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Úvod 

 

V predloženej dizertačnej práci je ústredným predmetom výskumu osobnosť 

slovenského politika Ivana Markoviča (1888-1944). Na počiatku rozhodovania o téme 

výskumného zámeru doktorandského štúdia bola pre mňa osobnosť Ivana Markoviča asi 

rovnako nepoznaná, ako bola aj pre väčšinu širokej i odbornej verejnosti. Základné známe 

charakteristiky ako prúdista, masarykovec, čechoslovakista, sociálny demokrat ma však zaujali 

natoľko, že som si Markoviča napokon zvolila za ústredný predmet môjho bádania. Skutočnosť, 

že chýbal výskum, ktorý by sa Markovičom a jeho politickou či publicistickou činnosťou 

systematicky zaoberal, som navyše pokladala za moju bádateľskú výhodu. Ambícia vyplnenia 

takmer kompletne prázdneho výskumného priestoru sa zdala byť bádateľsky lákavá a 

poskytujúca široké možnosti výskumnej a interpretačnej realizácie. S odstupom šiestich rokov 

však môžem zhodnotiť, že môj predpoklad bol pravdivý len do istej miery. 

 Z absencie doterajšieho výskumu plynuli obmedzenia pre moju východiskovú pozíciu. 

Nemala som možnosť zaujať postoj k výskumu iných autorov, vymedziť sa voči existujúcim 

výskumným záverom či naopak stotožniť sa s nimi. Nemohla som poukázať na potenciálne 

ďalšie spôsoby rozvíjania už uskutočnených výskumných zámerov, alebo predstaviť plán na 

ich doplnenie. O to náročnejšie preto pre mňa bolo hľadanie vhodného metodologického 

uchopenia výskumu. Ďalším výrazným limitom spracovávania témy sa navyše ukázala byť 

obmedzenosť množstva a výpovednej hodnoty primárnych prameňov. V Markovičových 

osobných fondoch sa nezachovali rukopisy, denníky či bohatá korešpondencia zásadného 

charakteru, a ani v tlačovinách nenájdeme početnú zbierku jeho článkov a polemík. Mohla som 

pracovať len s tými materiálmi, ktoré som mala k dispozícii a musela som hľadať ďalšie rámce, 

v ktorých by som dokázala svoj výskum rozvinúť. 

I keď mojím cieľom nebolo napísanie Markovičovej politickej biografie, vedela som, 

že sledovanie biografickej línie a využívanie biografického výskumného prístupu bude 

nevyhnutnou súčasťou komponovania jednotlivých častí práce. V tejto súvislosti boli pre mňa 

prínosom najmä koncept indivídua ako „sondy“ (K. Hollý1, M. Ducháček2) a metóda 

 
1 HOLLÝ, Karol. Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie. Sondy do života a kreovanie historickej pamäti do 

roku 1914. Bratislava: Historický ústav SAV, VEDA, 2015. 
2 DUCHÁČEK, Milan. Václav Chaloupecký: hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2014. 
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kontextuálnej biografie (S. Lässig3, M. Kšiňan4), vďaka ktorým som mohla výskum 

Markovičovej činnosti skĺbiť so skúmaním širších, prebádanejších kontextov (prúdistické 

hnutie, československé légie, sociálna demokracia, dejiny 1. ČSR) a oprieť sa tak o už 

existujúci výskum. Inými slovami, predmet môjho výskumu – osobnosť Ivana Markoviča – 

som uplatnila ako bádateľskú „sondu“ v rámci rozličných tematických kontextov, v ktorých bol 

Markovič činný, a ktoré som tak mohla obohatiť o nové aspekty, ktoré do výskumu vniesla 

doposiaľ nezohľadňovaná individualita Markoviča. 

Mojím zámerom však zároveň bolo dodať výskumu Markoviča hlbší než „len“ 

biografický rozmer a skúmanie jeho politických aktivít vo vybraných kontextoch som chcela 

skombinovať s analýzou jeho politických ideí a jeho ideologického ukotvenia (J. Baer5). 

Rozhodla som sa pre analýzu Markovičovho chápania a presadzovania ideológie 

čechoslovakizmu nielen z toho dôvodu, že bol fenomén čechoslovakizmu pre mňa osobne 

výskumne najpríťažlivejší, ale predovšetkým preto, že v prípade Markoviča tvoril jednotiacu 

ideologickú bázu prítomnú vo všetkých skúmaných obdobiach jeho politických aktivít. 

Skúmanie Markovičovho vnímania ideológie čechoslovakizmu však viazlo na skutočnosti, že 

dostupné pramene sa obsahovo nedali dostatočne využiť pre ideologickú analýzu. Zámer 

uchopiť Markovičovo ideologické ukotvenie som preto do značnej miery musela dopĺňať a 

opierať aj o texty jeho spolupracovníka Ivana Dérera6 a vychádzať z predpokladu, že ako 

dlhoroční najbližší stranícki partneri zdieľali zhodné hodnotové a politické stanoviská. Keďže 

sa čechoslovakizmus u Markoviča preukazoval najmä v rovine praktickej činnosti, 

najvhodnejším metodologickým hľadiskom pre jeho skúmanie bol prístup aplikovaný 

v nedávno vydanej monografii kolektívu českých a slovenských autorov7, zameraný na prejavy 

čechoslovakizmu v sociálnej praxi. Vo svojom výskume som sa preto zaoberala tým, ako sa 

ideológia čechoslovakizmu u Markoviča pretavovala do politickej a sociálnej praxe. 

 
3 LÄSSIG, Simone. Introduction: Biography in Modern History – Modern Historiography in Biography. In: 

BERGHAHN, Volker R. a LÄSSIG, Simone, eds. Biography Between Structure and Agency: Central European 

Lives in International Historiography. Oxford: Berghahn Books, 2008, s. 1-26. 
4 KŠIŇAN, Michal. Jedinec v spoločnosti. Úvaha o biografickom prístupe na príklade M. R. Štefánika. Forum 

Historiae [online]. 2010, roč. 4, č. 1, s. 23-36 [cit. 29. 1. 2020]. Dostupné z: 

http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/11520/ksinan.pdf. 
5 BAER, Josette. A Life Dedicated to the Republic. Vavro Šrobár´s Slovak Czechoslovakism. Stuttgart: Ibidem 

Press, 2014.  
6 DÉRER, Ivan. Slovenský vývoj a luďácká zrada. Praha: Kvasnička a Hampl, 1946. DÉRER, Ivan. Češi 

a Slováci ve střední Evropě. Praha: Československé sdružení pro Společnost národů, 1938. DÉRER, Ivan. Naše 

problémy. Úvahy o základných otázkach Československa. Praha: Orbis, 1938. DÉRER, Ivan. Československá 

otázka. Praha: Orbis, 1935. 
7 HUDEK, Adam, KOPEČEK, Michal a MERVART, Jan, eds. Čechoslovakismus. Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny, 2019. 
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Keďže však sociálne a politické kontexty, v ktorých bol Markovič činný, a ktoré 

dizertačná práca pokrýva, boli výrazne rozdielnej povahy, diferencovala som 

čechoslovakizmus v nich pretavený do praxe podľa toho, akú funkciu v týchto kontextoch plnil 

(M. Szabó8). Na prelome 19. a 20. storočia až do vypuknutia prvej svetovej vojny sa 

čechoslovakizmus prejavoval ako výraz kultúrnej a etnickej solidarity medzi českým a 

slovenským národným hnutím v habsburskej monarchii. Následne počas vojnového konfliktu 

sa čechoslovakizmus premenil v boj za politický projekt, podľa ktorého malo dôjsť k spojeniu 

českých krajín s uhorským územím obývaným Slovákmi a so severovýchodnými uhorskými 

župami, v ktorých prevládali Rusíni. A napokon, v Československej republike predstavoval 

čechoslovakizmus oficiálnu štátnu doktrínu. 

 

Prehľad prameňov a bibliografie 

 

Skutočnosť absentujúceho výskumu, komplexne sa venujúceho postave Markoviča, je 

zrejme odzrkadlením kusých primárnych zdrojov. Ako východiskové archívne pramene boli 

pre výskum použité dva, nie veľmi obsiahle, osobné fondy Ivana Markoviča. Jeden z nich sa 

nachádza v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, druhý je uložený v Štátnom archíve 

v Bytči, ich obsahová hodnota však bola pre zámer výskumu využiteľná len v menšej miere.  

Niekoľko fragmentov Markovičovej korešpondencie sa nachádza v Literárnom archíve 

Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktoré pochádzajú zväčša z obdobia pred založením 

ČSR. Zo slovenských inštitúcií som pre výskum využívala ešte osobný fond Vavra Šrobára, 

kvôli jeho korešpondencii, a fond Československej soc. dem. strany robotníckej, ktoré sú 

uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Zo Štátneho archívu v Bratislave som 

používala fond Župného úradu pre výskum Markovičovho angažovania sa v sociálnej 

demokracii na úrovni samosprávnej politiky. 

Z českých inštitúcií bol najmä pre výskum Markovičovej odbojovej a legionárskej 

činnosti kľúčový Vojenský historický archív v Prahe a v ňom uložené fondy – fond Odbočka 

Československej národnej rady v Rusku (v rámci neho spisy zo Slovenského odboru 

a z Prezídia), fond Svaz čs. spolků na Rusi a fond ČSNR v Paríži. Relevantný bol tiež fond 

Ministerstva obrany, ktorý dokumentuje obdobie úradovania Ivana Markoviča na tomto poste. 

V Národnom archíve v Prahe som využívala fond Ministerstva unifikácie dokumentujúci 

 
8 SZABÓ, Miloslav. „Židé jsou neštěstím Slovenska“: čechoslovakizmus a antisemitizmus na konci 

19. a v prvej polovici 20. storočia. In: HUDEK, Adam, KOPEČEK, Michal a MERVART, Jan, eds. 

Čechoslovakismus. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2019, s. 126-145. 
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plánovanú agendu ministerstva pod Markovičovým vedením. V ďalších archívoch – Archív 

Kancelárie prezidenta republiky, Archív poslaneckej snemovne, Masarykov ústav a archív AV 

ČR a Literárny archív Pamätníku národného písomníctva – sa nachádzali už len fragmentárne 

archívne materiály. Pracovala som tiež s dobovými periodikami – v prvom rade s mesačníkom 

Prúdy, ktorý Markovič zakladal, s odbojovými časopismi Čechoslovák a Slovenské hlasy, a so 

sociálnodemokratickou tlačou v zastúpení Slovenských robotníckych novín, resp. Robotníckych 

novín a časopisov Napred a Nová svoboda. 

Slabé ukotvenie Markovičovho mena v bádateľskom diskurze či v historickom 

povedomí sa preukázalo aj v sekundárnej bibliografii. Markovičovej politickej činnosti 

v prvých mesiacoch existencie ČSR sa v čiastkových štúdiách venoval francúzsky historik, 

bohemista a slovakista Étienne Boisserie.9 Osobu Markoviča opakovane reflektovala historička 

Xénia Šuchová v rámci výskumu sociálnej demokracie a osobnosti Ivana Dérera.10 Sekundárna 

literatúra inak tvorila najmä základňu pre jednotlivé kontexty, do ktorých bol výskum 

Markoviča zasadený. Z mnohých publikácií a štúdií, okrem už vyššie spomenutých, uvediem 

na tomto mieste aspoň niekoľko najzásadnejších diel, vrátane dvoch Markovičových 

publikácií.11 

 
9 BOISSERIE, Étienne. „Situácia ešte nie je kritická...“. Problémy vládnutia na Slovensku v korešpondencii 

medzi Markovičom, Benešom a Šrobárom (február – máj 1919). Historický časopis. 2018, roč. 66, č. 2, s. 271-

288. BOISSERIE, Étienne. „Markovič zdeluje...“. Úryvky z korešpondencie Ivana Markoviča medzi Parížom, 

Prahou a Bratislavou na jar 1919. In: HANULA, Matej a KŠIŇAN, Michal, eds. Slovensko a Európa medzi 

demokraciou a totalitou. Kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. Bratislava: VEDA, 

2017, s. 29-43. 
10 ŠUCHOVÁ, Xénia. Idea československého štátu na Slovensku 1918-1939. Bratislava: Prodama, 2011. 

ŠUCHOVÁ, Xénia. Dérer v protektoráte. In: PEKNÍK, Miroslav, ed. Dr. Ivan Dérer – politik, právnik, 

publicista. Bratislava: VEDA, 2010, s. 495-520. ŠUCHOVÁ, Xénia, ed. Ľudáci a komunisti. Súperi? Spojenci? 

Protivníci?. Prešov: UNIVERSUM, 2006. 
11 RYCHLÍK, Jan. Česi a Slováci ve 20. století, Spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha: Vyšehrad, 2015. 

VÁCHA, Dalibor. Bratrstvo. Všední a dramatické dny československých legií v Rusku 1914-1918. Praha: 

Epocha, 2015. BANDŽUCH, Tomáš. Slovenské vize. Velká válka, krajané a představy o budoucím státu (1914-

1918). Praha: Akropolis, 2014. POLÁŠEK, Martin. Revizionisté, progresivisté a tradicionalisté. Programové 

debaty v Československé sociální demokracii v letech 1924-1938. Praha – Brno: Fakulta sociálních věd 

Univerzity Karlovy a Nakladatelství Doplněk, 2013. STEHLÍK, Michal. Češi a Slováci 1882-1914. Nezřetelnost 

společné cesty. Praha: Togga, 2009. BERGHAHN, Volker R. a LÄSSIG, Simone, eds. Biography Between 

Structure and Agency: Central European Lives in International Historiography. Oxford: Berghahn Books, 2008. 

BYSTRICKÝ, Valerián. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu. Bratislava: Prodama, 2008. KOVÁČ, Dušan 

a kol. Slovensko v 20. storočí. Prvá svetová vojna 1914-1918. Bratislava: VEDA, 2008. KOVTUN, Jiří. 

Republika v nebezpečném světe. Éra prezidenta Masaryka 1918-1935. Praha: Torst, 2005. OLIVOVÁ, Věra. 

Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. LIPTÁK, Ľubomír. Slovensko v 20. storočí. Bratislava: 

Kalligram, 2000. PEKNÍK, Miroslav a kol. Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava: VEDA, 2000. 

RUTTKAY, Fraňo. Dejiny slovenského novinárstva do roku 1918. Bratislava: VEDA, 1999. SIKORA, Stanislav 

a kol. Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku. Bratislava: T.R.I. Médium, 1996. LIPTÁK, Ľubomír. 

Politické strany na Slovensku 1860-1989. Bratislava: Archa, 1992. HRONSKÝ, Marián. Slovensko pri zrode 

Československa. Bratislava: Pravda, 1987. ŠIMKOVIČ, Alexander a VOTRUBOVÁ, Štefana. Korešpondencia 

Františka Votrubu (1902-1944). Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961. MARKOVIČ, Ivan. 

Slovensko pred prevratom. Bratislava: Brožury „Nové Svobody“, Svazok II, 1924. MARKOVIČ, Ivan. Slováci 

v zahraničnej revolúcii. Praha: Pamätník odboja, 1923. 
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Štruktúra práce 

 

Dizertačná práca je rozdelená na štyri kapitoly a epilóg, pričom jednotlivé kapitoly sú 

venované rozdielnym skúmaným kontextom Markovičovho pôsobenia. Pretože boli 

pozorované kontexty tematicky výrazne rozdielne, prebiehali v iných časových obdobiach 

a Markovičova činnosť v nich bola veľmi odlišnej povahy, každý z kontextov si vyžadoval 

samostatné uvedenie do problematiky. Aby plynulosť textu nebola narúšaná jednotlivými 

vysvetleniami, rozhodla som sa prvú kapitolu venovať ozrejmeniu základných súvislostí, ktoré 

bolo potrebné poznať pre pochopenie neskôr nasledujúcich statí. 

Prvá kapitola teda tvorí akýsi „odrazový mostík“ pre ďalšie časti práce. Predstavuje 

hlavné politické a ideologické smery, ktoré rezonovali v českej a slovenskej spoločnosti na 

prelome 19. a 20. storočia a tiež podoby vzájomných presahov oboch spoločností v období 

dualizmu do vypuknutia vojny, teda v dobe, kedy sa formoval Markovičov postoj k česko-

slovenskej vzájomnosti. V súvislosti s jeho novinárskou a straníckou činnosťou som v prvej 

kapitole uviedla tiež prehľad slovenských politických strán a ich tlačových orgánov, ktoré stihli 

v slovenskej spoločnosti pôsobiť do vypuknutia vojny. Na jednej strane to bolo dôležité pre 

pochopenie toho, v akom spoločenskom ovzduší sa snažil vydobyť si svoje miesto časopis 

Prúdy, ktorého bol Markovič hlavným redaktorom. Na druhej strane bolo dôležité poznať, 

v akých podmienkach sa vyvíjala slovenská sociálna demokracia, a ktoré z jej atribútov mohli 

neskôr Markoviča „zlákať“ na vstup do sociálnodemokratickej strany. Na pozadí týchto 

celospoločenských súvislostí som vykreslila prvé roky života Markoviča, jeho rodinné zázemie 

a zásadné študijné či životné udalosti, ktoré sa odohrali do vypuknutia prvej svetovej vojny. 

Druhá kapitola práce sa venuje Markovičovej novinárskej a redaktorskej činnosti 

v redakcii časopisu Prúdy počas vydávania jeho prvých piatich ročníkov v rokoch 1909-

1914/1919. Zameriava sa na oblasť interných záležitostí a vzťahov kľúčových redaktorov, ktoré 

neboli v doterajšom výskume dostatočne zohľadňované. Opisuje okolnosti založenia časopisu 

a analyzuje jeho ideové ukotvenie. Prechádza jednotlivými piatimi ročníkmi časopisu, zaoberá 

sa problémami a výzvami, ktoré boli pre každý jednotlivý ročník najviac charakteristické. 

Kapitola tak prináša zhodnotenie toho, akým spôsobom sa redakcia Prúdov vysporiadala 

s rôznymi ideologickými, personálnymi, byrokratickými i existenčnými otázkami, a akú rolu 

v týchto riešeniach zohrával Markovič ako kľúčový a doposiaľ opomínaný redaktor. 

Obdobím prvej svetovej vojny a Markovičovým presadzovaním čechoslovakizmu ako 

politického projektu  v československom zahraničnom odboji sa zaoberá tretia kapitola práce. 

Opisuje jeho cestu zo zajateckých táborov na území cárskeho Ruska do oficiálnych odbojových 
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štruktúr. Kapitola objasňuje ideologický zápas, ktorý prebiehal medzi rozličnými odbojovými 

aktérmi. Ozrejmuje, k akým konfrontáciám dochádzalo medzi českými a slovenskými 

odbojovými partnermi a s akými problémami sa (najmä u slovenských zajatcov) museli 

potýkať pri organizovaní československých légií. V týchto súvislostiach kapitola analyzuje, 

akým spôsobom sa Markovič pričinil o zachovanie jednotného československého charakteru 

odboja. Záverečná časť kapitoly presúva výskumné ťažisko do Paríža a skúma Markovičovo 

pôsobenie po boku Edvarda Beneša, najskôr v Československej národnej rade a následne na 

ministerstve zahraničných vecí, v podmienkach konsolidujúcej sa novovzniknutej republiky. 

 Napokon štvrtá kapitola sa zameriava na Markovičovu stranícku, politickú dráhu 

v sociálnej demokracii a v inštitúciách Československej republiky a skúma, akým spôsobom sa 

čechoslovakizmus u Markoviča pretavoval do roviny praktickej politiky. Opisuje vývoj 

českého a slovenského sociálnodemokratického hnutia ešte v podmienkach Rakúsko-Uhorska 

a možnosti ich vzájomnej spolupráce. Kapitola rozoberá komplikácie spojené so vznikom 

jednotnej Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v novom štáte a 

problémy, s ktorými musela zápasiť najmä v slovenská časť straníckej organizácie. Analyzuje, 

čo pre stranu znamenal vstup nových politikov, predovšetkým Markoviča a jeho najbližšieho 

straníckeho kolegu Ivana Dérera, a do akej miery začínajúci politici ovplyvnili  československé 

ideologické ukotvenie sociálnej demokracie. V tejto súvislosti sa v kapitole pokúšam zaradiť 

Markoviča a Dérera do typológie sociálnodemokratických ideologických smerov podľa 

politológa Martina Poláška.  

V rovine aktívnej politiky kapitola analyzuje najmä politickú a stranícku agendu rokov 

1920-1925, v ktorých bol Markovič zvolený za poslanca a nakrátko zastával tri ministerské 

posty. Opisuje tiež kauzu údajného plánovania atentátu na Markoviča a ďalších slovenských 

politikov z dôvodu ich „čechoslovakistického“ spôsobu vedenia politiky. Kapitola ďalej 

pokrýva obdobie po roku 1925 a Markovičovo angažovanie sa v samosprávnej politike. Text 

pozvoľne prechádza aj do záveru tridsiatych rokov a analyzuje Markovičove pokusy o záchranu 

existencie strany v nových štátoprávnych podmienkach po prijatí tzv. Žilinskej dohody. 

Prácu zakončuje epilóg, ktorý na základe memoárov ďalších (prevažne českých) 

politických väzňov opisuje okolnosti zatknutia a podmienky väzenského pobytu Markoviča v 

nemeckých koncentračných táboroch Dachau a Buchenwald. Síce mojím výskumným 

zámerom nebolo pokryť Markovičov život od narodenia po smrť, no pokladala som za vhodné 

zakončiť prácu symbolickým „dorozprávaním príbehu“ a vykreslením toho, ako skončil osud 

tohto slovenského politika, ktorý zomrel v Buchenwalde vo februári 1944. Epilóg je tiež 
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doplnený informáciami o osudoch zvyšku Markovičovej rodiny a o jeho potomkoch, ktoré som 

získala vďaka rozhovorom s rodinnými priateľmi a známymi Markovičovcov. 

 

Výskumné závery 

 

Domnievam sa, že aplikovanie doposiaľ nezohľadňovanej individuality Ivana 

Markoviča ako výskumnej sondy do kontextov, v ktorých bol činný, obohatilo jednak 

biografický výskum jeho osobnosti a zároveň rozšírilo výskum týchto kontextov o nové 

poznatky. 

V oblasti jeho novinárskej a redaktorskej činnosti mi výskum umožnil dospieť k novým 

poznatkom najmä v troch najzásadnejších okruhoch. Prvým je personálna politika redakcie a 

skutočnosť, že hlavný smer časopisu udávala trojica redaktorov Markovič – Votruba – Pavlů, 

ktorí boli úzko ideovo i osobne prepojení a v zákulisí bojovali o to, aby sa na personálnom 

zložení najužšieho okruhu redaktorov a na ideologickom ukotvení časopisu nič zásadné 

nemenilo. Výskum podčiarkol skutočnosť, ako málo bola v tejto súvislosti reflektovaná práve 

postava Markoviča ako kľúčového prúdistického redaktora a jeho úzka spolupráca 

s Františkom Votrubom. 

Druhým okruhom je spôsob interpretácie prúdistického hnutia z pohľadu súčasných 

bádateľov. Poukázala som na to, že prúdistické hnutie by sa nemalo automaticky pokladať za 

pokračovateľa hlasistov, ako je v odbornej literatúre zaužívané. Interná komunikácia 

zakladajúcich redaktorov nepreukázala ich zámer priamo nadviazať na program hlasistického 

hnutia. Prúdisti sa síce hlásili k základným hodnotám, ktoré presadzoval časopis Hlas a neskôr 

samotný Markovič vyzýval k zapojeniu sa hlasistickej generácie do obsahu časopisu, no 

zároveň sa nenapojili nekriticky na odkaz, ktorý v spoločnosti hlasistický smer zanechal. 

Prúdistickí redaktori sa pragmaticky snažili vyhýbať chybám hlasistov, kvôli ktorým ich hnutie 

zaniklo, a svoje ambície byť nezanedbateľným myšlienkovým „prúdom“ v slovenskej 

spoločnosti rozvíjali na novej, vyššej a kvalitnejšej úrovni. Domnievam sa, že na základe novej 

kontextualizácie by bolo vhodné namiesto zaužívaného termínu o „hlasisticko-prúdistickom 

smere“ v slovenskom politickom myslení hovoriť o hlasistickom a prúdistickom hnutí 

samostatne. 

Tretím okruhom poznatkov je ideologické ukotvenie redakcie. Výskum ukázal, že 

redakcia Prúdov sa vyznačovala podporou sociálnodemokratického hnutia a sympatiami k jeho 

národno- a občiansko-emancipačnému potenciálu. Prúdistov a sociálnych demokratov spájala 

téma boja proti klerikalizmu vo verejnom živote, angažovali sa v podpore vykonávania 
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osvetovej „drobnej“ práce a emancipácie slovenských žien, a v neposlednom rade sa obe hnutia 

zasadzovali za úzke česko-slovenské partnerstvo. Slovenské sociálnodemokratické hnutie by 

sa nerozvíjalo bez podpory a spolupráce s českými sociálnymi demokratmi, pre prúdistov zase 

boli česká kultúra a spoločnosť vzorom v zmysle nasledovania západnej kultúry a filozofie. 

Obe hnutia boli v tomto období najvýraznejšími reprezentantmi čechoslovakistickej ideológie. 

Zároveň je možné, že Markovičovo povojnové rozhodnutie na vstup do sociálnodemokratickej 

strany malo svoje počiatky už v tomto období. 

 Tretiu kapitolu práce som venovala skúmaniu Markovičovej činnosti v organizačných 

štruktúrach československého zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Archívne 

materiály mi umožnili sledovať opäť predovšetkým interné debaty, ktoré prebiehali v zákulisí 

odboja jednak medzi českými a slovenskými reprezentantmi, ale aj v samotnej slovenskej časti 

odboja, v ktorej Markovič zastával popredné miesto. Výskum preukázal, že Markovič sa 

v snahe uskutočnenia československého politického projektu pokúšal o odstraňovanie 

prekážok, ktoré vznikali prevažne v slovenskej časti odboja. Jedným z najväčších úskalí bolo 

jeho ideologické ukotvenie. Využitie vojnového konfliktu v prospech budúceho spojenia českej 

a slovenskej spoločnosti do spoločného štátu totiž bolo v prvých mesiacoch vojny len jednou 

z viacerých eventualít, pričom nezanedbateľná skupina slovenských krajanov v Rusku vyvíjala 

aktívnu diplomatickú činnosť za budúce pripojenie slovenského územia pod správu cárskeho 

Ruska. Výskumom som poukázala na to, že Markovič sa snažil tento konflikt medzi 

slovenskými krajanmi riešiť v prospech československého nasmerovania. Pokúšal sa o 

pragmatický dialóg medzi aktérmi oboch táborov a o diplomatické vyriešenie konfliktu bez 

narušenia dojmu jednotnosti československého odboja smerom navonok. V tejto súvislosti sa 

snažil aj o nápravu reputácie odbojovej činnosti v očiach amerických Slovákov, ktorí boli 

ochotní (i finančne) podporovať boj za budúcu slovenskú slobodnú štátnosť, avšak ktorí neboli 

jednoznačne presvedčení o správnosti česko-slovenského spojenia. Slovensko-ruská 

spojenecká alternatíva však mala svoju podporu aj v zložkách cárskej správy a zmietnuť zo 

stola sa ju podarilo až pádom cárizmu.  

Výskum tiež odhalil, že viacerí slovenskí predstavitelia v zahraničnom odboji kládli 

veľký dôraz na to, aby slovenská organizačná časť bola vnímaná a navonok i prezentovaná ako 

rovnocenný partner českých zástupcov. V tejto veci sa prejavil odlišný pohľad kolegov Pavlů 

a Markoviča. Bohdan Pavlů neprikladal jednotnosti používania termínov (český alebo 

československý) hlbší význam, zatiaľ čo Markovič vnímal citlivosť tejto otázky na slovenskej 

strane, a tiež, že výrazne vplýva na rozhodovanie Slovákov o podpore či odmietnutí 

československej odbojovej činnosti. V diskusiách s českými partnermi preto Markovič 
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apeloval na potrebu vnímania a pochopenia osobitých slovenských požiadaviek, ktoré 

zaznievali zo strany nepočetnej inteligencie, ale aj z radov slovenských vojnových zajatcov. 

Markovič sa snažil usmerňovať kroky a stratégiu odbojového vedenia tak, aby boli zvláštne 

slovenské požiadavky či prejavy nespokojnosti čo do najväčšej miery zohľadňované, a aby tak 

mohla činnosť československého odboja a československých légií navonok pôsobiť 

jednoliatym dojmom. Bádanie však poukázalo aj na skutočnosť, že Slováci v československých 

légiách len obmedzene chápali „vyšší princíp“ boja za československý štát a ich ochotu 

vstupovať do légií bolo potrebné osobitne podnecovať. 

 Táto kapitola zachytávala aj približne rok trvajúce obdobie spolupráce Markoviča 

s Edvardom Benešom, jednak v Paríži v ČSNR a neskôr ako pracovníka Benešovho 

ministerstva zahraničných vecí. Markovič pravidelne referoval Benešovi o situácii na 

slovensko-maďarskom pohraničí a maďarskej propagande, podával mu správy o armádnych 

záležitostiach v súvislosti s francúzskou a talianskou vojenskou misiou alebo tiež o stave 

konsolidovania štátnej správy v slovenskej časti republiky. Okrem toho Markovič vďaka 

spolupráci s Benešom mohol byť svedkom atmosféry najvýznamnejších diplomatických 

rokovaní na úrovni domácej i svetovej politiky. Na základe pozorovania ich kooperácie som 

dospela ku konštatovaniu, že Beneš Markovičovi dôveroval v záležitostiach nielen pracovného, 

ale aj osobného rázu a na druhej strane, že práca pod Benešovým vedením ovplyvnila 

Markovičovo rozhodnutie pre politickú dráhu. Síce sa Markovičovi nenaplnila túžba práce po 

Benešovom boku, stretával sa s ním naďalej na pôde najvyšších politických inštitúcií 

Československej republiky. 

 Štvrtá kapitola práce sa zamerala na stranícku a politickú dráhu Markoviča ako 

sociálnodemokratického politika v inštitúciách Československej republiky. V prvej časti 

kapitoly som sa zaoberala najmä ideologickou rovinou čechoslovakizmu a socializmu 

v súvislosti s Markovičovým straníckym pôsobením. Pre pochopenie počiatkov česko-

slovenskej spolupráce v sociálnej demokracii som ozrejmila vývoj českého i slovenského 

sociálnodemokratického hnutia ešte v podmienkach Rakúsko-Uhorska. Na čulú predvojnovú 

spoluprácu nadviazali obe hnutia hneď po vzniku Československa a spojili sa do jednotnej 

Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej. Ivan Markovič a Ivan Dérer zaujali 

v strane ako predstavitelia nepočetnej slovenskej inteligencie popredné miesta. Do strany 

priniesli aktívnejší spôsob vedenia politiky v porovnaní s predvojnovým obdobím slovenskej 

sociálnej demokracie, dávali dôraz na československú ideu a úzku spoluprácu s pražským 

politickým centrom vnímali ako prirodzenú súčasť výkonu mandátu. To sa stretlo 
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s nespokojnosťou nielen u staršej generácie slovenských sociálnodemokratických politikov, ale 

aj v hodnoteniach súčasných bádateľov.  

V tejto súvislosti som reagovala na najčastejšie vznášané „výčitky“ na adresu mladých 

politikov kvôli ich „podriadeniu strany ideológii čechoslovakizmu“ analýzou Dérerových 

i Markovičových prác a článkov. Konštatovala som, že čechoslovakizmus bol pre nich nielen 

štátotvornou koncepciou, ale aj spôsobom výkonu politickej praxe. Čechoslovakizmus ako 

politická prax a demokratické zriadenie boli pre oboch nosné piliere, o ktoré sa mal podľa nich 

opierať výkon politiky, a ktoré boli súčasne úzko previazané so sociálnou demokraciou. Pretože 

v ponímaní oboch sa socializmus mohol rozvíjať len v demokratickom štátnom zriadení 

a naopak len demokracia mohla umožniť realizáciu sociálnodemokratického programu. 

Uvedený ideologický rozbor ponímania čechoslovakizmu a socializmu u Markoviča a Dérera 

som sa následne pokúsila uplatniť v typológii ideologických smerov sociálnodemokratickej 

strany podľa Martina Poláška. Diferencujúce kritériá typológie som aplikovala na Markoviča a 

Dérera ako najvyššie postavených Slovákov v československej sociálnej demokracii. Markovič 

ani Dérer neinklinovali k sociálnej demokracii kvôli Marxovmu učeniu, ale kvôli 

demokratizačnému a občiansko-emancipačnému efektu socialistického hnutia. Obaja si ctili 

politickú autoritu Masaryka ako zakladateľa a prezidenta Československa, ale aj ako mysliteľa 

a intelektuála. Podľa základných ideologických charakteristík som Markoviča a Dérera zaradila 

k prúdu v sociálnej demokracii, ktorý Polášek označil ako revizionistický. 

 Druhá časť štvrtej kapitoly sa zaoberala viac rovinou praktickej politiky a najmä 

volebným obdobím rokov 1920-1925, v ktorých bol Markovič zvolený za poslanca a riadil tri 

ministerské rezorty, i keď každý len na obmedzené obdobie v závislosti od vnútorného 

koaličného vývoja. Najviac obsažný a relevantný pre výskum bol archívny materiál z rezortu 

ministerstva pre zjednocovanie zákonov, na čele ktorého Markovič stál od októbra 1922 do 

novembra 1925. Analyzovala som dokumenty vypracované ministerstvom v súvislosti 

s problémami v slovenskej časti republiky, ktoré rezort vyhodnotil ako vyžadujúce si promptné 

riešenie. Výskum ukázal, že Markovič si naďalej popri čechoslovakistickom presvedčení 

zachovával schopnosť porozumieť slovenským problémom a na ich vyriešenie nepozeral len 

centralizačnou optikou. Materiál z ministerstva pod Markovičovým vedením navrhoval riešiť 

slovenské záležitosti predovšetkým s prihliadaním na spokojnosť Slovákov a nevyhol sa ani 

upozorneniam na pochybenia zo strany riadenia štátu. Podobne ako pri uvedomovaní si 

špecifických slovenských potrieb v odbojovej činnosti, aj v tomto prípade si Markovič zachoval 

zvýšenú citlivosť pre slovenské veci – v tejto súvislosti zrejme zviazanú s pragmatickým 

prihliadaním na riziká, ktoré plynuli z pôsobenia autonomistického hnutia. Bádanie v archíve 
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ma priviedlo tiež k materiálom o vyšetrovaní bizarného prípadu údajného plánovania atentátu 

na slovenských politikov Markoviča, Dérera, Hodžu a Šrobára kvôli ich 

„čechoslovakistickému“ štýlu vedenia politiky. Vyšetrovanie bolo vedené v Bratislave na 

prelome septembra a októbra 1923 voči skupine šiestich osôb. I keď vyšetrovanie 

pravdepodobne neviedlo k odsúdeniu podozrivých, skúmanie prípadu doplnilo škálu 

slovenských autonomistických snáh, ktoré nemali pôvod len v ľudáckom tábore. 

V parlamentných voľbách roku 1925 Markovič nezískal poslanecký mandát a stranícky 

i politicky sa angažoval najmä na lokálnej úrovni. V roku 1927 bol v obecných voľbách za 

sociálnu demokraciu zvolený do mestského zastupiteľstva v Bratislave a do celoštátneho 

parlamentu sa ako poslanec vrátil v rokoch 1929 i 1935. V závere kapitoly som sa venovala aj 

udalostiam, ktoré predchádzali vyhláseniu slovenskej autonómie v októbri 1938 a skúmala som 

tiež nasledovný vývoj a Markovičovu úlohu v ňom. Ľudácky zámer likvidácie politickej 

plurality a tým pádom aj sociálnej demokracie na Slovensku sa Markovič snažil zmierniť 

pokusom o politickú dohodu s predstaviteľmi SNS. Markovičov zmysel pre pragmatické 

a diplomatické konanie mu otvorili cestu k rokovaniam aj so samotnými ľudákmi a s ich 

predsedom Jozefom Tisom, ktorí k vyjednávaniam inak neboli prístupní (a napr. s Dérerom 

neboli ochotní ani zasadnúť za rokovací stôl). Markovičove snahy o záchranu existencie strany 

však už v kontraste s narastajúcou politickou silou ľudákov neuspeli. 

Prácu som zakončila epilógom, v ktorom som vykreslila podmienky pobytu Markoviča 

ako politického väzňa v nacistických koncentračných táboroch v Dachau a v Buchenwalde, kde 

v roku 1944 zomrel. Rozhovory uskutočnené s priateľmi a známymi rodiny Markovičovcov mi 

ponúkli obraz o osudoch zvyšku jeho rodiny. Život jeho manželky a dvoch dcér bol poznačený 

nielen nacistickou, ale následne aj komunistickou totalitou. Staršia dcéra Jela musela so svojou 

rodinou znášať perzekúcie zo strany komunistickej vlády a mladšia Eva bola životom v Dánsku 

nútená vídať sa so svojimi príbuznými v Československu len sporadicky. Markovičova 

manželka Marta prežila obe svoje dcéry i zaťov a zomrela v roku 1990 „v zabudnutí“ v domove 

dôchodcov v Bratislave. 
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