozdiely medzi
Českom a Slovenskom.
Medzitým sme zistili, že nerozpadá sa len Sovietsky zväz, ale aj Juhoslávia.
Chorvátsky parlament sa 8. októbra rozhodol zrušiť zväzok s Juhosláviou a 19.
decembra Nemecko uznalo nezávislosť dvoch bývalých častí Juhoslávie,
Slovinska a Chorvátska. Tí informovanejší tvrdili, že to celé spískali
v Nemecku.
8. decembra 1991 sa stretol Jeľcin so zástupcami bieloruského
a ukrajinského parlamentu. Ďalší krok k demontáži Sovietskeho zväzu. (21, str.
142) Dohodli sa na ukončení Zväzu sovietskych socialistických republík
a súčasne vzniku nového Spoločenstva nezávislých štátov. Po tých všetkých
udalostiach sa Gorbačov rozhodol, že 25. decembra rezignuje na post prezidenta
ZSSR.
Jeľcin 26. januára 1992 oznámil, že Rusko už nezameriava svoje rakety na
americké mestá. Tiež sa pokúšal, ako Gorbačov, ukázať Amerike mierumilovnú
tvár. Lenže to robil aj v ekonomike. Situácia sa nakoniec vyvinula tak, že nebolo
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jasné, kto viac poškodil Rusko. Gorbačov, či Jeľcin.
U nás stále budili pozornosť prebiehajúce rozhovory medzi ČNR a SNR.
Nakoniec neslávne skončili pri rokovaní v Mílovách 3. - 8. februára 1992. Česká
tlač oznámila, že Slováci odmietli dohodu. Ani ju nemohli prijať, lebo chceli
zmluvu. Nakoniec vznikol návrh zmluvy v ktorom sa uvádza, že ju uzatvára
„ľud SR a ľud ČR“ miesto toho, aby tam stálo SNR a ČNR. Zaujímavý
kompromis. (20, str. 185)
Tento stav ešte neznamenal priame dôsledky na medzinárodnej scéne, hoci
určité súvislosti sa javili, pretože Európske spoločenstvo, po členstve v ktorom
obe časti Československa poškuľovali, sa 7. februára 1992 v holandskom meste
Maastricht zmenilo na Európsku úniu. Podpísali novú zmluvu, ktorá obsahovala
nové kritériá pre prijímanie členov. Jedným z kritérií bolo prijatie spoločnej
meny EURO do 1. 1. 1999. (17, str. 81-85) Na to však bolo nutné dosiahnuť
predpísaný stav ekonomiky a splniť rad politických podmienok. Tie neboli
v každom prípade fér. Netýkali sa starých členov. (21, str. 143)
7. mája 1992 rokovala SNR o texte Deklarácie zvrchovanosti Slovenska.
Podporovali ho HZDS, SNS a SKDH. Vyžadovalo sa najmenej 90 hlasov.
Výsledok bol iba 73:57. Deklaráciu neschválili. Zdá sa, že zloženie parlamentu
nezodpovedá vôli slovenského ľudu. Sluhovia sa držia zaryto. (20, str. 186)
Kupónová privatizácia z dielne Prognostického ústavu ČSAV, pod vedením
Klausa a Ježka začala 14. mája. Uskutočnilo sa 5 kôl. Mala to byť spravodlivá
účasť obyvateľstva na držbe majetku. Za jej riadenie formálne zodpovedalo
Ministerstvo privatizácie. V prvej vlne prešlo do súkromných rúk 678 firiem
v hodnote 169 mld. korún. Vzniklo 2,6 milióna držiteľov akcií. Otvorili SCP,
Stredisko cenných papierov, ktoré pre nich vytvorilo účty cenných papierov.
Ľudia vtedy netušili, aké peripetie ich s nimi čakajú. Na Slovensku v septembri
vláda rozhodla, že privatizácia sa bude vykonávať štandardnými metódami
a kupónová privatizácia bude len okrajová metóda. Tým sa u nás privatizácia
spomalila, ale výhoda to asi nebola. Neskôr si vláda Mikuláša Dzurindu
dokonca najímala privatizačných poradcov. Občas im za rady zaplatila aj pol
miliardy.
S júnom 1992 prišli voľby, ktoré sa uskutočnili 6. a 7. Na Slovensku získalo
HZDS 37,26%, SDĽ 14,7%, KDH 8,88%, SNS 7,42% a obe maďarské strany
spolu 7,42% Mečiar nebol spokojný, lebo nezískal dosť, aby mohol vytvoriť
jednofarebnú vládu. Stále bolo dosť čechoslovakistov a Maďarov, ktorí sa
snažili zachovať federáciu, hoci každý z iných dôvodov. To viedlo k vzniku
koalície HZDS so SNS a SDĽ, ktorá nebola jednotná. 8. júna rokovali v Brne vo
vile Tugendhat ODS a HZDS. Klaus za ODS presadzoval funkčnú federáciu, čo
znamenalo vládu v Prahe, Mečiar konfederáciu a samostatnú emisnú banku.
Odmietal reformu v štýle ODS, lebo nerešpektuje slovenské špecifiká. Okrem
toho nechcel, aby Havel zostal prezidentom. Klaus všetky Mečiarove
požiadavky odmietol. Rozhovory pokračovali 17. júna v Prahe. Klaus vyhlásil,
že neprijme funkciu vo federálnej vláde a stal sa predsedom koaličnej vlády ČR
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(ODS+KDS). (45, str. 12-14) Dohodli sa na vytvorení republikových rozpočtov
a ukončení prerozdeľovania. Praha si však ponechala všetky doterajšie príjmy zo
zahraničného obchodu, vrátane výrobkov slovenského vojenského, chemického
a textilného priemyslu, i výnosy za transport plynu a ropy cez ropovod
a plynovod. (47, str. 1-4; 48, str. 14-15) Nakoniec sa o tri dni dohodli na
podstatnej redukcii federálnej vlády s tým, že bude mať iba dočasnú pôsobnosť.
Ustanovujúca schôdza SNR v Bratislave 23. júna 1992 zvolila za svojho
predsedu Ivana Gašparoviča, bývalého federálneho prokurátora, ktorého Havel
zbavil funkcie. Na druhý deň prijala demisiu vlády Jána Čarnogurského
a vymenovala Vladimíra Mečiara za nového premiéra. 25. júna Federálne
zhromaždenie zvolilo za svojho historicky posledného predsedu Michala
Kováča (HZDS). (20, str. 186) V posledný júnový deň ústredie Štátnej banky
československej v Prahe bez auditu a prítomnosti slovenských akcionárov
jednostranne previedlo 572 miliárd korún spoločného majetku do novej, českej
štátnej banky. Po porušení dohody a prevzatí spoločnej štátnej vlajky rovnako
konali nielen s peniazmi, ale ešte do konca roku jednostranne sprivatizovali
aerolínie, námornú plavbu a ďalšie podniky. Nakoniec po trikoch s delením
aktív a pasív ŠBČS drzo vyhlásili, že Slovenská národná banka im dlhuje 24
mld. Kčs. Túto pohľadávku potom ešte dlho využívali na zadržiavanie
slovenského zlata, pôvodne uloženého v Prahe. (48. str. 14-15)
Politická atmosféra na Slovensku nadobúdala teplotu nielen kvôli letným
mesiacom. 17. júla 1992 SNR schválila Deklaráciu o zvrchovanosti SR. Za
schválenie hlasovalo 113 poslancov HZDS, SNS a SDĽ. Proti 24 poslancov
KDH a maďarských strán. Časť Slovenska zachvátila eufória. (20, str. 187)
Samozrejme, nie všetci boli toho istého názoru. Našli sa takí, čo tvrdili, že „s
Čechmi nám bolo lepšie.“ Veľa ľudí v skutočnosti nevedelo, čo nás to bratstvo
stojí. (33, str. 18-21; 48, str. 14-15) Počas môjho pôsobenia na SKVTIR som sa
o tom presvedčil. Nedá sa pochybovať, že zapojenie do ČSR po prvej svetovej
vojne bola pre nás existenčná záležitosť, no netrvalo dlho a začali prevládať
dôvody na autonómiu. Potvrdilo sa to aj po druhej vojne, hoci propaganda
presviedčala, že na Slovensko prúdia peniaze z Čiech. Opak bol pravdou. Stačí
pár príkladov: ceny slovenských polotovarov vrátane dreva dodávaných do
Čiech určovala Praha pod úrovňou svetových cien. Hliník sme dodávali za 6080%, nikel za 70%, podobne ako plechy pre autá a iné hutnícke produkty. Na
Slovensku bola cena palív na úrovni 145% svetových cien. Za kubický meter
plynu zo ZSSR dodávaného cez plynovod platil dovozca so sídlom v Prahe 85
halierov. Dodával ho českým distribútorom za 1,2 Kčs a tí ho predávali
podnikom na Slovensku za 1,25 až 1,27 koruny. Priemerný zisk na kubický
meter bol 40 halierov. V roku 1992 dosiahla kapacita plynovodu 80 mld.
kubických metrov za rok. Nehovoríme iba o plyne dodanom pre slovenských
odberateľov, ale tiež o tranzitných poplatkoch za dopravu plynovodom cez celé
Slovensko. Poplatky zostávali na riaditeľstve Tranzitného plynovodu, ktorý
prevzal riadenie celého plynovodu 1. októbra 1990! Pražský podnik
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zahraničného obchodu predával Slovnaftu ropu z ropovodu s 29%-ným ziskom.
Tieto a ďalšie triky znamenali odlev zo slovenskej ekonomiky ročne priemerne
18 mld. korún. Takto vyzeral peňazovod v skutočnosti. A to nehovorím o delení
majetku po rozpade ČSFR. (46, str. 1-4) Veľká časť Slovákov sa deklarácii
zvrchovanosti tešila. Zato Václav Havel okamžite abdikoval z funkcie
prezidenta ČSFR. Už sa nemusel báť, že ho môže vystriedať Dubček. Havel sa
stal prezidentom ČR až 26. januára 1993. Dovtedy mali provizórium.
Koncom júla pokračovali rokovania medzi HZDS a ODS, na ktorých sa
dohodli, že zabezpečia proces legitímneho rozpadu federácie. Vtedy si mnohí
mysleli, že Mečiarovi sa podarilo presadiť svoje predstavy, ale realita bola skôr
v tom, že ten, čo dosiahol svoje, bol Klaus. (45, str. 12-14) Rozhodujúce
stretnutie medzi Klausom a Mečiarom sa uskutočnilo v Brne 26. augusta.
Dohodli sa, že federácia zanikne 1. januára 1993. Text dohody nikdy
nezverejnili. (20, str. 187) Niektoré opozičné strany neskôr vyhlasovali, že
rozdelenie bolo nelegitímne, že rozhodovať sa malo v referende. Odborníci
vysvetľovali, že v takom prípade by sme dopadli ešte horšie a referendum
vlastne nebolo možné vyhlásiť.
Skoro ráno 1. septembra 1992 prišlo pre Dubčeka auto Federálneho
ministerstva vnútra. Odvezie ho do Prahy, odkiaľ poletí do Moskvy na súd proti
komunistickej strane Sovietskeho zväzu. Po oznámení, že na ceste do Prahy
havarovalo auto s Dubčekom, rokovanie prerušili. Dubčeka odviezli do
nemocnice v Prahe, hoci odborníci tvrdili, že výhodnejšia bola chirurgická
klinika v Brne. (20, str. 187) Pri havárii sa záhadným spôsobom stratil kufrík s
dokumentmi, ktoré Dubček viezol so sebou do Moskvy. Šofér auta utrpel len
drobné odreniny. Vyšetrovatelia si nevedeli vysvetliť, ako sa Dubček dostal tak
ďaleko od auta. Po opakovaných operáciách, údajne nedostatočne
kvalifikovanými ľuďmi Dubček následkom utrpenia 7. novembra zomrel. SNR
po krátkom prerušení pokračovala v rokovaní a ešte v ten deň prijala novú
ústavu SR. Za prijatie hlasovalo 114 poslancov z HZDS, SNS a SDĽ. Proti
hlasovalo 16 poslancov KDH a maďarských strán. Štyria poslanci sa zdržali.
Ústavu teda prijali viac ako ústavnou väčšinou. Pri prijímaní ústavy sa
vychádzalo z piatich návrhov rôznych strán. I to bol jeden z dôvodov, prečo sa
zmenil názov SNR na Národná rada Slovenskej republiky, NRSR. (20, str. 187)
Slovenská republika nepatrí iba Slovákom. Preto v Národnej rade zástupcovia
menšín robia svoju politiku.
Proces proti Komunistickej strane ZSSR sa nakoniec nekonal. Tri dni po
Dubčekovej havárii médiá v celom svete oznámili, že zavraždili bývalého
poľského premiéra Jaroszewicza s manželkou. Tiež mal svedčiť v Moskve.
O niečo neskôr vraj príslušníci Talibanu zavraždili v Afganistane bývalého
prezidenta Nadžibuláha. Kto by o tom pochyboval? Už nemal kto svedčiť. Je to
zaujímavý sled úmrtí svedkov. Človek by povedal, že to nemohla byť náhoda.
Ale koho obviniť? Komu to vyhovovalo? Od roku 1990 došlo tri krát
k devalvácii československej koruny, postupne z 12 na 28 korún za US dolár.
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Oficiálny kurz sa tak vyrovnal s kurzom na čiernom trhu. Na konci roka 1991
spotrebiteľské ceny stúpli o 58% a inflácia narástla z nuly na 6,6%. Ku koncu
roka 1992 sa infláciu podarilo stabilizovať na úrovni 10%. Pokračovali však
„slovenské špecifiká“, ktoré umocňovala tlač prognózami o skorom krachu
Slovenska v prípade rozdelenia štátu. To viedlo mnohých Slovákov k tomu, že si
prevádzali peniaze do českých bánk, čím prispeli k výraznému zníženiu obeživa
na Slovensku. Za danej situácie podpísali Klaus s Mečiarom 29. októbra1992
zmluvu o menovom usporiadaní a kurz českej a slovenskej koruny stanovili na
1: 1. Vyhlásili, že sa počíta so zánikom koruny a vznikom novej meny oboch
štátov. Uzavreli aj zmluvu o colnej únii, ktorá mala aspoň na krátku dobu
zabezpečiť normálne fungovanie doteraz silno ekonomicky previazaných
republík. Súčasne zriadili menový výbor zo zástupcov ČNB a NBS. Pohľadávky
z platobného styku rozdelili na dva bloky. Starý blok obsahoval pohľadávky do
8. 2. 1993, nový po tomto dátume. V starom bloku sa účtovalo v korunách,
v novom v ECU, teda v mene Európskej únie. Stanovili aj spoločnú československú rozhraničovaciu komisiu. (48, str. 12-14; 36, str. 17-21)
Popri týchto udalostiach sme sa dozvedeli, že 3. novembra vyhral v USA
prezidentské voľby Bill Clinton, ktorý porazil republikána Busha. Bush prehral
aj kvôli odporu obyvateľstva voči vojne v Iraku. (6, str. 841, 861) Clinton sa
ostro vyslovil tiež proti vojne vo Vietname, na ktorú sa nedalo zabudnúť.
V úrade vydržal osem rokov napriek prevahe republikánov v Kongrese.
13. novembra 1992 Federálne zhromaždenie prijalo ústavný zákon č.
541/1992 o rozdelení federálneho majetku, už značne okliešteného, v pomere
2:1. (46, str 1-4) To sa vo všetkých položkách nepodarilo dodržať, ale v žiadnej
položke to pre Slovensko nebolo viac ako 1. Boli položky, v ktorých bol pomer
napr. 2,17:1 v prospech ČR. (47, str. 1-4) 18. novembra NRSR prijala zákon
o Národnej banke Slovenska (NBS) s účinnosťou od 1. 1. 1993. Obe nové banky
nemali pripravenú národnú menu, hoci v Čechách ju začali pripravovať už
v roku 1991. Výmenu starého obeživa museli odložiť a pristúpilo sa ku
kolkovaniu starých bankoviek. (48, str. 14-15) Podľa dohody k menovej odluke
prišlo 8. februára 1993. Na Slovensku začalo kolkovanie, ktoré trvalo do 8.
augusta 1993. (48, str. 2) V súvislosti s menovou odlukou a delením majetku,
vrátane slovenského zlata zostalo veľa otvorených otázok.
O polnoci na 1. januára 1993, súčasne s prípitkom, sme sa stali obyvateľmi
novej Slovenskej republiky. (20, str. 187) Niektorí to nadšene privítali, iní tvorili
katastrofické scenáre a ďalší sa báli tušených i netušených problémov. Oboje sa
čoskoro dostavili. Slovensko sa rýchlo stalo členom Svetovej banky, OSN,
Medzinárodného menového fondu a pozorovateľom Rady Európy. Už v prvých
hodinách po vzniku uznalo Slovensko 62 krajín sveta a za prvých 9 mesiacov až
122 štátov. Za ten čas sa podarilo nadviazať diplomatické styky so 106 štátmi
a otvoriť zastupiteľské úrady v 53 štátoch. To nepochybne boli veľké úspechy
a uznanie medzinárodného spoločenstva. Zjavné, i skryté problémy sa od
samotného začiatku tvorili doma. Sluhovia, čo tvrdili, že vznik Slovenska bola
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chyba a do troch mesiacov sa kolenačky vrátime prosiť do Prahy, aby nás vzali
späť, dostávali veľa priestoru v médiách.
Ako je to s americkou mierovou politikou ukázali vojenské operácie v
prvých dňoch januára na juhu Iraku. USA vystrelili odtiaľ asi 40 rakiet
Tomahawk na Bagdad, údajne s cieľom zničiť iracké jadrové zariadenia. Asi
zabudli, že ich už zbombardoval Izrael. Okrem toho vyše sto amerických,
briských a francúzskych lietadiel bombardovalo iracké vojenské zariadenia.
Vyzeralo to, ako keby si bývalí kolonialisti chceli Irak znova rozdeliť. (21, str.
143)
10. februára 1993 začalo v Slovenskej republike kolkovanie starých peňazí
a trvalo do augusta. Okolkovali 120 miliónov kusov bankoviek v celkovej
hodnote vyše 40 mld. korún. Do obehu sa dostalo 28 miliárd. Limit na
obyvateľa bol 4000 korún. Zvyšok si ľudia museli uložiť do banky. Nikto sa
tomu netešil. Už raz sa tak stalo, že o uložené peniaze ľudia prišli.
15. februára NRSR volila prezidenta. V tajnom hlasovaní poslanci zvolili
v druhom kole Michala Kováča. V prvom kole kandidoval aj Roman Kováč, ale
neuspel. Michal Kováč získal 106 hlasov, čiže aj dosť silnú podporu opozície.
Neskôr sa jej za to dostatočne odmenil. 8. marca vymenovasl za predsedu
Ústavného súdu M. Čiča. (20, str. 188)
V súvislosti so zmenou postavenia Domu techniky z účelového zariadenia
ZSTVS na s.r.o. museli sme zmeniť organizačnú štruktúru a preskupiť priame
a nepriame riadenie útvarov. Aj tak sme zostali majetkom ZSVTS, ktorý
naliehal na uskutočnenie tejto zmeny, ktorú sme považovali za nevýhodnú.
Republika napriek istému vnútornému napätiu ďalej rozvíjala diplomatickú
činnosť. Výsledkom bolo prijatie Slovenska do Rady Európy 30. júna 1993 za
31. člena. Dalo sa to považovať za svojho druhu víťazstvo, ale prinieslo nové
záväzky a povinnosti. (20, str. 187)
Svet obletela 13. septembra 1993 správa o podpise mierovej zmluvy, ktorú
vo Washingtone podpísali Jasir Arafat a izraelský premiér Jitzak Rabin.
V správe zvýraznili, že obaja si po podpise podali ruky. Svet sa začal
domnievať, že medzi Izraelom, Palestínou a PLO nastane mier. Bolo to
predčasné. Kto trochu videl do problému vedel, že na strane PLO nejde iba
o fanatickú nenávisť k Izraelu. Hlavným problémom je pokračujúce
obsadzovanie palestínskych území, na nich výstavba sídiel a vyháňanie
Palestínčanov z obsadeného územia. Problém sa nepodarilo vyriešiť ani za
ďalších 20 rokov. Z času na na čas sa o to snažili USA, alebo OSN,
bezvýsledne. Pochopiteľne, lebo USA nemohli zakročiť proti dôležitému
spojencovi na Blízkom východe, ktorého potrebovali ako strašiaka proti
arabskému svetu a na udržiavanie svojho vplyvu na Blízkom východe.
Dlhodobo Izraelu poskytovali masívnu finančnú podporu a rozsiahle dodávky
moderných zbraní. Kryli aj jeho vlastníctvo atómovej zbrane. Niektorí západní
analytici občas s trochou sarkazmu napísali, že malý Dávid diriguje mocného
Goliáša.
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V prvej polovici septembra sme zorganizovali významnú medzinárodnú
konferenciu „Dunaj tepna Európy“, na ktorej spolupracovala aj Slovenská
spoločnosť pre medzinárodné vzťahy a porozumenie, ktorú som nedávno
založil. Mala za úlohu pracovať na dobrom mene Slovenska a jeho postavení
vo svete z pozície mimovládnej, neziskovej organizácie.
Pre nás sa oveľa významnejšou udalosťou stal 15. september, sviatok
Sedembolestnej panny Márie. Neskôr ho vyhlásili aj za štátny sviatok, ale ani to
nebolo pre nás rozhodujúce. V tento deň sa Evičke narodila dcérka Lenka.
4. októbra 1993 podpísali v Luxemburgu zmluvu o pridružení Slovenskej
republiky k Európskej únii. Po zložitých procedúrach a vnucovaní rozličných
politických i nepolitických podmienok, zmluva nadobudla platnosť až vo
februári 1995. Po podpise vládla eufória najmä medzi opozičnými stranami.
Sluhovia vychádzali z toho, že EU im vytvorí dobré podmienky pre vládnutie.
V deň Všetkých svätých v Maastrichte podpísali zmluvu, ktorou sa Európske
spoločenstvá zmenili na Európsku úniu. Plánoval som, že túto skutočnosť
využijeme v Dome techniky po Novom roku na niekoľko zaujímavých akcií.
Napriek situácii v slovenskej politike sa prezident Kováč poponáhľal
vystúpiť v Rade NATO v Bruseli. 4. novembra prehovoril s generálnym
tajomníkom NATO Nemcom Wőrnerom. Deklaroval jednoznačný záujem
Slovenskej republiky o pridruženie do tejto obrannej organizácie. Wőrner
vyslovil záujem pridružiť Slovensko zároveň s Českou republikou, Poľskom
a Maďarskom. Prezident i naďalej pokračoval v konfrontačnej politike proti
vláde, napriek tomu, že pochádzal z HZDS, ktoré ho navrhlo na post prezidenta.
Toto bol jeden z hlavných dôvodov, prečo Slovensko neprijali v prvom kole
rozširovania.
Rok 1993 sme mohli hodnotiť ako v podstate veľmi úspešný.
14. januára 1994 USA a Ruská federácia podpísali v Moskve „Kremeľské
dohody“. Obe strany sa zaviazali, že na svoje mestá už nebudú zameriavať
jadrové zbrane. Okrem toho sa dohodli, že vytvoria predpoklady na odstránenie
jadrových zbraní z Ukrajiny. Hra na dobrých chlapcov pokračovala. Jeľcin sa
správal ako dobrý žiak a poslúchal.
Na našej politickej scéne rástlo napätie. Aby zmiernil dojem, že HZDS nemá
záujem o vstup do NATO, ktorý vznikol po novembrovom prejave prezidenta
v Bruseli, Mečiar tiež zašiel do Bruselu a 9. februára podpísal dohodu
o pristúpení Slovenskej republiky k programu Partnerstvo za mier (PfP).
Do politického procesu výrazne zasiahol prezident Kováč, ktorý sa rozhodol
predniesť správu o stave republiky, čo u nás nebývalo zvykom. Urobil tak 9.
marca. V správe ostro kritizoval vládu a zvlášť premiéra Mečiara za
nedemokratické praktiky. Situáciu využil poslanec KDH Pittner, ktorý navrhol
vyslovenie nedôvery vláde. O tom začala rozsiahla debata až nakoniec sa malo
o návrhu hlasovať. Vtedy vystúpil poslanec SDĽ Kanis, ktorý povedal: „predsa
nebudeme odvolávať premiéra a vládu na základe nejakého referátu.“ Nakoniec
11. marca 82 poslancov hlasovalo o nedôvere vláde. Hlasovania sa nezúčastnili
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poslanci HZDS a SNS. (20, str. 189) 14. marca poveril prezident Jozefa
Moravčíka zostavením vlády, ktorú už 15. marca vymenoval. Rýchlosť s akou
bola vláda vymenovaná potvrdila, že všetko bolo vopred pripravené. Nová vláda
však nemala mať dlhé trvanie. 17. marca NRSR prijala uznesenie o skrátení
volebného obdobia. Podľa neho sa uskutočnia predčasné voľby 30.9. – 1.10.
1994.
Deviateho mája sa Slovenská republika stala pridruženým členom
Partnerstva za mier. Pozornosť to nevyvolalo. V tom čase bolo za vstup
Slovenska do NATO menej ako 50% obyvateľov.
Na hradnom vrchu v Bratislave otvorili 25. mája novú budovu slovenského
parlamentu. Ako väčšina nových vecí vyvolala rozporné postoje.
Začiatkom septembra 1994 sa konala v Lillehammeri konferencia v rámci
programu EUREKA, na ktorú ma usporiadatelia pozvali. Zúčastnil som sa
seminárov o ekológii, šetrení energie a o nových materiáloch. Okrem svojich
príspevkov som sa snažil nadviazať kontakt s odborníkmi, ktorých by sme mohli
pozvať na naše konferencie. Hostitelia, ktorým som sa zmienil o vzťahu nositeľa
nobelovej ceny Björsterne Björnsona ku Slovensku, ma pozvali na návštevu
jeho domu, z ktorého sa stalo múzeum. Keď som sa zmienil, ako Björnson
pomáhal Slovensku, ktoré trpelo v Uhorsku kvôli útlaku, povedali, že sa zaslúžil
aj o samostatnosť Nórska. (8, str. 128) Po návrate som sa pokúšal dosiahnuť,
aby sa aj SR stala súčasťou programu EUREKA, ale nepodarilo sa. Niektoré
ministerstvá sa ťahali o to, kto to bude riadiť. Samozrejme išlo o peniaze. Preto
sa Slovensko stalo súčasťou tohto programu až v r. 2001.
Prvá polovica októbra nám v Dome techniky priniesla významnú udalosť, na
ktorú sme sa niekoľko mesiacov starostlivo pripravovali. Bolo to 40. výročie
založenia Domu techniky. Pripravili sme jeden súborný materiál, ktorý poukázal
na miesto Domu techniky v spoločnosti. Obsahuje prehľad najvýznamnejších
akcií za to dlhé obdobie, vrátane presťahovania z Koceľovej na Škultétyho
ulicu, vybudovanie jazykovej školy v Stupave, modernizáciu počítačovej učebne
a veľké podujatia organizované s OECD, EHK-OSN, EÚ a ďalšími
medzinárodnými i medzištátnymi organizáciami z Rakúska, alebo Sovietskeho
zväzu. Do materiálu vydanému k tejto príležitosti prispel úvodným písomným
príhovorom zakladateľ Domu techniky Doc. Ing. Michal Šuška. V závere
upozornil, že hospodár (rozumej ZSVTS) si musí zvyknúť hospodáriť nie podľa
chuti, ale podľa toho, čo je schopný vytvoriť, čo musí venovať na reprodukciu
a rozvoj, teda podľa reálnych možností. Tým upozorňoval na také čerpanie
zdrojov z Domov techniky, ktoré neoslabuje ich ďalší strategický rozvoj. Toto
sa dlhodobo nepodarilo dosiahnuť, čo viedlo k sporom a nakoniec zániku
Domov techniky na Slovensku.
Podľa uznesenia z februára sa uskutočnili 30. septembra až 1. októbra 1954
plánované predčasné voľby do NRSR. Voliči dali najavo svoj názor na
odvolanie Mečiarovej vlády. Voľby vyhrala koalícia HZDS s Roľníckou stranou
Slovenska so ziskom 34,96%, teda 61 mandátov. Mečiar bol sklamaný, že
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HZDS nezískalo dosť hlasov, čo viedlo k tomu, že musel vytvoriť koalíciu. Do
nej pribrali aj Združenie robotníkov Slovenska a SNS. Koalícia zase dosiahla 83
mandátov. Po voľbách podala Moravčíková vláda demisiu. 3. a 4. novembra sa
konala ustanovujúca schôdza novej NRSR. (20, str. 189) Koalícia vyvolala
veľkú nespokojnosť v radoch opozície a sčasti aj v spoločnosti. Počas rokovania
si koalícia rozdelila prakticky všetky funkcie v parlamente vrátane výborov.
Delili sa aj funkcie v štátnych a regionálnych úradoch. Opozícia rokovanie
opustila. Túto udalosť nazvali novinári „noc dlhých nožov“.
Na parlamentné voľby nadviazali komunálne, ktoré prebehli v dňoch 18. –
19. novembra. Aj na tejto úrovni sa prejavila sila koalície a v orgánoch obcí
a miest sa dostali do funkcií jej reprezentanti.
Hoci domáca situácia dávala dosť príčin na premýšľanie, predsa spoločnosť
zaujímali informácie o Čečensku. Každú chvíľu sa šírili reči, že aj u nás pôsobia
čečenské mafie, najmä odkedy v minulom roku bývalý sovietsky generál
letectva Džochar Dudajev vyhlásil Čečenskú republiku „Ičkéria“. Ani
v Čečensku neboli všetci presvedčení o oddelení sa od Moskvy a založení
islamského štátu. Dudajevovi prívrženci ostatných obyvateľov prenasledovali
a diskriminovali. Na hraniciach s Ruskom dochádzalo k častým incidentom.
Preto 1. decembra 1994 začali ruské sily s bombardovaním určených cieľov
a o desať dní vstúpili do oblasti pozemné vojská. Situácia bola najmä v horských
oblastiach komplikovaná. Hlavné mesto Groznyj sa podarilo dobyť až v marci
1995. Dudajev prešiel na partizánsky spôsob boja s podporou zahraničných
islamských bojovníkov.
Napriek situácii s Čečenskom podpísali 5. decembra v Budapešti
memorandum, podľa ktorého sa Ukrajina vzdáva svojho jadrového arzenálu, čo
súvisí s jej pristúpením k zmluve o nešírení jadrových zbraní. USA a V. Británia
to spojili ešte so záverečným aktom z Helsinskej konferencie. Obvyklý ťah proti
Rusku. Memorandum okrem Ukrajiny podpísali USA, Ruská federácia a UK,
ktoré sa súčasne zaviazali poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Záujem
USA a Veľkej Británie o bezpečnosť Ukrajiny je pozoruhodný a vynárajú sa
otázniky nad tým, čo ho vyvoláva. Akosi zabudli na povojnové dohody, ktoré
podpísali Truman a Churchill so Stalinom. Jeľcinovi to zjavne nevadilo. Tiež je
otázne, prečo sa podpisovalo v Budapešti a nie v Kyjeve, alebo Moskve.
Doma pokračoval povolebný vývoj. 11. decembra 1994 predsedovia
koaličných strán, Mečiar, Delinga, Lupták a Slota podpísali koaličnú dohodu.
O dva dni prezident Kováč vymenoval tretiu Mečiarovu vládu. Čakalo sa, ako si
bude počínať.
V Rade Európy 1. februára 1995 podpísali medzinárodný dohovor o ochrane
národnostných menšín. Naša NRSR ho ratifikovala až 21. júna. (20, str. 189)
Sporným zostal pojem „národnostná menšina“. Odmieta ho väčšina
predstaviteľov Maďarov na Slovensku, ktorí presadzujú pojem „národná
menšina“. To je problém, na ktorom sa nikdy nemôžu zhodnúť. Vyplýva
z presvedčenia Maďarov, že všetci, nech žijú kdekoľvek, predstavujú jeden
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národ. Od toho sa dá ľahko odvodiť téza: „jeden národ, jeden jazyk, jeden štát“.
Za obdobie pražských vlád, keď sa Slovensko muselo domáhať svojich práv
a odolávať čechoslovakizmu, mali Maďari na území Československa všetky
možnosti, aby sa presadzovali na úkor Slovákov. Maďarské školy všetkých
úrovní, maďarské omše v kostoloch na južnom Slovensku, prednostné
prijímanie na vysoké školy, jazyk na lokálnych úradoch, atď.
V snahe zlepšiť imidž Slovenska na medzinárodnej úrovni a znížiť tlak
maďarských strán i vlády, podpisuje Mečiar 19. marca 1995 v Paríži základnú
medzištátnu zmluvu o dobrom susedstve a spolupráci s predsedom maďarskej
vlády G. Hornom. (20, str. 189; 37, str, 2-3) Od samotného vzniku tejto zmluvy
trvajú spory o výklad, či interpretáciu jej jednotlivých článkov, predovšetkým
v otázkach menšín a možnej zmeny hraníc. Do textu zmluvy presadili znenie
niektorých všeobecných odporúčaní Rady Európy. Tie rozširujú možnosti
menšín v rozsahu, v akom sa nikde neuplatňujú.
V EÚ vstúpila 26. marca 1995 do platnosti Schengenská dohoda
o spoločných hraniciach. Vnútri týchto hraníc mali občania voľný pohyb
a prechod cez hranice. Hranice Schengenskej dohody sa nezmenili ani po
rozšírení EÚ o 10 nových členov 1. mája roku 2004. (21, str. 144) Po pristúpení
k tejto dohode, muselo Slovensko za cenu vysokých nákladov zabezpečiť
východnú hranicu dohody, lebo sme sa dostali na jej okraj. Hranice Poľska,
Ukrajiny a Maďarska pre imigrantov nepredstavovali väčší problém. Slovensko
v tom čase muselo vynaložiť veľké náklady, kým ostatné štáty uznali, že naša
časť hranice Schengenu je dostatočne zabezpečená.
Veľmi zlá správa prišla z ruského mesta Buďonovsk, kde 14. júna 1995
skupina čečenských teroristov podporovaná mudžahedínmi prepadla policajnú
stanicu a pobila policajtov. Začali obsadzovať administratívne budovy a brali
rukojemníkov. Na druhý deň prepadli nemocnicu v ktorej zajali asi 1000 ľudí
a k nim pridali asi 500 ďalších rukojemníkov. Časť nemocnice zamínovali.
Potom predložili vláde požiadavky. Nasledujúceho dňa sa nemocnicu pokúsila
oslobodiť špeciálna jednotka, ale to viedlo iba k zabíjaniu rukojemníkov.
Premiér
Černomyrdin
za
daných
okolností
rokoval
s vodcom
teroristov Basajevom a prijal podmienky, v záujme oslobodenia rukojemníkov
a ošetrenia ranených. Súhlasil s pozastavením čečenskej vojny a bezpečným
odchodom teroristov.
V Cannes 27. júna skončil summit EÚ, po ktorom Mečiar odovzdal
francúzskemu ministrovi zahraničia oficiálnu žiadosť Slovenskej republiky
o vstup do Únie. (20, str. 190) V priloženom memorande sa hovorilo, že v tom
čase pôsobilo na Slovensku 7600 firiem so zahraničnou účasťou a súkromný
sektor produkoval 61,2 % HDP. Vo finančnom sektore pôsobilo 30 bánk!
Väčšinou cudzích. Žiaľ nepomohlo to riešiť nezamestnanosť, ktorá v tom čase
dosiahla 13,3%, čo znamenalo 339 tisíc nezamestnaných.
Na ceste pri Svätom Jure 31. augusta 1995 chytili neznámi ľudia syna
prezidenta Kováča a uniesli ho do Rakúska. (20, str. 190) Tam ho pri nejakej
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policajnej stanici našli v opitom stave. Nevedel presne vypovedať, čo sa stalo.
Mladý Kováč bol v tom čase stíhaný Interpolom za podvod vo výške 2,7 mil.
amerických dolárov v podniku zahraničného obchodu Technopol. Prezident
novinárom povedal, že to nie je jeho syn. Zatykač vydali už v novembri 1994.
Kvôli tomu sa mal dostaviť na súd v SRN. Vyzeralo to, že niekto chcel mladého
Kováča za každú cenu dostať pred súd v Nemecku. Opozícia začala silnú
kampaň proti Mečiarovi. Údajne celú vec objednal a na jeho pokyn celú vec
vykonala SIS. Neskôr vysvitlo, že za tým skutočne boli nejakí ľudia zo SIS, ale
nie vo vzťahu s vedením, ale naopak, so vzťahmi k podsvetiu a dokonca ku
KDH. Jeden z účastníkov sa trvalo zdržiava v zahraničí, kde ho navštevoval
Čarnogurský a istý novinár, ktorý bol súčasne príslušníkom SIS a pravidelne
medializoval rozličné prešľapy, ktorých sa SIS dopúšťa. Verejnosť sa postupne
nevie orientovať v množstve dezinformácií a lží. Nik nevie, ako to presne bolo.
Kováča vo Viedni presunuli do vyšetrovacej väzby. O mesiac ho prepustili na
kauciu jeden milión rakúskych šilingov. Šepkalo sa, kto ich zaplatil. 12.
decembra 1997 prezident Kováč udelil synovi amnestiu, čím sa v kauze
Technopol zastavilo vyšetrovanie. Po nejakom čase vyslali Kováčovho syna na
veľvyslanectvo v Indii. Druhého marca 1998 prezidentovi skončilo funkčné
obdobie. Funkciu odovzdal vláde a parlamentu. Mečiar sa ujal funkcie
zastupujúceho prezidenta a hneď na ďalší deň udelil amnestiu na všetky činy
súvisiace so zavlečením mladého Kováča do Rakúska. Bežní občania si mohli
lámať hlavy nad diskusiami o práve či morálke.
Téma politických diskusií sa čiastočne zmenila po prijatí zákona o štátnom
jazyku 15. novembra, s účinnosťou od Nového roku 1966. Zákon nijako
nepostihuje národnostné menšiny, o čom svedčí aj skutočnosť, že za jeho prijatie
hlasovalo 108 poslancov. Napriek tomu sa 17 poslancov maďarských strán a 17
poslancov KDH hlasovania zdržalo.
Niekedy v tom čase ma oslovil pracovník Úradu vlády so zaujímavou
ponukou. Zakladajú akúsi analytickú skupinu v problematike medzinárodných
vzťahov. Do náplne by patrili aj príležitostné prednášky o práci v zahraničí pre
mladých adeptov diplomacie. Požiadal som o čas na rozmyslenie.
Okrem toho sme s oneskorením až v novembri 1995 zaregistrovali správu, že
ukrajinská vláda a parlament 31. mája 1995 zrušili krymskú ústavu a zaviedli
priamu správu Krymu ukrajinským prezidentom. To boli dozvuky niekdajšieho
Chruščovovho „daru“. Otázne je, kde sa vzal ten nápad. Bolo len otázkou času,
kedy sa obyvatelia Krymu a Rusko postavia proti.
Koncom roka 1995 vzrástla kritika vlády zo strany USA a Západu za
spomalenie procesu ekonomickej transformácie. Je jasné, že si želali oveľa
voľnejšie podmienky pre svoje podnikanie a získavanie našich podnikov. Ani
podpis medzištátnej zmluvy s Maďarskom nepriniesol zlepšenie vzťahov. (37,
str. 1-3) Maďarsko stále odmietalo explicitne sa vyjadriť o neporušiteľnosti
našich južných hraníc a naopak stále požadovalo zvýšenie práv národnostných
menšín nad úroveň európskych noriem, čo Slovensko odmietalo. V maďarskej
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tlači sa často vyskytovali články o Trianone ako veľkej krivde voči národu.
Rakúšania tvrdošijne útočili na rozvoj našej jadrovej energetiky, najmä na
dostavbu Mochoviec. Jediné rozumné vzťahy sme mali s Ruskom, ktoré stabilne
kupovalo naše výrobky a dodávalo ropu a plyn. Vycítilo tlak Európskej únie
a NATO a dokonca nám ponúkli záruky bezpečnosti v prípade vyhlásenia
neutrality. Pravda, to by bola púha sentimentalita a nie realita. Na tému
ohrozenia zo strany Maďarska sa postupne objavovalo stále viac úvah v tlači a
politických diskusiách.
Mohli sme sa pripravovať na Silvestra a Nový rok. Pre mňa posledné dni
v roku znamenali preštudovať záverečné ekonomické dokumenty pre daňové
úrady a podpísať ich. Predbežné údaje vyzerali veľmi sľubne. 29. decembra mali
všetci pracovníci okrem účtovníčiek a ekonomickej námestníčky od obeda
voľno. Kým som čakal, že mi tie dokumenty prinesú, prišiel fax. Aj sekretariát
už bol prázdny, tak som si fax vybral a prečítal sám. Sekretariát ZSVTS mi
v ňom oznámil, že na rok 1996 požadujú zvýšiť odvod o 1,2 milióna korún. To
ma rozčúlilo. Okamžite som odpovedal, že tento pokyn odmietam splniť,
pretože to by celkom zrušilo všetky rozvojové možnosti a plány. Situáciu som
pripravený vysvetliť, ale ak ZSVTS bude na odvode trvať, podám si žiadosť
o rozviazanie pracovného pomeru.
Krátko po Troch kráľoch v r. 1996 ma pozvali k novému predsedovi Rady
ZSVTS Ing. Danihelovi. Bývalý tajomník Ing. Daubner žiaľ medzitým zomrel.
Išlo o moje odmietnutie novej výšky odvodu. „Pán riaditeľ. Myslíte si, že
ZSVTS nemôže stanoviť výšku odvodu pre Domy techniky? Na tej sa dohodlo
predsedníctvo ZSVTS a ja nemôžem iné, ako vykonať príslušné uznesenie.”
„Pán predseda. ZSVTS môže stanoviť odvody, no všetci vieme, na čo sa
majú tie peniaze použiť. Jednotlivé spoločnosti, ktorým podniky prestali
prispievať a platiť členské, chcú naďalej cestovať po svete. Keby sa naše
odvody použili na zveľaďovanie, malo by to celkom iný význam. Keďže
ZSVTS stále považuje Dom techniky za svoj majetok, mal by sa k nemu správať
ako hospodár. Takýmto spôsobom sa však nielen výnosy nezvýšia, ale môže sa
stať, že Domy techniky takú záťaž neunesú. Iste si viete predstaviť dôsledky
takého stavu.”
Predseda bol slušný a vcelku jemný človek, ale cítil, že musí nejako
argumentovať: „Niektorí členovia predsedníctva sa domnievajú, že keby ste
mali podnikateľský plán, mohli by ste dosahovať lepšie výsledky.” „Pán
predseda. To hovoria ľudia, ktorí nevedia nič o práci Domu techniky. Našim
podnikateľským plánom je harmonogram akcií. Niektoré sa pripravujú aj
s ročným predstihom. Presne sledujeme tok peňazí a podľa neho vieme včas,
keď je niektorá akcia nedostatočne pripravená, aby sme vedeli rozhodnúť čo sa
dá ešte napraviť, alebo akciu zrušiť. Módnymi rečami o podnikateľskom pláne
nič nezachránime. Budem rád, ak tieto veci vysvetlíte v predsedníctve. Ak
predsedníctvo nezmení názor ja naozaj podám výpoveď. Prosím, aby ste ma
pochopili. Nechcem, aby Dom techniky pod mojím vedením skrachoval, ale
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obávam sa, ako to s ním dopadne ak odídem.“ Videl som, že predseda si nevie
rady a rozišli sme sa.
9. februára 1996 komisár EÚ van den Broeck otvoril v Bratislave sídlo
delegácie Komisie EÚ na Sládkovičovej ulici.
Medzitým ma zase kontaktoval ten človek z úradu vlády a presvedčil ma, že
by som mohol urobiť aspoň nejaké pohovory a psychologické testy. Veď ak by
som ich neurobil, tak sa nič nemení. Urobil som ich. Zakrátko ma znova zavolal
šéf ZSVTS. Vraj by sme sa mali porozprávať o tom zvýšenom odvode. Opýtal
som sa, či budú trvať na jeho výške. Musia. „Tak potom je zbytočné, aby som
k vám chodil. Podám výpoveď.”
Dal som si záležať na jej formulácii. Samozrejme stačili dva riadky
a uvedenie termínu, ale ja som chcel, aby každý, kto sa raz bude zaoberať
situáciou v ZSVTS a Dome techniky Bratislava vedel, že som mal pádne
dôvody a kto je vinný za toto moje rozhodnutie. Keď som sa ju napísal už som
sa rozhodol a dohodol, že od prvého mája nastúpim na novom mieste.
V polovici apríla 1996 poslal sekretariát ZSVTS do Domu techniky revíznu
skupinu, ktorá mala skontrolovať činnosť a hospodárenie. Komisia nenašla
žiadne chyby a po poldruha dni a záverečnom rokovaní odišla. Oznámili, že asi
o týždeň sa zíde celá Rada ZSVTS, na ktorú sa mám dostaviť.
Potom na rokovaní Rady za prítomnosti asi 50 ľudí nastala celkom iná
atmosféra. Tri razy rozliční členovia, spravidla predsedovia spoločností, vyzvali
predsedajúceho, aby ma požiadal, nech odvolám svoju výpoveď, lebo dobre
vedia, čo som pre Dom techniky urobil. Tri razy som povedal, že „čo som raz
napísal neodvolám. Nikdy som tak neurobil a ani teraz tak neurobím. Je mi ľúto,
že nemôžem konať ináč. Nemá cenu túto debatu predlžovať.”
Potom som zvolal pracovníkov, na ktorých mi záležalo do svojej kancelárie.
Vysvetlil som im, že je mi ľúto, že od nich odchádzam, ale naozaj nemám inú
možnosť. Nedám nikomu šancu aby ma vyhodili. Všetkým prajem, aby sa im
darilo a aby si podľa možnosti našli iné, primerané miesto.
27. marca NRSR pod tlakom niektorých strán prijala zákon o nemorálnosti
a protiprávnosti komunistického systému. (20, str. 191) Na pamiatku účastníkov
protikomunistického odboja zavesili v parlamente tabuľu. Sluhovia sluhov
ovládajú nielen techniku ako si nájsť nových pánov, ale najmä ako prevracať
kabáty. Bolo to podobné ako kedysi s gardistami. Keď sa po vojne ľudia
žartovne pýtali: „gardisti kde ste“? odpoveď znela v „komunistickej strane“.
Nuž a teraz sa objavili noví odbojári. Niektorých sme zažili.

XVII, Referendum o NATO a nulový variant
Prišiel druhý máj, deň nástupu do novej práce. Mal som podobné pocity, ako
pre odchodom do Ameriky. Čo ma tam čaká? Bude to zase čistá administratíva,
alebo aj nejaká dynamickejšia činnosť? Vedel som, že práci v Dome techniky sa
niečo len tak nevyrovná, ale „show must go on“, pomohol som si slovami často
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opakovanými vo viacerých piesňach.
V nenápadnom paneláku, celkom pekne upravenom, ma privítal bielovlasý
muž, ktorý asi nebol starší ako ja, ale zrejme mal už za sebou niekoľko
významných postov, vrátane pobytu v zahraničí. Krátko sme pohovorili a potom
ma predstavil skupinke mladších mužov. Mal som byť akýmsi vedúcim tejto
skupiny, ale zatiaľ som to tak necítil. Keď človek príde do kolektívu, ktorý už
nejaký čas pracuje, nehodí sa hneď začať „šéfovať“. Našou úlohou bolo
sledovať politický vývoj doma i v zahraničí, diplomatické i ekonomické tlaky
smerované voči Slovensku. Nebolo ich málo. Na rozdiel od ministerstva
zahraničných vecí sme mali analyzovať i neoficiálne zdroje, s ktorými
ministerstvo nepracovalo. Tam bol skrytý veľký potenciál, v ktorom sa bolo
treba vyznať. Do mojej práce okrem toho zapadla aj tvorba akýchsi
vzdelávacích materiálov, najmä z oblasti medzinárodných organizácií, ale
napríklad aj z oblasti správania sa diplomatov v zahraničí. Ľudia vysielaní do
zahraničia v súčasnosti spravidla nemali v tejto oblasti dostatočnú prípravu. Keď
som navštívil príslušné odbory ministerstva veľmi radi so mnou konzultovali
mnohé podrobnosti o zdrojoch a ľuďoch, čo je tiež dôležité. Vedeli o mojej
činnosti vo Viedni, New Yorku i Ženeve. Moji kolegovia boli jazykovo
vybavení, ale zatiaľ bez dlhšieho pobytu v zahraničí. Boli medzi nimi aj dvaja
právnici a jeden novinár. Moje názory a hodnotenia mali pre ich prácu zásadný
význam. Okrem analytických produktov to boli aj poznatky o významných
osobnostiach, a skúmanie možností a foriem ako ich pozvať na návštevu
Slovenska s cieľom zlepšiť obraz Slovenska v zahraničí.
V Berlíne sa 3. júna 1996 uskutočnila schôdzka ministrov zahraničných vecí
štátov NATO. Navrhli Rusku vytvorenie tesnejších politických a vojenských
vzťahov. Zase hra na dobrých chlapcov. Európske členské štáty prevezmú
zodpovednosť za vlastné úlohy, ktoré už nebudú podliehať veleniu USA.
Primakov, ruský min. zahraničných vecí vyhlásil, že Moskva je pripravená
rozlišovať medzi vojenskými a politickými dôsledkami rozširovania aliancie.
Prešiel týždeň a NATO dobromyseľne prehlásilo, že pri rozširovaní na Východ
nemieni na území nových členských štátov umiestňovať jadrové zbrane. Úžasné.
Ešte žil Gorbačov, ktorému sľúbili, že NATO sa nebude rozširovať o bývalé
štáty Varšavskej zmluvy. Znova sa potvrdilo, akú hru s nim hrali a ako naivne sa
zachoval. Slová Primakova znamenali jednoznačný ústup z pozící. (SME, 31.
12. 1996: Prehľad zahraničných udalostí roka) Ak sa im podarí nastoliť bábkové
vlády, bude nielen rozširovanie, ale aj rozmiestňovanie jadrových zbraní
a radarových systémov. Je to iba otázka času. Na to človek nemusí byť analytik,
aby to mohol s veľkou pravdepodobnosťou očakávať. Táto porada bol iba
nenápadný signál, a pokusný balónik na zistenie reakcie Ruska. Osobne som od
Jeľcina nič nečakal.
V prvých dňoch júla 1996 sme sa dozvedeli, že v druhom kole
prezidentských volieb bol za ruského prezidenta opäť jednoznačne zvolený
Boris Jeľcin. Mečiarova vláda sa opatrne snažila o deblokáciu ruského dlhu,
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stabilné dodávky plynu a ropy a ďalších surovín, ako aj o export na ruské trhy.
Opozícia ju energicky kritizovala, že tým ohrozuje naše pripojenie sa k EÚ
a NATO.
V auguste 1996 sme sa dozvedeli, že čečenskí separatisti zaútočili na hlavné
mesto Groznyj. Niekoľko dní ho ovládali. Jeľcin poveril svojho poradcu pre
bezpečnostné otázky Alexandra Lebeďa, aby ho v Čečensku zastupoval
a zabezpečil tam poriadok. Koncom augusta Lebeď s veliteľom separatistov
Maschadovom podpísal dohodu o ukončení čečenskej vojny. Mier vydržal asi 5
rokov.
V práci sme mali pomerne skoro naladený systém a slušné výsledky.
Dokončoval som pracovný materiál na tému zámery a ciele v medzinárodných
organizáciách systému OSN i mimo neho. Práve tie organizácie ako IIASA,
OPEC, MMF, Svetová banka, NATO, ALFA, SEATO a ďalšie stoja zato, aby
sme sa im venovali podrobnejšie, lebo priamo i nepriamo ovplyvňujú aj našu
ekonomiku a dianie v systéme OSN. Všetky majú na OSN určité väzby a dianie
v OSN pozorne sledujú. To samo o sebe naznačuje význam ich podrobnejšieho
poznania a sledovania ich vplyvu. Materiál mal slúžiť pre besedy premiéra
s veľvyslancami. Novým adeptom diplomacie treba vysvetliť, že nie všetko
v zahraničí sa deje podľa diplomatického protokolu. Práve naopak. Diplomati
spravidla rýchlo zistia, že na nich striehnu rozličné situácie, v ktorých sa pracuje
proti zásadám protokolu i proti Ženevským či Viedenským konvenciám. Je
lepšie chybám predchádzať, ako vyslobodzovať ich zo zadržania. Hrozbu
vyhostenia tiež nemožno podceňovať. Rozličné orgány v zahraničí nie sú
školené na to, aby sa na personál cudzích misií iba usmievali. Aby diplomat
mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by o sebe vytvoriť mienku, že je
maximálne korektný a dodržiava všetky možné pravidlá. Vtedy si ho vážia
a postupne mu venujú menej pozornosti. Niektorí skúsení politici a diplomati
hovoria, že diplomacia je umenie. K tomu patrí aj umenie presvedčiť, že som
skutočný profesionál. Na pravidlá diplomacie je možné použiť aj úvahy
teoretika umenia, akým je Francúz Hippolyte Taine v knihe „Filozofia umenia“.
(15, str. 28, 80-81) Ten hovorí, že aby si človek obľúbil umenie a rozumel mu,
musí byť primerane vzdelaný, musí byť dobrým pozorovateľom, schopným
vnímať a chápať prostredie a podmienky, aké sa vyskytujú počas jeho
pôsobenia. To sa týka aj prostredia, v ktorom pôsobí diplomat. Pokiaľ ide
o politiku, musí byť adept schopný nielen vnímať, ale aj kriticky a sebakriticky
hodnotiť pozorované javy, a nepodľahnúť subjektívnemu videniu. V umení
a vede sa často prejavuje vplyv význačných osobností. Každý pozná velikánov
ako Leonardo, Michelangelo, vo vede napríklad Newton, Einstein, Mendelejev.
Ako je to v politike? Tu treba dávať pozor. Nie každý, kto má nevyhnutnú
charizmu je politikom, ktorý si zaslúži obdiv. Záleží aj na tom, aký počet ľudí
získa na svoju podporu. No a v tom sa už prejavuje vplyv médií a rôznych
agentúr, strán, či sponzorov, ktorí zaplatia volebnú kampaň. Z politika sa tak
rýchlo stane tovar, ktorý predávajú noviny, meetingy priaznivcov, informácie
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o jeho humánnych a iných činoch. Mnohí naletia a zbadajú sa, až keď zistia, čo
to boli za politikov. Ľudia ako Stalin, Jeľcin, Gorbačov, Reagan, Pinochet,
Franko a každý si vie dosadiť k nim iných. Obdivovatelia im stavajú pomníky,
ktoré neskôr zhodia, alebo z nich spadnú sami ako Nixon, či Mečiar... Nemá
cenu vymenovať všetkých. S politikmi súvisia ich zákony. Niektorí sa nimi stali
slávni. Iní zabudli na to, že ak sa nejaký zákon podarí odhaliť a dokázať,
v prírode, umení, alebo v spoločnosti, musí platiť do minulosti i budúcnosti.
Politici však radi menia zákony. Svoje i tie, čo prijali ich predchodcovia. Nielen
zákony, ale aj celé ústavy menia dodatkami, novelami či novými zákonmi. Nie
preto, aby ich zlepšili, ale aby si zjednodušili vládnutie. Potom sa všetci čudujú,
že ľudia si tie zákony nevážia a s radosťou ich nedodržiavajú a obchádzajú.
Diplomat by sa nemal ocitnúť v situácii, že by mu niekto dokázal porušovanie
zákona svojej, ani krajiny, do ktorej bol vyslaný. Len tak môže byť úspešný. Aj
v diplomacii možno nájsť veľké vzory, ale tie podobne ako umelci, zodpovedajú
dobe, v ktorej pôsobili. Preto ich netreba napodobovať.
4. decembra 1996 prepukla v parlamente aféra okolo poslanca HZDS
Gauliedera. Najprv 3. decembra predseda NRSR Gašparovič oznámil, že obdržal
od Gauliedera list, ktorým sa vzdáva svojho mandátu pre nesúhlas s politikou
HZDS. (20, str. 192) Potom po rozprave prišlo k hlasovaniu. Hlasovali všetci
prítomní poslanci. 77 hlasovalo za uznesenie, ktorým Národná rada berie na
vedomie, že Gaulieder sa vzdal mandátu. 59 poslancov hlasovalo proti. Poslanec
sa odmietol vzdať mandátu a odvolal sa na Ústavný súd, ktorý mu dal za pravdu.
Parlament porušil jeho práva. Tým to neskončilo. Európsky parlament prijal 13.
decembra rezolúciu, ktorou NRSR vyzýva, aby zrušila svoje uznesenie ohľadne
Gauliedera a dodal, že rešpektovanie demokratických práv je podmienkou
prijatia do EÚ. (20, str. 192) Predtým nám vyčítali, že nás diriguje Moskva. Ako
je to teraz? Moskva zasahovala z dôvodov kolektívnej bezpečnosti a limitovanej
suverenity. Nie je to rovnaké, či podobné aj v prípade Bruselu? Treba uznať, že
sluhovia sa naučili pracovať rýchlo. Toto bola aká bezpečnosť a suverenita?
Keď sme v práci hodnotili uplynulý rok 1996 všimli sme si aj niektoré
ekonomické údaje. Priemerná mesačná mzda dosiahla na konci roka hodnotu
8.154,- korún, nezamestnanosť aj vďaka konverzii vojenskej výroby vzrástla na
11,3 %, kurz k českej korune bol 1,16 SKK, k doláru 31,89 SKK a k ECU 39,55
SKK. Oproti katastrofickým scenárom to nebolo také zlé, ale na nadšenie to
nestačilo. O polnoci na Silvestra sme si zaželali všetko najlepšie do Nového
roku 1997 a zo zvedavosti na poludnie vypočuli novoročný prejav prezidenta.
Do 31. decembra SR nadviazala diplomatické styky so 121 štátmi. (20, str. 192)
Na prejav prezidenta reagovala 9. januára opozícia v zložení KDH, DU, DS
a SMK začatím petície za referendum o priamej voľbe prezidenta. (20, str. 192)
HZDS povedalo, že ak referendum, tak o vstupe do NATO a predložilo
parlamentu návrh s tromi otázkami: 1. Ste za vstup do NATO? 2. Ste za
rozmiestnenie atómových zbraní na území SR? 3. Ste za to, aby na území SR
boli vojenské základne cudzích vojsk? Parlament návrh schválil.
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Inaugurácia prezidenta Clintona na druhé volebné obdobie sa ako obvykle
uskutočnila 20. januára 1997. O tri dni vymenoval za štátnu tajomníčku, čiže
ministerku zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovú. Mala 64 rokov
a bola prvou ženou na tomto poste. Dcéra československého diplomata Kőrbela,
ktorý najprv emigroval do Anglie a potom do USA. Dobrá žiačka dlhoročného
poradcu amerických prezidentov Z. Brzezinského sa na Slovensku stala známou
vyhlásením, že Slovensko je čierna diera v srdci Európy.
Vojna medzi prezidentom Kováčom a koalíciou znova prepukla 12. marca
1997. Poslanci väčšinou hlasov neprijali návrh zákona o priamej voľbe
prezidenta. Väčšina si nepriala stratiť vplyv na túto voľbu. Prezident odpovedal
vyhlásením referenda o NATO na 23.-24. mája, ale pripísal štvrtú otázku,
o priamej voľbe prezidenta.
V polovici marca, guvernér Národnej banky Masár požiadal guvernéra
Českej národnej banky o neodkladné vrátenie slovenského zlata. K tomu sa
vyjadril Václav Klaus s tým, že ide vlastne o smiešnu čiastku, tak prečo okolo
toho robiť krik? Ale zlato nevrátili.
O tri dni Ústredná komisia pre referendum, v ktorej mala opozícia väčšinu
rozhodla, že občania pri referende dostanú hlasovacie lístky so štyrmi otázkami.
V záujme zastaviť oslabovanie Ruskej federácie v procese odstupovania
niektorých jej častí, došlo 2. apríla 1997 k podpisu dohody medzi Ruskou
federáciou a Bieloruskom o vytvorení konfederácie. Tá sa v priebehu dvoch
rokov v decembri 1999 zmenila na Zväzový štát Ruskej federácie a Bieloruska.
Politické naťahovačky pokračovali. Dva dni pred blížiacim sa referendom
o NATO vydal Ústavný súd nález, že referendom možno meniť ústavu, ale
prezident nemal právo pripojiť štvrtú otázku na hlasovacích lístkoch o priamej
voľbe prezidenta. Na základe toho minister vnútra Krajči dal vytlačiť nové
hlasovacie lístky s tromi otázkami. Referendum sa uskutočnilo v plánovanom
termíne 23.-24. mája 1997. Neskôr ho opozícia chcela súdiť za zmarené
referendum. Kto ho vlastne zmaril?
O tri dni po našom referende 27. mája došlo k prekvapeniu v Paríži. Jeľcin
podpísal historickú dohodu s NATO. V Moskve nastalo veľké vzrušenie. Keď
poslanci Dumy žiadali informáciu o obsahu dohody Jeľcin ju odmietol
poskytnúť. Nakoniec sa to prevalilo tým, že generálny tajomník NATO Solana
informoval o obsahu dohody poľského prezidenta Kwašnievského. Podľa
vedúcich činiteľov NATO dohoda otvára pre NATO cestu na Východ. V práci
sme si kládli otázky. Vedel Jeľcin čo robí? Uvedomil si, že dohoda zlikvidovala
všetko, čo Západ sľúbil Gorbačovovi? Keď sme hodnotili kroky Gorbačova ako
naivné, neprofesionálne a strategicky nezodpovedné, ako sa dá hodnotiť
Jeľcinov podpis na dohode s NATO? Veď bude iba otázkou krátkeho času, keď
všetky bývalé štáty sovietskej zóny skôr či neskôr dostanú od NATO ponuky,
ktoré sa nedajú odmietnuť. V tom čase už bolo známe, že podmienkou pre vstup
do EÚ bude vstup do NATO.
Ešte pred koncom mája došlo k ďalšiemu prekvapeniu v súvislosti
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s Ruskom. Premiéri Ukrajiny a Ruska podpísali 25. mája 1997 v Kyjeve dohodu
o rozdelení Čiernomorskej flotily, ktorá v skutočnosti bola ruskou flotilou
v Čiernom mori. Dohoda mala uspokojiť vedenie Ukrajiny, že aj Ukrajina má
svoju flotilu. Rozdelením získala Ruská federácia 81,7 % a Ukrajina 18,3 %
pôvodnej Krymskej flotily. Rusku zostane základňa v Sevastopole do roku 2017.
V tej súvislosti si Rusko môže ponechať na Kryme do 25000 vojakov, 24
delostreleckých systémov, 132 obrnených vozidiel a 22 vojenských lietadiel. Po
revolúcii na Majdane v roku 2014 došlo k takzvanej Krymskej kríze. Prezident
Ruskej federácie získal informáciu, že už v roku 2013 Pentagón chcel zriadiť
v Sevastopole svoju námornícku školu. Po dohode s parlamentom sa Putin 28.
marca 2014 rozhodol zmluvu z mája 1997 zrušiť. Sevastopol Rusi ťažko
vybojovali z rúk fašistov v druhej svetovej vojne. Preto bolo neprijateľné
umožniť akejkoľvek mocnosti, aby sa Krymu a Sevastopolu zmocnila. Rusko na
základe lokálneho referenda vyhlásilo Krym za svoje územie a akciu, ktorou
Chruščev Krym daroval Ukrajine zrušili.
Pri návšteve novej ministerky zahraničných vecí Kramplovej, 25. júna 1997
v Bruseli, komisár van den Broek ju požiadal, aby presadila stiahnutie učebnice
„Dejiny Slovenska a Slovákov“ vydanej za podpory programu PHARE, zo škôl
a zoznamu učebníc. Ako dôvody uviedol: autorom je kňaz Milan Ďurica, kniha
obsahuje antisemitské, protičeské, protimaďarské a proti evanjelické pasáže.
Ako zaujímavý protiklad tejto situácie je oznámenie Agentúry OSN pre rozvoj,
ktorej riaditeľ regionálneho centra 30. júna oznámil, že čo do vzdelanosti,
Slovensko je na 14. mieste vo svete. Podľa neskorších medzinárodných testov to
tak nevyzerá.
Na summite NATO v Madride v dňoch 8.-9. júla 1997 dostali Česká
republika, Poľsko a Maďarsko, ako sa očakávalo, pozvanie do NATO. Naša
opozícia sa tvárila víťazne.
27. augusta 1997 vzrušila verejnosť informácia, že majoritným akcionárom
Slovnaftu sa stala spoločnosť Slovintegra, ktorá získala 66,09 % akcií. Jej
generálnym riaditeľom a najsilnejším akcionárom je S. Hatina, bývalý generálny
riaditeľ Slovnaftu. Dlho to neudržali.
Po rokoch od prerušenia stavby vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros sa
konečne rozhýbal MSD, Medzinárodný súdny dvor v Haagu a vyniesol
rozsudok. Na rokovaní 25. septembra 1997 neuznal zrušenie zmluvy z roku
1977 zo strany Maďarska. (20, str. 194) Súd vyzval obe strany, aby sa do
šiestich mesiacov dohodli na ďalšom riešení. Maďarská strana to dlhodobo
ignoruje.
Senát ústavného súdu zverejnil 11. decembra 1997 výklad ústavy, podľa
ktorého volebné obdobie súčasného prezidenta končí 2. marca 1998. Hneď na
druhý deň prezident využil svoje práva a nariadil zastaviť trestné konanie
v kauze Technopol voči všetkým zúčastneným osobám, vrátane svojho syna,
ktorému udelil milosť. (20, str. 194) Niektorí právnici tvrdia, že to je
nekonzistentné, lebo mladého Kováča neodsúdili. Urobil to z obavy, že stíhanie

321
by sa mohlo obnoviť, keď mu skončí funkčné obdobie a nie je isté, či ho zvolia
znova.
Silvestra a Nový rok 1998 sme prežili, či privítali ako obvykle. V Rusku dali
v ten deň do obehu nový rubeľ, v snahe znížiť infláciu a zvýšiť dôveru. Rusko sa
ocitlo na hranici bankrotu. Jeľcinova privatizácia vytvorila ruských oligarchov,
ktorí vyvážajú svoje zisky na Západ a západných investorov do ťažby ropy
a plynu, ktorí robia to isté.
Zlá zvesť prišla 28. februára 1998. Vtedy prišlo k ostrým zrážkam
Kosovskej oslobodzovacej armády, o ktorej predtým hovorili, že sú teroristi,
s armádou Juhoslovanskej republiky. Bol to začiatok vojny o Kosovo, ktorá
vrcholila dlhodobým bombardovaním Juhoslávie lietadlami USA a NATO.
V práci sme to analyzovali a dospeli sme k názoru, že celá záležitosť, vyvolaná
a podporovaná zo zahraničia je v skutočnosti test, ako sa zachová Rusko,
dlhoročný podporovateľ Srbska.
Funkčné obdobie prezidenta Kováča skončilo 2. marca. Na stretnutí s vládou
odovzdal podľa ústavy svoje kompetencie. Niektoré prešli do rúk predsedu
vlády Mečiara a iné do rúk Gašparoviča, predsedu parlamentu. Hneď
v nasledujúci deň vláda zrušila rozhodnutie Kováča o vyhlásení referenda na 19.
apríla 1998. Súčasne zastupujúci prezident Mečiar vyhlásil amnestiu na trestné
činy súvisiace so „zavlečením“ Kováča mladšieho a s prípravou zmareného
referenda v roku 1997. (20, str. 195)
V nedeľu, 5. apríla 1998 sa uskutočnil ustanovujúci zjazd novej strany,
Strany občianskeho porozumenia (SOP). Už jej názov naznačoval, že sa chce
pokúsiť zmierniť napätie v spoločnosti, ktoré narastalo prakticky od vzniku
republiky. (20, str. 195)
Novelu volebného zákona schválil parlament 20. mája. Podľa nej, každá
strana, aby sa dostala do parlamentu musí získať najmenej 5 % hlasov. Opozícia
spustila veľké protesty a novelu označila za obmedzovanie demokracie
a prístupu do parlamentu. Autori vychádzali z myšlienky, že na malom
Slovensku vzniká príliš veľa politických strán, ktoré zastupujú iba malý počet
voličov. (20, str. 195)
V jadrovej elektrárni Mochovce začali 8. júna 1998 proces spúšťania
reaktora prvého bloku. O necelý mesiac bola elektráreň úspešne pripojená na
sieť. Inštalovaný výkon 440 MW neskôr zvýšili na 470 MW. Experti MAAE
a ďalších inštitúcií sa zhodli na tom, že bezpečnosť zodpovedá prísnym
medzinárodným kritériám. (20, str. 195)
Prebiehajúca privatizácia vyvolávala čoraz väčšiu nespokojnosť verejnosti.
Súviselo to aj s predvolebnou atmosférou. Vznikla veľká akcia za petíciu proti
privatizácii strategických podnikov, ktorú do 13. augusta 1998 podpísalo viac
ako šesťstodvadsať tisíc občanov. (20, str. 195)
Dlho pripravované voľby sa uskutočnili v dňoch 25.-26. septembra 1998 za
účasti 84,24 % oprávnených voličov. HZDS v nich získalo 27%, SDK 26,3%,
SDĽ 9,12%, SMK 9,12% a SOP 8,1 %. Ďalšie strany sa do parlamentu
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nedostali. Médiá písali o páde Mečiarových bášt. Súčasne prebiehalo aj
referendum o neprivatizácii. Pre nízku účasť 44,25% bolo neplatné. Nastalo
nepríjemné obdobie, počas ktorého mal víťaz volieb, HZDS, zostaviť koaličnú
vládu. Bolo zrejmé, že žiadna strana s ním do koalície nepôjde. (20, str. 196)
Prvého októbra Vladimír Mečiar vystúpil v televíznej relácii „ pán premiér ako
ďalej“. Zhodnotil voľby a konštatoval, že občania si vybrali. Slovenská cesta sa
podľa neho skončila. Teraz sa ukáže, čo dokáže nové koalícia. On sám nevie, či
zostane v parlamente. Na záver relácie zaspieval: „S Pánom Bohom, idem od
vás, neublížil som, neublížil som žiadnemu z vás.“ Zdalo sa mi to trápne. Iba
prihral svojim nepriateľom. Veľkí politici odchádzajú ináč.
Politický vývoj naznačoval, že bude najlepšie ak odídem do dôchodku,
pretože bolo zrejmé, že ak sa predsedom vlády stane Dzurinda, na našom
pracovisku nastanú výrazné zmeny. So šéfom sme sa dohodli, že k prvému
novembru podáme výpoveď. Obaja sme sa považovali za nestraníckych
profesionálov.
Zástupcovia SDK, SDĽ, SMK a SOP sa 28. októbra 1998 dohodli, že
vytvoria vládu. Predsedom parlamentu sa stal 29. októbra J. Migaš. (20, str. 196)
Na začiatku svojej funkcie sa musel vysporiadať s vedením rokovania
parlamentu. Ostrieľaní poslanci ostatných strán sa mu vysmievali, kým sa to
naučil. Zvládol však vymenovať vládu, čo sa stalo 30. októbra. Predsedom vlády
sa stal Mikuláš Dzurinda. Každá z vládnych strán dostala jedného podpredsedu
vlády. Mikloš pre ekonomiku, Fogaš pre legislatívu, Kadlečíková pre európsku
integráciu a Csáky pre ľudské a menšinové práva. Jedným z prvých rozhodnutí
novej vlády bolo zastavenie výstavby diaľnic, čo presadila ministerka financií
Schmögnerová (SDĽ). Tento krok sa strane SDL nevyplatil.
Vláda sa rozhodla pokračovať v privatizácii, ale zamerala sa na iné subjekty
ako HZDS. Viac ako 110 miliárd sa investovalo na oddlženie bánk, ktoré
vzápätí predali zahraničným bankám za 20% tejto sumy. Vo vláde a všetkých
úradoch došlo k čistkám. Dzurinda sa pokúsil zrušiť Mečiarove amnestie, ale
narazil. Okrem veľkej búrky v parlamente i verejnosti proti sa postavil aj
Ústavný súd a Najvyšší súd. Napriek tomu trvali pokusy ako kriminalizovať
funkcionárov HZDS, Mečiara, Krajčiho, Lexu a ďalších.
Hoci som nastúpil do dôchodku, ktorý som si mohol pokojne užívať,
nezostal som bez práce a ani som neprestal sledovať, čo sa deje v oblastiach
môjho záujmu doma i vo svete. Oslovilo ma niekoľko domácich i zahraničných
firiem, ktorým som robil poradcu. Zabezpečoval som im kontakty a účasť na
rozličných projektoch.
Médiá priniesli informáciu, že ruská raketa Proton vyniesla 25. novembra
1998 na orbitálnu dráhu prvý segment medzinárodnej kozmickej stanice ISS.
Bol to 21 tonový modul Zaria. K nemu doplnil obnovený raketoplán Endeavour
druhý modul o váhe 12,5 tony. Tak spoločným úsilím dvoch kozmických
veľmocí začala výstavba medzinárodného kozmického laboratória.
Nový rok 1999 pokračoval tragickou správou. 11. januára zastrelili pri
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vchode domu kde býval, Jána Duckého, bývalého generálneho riaditeľa
Slovnaftu. Vraždu sa ani za 15 rokov nepodarilo vyšetriť. Jediné, čo po ňom
zostalo, boli ťahajúce sa problémy so zmenkami. Ešte aj v roku 2014 sa nimi
zaoberá súd. Pôvodne išlo o podvod. Zmeniek sa nakoniec zmocnila istá
cyperská firma a súdy majú celé roky zamestnanie. Pritom ide o viac ako 300
miliónov českých korún.
Predseda parlamentu Migaš vyhlásil 19. marca 1999 prezidentské voľby na
15. mája. Odpútal tým na chvíľu pozornosť od ekonomických problémov. 24.
marca vláda rozhodla o poskytnutí slovenského vzdušného priestoru pre lietadlá
NATO k útoku na Srbsko. Nezostalo pritom. Zakrátko poskytla súhlas nielen
pre ozbrojené lietadlá, ale aj použitie slovenských ciest a železníc na dopravu
vojenskej techniky. Verejnosť i opozičné strany vyjadrovali silnú nevôľu, ale
premiér sa snažil dokázať, že je dobrým sluhom, hoci ešte sme neboli členom
NATO. V roku 2014 bývalý kancelár Nemecka Schröder v televíznej diskusii
vyhlásil, že urobil veľkú chybu, keď súhlasil s účasťou nemeckého letectva.
Povedal, že to bolo porušenie medzinárodného práva.
Začiatkom mája 1999 Slovenská koruna znova prudko oslabila. Voči doláru
to bolo už viac ako 40 korún a ešte viac voči Euro. Najhoršie na tom bolo, že
o dva dni nato sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie premiérov skupiny V4. 15.
mája sa konalo prvé kolo priamych prezidentských volieb, do ktorých sa
prihlásilo desať kandidátov. Vyhral ho Rudolf Schuster so ziskom 34,5%
hlasov. Na druhom mieste bol Vladimír Mečiar, so ziskom 27,2 % hlasov. Hneď
po voľbách koruna znova oslabila až na 46,90/Euro. To sa už blížilo hodnotám
na čiernom trhu za socializmu. Občania boli nespokojní. Na druhý deň
protestovalo pred úradom vlády viac ako tri tisíc ľudí. Reakcie sa nedočkali.
Naopak. O deň Dzurinda oznámil, že sa zvýši dolná hranica DPH, čo znamenalo
zdraženie potravín a vecí dennej potreby. Vzápätí kurz voči Euro prerazil
psychologickú hranicu 47 SKK/EURO. I za tejto situácie 28. mája podpredseda
vlády Hamžík odovzdal veľvyslancovi Delegácie EÚ v Bratislave kľúčový
dokument v procese približovania sa k plnoprávnemu členstvu Slovenska v EÚ.
Na druhý deň zvolili v druhom kole za prezidenta Rudolfa Schustera. Získal
57,15 % hlasov. Už začiatkom roka istý časopis predstavil Schustera ako muža,
ktorý môže poraziť Mečiara. O týždeň zastavili dodávatelia lekárňam na
Slovensku dodávky liekov. Krátko na to zvýšili dolnú sadzbu DPH zo 6 na 10%.
Samé dobré správy.
Federatívna republika Juhoslávia a NATO podpísali 9. júna 1999 mierovú
dohodu podľa textu, ktorý predložil fínsky vyjednávač Marti Ahtisaari už 1. júna.
Tomu predchádzalo niekoľko mesačné bombardovanie nemocníc, obytných
sídlisk, mostov, televízie i budovy čínskeho veľvyslanectva, ktoré nariadil
vtedajší šéf NATO Solana. Tisícky mŕtvych a obrovské škody. Miesto toho
obvinili pred medzinárodným súdom v Haagu prezidenta Slobodana Miloševiča
za zločiny proti ľudskosti v Kosove. Zomrel tam vo väzení za nejasných
okolností. Po podpísaní mierovej dohody nastúpili sily KFOR, ktoré mali brániť

324
vojenským stretom Kosovskej oslobodzovacej armády s vojskami Juhoslávie.
Vedenie KFOR opakovane oznamovalo, že násilie pokračuje a problémy
vyvolávajú Albánci.
15. júna 1999 došlo k inaugurácii prezidenta Schustera. Po nej mal na
balkóne prezidentského paláca tlačovku, na ktorej sa ho pýtali, ako bude v paláci
bývať, pretože tam nie je vybavený byt. Schuster prekvapil všetkých
vyhlásením, že on je skromný a dokáže si obed pripraviť aj na dvojplatničke.
Tento predmet sa stal veľmi obľúbený u veľkej časti novinárov, ktorí si
pomocou neho robili z prezidenta posmech.
V Moskve došlo 9. augusta 1999 k vládnej kríze. Prezident Jeľcin v snahe
reagovať na nespokojnosť národa s ekonomickým vývojom odvolal premiéra
Stepašina a po štvrtý raz aj celú vládu, ktorá úradovala necelé tri mesiace. Za
úradujúceho premiéra vymenoval Vladimíra Putina, doterajšieho šéfa
Bezpečnostnej rady a riaditeľa FSB. O Putinovi povedal, že je jediný schopný
konsolidovať spoločnosť a najdôstojnejší kandidát na nového prezidenta,
ktorého vybral za svojho nástupcu.Vtedy nikto netušil, čo neznámy Putin dokáže
s rozbitým Ruskom urobiť. Duma sa musí do dvoch týždňov vysloviť k tomuto
návrhu. Súčasne vypísal voľby do dolnej komory parlamentu na 19. decembra.
Po rastúcom politickom tlaku zo strany EÚ, najmä Rakúska, Dzurindova
vláda prijala 14. septembra 1999 uznesenie č. 801/1999, podľa ktorého sa prvý
blok jadrovej elektrárne v Bohuniciach odstaví do konca roku 2006 a druhý blok
do konca roku 2008. Predpokladá sa, že celý proces vrátane demontáže stavieb
a likvidácie jadrového materiálu potrvá do roku 2015. Rakúska vláda zaslala 29.
septembra slovenskej vláde list, v ktorom zdôraznila správnosť krokov
slovenskej vlády smerom k odstaveniu reaktorov V1 v elektrárni Jaslovské
Bohunice v rokoch 2006 – 2008 a pripomenula, že táto operácia je jedným
z predpokladov vstupu Slovenska do EÚ. Od Rakúska to bolo vydieranie. Vôbec
nebrali do úvahy, že medzičasom do elektrárne investovali miliardy korún na
modernizáciu a zdokonalenie systémov jadrovej bezpečnosti, čo uznala aj
MAAE. Trochu som sa hneval, súc znalý pomerov v MAAE i Európskej Únii.
Na druhej strane sme vedeli, že Dzurindova vláda pri svojej kritizovanej
„kolenačkovej“ politike s tým nič neurobí. Chce za každú cenu dosiahnuť, že
Slovensko sa stane členom EÚ práve za jej pôsobenia. To sa dalo dosiahnuť aj
lepšou diplomaciou, ale... Iné krajiny si pri vstupe vymohli rôzne výnimky, či
úľavy. My len vlastné ústupky.
Zaujímavá návšteva prišla do Bratislavy 22. novembra 1999 v osobe
Madeleine Albrightovej. Prišla ako ministerka zahraničných vecí USA zrejme
pochváliť premiéra a určiť úlohy pre ďalšie obdobie. Ako odmenu mu venovala
dres slovenského hokejistu Bondru. Nebývalý prezent na politickej úrovni.
Možno ho pochválila za povolenie preletu bombardérov NATO, ktoré priniesli
svoj mierový pozdrav v podobe bômb s obsahom ochudobneného uránu Srbsku.
Možno mu povedala, že Slovensko už nie je čiernou dierou na mape Európy.
Iste. Po tom bombardovaní sa ňou stalo Srbsko.
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K významnému stretnutiu dvoch premiérov, Českého Zemana a nášho
Dzurindu došlo 24. novembra 1999. Už predtým podpísali vyhlásenie
o uzatvorení majetkoprávnych vzťahov medzi oboma republikami. Po zákone
z 13. novembra 1992 o delení federálneho majetku viacerí slovenskí
ekonómovia a bankoví odborníci hovorili, že návrh spôsobu delenia je pre
Slovensko nespravodlivý a prichádzame o niekoľko desiatok až stoviek miliárd
korún. Zeman s Dzurindom sa v Bratislave stretli, aby podpísali takzvaný
nulový variant, bez ďalších vzájomných majetkových, ako aj finančných
nárokov, pretože pri delení došlo k navráteniu slovenského zlata. Niektorí
komentátori napísali, že tento nedokonalý rozvod a delenie bola relatívne malá
cena za suverenitu, ktorú Slovensko získalo. Neskorší vývoj to potvrdil. To, čo
predviedli s malou zlatou tehličkou bola fraška.
Spôsob, akým SDĽ asistovala Dzurindovi pri jeho vládnom programe sa
nepáčil poslancovi Ficovi, členovi SDĽ. Vystúpil zo strany a 8. novembra 1999
nechal zaregistrovať na ministerstve vnútra stranu SMER. Desiateho decembra
sa v Stupave uskutočnil ustanovujúci snem strany. Robert Fico sa stal jej
predsedom.
Summit EU v Helsinkách 9. – 10. decembra 1999 rozhodol začať rozhovory
o rozšírení EÚ so šiestimi štátmi, Bulharskom, Lotyšskom, Litvou, Maltou,
Rumunskom a Slovenskom. Záujem už prejavilo aj Turecko, ale EÚ ich žiadosť
vedie zatiaľ iba v teoretickej rovine.
Po Novom roku 2000 sme sa dozvedeli, že v poslednom dni starého roka
prezident Jeľcin odstúpil zo svojho úradu a vymenoval Vladimíra Putina za
úradujúceho prezidenta. Neskôr prenikla informácia (možno i faľošná), že
Putina zaviazal, aby on ani jeho rodina neboli trestne stíhaní. Mohol mať na to
dosť dôvodov. Putina aj tak ešte museli zvoliť, no funkcie sa hneď ujal.
V posledný deň roka 1999 Spojené štáty odovzdali do rúk Panamskej vlády
kompletnú administratívu Panamského prieplavu, podľa zmluvy z roku 1977.
Na Slovensku prvého januára vstúpil do platnosti zákon č. 366/1999 o daniach
z príjmu. Ľudia si hneď začali preratúvať o koľko peňazí prídu. Začal normálny
rok 2000.
V marci roku 2000 sa udiali tri dôležité veci. Najprv slávnostne odovzdali do
prevádzky Slovenských elektrární druhý blok jadrovej elektrárne Mochovce.
Potom došlo k dohode o prevzatí VSŽ americkou spoločnosťou US Steel, ktorá
je členom spoločnosti USX Corp. Udalosť vyvolala rozporné stanoviská. Treťou
udalosťou bola privatizácia Slovnaftu maďarskou firmou MOL, ktorá sa vraj
stala strategickým partnerom. Skvelý spôsob ako zahmliť realitu. Mnohým
ľuďom sa nepáčilo, že Slovnaft sa dostal do maďarských rúk. Pre nás a najmä
Ivovu rodinu bol dôležitý dvadsiaty deviaty marec. Vtedy sme vyprevadili Iva
na cestu do Kuvajtu. Išiel za svojím snom, získať protriedky na rodinný dom.
Podobne, ako stareček, alebo ja. Deti boli smutné, Zuzku sme ubezpečili, že
čokoľvek bude potrebovať, pomôžeme riešiť. Ivo povedal, že sa pokúsi na
krátko prísť niekedy v lete, aby pripravil rodinu na cestu do Kuvajtu
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v septembri. Vedeli sme, že Ivo ako pracovník IBM sa vydal na odvážnu cestu,
ale podporili sme ho, lebo to robil pre rodinu.
V polovici apríla 2000 minister spravodlivosti Čarnogurský odvolal Róberta
Fica z funkcie agenta pre zastupovanie SR pred Európskym súdom pre ľudské
práva v Štrasburgu. Krátko potom Národná banka dala súhlas na prevzatie 90%
akcií Prvej komunálnej banky spoločnosťou DEXIA. Privatizácia bánk utešene
pokračovala. Aprílové hlasovanie o vyslovení nedôvery Dzurindovi
v parlamente neprešlo.
Zásah v Mečiarovom dome, keď polícia pomocou výbušniny vnikla 20.
apríla do jeho domu vzbudil pohoršenie medzi ľuďmi. Bol to iba prejav zlovôle
istej skupiny politikov, lebo po predvedení do Bratislavy ho o necelé tri hodiny
prepustili. Náhrady škody sa domáhal zbytočne. I takto si niektrí „demokrati“
predstavujú vládnutie, či užívanie moci. Pripomína to Lamač a iné obce z
päťdesiatych rokov.
Asi v polovici mája 2000 Česká republika vrátila fyzicky 4,5 tony (!!!)
slovenského zlatého pokladu, ktoré v Prahe zadržiavali kvôli fiktívnej dlžobe
voči českej národnej banke. Zeman sa chcel blysnúť a týždeň po fyzickom
vrátení zlata odovzdal Dzurindovi symbolickú zlatú tehličku so slovami, že teraz
sa ukončil proces delenia federálneho majetku. Ako keby slovenský národný
poklad bol niekedy súčasťou federálneho majetku.
Prezident Schuster 15. júna vážne ochorel. Hovorilo sa, že to je dôsledok
zlého stravovania. Najprv ho vozili po bratislavských nemocniciach, až ho
nakoniec prijala nemocnica ministerstva vnútra. Ani tam nezostal dlho, lebo
situácia bola mimoriadne vážna a previezli ho vrtuľníkom do nemocnice
v Innsbrucku, ako kedysi Havla. Dzurinda a koaliční partneri začali pátrať po
prezidentovom stave a viedli rozhovory o tom, či by ho nemali odvolať, ako
kedysi Svobodu. Našťastie sa Schuster pomerne rýchlo dostal z najhoršieho.
Samozrejme sa to k prezidentovi donieslo. Keď vyzdravel, začal dokazovať
v akom je dobrom stave tenisom s diplomatmi a cestou do Brazílie.
Začiatkom júla 2000 skončila druhá etapa pred privatizačnej rekonštrukcie
SLSP a VÚB. Odpísali z nich 34,2 mld. zlých úverov, takzvaných
klasifikovaných pohľadávok. Celková hodnota presunutých zlých úverov bánk
tak dosiahla sumu 108,4 mld. korún (ktoré vzal na seba štát!). Podiel zlých
úverov tak klesol na 20% a banky po rekapitalizácii nadobudli štandardné
finančné ukazovatele. Zrozumiteľným jazykom to znamená, že Slovenskú
sporiteľňu získala rakúska banka ERSTE a VÚB prešla do rúk Intesa, Banca
Commerciale Italiana. Veľmi rýchlo sme pocítili rast poplatkov za služby a
nízke úroky na bežných účtoch.
Počas júla 2000 došlo aj k privatizácii štátneho podniku Slovenské
telekomunikácie. Spoločnosť Deutche Telekom získala 51% podielu základného
imania. Neskôr sa viedli diskusie o tom, že štátu neodvádza dividendy. Ďalšia
úspešná privatizácia.
V polovici septembra 2000 odviezli mamičku z Lamača na geriatrickú
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kliniku na Kramároch po mozgovej príhode. Často som ju tam navštevoval. Po
prvom týždni sa zdalo, že sa jej stav zlepšuje a za nejaký ďalší týždeň môže byť
opäť doma. O niekoľko dní však už mamička bola v posteli napojená na hadičky
a len ťažko hovorila. Snažil som sa ju potešiť.Vtedy som ju navštevoval skoro
každý večer. Zašiel som za ňou aj deň po svojich narodeninách. Bol sobotný
večer a dostal som sa k nej celkom ľahko. Nikto pri nej nebol a ja som skoro
vykríkol. Bola odpojená zo všetkých prístrojov. Hladkal som ju a pobozkal na
čelo. Skúšal som s ňou hovoriť v snahe zistiť, či ma vôbec počuje. Podľa svojich
skúseností som dúfal, že áno. Chcel som, aby mi aspoň stisla ruku, ak ma
počuje. Žiadna reakcia. Vtedy som zaklopal na lekársku izbu. Lekárky, ktorá
vyšla som sa dôrazne opýtal: „Prosím vás, prečo je naša mamička odpojená zo
všetkých systémov? Rozhodli ste sa, že už nemá šancu žiť?“ „Nie, nijako sme sa
nerozhodli. Odpojili sme ju, lebo kanyly, cez ktoré bola napojená už nedržali.
Musí prísť chirurg, aby ich umiestnil na iné žily.“ Nie som lekár a ľutoval som,
že žiadny lekár z rodiny nie je so mnou. Rozlúčil som sa s tým, že prídem
predpoludním. Mamičku som ešte raz pobozkal, pohladil po ruke a odišiel. Keď
som sa ráno 1. októbra chystal, že idem na Kramáre, volali mi z Lamača.
Nemocnica im oznámila, že mamička zomrela. O štyri dni bol pohreb. Počúvali
sme, ako sa kňaz modlí. Veľa som nevnímal. V mysli mi prebiehal film
všetkého, čo som s ňou prežil, rozprával, tešil sa aj trpel. Tentoraz nikto
neprehovoril o tom, aká to bola žena, aká osobnosť. Ani ja. Nebol by som to
dokázal. Podobne ako otec zomrela na skvelú zdravotnú starostlivosť.
Na rodinnom hrobe bola zakrátko záľaha kvetov a vencov od rodiny
i cudzích ľudí. Nad tým stál drevený kríž. Bez 28 dní mala 86 rokov. Zomrela
12 rokov a tri mesiace po otcovi. Vychovala 6 detí, ktorým pri svojej
osemdesiatke povedala: „S vami, s každým jedným som absolvovala všetky
vaše školy, vaše skúšky, úspechy i neúspechy“. Koľko životov vlastne prežila?
Keď sa pozerám na jej fotografiu v mojej pracovni s krásnymi živými očami,
vencom čiernych vlasov a jemným úsmevom na perách vidím ju, ako sa s nami
hrávala, milá, energická, šikovná... Taká zostáva v mojej mysli navždy, lebo tí
mladší si ju už musia pamätať inú.
V USA sa 7. novembra 2000 uskutočnili prezidentské voľby. Po dvoch
volebných obdobiach Clintona voľby vyhral republikán G.W. Bush mladší,
bývalý guvernér Texasu. Pokračuje ďalšia rodinná dynastia, Po Kennedyovcoch
a Clintonovcoch. Aký rozdiel oproti monarchiám?
Novozvolený prezident G. Bush mladší zložil 20. januára 2001 predpísanú
prísahu. Na druhý deň nahradil aj u nás známu M. Albrightovú na poste ministra
zahraničných vecí, kam dosadil bývalého náčelníka generálneho štábu a poradcu
pre národnú bezpečnosť, čierneho generála Colina Powella.
V marci 2001 naši vládni predstavitelia predkladali vysvedčenia
pripravenosti v Štrasburgu a v Bruseli. Medzitým odborári OZ KOVO
štrajkovali a na štyri hodiny zablokovali hraničné priechody na piatich miestach,
medzi Českou republikou, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Koncom mesiaca
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predali 66% akcií hlinikárne Slovalco v Žiari nad Hronom nórskej firme Hydro
Aluminium za 80 miliónov dolárov. Predaj za uvedenú sumu bol skôr darček,
ale to vraj preto, že nórska firma tam bude investovať asi 75 miliónov dolárov.
Nehovorilo sa ani o tom, že tento obrovský spotrebiteľ elektriny ju dostáva
lacnejšie. Tiež investičný stimul.
Zaujímavejšia bola správa, že vesmírnu výskumnú stanicu MIR, na ktorej
vykonali desaťtisíce vedeckých pokusov 23. marca 2001 naviedli pomocou rakety
Progres M1-5 na zostupnú dráhu. Zakrátko vstúpila do zemskej atmosféry
východne od Filipín a skoro ráno jej zvyšky bezpečne dopadli do Pacifiku.
Skončila jedna významná etapa vesmírneho výskumu.
Na politickej scéne pokračovalo hašterenie, prejavom ktorého bol vznik
novej politickej strany ANO (Aliancia nového občana), ktorú založil v apríli
2001 generálny riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko. Svojej strane venoval 20
miliónov korún a stal sa jej predsedom.
V Maďarsku rokovali o návrhu zákona, ktorý má zabezpečiť štatút
zahraničného Maďara všetkým maďarským menšinám v zahraničí. Stará
pesnička a sen o veľkom Uhorsku, či Maďarsku. M. Dzurinda upozornil 25.
apríla 2001 premiéra V. Orbána, že pripravovaný zákon a štatút u nás vzbudzuje
obavy. Zákon prijali v Maďarsku 19. júna, čo vyvolalo ďalšie napätie. Orbán
Dzurindovo upozornenie nerešpektoval.
4. júla 2001 NRSR schválila zákon o samospráve s ôsmimi samosprávnymi
krajmi (VÚC). To pobúrilo maďarské strany, ktoré sa dožadovali dvanástich až
šestnástich, čo by vytvorilo celky, v ktorých by mala maďarská menšina
väčšinu. Tešili sa, že za takých podmienok, by si samosprávny kraj rozhodoval
veci bez ohľadu na názor vlády. Iba krôčik by chýbal k vytúženej autonómii.
Rovnako ako celý svet sme zažili veľké prekvapenie 11. septembra 2001.
Skoro v priamom prenose sme sledovali útok lietadiel na známe „dvojičky“
v New Yorku, ktoré sme neraz navštívili. Bol to šok. Niečo neuveriteľné. Je
množstvo literatúry, ktorá detailne dokazuje, že všetko bolo ináč, ako to
popisuje oficiálne vyhlásenie. Človeku iba príde ľúto tých nevinných obetí, nech
to už spôsobil ktokoľvek. Zakrátko arabská televízia Al Džazíra odvysielala
posolstvo bin Ladina, ktorý oznámil, že to bol začiatok boja proti Amerike, za
jej akcie proti arabom a islamu. Nejaký čas po tomto otrase začal lov na Usamu
bin Ladina. Prezident Bush vyhlasuje vojnu proti terorizmu, nech by bol
kdekoľvek. Niektorí komentátori si kládli otázku, či zhodenie „dvojičiek“
nebolo iba zámienkou pre vyhlásenie tejto vojny.
Historicky prvé voľby do samosprávnych krajov, VÚC, sa uskutočnili 1.
decembra 2001. Predtým prebiehala kampaň. Nespomínam si, že by bola taká
presvedčivá, aby sme išli voliť.
NRSR sa aspoň v jednom zhodla a 7. februára 2002 odmietla zákon
o zahraničných Maďaroch, ktorý prijal maďarský parlament. Orbán sa hneval na
Dzurindu, ale nepomohlo.
V polovici marca 2002 vláda podpísala zmluvu s konzorciom Gas de France,
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Ruhrgas a Gazprom o predaji 49% akcií SPP za cca 130 mld. korún. Investori
nakoniec zostali dvaja. Gazprom nezaplatil. Nie je jasné, či všetko zaplatili
zvyšní dvaja. Manažérsku kontrolu aj tak mali v rukách.
Parlamentné voľby konečne nastali 21.-22. septembra 2002, stále podľa
zákona prijatého za Mečiara, ktorý sa nik neponáhľal zmeniť, napriek tomu, že ho
ostro kritizovali. Voľby tesne vyhralo HZDS 19,5%, pred SDKÚ 15,1%, tretí
veľmi sklamaný SMER 13,5%, SMK 11,2%, KDH 8,3% ANO 8,0% a nakoniec
KSS 6,3%. SNS mimo parlamentu podobne ako HZD a SOP, ktoré zakrátko
zanikli. Po neúspechu HZDS pri zostavení koalície, Dzurinda zostavil koalíciu
SDKÚ, SMK, KDH a ANO. Štvrtého októbra navrhol vládu, ktorú prezident
vymenoval. Pritom upozornil, že hoci je vláda pravicová možno očakávať vážne
vnútorné rozpory. Strany sa na Schustera hnevali, ale čoskoro sa ukázalo, že mal
pravdu. Problémy nastali už pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2003. Muselo sa
prijať rozpočtové provizórium. Desať dní po vymenovaní vlády zvolil parlament
za svojho predsedu Hrušovského z KDH. Vláda mohla pokojne požiadať
parlament o dôveru. Mala v parlamente 78 poslancov.
V máji roku 2000 po bojoch o mesto Groznyj sa zdalo, že druhá čečenská
vojna končí. Islamskí separatisti sa však nezmierili s neúspechom a podnikali
neočakávané výpady. 27. októbra 2002 zaútočili na moskovské divadlo
Dubrovka, kde zajali asi 1000 ľudí. Za ich uvoľnenie žiadali rozhovory
s vysokými ruskými predstaviteľmi. Okrem toho žiadali okamžité stiahnutie
ruských síl z Čečenska. Vyjednávania trvali skoro tri dni. Na tretí deň v noci
ruské špeciálne sily začali cez klimatizáciu budovy púšťať neznámy uspávací
plyn a asi po pol hodine vnikli do divadla. Všetci čečenskí útočníci zahynuli.
Neprežilo aj niekoľko desiatok rukojemníkov. Ráno o siedmej už vynášali
z divadla mŕtve telá. K podobným útokom došlo i neskôr a možno povedať, že
spor sa vyriešil prakticky až v roku 2009. I potom, po nastolení nového vedenia
v regióne nebolo isté, či nepríde k recidíve.
Summit NATO sa uskutočnil 21. novembra 2002 v Prahe. Spolu
s niekoľkými ďalšími krajinami pozvali aj nás do Aliancie. Je to zrejme
koordinácia s Európskou komisiou a politické rozhodnutie bez ohľadu na
schopnosti našich ozbrojených síl a ich vybavenosť. V skutočnosti je záujem
predovšetkým o naše teritórium, využitím ktorého sa Aliancia viac priblíži
k hraniciam Ruska a bezpečnostný koridor Ruska sa výrazne zúži. Slovensko sa
tak môže stať nástupiskom síl NATO.

XVIII, Dobytie Iraku, príchod automobiliek do SR
Silvester a Nový rok 2003 prešli obvyklým spôsobom. Novoročný prejav
predniesol nový zastupujúci prezident, predseda parlamentu Hrušovský. Isté
provládne (predtým opozičné) noviny napísali, že to bol konečne štátnický
prejav. Nie všetci s ním súhlasili. Bol to prvý novoročný prejav, v ktorom okrem
želania zdravia a úspechov zaznelo aj božie požehnanie.
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Krátko po jeho prejave sa ľudia stretli s tvrdými skutočnosťami. Zvýšili sa
ceny plynu pre domácnosti o 40% a elektriny o 12,4%. Pochopiteľne. Privatizéri
chceli čo najskôr získať späť peniaze, ktoré zaplatili. Okrem ceny plynu sa
zvýšila aj DPH. Dolná sadzba z 10 na 14% a horná na 20%. Aj štát potreboval
niekde zarobiť, keď už nedostával peniaze zo sprivatizovaných podnikov. Aby
toho nebolo málo, vláda súhlasila so zrušením železničnej dopravy na
dvadsiatich piatich regionálnych tratiach. To vyvolalo veľkú nespokojnosť ľudí,
lebo sa im skomplikovala cesta do práce. Železničiari ihneď vyhlásili
neobmedzený štrajk. Súd začiatkom februára nariadil prerušenie štrajku
a železničiari po troch dňoch štrajk prerušili, ako prejav súhlasu s predbežnými
opatreniami vlády. Premávka na tratiach sa však neobnovila.
Február začal katastrofou, ktorú v televízii sledoval celý svet. Raketoplán
Columbia sa pri návrate z kozmu 1. februára 2003 o 14:49 SEČ po vstupe do
zemskej atmosféry vo výške 63 km a rýchlosti 5,5 km/s rozpadol. Všetkých
sedem členov posádky zahynulo. Trosky sa postupne nachádzali v eliptickej
oblasti o rozlohe 500x100 km. Večer vystúpil v TV G.W. Bush so smutnou
správou.
Ďalšie potešenie priniesol občanom marec, keď parlament schválil zákon
o zdravotnej starostlivosti. Aby sa zlepšila zdravotná starostlivosť občan bude od
1. apríla 2003 platiť za návštevu lekára v ambulancii 20 korún a za deň
v nemocnici 50. Aby nezostalo len pri zdravotnej starostlivosti, ministerstvo
financií navrhlo zaviesť takzvanú rovnú daň zo všetkých druhov príjmov
fyzických i právnických osôb vo výške 20% a rovnako daň z pridanej hodnoty
(DPH), tiež vo výške 20%. To sme vraj prevzali od vyspelého západu.
Navrhovatelia si však nevšimli, že na tom západe je DPH na lieky, knihy
a potraviny vo výške 6 až 10%. Obyvatelia Slovenska na tom musia byť veľmi
dobre, keď ich štát môže oberať viac, ako to robia na západe.
Marec v r. 2003 priniesol dve významné udalosti na svetovej scéne.
Parlamentné voľby v Rusku a vojna v Iraku. Situácia v Iraku sa vyhrotila už
v januári, keď osem štátov pod vedením USA zverejnilo podporu invázie do
Iraku. Prekvapil podpis Českej republiky. Potom 17. marca prezident Bush dal
ultimátum Saddámovi Husseinovi, aby aj so synom opustil Irak. Ak nie, USA
zaútočia. Stihli sme zaregistrovať vyhlásenie prezidenta Putina, ktorý povedal,
že to je porušenie medzinárodného práva a navyše, že sa USA dopúšťajú veľkej
chyby, čo sa neskôr prejaví na medzinárodnej scéne. O desať rokov sa ukázalo,
že to boli prorocké slová. Napriek tomu 19. apríla USA začali bombardovať
Bagdad, čím vlastne znova začala vojna proti Iraku pod názvom Iracká sloboda.
Cynickejší názov sa nedal vymyslieť.
V marci sa uskutočnili parlamentné voľby v Rusku. S náskokom vyhrala
strana Zjednotené Rusko, ktorá získala 37,57% a 221 mandátov. Je to strana,
ktorá podporuje Putina, no i sama sa teší z jeho dôvery. Získala nadpolovičnú
väčšinu.Voľby výrazne posilnili Putinovo postavenie a dôveru v jeho politiku.
Zrejme toto posilnenie pozície a snaha využiť ho v diplomacii podnietila Putina,
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že podobne ako Peter Veľký začal sériu dvadsiatich štátnych a pracovných
návštev v Európe. Zúčastnil sa rokovania hláv štátov skupiny G-8 v Paríži,
navštívil Nemecko, Francúzsko, Taliansko a 25. júla ho prijala anglická
kráľovná, od ktorej žiadal, aby sa dodržiavali dohody o povojnovom usporiadaní
v Európe a jej okolí. Postavil sa proti útokom USA na Irak s tým, že nie sú
žiadne dôkazy o príprave teroristických aktivít zo strany Iraku. Zdalo sa, že naša
vládna koalícia jeho slová nepochopila.
Ďalšia významná udalosť sa udiala v Rusku tiež v marci 2003. Daňová
kontrola veľkej ropnej firmy JUKOS, vedenej novým oligarchom
Chodorkovským, viedla k zmrazeniu aktív spoločnosti a vyrubeniu daní vo
výške 27 mld. dolárov!!! Akcia mala pokračovanie v októbri, keď
Chodorkovského zatkli na Sibíri pri vystupovaní z jeho súkromného lietadla.
Chodorkovský dlhodobo vyvádzal peniaze Jukosu z Ruska prostredníctvom
vlastnej banky. Už v r. 1998 ho v USA súdili za účasť na praní 10 mld. dolárov,
ale priatelia z rodiny amerického prezidenta mu pomohli, lebo sa tajne pokúšal
predať 40% akcií Jukosu firmám Exxon a Chevron. Popri tom v Rusku
organizoval skupiny, ktoré mu mali pomôcť k zvoleniu za ruského prezidenta.
Niet divu, že ho odsúdili. Na západe z neho urobili hrdinu a politickú obeť
Putinovej svojvôle.
9. apríla 2003 prevzali USA kontrolu nad Bagdadom a dosadili tam
dočasného administrátora. V skutočnosti nijako nezabezpečili chod štátu, čo
neskôr viedlo k chaosu, politickému, ekonomickému a náboženskému rozvratu,
čo využili teroristi. Zmocnili sa väčšiny armádnych zbraní. Postupne sa k nim
pridali aj nezamestnaní vojaci. Bush 1. mája 2003 oznámil, že vojna v Iraku
skončila, ale hneď obvinil Sýriu, že vlastní nedovolené chemické zbrane. Aj tam
sa zrejme chystá zaútočiť. V septembri Bush požiadal kongres o 87 mld. dolárov
na vojenské operácie v Iraku a Afganistane. Saddáma Husseina po zrade dolapili
13. decembra v jeho rodnom meste Tikrite a zorganizovali proti nemu
„spravodlivý súd“. V decembri 2006 ho popravili. Na trhu s ropou a pohonnými
hmotami nastali veľké výkyvy, čo sa prejavilo aj u nás. Dá sa povedať, že aj
v tej súvislosti v apríli naša koruna oslabila na historické minimum voči EURO,
na hodnotu 41,110/41,160 SKK/EURO. To sa však ešte niekoľko ráz opakovalo.
V dôsledku vývoja v Bagdade 14. apríla evakuovali slovenské veľvyslanectvo.
V dňoch 16.-17. mája 2003 sa uskutočnilo referendum o vstupe Slovenska
do EÚ. Bolo to jediné z viacerých, ktoré bolo platné. Zúčastnilo sa ho 52,15%
oprávnených voličov, z ktorých 92,46 % dalo svoj hlas za vstup. Koalícia sa
tešila, že to bola ona, čo doviedla Slovensko do Európskej únie.
V poslednom májovom dni sa v St. Petersburgu uskutočnil 11. summit EÚ Rusko, na ktorom sa uzavreli dohody o štyroch spoločných priestoroch:
spoločnom ekonomickom priestore, spoločnom priestore slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti, spoločnom priestore kozmického výskumu a spoločnom
priestore vedy a vzdelávania. Trochu to pripomína Helsinskú konferenciu, keď
si EÚ stanovuje obsahovo ťažko definovateľné priestory a v protiklade k tomu si
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vytvára podmienky na tvrdé vyžadovanie určitého správania sa zo strany Ruska.
Po dlhších rokovaniach a prípravách 17. júna 2003 slávnostne položili
základný kameň pre výstavbu automobilky Peugeot-Citroen blízko Trnavy.
Závod bude stáť na cca 190 hektároch. Firma investuje 710 mil. €, Slovensko,
najmä do infraštruktúry 6,5 mld. korún. Investícia prinesie 3500 priamych miest
a viac ako 6000 miest pre prácu subdodávateľov. Výroba má začať v roku 2006.
V koalícii od začiatku roka pokračovali rozpory. Najprv to boli požiadavky
ANO (január) na väčší počet svojich zástupcov v silových ministerstvách a
v SIS, potom SMK hrozila odchodom z koalície, ak sa príjme zákon proti
maďarskému krajanskému zákonu, a v júni začalo ANO presadzovať zákon
o interrupciách, ktorý by umožnil legálne interrupcie za rozumných podmienok.
Teraz kvôli tomu hrozí odchodom KDH. Obrátili sa na ústavný súd, ale ten sa
neponáhľal a tak 3. júla 2003 poslanci interrupčný zákon schválili. Ukazuje sa,
že okrem ekonomických a politických sú v koalícii aj rozpory v ideologických
otázkach. V skutočnosti v pravicovej koalícii boli vždy. Poslancom, ktorí zákon
schválili sa vyhrážali exkomunikáciou. Na 21. storočie úsmevná hrozba. Súvisí
to so základnou zmluvou s Vatikánom, ktorú navrhol Kukan v novembri 2000.
(38, str. 1-3)
Začiatkom septembra postúpila Anička, prvá vnučka, ktorá je študentkou
gymnázia Juraja Hronca do posledných dvoch ročníkov a stala sa členom
„International Baccalaureate“ so zameraním na štúdium informatiky. Sú tam
mladé hviezdy matematiky. Máme z nej radosť.
V prvých dňoch septembra strana ANO navrhla svojho predsedu Pavla
Ruska za ministra hospodárstva. Premiér Dzurinda návrh akceptoval a prezident
Ruska vymenoval. Koalícia súhlasila. Neskôr bolo okolo toho veľa kriku, lebo
Rusko mal údajne podiel na nejakých nekalých prevodoch majetku. Spájalo sa
to s kauzou Gorila, čo sa nepodarilo vyšetriť. Ukázalo sa, že maslo na hlave
majú iní.
Tretia návšteva Jána Pavla II. začala 11. septembra 2003 v Trnave. Svätý
otec bol viditeľne zoslabnutý a novinári označili jeho cestu za krížovú. Dal si za
cieľ navštíviť tri diecézy, v ktorých ešte nebol. Po Trnave išiel do Banskej
Bystrice a odtiaľ do Rožňavy. Pobyt na Slovensku zakončil omšou na voľnom
priestranstve v Bratislave-Petržalke, pri kostole svätej rodiny, ktorý dokončili
v r. 2001.
Nadšenie Slovákov v spojení s návštevou pápeža využilo KDH
v parlamente, aby presadilo, ako revanš za interrupčný zákon, zmluvu
s Vatikánom, ktorá má medzištátny charakter. Svojím obsahom sa len veľmi
málo líši od konkordátu, ktorý uzavrel Slovenský štát za prezidenta Tisa.
V dôsledku tejto zmluvy sa postupne presadil zákon o výučbe náboženstva na
všetkých, nielen cirkevných školách. Oponenti dosiahli aspoň to, že rodičom
umožňuje rozhodnúť sa medzi náboženstvom a etikou. Vyšiel tiež zákon,
umožňujúci reštitúcie cirkevného majetku, s čím súviselo, že mnohé školy sa
zmenili na cirkevné. Protesty rodičov proti takejto úprave sú neúčinné, najmä vo

333
väčších mestách. Tak sa pôvodne duchovný zámer pápežovej návštevy
pretransformoval do materiálnej polohy.
V septembri vláda nesúhlasila s dorovnaním platieb pre poľnohospodárov na
55% súčasných dotácií pre poľnohospodárov v starších členských krajinách EU.
Výhovorka, že nie sú prostriedky iba čiastočne zdôvodňuje tento akt. Vláda vie,
prečo nemá peniaze a že to je jej vina. Ešte sme neboli členom EÚ, no nesúhlas
s doplatkami sa javil ako ďalší dôsledok „kolenačkovej“ politiky vlády voči
Bruselu. Vláda sa nesnažila vymôcť si v Bruseli ani najmenšiu výnimku, hoci
iné štáty to účinne robili.
Krátko po sviatku všetkých svätých som zaskočil do Nového Mesta nad
Váhom a v kostole som v registri pokrstených hľadal údaje o starečkovi a jeho
súrodencoch. Potom som zašiel na cintorín v Mnešiciach, kde som našiel
a odfotografoval dva hroby. Jeden z nich bol hrob obľúbenej tetky Anny so
všetkými údajmi. Vcelku spokojný som sa vrátil autom do Bratislavy. Aspoň
niečo do mozaiky sa mi hodilo. Dozvedel som sa tiež, že starý cintorín
v Mnešiciach už neexistuje, preto údaje o starších príbuzných musím získať
z iných zdrojov.
Koncom novembra 2003 odstránili v Gruzínsku prezidenta Ševarnadzeho,
bývalého ministra zahraničných vecí ZSSR. Musel ujsť. V Nemecku mu
poskytli azyl. Tam sa stretol s Gorbačovom.
Dva roky po ohlásení bankrotu veľkej firmy ENRON, ktorá spôsobila
obrovské stresy na bankovom trhu vydali 12. decembra 2003 správu
o zodpovednosti za krach. Vyšlo najavo, že za utajovanie operácií vedúcich ku
krachu je zodpovedná Bank of Amerika a Royal Bank of Canada.
Po vypuknutí „ružovej“ revolúcie v Gruzínsku, keď vyhnali prezidenta
Ševarnadzeho, v opakovanej voľbe 4. januára 2004 zvolili za prezidenta
Saakašviliho. Ten vyšiel s programom, aby sa Gruzínsko stalo členom NATO.
Nasledovali „farebné“ revolúcie na Ukrajine a v Kirgizstane. Potvrdzuje sa
taktika prezidenta Reagana o využívaní podvratnej sily. Všetky farebné
revolúcie vedú k zmene režimu a prikloneniu sa k NATO, alebo Západu. (13,
str. 90)
V januári 2004 SMK využila situáciu, že po konflikte medzi ANO a KDH je
vláda oslabená a vystúpila s požiadavkou na plnenie vládneho programu, do
ktorého nenápadne presadili vybudovanie maďarskej univerzity v Komárne.
Ostatné vládne strany tvrdili, že máme dosť univerzít a vysokých škôl.
Nepotrebujeme univerzitu na etnickom princípe, čo nie je nikde v EÚ. SDKÚ
oslabené odchodom poslankyne Martinákovej, ktorá si založila stranu Slobodné
fórum pochopilo, že hrozba SMK vystúpením z koalície by znamenala pád
vlády. Preto Maďarskú univerzitu J. Selyeho v parlamente odhlasovali.
Vyučovanie začalo v septembri 2004 v troch akademických stupňoch, na troch
fakultách. Počet študentov postupne narástol na cca 2500. Vyučuje sa v
maďarčine, angličtine a slovenčine.
Február 2004 priniesol informáciu o založení internetovej siete Facebook.
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Spočiatku by nikto neuveril, aký celosvetový rozsah to dosiahne. O týždeň sme
sa dozvedeli o samovražednom útoku čečenských teroristov v moskovskom
metre. Zahynulo 41 ľudí a vznikli veľké škody. V tom čase CIA potvrdila, že
pred začiatkom vojny v Iraku neexistovala reálna hrozba použitia zbraní
hromadného ničenia zo strany režimu Saddáma Husseina. Museli to vedieť
už pred začiatkom vojny, ale účelovo klamali. Možno klamali politici a CIA iba
zneužili. Bush a Blair po rokoch priznali, že klamali.
Slovensko spolu s ďalšími siedmimi krajinami vstupuje 29. marca 2004 do
NATO. Koalícia jasá, veľká časť národa sa pýta načo NATO? Mnohí vedia, ako
vyzerala vojna medzi Gréckom a Tureckom, starými členmi NATO. Proti čomu
nás má teda NATO chrániť, keď ani v tom spore nezasiahlo? Jediné, čo z toho
vyplýva je tlak na zvyšovanie vojenských výdavkov ročne o 2% HDP. Nemáme
na školy ani zdravotníctvo, ale máme nakupovať zbrane? Od koho najradšej?
Vďaka vstupu do NATO sa u nás koncom mája konalo parlamentné
zhromaždenie NATO. Bratislava sa stala stráženou pevnosťou.
Tretieho a potom sedemnásteho apríla 2004 sa konalo prvé a potom druhé
kolo priamych prezidentských volieb. Mali sme desať kandidátov. Koalícia sa
najviac spoliehala na víťazstvo Eduarda Kukana. Jeho kampaň stála veľa peňazí.
Napriek tomu v prvom kole vyhral Mečiar (32,7%) a druhý bol Gašparovič
(22,3%). Sklamaný Kukan získal iba 22,1%. Štvrtý skončil bývalý prezident
Schuster. V druhom kole zvíťazil Gašparovič nad Mečiarom pomerom hlasov
59,6% ku 40,09%. Ukázalo sa, že SMER už myslí na volebný rok 2006 a začal
sa zbližovať s SDĽ. Chcel si posilniť pozíciu aj pre prípad, že by nakoniec bol
v koalícii s HZDS.
Prvý máj býva u nás veľkým sviatkom, ale v tomto roku sa jeho význam
výrazne zmenil. Prijali nás spolu s ďalšími deviatimi krajinami do EÚ. Všetci
chvália Dzurindovu vládu za to, čo urobila, aby dohnala demokratický deficit.
Zaznela aj kritika, že prebiehajúce reformy sú veľmi tvrdé. Môže sa stať, že
obyvateľstvo ich neunesie, čo sa môže vláde vypomstiť. V rôznych analýzach sa
spomína aj nedoriešená rómska problematika.
V máji sa vyplatila iniciatíva ministrovi hospodárstva Ruskovi, ktorý
priviedol na Slovensko ďalšiu automobilku, KIA/Hyundai. Záujem mali aj Česi
a Poliaci. Súboj trval skoro celý rok. Podpísali dohodu, že v októbri za začne
s výstavbou pri Žiline. Jednou z podmienok bolo, že do začatia výroby musí byť
hotová diaľnica do Žiliny a v okruhu sto kilometrov nesmie byť žiadna iná
automobilka. Viedli sa diskusie, či je pre Slovensko rozumné, mať na takom
malom priestore tri automobilky. Rýchlo nastali problémy s výkupom
pozemkov. Ľudia odmietali súdnoznaleckú cenu 142 korún za meter štvorcový.
Výkup viazol. Potom prišiel M. Kočner, známy z boja o TV Markíza. Pomocou
skupiny podnikateľov odkúpili deväť tisíc štvorcových metrov po 350 korún.
Výkup sa napokon pohol, ale problémy neskončili. Kočner kúpené pozemky
predal so ziskom staviteľom. Spolu so Slotom kritizovali Slovenský pozemkový
fond, ktorý vraj zdržiaval výkup, pretože je v rukách SMK.
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Po voľbách 14. marca 2004, v ktorých Vladimír Putin získal 71,2% hlasov,
prakticky o 20 percent viac, ako vo voľbách v roku 2000, uskutočnila sa v máji
slávnostná inaugurácia prezidenta v Kremli. Bola to dôstojná ceremónia
v nádhernom prostredí. Putin vo veľmi dobrom prejave povedal, že jeho cieľom
je obnoviť medzinárodné, ekonomické i mocenské postavenie Ruska a jeho
prestíž. „Nikto by sa nemal nad Rusko vyvyšovať. Slabých bijú a Rusko musí
byť silné.“ Chce, aby všetci občania Ruska mali dôstojnú životnú úroveň.
Prieskumy ohlásili, že Putin má dôveru a podporu 88% obyvateľov Ruska.
V máji sa znova otvorila otázka privatizácie Slovenských elektrární
a rozvodných sietí. Fico a SMER kritizujú vládu a hovoria o ďalšom ožobráčení
obyvateľov Slovenska, pričom uvádza vecné a odborné argumenty. Minister
Rusko tvrdí, že do tendra sa prihlásil ENEL, ČEZ a ruský RAO UES. Enel vraj
ponúkol najvyššiu cenu a ochotu dostavať Mochovce. Kritici hovorili, že Enel
nemá v tejto oblasti žiadne skúsenosti. Minister Rusko operuje záväzkom
Slovenska zrušiť elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach, čo spôsobí pokles
dodávok elektrickej energie. Chybou pri privatizácii bolo, že ENEL získal aj
vodné dielo s elektrárňou v Gabčíkove.
V Iraku vznikla 1.júna 2004 nová vláda, ktorú de facto vytvorili USA.
Vydržala týždeň. Z prepustených vojakov a zahraničných žoldnierov sa rýchlo
vytvorili ozbrojené skupiny. Do októbra ovládli veľkú časť krajiny a niekoľko
veľkých miest. „Spojenci“ mali pod kontrolou len úzke centrum Bagdadu.
Bombové útoky a únosy rukojemníkov sú na dennom poriadku. V USA rastie
kritika Busha, ktorý pripustil, že vojna proti Iraku bola chyba, ale vyhovoril sa
na nesprávne údaje špeciálnych služieb. Európski spojenci dávajú najavo vôľu
stiahnuť sa z Iraku.
Prezident Schuster sa 2. júna 2004 rozlúčil s vládou, ktorá sa pri tej
príležitosti zachovala nekorektne. Do konca mandátu udelil viacero
vyznamenaní a 15. júna odovzdal úrad Ivanovi Gašparovičovi. O ňom hovorili
novinári, že predstavoval menšie zlo, čím mali na mysli porovnanie s Mečiarom.
Gašparovič povedal o sebe, že myslí národne a cíti sociálne. Je v podstate
opozičný prezident, no nemieni s vládou bojovať. Od počiatku bolo jasné, že
vláda a médiá budú bojovať s ním.
Z USA prišla správa, že 5. júna 2004 zomrel bývalý prezident Reagan vo
veku 93 rokov. Už dlhšiu dobu trpel na Alzheimerovu chorobu, ktorá ho
postupne vyradila z verejného života.
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili 13. júna. Koalícia vyvinula
veľké úsilie, aby mala čo najviac europoslancov. Slovensko ich nominovalo 14,
z toho koalícia SDKÚ, KDH a SMK ich mali osem, SMER troch a HZDS tiež
troch. Najlepšie na tom je vyhlásenie poslankyne Bauerovej, že bude zastupovať
záujmy maďarskej menšiny. Ako sa ukázalo, poslanci sa po celý čas nenaučili
vzájomne spolupracovať.
Najhoršia brutálna čečenská akcia sa odohrala v dňoch 1.-3. septembra
v meste Beslan v Severnom Osetsku. Vyše tridsaťčlenná skupina teroristov
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zložená z Čečenov a Ingušov, podporovaná zo Západu a niektorých islamských
krajín, zaútočila počas otvárania školského roku na školu, kde bolo vyše 1200
školákov, rodičov a hostí. Zaútočili z ukradnutého policajného auta, takže
v prvom okamihu to niektorí považovali za cvičenie. Teroristi, ešte stále
vydávaní za bojovníkov za nezávislosť sa pripravovali na útok už počas
prázdnin v rámci rekonštrukcie školy. Vtedy tam inštalovali míny a ukryli
množstvo rôznych zbraní a granátov. Podmínovali strechu telocvične, kde sa
malo odohrať otvorenie školského roku. Tam držali rukojemníkov tri dni o hlade
a smäde. Na niektorých upevnili výbušniny a medzitým sa snažili vyjednávať.
Cieľom bolo uznanie samostatného Čečenska, vydanie zajatcov a voľný odchod
teroristov. Keď to nevyšlo zaútočili špeciálne jednotky. Hoci útočníkov
zlikvidovali, po zrútení sa strechy v dôsledku výbuchu mín zostalo viac ako 350
obetí a niekoľko nezvestných. Beslanské nemocnice nezvládali ošetrovať veľký
počet ranených. Krátko po akcii Putin zvoláva parlament, vládu i špeciálne
zložky. Nariaďuje razantné opatrenia v celom štáte na boj s terorizmom
a korupciou, ktorá umožnila celý rad teroristických akcií. Odstraňuje ľudí, ktorí
nezvládli svoje úlohy. Putin vyvíja tlak na OSN s návrhom na prijatie rezolúcie
o spoločnom boji proti terorizmu.
Verejnosť sa dozvedá, že 10. septembra 2004 privatizačná komisia vybrala
ENEL za investora, ktorý by mal získať 66% akcií Slovenských elektrární za
približne 33,5 mld. korún.
Už od vyúčtovania za užívanie bytu, ktoré v apríli 2004 predložilo SBD,
som sa zúčastňoval rokovania niekoľkých nespokojných ľudí spolu so
zástupcom vlastníkov, že by sme sa mali od stavebného družstva oddeliť. Tvrdil
som, že nás dokázateľne okrádajú a keď si založíme spoločenstvo vlastníkov,
budeme mať všetko pod kontrolou. Požiadal som, aby sme zvolali zhromaždenie
domu, čo sa podarilo v októbri. Dali sme odhlasovať založenie spoločenstva
a zvolíli vedenie spoločenstva. Súhlasil som s funkciou predsedu a zaručil sa, že
od Nového roku budeme mať spoločenstvo vlastníkov, ktoré si svoje veci riadi
samo. Prvá vec, ktorú som zariadil bola registrácia Spoločenstva vlastníkov
a registrácia predsedu. Hneď, ako sme mali v rukách registráciu, založil som
účet spoločenstva v blízkej pobočke, vtedy ešte Prvej komunálnej banky. Je od
nášho domu na dve minúty chôdze, čo je dôležité pre ľudí, najmä starších, ktorí
nemajú vlastné účty, aby tam bez námahy mohli chodiť platiť nájomné. Ďalším
krokom bol naliehavý list, ktorý som osobne doručil do všetkých 84 bytov
s vysvetlením, že na tom liste je uvedené číslo účtu Spoločenstva, na ktoré už od
prvého novembra majú platiť nájomné. V žiadnom prípade už na starý účet, teda
na účet SBD nemajú poslať ani korunu.
Nastalo obdobie napätia, v ktorom som si overoval, či obyvatelia začali
platiť nájomné na náš účet a súčasne urgoval vrátenie peňazí z účtu fondu opráv
od SBD. Vedenie družstva odmietlo so mnou komunikovať. SBD odmietlo
vyradiť nás zo svojej správy. To sme chápali, lebo z toho mali príjem za správu.
Trvalo im 5 mesiacov, kým zistili, že žiadne peniaze od nášho domu
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nedostávajú, ale platia naše faktúry elektrárňam, vodárni, teplárni i za odvoz
odpadu. To neboli malé čiastky. Pre nás výhoda, lebo sme začali s nulou na
konte. Koncom marca 2005 nám napísali, že im máme tie faktúry uhradiť
a potom, že nás uvoľnia. Spočítali sme, čo nám dlhujú, odpočítali to od
pohľadávky, ktorú nám vyčíslili a odrátali sme aj náklady na správu, ktorú nám
naúčtovali, napriek tomu, že správu nám už nevykonávali. Zvyšok sme im
poslali. Pochopili to a faktúry našich dodávateľov začali chodiť k nám. Vtedy
sme už mali z čoho platiť. Tak začala moja úloha predsedu spoločenstva, ktorú
som vykonával 7 rokov. Spoločenstvo začalo fungovať, ako som sľúbil. Bola to
dosť odvážna operácia, ale vydarila sa. Znova som získal mnoho práce, už ako
dôchodca, no i keď viac menej za symbolický honorár, bol som spokojný, že
teraz máme dom vo svojich rukách a môžeme uvažovať čo s ním v budúcnosti.
Ešte počas októbra 2004 ma ako chemika zaujala správa, že česká
spoločnosť Agrofert Slováka Babiša, začala skupovať akcie podniku Duslo
Šaľa, s cieľom ovládnuť ho. Duslo bolo veľkým výrobcom umelých hnojív,
takže Babišov zámer bol logický. Logické nebolo správanie slovenskej vlády,
ktorá sa mohla o podnik postarať a hnojivá sama Babišovi predávať. Čo už?
Dzurinda a Mikloš riadili štát, o ktorom spoločne tvrdili, že štát je zlý vlastník.
Sami sebe vystavili vysvedčenie.
Noviny priniesli správu, že prezidentské voľby v USA vyhral 2. novembra
2004 G. W. Bush, napriek tomu, že proti jeho kandidatúre sa konali protesty,
koncerty a vystúpenia hokejistov. Obviňovali ho za vojnu v Iraku i jej dôsledky.
Objavili sa aj švindle so spočítavaním volebných lístkov, napríklad v štáte Ohio.
Aby sa zmenila téma, Bush začína hovoriť o Iráne, ktorý vraj pripravuje
atómovú bombu, čomu treba všetkými prostriedkami zabrániť. Vyzerá to ako
veľmi starý, známy politický trik. Ani vývoj ekonomiky nehovoril v prospech
Bushovej kandidatúry. Bush však vyhral a Američania nevedeli, či sa majú
smiať, alebo plakať. Nepokoje v Iraku pokračujú, americkí vojaci sa snažia
zachrániť bábkovú vládu v Bagdade a prichádza k ďalším stratám. Asi aj kvôli
tomu Bush hneď po svojom zvolení uvoľnil z postu štátneho tajomníka,
umierneného generála Powella a na jeho miesto vymenoval bývalú členku CFR
(Rada pre zahraničné záležitosti) Condoleezu Riceovú, známu agresívnou
politikou.
Našu, ale aj európsku verejnosť šokovala správa o obrovskej veternej smršti,
ktorá sa prehnala 11. novembra 2004 Vysokými Tatrami. V pásme od
Podbanského po Tatranskú Kotlinu, širokom miestami až tri kilometre, zničila
ohromné množstvo stromov. Vzniklo z toho viac ako 3 mil. kubíkov dreva,
ktoré bolo nutné odviezť a spracovať. Militantní zelení kričali, že všetko má
zostať tak, ako to zanechala smršť. To nebolo možné, lebo stromy zatarasili
cesty, tatranskú železnicu i turistické chodníky. Vznikli obavy z rozmnoženia
kôrovca a obmedzenia starostlivosti o lesnú zver. Tatry stratili svoj krásny
vzhľad. Rástli obavy o ďalší vývoj a dopad na turizmus.
Koncom novembra 2004 k nám prenikli správy o „oranžovej“ revolúcii na
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Ukrajine. Nastal boj o prezidentský úrad, ktorý mal rozhodnúť o zmene
politickej orientácie Ukrajiny od Ruska smerom na Západ. Kandidovali
Janukovič, Juščenko a Tymošenková. Voľby vyhral Janukovič, ale
protikandidáti za pomoci zahraničia vyvolali veľké protesty, zhromaždenia
a nepokoje. V Januári 2005 nakoniec zvolili v opakovanej voľbe Juščenka.
Potom až do r. 2014 trvala na Ukrajine nestála situácia, počas ktorej sa striedali
premiéri Juščenko, Tymošenková i Janukovič. V roku 2010 sa Janukovič stal
prezidentom Ukrajiny. Koncom r. 2013, predstavitelia niektorých západných
štátov naliehali na Janukoviča, aby podpísal dohodu o pristúpení Ukrajiny k EÚ.
Po jeho odmietnutí ho 22. februára 2014 zosadili. V Kyjeve došlo k veľkým
nepokojom a po útoku „Pravého sektora“ na vládnu štvrť Janukovič utiekol do
Rostova na Done. Naďalej sa striedali vlády, ale vzhľadom na ekonomické,
sociálne a ľudskoprávne problémy pripojenie Ukrajiny k EÚ sa nedoriešilo.
Na Slovensku prepuká jeden škandál v koalícii za druhým. Zostrujú sa
požiadavky maďarských strán, ktoré prichádzajú s obnovenými nápadmi na
dvojité občianstvo. O autonómii sa hovorí dokonca v maďarskej vláde. HZDS sa
správa voči koalícii menej agresívne a vedú sa reči, že v budúcej vláde by mohlo
nahradiť maďarské strany, možno aj ANO. Objavili sa aj nápady, že do vlády by
sa mohol dostať i SMER, ktorý medzičasom zlúčil všetky trosky po SDĽ
a SDSS.
Do radostnej vianočnej atmosféry doliehali zvuky z koaličných treníc
v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do regionálnych orgánov. Vytvára sa
stratégia, ako napríklad v nitrianskom kraji vytvoriť koalíciu proti SMK, ktorá
tam doteraz vládla pevnou rukou, čo využívala na rušenie slovenských škôl
v obciach a iné rozhodnutia na etnickom princípe. Jasne dávala najavo, ako by
to mohlo vyzerať, ak by dosiahla autonómiu na Južnom Slovensku. SMK
obviňuje koaličné strany z hry maďarskou kartou, hoci si musí byť vedomá, že
všetci vedia prečo je to tak.
Vtedy prišla správa ako hrom. Na severnom konci Sumatry došlo 26.
decembra 2004 k zemetraseniu s magnitudom 9,2, ktoré spôsobilo obrovskú
cunami. Všetko zničila v oblasti turistického strediska Banda Aceh, prenikla až
na Srí Lanku a východné pobrežie Afriky. Podľa odhadov mala za následok
vyše 280 tisíc obetí, veľa zranených, nezvestných a obrovské škody.

Kniha tretia
I, Vznik Schengenu, napätie s Maďaskom
Domáca i svetová politická situácia bola na vstupe do Nového roku 2005
pomerne nervózna. Naša koalícia neustále nachádzala príčiny na rozpory.
Oranžová revolúcia na Ukrajine vyvolávala množstvo otázok, ktoré sa týkali
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nielen Slovenska, ale aj vzťahov Východ - Západ a otvorene treba povedať, že
najmä Západ, ten blízky i ďaleký, tlačil Ukrajinu do svojho náručia. Samotní
Ukrajinci mali naivné predstavy a sny o blahobyte, ktorý im to prinesie.
Propaganda a informačné vojny k tomu dosť prispievali. Ani pokojný a triezvy
novoročný prejav prezidenta Gašparoviča nepriniesol veľa pokoja. Povedal, že
sa chce venovať rastu medzinárodnej prestíže Slovenska a jeho dôveryhodnosti.
Navyše sa šírili neblahé zvesti o zvyšovaní cien plynu, tepla, elektriny, vody
a ktovie čoho ešte.
Parlament búrlivo diskutoval o novostavbe SND. Ozvali sa hlasy, že vláda ju
chce predať nejakému americkému podnikateľovi. Samozrejme, to sa nesmelo
stať, ale nikto nevedel, kde nájsť na dostavbu prostriedky. Spomínali sa zbierky,
peniaze z ktorých sa kdesi podeli, no stavba nepokračuje.
20. januára 2005 skladal predpísanú prísahu novozvolený prezident USA G.
W. Bush na svoje druhé funkčné obdobie. V krajine znova protestovali umelci,
hokejisti a mnohí ľudia, kvôli jeho politike v Iraku a kvôli stavu ekonomiky.
Koncom mesiaca sa stali dve na pohľad nezávislé, ale v skutočnosti
protikladné udalosti. Najprv vznikla nová strana Slovenská pospolitosť- národná
strana a v posledný deň januára vymenovali za rektora nechcenej komárňanskej
univerzity bývalého poslanca SMK Sándora Alberta.
12. februára 2005 podpísal podpredseda vlády Rusko s riaditeľom
spoločnosti ENEL zmluvu o akvizícii 66% akcií Slovenských elektrární. Enel
tým získal plnú moc nad štátnym podnikom. Neskôr všetci kričali, že to bol
nevýhodný obchod. ENEL mal vybudovať jadrovú elektráreň v Mochovciach,
hoci v tejto oblasti nemá žiadne skúsenosti. Pri tej príležitosti sa zmocnil aj
vodného diela Gabčíkovo, ktoré tiež vyrába veľký podiel elektriny.
21. februára sa Bratislava stala najstráženejším mestom v Európe. Navštívil
nás prezident Bush s manželkou a prezident Putin, tiež s manželkou. Hovorilo sa
tomu bratislavský summit, hoci tí dvaja sa stretli iba na tri hodiny. Inak mal
každý svoj program. Bushovi umožnili vystúpenie na Hviezdoslavovom
námestí. Došlo aj ku kriku skupiny jeho odporcov. Putinovi umožnili iba
kladenie vencov na Slavíne, kde skoro nikto nebol. Putin sa o tejto nerovnováhe
ľahko zmienil pri rozlúčke. Pravda, vláda cítila potrebu dať najavo naše členstvo
v NATO.
V sobotu 2. apríla 2005 zomrel po dlhšej chorobe pápež Ján Pavol II., čo
vyvolalo reakcie veriacich i politikov na celom svete. V Ríme vznikli pred
pohrebom obrovské zhromaždenia.
Smutnú udalosť zakrátko prekryli iné, pre niekoho možno ešte dôležitejšie.
V polovici apríla uverejnila Slovenská pospolitosť vo svojom časopise rozsiahlu
spomienku na popravu prezidenta Tisa spred päťdesiatich ôsmych rokov.
Porovnali ho s inými štátnikmi, ktorí spolupracovali s Hitlerom, ale ktorým
nikto neublížil. Tiso sa podľa článku snažil uchrániť národ pred likvidáciou,
lebo Hitler sa mu vyhrážal, ak nevyhlási samostatnosť, dovolí Poliakom
a Maďarom, aby si Slovensko rozobrali. Článok samozrejme vyvolal trochu
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kriku v našich médiách, ale všetko rýchlo zatíchlo, aby sa vo verejnosti
nerozvinuli rozsiahle debaty na túto tému.
Po pohrebe pápeža zvolili 19. apríla 2005 nového. Stal sa ním Nemec,
kardinál Ratzinger, sedemdesiat osem ročný. Prijal meno Benedikt XVI. Na
prvý pohľad bolo zrejmé, že nemá zďaleka takú charizmu ako predošlý pápež.
Hovorili o ňom, že je vedec v náboženských otázkach.
Štvrtého júla 2005 sme mali v rodine až dve promócie. Najprv dopoludnia
lekárska fakulta v univerzitnej aule promovala svojich absolventov. Jankova
dcéra Ľudka získala titul MUDr. Celá rodina sa veľmi tešila, ale všetci ľutovali,
že sa toho nedožila „babka“ Ľudmila. Sestra Majka mala promóciu na Vysokej
škole ekonomickej o tretej popoludní. Promočný akt sa konal vo výstavnej hale
C v areáli Incheby. Túžby a sny mamičky a starečka sa stále napĺňajú.
7. júla sme sa dozvedeli o sérii výbuchov v Londýne. Tri sa uskutočnili
v metre a jeden v autobuse. Viac ako 50 obetí a vyše 700 zranených.
Predpokladalo sa, že to má na svedomí írska republikánska armáda (IRA), ale
k útoku sa prihlásila odnož organizácie Al Kaida.
18. júla 2005 nastala často opakovaná situácia. SPP podal na Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví návrh na zvýšenie cien plynu pre domácnosti o 22%
od 1. októbra. Koncom augusta to ÚRSO schválil, ale zvýšenie upravil na
20,31%. Cynický výsmech prejavu starostlivosti o občana. Na to sa hodí
myšlienka, ktorú vyslovil G.B. Shaw: „Skúsenosť učí, že ľudia sa zo skúseností
nikdy nepoučia“. Dodávam, že preto ľudia opakovanie volia tých, čo im škodia.
Začiatkom augusta 2005 došlo ku škandálu vo vláde. Podpredsedu Ruska
napadli, že si požičal sto miliónov korún od podnikateľa, ktorý pôsobil v rezorte
ministerstva hospodárstva. Bol to konflikt záujmov. Premiér Dzurinda Ruska
odvolal. Strana ANO prestala byť členom koalície a v nej sa tiež rozhorel boj
o moc. Ten ju zničil. Rusko si uplatnil mandát a vrátil sa do parlamentu ako
nezávislý poslanec. Najlepšie na tom bolo, že Dzurinda na jeho miesto po
krátkom čase vymenoval bývalého automobilového pretekára J. Malchárka,
ktorého medzitým vylúčili zo strany ANO. Ešte zaujímavejšie bolo, že v roku
2012, keď sa objavil spis o obrovskej korupcii počas privatizácií pod názvom
Gorila, bol to práve Malchárek, ktorého obviňovali, že si nekalým spôsobom
zarobil niekoľko sto miliónov korún. Pre spravodlivosť treba povedať, že
Malchárek určite nebol tým, kto najviac zbohatol, ale o tých druhých sa iba
šepkalo. Malchárek skončil na poste ministra začiatkom júla 2006. Súdy
a vyšetrovatelia sa s celou Gorilou ani po niekoľkých rokoch nedokázali
vysporiadať. Vraj viazli procesy dokazovania kvôli dôkazovej núdzi.
V októbri 2005 došlo k výmene vo vláde. Najprv 5. októbra požiadal Kaník
o demisiu kvôli tomu, že jeho rodina požiadala o grant z fondu rozvoja vo výške
150 mil. korún na výstavbu hotela a športového zariadenia blízko Banskej
Štiavnice. Nastal preto veľký krik, ale nepočuli sme, že by bol peniaze vrátil.
Nemálo kritiky zaznelo aj preto, že v rámci dôchodkovej reformy, ktorú
presadzoval, mali dôchodcovia odovzdávať časť svojich dôchodkov súkromným
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firmám. 17. októbra na jeho miesto prezident vymenoval Ivetu Radičovú.
Podľa Kaníkovej dôchodkovej reformy začali už v januári pôsobiť
dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS). V susedných štátoch podobný
systém nebol. Ukázalo sa, že výnosy sú nižšie ako inflácia, alebo termínované
vklady. DSS neutrpeli.
Koncom novembra 2005 sa Slovenská republika stala členom mechanizmu
výmenných kurzov, ktorý nazvali ERM II. V jeho rámci začala plniť posledné
maastrichtské kritérium – stabilitu meny.
Prvého decembra dal rodinám predvianočný dar „nezávislý“ Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví. Rozhodol o zvýšení ceny plynu pre domácnosti od 1.
januára 2006 o ďalších 5,84 %. Súčasne sa zvýšili ceny elektriny v priemere o 5
%, vodného a stočného o 23,3 % a ceny tepla o 14 až 15 %. Opozícia kričala, že
toto sa deje vždy za pravicovej vlády.
Všetci sme sa zase tešili na Vianoce a dúfali, že Nový rok prinesie viac
šťastia. Prvou novinkou roku 2006 bolo zrušenie povinnej vojenskej služby po
150 rokoch. Mladých chlapcov to iste potešilo, ale má to aj tienisté stránky pre
tých mladých a spoločnosť.
Hneď po Novom roku Gazprom splnil hrozbu a zastavil dodávky plynu na
Ukrajinu, s ktorou sa nedohodli o cenách. SPP sa snaží upokojovať obyvateľov
solídnymi zásobami plynu vo vlastných zásobníkoch. Chystajú sa rokovania na
úrovni Európskej únie. Nikto od nich rýchle riešenie neočakáva. Nastala
plynová kríza, našťastie obyvatelia príliš neutrpeli. Zato ekonomika áno.
Slovensko, najmä na severe prekvapila snehová kalamita.
Slovenskom otriasla 19. januára 2006 hrozná zvesť. Večer, asi o pol ôsmej
sa pri maďarskej obci Hejce, neďaleko našich hraníc zrútilo vojenské lietadlo
AN-24 s našimi vojakmi na ceste z misie v Kosove. Nemalo význam zisťovať,
kto urobil chybu. Zahynulo 27 vojakov, 7 členov sprievodu a osem členov
posádky. Zachránil sa jediný človek, vojak Martin Farkaš. Minister obrany Liška
so slzami v očiach vystúpil v televízii a potom podal demisiu. 27. januára sa
uskutočnila oficiálna rozlúčka s obeťami leteckej havárie. 1. februára
vymenovali za nového ministra Martina Fedora (SDKÚ).
Prvého marca 2006 Najvyšší súd rozpustil Slovenskú pospolitosť – Národnú
stranu. Oficiálne kvôli ultranacionalizmu. Zrejme niekoho rozčúlil článok
o Slovenskom štáte a Tisovi. Sú to závažné témy, ale práve preto si zaslúžia
serióznu diskusiu. Rozpustenie tejto strany neznamená jej zánik. Určite sa objaví
pod iným názvom a zvolí si vhodné mimikry. Koniec koncov podobné strany sú
v celom rade európskych štátov a v utajení aj v USA. Takéto zákazy môžu
spôsobiť rast sympatií k postihnutému subjektu, ako to vidíme napríklad vo
Francúzsku, Holandsku, ale aj inde. Výrok Najvyššieho súdu vyvolal podobné
dojmy, ako rozhodnutia súdu v USA pre neamerickú činnosť. V politike sa
oplatí premýšľať.
Vláda a koaličná rada 12. apríla 2006 diskutovali o štrajku zdravotníkov,
ktorý vyvolala Zajacova reforma. Došlo aj k stretnutiu Dzurindu so
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zdravotníkmi, pričom ho na protest zahádzali bielymi plášťami. SMER-SD
vyzval premiéra, aby vystrčil hlavu spod tej kopy plášťov a zasadil sa
o spravodlivé riešenie s cieľom ukončiť štrajky a urobiť poriadok
v zdravotníctve. Nepodarilo sa.
Talianska spoločnosť ENEL prevzala 27. apríla kontrolu nad 66 percentami
akcií Slovenských elektrární za 839 miliónov EURO. Neskôr sa ukázalo, že
v privatizačných dokumentoch chýba na konte Fondu národného majetku jedna
tisíc korunová akcia, ktorá znamená, že štát, ani FNM nemá prístup ku kontrole
majetku. ENEL súčasne prevzal aj kontrolu elektrárne na Vodnom diele
Gabčíkovo, o čom neskôr prehlásil, že elektráreň nekúpil, iba si ju prenajal.
V marci 2007 dala generálna prokuratúra podnet, na základe ktorého Úrad pre
verejné obstarávanie podal žalobu na súd. Žiadal určiť neplatnosť zmluvy, pre
chyby, ktoré sa v nej nachádzajú. Niekto si vraj dal zaplatiť za to, aby k tým
chybám došlo. Štát na ne doplatil.
15. júna zahynul pri automobilovej nehode bývalý minister vnútra ČSSR Ján
Langoš, zakladateľ Ústavu pamäti národa na Slovensku. S jeho osobou sa spájalo
niekoľko udalostí, ktoré mu neurobili dobré meno. Ale vraj o mŕtvych len dobre,
alebo radšej nič.
Sedemnásty jún 2006 sa stal dňom predčasných volieb. Hoci vládnuca
SDKÚ získala viac hlasov, ako pri minulých voľbách, predsa výrazne zaostala
za víťazom volieb, ktorým sa stal SMER-DS. Voľby trvali iba jeden deň.
Zúčastniť sa mohli aj občania žijúci v zahraničí tak, že volebné lístky pošlú
poštou. Subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť volieb, musia zložiť kauciu 500 tisíc
korún. Kto získa aspoň 2% hlasov dostane kauciu späť. Zúčastnilo sa 21
subjektov, z ktorých šesť sa dostalo do parlamentu. Doterajšiu koalíciu čakalo
sklamanie. SMER-DS získal 29,14%, SDKÚ 18,36%, hlavne vo veľkých
mestách, tretia SNS získala 11,73%. Tesne za ňou SMK, 11,68%. Predposledná
Ľudová strana HZDS, zvyknutá vyhrávať voľby získala iba 8,79%. Posledné
KDH, ktoré sa rado vystatuje, že je najzrelšia strana získalo obvyklých 8,31%.
SMER sa snažil vyrokovať stabilnú koalíciu, ale nakoniec získal HZDS a SNS.
To nebolo až také víťazstvo, lebo ako ukazovali skúsenosti aj za Mečiarových
vlád, malí partneri víťaza volieb vydierali. To sa teraz môže stať Ficovi, ktorého
prezident 20. júna poveril zostavením vlády. Koalícia mala v parlamente 85
mandátov, opozícia na čele s SDKÚ o dvadsať menej. Od začiatku bolo jasné,
že už pri preberaní moci nastanú problémy a opozícia bude vládu dlhodobo
konfrontovať a znepríjemňovať jej život. Fico nakoniec nemal inú možnosť
a preto spolu s HZDS a SNS podpísal 2. júla koaličnú zmluvu.
2. júla 2006 prezident odvolal z funkcie riaditeľa SIS Ladislava Pittnera
(predtým údajne agenta Vatikánu) a na jeho miesto vymenoval Jozefa Magalu.
Riaditeľ spravodajskej služby spravidla nie je známa celebrita, ale tento muž bol
celkom neznámy dokonca a j v profesionálnej komunite. Pravda, aj bývalý šéf
Lexa neprešiel žiadnou profesionálnou prípravou, takže prekvapené pohľady
rýchle prestali. V SIS zakrátko nastali významné zmeny. Do vedúcich pozícií sa
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dostali ľudia z oblasti obchodu so zbraňami a inej podnikovej sféry. Najväčšie
zmeny prebehli v oblasti vnútorného spravodajstva, údajne preto, že sa objavil
únik spravodajských informácií. Žiaľ ani tieto zmeny nezabránili únikom,
napríklad aj o akcii Gorila, keď sa zistilo, že istý príslušník služby sa stretol
s novinárom Nicholsonom.
Štvrtého júla podala Dzurindova vláda demisiu a prezident mohol
vymenovať vládu vedenú Robertom Ficom. Tá ešte predtým, než získala dôveru
v parlamente zrušila poplatky 20 korún za návštevu lekára a 50 korún za deň
pobytu v nemocnici. To bol podľa Fica jasný prejav ľavicovej vlády. Ľavicovej
podľa SMERU, lebo obe koaličné strany sa k ľavici nehlásili.
Slovenskú verejnosť, ale najmä protivládne médiá veľmi vzrušila správa, že
25. augusta 2006 prepadli v Nitre nejakí hulváti študentku Hedvigu Malinovú.
Vraj preto, lebo ju počuli, ako mobilom telefonuje po maďarsky. Stalo sa to
cestou do školy, kde mala mať nejaké skúšky. Útoky na vládu vybudili aj
ministerstvo vnútra, ktoré zaplo na plné obrátky. Získali študentkine tričko, na
ktoré „útočníci“ napísali, že má „ísť za Dunai“! Toto nemohol napísať Slovák.
Okrem toho sa asi o dva dni vrátili poštou Hedvigine doklady, ktoré jej útočníci
vzali. Analýza DNA na známke dokázala, že známku nalepila sama Hedviga.
Spolu s ďalšími dôkazmi polícia uzavrela, že skutok, ako ho opísala poškodená
sa nestal. Svedčili o tom aj lekárske posudky jej „zranení“. Z prípadu sa stalo
politikum, do ktorého sa zapojili poslanci maďarských strán, nimi zaplatení
advokáti a ďalšie osoby, ktoré sa chceli zviditeľniť „svedectvami o útočníkoch
a iných poznatkoch“. Hedvigu nakoniec obvinili za zavádzania polície. Prípad sa
dostal až pred Európsky parlament, kde o tom informovala poslankyňa
Bauerová z SMK, ktorá mala zastupovať Slovensko. Hedviga sa nakoniec
vysťahovala do Maďarska, lebo jej hrozila vážna obžaloba.
Piateho septembra 2006 sa stretli ministri zahraničných vecí Ján Kubiš
a Kinga Gőnczová, aby hovorili o vzájomných slovensko-maďarských
vzťahoch. Na žiadnej spoločnej deklarácii sa nedohodli. Na druhý deň sa všetky
naše parlamentné strany dohodli na vyhlásení proti extrémizmu a národnostnej
neznášanlivosti. Nenápadná, akoby povinná reakcia na kauzu Malinová.
Niekedy po dvadsiatom septembri nastalo ďalšie vzrušenie v našich
médiách, ktoré neustále „žiadali krv“. Súd oslobodil Ivana Lexu z ďalšieho
obvinenia, tentoraz zo smrti Róberta Remiáša. Určití novinári ho chceli za každú
cenu vidieť za mrežami, pokiaľ možno na doživotie. Nemám dôvod sa Lexu
zastávať. V pozícii šéfa SIS iste nemohol pôsobiť ako anjelik, lebo táto služba
musí často používať prostriedky, ktoré nie sú vhodné pre citlivé duše. Pôsobí
proti ľuďom a skupinám so zločineckými zámermi. Musí byť v istom kontakte
s nimi, aby ich vedela odhaľovať, či sú domáci, alebo zahraniční. Preto musí
medzi nimi získavať svojich agentov. Pripusťme aj pravdivosť príslovia: „kto do
mlyna chodí, ten sa zamúči“. Ale to neznamená, že sa stáva zločincom. Koniec
koncov, kto pozerá veľa západných filmov vidí aj policajtov, čo sa dostávajú za
hranu zákona. Ale kto iný, ako súd má rozhodnúť o vine a treste? Podľa našich
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médií sú to predovšetkým novinári! Je verejným tajomstvom, že aj u nás pracujú
rôzne zahraničné spravodajské služby. Práve preto máme SIS, i vojenské
spravodajstvo, či sa to niekomu páči, alebo nie. Veď rozviedka je najstaršie
remeslo, staršie ako prostitúcia. Má svoje úlohy a metódy. Iba technické
prostriedky sa zdokonaľujú. Preto nás všetkých dnes môžu sledovať americké
špeciálne služby rozsiahlou sieťou sofistikovaných zariadení. Neubránila sa
tomu ani Merkelová a pápež. Žiadne protesty nepomáhajú. Stále platí „účel svätí
prostriedky“, nielen podľa Jezuitov.
Robert Fico sa snažil využiť summit premiérov skupiny V4 desiateho
októbra 2006 v Maďarsku na zmiernenie rozdielov v pohľade na slovenské
a maďarské politické i občianske reálie, ale došlo k roztržke s Gyurcsányom.
Nepomohlo ani to, že obaja sú predsedovia socialistických strán. Na maďarskej
strane je jedno, či je predstaviteľ socialista, komunista, či fašista. Hlavný cieľ je
presadzovanie „záujmov Maďarstva“, nech si každý pod tým predstavuje čo
chce.
Veľká sláva sa konala siedmeho novembra v Prahe. V aule Karolínskej
univerzity v centre Prahy sa konala promócia Fankinej dcéry Andrejky. Z toho
dieťaťa, ktorému krátko po narodení museli operovať očko, vyrástla krásna
mladá dáma a po odovzdaní diplomu, doktorka medicíny. Mamička by sa
potešila, že ďalšia vnučka je doktorka.
Zlá správa prišla z Afganistanu 11. novembra. Pod vojenským autom,
v ktorom sa spolu s inými viezol aj jeden Slovák a jeden Poliak vybuchla
výbušnina nastražená a odpálená Talibanom. Smutná udalosť oživila diskusie,
prečo sú slovenskí vojaci v Afganistane.
Nešťastia sa stávajú aj doma. V ranných hodinách 16. novembra došlo
v ťažobnom úseku bane v Novákoch k prievalu nadložných ílovitých hornín.
Zavalilo stenový porub a prístupové chodby v hĺbke 200 metrov. Z jedenástich
baníkov štyria neprežili. Ostatným sa podarilo uniknúť. Vyšetrovanie sa dlho
preťahovalo. Ťažko sa hľadal konkrétny vinník a súd to nevyriešil ani po
šiestich rokoch. Noviny ukázali obrovskú jamu, ktorá vznikla na poli mimo
obce. Prepadla sa.
Po relatívne dlhej a ostrej kampani sa 2. decembra 2006 uskutočnili na
Slovensku komunálne voľby starostov, primátorov a tiež poslancov miestnych
zastupiteľstiev. Pri celkovej účasti voličov 47,65% vyhral vo voľbách starostov
a primátorov SMER-SD.
V Bruseli sa piateho decembra 2006 uskutočnilo rokovanie ministrov vnútra
a spravodlivosti krajín EÚ o rozširovaní Schengenského priestoru. Ministerka
vnútra Rakúska Prokopová napadla Slovensko, že nie je pripravené ochrániť
svoju hranicu s Ukrajinou. Premiér Fico sa k tomu vyslovil, že toto vystúpenie
vnímame ako snahu starých členov Schengenu (15 členov) oddialiť rozšírenie za
každú cenu. Prekvapilo nás, že to vyslovilo práve Rakúsko, ktoré nás už napáda
nielen kvôli jadrovým elektrárňam, ale stavia sa aj proti základným princípom
Európskej únie.
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Toho istého dňa u nás Najvyšší súd po tridsiatich rokoch uzavrel kauzu
Cervanová tým, že šesť obvinených definitívne uznal za vinných. Niektorí sa
musia vrátiť do väzenia, lebo im tresty ešte zvýšil. Tí sa rozhodli obrátiť na
ústavný súd.
Začiatkom decembra 2006 Biely dom oznámil, že situácia v Iraku je
mimoriadne vážna a mohla by prerásť do chaosu. Podľa návrhu špeciálnej
komisie stiahnu z Iraku v priebehu roka polovicu amerických vojsk. Presne to
bola príčina toho, že v Iraku naozaj došlo k chaosu. Iracká vláda stratila kontrolu
nad krajinou, ktorej sa postupne zmocnili rôzne skupiny ozbrojencov. Veľmi
pomohli vzniku teroristického Islamského štátu. Toto je jeden z výsledkov
amerického boja proti terorizmu.
Silvester preletel ponad nás normálnym spôsobom, ale Nový rok 2007 sa
prihlásil prudkým prúdom udalostí. Hneď na Nový rok prezident Gašparovič
rozdával vysoké štátne vyznamenania, čo vždy sprevádza nespokojnosť prečo
dostali tí a nie iní. Rumunsko a Bulharsko sa stali členmi EÚ. Na Nový rok
zaviedli EURO. Nepríjemné zvesti prichádzali zo Srbska, najmä z Kosova.
Silneli tam separatistické tendencie a boje medzi Kosovskou oslobodzovacou
armádou a srbskou políciou. Premiér Fico hneď začiatkom roku označil zmluvu
medzi Slovenskými elektrárňami a Vodohospodárskou výstavbou o Vodnom
diele Gabčíkovo za neplatnú. Išlo o to, že Slov. elektrárne prenajali elektráreň na
vodnom diele ENELU, čo porušuje zmluvu s Maďarskom a znamená stratu pre
Slovensko. 9. januára prestala ropovodom Družba tiecť ropa, no na druhý deň po
zásahu premiéra sa dodávka obnovila a ruská strana dokonca pridala objem,
ktorý zabrzdila.
Popoludní 2. marca 2007 došlo k nešťastiu v Novákoch. Vybuchol
delaboračný sklad, kde sa rozoberali staré vojenské výbušniny určené na
likvidáciu. Na mieste zahynulo osem ľudí, 14 ťažko zranených dopravili do
okolitých nemocníc a vyše 30 ľudí ošetrili priamo v blízkosti výbuchu. Vznikli
rozsiahle škody. Vyšetrovanie príčin nešťastia sa dosť dlho naťahovalo.
Zvláštny vyslanec OSN Martti Ahtisaari (Fín) predložil 27. marca
Bezpečnostnej rade OSN svoju správu, podľa ktorej jediným riešením situácie
v Srbsku je nezávislosť Kosova pod medzinárodným dozorom. Obnovenie
srbskej vlády nad Kosovom by vraj vyvolalo násilný odpor. Tak sa použilo
násilie voči Srbsku. Správu podporili USA, NATO i EÚ. Pritom členské štáty
EÚ nemajú jednotný názor. Slovensko, Grécko, Španielsko, Taliansko,
Maďarsko a Cyprus so správou nesúhlasia.
Po dvadsiatich siedmych rokoch výstavby, otvorili 14. apríla 2007 novú
budovu SND. Boli sme sa tam pozrieť s Evičkou a jej deťmi. Páčilo sa nám to.
Oddelená moderná scéna pre balet, samostatná činohra i ostatné časti. Pekne
dobudovali aj okolie a tak sme si urobili pár spoločných obrázkov. Bolo krásne
počasie a z diaľky sme si obzerali aj nový most Apollo.
V apríli sa spustila diplomatická ofenzíva maďarských politikov zameraná
na problematiku záujmov maďarskej národnostnej menšiny. Najprv prišla
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predsedníčka maďarského parlamentu Katalin Sziliová vyčítať nášmu
predsedovi parlamentu, že vraj Slovensko nedostatočne prispieva na menšiny.
Potom v auguste ministerstvo vnútra muselo zamietnuť registráciu občianskeho
združenia „Južanská rada za sebaurčenie“, ktorú založil komárňanský
podnikateľ Bósza. Nakoniec, v októbri prikvitol mimoriadne neobvyklým
spôsobom do Komárna maďarský prezident László Sólyom. Bez akéhokoľvek
kontaktu na kanceláriu prezidenta, premiéra, alebo ministerstva zahraničných
vecí si prišiel pozrieť, ako si žije jeho ľud na Hornej zemi, či Felvidéku. Pri tom
odhaľoval sochu Sv. Štefana, uhorského kráľa. Chcel to urobiť už pred rokom,
ale odopreli mu vstup. Teraz využil návštevu na kritiku Benešových dekrétov,
ktoré sú údajne príčinou nevyjasnených vzťahov so Slovenskom.
Nestačilo, lebo ešte sa dal pozvať i s manželkou na návštevu Komárna
v októbri. Aspoň tlač reagovala podráždene. Ani to nestačilo. Pani Sziliová,
povzbudená smelosťou prezidenta sa prišla pozrieť do Podunajských Biskupíc,
či jej ľud nezabudol maďarsky. Pre ňu to stále boli „Püspöki“, čo však bola
skomolenina starého názvu z rímskych čias. Návštevu spojila s odhaľovaním
spomienkového stĺpa na pamiatku vysťahovania maďarských rodín pred
šesťdesiatimi rokmi. Korunu všetkému nasadilo vyjadrenie prezidenta Clintona
na októbrovej návšteve v Budapešti, ktorého tiež nahovorili, aby sa kriticky
vyslovil na tému Benešových dekrétov, s ktorými by sa na Slovensku malo
niečo urobiť. Všetko dovedna to pripomína maďarské túžby po obnovení
Veľkého Maďarska. Podobá sa to na túžby Turecka po obnovení Osmanskej
ríše. Maďarskí poslanci už s podobnými názormi vystupujú v Európskom
parlamente. Vidno, že „intenzívna“ menšina má zahraničnú podporu. (14, str.
241-243)
Koncom apríla 2007 premiér Fico rokoval v Moskve s premiérom
Fradkovom o novej dohode v oblasti dodávok plynu a ropy, ktorá by mala
predísť neočakávaným výkyvom. O tri dni rokoval premiér s prezidentom
Putinom o našom postoji k budovaniu protiraketovej obrany v Česku a Poľsku,
ako aj o štatúte Kosova. Dôležitým bodom bol rozvoj vojensko-technickej
spolupráce, činnosť spoločnej komisie pre vedeckotechnickú spoluprácu a náš
postoj k budovaniu širokorozchodnej trate. Rokovalo sa aj o výhodných cenách
ropy a plynu pre Slovensko a dodávkach jadrového paliva, pričom Putin
povedal, že ruské firmy majú záujem o účasť na dobudovaní jadrovej elektrárne
v Mochovciach.
V polovici júna sme si začali všímať správy o obrovskej hypotekárnej kríze,
ktorá sa šíri v USA. Banky vsadili na bublinu lacných hypoték na bývanie
a pozemky, pričom dávali úvery rôznym osobám bez overenia platobnej
schopnosti. Náhle sa veľké banky začali dostávať do problémov. Išlo o straty na
úrovni tisíc miliárd dolárov.
Bežní občania si veľmi nevšimli, že portugalské predsedníctvo EÚ prinieslo
2. októbra 2007 zmeny v európskej ústave, ktoré neskôr nazvali Lisabonská
zmluva. Nie všetky členské štáty boli ňou nadšené, hoci autori tvrdili, že
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konzultovali tak, aby boli všetci spokojní. Problém bol v tom, že niektorí získali
isté výhody, kým iní nie. Štáty V4 stále čakajú, kedy dostanú aspoň 50%
podpory pre poľnohospodárstvo, akú dostávajú poľnohospodári v starých
členských štátoch. Hovorí sa, že život nie je fair a to platí aj o EÚ. V dôsledku
krízy v Amerike sa dostali do veľkých problémov aj nemecké a švajčiarske
banky.
Premiér Fico 11. novembra sčeril pokojnú hladinu vyhlásením, že podľa
ekonomických analýz obchodné reťazce zneužívajú atmosféru zvýšenia cien
potravín vo svete. Zvyšujú svoje obchodné marže, často presahujúce 40%, čo si
inde vo svete nemôžu dovoliť.
V novembri 2007 došlo aj k iným pozoruhodným udalostiam. Najprv
v polovici mesiaca prestrihli na letisku v Bratislave symbolickú pásku, ktorá
znamená otvorenie Schengenského priestoru. Na skutočných hraniciach sa tak
stane až v noci na 21. decembra. Štatistici oznámili, že nezamestnanosť na
Slovensku klesla na historicky najnižšiu úroveň 7,92%. Podľa Eurostatu rast
HDP za rok 2006 dosiahol 8,8%. Opozícia tvrdila, že na tom má hlavnú zásluhu,
lebo začiatkom roka ešte bola vo vláde.
V srbskej provincii Kosovo sa 18. novembra uskutočnili voľby, o ktorých
oprávnenosti sa vedú spory. Napriek tomu ich uznala EÚ, NATO i USA.
Vyhrala separatistická strana „Demokratická strana Kosova“. S tým máme
skúsenosti. Názov demokratická si môže dať hocikto, dôležité je, kto to uzná.
Na čele strany je Hashim Thaçi, ktorého ešte nedávno vyhlasovali za teroristu
a šéfa drogovej mafie. Neskôr ho pani Madeleine označila za svojho priateľa,
takže musel to byť demokrat. Začal rýchly proces oddelenia Kosova od Srbska.
Parlament 28. novembra schválil takzvaný generálny zákon, ktorý má
zabezpečiť plynulý a bezproblémový prechod Slovenska na novú menu, EURO.
O týždeň schválili aj štátny rozpočet na rok 2008 a vyslovili dôveru vláde
Róberta Fica. Deficit mal dosiahnuť 2,2%!
Na Silvestra nám trochu posnežilo a v noci sa na všetkých stromoch
v blízkom i ďalekom okolí vytvorila dosť hrubá vrstva srieňu. Bol to romantický
vstup do Nového roku 2008. Ako sa neskôr ukázalo, priestoru pre romantizmus
zostalo iba veľmi málo. Po prestrelkách počas roku 2007 s Maďarskom sa
premiér snažil o diplomatické zblíženie, ale jeho partner dlhodobo odmietal
stretnutie. Nakoniec došlo k výmene písomných odpovedí na otázky a slovenská
strana na znak dobrej vôle pristúpila na to, že „historické“ geografické názvy
v učebniciach na maďarských školách sa môžu písať v maďarčine. Samozrejme,
maďarská strana považuje za historické tie geografické názvy, ktoré vznikli
v období pomaďarčovania Slovenska, počas 19. Storočia. Zo strany Slovenska
vôľa na ústupky, zo strany Maďarských politikov, ako vždy, nové požiadavky.
V Rusku sa 2. marca 2008 uskutočnili voľby, bez veľkej volebnej kampane.
Prezidentom sa stal Dmitrij Medvedev, ktorý si vymení miesto s V. Putinom,
ktorý sa stal premiérom. V našej tlači to vyvolalo štiplavé poznámky, že to bolo
dohodnuté. Prakticky áno, lebo Putin podporoval kandidatúru Medvedeva.
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Rusko po voľbách vyhlásilo, že nadviaže užšie vzťahy s Abcházskom a Južným
Osetskom. NATO a Gruzínsko protestovali. Že Gruzínsko sa dalo pochopiť, ale
prečo NATO? Veď tie územia nie sú členovia Aliancie.
15. septembra 2008 prepukol škandál okolo krachu globálnej investičnej
banky Lehman Brothers. Doplatila na zrútenie hypotekárnej bubliny, pretože
mala za 60 miliárd USD nedostupných hypoték. Musela požiadať o ochranu
pred krachom a veriteľmi. Od počiatku krízy v roku 2007 v USA padlo 473
bánk. Vláda USA a FED museli naliať do ekonomiky a bánk stovky miliárd
dolárov. Slovenské banky sú väčšinou dcéry veľkých európskych bankových
domov, ktoré kríza tiež postihla. Na Slovensku nastala stagnácia.
Banku Lehman Brothers nakoniec kúpila istá britská banka. O podiely sa
zaujímali aj ďalšie banky. Vtedy sa kríza tlačila už aj na Slovensko. Pod tlakom
informácií zo zahraničia ľudia nasmerovali prostriedky na úspory, klesla
domáca spotreba, firmy strácali odbyt a začali prepúšťať. Nastal odliv
investorov. Opozícia opakovala: „My sme to dávno hovorili...“ Nálada medzi
ľuďmi sa začala zhoršovať. Vláda pripravila na rok 2009 národný program
reforiem, v ktorom je 21 opatrení na zníženie dopadov krízy a naštartovanie
ekonomiky. Žiaľ kríza sa zvykne šíriť oveľa rýchlejšie ako účinky nápravných
opatrení. Kríza v bankovom svete ešte pokračovala.
Spoločnosť zaregistrovala, že Ivan Lexa 23. septembra 2008 vyhral ďalší
proces v Štrasburgu na súde pre ľudské práva, kde konštatovali, že jeho
uväznenie za odvlečenie mladého Kováča bolo nezákonné. Nie je dôležité, že
získal aj odškodnenie, ale odmietnutie jeho odsúdenia bola veľká satisfakcia
a facka tým, čo ho prenasledovali, odsudzovali a súdili, bez ohľadu na to, kto je
skutočný vinník.
Slovensko vzrušila návšteva anglickej kráľovnej Alžbety II., ktorá priletela
na dvojdňovú návštevu popoludní 23. októbra. Na letisku ju privítal prezident
Gašparovič, ktorého prekvapilo, že odmietla tradičné privítanie chlebom
a soľou. Pri prechádzke starým mestom v sprievode prezidenta jej zatancovala
na Hlavnom námestí Lúčnica. Na lukulskej večeri sa podávalo radošinské víno,
aké sa pilo na jej svadbe v roku 1947. Na druhý deň navštívila vysoké Tatry,
Hrebienok pozemnou lanovkou, kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote. V Tatrách
sa stretla s horskými nosičmi, ktorí ju prekvapili svojimi výkonmi.
Po sviatku všetkých svätých tvrdo zaznel do dušičkovej atmosféry prejav
z nášho ministerstva zahraničných vecí. Ostro odsúdil demonštráciu
maďarských extrémistov pred budovou nášho veľvyslanectva v Budapešti, na
ktorej spálili slovenskú zástavu. Od začiatku roka dochádzalo k rozličným
prejavom nenávisti zo strany rôznych maďarských skupín i vysokých politikov.
K ďalšiemu incidentu prišlo 8. novembra, keď 40 Maďarov, časť oblečená
v uniformách „Národnej stráže“, vniklo v obci Pribeník na naše územie. Polícia
ich v Kráľovskom Chlmci zadržala. O dva dni stúpenci „Maďarskej gardy“
blokovali jeden jazdný pruh na hraničnom priechode. Maďarská strana sa
vyhovárala, že to sú reakcie na prejavy Slotu, lenže Slota iba rečnil, kým
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extrémisti konali. Napätie sa pokúsili schladiť premiéri, ktorí prijali spoločné
prehlásenie proti extrémizmu. Slovenská strana išla ďalej a deň pred
prehlásením ministerstvo vnútra rozpustilo Slovenskú pospolitosť. Na
Maďarskej strane k podobnému kroku neprišlo. Ale stále toho nebolo dosť.
Maďarský premiér koncom novembra predložil Slovensku rad požiadaviek
ohľadne práv menšín. Požiadavky išli ďaleko za princípy národnostnej politiky
sformulovanej v Európskom parlamente. Premiér Fico požiadavky maďarskej
strane rezolútne odmietol. Bolo zrejmé, že maďarská strana stále nie je spokojná
a neustále predkladá ďalšie nároky. Už si to všimli aj v Európe, ale zatiaľ všetci
mlčia. Maďarské aktivity oslabujú hlas skupiny V4 a to Bruselu vyhovuje.
Medzitým médiá priniesli informáciu, že 4. novembra 2008 vyhral
prezidentské voľby senátor Obama a stal sa 44. prezidentom USA.
Viceprezidentom sa stal Joe Biden. Amerika šalela, lebo hlavne ženy a hispánci
sa tešili, že čierny prezident a demokrat im prinesie lepší život. Už to tak býva,
že nadšenie predbieha realitu.
V tom období ruský prezident Medvedev vo svojom prvom prejave k národu
obvinil USA zo zodpovednosti za vojnu v Gruzínsku a globálnu finančnú krízu.
Vladimír Putin bol vtedy premiérom. USA naopak dlhodobo rozvíjajú proti
ruskú propagandu o ľudských právach a expanzionizme.
Čakanie na Nový rok 2009 sa nieslo v znamení prijatia Eura a atmosfére
krízy. Premiér vyhlásil, že vláda prijme oparenia proti prepúšťaniu. Štatistický
úrad oznámil, že za prvých 9 mesiacov roka sa nominálna priemerná mzda
zvýšila na 21.042 korún, čo predstavuje 698,42 eura, ale v poslednom kvartáli sa
rast spomalil. Vláda, banky i médiá informovali o tom, že od prvého januára
začíname platiť eurom a vydali pokyny, ako si rýchlo vymeniť hotovosť. Má to
byť bezplatne a bez limitu. Je však otázka, či jednotlivé banky budú mať
dostatočné zásoby novej meny. Šesť mesiacov sa ceny za tovary a služby budú
povinne uvádzať v eurách i korunách, aby si ľudia zvykli. Všade bude vyvesená
informácia, že kurz eura je vo výške 30,126 koruny. Opozícia tento kurz
kritizovala.
Hneď od prvého januára 2009 sa začali diať vážne veci. Banky už vopred
oznámili, ako sa budú meniť koruny za eurá a ako budú fungovať bankomaty.
Od prvého januára sa Česká republika ujala predsedníctva Európskej únie, čo
začalo škandálom. Český umelec odhalil v sídle Rady Európy v Bruseli plastiku,
ktorá znázorňovala jednotlivé členské štáty. Bulharsko ako turecké záchody,
Rakúsko ako zelené lúky s vežami jadrových elektrární a Slovensko ako salámu
v maďarskej trikolóre. Autor sa musel verejne ospravedlniť, ale začiatok to bol
neobyčajný.
Potom v pondelok 5. januára prestal na Slovensko prúdiť ruský plyn. Plyn
nemali ani v Bulharsku, Srbsku a Maďarsku. U nás situáciu komplikovala aj
odstávka V1 v Jaslovských Bohuniciach. Slovensko malo v tom čase len málo
plynu v zásobníkoch a hrozila odstávka veľkých podnikov. Pre domácnosti bola
zásoba údajne iba na dva týždne. Premiér Fico hrozil, že znova spustí jadrovú
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elektráreň. Rokoval s Ruskom i Ukrajinou, ale dohody s Juščenkom
a Tymošenkovou mali nízku cenu a krátku platnosť. Vtedy vznikla ojedinelá
situácia. Celá Európa hovorila jednotne a tlačila na Rusko. Český premiér
Topolánek rokoval z pozície predsedu Rady Európy s Putinom a dosiahol
obnovenie dodávok. Bol najvyšší čas začať s riešením diverzifikácie zdrojov
a trás plynu.
Aby sme mohli ísť do obchodu, museli sme mať hotovosť. Zašiel som do
banky a pýtal som výmenu korún za Eurá. Ale chyba lávky. Banka povedala, že
majú malé zásoby a tak mi dajú iba za 500 korún, teda 16,59 €. Na prvý pohľad
smiešne peniaze. Veľa drobných. Niektoré noviny sa posmievali, že budeme ako
v stredoveku nosiť na opasku vrecúška s peniazmi. Nakoniec sa s tým ľudia
dokázali vyrovnať. Rýchlo však pochopili, že odrazu sa všetko stalo drahšie.
Ukázalo sa, že je lepšie platiť platobnou kartou. To tiež bol problém. Spočiatku
len málo obchodov malo potrebné terminály. Pri pokladniach trvalo dlho, kým
sa ľudia i pokladníci naučili nové mince rozoznávať a počítať. Niektoré noviny
prinášali provokatívne články, že meníme menu, nie cenu. Dokazovali to na
niektorých tovaroch, ako televízory a podobné výrobky.
Slovensko si začalo uvedomovať príchod globálnej krízy. Kým u nás koncom
roka 2008 HDP ešte stále mierne rástol, v USA v poslednom kvartáli klesol
o 3,8%. V prepočte na celý rok to bolo skoro 20%. V amerických bankách mali
za 3600 miliárd toxických úverov. V Číne zatvorili vyše 17 tisíc tovární.
V USA za danej situácie došlo k voľbám do Kongresu a senátu. V oboch
komorách vyhrali demokrati, takže nastalo to, čomu sa u nás hovorilo „vláda
jednej strany“. Tým viac, že i prezident bol demokrat. Na politike USA sa to
však navonok neprejavilo. 20. januára 2009 sa uskutočnila inaugurácia
prezidenta Obamu, ktorý na druhý deň vymenoval za šéfku štátneho
departmentu (ministerstvo zahraničných vecí) Hillary Clintonovú. O necelý
mesiac prezident vyslal ďalších 17000 vojakov do Afganistanu. Situácia bola
zrejme vážna. Vývoj nesmeroval k výraznému úspechu.
Ako jedno z prvých opatrení na zmiernenie krízy zaviedlo ministerstvo
hospodárstva 6. marca 2009 takzvané šrotovné. Pri zošrotovaní starého
a súčasnej kúpe nového auta získa kupujúci podporu 1500 euro, ak predajca
súčasne poskytne zľavu vo výške 500 euro. Získala sa práca a suroviny, odbyt
nových vozidiel, vyčistenie ulíc od starých vozidiel, zlepšenie ekológie. Po
úspechu prvého kola došlo k druhej vlne šrotovného s tým, že podpora
kupujúcemu bola 1000 euro s podmienkou, že rovnakú zľavu dá predajca.
V polovici mája som zvolal Radu spoločenstva, aby sme pripravili
zhromaždenie vlastníkov. Mali sme už hotový projekt, v júni výberová komisia
vybrala dodávateľa z piatich ponúk a v septembri bola podpísaná zmluva
o úvere so ŠFRB na zatepľovanie i odstránenie systémových porúch. Hneď
potom som podpísal zmluvu s vybraným dodávateľom a začali práce. Od ŠFRB
sme získali úver vo výške viac ako pol milióna euro. Ľahko sa to hovorí,
ale o problémoch sa mi nechce písať. O poldruha roka, v polovici novembra
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2010, sme už rokovali o záverečných prácach, kolaudácii a konečnom
vyúčtovaní s dodávateľom a miestnym úradom, ktorému som musel pred
úhradou v banke dávať na schválenie všetky faktúry. Zimu v roku 2010 sme už
v byte necítili. Ani hluk z ulice, kvôli skvelým novým oknám. Zostali už iba
splátky pre ŠFRB, a občasné zásahy dodávateľa pri odhalení drobných chýb.
Všetko v záruke.
Na politickej scéne napriek kríze stále prebiehali nezmyselné prekáračky
medzi Maďarskom a Slovenskom, ktoré iniciovala najmä opozičná strana SMK.
Toto využil jej podpredseda Bugár. Založil novú stranu „Most – Híd“. Už
z názvu bolo zrejmé, že chce spájať Slovákov a Maďarov a tým získať podporu
medzi slovenskými voličmi. Nejaký čas to malo úspech. Neskôr sa ukázalo, že
to je iba zmena rétoriky, nie cieľov.
Kauza predaja kvót na emisie plynov sa ťahala už od roku 2006. Po
rozličných peripetiách odobrali kompetencie ministerstvu životného prostredia
a presunuli ich na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. 5. mája sa
premiér Fico rozhodol odvolať ministra Chrbeta pre nesprávny postup pri
predaji kvót schránkovej firme Interblue Group. Bol prvý, kto na tento obchod
doplatil.
Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konali 6. júna 2009.
Zúčastnilo sa ich 16 politických strán, volilo sa 13 europoslancov. Celkove
zvíťazil SMER-DS, ktorý získal 32,1% hlasov, SDKÚ 16,98%. V konečnom
vyjadrení to znamenalo, že SMER má päť europoslancov, SDKU, SMK a KDH
po dvoch, HZDS a SNS po jednom. Voľby sa uskutočnili, hoci ešte nebola
ratifikovaná Lisabonská zmluva. O väčšine poslancov sme celý čas ani nepočuli.
Pre Slovensko toho veľa nevybojovali aj preto, že boli rozdelení do viacerých
poslaneckých skupín, podľa politických strán.
Maďarský prezident Sólyom sa 21. augusta 2009 opäť bez ohlásenia
rozhodol navštíviť Komárno. Úrady sa rozhodli nevpustiť ho bez ohľadu na jeho
úmysly. Maďarsko bolo jednou z krajín Varšavskej zmluvy, ktorých vojská 21.
augusta 1968 vstúpili na naše územie. Maďarský prezident si možno neuvedomil
veľkosť svojej provokácie. Slovensko je suverénna krajina. Koho chce vpustí,
koho nechce, nemusí. Ani ďalšie nacionalistické provokácie sme nepotrebovali.
Dosť dôvodov nevpustiť.
SPP a GDF Suez (francúzska plynárenská spoločnosť Gaz de France)
uzavreli 5. októbra 2009 päťročnú zmluvu o dodávkach zemného plynu na
Slovensko. Zrejme bude musieť tiecť reverzným tokom cez Čechy, kým nebude
iné prepojenie. Slovensko tým stráca poplatky za transport plynu cez vlastný
plynovod, ale aspoň bude mať plyn, hoci o niečo drahší.
Začiatkom októbra svet zažil veľké prekvapenie. Spôsobil ho, už nie prvý
raz, výbor na udeľovanie Nobelových cien za mier. Tentoraz dostal cenu
prezident Barack Obama. Svet sa pýtal za čo to dostal, ale odpovede nebolo.
Zato Slovensko zažilo 14. októbra 2009 príjemné prekvapenie. V poľskom
meste Chorzów slovenskí futbalisti porazili v kvalifikácii na majstrovstvá sveta
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Poliakov. V snehovej metelici si prekvapení domáci dali v tretej minúte vlastný
gól. Pravda, nikto nespochybňoval skvelý, bojovný výkon našich, ktorí mali
niekoľko nepremenených šancí.
Začiatkom decembra 2009 začala pracovať novozvolená Európska komisia.
Slovensko získalo pozíciu podpredsedu komisie v osobe Maroša Ševčoviča,
nominanta SMERU. Jeho úlohou podľa predsedu komisie bude koordinácia
a spolupráca ostatných rezortov. Opozícii sa to máli. Vraj lepšie by bolo, keby
sme mali komisára pre energetiku, alebo dopravu. Siedmeho decembra SMER
oslavoval desaťročné jubileum svojho založenia. Vo svojom prejave Fico ocenil,
že za vlády SMERU sa podarilo zaviesť Euro a že nezamestnanosť je nižšia ako
za Dzurindovej vlády, napriek kríze.
Tesne po Vianociach 2009 zasadal na ministerstve hospodárstva krízový
štáb a po ňom aj Bezpečnostná rada štátu. Ukrajina zase neplatila za ropu
a Rusko pohrozilo zastavením dodávok pre celú Európu. Premiér oznámil, že
máme zásoby na tri mesiace a keby ani potom ropa netiekla, máme už
vybudované alternatívne trasy, ktoré zabezpečia fungovanie priemyslu.
Našťastie na druhý deň Rusko a Ukrajina oznámili, že sa dohodli a dodávky
môžu pokračovať. Zdá sa, že rok 2009 bol rokom kríz. Ropná, plynová,
hypotekárna, finančná, ekonomická, globálna, nehovoriac o politických
a vojenských konfliktoch. Napriek tomu, Slovensku sa búrlivým prostredím
podarilo vcelku úspešne preplávať. Samozrejme, nastali straty vo výrobe i
v zahraničnom obchode, no nebola to katastrofa. Zase mi to pripomenulo citát
jedného ruského generála z konferencie o odzbrojení v New Yorku:
„Obstanovka charošaja, no ne beznaďožnaja“. Situácia je dobrá, ale nie
beznádejná. To je o živote. Dúfajme, že rok 2010 bude lepší.
O strašnom zemetrasení na Haiti, s magnitudom nad sedem sme sa dozvedeli
12. januára 2010. Viac ako 230 tisíc ľudí zahynulo. Veľké škody a strata
príbytkov sa nedali ani vyčísliť. Neskôr nasledovala epidémia cholery. Svet sa
tváril, že pomáha, ale nebolo to príliš vidieť.
Začiatkom marca 2010 zavolala z Tvrdošína Hankina sestra Evička, že
s mamičkou je zle. Zápal pľúc. Musí ju dať do nemocnice. To je zlý signál.
Hanka sa zobrala vlakom do Tvrdošína, aby pokiaľ možno pomohla, ale najmä,
aby bola blízko pri mamičke. Desiateho marca 2010 naša stará mama odišla
z tohto sveta. O mesiac by bola mala 97 rokov. Pohreb sa konal 13. marca.
Nemohli sme zabudnúť s akou láskou sa starala o naše deti, keď sme boli v
zahraničí.
Obrovská aféra praskla 5. apríla 2010 okolo neziskovej agentúry WikiLeaks.
Jej zakladateľom je Julien Assange. Toho dňa sa objavili v médiách dovtedy
tajné nahrávky z bombardovania Bagdadu, pri ktorom vyšlo najavo zabíjanie
ľudí. Zakrátko odhalili surové mučenie zajatcov, tajné diplomatické depeše,
podrobnosti o amerických vojenských základniach a väzniciach v zahraničí,
tajných vojenských i súkromných továrňach na výrobu zbraní a mnoho ďalších
citlivých informácií
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Prešlo iba päť dní a došlo k ďalšej katastrofe. Na letisku v Smolensku sa 10.
apríla zrútilo poľské vládne lietadlo TU 154-M, aké máme aj na Slovensku.
Letel v ňom poľský prezident a vyše 80 členov poľskej vládnej elity, pri ceste na
spomienkovú akciu v Katyni, čo je obec asi 18 km západne od Smolenska.
Nachádzajú sa tam masové hroby poľských vojakov a dôstojníkov, ktoré
predstavujú veľmi citlivý bod vo vzťahoch medzi Poľskom a Ruskou
Federáciou. Piloti dosť dlho pred pristátím dostali výstrahu, že letisko nie je pre
hmlu dobre pripravené na pristátie veľkého stroja. Niekoľko minút pred
pristátím ďalšia výstraha hovorí o hustej hmle a viditeľnosti do 200 metrov,
spolu s odporúčaním použiť záložné letisko. Veľa sa špekulovalo, prečo sa piloti
napriek tomu rozhodli pre pristátie, tým viac, že ich upozorňovala aj posádka
poľského lietadla Jak-42, ktoré tam s novinármi pristálo asi pre pol hodinou.
Výsledok je známy. 96 mŕtvych. Po pohrebe prezidenta sa v Krakovskom
Waweli uskutočnili o pár dní voľby nového poľského prezidenta. Zvolili
Bronislava Komorowského, ktorý porazil brata prezidenta Kaczynského.
V Poľsku za to všetko vinia Rusov. Po storočiach nenávisti sa človek ani
nemôže čudovať.
Apríl bol v roku 2010 bohatý na mimoriadne udalosti. K nim možno zaradiť
aj parlamentné voľby v Maďarsku. Po prvom kole 11., v druhom kole 25. apríla
získala drvivé víťazstvo pravicová strana Fidesz s predsedom Viktorom
Orbánom. Dvojtretinová väčšina 173 mandátov jej dáva v blízkej budúcnosti
možnosť meniť ústavu a predpoklad, že Orbán sa stane premiérom. Keďže na
druhé miesto sa dostala extrémistická strana Jobbik, ktorá s Fideszom
nenápadne spolupracuje, môžeme v blízkej budúcnosti očakávať vzrast napätia
so Slovenskom. Socialistická strana pohorela, k čomu sa schyľovalo už
najmenej dva roky.
V poslednom májovom týždni úspešne zmaturoval vnuk Michal, Evičkin
syn. Boli sme všetci nadšení. Radosť tým neskončila. Asi o týždeň sa Michal
zúčastnil za svoju školu celoštátnej súťaže programátorov. Vyhral ju.
Sprevádzala ho učiteľka, s ktorou tancoval na stužkovej. Škola dostala prvú
cenu a z nej asi 300 € pripadlo Michalovi. Aj to je niečo. Úspech pokračoval
prijatím na Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity. Páčil sa
mi.
Medzitým sa na Slovensku 12. júna 2010 uskutočnili parlamentné voľby.
Zúčastnil sa ich vysoký počet zväčša neznámych strán. Podľa predpokladov
vysoko vyhral SMER-SD. Ako sa ukázalo ani o 200 tisíc hlasov viac oproti
minulým voľbám nestačilo, hoci druhá najsilnejšia strana SDKÚ stratila tridsať
tisíc hlasov. Do parlamentu sa dostalo 6 strán. Podľa počtu mandátov: SMER
62, SDKÚ 28, tretia SAS 22, KDH 15, Most-Híd 14 a SNS 9. Čísla potvrdili, že
vzniká nová pravicová koalícia. Napriek tomu prezident poveril víťaza volieb
zostavením vlády. Strany „zlepenca“, ako ich Fico nazval odmietli s Ficom
rokovať. Ten vrátil poverenie Gašparovičovi, ktorý poveril zostavením vlády
Ivetu Radičovú. Predseda SDKÚ Dzurinda sa stal ministrom zahraničných vecí,
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ale netrvalo dlho, keď sa vyslovil, že nie je dobre, keď premiérom nie je
predseda strany. V tom čase sa už iskrilo. SMER čiastočne doplatil na to, že
k nemu prešla časť voličov HZDS a SNS, čím sa znížila ich podpora vo
voľbách.
Predsedom NRSR sa stal predseda SAS Sulík. Začalo to dosť komicky, lebo
sa v pozícii predsedu parlamentu začal správať ako v nejakom klube, čo
vyvolalo smiech i kritiku. Robil chyby, väčšie, ako kedysi Migaš. Pri
stretnutiach s diplomatmi sa správal ako úplný neznalec etikety. Nerobil
Slovensku dobré meno. Nová vláda sa snažila čo najskôr zmeniť všetko, čo sa
SMERU podarilo. To nebola najmúdrejšia politika. Nielen to. Koalícia sa medzi
sebou nedokázala dohodnúť. 11. októbra 2011 pri nočnom rokovaní NRSR sa
hlasovalo o eurovale. Sulík a jeho strana boli proti. Ráno Radičová požiadala
v parlamente o dôveru vláde, ale nedostala ju. Vláda padla. Písali o tom všetky
zahraničné noviny. Prezident prerušil cestu po krajinách Ázie a vrátil sa.
V marci 2012 boli nové voľby.
Náš prvý vnuk Janko, Ivov syn, sa stal 15. júla na promócii fakulty
manažmentu UK bakalárom. Asi o tri týždne sa zastavil u nás. Odchádza
študovať do USA, kde chce získať titul MBA na univerzite, za ktorú bude hrať
hokej. Rozlúčili sme sa, popriali šťastnú cestu a veľa úspechov. O niečo viac
ako rok sa vrátil s titulom MBA vo vrecku. Je to chlapík. V cudzom prostredí
urobil dva ročníky štúdia za rok. Snažil sa aj preto, že rok štúdia bol poriadne
drahý. Boli sme na neho pyšní.
Istému Ľubomírovi Harmanovi už dlhší čas liezli na nervy rómski susedia
v paneláku, kde žil. Hnevalo ho aj to, že ostatní drzé správanie mlčky trpia. Ten
muž mal predtým niečo s políciou a zaoberal sa športovou streľbou. Vražedná
kombinácia. 3. augusta po nejakej hlúpej príhode jeho hnev vyvrcholil. Zabil
susedov, nechtiac zranil aj nejakých zvedavcov, ktorí pozerali prečo sa strieľa,
trafil aj policajta, ktorý sa pokúsil zastaviť ho. Prišli kukláči a zasiahli ho. Vtedy
obrátil zbraň proti sebe. Zákonodarcovia stále žijú v strachu pred pochybnými
zástancami ľudských práv doma i v EÚ a nie sú schopní prijať zákony, aké majú
napríklad vo Švajčiarsku, Grécku a iných krajinách, kde nedovolia, aby sa niekto
nevedel prispôsobiť. Kto sa nevie, musí von! Basta! Niektorí tvrdia, že na vine
je socializmus.
Medzitým sme zaregistrovali, že posledná bojová brigáda USA 19. augusta
2010 opustila Irak, čím údajne skončila účasť USA vo vojne v Iraku. Štát Irak
zanechali v stave úplného rozvratu, hoci kedysi s ním koketovali s cieľom
odradiť ho od vzťahu so ZSSR. Bolo len otázkou krátkeho času, kedy tam
vznikne občianska vojna a bezvládneho štátu sa zmocnia teroristické skupiny.
Zaujímavé, lebo USA už dávnejšie vyhlásili boj proti terorizmu. Vzhľadom na
to, že Rusko v roku 2008 odpustilo Iraku dlhy vo výške 12,9 mld. dolárov
môžeme predpokladať, že ani Slovensku sa investície do Iraku z podielu
investícií ČSSR nikdy nevrátia. Kedysi tam pracovalo mnoho našincov.
29. septembra 2010 sa staronový minister financií Mikloš rozhodol šetriť na
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výdavkoch štátu a prepustiť 800 colníkov. Colník si ťažko hľadá prácu inde ako
na colnici, ale jeho neprítomnosť môže spôsobiť štátu dosť veľké škody.
Zvláštna filozofia šetrenia. Alebo typická pre istých politikov?
Koncom októbra Maďarsko rozbehlo práce na novele ústavy, ktorá by
umožňovala voliť všetkým, čo majú občianstvo. Ak zákon prejde, budú môcť
voliť aj občania Slovenska s dvojitým občianstvom. Orbán má akési zložité
myslenie, alebo pozná myslenie Maďarov na Slovensku?
Andreja, syna môjho brata Janka Mihaliča koncom októbra promovali v aule
univerzity na doktora práv. Celá rodina bola nadšená, že Andrej sa neuspokojil
s titulom bakalára a obhájil si doktorát. Sny starečka a mamičky sa naďalej
napĺňajú.
Na sneme SDKÚ 8. novembra 2010 Mikuláša Dzurindu znova zvolili za
predsedu strany. V prejave povedal, že cieľom SDKÚ je poraziť SMER. Zase
naznačil, že pre stranu je výhodnejšie, ak je predseda strany aj premiérom.
Radičovú to muselo potešiť. Porážka politického protivníka môže byť
ctižiadostivý cieľ, ale politická strana by vari mala mať iné ciele. Čo tak
blahobyt ľudí a stabilita štátu?
Komunálne voľby, ktoré sa na Slovensku uskutočnili 27. novembra vyhral
SMER. Získal viac ako 20 percent starostov a primátorov. S podporou SMERU
a SNS to bolo 845 starostov a primátorov a 6085 poslancov do miestnych
zastupiteľstiev. Vládne strany získali 647 starostov a primátorov a 6510
poslancov. Vo veľkých mestách zvíťazila pravica, čo možno Dzurindu
povzbudilo. Začal rásť počet tzv. nezávislých, hoci sa zaradili do strán.
V poslednom dni novembra 2010 vláda oznámila, že od Nového roku sa
zvýši cena plynu o 10 %. Bude to prvé zvýšenie ceny od roku 2006. Zase
pravicová vláda, tá, čo dala SPP do zahraničných rúk.
Premiérka Radičová sa 12. decembra 2010 stretla vo Viedni s kancelárom
Faynmanom. Ten vyhlásil, že Rakúsko urobí všetko, aby zabránilo dostavbe
jadrovej elektrárne v Mochovciach. Vláda Dolného Rakúska už podala sťažnosť
proti dostavbe 3. a 4. bloku do Bruselu. Tvrdil, že slovenská legislatíva v danej
oblasti nezodpovedá legislatíve EÚ. Neviem, či stanoviská MAAE nie sú
Rakúsku dosť jasné. Inak Rakúšania sa čoraz viac prejavujú ako zlý sused. Ale
maďarský zákon o dvojitom občianstve môže mať ešte horšie dôsledky. Na
potvrdenie toho dojmu prišiel 15. decembra Orbán na Slovensko a stretol sa
s predsedom SMK, hoci sa nedostala do parlamentu. Vynechal Most-Híd
a nakoniec sa iba formálne stretol s premiérkou. Veľmi veľavravná návšteva.
Slovensko bude potrebovať silnú vládu. Táto súčasná má problémy doma, čo
potom na zahraničnej scéne? Koalícia sa medzi sebou nevie zhodnúť. Teda by sa
mal zhodnúť národ.

II, Farebné revolúcie a obsadenie Krymu
Vianoce a Nový rok 2011 sme prežili v sviatočnej atmosfére. V rozhovoroch
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po sviatkoch sme sa nevyhli situácii v Tunisku a ďalších arabských krajinách,
ktorú médiá nazvali „arabská jar“. Je pravda, že v tých štátoch dlhodobo
panovali diktátorské režimy. Nespokojnosť ľudí rástla. V decembri 2010 sa pred
vládnou budovou v Tunise upálil mladý muž v štýle Jána Palacha. Potom sa to
rozbehlo po celej severnej Afrike. Padlo niekoľko vlád, tri hlavy štátov. Všade
nastal obrovský chaos. Ukázalo sa, že za viacerými povstaniami stoja peniaze zo
zahraničia, zbrane i špeciálne služby, Al Kaida i zaplatení žoldnieri. Neskôr
v marci 2011 v Bezpečnostnej rade OSN niektoré štáty NATO presadili
bezletovú zónu nad Líbyou. To už pripomínalo vojnu s Irakom. Tak to aj
dopadlo. Z pomerne stabilného štátu sa stalo ihrisko teroristických organizácií.
Zabili Kaddáfiho, súdili Mubaraka. Ľudia, ktorí povstali vlastne získali ešte
väčšiu biedu. Neskôr prichádzali správy o bojoch v Sýrii proti vláde. Západ
podporil odporcov vlády zbraňami a peniazmi. Nakoniec z toho vznikol ISIL
a pokus o islamský kalifát s cieľom dosiahnuť rozmery Osmanskej ríše. Západ
sa začal obávať. Chyby nepriznal.
V našich médiách sa neobjavili zmienky o pokojnej revolúcii na Islande, kde
sa podarilo zhodiť vládu, ktorá priviedla krajinu na pokraj bankrotu. Aké bolo
prekvapenie, keď pri najbližších voľbách ľudia znovu zvolili tých, ktorých
predtým zhodili. Pripomína mi to nástup Dzurindovej vlády do druhého
obdobia, kedy sa dostala k moci iba vďaka parlamentnej matematike. Na otázku,
prečo dali hlas Dzurindovi aj druhý raz, niektorí odpovedali: „Aby mal šancu
napraviť, čo pobabral“. Napravil to ďalším výpredajom národných klenotov, ako
napríklad elektrárne, aj to krátko pred skončením svojho mandátu. Narazil som
na rozhovor so strojcom tej islandskej revolúcie. Na otázku o prehre povedal:
„Musíme byť realistickí a rozumieť, že ideál tu nebude nikdy...“ Asi si treba
položiť otázku, čo je to ideál, ktorý systém je ideálny. I ten najlepší zbabrú
ľudia. Prečo teraz mnoho našich ľudí hovorí, že za socializmu bolo lepšie? Ten
socializmus predovšetkým sprofanovali jeho nepriatelia, ale i sami vodcovia.
Nehľadali socializmus, aký by sa páčil ľuďom. Hľadali iba svoju moc.
Socializmu nedopriali čas, aby dozrel a priblížil sa k svojim ideálom. Dnes už
každý výraz, ktorý začína na „soc...“ je neprijateľný, zatratený, prekonaný.
Podarilo sa ho odstrániť za veľkého nadšenia jeho boričov. Ale čím ho
nahradili? Na to si musí odpovedať každý sám. Štatistiky nezamestnaných
a ľudí, žijúcich pod hranicou chudoby hovoria samy za seba. Ako povedal ten
Islanďan: „Zmeny v spoločnosti potrebujú čas. Tomu by sme mali rozumieť. Na
svete sú aj zlí ľudia.“ A neschopní sú horší ako zlí. S ich činnosťou musíme
počítať.
Tretieho marca 2011 prišla zvesť o hroznom nešťastí v Japonsku.
Podmorské zemetrasenie vytvorilo obrovskú 10 metrov vysokú vlnu cunami.
Udrela na oblasť Fukušima a zničila jadrovú elektráreň. Došlo k výbuchu
reaktora a zamoreniu okolia. Cunami zaliala rozsiahlu oblasť. Zábery v televízii
vyvolávali hrôzu. Zmiernenie dopadov trvalo veľmi dlho a okrem iného
vyvolalo obavy v celom svete z využívania jadrovej energie. To využívala loby
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za drahé obnoviteľné zdroje.
V prezídiu SDKÚ sa 20. apríla 2011 riešil spor medzi Miklošom
a Radičovou vo veci prenájmu domu pre košické daňové riaditeľstvo. Už v roku
2010 si prenajali budovu, ktorá patrí členovi SDKÚ. Okrem finančného nastal aj
etický problém. Radičová spor, v ktorom žiadala o vyvodenie dôsledkov voči
Miklošovi prehrala. Fico celú záležitosť ostro kritizoval a vyhlásil, že za týchto
okolností Radičová nemá právo byť premiérkou. Kauza sa ťahala ešte v roku
2014. Typické pre Slovensko.
Druhého mája 2011 priniesli médiá ďalšiu drsnú správu. Špeciálne komando
amerických síl odhalilo dom Usamu bin Ladina v Pakistane. Prepadli ho a bin
Ladina zabili. Oznámili, že ho pochovali do mora. Boj proti terorizmu neustal
ani po jeho smrti. Zdá sa však, že stále platí „naši teroristi a ich teroristi“,
podobne ako predtým platilo „naši diktátori – ich diktátori“. Naši sú tí
demokratickí, umiernení, ako tí teroristi v Sýrii.
V našom parlamente sa 17. mája 2011 hlasovalo o voľbe nového
generálneho prokurátora Čentéša. Nebolo by to nič zvláštne, iba že niektorí
koaliční poslanci zakrátko oznámili, že hlasovanie nebolo slobodné, lebo
hlasovali „podľa Radičovej kódu“, čím sa malo dosiahnuť zvolenie v „tajnej
voľbe“. Po tomto škandále poslanec Bugár vyhlásil, že Čentéš ako koaličný
kandidát sa stáva otázny. Po dlhých naťahovačkách 18. júna NRSR zvolila za
generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. 17. júla ho vymenoval prezident
republiky. Ďalšou významnou udalosťou v rodine bola promócia Ivovej
manželky Zuzky, ktorá získala 17. júna vedeckú hodnosť PhD. na fakulte
manažmentu. Je veľmi snaživá. Zuzka sa snaží byť vzorom pre svoje deti. Už
predtým som čítal niektoré jej odborné práce a trochu som ľutoval, že som
nemal tú možnosť v časoch, keď som šéfoval, hoci som o manažmente hodne
čítal. Veľkú radosť v rodine vyvolala promócia našej prvej vnučky Aničky 1.
júla 2011 v aule univerzity. Na fakulte manažmentu UK získala titul magister.
Žiarila šťastím a rodina s ňou. Nové tituly v rodine utešene pribúdajú, tak ako o
tom snívala mamička. Samozrejme sme blahoželali aj Ivovi a Zuzke. Majú
skvelé, šikovné deti.
Promócia sa konala aj v rodine Fanky. Mladší syn Valér získal 14. júla na
bratislavskej lekárskej fakulte diplom MUDr. v odbore očného lekárstva. Stálo
to hodne námahy ale vydržal. Ďalší vnuk splnil poslanie. Vzal si vzor zo svojej
mamičky, podobne ako jeho sestra.
Vyvrcholením promočných udalostí bola Ivova promócia na University of
Warwick v Anglicku, kde po náročnom diaľkovom štúdiu popri zamestnaní
získal titul MBA, čo znamená Master of Business Administration. Dnes to bolo
viac, ako kedysi C.Sc.. Slávnostná promócia sa uskutočnila 22. júla 2011 v
areáli univerzity s veľkým sprievodným programom, ktorého súčasťou bol aj
koncert. Oslávili sme to až neskôr a vtedy bol už doma aj Janko, tiež s titulom
MBA, ale z americkej univerzity. Štyri veľké tituly v jednej rodine v priebehu
dvoch mesiacov sa nevidia každý deň. Kto by nebol na to hrdý? Bolo nám ľúto,
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že sa toho nedožili starí rodičia ani z jednej strany.
Z hľadiska medzinárodných správ júl 2011 nebol dobrý mesiac. Dvadsiateho
druhého júla sa istý dovtedy neznámy odporca prisťahovalectva a s ním spojenej
cudzej kultúry, Anders Breivik rozhodol zakročiť proti tým, čo to umožňujú.
Tým rozumel socialistickú vládu v Nórsku a jej prívržencov. Najprv nechal
vybuchnúť nálož pred vládnou budovou v Oslo a potom sa vybral k táboru
robotníckej demokratickej mládeže na ostrove Utőya a začal strieľať. Kým ho
zadržali zabil podľa rôznych prameňov 69 ľudí. Nechcelo sa nám veriť, že také
niečo sa môže stať v demokratickom Nórsku. Možno sa im nevyplatila
neobvyklá otvorenosť voči migrantom z moslimských krajín.
Uplynulo pár dní, keď médiá oznámili informáciu o stretnutí Putina
s vysokými čínskymi predstaviteľmi 10. októbra 2011. Na tom by nebolo nič
zvláštne. Bolo známe, že obe strany chystajú niekoľko veľkých ekonomických
a energetických projektov. Prekvapujúca bola informácia Putinovi z čínskej
strany. Podľa ich agenta USA chystajú v dohľadnej budúcnosti sériu
katastrofálnych udalostí, ktorými chcú obnoviť globálny ekonomický poriadok.
Tomu sa nedá rozumieť ináč, ako obnovenie totálneho líderstva USA vo svete.
Po správach, že koncom marca stál federálny rozpočet USA pred krachom,
museli zastaviť celý rad obvyklých služieb, zatvoriť národné parky a pozastaviť
výplaty zamestnancom. Prišli k obvyklému názoru, že najlepším riešením je
vyvolanie chaosu a vojenský konflikt, čím sa odpúta pozornosť od finančnej
situácie. Nebolo jasné kde a aký, no treba sa pripraviť. Toho čínskeho agenta
zakrátko v USA chytili, z čoho sa dá usúdiť, že aj oni majú agentov v Číne.
U nás sa 19. novembra prevalila kauza odpočúvania novinárov i premiérky
Radičovej Vojenským obranným spravodajstvom. Kauza stála miesto ministra
obrany Galka, ktorý sa vrátil do parlamentu kvôli imunite a platu. Riadenie
ministerstva obrany dočasne prevzala Radičová. Kauzu tiež dlho vyšetrovali.
Tacitus povedal: „Každý človek robí chyby, ale iba hlupák ich opakuje“.
Skromne dodávam, nemusia to byť tie isté. Stačí, že opakuje chyby. Sluhovia
sluhov si môžu dobre žiť, kým dobre slúžia. Ak spravia chybu, alebo žiadajú
odmenu za čiernu robotu, spravidla skončia. Niekedy v práci, inokedy na
popravisku. Na Slovensku – v parlamente.
Vcelku normálne sme vkročili do Nového roku 2012. Nepokoj pokračoval
v domácej politike, keď 9. januára padli prvé trestné oznámenia v kauze Gorila.
Viacerí funkcionári preventívne požiadali o uvoľnenie z pozície. V Bratislave sa
konali protestné pochody, blokáda generálnej prokuratúry a iný šum. Na
prekvapenie, ako prvého obvinili Pavla Ruska, hoci každý vedel, že maslo na
hlave majú iní. Už v januári bolo cítiť predvolebnú atmosféru, pričom kauza
Gorila mohla byť v tejto fáze zneužitá.
Predčasné voľby do NRSR sa konali 10. marca 2012 podľa dohôd
v parlamente po tom, čo kvôli hlasovaniu o eurovale, ktoré Radičová spojila
s hlasovaním o dôvere vlády, v októbri 2011 padla vláda. Voľby vyhral
presvedčivo SMER-SD, ziskom 44,41% hlasov, ktoré mu priniesli 83 mandátov
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v parlamente. 4. apríla prezident Gašparovič vymenoval za predsedu vlády
Róberta Fica a 13 nových ministrov. Za predsedu NRSR zvolili 130 hlasmi
Pavla Pašku. V dôsledku vývoja v strane Radičová tretieho mája odišla z SDKÚ.
Predsedom tejto strany sa stal Frešo.
Druhého júla 2012 pápež Benedikt XVI. odvolal trnavského arcibiskupa
Róberta Bezáka. Bol to viditeľný komplot spojený s Bezákovými odhaleniami
ekonomických praktík svojho predchodcu. Veriaci v Trnave i po Slovensku
protestovali a všetci sa pýtali, kde sú nejaké vecné dôkazy pochybenia.
Veľkého počtu ľudí sa dotkol český škandál s pančovaním alkoholu,
v dôsledku čoho v Čechách zomrelo asi päťdesiat ľudí. Naša vláda preto 18.
septembra 2012 zakázala dovoz českého alkoholu na Slovensko. Ukázalo sa, že
v Čechách sa všetok jedovatý alkohol nepodarilo zhabať a vyskytli sa
opakované prípady ohrozenia zdravia. Pár fľaší nejakí dobráci prepašovali aj
k nám a do Poľska. Sklamanie zažili ľudia zvyknutí kupovať lacný alkohol.
I toto nešťastie dopadlo na chudobných.
Na Nový rok 2013 sme boli dosť zvedaví. 13. februára vyvolala pozornosť
kozmická udalosť. Nad mesto Čeljabinsk v Rusku doletel veľký meteorit, ktorý
pomerne nízko nad Zemou vybuchol. Odborníci tvrdili, že výbuch bol trikrát
silnejší ako bomba nad Hirošimou. Spôsobil škody asi na 7000 domoch a
črepinami z okien sa zranilo okolo 1500 ľudí.
Rysovalo sa niekoľko významných rodinných udalostí a dalo sa čakať, že aj
v politike môže byť dosť rušno. V Ríme 11. februára rezignoval pápež Benedikt
XVI., vraj pre celkovú slabosť. Vznikla neobvyklá situácia. Cirkev mala
i nemala pápeža. Predošlí svätí otcovia zomierali v úrade. Muselo sa zvolať
konkláve, ktoré 13. marca zvolilo nového pápeža. Prijal meno František.
Pochádzal z Argentíny, ale pôvod mal taliansky. Mal povesť jednoduchého
a priameho človeka. Odborníci na cirkev očakávali, že urobí poriadok v rímskej
kúrii.
15. apríla 2013 sme sledovali v televízii prenos zo známeho Bostonského
maratónu. Bol to ďalší desný zážitok, keď sme videli vybuchovať bomby
a počuli kričať zranených a vystrašených ľudí. Najhoršie na tom bolo, že
spočiatku nikto nevedel, čo presne sa stalo. Nakoniec sme sa dozvedeli, že to
boli Čečeni. Bolo mi ľúto tých obetí, ale na druhej strane som si povedal: „Teraz
tu máte aj vy tých, čo ste podporovali, keď útočili na Rusov.“ Nepovažujem to
za škodoradosť. Bola to malá predohra na Sýriu. Tam tiež najprv zbraňami i
peniazmi podporovali „umiernenú, demokratickú opozíciu“, bojujúcu proti
prezidentovi, ktorého sa USA snažia zhodiť. A čo sa stalo? Vznikol ISIL,
islamský štát, ktorý zrazu označujú za celosvetovú hrozbu. Ale také tu už bolo.
V Afganistane. Nedávno niekto vyčíslil, že Afganistan už stál Ameriku viac ako
bývalý Marshallov plán. Lenže ten aspoň v niečom pomohol. Al Kaida iba
v ničení. A veľký pán Brzezyňski povedal, že aj tak to stálo zato, lebo Rusi
doplatili a stratili východnú Európu.
Na prelome mája a júna došlo v povodí Dunaja k mimoriadne veľkým
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záplavám. Hladina v Bratislave postupne kulminovala a 6. júna 2013 dosiahla
rekordnú výšku 1005 cm. Hrozilo, že ešte môže stúpať. Nábrežie Dunaja
chránili prenosnými bariérami, ktoré hodne zachránili, ale všade sa nedali
použiť. Na Botanickej ulici, Devínskej ceste, v Devíne i v Slovnafte usilovne
pracovali hasiči. Zakázali vstup na Starý most, kam prichádzali húfy ľudí, aby
katastrofu pozorovali. Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili od Devína po
Štúrovo. Škody boli vysoké, ale výrazne menšie ako pri povodni v roku 2002.
Naša Lenka 29. mája 2013 úspešne zmaturovala na Obchodnej Akadémii
Imricha Karvaša. Lenke sa splnili hneď dva sny. Okrem maturity získala krásnu
digitálnu zrkadlovku Canon EOS 600 D.
Po Lenke prišli na rad Michalove dni osláv. Dovŕšil 22 rokov. Stal sa z neho
rozumný mladý muž. Počas štúdia sme videli ako sa stále lepšie zmocňuje toho,
čo chce dosiahnuť. 19. júla, sme boli na jeho bakalárskej promócii v aule
maxime na Námestí slobody. Máme ďalšieho bakalára, ale už bol rozhodnutý
pokračovať v štúdiu na vyššiu úroveň.
Približne sedem rokov od vzniku webového serveru VikiLeaks, na ktorom
zakladateľ Julien Assange zverejnil množstvo pre USA nelichotivých
a nepríjemných informácií zaťal do živého ďalší odborník z oblasti tajných
služieb. Edward Snowden, pracovník CIA a neskôr NSA mal vážne výhrady
k činnosti týchto organizácií, pretože vážne porušujú navonok hlasne
proklamované ľudské práva. Ide o všestranné sledovanie ľudí, organizácií
i popredných politikov. Dúfal, že po nástupe Obamu do úradu sa to zmení. Keď
zistil, že to nikto nemá v úmysle, stretol sa v júli 2013 v Hongkongu
s novinárom Greenwaldom píšucim pre The Guardian a odovzdal mu okrem
iného informácie o tajných programoch PRISM a Tempora. Len čo sa niečo
z toho dostalo na verejnosť, USA naňho vydali zatykač. Snowden sa vybral
zložitou cestou do Ekvádoru, kde mu sľúbili azyl, ale pri zastávke na letisku
v Moskve zistil, že USA mu zrušili pas. Preto nemohol pokračovať ďalej. Po
rôznych rokovaniach mu Moskva udelila dočasný azyl. Ešte stále je v Rusku,
kde robí všetko, aby ho nejakí vyslaní agenti nedostali. Má silných nepriateľov
a málo priateľov. V jeho prípade tiež platí Cicerov citát: „ Nie je nič, čo by sa
nedalo kúpiť za peniaze, keď dáš toľko, čo predávajúci žiada.“ Obávam sa, že to
platí aj v Rusku. (55, str. 32-33)
Takmer v tom istom čase padla v Čechách vláda. Francúzi hovoria
„cherchez la femme“ (šeršé la famm). Menuje sa Anna Nagyová, vedúca
sekretariátu premiéra. Dala sa dohromady s premiérom Nečasom. Údajne
zneužila Vojenské spravodajstvo a nechala sledovať Nečasovu manželku. Po
páde vlády prezident vymenoval úradnícku vládu a na jej čelo postavil Rusnoka.
Niektorí hovoria, že to bola pasca, pripravená na odstránenie Nečasovej vlády.
Vyšetrovanie trvá.
U nás 18. júna 2013 zvolili za generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.
Návrh na neho predložila Rada prokurátorov. I tak opozícia začala kričať, že to
je Ficov spolužiak. No a čo? To ho má diskriminovať? Pýtal sa Fico. 17. júla
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Čižnára vymenoval prezident, ktorý odmietol vymenovať kandidáta opozície
Čentéša pre opakované fixľovanie pri jeho voľbe v parlamente. Čentéš sa
odvolal na Ústavný súd a kauza sa dlho ťahala.
V hostinci Pútnický mlyn v Mariatáli sme 16. augusta oslávili storočnicu.
Tak nazvali svoju oslavu syn Ivo s manželkou Zuzkou, pretože sa narodili v tom
istom roku a teraz oslavovali dvojitú päťdesiatku. Krásna oslava.
Na Jalte sa 20. septembra 2013 uskutočnila medzinárodná konferencia pod
vedením prezidentky Litvy Gaybauskaité. V tom čase mala Litva predsedníctvo
Európskej Únie. Z tejto pozície tvrdo presviedčala prezidenta Ukrajiny
Janukoviča, aby na blížiacom sa Summite Východného partnerstva podpísal vo
Vilniuse asociačnú dohodu k Európskej Únii. Janukovič s podpisom váhal, lebo
zvažoval výhody spolupráce s Ruskom s výhodami prístupu k EÚ. Asociačná
dohoda znamenala otvorenie dovozu tovarov z EÚ na Ukrajinu, čo bolo riziko
pre ukrajinských producentov. Vedúce kruhy EÚ a NATO vedeli o tejto dileme
a chceli Janukoviča prinútiť k podpisu asociačnej dohody. Vyvolali veľké
protesty v Kyjeve, ktoré získali názov euromajdan. Nebudem popisovať hrôzy,
čo sa tam a neskôr udiali. Každý pozná prúd informácií a dezinformácií. Istá
americká predstaviteľka sa mimovoľne vyslovila, že na ten mejdan prispeli
piatimi miliardami dolárov. Nasledovalo zvrhnutie Janukoviča 22. februára 2014
„demokraticky“ v parlamente, hoci za jeho odvolanie hlasoval nedostatočný
počet poslancov. Zato tam bolo dosť „demokraticky“ orientovaných
samopalníkov. Janukovič pod ohrozením života utiekol do Rostova na Done.
Všetko ostatné je známe. Nie je jasné len to, či príde k vojne. K studenej už
prišlo. EÚ a NATO sa začali predbiehať v sankciách proti Rusku, ktoré postihli
aj našu ekonomiku. Nastal chaos, o ktorom hovorili čínski predstavitelia
Putinovi 10. októbra 2011. Koniec roku priniesol zlé správy aj pre Slovensko.
V Kábule došlo k ďalšiemu incidentu, pri ktorom prišli o život dvaja slovenskí
vojaci. Ľudia sa stále častejšie pýtajú o čo tam naši vojaci bojujú. Začiatkom
roku 2014 sa v Amerike dohodli Republikáni s Demokratmi. Aby sa vyhli
štátnemu krachu schválili Obamovi bilión dolárov na fungovanie vlády v tomto
roku. Sami boli v komplikovanej situácii, no silno spochybňovali uskutočnenie
zimnej olympiády v Soči.
Na zimnej olympiáde v Soči, 7. – 23. februára 2014, všetko od slávnostného
otvorenia až po záver, vyvolávalo úžas nad kvalitou všetkého, čo sa v Soči
vybudovalo. Pomohlo to k výborným výsledkom športovcov. Nebolo
prekvapením, že najúspešnejším štátom podľa zisku medailí bolo Rusko.
Slováci až na zlatú Kuzminovú v biatlone a Žampu, ktorý prekvapivo skončil
šiesty v slalome, keď dokonca siahal na medailu, sklamali. Asi najviac hokejisti.
Predseda MOV Bach na záver olympiádu vysoko hodnotil.
Krátko po odstránení prezidenta Janukoviča 3. marca 2014 ruské vojská
obsadili polostrov Krym a vrátili ho do stavu pred časom, keď ho Chruščev
daroval Ukrajine. Hlavným dôvodom nebolo ani tak zosadenie ukrajinského
prezidenta, ako odhalenie skutočnosti, že námorníctvo USA už v minulom roku
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plánovalo vybudovať v Sevastopole svoju námornú základňu a školu pre svojich
námorníkov. Neviem prečo si mysleli, že Rusko o tom nevie. Za Krym počas
storočí položilo desaťtisíce Rusov svoje životy nielen v boji proti fašistom, ale
aj pri invázii anglických, francúzskych a nemeckých vojsk po Októbrovej
revolúcii, predtým v bojoch proti Turkom, atď. Všetci ten Krym chceli mať.
Prečo by ho nemali mať Rusi? Samozrejme predstaviteľom NATO sa to
nepáčilo. Bol to škrt cez ich rozpočet. Nastala eskalácia kritiky Ruska a sankcie
zo strany EÚ, NATO, USA. Situácia sa naďalej vyostruje. Je zaujímavé, ako sa
nám určité médiá snažia nahovoriť jedinú pravdu.
Druhé kolo prezidentských volieb 29. marca 2014 vyhral Andrej Kiska,
ktorý predtým energicky vyhlasoval, že nie je členom Scientologickej cirkvi.
Mnoho skutočností ukazovalo na to, že je, ale táto cirkev dovoľuje, aby jej
príslušníci členstvo popierali. Nakoniec voliči prišli k názoru, že je dobre, keď
Fico zostane premiérom. Niekto si môže myslieť, že prezidenta nám zvolila
Scientologická cirkev.
Pre nás bola najdôležitejšou udalosťou roka svadba najmladšej vnučky
Lenky 10. mája 2014. Bola to najkrajšia svadba, akú sme kedy videli a nevesta
bola krásna ako víla. V malom evanjelickom kostole mali pekný, dôstojný
a súčasne moderný obrad. K oltáru ju miesto nebohého otca dôstojne priviedol
Ivo. Po obrade prišlo s kyticami množstvo gratulantov. Na záver sa hostia
s prekvapením dozvedeli, že v ten deň oslávila jej mamička Evička narodeniny.
V rodine sme mali ešte dve dôležité udalosti. Ivova Zuzička sa 10. júla stala
bakalárkou na Univerzite Komenského. Okrem rodičov sme tam boli iba my
s Hankou. Zablahoželali sme jej i rodičom, dali kytičku a sfotografovali ju s
diplomom. Pôjde ďalej študovať.
Koncom augusta sme dostali e-mailom pekné obrázky z Aničkinej cesty do
Benátok. Boli tam s Martinom. Anička, najstaršia vnučka, nám po návrate
ukazovala krásny prsteň s briliantom, ktorý na gondole pri žiadosti o ruku
dostala od Martina. Neskôr sme sa dozvedeli, že asi o rok, koncom augusta,
bude svadba. Máme sa na čo tešiť. Ešte predtým by sa mala uskutočniť
promócia nášho Michala na inžiniera, ale hoci tomu veríme, lebo si to zaslúži,
nezakríknime to. V roku 2015 sa tiež máme na čo tešiť.
Než sa dostanem k záverečným riadkom nedá mi, aby som nekonštatoval, že
v novembri 2014 dochádza k postupnému rozkladu bývalej pevnosti pravice na
slovenskom politickom poli, SDKÚ. Po množstve škandálov okolo privatizácií,
na ktoré Slovensko stále dopláca je to asi správne. Čo môže občana Slovenska
trápiť, či aspoň mrzieť, je skutočnosť, že za to nikto nenesie zodpovednosť.
Nikto nebol stíhaný, ani potrestaný, lebo údajne „všetko bolo v súlade so
zákonom“. Už Tacitus povedal: „V najskorumpovanejšom štáte je najviac
zákonov.“ Preto sa vždy nájde taký, podľa ktorého možno páchať zločiny.
A Horatius k tomu dodáva: „Ó, občania, najprv si musíme nahrabať peňazí, až
potom príde cnosť.“ Oba citáty sú ako šité na náš dnešok, ale hlavne na vládu
SDKÚ. Nedá mi nedodať ešte výrok Maxima Gorkého: „Skutočnú škodu
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nepáchajú zlí ľudia, ale tí, čo tvrdia, že všetko robia dobre.“ Mne sa ešte žiada
doplniť: „a neschopní“. Dúfajme, že občan, volič, sa prebúdza a začína vidieť
situáciu na politickej scéne realisticky.

Pár slov na záver
Rokom 2014 končí táto sága ôsmich generácií dvoch rodov. Po mamičke z
rodu Hrušovanovcov, po otcovi, z rodu Mihaličovcov. Je to veľmi neúplný
dokument o živote a dianí za obdobie od polovice 19. storočia až do súčasných
dní. Naša rodinná história však začína už v polovici 17. storočia. Tá minulosť je
neúplná i preto, že v nej chýbajú rody mojej manželky, ktorých korene sú zo
severu, možno nemecké, možno poľské. Cholvádovci a Zudlovci. Vyskytli sa
medzi nimi chudobní roľníci i zemania, o ktorých si po druhej svetovej vojne
písali do životopisu, že to boli „schudobnelí zemania“. Hankin otec dostal
partizánske vyznamenania a po novembri 1989 sa dostal medzi opovrhovaných
komunistov. Statočný človek, ktorému sa absolútna väčšina „bojovníkov za
demokraciu“ nemôže rovnať. Viem prečo, o čom i o kom hovorím. Napriek
svojej odbojovej činnosti odmietol takzvanú „dvestopäťdesiat päťku“. Aj to
patrí k črtám tej doby. Mnohé z toho, na čo bol hrdý náš stareček, ktorý sa stal
z grófskeho sluhu železničiarom a významným gazdom, aspoň v rámci obce kde
žil, sa zrazu stalo zakázané a musel som napísať, že vďaka bohu sa nedožil dňa,
kedy zobrali všetok jeho majetok a starenka museli utiecť z dediny. Boli aj iné
kontrasty. Koncom 19. storočia v našej obci i jej podobných žili ľudia
v podmienkach, v ktorých často polovica detí zomrela ešte celkom malých. Ale
aj vtedy boli bohatí ľudia. Najmä v meste. Vlastnili obrovské pozemky,
vinohrady a prostý ľud tam hrdlačil za deravý groš. Našim rodičom sa podarilo
vychovať v neuveriteľných podmienkach šesť detí, z ktorých každé úspešne
skončilo vysokú školu, hoci napríklad Janke sa to miestni funkcionári strany
snažili za každú cenu znemožniť. Aj ďalší kontrast sme zažili. Skončil som ako
vynikajúci študent, ale keď som z rodinných dôvodov odmietol umiestenku do
fabriky na Východnom Slovensku, šéf mojej katedry sa urazil. Napriek tomu
zariadil aspoň to, že ma nezavreli, lebo to bolo možné. Potom som bol krátko
nezamestnaný, čo formálne nebolo možné. Krátko pred revolúciou, ako úradník
na strednej úrovni riadenia na federálnom ministerstve, som na schôdzi za
prítomnosti delegáta ÚV KSČ vyhlásil, že by sa mal zrušiť štvrtý článok ústavy,
prestať prenasledovať veriacich a umožniť cestovanie do zahraničia, lebo keby
to ľudia spoznali, prestalo by ich to lákať a našu krajinu by prestali vyhlasovať
za nedemokratickú. Všetci stŕpli, čo bude nasledovať. Nič. Dostal som ponuku
pracovať na ÚV, ktorú som neprijal. Netrvalo dlho, a pre nových ľudí, čo prišli
na ministerstvo som sa stal nadbytočný!!! Odišiel som na bývalé pracovisko. Už
predtým som však pracoval spôsobom, že ÚV prišiel k názoru, že takých ľudí
potrebujeme v diplomacii, kde je málo Slovákov. Nepochybne bolo dosť ľudí,
ktorých životné príbehy boli ešte kontrastnejšie. Stačí sa pozrieť na osudy
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Husáka, alebo Clementisa. V našej rodine sme neskôr mali dvoch členov
parlamentu, ktorí pochopili, že to nie je miesto, kde sa skutočne niečo buduje
a rozvíja. Vtedy vznikol názor, že poslanec je iba „tlačítkový referent“.
Podstatné je, že nás naši rodičia naučili trpezlivo a húževnato pracovať
a bojovať, aby sme mohli žiť a pracovať s rovnou chrbticou a aby sme to naučili
aj svoje deti a vnúčatá. Aby sme netreli biedu, hoci keď sme sa s Hankou vzali
a narodil sa nám syn, žili sme pár mesiacov tak, že po splatení pôžičiek na byt
a zaplatení varovkyne nám zostalo pre tri osoby 30 korún na deň. Na všetko!!!
V opisovanom období žili naši ľudia v hlbokom feudalizme, boli sme
súčasťou Uhorska a našich rodičov a starých rodičov bili, keď v škole
prehovorili slovensky. Demokracia tatíčka Masaryka nám síce pomohla dostať
sa spod maďarizácie, ale Maďari sa nám začali smiať, že oni nám brali len
jazyk, kým Česi nám berú jazyk aj chlieb. Preto vznikali autonomistické strany,
ktorých členov neskôr vyhlásili za buržoáznych nacionalistov. Keď sa raz
v spoločnom parlamente spojili tri české takzvane národné buržoázne strany,
aby presadili zákony proti Slovensku, to nebol nacionalizmus a už vôbec nie
buržoázny. Slovenského prezidenta po vojne odsúdili na smrť zato, že sa snažil
vystupovať voči Hitlerovi tak, aby zabránil okupácii Slovenska a vyhláseniu
protektorátu ako v Čechách. V skutočnosti mu Hitler hrozil, že nechá Maďarov
a Poliakov, aby si Slovensko rozdelili. Ale Hortyho, ktorého americkí diplomati
vytiahli z Norimberského súdu, Maďarsko s veľkou pompou doviezlo
z Portugalska a pochovalo so štátnymi poctami v parádnej hrobke. Vraj nebol
fašistom a s Hitlerom spolupracoval len z núdze. Slovensko si desaťročia
zažívalo nespravodlivosti dvojakého metra a to neskončilo ani po nežnej
revolúcii. Ani po nej sa Slovensko nemôže správať ako suverénny štát. Vraj sme
malí a potrebujeme byť v spoločnosti mocných. Hrdý národ žije ako žije, lebo
okrem Štúrovcov a Štefánika nemal schopných a hrdých politikov. Tých pár, čo
mal, mu zabili. Aj Husák vyviazol len tesne a to bol principiálny politik, ktorý
presadzoval politiku vládnej strany. Nestačilo to a v posledných rokoch ho
dokonca nedôstojne urážajú a dehonestujú. Jeho najväčšou chybou bolo, že trval
na dodržiavaní dohôd zapísaných po vojne v Košickom vládnom programe.
Človek by povedal, no dobre, to bolo za totality. A čo teraz? Keď Fico povie, že
dianie na Ukrajine sa mu nepáči, že na Rusko sa neoprávnene útočí, tak je zle
nedobre. To je aká demokracia a sloboda slova? Alebo sme sa vrátili
k brežnevovskej doktríne obmedzenej suverenity? Slovensku sa vyčíta, že
neuznalo odtrhnutie Kosova, napriek tomu, že vysokí predstavitelia Nemecka
tiež hovoria, že to bolo porušenie medzinárodného práva. Vari to nemáme
počúvať? Lebo politická korektnosť?
Vidno, že v zásadných veciach politiky sa svet za posledných 170 rokov
nezmenil. Vlastne sa nemusíme čudovať. On sa v podstate nezmenil od dôb
faraónov. Aj vtedy boli veľkí páni, ich sluhovia a sluhovia ich sluhov. Princípy,
odhalené antickými filozofmi platia rovnako ako vtedy. Obávam sa však, dnes
by im nedovolili, aby to povedali nahlas, tak ako to nesmel povedať Galileo
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Galilei, alebo neskôr Darwin. Čo je najhoršie, vyzerá to tak, že dnes nie sú
vôbec podmienky, aby sa takí ľudia zrodili. Teda, možno sa zrodia, ale dnešná
spoločnosť a škola od malička pôsobí tak, že géniovia nedorastú do štádia, kedy
by sa mohli prejaviť.
Možno nám ani netreba géniov. Možno stačí, keď budeme mať čestných
a schopných ľudí, ktorí dokážu robiť svoju prácu na vysokej úrovni a keď
vytvoríme podmienky, aby sa naše deti a vnúčatá mohli rozvíjať na skvelých
dospelých. Nedá mi, aby som nepovedal, že hlavnými hrdinami tohto príbehu sú
stareček Michal a mamička Ľudmila, zvaná Lidka. Oni svojim deťom a
vnúčatám dali najcennejšie dedičstvo: schopnosť tvrdo pracovať na sebe a nebáť
sa bojovať s problémami. Česť ich pamiatke. Všetky naše generácie si toto
dedičstvo ctia.
Nemôžem inak, iba zakončiť svojim mottom zo začiatku diela:
„Mysliacim tvorom sa homo sapiens stal vtedy, keď začal myslieť na
budúcnosť svojich detí.”
V tom prípade sa môžeme spoľahnúť, že z našich detí i vnúčat vyrastú ľudia
hodní pomenovania HOMO SAPIENS! Slovensko i svet takých potrebuje.
Ľ. K.

366
Použitá literatúra
KNIHY
1. Botík, Ján: Chorvátska národnosť na Slovensku; Slov. Nár. Múzeum,
Bratislava, 1999
2. Húščava, Alexander: Dejiny Lamača; Vyd. INKA, Bratislava, 1998
3. Husák, Gustáv: Svedectvo o slovenskom národnom povstaní;
Vydavateľstvo Polit. Literatúry, Bratislava,1.vyd.1964
4. Gerhard, Ján: Generálov čas; Vydavateľstvo Politickej Literatúry,
Bratislava, 1964
5. Ehrenburg, Iľja: Ľudia, roky, život, 2. diel; Slov. Vydavateľstvo Krásnej
literatúry, Bratislava, 1964
6. Kissinger, Henry: Umění diplomacie; Nakladateľstvo Prostor, Praha,
1997
7. Salner, Peter: Taká bola Bratislava; VEDA, Vydavateľstvo SAV,
Bratislava, 1991
8. Hanák, Jozef: Slováci v Prešporku 1825-1918; Vydavateľstvo PT
Marenčin, Bratislava, 2005
9. Herzog, Chaim: Arabsko izraelské války, Nakladateľstvo Lidové noviny,
Praha, 2008
10. Žukov, G. K. : Spomienky a úvahy; Nakladateľstvo Pravda, Bratislava,
1974
11. Ivanjan, E. A. : Bílý dům, prezidenti a politika; Horizont, Praha, 1982
12. Lengyelová T., Mrva, I. : Historický kalendár Slovensko; Vydavateľstvo
Perfekt, Bratislava, 2006
13. Schweizer, Petr: Reaganova válka; Vydavateľstvo Ideál, Praha, 2007
14. Sartori, Giovanni: Teória demokracie; Archa, Bratislava, 1993
15. Taine, Hippolyte: Filozofia umenia; Slovenský spisovateľ, Bratislava,
1957
16. Gažo M. a iní: Bratislava pred sto rokmi a dnes; Marenčin,
Vydavateľstvo PT, Bratislava, 2003
17. Hänisch, W. a kol. : Slovník medzinárodných vzťahov; Nakladateľstvo
Pravda, 1985
18. Karlík, Jozef: Nové Mesto nad Váhom; TISING, s.r.o., Nové Mesto nad
Váhom, 2010
19. Šrámek, Matúš: Karlova Ves, taká bola; Marenčin PT, s.r.o., Bratislava,
2014
20. Kolektív: Lexikón slovenských dejín; 2. vyd., Slov. Pedagog.
nakladateľstvo, Bratislava, 1999
21. Kolektív: Lexikón svetových dejín; 2. vyd., Slov. Pedagogické
nakladateľstvo, Bratislava, 2001
22. Kolektív: Sedm pražských dnů, 21.-27. srpen 1968; Hist. ústav ČSAV,
Praha, 1968

367
Časopisy a noviny
23. Deák, Ladislav: Trianon-ilúzia a skutočnosť(1.); Národnostné noviny, 7.
decembra 1996
24. Bystrický, Valerián: Hľadanie foriem autonómie, Pravda, 27. júna 1998
25. Šulaj, Jozef: Pred rozchodom s Prahou (1939); Slovenská Republika, 12.
februára 1999
26. Rohatý, Ján: Čo so Slovenskom? Slovenská Republika, marec, 1999
27. Vagovič, Marek: Jozef Tiso chcel, aby ho odsúdili; SME, 18. apríla 2002
28. Handžárik Július: Štátoprávne usporiadanie na český spôsob; Slovenská
Republika, 6. marca 1999
29. Rohatý, Ján: Diktát z Viedne; Slovenská Republika, marec, 1999
30. Hetényi Martin: V záujme veľmocí; SME, 27. februára 2008
31. Bartek, Karol: Pred 60-timi rokmi vyhrali demokrati; SME, 7. júna 2006
32. Kováč, Dušan: Martinská deklarácia; Národná obroda, 27. októbra 2001
33. Števko, Ľ., Kapusta, P.: Cena štátnosti; EXTRAplus, august, 2010
34. Mišún, Marián: Cesta k štátnosti, EXTRAplus, apríl, 2012
35. Mišún, Marián: Cesta k štátnosti 2; EXTRAplus, máj, 2012
36. Tkáč, Marián: Trianonská história 2, EXTRAplus, august, 2010
37. Šesták, J., Varšo, J. : Komu nevyhovuje slovensko-maďarská základná
zmluva; Národná obroda, 27. marca 1996
38. Tancerová, B., Hajdúchová, A.: Čo je v zmluvách s Vatikánom; SME,
príloha, 31. júla 2003
39. Ryník, Jozef: Ako platidlá sa dočasne používali okolkované bankovky
bývalej monarchie; INVESTOR, 15. novembra 2002
40. Ryník, Jozef: Vojnové peripetie a slovenské bankovky; INVESTOR, 17.
decembra 2002
41. Ryník, Jozef: Statky zmätky okolo mien, kúpnej sily a výmeny;
INVESTOR, 15. januára 2003
42. Ryník, Jozef: Plánovanné okradnutie obyvateľov štátom; INVESTOR, 5.
júna 2004
43. Vencovský, Fr. : Starosti s papierovými peniazmi ČSR za 2. svetovej
vojny, ŠBČS, 5.6.2004
44. Chudják, František: Dokumenty centrálneho bankovníctva; Archív NBS,
Bratislava, 1966
45. Leško, Marián: Klausov víťazný október; TREND, 11. októbra 2012
46. Zbierka zákonov č. 541/1992: Ústavný zákon z 13. novembra 1992 o
delení majetku Českej a Slovenskej republiky medzi Českú republiku a
Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú
republiku.
47. Kern, Miroslav: Federálny majetok delili 2:1; SME 11. novembra 2012
48. Bujnovský, Viliam: Aké manželstvo, taký rozvod; EXTRAplus, január
2013
49. Neznámy autor: Poker smrti (Kuba 1962), podľa Časopisu Time;

368
EXTRAplus, október 1997
50. Holec, Roman: Neúspešný príbeh (Uhorsko); SME, 9. apríla 2008
51. Chorvát, Ivan: Výstavba Trate mládeže gymnazistami, SME, 9. apríla
2008
52. Holčík, Štefan: V Lamači stojí pomník rakúskym vojakom; Bratislavské
noviny, 28/2006
53. Tkáč, Marián: Prečo zahynul? (Štefánik); EXTRAplus, máj 2009
54. Bujnovský, Viliam: Životy Gustáva Husáka, Extraplus, december 2011
55. Mahút, Marek: Útek pred veľkým bratom (Snowden); EXTRAplus,
august 2013
56. Zschau,Ed: Export Controls and Americas competitive challenge; High
Technology Lay Journal, Spring 1986 (COCOM)
Archív
57. Rod Pongrácovcov, vetva Rudolf; Archív Múzea Ľudmily
Podjavorinskej, Nové Mesto nad Váhom, spracoval Karlík Jozef, riaditeľ
múzea.

