História s hlbším záberom

Zdeněk Kárník: Malé dějiny československé (1867-1939). Vyd. Dokořán, Praha, 2008.

 Minulý rok sme si pripomenuli 90. výročie vzniku prvej Čekoslovenskej republiky (ČSR) roku 1918. Príkladov zo spolupráce Slovákov a Čechov aj z predchádzajúcich období by sa dalo uviesť dosť. Keďže máme napr. aj Rok Andreja Kmeťa, možno uviesť Kmeťovu spoluprácu  s architektom Janom Koulom pri skúmaní a propagácii slovenského ľudového umenia.
Do obdobia, predchádzajúceho  roku 1918  sa vracia aj historik, univerzitný profesor Kárník, keď uvažuje o „spletitých“ cestách, vedúcich ku vzniku ČSR. Kladie si pritom základnú otázku, týkajúcu sa predovšetkým  českého národa, či vôbec bol schopný byť „národom štátotvorným“, alebo iba chcel napodobniť susedov a aj tak ho vlastne čakal zánik.  Odvoláva sa na to, že aj „chladní pochybovači z lona vlastného národa, ktorí (...) sú soľou a korením národného myslenia“, si kládli otázku, či by pre Čechov nebolo užitočnejšie „pripojiť sa k rozvinutej kultúre nemeckej...“  Autor pokladá za potrebné ísť hlbšie,, vrátiť sa napr. k roku  1867 a konštatuje pritom, že kto vtedy nemohol zachytiť prítomný okamih, mal z toho vážne problémy.  (Skúsenosti zo slovenskej histórie mu prisviedčajú. Roku 1867 sa  začalo jedno z najťažších  období v slovenských dejinách.)
O predlitavskom (rakúskom) štáte autor uvádza, že v tom čase si  už  nezaslúžil, aby ho pokladali za „žalár národov“. Ani jeden z tamojších národov netvoril v tejto krajine väčšinu (napr. Nemcov bolo asi 35%, Čechov asi 23%), pritom boli aj čiastočne premiešané, navyše odohrávali sa významné spoločenské zmeny.   V českých krajinách vznikal sebavedomý sedliacky stav, rozvíjal sa priemysel.  České krajiny sa premieňali na „dielňu mocnárstva“ a naostatok predstavovali asi dve tretiny priemyselnej kapacity štátu.  Český kapitál sa vyvíjal rýchlejšie, ako nemecký.  Podarilo sa presadiť zakladanie českých gymnázií a roku 1882 získali Česi aj univerzitu.  Knihy tam  čítal aj jednoduchý ľud. Česi krok za krokom posilňovali svoje postavenie v Predlitavsku.  Roku 1871 už bolo takmer hotovou vecou, že z rakúsko-uhorského dualizmu vznikne trializmus (pristúpením Čechov), ale pod tlakom nemeckých i maďarských vedúcich vrstiev táto možnosť padla.  Napriek tomu, že Česi boli hospodársky a kultúrne takmer rovnocenní rakúskym Nemcom, nedosahovali vlastné politické úspechy. 
Mocnárstvo cítilo ohrozenie na Balkáne – od malého Srbska. Atentát na Františka Ferdinanda roku 1914 bol akoby darom z neba pre militaristov, aby sa mohli pustiť do vojny. Nemeckí politici ju pochopili ako príležitosť urobiť konečne s Čechmi krátky proces. Pritom Česi, vrátane T. G. Masaryka sa domnievali, že najlepšiu perspektívu majú ako dovtedy – v Predlitavsku.  Masaryk sa až roku 1915 definitívne rozhodol pre zmenu. Česi sa rozhodli spojiť svoj osud so Slovákmi.  Bola to odvaha. Kým Česi dovtedy zaznamenávali vzostup, Slovákov nečakalo nič dobrého. 
Signál k rozbitiu mocnárstva, ako autor uvádza, nevyslali Česi, ale rakúski Nemci, na základe myšlienky zjednotenia so svojimi súkmeňovcami.  V pôsobení československého odboja autor oceňuje napr.  kvalitu légií. Pripomína tiež, že v lete 1918 ešte žila myšlienka veľkonemeckej „Strednej Európy“.  Výhodou prevratu v Čechách bolo, že tam nebol záujem zároveň rozrušiť  dovtedajšie právne štruktúry.  Nemci v českých krajinách  však neboli spokojní so vznikom nového štátu, hoci jeho vedenie sa snažilo si ich získať občianskodemokratickými právami a rovnoprávnosťou v podobe, aká len bola možná. 
Autor sa zaoberá aj územným sporom československo-poľským o Tešínsko, Oravu a Spiš a maďarským prevratom. Konštatuje, že  „vedené automatikou spiatočníckych orientácií reagovali uhorské elity ešte bezhlavejšie, ako predlitavské...“ (t. j. rakúsko-nemecké). Uhorsko revolučne rozložil práve tamojší privilegovaný, t. j. maďarský národ. Na rozdiel od Čechov však „slovenské hnutie bolo slabšie a maďarský útlak hlbší a hrubší“, konštatuje autor.  Na rozdiel od českých krajín na Slovensku musela nová republika bojovať o holú existenciu proti maďarským vojskám, ktoré sa snažili obhájiť integritu Uhorska. 
Pomery po vojne neboli v novej  republike ružové, boli tu rozvrat, bieda a sociálne búrky. Autor uvádza, že vo vedení republiky boli ľudia vrátane Masaryka, ktorí chceli zaviesť demokraciu aj do hospodárstva, napr. v podobe znárodnenia uhoľných baní, ale toto „strašidlo“ sa nakoniec pominulo. Na československú ekonomiku vplýval napr. aj krízový šok z USA v rokoch 1921/22.  Zaujímavé je porovnanie jazykových práv menšín v Československu, kde sa dôsledne dodržiavali, na rozdiel od iných nástupníckych štátov, kde to pokladali za „porušenie vlastnej suverenity.“ „Nepriateľská nemecká a maďarská tlač písala o ČSR ako o skrčkovi a náhodnom zlepenci...“ konštatuje autor. Porovnáva tiež celkovú úroveň českých krajín a Slovenska.  Slovensko  autor pokladá za pokročilejšie územie v rámci Uhorska, ale Uhorsko všeobecne bolo veľmi zaostalé.  S ohľadom na príkre rozdiely medzi bývalou rakúskou a bývalou uhorskou časťou novej republiky autor uvažuje, že potrebovala na ich vyrovnanie  určité prechodné obdobie, ak sa nemali použiť prostriedky diktatúry.  Školami bolo na území ČSR najlepšie vybavené nemecké obyvateľstvo.  Ale v nemeckých plánoch sa republika ocitla ako prvá prekážka, ktorá im stála v ceste.  Musela zvládať hrozby iredenty, ba priamo roztrhania svojej podstaty, ako aj ľavičiarskej revolúcie.  Z obavy pred týmito hrozbami sa v nej uplatnil centralistický model, autor má však  k nemu zásadne kritický postoj. Venuje sa tiež otázkam „nostrifikácie“ priemyslu a finančných inštitúcií, ktorých vlastníci inklinovali k cudzine. Na Slovensku väčšinu železničných tratí vlastnil maďarský kapitál a ovládal aj okolo 50% podnikov. „Výsledok nostrifikačnej akcie sa podobal menšiemu zázraku“,  zhŕňa autor. V jej priebehu sa použil domáci kapitál, aký bol k dispozícii. Na Slovensku sa tejto akcii maďarskí kapitáloví vlastníci vzpierali a podniky zámerne likvidovali. Šlágrom marxistického dejepisectva, ale aj v ekonomike nevzdelaných historikov bola a je teória o „odbúravaní priemyslu“ na Slovensku za prvej ČSR. Zvláštnosťou Slovenska bola aj vidiecka kolonizácia, t. j. zakladanie nových osád, ktoré sa stali tŕňom v oku za maďarskej okupácie po Viedenskej arbitráži.  Okrem toho prírastok obyvateľstva (napriek vysťahovalectvu) bol na Slovensku za prvej ČSR v absolútnych číslach vyšší, ako na všetkých ostatných územiach republiky. Demografický podiel Slovenska v rámci ČSR rástol. Bratislava (okrem Zlína) v raste obyvateľstva držala primát. 
Kríza roku 1929 mala v ČSR priaznivejší priebeh, ako v USA. Napriek tomu sa ČSR začala ekonomicky prepadať. Dôsledky krízy boli v českých krajinách horšie, ako na Slovensku, keďže podiel priemyslu tam bol vyšší. Autor venuje osobitnú pozornosť vývinu v českých krajinách, na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Kríza sa v ČSR začala prejavovať až roku 1932 a podiel na jej prehlbovaní malo aj Nemecko.  Roku 1934 bola republika už dokonale obklopená štátmi s autoritatívnym, resp. antidemokratickým režimom.  V pohraničných oblastiach s Nemeckom bolo obyvateľstvo, odkázané na priemysel, početnejšie a preto sa tam aj vplyvy krízy prejavili ťažšie, nezamestnanosť bola vyššia, hoci v predchádzajúcom období sa Nemcom v ČSR darilo lepšie, ako v Nemecku samotnom. Istú časť týchto Nemcov tvorili vlastne germanizovaní Česi.  Pri využívaní možností demokracie sa v oblastiach, obývaných nemeckou menšinou, spustil katastrofický scenár. Bola snaha „sudetskú otázku“, pravdepodobne v koordinácii s nacistickým Nemeckom, zmedzinárodniť. Na obzore sa objavil nepriateľ, ktorého cieľom bolo ČSR zničiť. Autor popisuje rozsiahle prípravy na jej vojenskú  obranu. Predpokladal sa napr. možný ústup na Slovensko a ako nové hlavné mesto vybrali Turč. Sv. Martin. Nemecké požiadavky sa stále stupňovali. Nemecká propaganda mala za cieľ obrátiť skutočnosť opačným smerom a nahovoriť svetu, že vojnové nebezpečenstvo predstavuje ČSR. Autor upozorňuje aj na to, že Nemcom vtedy  pomáhali postoje veľkej Británie.  Svoju úlohu tu hral lord Runciman, predstierajúci nezávislosť. Admirál Horthy navštívil Hitlera a vzájomne sa dohodli, že nemecká a maďarská otázka sa spojí; k nim sa pridalo aj Poľsko.  Predstavitelia Francúzska a Veľkej Británie preukázali v Mníchove Hitlerovi službu  a autor im pripisuje „zásluhy“ o vznik 2. svetovej vojny. Nielen nacisti, ale aj títo „spojenci“ si priali, aby Eduard Beneš abdikoval a zmizol; volil teda odchod z ČSR. Niektorí jej vojenskí predstavitelia však odmietali kapitulovať. Po mníchovskom rozsudku zostalo v „Sudetách“ ešte 800.000 Čechov, i potom, čo mnohí boli vyhnaní alebo ušli.  Na zabratom území južného Slovenska zostalo po Viedenskej arbitráži vyše 270.000 Slovákov a Čechov. ČSR sa dostala do závislého, až polokoloniálneho postavenia. „...práve to bol zámer súhlasu Anglicka a Francúzska s Mníchovom – strednú Európu postúpili ako mocenskú sféru Hitlerovmu Nemecku so všetkým činom“, uzatvára autor. Konštatuje, že hnacou silou hystérie v ČSR po týchto udalostiach bol strach – z nacizmu a Hitlera, ktorý rozkazoval aj veľmociam. Dej knihy sa končí zánikom „druhej“ ČSR. Obsahom záverečnej kapitoly sú autorove úvahy o osobitostiach československého systému, vrátane jeho chýb; za jednu z nich pokladá pražský centralizmus, ktorý spočiatku vyplýval z obáv pred rozvratom štátu s ohľadom na značné územné rozdiely v ekonomike a sociálnej oblasti.  Autor pokladá za skutočný dátum vzniku ČSR 6. júl 1919, kedy Slovensko opustili posledné jednotky maďarských boľševikov.  Autor myslí, že „Československo sa narodilo (..) z veľmi zlých čias do čias ešte horších (...) do obdobia výrazne spomaleného hospodárskeho a vôbec civilizačného vývinu Európy, zmietanej konjunktúrami a krízami...“   
	Knihu možno pokladať za jeden z najprepracovanejších prehľadov dejín spolužitia Čechov a Slovákov v sledovanom období, s dôrazom na racionálne vnímanie problematiky. Pomáha pochopiť viaceré pod povrchom ukryté vzťahy, ako aj  udalosti a okolnosti, okolo ktorých kolujú rozličné dohady a mýty.  Ku kladom diela možno prirátať aj šírku jeho poňatia – autor si všíma napr. užité umenie a dizajn, architektúru, šport, módu apod., dopĺňa ho množstvo charakteristického obrázkového materiálu. Na konci sa nachádza okrem iného prehľad vládnych zostáv, obsiahly prehľad literatúry a lexikón osobností.     
  Igor Thurzo
"Bojovník" (Bratislava), ročník LIV, č. 8, 19. 2. 2009, str. 8.


