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• Eduard Krekovič: Predslov

• 6
Každý národ sa musí so svojou minulosťou, či vymyslenou „minulosťou“, vyrovnať sám, inak sa ne-
dostaví žiadaný efekt – očísťujúca katarzia. Veľkosť národa by mala spočívať aj v schopnosti kriticky
a s nadhľadom sa pozrieť na niektoré „posvätné“ skutočnosti.

• Elena Mannová:Mýty nie sú slovenským špecifikom (Úvod)

• 10
Autori tejto knižky síce poukazujú na „falošnosť“, „nepravdivosť“ a „vedeckú neopodstatnenosť“ nie-
ktorých zafixovaných predstáv o histórii Slovákov a Slovenska, ale zároveň si uvedomujú, že tak fikcia
(mýtus), ako aj vedecké konštruovanie minulej skutočnosti (dejepisectvo) sú len dvomi formami spomí-
nania na minulosť. Obe mali a majú svoje vlastné spoločenské opodstatnenie a funkcie, obe sa menia
a vyvíjajú, obe sú predmetom záujmu expertov aj laikov.

• 14
Príkladom transformácie starej historky do celonárodného mýtu v období formovania moderného ná-
roda je tiež obraz Bielej hory ako národnej tragédie a konca českej samostatnosti. Samotnú bitku na Bielej
hore, v podstate nevýznamnú, vyhral cisár vďaka tomu, že stavovské vojsko nedostalo vyplatený žold
a rozutekalo sa. Udalosť v žiadnom prípade nebola začiatkom českého útlaku pod jarmom katolicizmu
a cudzej dynastie.
Habsburgovci vládli vtedy českým krajinám už takmer storočie a rovnako náboženská situácia sa v tom
čase nezmenila. Palackého poňatie Bielej hory ako tragédie českého národa a označenie pobielohorského
obdobia za „dobu temna“ (podľa Jiráskovho románu) sa natoľko vžili, že po vzniku prvej Českoslo-
venskej republiky sa mýtus Bielej hory premenil na mýtus tristoročnej poroby a germanizácie Čechov
v habsburskej monarchii (v „žalári národov“).

• 16
Niektoré slovenské mýty dramatizujú naše trpiteľské autostereotypy – mýtus tisícročnej poroby, mý-
tus obete dejín, čiastočne aj mýtus plebejskosti. Ich opakom je mýtické poňatie stredu ako sústredenia
najlepších kvalít a hodnôt, aj stredu ako „sprostredkovateľstva“ – mýtus geografického stredu Európy,
teda Slovenska ako strategickej kultúrnej a obchodnej križovatky, prípadne ako mosta medzi Východom
a Západom.

• 17
Hierarchia mýtov sa mení v súlade s politickými a spoločenskými zmenami. Najzreteľnejšie sa to odzr-
kadľuje v kalendári štátnych sviatkov, v štátnej symbolike, v základných konštitutívnych textoch (napr.
preambula ústavy), v školských čítankách. Po roku 1989 a najmä 1993 dominujú vo verejnom živote
mýtické príbehy, ktoré sa snažia upevňovať slovenskú identitu po národnej a kresťanskej línii. V druhej
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línii sa mýtizujú antikomunistické prvky z našej minulosti. V širšom kontexte nás – tak ako všetky
ostatné postsocialistické krajiny – charakterizuje mytologizovanie dejín s cieľom definovať postsocialis-
tickú spoločnosť ako historický a kultúrny národ. Táto publikácia chce prispieť k dešifrovaniu niektorých
kultúrnych kódov, ktoré zvyčajne považujeme za prirodzené, pravdivé, nespochybniteľné „dedičstvo“,
ale v skutočnosti boli zámerne a účelovo skonštruované.

• Eduard Krekovič: Kto sme a odkedy sme tu?

• 21
Nacionalizmus, ako sa zdá, je ochotný akceptovať len vznik a zánik iných etník (národov), v prípade
vlastného etnika sa chová tak, akoby ono bolo večné a nemenné počas dlhých stáročí či tisícročí.

• 23
Všeobecne uznávaná teória (Fredrik Barth) hovorí, že identita sa prejavuje najmä pri stretnutí s inými,
cudzími spoločenstvami. Kým nejaké spoločenstvo žije v izolácii, nepotrebuje vyjadrovať svoje etnické či
skupinové povedomie, nemá sa voči komu vymedzovať. Obyvatelia Slovenska však museli svoju iden-
titu zákonite budovať na odlíšení sa od staromaďarských kmeňov. Tie boli natoľko iné, že sa voči nim
museli vyčleňovať a zdôrazňovať svoju inakosť. Tak došlo po určitom čase v písomných prameňoch
k zaregistrovaniu nového etnika – Slovákov. Ak to trošku pritiahneme za vlasy, môžeme povedať, že
starí Maďari (resp. Uhri) majú zásluhu na etnogenéze Slovákov, teda na ich premene z Moravanov na
Slovákov.

• Ján Steinhübel: Odkedy môžeme hovoriť o Slovensku a Slovákoch

• 26
Slovanom, ktorí žili s neslovanskými Maďarmi v jednom štáte a potrebovali sa od nich odlíšiť menom,
stačilo, ak používali pôvodne širšie celoslovanské pomenovanie Slovania, vtedy Slovieni či Sloveni. Preto
si ho prisvojili a stalo sa ich vlastným národným menom, ktoré okrem svojho celoslovanského významu
nadobudlo aj druhý, zúžený a čisto národný obsah.

• 26
Slavinia (Sclavinia), ktorú spomínajú viacerí saskí a poľskí kronikári a ďalší spravodajcovia z 10.–12.
storočia, zahŕňala všetky slovanské alebo aspoň západoslovanské krajiny a bola protipólom Germánie,
čiže Východofranskej a potom Nemeckej ríše. Slovania však boli protipólom nielen Nemcov, ale aj men-
ších národov a kmeňov, ktoré patrili k Nemeckej ríši, čiže Sasov a Bavorov, alebo mali vlastné štáty ako
Románi, Maďari a Gréci. Títo so Slovanmi susedili a zahrnuli alebo chceli ich zahrnúť do svojich štátov
a tlačili sa na ich územie. Preto Slaviniou bolo aj hociktoré malé slovanské územie, ktoré patrilo, či už
skutočne, alebo len podľa jednostranného formálneho nároku, neslovanskému štátu. Všade tam, kde bol
slovansko-neslovanský kontrast, slovanský pól tohto kontrastu mal meno Slavinia, Slavonia či Slovenia.

• 27
Meno Slovieni či Sloveni nemohlo byť užšie kmeňové meno obyvateľovNitrianska už v 9. storočí, pretože
mu chýbala rozlišovacia schopnosť voči Moravanom, s ktorými žili v spoločnom štáte a ktorí tiež boli
Slovania čiže Slovieni. Veľkomoravských Nitranov nemohlo meno Slovieni nijako bližšie charakterizovať
a odlíšiť, pretože Slovieni boli všetci, s ktorými vo Veľkej Morave ako aj vo veľkej Svätoplukovej ríši žili.
Roku 906 Nitriansko stratilo spoločný štát s rovnako slovanskou Moravou a ocitlo sa v ostrom kontraste
s neslovanskými Maďarmi. Až vtedy sa slavinita Nitrianska stala kontrastnou, a tým aj charakteristickou
a vhodnou na pomenovanie územia a národa.

• Vladimír Turčan: Pribina a Svätopluk – slovenskí veľmoži?

• 32
(…) Pre obdobie (…) [Svätoplukovej] vlády sa v literatúre zaužíval termín Veľká Morava alebo Veľko-
moravská ríša. Hoci tento názov používajú nielen rôzni literáti a popularizátori, ale aj veľká väčšina
historikov a archeológov, nie je z historického hľadiska korektný. V 9. storočí o takomto názve nikto
nechyroval. Vznikol až desaťročia po zániku štátu, ktorý dnes poznáme pod týmto termínom. Ako prvý
ho použil byzantský cisár Konštantín VII. Porfyrogennetos (905–959). V jednej z kapitol svojej práce
O spravovaní ríše zaznamenal aj existenciu dvoch Moráv. Jednu menšiu, ležiacu na Balkáne a druhú
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väčšiu (megalli). Zaregistroval aj existenciu Svätopluka, hoci už nemal jasno, ku ktorej Morave vlastne
patril. Odborníci ale upozorňujú na termínmegalli, ktorý možno prekladať aj ako „vzdialenejšia“, v tomto
konkrétnom prípade teda z dvoch Moravských krajín vzdialenejšiu od Byzantskej ríše. Až neskôr, v no-
voveku sa geografickému termínu prisúdil preklad „veľký“ významom či rozlohou. No a „ríša“ sa
pridala dodatočne. Napriek tomu, že v jednej z posledných syntetických prác o včasnom stredoveku
píše popredný nemecký medievalista Dieter Hägermann o „ v. Veľkej Morave“ či o „fiktívnej Veľko-
moravskej ríši“, zrejme by bolo zbytočné, aby sa táto terminologická otázka otvorila ako vedecký prob-
lém. Veľká Morava (teda v skutočnosti Moravské kniežatstvo) existovala presne tak, ako prvá svetová
vojna (súčasníci ju poznali pod názvom Veľká vojna) či Slovenské národné povstanie, ktoré tiež svoj ná-
zov dostalo až dodatočne, vzhľadom na jeho politický význam. Samozrejme, pokiaľ chceme striktne
rešpektovať historickú realitu, musíme priznať, že ľudia, ktorí žili v 9. storočí, názov Veľká Morava
nepoznali jednoducho preto, že taký štát nebol. Ak by sme ale veľkosť včasnostredovekého štátu po-
sudzovali podľa dobyvateľských úspechov jeho bojovníkov, Svätopluk skutočne vybudoval z Moravy,
„vzdialenejšej“ od Byzancie, veľké, nezávislé kniežatstvo.

• Vladimír Turčan: Cyril a Metod – trvalé dedičstvo?

• 40
V momente tvrdého a definitívneho Svätoplukovho rozhodnutia sa misijné dielo Byzantíncov rozsy-
palo. Písmo, ktoré by mohlo byť prelomom vo vzdelanosti, zaviedli, pokiaľ sa týka veľkomoravskej
spoločnosti, predčasne. Jeho znalosť sa obmedzila na úzky okruh vzdelancov sústredených okolo solún-
skych bratov. Obyvateľstvo, dokonca veľká väčšina mocenskej elity, bola v 9. storočí negramotná. Anal-
fabetom bol aj sám Svätopluk. Pre kultúrnu úroveň domáceho obyvateľstva nemalo písmo praktický
význam. V budúcej vzdelanosti strednej Európy nezohralo toto písmo žiadnu úlohu. Neskôr, v čase
nastupujúcej gramotnosti, sa územia bývalej Veľkej Moravy priklonili k latinskému písmu, ktoré tu pred
viac ako tisíc rokmi prvýkrát použili Kelti (na minciach). Kňazi východného obradu prestali slúžiť omše,
pričom slovanskú bohoslužbu zakázal už predtým pápež Štefan V.. Ani v tomto smere nebolo teda čo
dediť. Kresťanskú ideológiu, zrejme dočasne oslabenú po páde Veľkej Moravy, prenášali do stredoveku
latinskí kňazi. Na slovenskom území mala pritom pravdepodobne latinská cirkev vždy silnejšiu pozíciu
než východná, keďže sídlom Wichinga, a teda centrom latinských mníchov, sa stala práve Nitra. Bola to
teda zrejme latinská cirkev, ktorá christianizovala miestne obyvateľstvo.

• 41
Hoci Cyrilovi a Metodovi patrí dôležité miesto v našich a vôbec európskych dejinách ako významným
kultúrnym osobnostiam, Slováci nie sú dedičmi ich diela. Napriek krátkemu intermezzu byzantskej
misie sú korene našej kultúry na Západe v latinskej civilizácii.

• László Vörös:Mýtus „národa“

• 42
„Národ“ nepochybne patrí medzi najúspešnejšie sociálne konštrukty v dejinách ľudstva. Bežnému člo-
veku sa javí ako jedna z najprirodzenejších a najsamozrejmejších vecí. Národ sa denno-denne objavuje
v našich životoch v tých najrozmanitejších situáciách, ale len málokedy si to uvedomujeme. Len málokto
si niekedy zauvažuje nad tým, čo je to národ, čo sa za týmto slovom skrýva, aký obsah ho napĺňa.
Takýmito otázkami sa trápia väčšinou len intelektuáli. Pre bežného človeka je totiž národ tou najbezprob-
lémovejšou kategóriou. Je predsa samozrejmé, že existuje ten môj národ, a potom existujú tie ďalšie.
Ľudstvo sa akosi prirodzene delí na národy. Každý predsa musí patriť k nejakému národu. Určite by
sme sa veľmi čudovali, keby nám niekto povedal, že nevie alebo si nepamätá, k akému národu patrí
(hoci nepochybne i takí ľudia sa nájdu).
Akým prirodzeným klasifikačným prostriedkom je kategória národa, si môže uvedomiť každý z nás,
keď začneme sledovať svoje každodenné správanie a uvedomíme si, že mnohé naše, aj tie najbanálnejšie
činy, ktoré zdanlivo nie sú nacionálne motivované, sú založené práve na kategórii národa, ktorú nosíme
v našich hlavách. Napríklad, ak stretneme cudzinca, obvykle druhá vec, na ktorú sa ho po zistení jeho
mena spýtame, je jeho národnosť. Dokonca ani nemusí dôjsť k priamemu stretnutiu. Stačí už len počuť
meno a prvá vec, čo asi väčšine z nás okamžite napadne, je národnosť, ktorá sa k nemu viaže. Obvykle
sa takéto národné identifikovanie a kategorizovanie ľudí deje automaticky, bez toho, že by sme si to
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uvedomovali. Národná príslušnosť je jedným z najzákladnejších identifikátorov moderného človeka.
Popri pohlaví a veku je obvykle národná príslušnosť (resp. vonkajšie znaky inakosti ako napr. farba
pleti atď.) tou najzákladnejšou informáciou, ktorá nám vytvára základ alebo lepšie povedané pozadie,
na ktorom si o tom druhom utvárame obraz.

• 43
(…) Nacionalizmus bol a je kľúčovým faktorom pri vzniku a následnom fungovaní národa. Bežný človek
vníma nacionalizmus ako extrémny prejav patriotizmu. Nacionalizmus má vo všeobecnosti veľmi ne-
gatívnu konotáciu, zatiaľ čo patriotizmus je práve naopak pozitívnou, ba až vyžadovanou hodnotou.
Sociálne vedy však vo svojich analýzach medzi týmito dvoma pojmami takto nerozlišujú. To, čo sa
bežne označuje za patriotizmus, dnešní vedci spravidla považujú tiež len za jednu z foriem naciona-
lizmu. Rozdiel medzi nacionalizmom a patriotizmom je len vo výrazových prostriedkoch a v spôsoboch,
akými sa prejavujú, nie však v princípe fungovania.

• 44
Podľa nacionalistických predstáv môže mať každý človek len jednu národnosť, alebo lepšie povedané
len jednu pravú národnosť, tú, do ktorej sa narodil. Ak o tú národnosť nejakým spôsobom príde, tak sa
„odnárodní“. Asimilácia či „odnárodnenie“ sa považuje za niečo tragické, hriešne a zradcovské. Toto sú
tie najzákladnejšie prvky všetkých nacionalistických ideológií.

• 45
Paralelne s komplikovaným a hektickým procesom nacionalizácie rôznych populácií v Európe i vo svete
dochádzalo aj k nacionalizácii verejného priestoru. Stačí, ak sa poobzeráme okolo seba. Obrazne po-
vedané, kam len pozrieme, nájdeme národ. „Zástupcovia národa“ sedia v národnej rade, chodíme sa
kultúrne vyžiť do národného divadla, nezamestaní sa chodia hlásiť na národný úrad práce, ľudia s istými
zdravotnými problémami navštívia Národné onkologické centrum, na dovolenku môžeme ísť do niekto-
rého z národných parkov, študovať historické pramene ideme do národného archívu alebo najnovšie do
Ústavu pamäti národa. Taktiež v tlači, knihách a elektronických médiách sa bežne stretávame s takými
slovnými spojeniami ako: „vôľa národa“, „údel/osud národa“, „súhlas národa“, „minulosť/budúcnosť
národa“, „sila národa“, „hrdosť národa“ a pod. Hovorí sa o národných jedlách, národných odevoch,
národných špecifikách, národnej kultúre atď. So všetkými týmito slovnými spojeniami, zvratmi a spô-
sobmi vyjadrovania sa stretávame denno-denne. Svoju komunikačnú funkciu plnia výborne, preto ne-
prekvapuje, že si ich ani nejako zvlášť neuvedomujeme.

• 45
Typickým javom vo všetkých moderných jazykoch je v. zvecňovanie národa. O národoch hovoríme
ako o reálne existujúcich entitách, ako o veciach či organizmoch, ktoré dokážu konať. Národy majú
svoje mená, majú svoje „bydlisko“ (územie), národy majú ducha, majú tiež typické črty, svoje kvality
i nedostatky, môžu byť chrabré či zbabelé, národy majú svoje dejiny a majú svoju budúcnosť a dokonca
majú i svoj vek (niektoré národy považujeme za staršie, iné za mladšie). Národy sa môžu dopúšťať
zločinov, môžu trpieť a tiež môžu utláčať iné národy. Ak si starostlivo preštudujeme dennú tlač či iné
médiá, nájdeme záplavu symbolických personifikácií národov, ako napríklad „Amerika zaútočila na
Irak“, „Bratislava odmieta zákon o zahraničných Maďaroch“, „Izrael zaútočil na palestínske osady“.
Sme zvyknutí hovoriť o národoch ako živých organizmoch, ako o celistvých a nedeliteľných celkoch.
Keď hovoríme o národoch ako o organizmoch, samozrejme si veľmi dobre uvedomujeme, že národy
nemajú srdce, hlavu, ruky či nohy. Napriek tomu sa však domnievame, že národy môžu cítiť, môžu tr-
pieť, lebo ak to môžu individuálni členovia národa, tak potom aj celý národ. Keď je utláčaná jedna časť
národa (napríklad „odtrhnutá“ časť národa v cudzom štáte), tak spolu s ňou trpí celý národ. Ak „časť
národa“ spácha nejaký zločin proti nejakému inému národu, tak za to nesie zodpovednosť bez výnimky
celý národ. Tento spôsob vnímania národa má veľmi vážne psychologické konzekvencie. Zvečnením
alebo personifikovaním národa môžeme aplikovať morálne kategórie na národy a na ich správanie. Tak
si utvárame pevné stereotypy a obrazy o iných národoch, ako i o tom vlastnom. Vytvárame si istý proto-
typ Maďara, Nemca, Róma („Cigána“) či Američana, ktorý sa vzťahuje tak na jednotlivca, ako aj na celý
jeho národ. Tento stereotyp sa potom v našich hlavách, či chceme či nie, bez toho, aby sme si to vôbec
uvedomili, zakaždým aktivizuje, keď je reč o Maďaroch, Nemcoch či „Cigánoch“.

• 48
Sme to práve my, kto umožňuje prežitie národa ako spoločenskej kategórie, ako základného interpre-
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tačného rámca, prostredníctvom ktorého chápeme náš život v modernej spoločnosti a jeho zmysel. Ne-
ustálym používaním v rôznych kontextoch a situáciách sa kategória národa zakaždým znova a znova
napĺňa zmyslom, prežíva a reprodukuje sa. Zároveň však nemáme veľmi na výber, lebo súčasný život sa
javí natoľko „národný“, že si možno len ťažko predstaviť, že národ by zrazu prestal hrať významnú rolu
pri našom chápaní sveta. Moderné jazyky v mnohých ohľadoch pomenúvajú žitú realitu v kategóriách
národa, ktoré sú tak veľmi základné, že nám neumožňujú zaobísť sa bez nich v bežnej komunikácii.
V kategóriách národa spracúvame informácie o sebe i o iných, dávame zmysel a význam udalostiam, či
už v oblasti politiky, kultúry, športu, alebo v ďalších sférach verejného života. Ako spoločenská kategória
nám národ umožňuje zrozumiteľne a hlavne jednoznačne interpretovať dianie vo svete a našu účasť
v tomto dianí.

• Ľubomír Lipták: Symboly národa a symboly štátu
• Viktor Krupa, Slavomír Ondrejovič: Jazykové mýty

• 62
Bezprostrední západní susedia boli pre (…) [starých Slovanov] „nemí“, lebo neovládali ich jazyk. Preto
si zasluhovali pomenovanie Nemci, zatiaľ čo pomenovanie Slovan sa podľa všetkého vzťahuje na tých, čo
vládli slovom, čiže vedeli hovoriť.

• 64
Jednotlivé jazyky slúžia členom spoločenstva, ktoré ho používa, a pýtať sa preto môžeme len na to, či je
napr. daná slovná zásoba dostatočná na to, aby slúžila sociokultúrnym potrebám príslušného spoločen-
stva. Nikoho nemôže prekvapiť, že Eskimáci majú viac názvov a jemnejšie diferencujú druhy ľadu či
snehu než napr. nomádi Kalaharskej púšte, ktorí sa zasa vyžívajú v pomenovaniach druhov piesku, kým
zasa ľudia žijúci v dažďových pralesoch majú také vedomosti o pomenovaniach tamojšieho rastlinného
sveta, že by im ich mohli závidieť všetci botanici.

• 69
(…) Každý považuje za najľubozvučnejší jazyk svoj, t. j. ten jazyk, v ktorom sa „dokáže najbezpečnejšie,
najjemnejšie a najpôsobivejšie vyjadrovať“, čiže takmer vždy ide o materinský jazyk.

• Andrej Findor: Tisícročná poroba?

• 72
Mýtus tisícročnej národnej poroby je produktom špecifických historických podmienok a vyhranených
národnostných vzťahov 19. storočia. Jednotný uhorský politický národ, kvôli ktorému sa oplatilo písať
„národné obrany“ v 18. storočí, prestáva byť zmysluplným politickým rámcom. To, čo sa zdalo nemys-
liteľné v 18. storočí, platí rovnako aj pre predchádzajúce storočia. Neexistujú historické pramene, ktoré by
obsahovali záznamy utlačovaných slovenských súčasníkov o svojej päťstoročnej, sedemstoročnej alebo
deväťstoročnej porobe.

• 74
(…) Otázkou, ktorá nás zaujíma v súvislosti s mýtom tisícročnej poroby slovenského národa, je, ako
sa z nej vlastne stal historický mýtus – niečo, čo parazituje na histórii, a je také samozrejmé, že vlastne
históriu pre svoju existenciu nepotrebuje. V nemalej miere vďačí za to aj učebniciam dejepisu, ktoré vždy
obsahovali súdobo špecifickú a účelovú variáciu príbehu o tisícročnej porobe.
Príchod Maďarov, rozpad Veľkej Moravy („prvého štátu československého národa“) a neskoršie začle-
nenie územia Slovenska do uhorského štátu mali v dejepisných textoch medzivojnového Českosloven-
ska jasne definovaný význam. Pomenúvali príčiny a vymedzovali začiatok následnej tisícročnej poroby
Slovákov pod maďarskou nadvládou. Podľa nich vlastne znamenala rovnako dlhé, tisícročné odlúčenie
„dvoch bratských vetví jednotného československého národa“. Založenie Československej republiky sa
prezentovalo ako koniec tisícročnej slovenskej a niekoľkostoročnej českej poroby („doby temna“ pod ne-
meckou nadvládou). Účelom takého príbehu tisícročnej poroby bolo zdôvodniť a legitimovať existenciu
československého štátu ako ochrancu národnej slobody proti cudziemu útlaku.

• Vladimír Krivý, Elena Mannová:Mýtus obete
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• Sebazničujúce predstavy o vlastnej histórii, o tom, „ako sme trpeli“ a „ako nám ubližovali“, sa formovali
v jednotlivých európskych národoch v 19. storočí. Na počudovanie nestoja v centre historických národ-
ných mytológií slávne víťazstvá, ale vytrvalosť v nešťastí. Hoci si to ani neuvedomujeme, naši „dediční“
nepriatelia a utláčatelia Maďari sa tiež považujú za obete dejín a vnímajú svoju históriu ako reťaz národ-
ných katastrof. Jej prvým článkom bola bitka pri Moháči, ktorou sa začalo 150-ročné turecké (v pod-
state osmanské, teda nie čisto etnicky turecké) panstvo. Historické výskumy však ukazujú, že tento
útlak nemal trvale podobu, akú sme si zafixovali z Turčína Poničana. Osmani potrebovali pravidelné
dane z okupovaných území, takže plienili len územia za hranicami svojich sandžakov, a na rozdiel
od ostatných častí vtedajšej Európy tolerovali iné náboženstvá. Ako ďalší článok retaze svojho utrpe-
nia pociťovali Maďari v 19. storočí habsburský útlak, vrcholiaci v porážke revolúcie 1848–1849. Ste-
lesňujú ju legendy o nesmrteľnom básnikovi Sándorovi Petőfim, o porážke pri Világoši a o poprave
revolučných generálov v Arade. Nadvláda Habsburgovcov v druhej polovici 19. storočia však nezna-
menala len centralizmus, germanizáciu a cenzúru, ale aj zásadnú modernizáciu krajiny. K bolestným
skúsenostiam patrí tiež permanentný pocit ohrozenia, vyjadrený v motíve „malého ostrova vo veľkom
slovanskom mori“, ktorý patril do výbavy nacionalistickej ideológie a politiky. Za najväčšiu tragédiu
považujú Maďari stratu území bývalého Uhorského kráľovstva po rozpade monarchie, prehranej vojne
a následnej Trianonskej zmluve. Počas väčšiny 20. storočia naďalej prevládala predstava Maďarov ako
obete – obete Habsburgovcov, víťazných spojencov, Nemcov za druhej svetovej vojny a Sovietov po nej,
osobitne v podobe krvavého roku 1956.
Vrchol českej hitparády utrpenia tvorí mýtus tristoročnej poroby. Na jej začiatku bola bitka na Bielej
hore (1620), ktorá sa v národnej pamäti Čechov zakorenila ako začiatok českého útlaku pod jarmom ka-
tolicizmu a cudzieho panstva. Najsilnejším obrazom je v tejto súvislosti poprava „českých pánov“ na
Staromestskom námestí. Strata práv a štátnosti sa však v skutočnosti nespájala s Bielou horou. Habsbur-
govci sedeli na českom tróne už od roku 1526 a po roku 1620 nezanikol ani stavovský politický systém,
ani autonómia krajín českej koruny. V českejmytológii 20. storočia dominuje – rovnako ako v Poľsku aj vo
viacerých ďalších stredoeurópskych krajinách – predstava obete mocných susedov a opustenosti spojencami
(u nás napr. mníchovská trauma či pocit opustenosti Západom v roku 1968). Rozbitie prvej Českoslo-
venskej republiky a nacistickú okupáciu dávali Česi do súvislosti s „odtrhnutím sa Slovenska“. Mýtus
slovenskej zrady – „noža do chrbta“ („kudly do zad“) bol potom v pozadí českej nedôvery k snahám
o samosprávu Slovenska až do konca spoločného štátu.

• 79
Tisícročný útlak Slovákov v Uhorsku je mýtom. Traumatizujúce zážitky maďarizácie z obdobia dua-
lizmu, teda z niekoľkých desaťročí, sa spätne projektovali na celé uhorské dejiny. Sporadické správy
o národnostných konfliktoch v stredovekých mestách či jazykové obrany z 18. storočia pritom nemožno
použiť ako doklady diskriminácie celého etnika. Štátna moc, zemepáni ani cirkev v tomto období neroz-
hodovali na základe národnostných kritérií. Ak slovenský poddaný trpel, trpel rovnako aj maďarský.
Spoločenská hierarchia súvisela so sociálnym postavením v stavovskom systéme a s vierovyznaním ľudí,
nie s etnickou príslušnosťou.

• 82
Slovanské národy strednej a východnej Európy, najmä Poliaci, sa považovali za obete nemeckej expanzie
(Drang nach Osten) od stredoveku do 20. storočia. V Nemecku sa táto rozpínavosť ospravedlňovala ci-
vilizačnou misiou. Vzhľadom na všeobecnú predstavu Nemcov ako hlavných vinníkov veľkých kata-
strof 20. storočia – dvoch svetových vojen, nacizmu, holokaustu – si neuvedomujeme, že aj oni majú
pocit obete. Obete víťazných spojencov, ktorí im po prvej vojne nanútili ponižujúci versaillský mier
a po druhej vojne ich predstavili ako jediných páchateľov. Ale predovšetkým obete udalostí po porážke
Hitlera – vyháňania nemeckého obyvateľstva zo strednej a východnej Európy. Pocity krivdy z týchto
tragických udalostí už v 50. a 60. rokoch ovplyvňovali sebavnímanie západného Nemecka. V diskusiách
o vyháňaní z východnej Európy, o Benešových dekrétoch a pod., iniciovaných landsmanšaftami, sa
konštruuje kolektívna rola Nemcov ako obete. Individuálne spomienky postihnutých na ukrutnosti, ktoré
sa naozaj a neospravedlniteľne odohrali, sa využívajú ako nástroj v politickom boji. Napriek oficiál-
nym slovám ospravedlnenia si časť verejnosti na oboch stranách stále predstavuje rok 1945 ako „rok
nula“. Nemci v landsmanšaftoch zabúdajú na udalosti predtým a spomínajú na vlastné utrpenie po
vojne. My sa sústreďujeme na naše poníženie a útrapy vo vojne; udalosti po oslobodení označujeme
eufemisticky za „odsun“ a vedome vytesňujeme z pamäti, že sme z pomsty vyhnali (ako kolektívne
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vinných) vlastných nemeckých a maďarských spoluobčanov a zbavili ich občianskych práv. Sformovali
sa dva odlišné spôsoby argumentácie, dve morálne rozpravy, skonštruovali sa dve rozličné minulosti.
Predstavy oboch strán o vlastnej obeti ignorujú historické súvislosti a z vedeckého hľadiska zostávajú
len v mýtickej rovine. To však neznamená, že nemajú politický dosah.

• 83
Slováci sa po druhej svetovej vojne tiež štylizovali do úlohy obete „nemeckého fašizmu“. Platí konštato-
vanie Tonyho Judta, vyslovené pre všetkých obyvateľov víťazných štátov: keď boli Nemci vinní, „my“
sme nevinní. Keď vina spočívala v tom, že niekto bol Nemec alebo pracoval v ich záujme, potom sa ne-
vina rovnala nepriateľstvu voči Nemcom. Ak bol národ nevinný, musel preukázať odboj. Bezprostredne
po vojne „vysvetlili“ vlády krajín v strednej a východnej Európe svojmu obyvateľstvu, že boli nevinnou
obeťou nemeckého prepadu, neniesli vinu na zločinoch spáchaných na ich území (teda ani na deportá-
ciách Židov či diskriminácii Rómov), významne sa podieľali na oslobodení pod vedením sovietskej ar-
mády a komunistických partizánov a že za vojnou treba spraviť hrubú čiaru. Skutoční odbojári museli
tento kurz akceptovať. Mýtus odboja spojený s potrestaním „zradcov“, kolaborantov, ktorí inak hrdinské
obyvateľstvo vydali okupantom, umožnil komunistom odsúdiť a odstrániť ľudí, ktorí im mohli prekážať
na ceste k moci. Novovybudované pomníky a pamätníky prinášali všade to isté posolstvo: druhá svetová
vojna bola „antifašistická“, nacistickí Nemci v nej sledovali kapitalistické a imperialistické ciele a „ľud“
proti nim bojoval.

• 84
Mýtus obete slúži ako alibi, aj ako hybná sila agresie, tvrdí Tony Judt. Keď kolektív nevidí žiadnu
možnosť, ako sa vlastným úsilím vyrovnať s ponižovaním, mobilizuje celú svoju duševnú energiu na
vytvorenie zásobárne nenávisti a závisti, hnevu a pomstychtivosti. Považuje sa za obeť okolností a ne-
pociťuje žiadnu zodpovednosť za svoju situáciu. Je to dobrý „materiál“ pre vodcu, ktorý neargumentuje,
ale využíva city.

• Eva Krekovičová:Mýtus plebejského národa

• 86
Stereotypy patria k nezanedbateľnej súčasti nášho života. Sú to zjednodušené predstavy (podľa Waltera
Lippmana „obrazy v hlave“) o nás, o iných a o svete, ktoré pomáhajú jednotlivcovi či skupine orientovať
sa, rozhodovať a konať v zložitom prostredí (…).

• 87
Tak, ako sme sa vzdali svojich panovníkov (neboli to Slováci), vzdali sme sa aj šľachty, vzdelancov,
mešťanov, remeselníkov a všetkých ostatných vrstiev, ktoré nevyhovovali mýtu slovenskej plebejskosti.
Dodnes mnohí z nás odmietajú nespornú a aktívnu spoluúčasť Slovákov na formovaní kultúrneho de-
dičstva niekdajšieho Uhorska. Cenia sa iba slovenskí murári, ktorí „postavili“ Budapešť. Na tomto stave
sa podpísala aj komunistická ideológia, ktorá priamo nadviazala na mýtus plebejskosti a obohatila obraz
„Slováka – roľníka, pastiera“ o ideologický rozmer. Jednoduchý človek a masy sa stali „tvorcami dejín“
– robotníci a roľníci v symbolickej rovine stelesňovali štát. Folklór, najmä jeho prezentácia pri najrôz-
nejších príležitostiach, sa tak stal symbolom nielen slovenskosti, ale tiež „moci ľudu“ v štáte. A to aj
napriek modernizačným a globalizačným procesom, ktorými táto spoločnosť prešla a prechádza. Neži-
jeme už síce v 19. storočí, mentálne je však naša identifikácia akoby hlboko ukotvená práve v tomto
období. Okrem využívania a zneužívania folklóru pri rôznych politických podujatiach o tom svedčia aj
početné umelecké diela oslavujúce „čistý“ a civilizáciou „neskazený“ vidiek. Uchovávajú romantický
obraz Slováka (najlepšie ak pochádza z hornatých oblastí stredného Slovenska), ktorý – hoci už žije
v meste – sa v krízových situáciách vracia do rodného kraja, aby načerpal nových síl. Toto umelecké
klišé pretrváva ako istý relikt minulosti v mnohých dielach aj po roku 1989.

• 88
Neoddeliteľnou súčasťou plebejského obrazu Slovákov je najmä rozšírená predstava o Slovákoch ako
o horských pastieroch oviec a dodnes pretrvávajúci stereotyp o kultúre slovenského vidieka ako o pas-
tierskej kultúre. S ním súvisí obraz Slováka – „baču“ so všetkými jeho atribútmi: fujarou, píšťalou či
gajdami, stádom oviec a družinou valachov, slobodným životom vo voľnej horskej prírode atď. Takéto
vnímanie „typického Slováka“ má svoje korene v heteroobraze, aký si o Slovákoch vytvorili iné národy.
Boli to predovšetkým susedia, spolunažívajúci so Slovákmi v jednom štátnom útvare, teda Maďari a Česi.
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• Hana Hlôšková: Národný hrdina Juraj Jánošík
• Peter Macho:Matúš Čák Trenčiansky – slovenský kráľ?

• 107
V národnom historizme 19. storočia [Matúš Čák Trenčiansky] v podstate suploval postavy národných
panovníkov: slovenským národovcom imponovala skutočnosť, že počas jeho éry existovalo „Slovensko“
nezávisle od vlastného „Maďarska“. Matúš Čák ako nekorunovaný panovník, vládca Slovenska, ktorý
disponoval takmer všetkými atribútmi kráľa, bol natoľko idealizovaný, že sa mu „prepáčila“ aj jeho
proticirkevná politika a spory s nitrianskym biskupom, ktoré vyvrcholili dobytím biskupského sídla
a vypálením nitrianskej katedrály. Súdobé pramene síce spomínali Matúšove drsné a nevyberané spô-
soby, cirkevnú kliatbu uvalenú na jeho osobu, ale národovecké 19. storočie tieto zmienky spravidla ig-
norovalo a vnímalo ich ako súčasť diskreditačných metód jeho stredovekých protivníkov a neprajníkov.

• Daniela Kodajová: Politický testament Ľudovíta Štúra?
• Gabriela Kiliánová: Komu patrí Devín?

• 124
Po rozpade Rakúsko-Uhorska roku 1918 a vytvorení následníckych štátov južná hranica Slovenska ne-
bola hneď ustálená. Bratislava s okolím pripadla do Československa až v roku 1919.

• Juraj Zajonc: Prečo je Nitra staroslávne mesto

• 134
Dejiny nejestvujú samy osebe. Tvoria a píšu ich ľudia na svoj obraz. V dejinách sa odrážajú ich potreby,
ciele, túžby. Spoločenstvá ľudí svojimi dejinami – zaznamenávaním a prezentovaním faktov a pohľadov
na udalosti v istej následnosti a s naznačením istých súvislostí – tvoria pre iných svoj obraz. Využívajú
pritom fakty a jasné dôkazy rovnako ako rozličné mýty a predstavy. Nejasnosti sa podľa potreby upra-
vujú a jasné, ale nevhodné prvky sa zahmlievajú.

• 148
(…) Mýty tvorili a stále tvoria bohatú, viacvrstvovú súčasť nášho vnímania minulých i súčasných uda-
lostí. V mysli každého človeka sa prelínajú s inými poznatkami, overenými a skutočnými faktmi. Sú
východiskom nášho konania ako príslušníkov národa, náboženského či iného spoločenstva. Tvoria neod-
deliteľnú súčasť našich dejín, ktorá má neraz väčšiu silu ako poznanie historicky pravdivých faktov.

• Ivan Kučma:Mýtus stredu: Martin ako centrum slovenskosti
• Peter Macho:Milan Rastislav Štefánik – bohatier a mučeník?

• 167
Okrem hrdinu-bojovníka-bohatiera a obete-mučeníka-trpiteľa-svätca sú medzi slovenským obyvateľ-
stvom rozšírené ešte ďalšie dve základné predstavy Štefánika. Vykryštalizovali na pozadí sporov a kon-
fliktov medzi autonomistickou a čechoslovakistickou koncepciou a prežívajú do dnešných dní. Na jed-
nej strane ide o predstavu Štefánika-Slováka, teda slovenského národovca/nacionalistu, na druhej strane
ide o obraz Štefánika-Čechoslováka, čechoslovakistu. Tieto predstavy stoja proti sebe ako protikladné
a nezlučiteľné, ako navzájom sa vylučujúce obrazy, hoci v skutočnosti u Štefánika nemal pomer medzi
slovenskou a československou identitou konfliktnú povahu.

• Dušan Kováč: Andrej Hlinka – bojovník za slovenský štát?
• Ivan Kamenec: Slovenská republika 1939–1945 a jej mýty

• 183
Tiso (v užšom kruhu funkcionárov samovládnucej HSĽS v novembri roku 1942)
• Za bývalej Česko-Slovenskej republiky nikdy Slováci o štátnej samostatnosti nehovorili, ani za ňu

nebojovali. V minulosti bol poctivý Slovák ten, ktorý za samostatný slovenský štát nepracoval, lebo
každý bol presvedčený, že by takto národ prišiel do nešťastia. Nefalšujme históriu, pridržiavajme sa
pravdy! Za samostatný slovenský štát bojovali v minulosti len janičiari a zradcovia a tých sme všetci
odsudzovali.
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• Ivan Kamenec: Jozef Tiso – tvorca štátu a martýr?
• Ivan Kamenec: Dvojsečnosť mýtov o Slovenskom národnom povstaní

• 203
Je pozoruhodné a príznačné, že súdobá protipovstalecká propaganda je svojím obsahom i používaním
terminologických výrazov takmer úplne totožná s argumentmi, ktoré dodnes používajú povojnoví apo-
logéti slovenského štátu, priam fanaticky odmietajúci akúkoľvek opodstatnenosť a legitimitu domáceho
protifašistického odboja.

• 204
SNP nemalo za cieľ negáciu slovenskej štátnosti, ale z principiálnych politických i spomínaných reál-
nych dôvodov odmietalo takú jej podobu, aká bola stelesnená v totalitnom režime a v bezvýchodiskovej
zahraničnej orientácii vojnovej Slovenskej republiky. Oficiálne programové dokumenty ilegálnej i po-
vstaleckej Slovenskej národnej rady jednoznačne ukazujú štátoprávne ciele hlavného a zjednoteného
prúdu slovenského odboja. Tie jasne smerovali jednak k povaleniu totalitno-fašistického režimu, jednak
k zakotveniu federatívneho modelu slovenskej štátnosti v rámci obnovujúceho sa Československa. Do
ČSR Slováci vstupovali – predovšetkým vďaka povstaniu – ako samobytný národ, požadujúci úplnú
rovnoprávnosť s českým národom. Za to, že sa tieto požiadavky celkom nenaplnili, nemôže samo po-
vstanie, ale práve fakt, že sa jeho najdôležitejšie princípy začali veľmi skoro po vojne spochybňovať,
ignorovať, resp. ním dosiahnuté výdobytky sa postupne odbúravali. „Tichá“ demontáž povstaleckých
princípov v štátoprávnej oblasti prebiehala v rámci stupňujúceho sa mocenského vnútropolitického zá-
pasu v celej ČSR, čo vyvrcholilo nastolením komunistického totalitného režimu.

• Michal Barnovský: Gustáv Husák – realita a mýty

• 210
francúzsky historik François Furet
• (…) Vojna a víťazstvo z roku 1945 dodali komunizmu lesk, aký predtým nikdy nemal (a ktorý už

mimochodom nikdy mať nebude) […] Z nacistickej apokalypsy vyťažila najviac komunistická idea.
• 218
filozof Ján Uher
• Mysleli sme si […], že človek, ktorý prežil vo väzení deväť rokov pekla, ako ho prežil on, a ktorého ob-

vinili tak krivo ako jeho, nemôže už prisluhovať metódam, ktoré to peklo plodia, ktoré krivia charak-
ter. V tom sme sa veľmi zmýlili: ukázalo sa, že je to možné.

• Marína Zavacká: V čom sme to vlastne žili? Mýty budovania komunizmu

• 224
Človek má tendenciu vyhýbať sa pocitom bezmocnosti, beznádeje a ohrozenia tým spôsobom, že si
(napriek dostatku informácií) myšlienky tohto typu „nepripúšťa“. Preto sa pacienti s podozrením na
chorobu vyhýbajú lekárom, preto sovietski i československí komunisti sami seba presviedčali o prav-
divosti absurdných obvinení voči svojim dôverným priateľom. Z rovnakého dôvodu americkí politici
ignorovali správy tajných služieb o príprave japonského útoku na Pearl Harbour a obkľúčení Nemci
v Berlíne s dôverou očakávali nasadenie tajnej zbrane. Mýtus poskytuje človeku prijateľné vysvetlenie
sveta. Na pravdivosti tu nezáleží, ale musí to byť vysvetlenie jednoduché, jasné, pochopiteľné a najmä
emocionálne akceptovateľné. Jeho výhody výstižne opísal Mikhail Heller, autor jedného zo základných
diel o (de)formovaní ľudského vedomia v podmienkach sovietskeho režimu, Kolieska v sovietskom súkolí:
„Mytológia umožňuje veriť v to, čo neexistuje, a odmietať to, čo je reálne. Keďže mýtus nie je prepojený
s realitou, je veľmi ťažké poukazovať naň (odhaľovať ho) pomocou logiky a rozumu.“.
Z takéhoto postoja pramení i častý argument „za komunistov sa aj čosi vybudovalo, nebolo všetko len zlé“.
Tendencia aktívnych i pasívnych svedkov zla formulovať jeho ospravedlňujúce výklady je bežným, psy-
chologicky skúmaným a opísaným javom. Pripomeňme si napríklad frázy „… ale vlaky chodili presne“
(za Mussoliniho), „… ale postavil diaľnice“ (Hitler), „… ale postavil metro“ (Stalin), „… ale bola silná
koruna“ (za slovenského štátu), „… ale bol poriadok“ (za protektorátu). Jedinec, ktorý si budovateľský
argument osvojil, neporovnáva (logicky) Slovensko roku 1990 s porovnateľným prostredím, napríklad
s Rakúskom roku 1990, ale so Slovenskom z roku 1948. Je nepopierateľné, že za štyridsať rokov „sa niečo



Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová (ed.): Mýty naše slovenské 10Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová (ed.): Mýty naše slovenské 10Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová (ed.): Mýty naše slovenské 10

vybudovalo“. No pri pohľade na Rakúsko roku 1990 by bolo zjavné, že bez komunistov by sa u nás v rov-
nakom čase budovalo viac, a najmä zmysluplnejšie.

• 226
Ruskí sociálni psychológovia Leonid Gozman a Alexander Etkind napísali o správaní sa ľudí v pod-
mienkach totalitného režimu a po jeho zrútení sa zaujímavú a podnetnú knihu Psychológia post-totalitariz-
mu v Rusku. Podľa ich vysvetlenia si pri strete s mocným a ohrozujúcim (totalitným) režimom väčšina
ľudí zvolí cestu psychickej obrany. Aby unikli strachu a bolesti a dosiahli stav vnútornej vyrovnanosti, sú
ochotní zmieriť sa s fundamentálnymi a radikálnymi pokriveniami reality. Tým, že akceptujú mocensky
presadzovaný obraz sveta, zabezpečia si nielen nádej na prežitie, ale – a to je ešte dôležitejšie – uchovajú
si možnosť byť šťastnými. Človek, cítiac sa súčasťou moci, môže sám seba považovať za rovnako všemoc-
ného ako moc sama. Podobné správanie, známe ako stockholmský syndróm, sa prejavuje u obetí únosov.
Keď sa ocitnú v situácii rukojemníkov, v ktorej ich osud totálne ovláda niekto iný, časom sa k tejto moci
podvedome priklonia. Obete „sebaochranne“ sympatizujú s únoscami a prejavujú negatívny postoj voči
svojim záchrancom (ktorí predstavujú ohrozenie „bezpečného“ statu quo). Akceptovanie mytológie nie
je len výsledkom propagandistickej manipulácie. V daných existenčných podmienkach je tento postoj
pre psychiku výhodný, ponúka totiž najkratšiu cestu ku šťastiu. Preto totalitnú mytológiu mnohí ovlá-
daní akceptujú dobrovoľne a vďačne. Navyše, aj keď ju sami držitelia moci odmietnu, tak tí ľudia, čo ju
prijali, sa podobne ako narkomani, neschopní žiť bez svojej drogy, držia svojich navyknutých konceptov
vnímania sveta.

• 227
V oficiálne budovanom mýte o Slovenskom národnom povstaní sa niekoľkokrát menili jeho hlavní pred-
stavitelia podľa toho, ako ich v reálnom živote väznili, prepúšťali, popravovali a rehabilitovali.

• 227
Viera v jednoduchosť bola predpokladom na bezproblémové prijímanie ďalších predstáv o svete, štruk-
túrovaných bipolárne na osi dobrý/zlý. Zaručovala dôveru vo vládu, ktorá múdro rieši všetky prob-
lémy. Tie sú vlastne jednoduché, no nakopili sa, lebo predchádzajúci režim ich zámerne zanedbával,
alebo dokonca prehlboval. Vzbudzovala pohŕdanie a agresivitu voči každému, kto sa snažil svet „úmy-
selne“, teda zlovoľne znejasniť, spôsobiť zmätok, zavádzať zbytočne zdĺhavé procedúry (napríklad sta-
tické skúšky alebo demokratické voľby), alebo tvrdiť, že bez odbornej kvalifikácie, len s neučeným „sedli-
ackym rozumom“ nie je človek na niečo dosť dobrý, múdry, šikovný. Ilúzia jednoduchosti sveta vytvá-
rala podmienky na vieru vo všemocnosť človeka (pod tým správnym vedením). Zároveň spôsobila, že
jedinec zvyknutý na čierno-biele hodnotenie nedokázal posudzovať kombináciu viacerých aspektov.
„Ak je niečo zlé, je to úplne zlé; ak je to dobré, je to úplne dobré. V podstate akýkoľvek spoločenský
jav alebo prírodný fenomén musí byť objektom buď neobmedzenej podpory, alebo nekompromisného
boja.“. Jednoduchosť sveta sa odrážala i v zjednodušených riešeniach problémov, či už z hľadiska tech-
nického, alebo koncepčného. „Nedostatok vody sa vyrieši obrátením toku riek, nedostatok peňazí do-
tlačou bankoviek, demografické problémy zákazom potratov, nárast počtu disidentov naplnením psy-
chiatrických liečební.“.

• 228
Myšlienka zmeny je v protiklade k snahe vzbudiť dojem, že režim bol nastolený naveky, že neexistuje
reálna možnosť nejakej inej alternatívy, a preto ju moc považuje za nebezpečnú. Hoci médiá boli plné tvr-
dení o pokroku v hospodárstve, vede, technike, realita až zarážala svojou strnulosťou. Novinky v kultúre
či životnom štýle sa oficiálne ignorovali, až kým už nebolo možné tváriť sa, že ide o samozrejmosti. Tr-
valo neúmerne dlho, kým sa nové technické vymoženosti zaviedli do praxe. Osvedčeným nástrojom
propagandy sa stalo antedatovanie súčasnosti do minulosti. Text pod fotografiou lesných robotníkov,
ktorí prevážajú drevo konským poťahom, so znením „ťažká je práca horehronských drevorubačov“, sa
stala pre cenzorov prípustnou po jednoduchej gramatickej zmene času: slovom bola z dokumentárnej
fotografie urobili minulosť. Dôvodom vyraďovania záberov výrobných hál z časopisov nebolo ani tak
úsilie neprezradiť nepriateľovi využívanie najnovších vynálezov, ale utajenie technickej zaostalosti pre-
vádzky. Systém trvalého bydliska a bytová politika nanovo „pripútali ľudí k pôde“, nútili ich, aby celý
život zostávali na jednom mieste. Za dôvod na udelenie vyznamenania sa považovalo, ak niekto dlhý
čas (najlepšie ani raz) nezmenil zamestnanie. Udržiavanie nemenných cien a zárobkov umelými zásahmi
do ekonomiky, a to v rozmeroch, ktoré sa priečia zdravému rozumu, sa prezentovalo ako výdobytok.
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Princíp nemennosti režimu sklzol až k nemennosti personálneho obsadenia funkcií. „Následkom viery
v nemennosť sveta je nedôvera k zmenám. V súčasnosti to možno pozorovať na ľavej i pravej časti po-
litického spektra. Niektorí sú presvedčení, že reformy sú len iluzórne, nový náter, kozmetická úprava,
zatiaľ čo v skutočnosti všetko ostáva tak, ako bolo. Pre iných sú zmeny len dočasným narušením po-
riadku, a očakávajú, že skôr či neskôr sa všetko nevyhnutne navráti do starých koľají.“.

• 229
Predostierané zázraky, vnášané do tunajších pomerov, nestrácali svoje mýtické čaro dovtedy, kým ostá-
vali v rovine záhadného slova označujúceho neznámy proces (prístroj, rastlinu, pracovný postup) a kým
sa nezaviedli do praxe. Ich mediálna použiteľnosť bola vzhľadom na to nízka a potreba nových zázrakov
veľmi frekventovaná. Z tých, ktoré sa do verejného povedomia stihli významnejšie zapísať, spomeňme
mičurinské políčka, osemklasú pšenicu-zázračnicu, kukuricu-krásavicu, štvorcovo-hniezdovú výsadbu
(všetkého) či studený odchov. V pozícii čarodejníkov sa ocitli „noví hrdinovia“, ako baník Stachanov,
traktoristka Paša Angelina, vedci Lysenko a Lepešinská. Často išlo o ľahko priehľadné legendy. (…)
K absurdným situáciám viedlo v reálnom svete povinné využívanie „zvláštnych metód úspor času a ma-
teriálu“ a vykazovanie ich výsledkov. Tlak na úsporu času nútil porušovať pravidlá bezpečnosti práce,
výsledkom šetrenia surovinami boli nekvalitné výrobky. Začiatkom 50. rokov vyznamenali pracovníkov
mäsospracujúcho závodu v Bratislave za úsporu mäsa do párkov, keď ho vynaliezavo nahradili múkou.
Všetky problémy mali vyriešiť cudzo a vznešene znejúce slová jarovizácia, chemizácia, automatizácia,
industrializácia či univerzálne zaklínadlo chozrasčot. O tom, že viera v zázraky tohto typu pretrváva,
svedčí i ochota tisícok spoluobčanov zveriť svoje peniaze zázraky sľubujúcim „nebankovým subjektom“,
agentom sľubujúcim „zázračné zárobky“ a pod.

• 230
Ako všetky ideológie aj marxizmus-leninizmus ponúkal odpovede na všetky kladené otázky – a to
odpovede, ktoré režim považoval za jediné správne a prípustné. Komunizmus predstavoval objektívne
nevyhnutný cieľ celého ľudstva, ku ktorému sa podľa prirodzených zákonitostí blížime. Sekundárne sa
z neho odvíjala viera v lineárnosť a bezalternatívnosť vývoja. Nehľadiac na to, v akom štádiu vývoja sa
práve štát nachádzal, bolo to štádium nevyhnutné a najlepšie z možných.

• 230
V otázke komunistického raja spôsobovala menšie komplikácie jeho časopriestorová lokalizácia. Zjedno-
dušene možno povedať, že vierouka československých komunistov rozlišovala dva raje, no rozhraniče-
nie medzi nimi nebolo ostré. Prvým bol raj budúcnosti, ku ktorému komunisti smerujú (ale nastúpená
cesta ich oprávňuje cítiť sa už súčasťou budúcnosti). Druhý – už jestvujúci raj sa začínal za štátnymi
hranicami Sovietskeho zväzu. Napriek jeho reálnej existencii sa u nás budovala jeho výlučne mýtická
predstava. Sovietsky zväz bol miestom, kde sa komunistické sny už vraj napĺňali. Československí ko-
munistickí ideológovia vyvíjali enormnú snahu, aby túto predstavu nenarúšali vedomosti o neželaných
faktoch. Prijímali celé série opatrení zabraňujúcich odpadlíctvu a rúhačstvu. Už do Košického vládneho
programu presadili zákaz akýchkoľvek „antisovietskych“ zmienok, neskôr pribudli paragrafy postihu-
júce „protisovietsku a protisocialistickú agitáciu“. Postupne sa k nim zaradovali všetky reálie narúšajúce
mýtus (nielen informácie o Gulagu, ale aj o hmotných pomeroch obyvateľstva). Pre bežných občanov sa
možnosť navštíviť ZSSR otvorila až po Stalinovej smrti, aj to výlučne v rámci organizovaných zájazdov.
Články, v ktorých preverení a mnohokrát aj nadšení účastníci opisovali svoje zážitky, boli napriek tomu
mimoriadne starostlivo cenzurované. Dogma o nevyhnutnom a mocou ovplyvniteľnom dianí urobila
z krajiny Sovietov aj z územia satelitov zónu, kde sa veci buď diali výlučne plánovito a organizovane,
alebo ich spôsobovali intrigy nepriateľa. Keďže napríklad prírodné katastrofy sa nedali zaradiť ani do
jednej z týchto kategórií, podľa oficiálneho spravodajstva tu nedochádzalo k povodniam, zemetrase-
niam ani iným tragédiám. Na neoficiálnej úrovni sa velebenie ZSSR v médiách kompenzovalo napríklad
cyklom vtipov o správach Rádia Jerevan.

• 232
Podľa platnej dogmy sa človek v podmienkach existujúceho zriadenia mal meniť na človeka nového,
kvalitatívne lepšieho v oblasti morálnovôľových vlastností, mentálnych schopností i telesnej konštruk-
cie. Deti narodené „novým“ ľuďom mali byť dokonalejšie už v dedičnej línii. Realita, ktorá sa pred-
stave dokonalého človeka vzpierala, sa zamlčiavala a zneviditeľňovala. Takto, vzhľadom na oficiálny
predpoklad znižovania kriminality, v socialistickom štáte napríklad „nemohla“ rásť zločinnosť. Rozpor
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medzi želaným a skutočným stavom sa vyriešil striktným zákazom uverejňovania správ o zločinoch. Pre-
tože trestný čin už vôbec nesmel spáchať príslušník „avantgardy ľudstva“ – člen komunistickej strany,
každému podozrivému komunistovi automaticky formálne pozastavili členstvo v strane a pred súdom
vystupoval (a do oficiálnej štatistiky sa tak dostal) ako nestraník. V prípade oslobodzujúceho rozsudku sa
členstvo obnovilo. Na zneviditeľnenie fyzického a mentálneho postihnutia cenzúra nepostačovala. Prob-
lém vyriešilo odstránenie postihnutých zo „zdravej“ spoločnosti a ich faktické vygumovanie z vedomia
verejnosti. Tento recept na posilnenie pocitu „prirodzenej“ nadradenosti socialistického človeka sa javí
ako primitívny, ale, žiaľ, bol funkčný. Nejeden spoluobčan sa z návštevy „degenerovaného a neustále
degenerujúceho“ Západu navracal do vlasti s pocitom, že sa tam naozaj rodí omnoho viac postihnutých
detí než doma. Pretože tam ich na ulici videl.

• 234
(…) Propaganda prezentovala Západ ako územie ovládané Zlom, nad ktorým sme už u nás zvíťazili a ča-
som bude nevyhnutne porazené i tam. Hoci sa jeho obyvateľstvo malo deliť na vykorisťovateľov a vyko-
risťovaných, v súdobom jazyku sa pod pojmom Západ chápali len tí prví. Výrazy opisujúce protivníka
podliehali zmenám politickej línie: imperialisti, vládnuce vrstvy, skupiny priemyselníkov, monopoly,
ropní magnáti, revizionisti, agresívny pakt, militaristi, … Stále však išlo o centrálne riadený „tábor“,
pôvodcu útokov a organizátora sprisahaní, ktorý ale upadal, slabol, zahníval, rozkladal sa a otriasal
v základoch. Na rozdiel od lineárneho diania doma, Západ sa „zmietal protikladmi“ a pre komunistov
bol stelesnením chaosu a nekontrolovateľnosti. Podľa zákonitostí prezentovaných ideológiou sa mali ži-
votné podmienky más na Západe neustále zhoršovať. Keďže sa tak nedialo, informácie o ňom sa striktne
selektovali a publikovali sa len tie, ktoré mohli tézu potvrdzovať.

• 235
Oficiálny mýtus sa sústreďoval na interpretáciu funkcie hranice, ktorá vraj mala chrániť pred prenika-
júcim nepriateľom. Od materských škôl boli deti indoktrinované pocitom vďačnosti k mužom, ktorí na
hranici so zbraňou v ruke „bránili ich pokojný spánok“. Pozitívny imidž pohraničníkom ešte vylepšo-
val sympatický kamarátsky vlčiak. Reálne čísla však svedčili o primárnej funkcii hranice brániť v úniku
vlastným občanom. Azda najvýstižnejšie približoval skutočný stav vtip o chlapčekovi, ktorý sa, hľadiac
na zátarasy z ostnatného drôtu, pýtal otca: „Kto je za tým plotom?“. Odpoveď znela: „My.“.

• 235
Svoj mýtus si budovala aj všemocná strana. Vstupom do nej sa radový človek stával príslušníkom elity,
skupiny ľudí „ukutých zo zvláštneho kovu“. K jej mýtickým kvalitám patrila neomylnosť a jednotnosť. Prí-
padné uznané nesprávne kroky sa vždy vysvetľovali ako úmyselný čin nepriateľov alebo zradcov. Keď
sa ich zbavila, jej štít bol čistý. Jednotnosť sa zabezpečovala vylučovaním jedincov, ktorí prezentovali
odlišný názor. Vzhľadom na systém jednotnej kandidátnej listiny a nadradenosti rozhodnutí straníc-
kych orgánov nad štátnymi bol pojem strana do veľkej miery identický s pojmom štát. Základnou črtou
mýtu o štáte bola jeho starostlivosť o jednotlivca a z nej plynúcimýtus o blahobyte. Princíp jeho vtláčania do
vedomia verejnosti možno ilustrovať na príklade bytovej politiky. Ak chcel človek niekde bývať, musel
o povolenie žiadať štát. Hoci platil riadne nájomné, štát od neho okrem peňazí vyžadoval za toto povole-
nie aj pocit permanentnej vďačnosti, pretože predsa dostal od štátu byt. Neustále mohol byť vydieraný
hrozbou bezdôvodného vysťahovania. Kúpiť byť do súkromného vlastníctva a vyhnúť sa tak štátnemu
nátlaku bolo takmer nemožné. Aj ojedinelé možnosti na odkúpenie bytu predpokladali, že štátny orgán
s tým musí súhlasiť.
Ľuďom, ktorí po celý život platili dane a mali na to zákonný nárok, dával štát podobným spôsobom pen-
zie. Rovnako zadarmo poskytoval zdravotnú starostlivosť. Hoci starostlivosť o zdravie mala byť každému
prístupná, v obyčajnej nemocnici by ste stranícke špičky nenašli. Liečili sa v v. Štátnom sanatóriu. No
ani ostatní občania si neboli v zdravotnej starostlivosti rovní. Na receptoch bola vyznačená číselná stup-
nica 0–9, podľa ktorej sa predpisovali a vydávali lieky pracujúcim, roztriedeným do kategórií podľa
miery ich „užitočnosti“ pre štát. Deti a dôchodcovia si boli rovní v kategórii „0“.
Štát si vyhradzoval aj možnosť rozhodovať o vzdelaní a pracovnom zaradení jednotlivcov. Prostred-
níctvom národného výboru mohol poslať dieťa do učilišťa, ktoré mu vybral. Zakotvením „práva na
prácu“ zaviedol v skutočnosti pracovnú povinnosť, ktorú využíval ako ďalšiu efektívnu páku vydiera-
nia. Kto nemal pracovné miesto (zamestnávateľ musel byť vyznačený v občianskom preukaze), mohol
byť trestaný ako „príživník“. A o tom, koho a kde zamestnať smú a koho nie, rozhodoval v konečnom
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dôsledku štát/strana. Ešte aj vybudovanie fabriky (pozri zaklínadlo industrializácia) alebo čističky od-
padových vôd sa prezentovalo ako dar štátu pracujúcim. Od tých sa vyžadovala účasť na organizo-
vaných prejavoch vďačnosti, slúžiacich ako demonštrácia lojality a poslušnosti – napríklad v rámci pr-
vomájových manifestácií. (…)

• 237
Slavenka Drakulić: Ako sme prežili komunizmus a ešte sa dokázali smiať
• Zatiaľ čo politickí predstavitelia hromadili slová o šťastnej budúcnosti, ľudia hromadili múku a cukor,

zaváraninové poháre, pančucháče s očkami, starý chlieb, zátky, špagáty, klince, igelitové sáčky. Ak by
mali politici len raz šancu nazrieť do špájz, pivníc, kredencov a zásuviek – nie pri hľadaní zakázaných
kníh alebo protištátnych materiálov – boli by videli budúcnosť, pripravenú na ich naplánovaný ko-
munizmus. Ale nepozerali tam.

• Ľubomír Lipták: Koniec mýtov na Slovensku?

• 240
Naša mytológia nie je natoľko masochistická ako srbský syndróm Kosova, ale aj ona má talent posunúť
nedostatky do rubriky pozitív, z utrpenia urobiť cnosť a zdroj hrdosti. Čím dlhšie, tým lepšie, tisíc rokov
je tak akurát, kam sa hrabú Česi s ich tristoročným úpením v habsburskom područí, z ktorého vyšli ako
najbohatší dedič celej monarchie?

• 240
Slovensko-maďarský vzťah v štvrtom desaťročí 20. storočia je dobrým príkladom aj na to, že mýty preží-
vajú nielen pamätaním, ale aj selektívnym zabúdaním. Slovenská historická pamäť o slovensko-maďar-
skom spolužití končí v roku 1945, pamäť Maďarov žijúcich na Slovensku akurát vtedy začína. Dialóg
dvoch hluchých je ako stvorený pre mýty, ktoré sú nanajvýš časťou pravdy.

• 241
Mýty môžu byť v istých kritických chvíľach mobilizujúce, sú zrozumiteľnou skratkou a výzvou. Báseň
Mor ho! je historicky úplne vedľa, ale za vojny dvíhala na nohy.

• 241
Práve potreba skratiek, každému zrozumiteľných zjednodušení, aby sa dal z minulosti ukovať nástroj na
manipuláciu prítomnosti, je príčinou, že mýtus nevyhnutne osciluje medzi iba časťou pravdy a úplnou
nepravdou. Reálne historické udalosti, osobnosti sú príliš zložité, aby sa dali vyložiť jednorozmerne,
áno – nie, biely – čierny. Pretože život si skratky a zjednodušenia vyžaduje, mýty nielen vždy boli, ale
neustále vznikajú nové.

• 241
„Večnosť“ mýtov neznamená , že sa s nimi treba zmierovať. Nikdy totiž nevieme, ktorý je malígny a kedy
príde jeho hodina.
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